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โดย
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก

บทสรุปผู้บริหาร
(Executive Summary)
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ในการประชุมครั้งที่ 20-8/2562 เมื่อวันที่ ๒6 กรกฎาคม
๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสารวจความเชื่อมั่นฯ และให้สานักงานศาลปกครอง
ดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการสารวจให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สานักงานศาลปกครองได้ จัดจ้าง
สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาดาเนินการสารวจ และโดยที่
แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กาหนดตัวชี้วัดสะท้อนผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ของศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต้องดาเนินการสารวจข้อมูลจากบุคคลภายนอก จานวน
๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง”
(ตัวชี้วั ดเป้ าประสงค์ หลั ก) เป้ าหมายร้ อยละ 90 (ผลปี 2561 = ร้อยละ 90.55) (๒) ตัวชี้วั ด “ร้อยละของ
ประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดแผนแม่บท
ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง) เป้าหมายร้อยละ 70 (ปี 2561 ไม่ได้กาหนด
ตัวชี้วัดดังกล่าว) (๓) ตัว ชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่และการ
อานวยความยุ ติธรรมของศาลปกครอง” (ตั วชี้วั ดแผนแม่ บทด้ านที่ ๒ การเสริ มสร้ างธรรมาภิ บาลในสั งคม)
เป้ าหมายร้ อยละ 75 (ปี 2561 ไม่ไ ด้ กาหนดตัว ชี้วั ด ดัง กล่ า ว) และ (๔) ตั วชี้วั ด “ร้ อยละของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง” (ตัวชี้วัดแผนแม่บทด้านที่ ๔ การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ) เป้าหมายร้อยละ 75 (ผลปี 2561 = ร้อยละ 87.41) ดังนั้น
การส ารวจความเชื่ อมั่ นของประชาชนต่อการอานวยความยุติ ธรรมของศาลปกครอง ประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าวในคราวเดียวกัน เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
การส ารวจดั งกล่ าวมี วั ตถุ ป ระสงค์ ส าคั ญ ๕ ประการ ได้ แก่ (1) เพื่ อศึ กษาระดั บความเชื่ อมั่ น
ของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
(3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชน
หรื อภาคธุ รกิ จ องค์กรพั ฒนาเอกชน (NGOs) ต่ อการด าเนิ นงานของศาลปกครอง และ (5) เพื่ อเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง โดยดาเนินการสารวจ ๒ รูปแบบ ประกอบด้วย
การสารวจเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม และการสารวจเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สานักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ดาเนินการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนมีต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖2 โดยได้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทา
รายงานผลการสารวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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สานั กงานศาลปกครอง โดยส านักบริหารยุทธศาสตร์ได้ประมวลและจาแนกผลการสารวจออกเป็น
๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ผลการสารวจเชิงปริมาณ ส่วนที่ ๒ ผลการสารวจเชิงคุณภาพ และส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ
ของคณะผู้วิจัย สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ ผลการสารวจเชิงปริมาณ
การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจ โดยมีโครงสร้างคาถาม 5 ส่วน
ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและการใช้บริการ
ด้านคดี (2) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง (4) ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริ การของศาลปกครอง (5) ข้อเสนอแนะและความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ของศาลปกครอง ซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นก่อนนาไปใช้ในการ
สารวจ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาไปทดสอบความเชื่อถือได้กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน และวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) แบบ Cronbach’s alpha ด้วยโปรแกรม SPSS
โดยกาหนดให้ได้ค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า 0.9 ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าค่าความเชื่อมั่นเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด ทั้งนี้การสารวจดาเนินการในรูปแบบออนไลน์ และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการ
ส ารวจทั้ งหมด ๓,๕๐๐ คน จ าแนกเป็ น ๒ กลุ่ ม คื อ กลุ่ มที่ เคยใช้บริ การศาลปกครอง เป้ าหมาย ๒,๒๕๐ คน
ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างจากฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อผู้เคยใช้บริการศาลปกครองระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –
มิถุนายน ๒๕๖๒ และกลุ่ มที่ไม่เคยใช้ บริ การ เป้าหมาย ๑,๒๕๐ คน สุ่ มขนาดตัวอย่างประชาชนจากฐานข้อมู ล
กรมการปกครองในจั งหวั ดที่ มี ศาลปกครองเปิ ดท าการและจั งหวั ดที่ มี ปริ มาณคดี ปกครองสู งรองจากจั งหวั ด
ที่มีศาลปกครองเปิดทาการ สรุปสาระสาคัญของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. สรุปภาพรวมผลการสารวจตามตัวชี้วัดแผนแม่บทศาลปกครองฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จานวน ๓ ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน ๑ ตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ ๘๘.05
(ไม่บรรลุ เป้ าหมาย) (๒) ร้ อยละของประชาชนที่มี ความเชื่ อมั่ นต่ อการอ านวยความยุติ ธรรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ ๘๘.๙๙ (บรรลุเป้าหมาย) (๓) ร้อยละของประชาชนที่มี ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เท่ากับ ร้อยละ ๘๔.๓๗ (บรรลุเป้าหมาย)
และ (๔) ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง เท่ากับ
ร้อยละ ๙๗.๔๒ (บรรลุเป้าหมาย)
๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน ๔,๒๖๘ คน คิดเป็น
ร้อยละ 122 ของจานวนกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองมีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน
๒,๔๔๒ คน คิดเป็ นร้ อยละ 108.53 ของจ านวนกลุ่ มเป้าหมายที่ กาหนด และกลุ่ มที่ ไม่เคยใช้บริการมีผู้ ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๑,๘๒๖ คน คิดเป็ นร้ อยละ 146.08 ของจ านวนกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนด ในภาพรวม
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 50.35 และ
เพศชายร้อยละ 49.65 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20 - 39 ปี (ร้อยละ 53.12) รองลงมาคืออายุ 40 - 59 ปี
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คิดเป็นร้อยละ 40.93 ส่วนที่เหลือร้อยละ 5.76 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.19 มีอายุต่ากว่า 20 ปี
ตามลาดับ ด้านการศึกษาสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 54.22 รองลงมาระดับสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 30.44 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 15.35 จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 21.34 เมื่อจาแนกตามภูมิภาคพบว่า อาศัยอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ
45.90 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 15.72 ภาคใต้ ร้อยละ 14.58 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการ/ลู กจ้าง/พนั กงานของรัฐ ร้อยละ 61.89 (ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 44.90 ส่ วนกลางร้อยละ 42.05
ข้าราชการส่วนภูมิภาคร้อยละ 42.05) รองลงมาเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 9.41 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหลือมีอาชีพแตกต่างกันไป สาหรับการใช้บริการด้านคดี พบว่า เคยใช้บริการศาลปกครองในภูมิภาคมากที่สุด
(ร้ อยละ 55.16) ศาลปกครองกลาง (ร้ อยละ 51.39) ศาลปกครองสู งสุ ด (ร้อยละ 37.47) และหน่ วยงาน
ในสานักงานศาลปกครอง (ร้อยละ 3.03) ตามลาดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองร้อยละ 47.17
ใช้บริการคดีในฐานะผู้ฟ้องคดี ร้อยละ 27.15 ใช้บริการในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี และร้อยละ 21.05 ใช้บริการ
ในฐานะอื่นๆ เช่น ผู้ได้รับมอบอานาจ สาหรับประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การละเมิด
และรับผิดอย่างอื่น (ร้อยละ 33.95) (2) การบริหารงานบุคคล วินัย (28.38) และ (3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
(ร้อยละ 23.14) ในส่วนของผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี
ร้อยละ 61.96 รองลงมาชนะคดี ร้อยละ 27.76 แพ้คดี ร้อยละ 10.11 และศาลมีคาสั่งไม่รับฟ้อง ร้อยละ 0.16
ทั้งนี้ นอกจากกลุ่ มตัว อย่ างจะใช้บ ริ การที่เกี่ยวข้ องกับการฟ้องคดีแล้ ว ยังมีกลุ่มตัว อย่างร้อยละ 47.01
ที่เคยใช้บริการศาลปกครองในด้านอื่นๆ อาทิ การขอคัดสาเนา (ร้อยละ 66.6) การขอคาปรึกษา (ร้อยละ
24.8) การขอข้อมูล ค้นหาข้อมูล ใช้ห้องสมุด (ร้อยละ 4.6) การยื่นคาร้อง การวางทรัพย์ (ร้อยละ 1.4)
การฝึกอบรม ขอวิทยากร (ร้อยละ 1.1) การบังคับคดีปกครอง (ร้อยละ 0.9) และติดตามความก้าวหน้าคดี
(ร้อยละ 0.6)
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในภาพรวมแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) เว็บไซต์ศาลปกครอง (ร้อยละ
46.90) (2) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 37.7) และ (3) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (ร้อยละ
30.25) โดยเฉพาะจากหนังสือแจก (ร้อยละ 20.24) ตามลาดับ กรณีของกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ผู้ใช้บริการได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) เว็บไซต์
ศาลปกครอง (ร้อยละ 59.00) (2) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (ร้อยละ 40.09) โดยเฉพาะจากหนังสือแจก
และแผ่นพับ (ร้อยละ 29.40 และ 24.37 ตามลาดับ) และ (3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ
30.75) ตามล าดับ สาหรับ กลุ่ มไม่เคยใช้บริการ แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 46.69) (2) โทรทัศน์ (ร้อยละ 40.53) และ (3) เว็บไซต์ศาลปกครอง (ร้อยละ 30.70)
ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
(1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง (ร้อยละ 72.56) (2) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ร้อยละ 54.55) และ
(3) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 53.35) ตามลาดับ สาหรับกลุ่ มที่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูล
ข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่

ง
สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง (ร้อยละ 81.61) (2) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ร้อยละ 64.66) และ
(3) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 58.52) ในส่วนของกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูล
ข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
(1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง (ร้อยละ 63.3) (2) สรุปผลคดี ปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 46.44)
และ (3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ร้อยละ 41.02)
ผลการสารวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
ผลการสารวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สรุปสาระสาคัญโดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ การสารวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่ อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง การส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวย
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
ดังนี้
ส่ ว นที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ลการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติ ธรรม
ของศาลปกครอง
การสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเป็นการ
สอบถาม 7 ประเด็น 29 ข้อคาถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ 7 ข้อคาถาม 2) ด้านความ
โปร่งใส 4 ข้อคาถาม 3) ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า 4 ข้อคาถาม 4) ด้านการเข้าถึงความยุติธรรม 3 ข้อคาถาม
5) ด้ า นความสามารถ 2 ข้ อ ค าถาม 6) ด้ า นการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน 3 ข้ อ ค าถาม
โดยการศึกษาแบ่งระดับความเชื่อมั่นเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่นมาก และไม่เชื่อมั่น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง อยู่ในระดับ
มากขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ ๘๘.05 ของจ านวนผู้ ตอบแบบส ารวจ เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดปรากฏว่ า
กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 53.40 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 34.65 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ
9.86 และร้อยละ 2.09 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการมี ความเชื่อมั่นในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 93.61 มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการที่มี
ความเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 80.61 (ต่างกันร้อยละ 13.00)
๒. กลุ่ มที่เคยใช้ บริ การศาลปกครองมีความเชื่อมั่น คิ ดเป็นร้อยละ 93.61 เมื่ อพิ จารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 51.15 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 42.46 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก”
มีเพียงร้อยละ 4.83 และร้อยละ 1.56 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก”
ตามลาดับ
๓. กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การศาลปกครองมีความเชื่อมั่น คิดเป็นร้อยละ 80.61 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 56.41 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 24.21 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก”

จ
มีเพียงร้อยละ 16.59 และร้อยละ 2.79 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก”
ตามลาดับ
๔. หากพิจ ารณาค่าเฉลี่ ย ระดับความเชื่อมั่นฯ เป็นรายด้าน จานวน ๗ ด้าน ปรากฏว่า
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับ เชื่อมั่นทุกด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย (ค่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ในแต่ละด้านเท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านความสามารถของตุลาการศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย = ๓.21) ๒) ด้านความ
ยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (ค่าเฉลี่ย = ๓.13) ๓) ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = ๓.11)
๔) ด้านการเข้าถึงความยุ ติธรรม (ค่าเฉลี่ ย = ๓.10) ๕) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย = ๓.09)
๖) ด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (ค่าเฉลี่ย = ๓.09) และ ๗) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
(ค่าเฉลี่ย = ๓.08)
ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
การส ารวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของศาลปกครองเป็นการสอบถาม 7 ประเด็น 29 ข้อคาถาม ได้แก่ 1) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง เป็นอิสระ
7 ข้อคาถาม 2) ด้านความโปร่งใส 4 ข้อคาถาม 3) ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า 4 ข้อคาถาม 4) ด้านการเข้าถึง
ความยุติธรรม 3 ข้อคาถาม 5) ด้านความสามารถ 2 ข้อคาถาม 6) ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 3 ข้อ คาถาม โดยการศึ กษาแบ่ งระดั บความเชื่ อมั่ นเป็ น 4 ระดับ ได้ แก่ เชื่อ มั่ นมาก เชื่อ มั่ น
ไม่เชื่อมั่นมาก และไม่เชื่อมั่น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมี ความเชื่ อมั่ น ต่ อการอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ของศาลปกครอง อยู่ ในระดั บมากขึ้ นไป คิดเป็ นร้ อยละ 88.99 ของจ านวนผู้ ตอบแบบส ารวจ เมื่อ พิจ ารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.69 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 31.30 มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 8.76 และร้อยละ 2.25 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น”
และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ โดยกลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระดับมากขึ้นไปร้อยละ 93.78
มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการที่มีความเชื่อมั่นเพียงร้อยละ 82.58 (ต่างกันร้อยละ ๑๑.๒๐)
๒. กลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครองมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 93.78 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ
ร้อยละ 55.57 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 38.21 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 5.00 และร้อยละ
1.23 ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
๓. กลุ่มทีไ่ ม่เคยใช้บริการศาลปกครองมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 82.58 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ
60.51 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
รองลงมาร้อยละ 22.07 มีความเชื่อมั่น อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 13.80 และร้อยละ 3.61
ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
๔. หากพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความเชื่อมั่นฯ เป็นรายด้าน จานวน ๗ ด้าน ปรากฏว่า ประชาชน
มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองในระดับเชื่อมั่นทุกด้าน โดยเรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อย (ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแต่ละด้านเท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง (ค่าเฉลี่ย = ๓.13)
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๒) ด้านความเป็นอิสระ (ค่าเฉลี่ย = ๓.13) ๓) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย = ๓.12) ๔) ด้านความ
คุ้มค่า ไม่ล่าช้า (ค่าเฉลี่ย = ๓.12) ๕) ด้านความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย =
๓.11) ๖) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (ค่าเฉลี่ย = ๓.11) และ ๗) ด้านการเข้าถึงความ
ยุติธรรม (ค่าเฉลี่ย = ๓.06)
ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ข้ อ เสนอแนะต่ อ การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) ตุลาการควรมีความเชี่ยวชาญ การตัดสินคดี พิพากษาคดี
เป็นไปด้วยความยุติธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซง รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ (2) ควรเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย ควรสรุปเนื้อหาให้กระชับ น่าสนใจ และประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
มีข้อมูลที่หลากหลายและอย่างต่อเนื่อง เช่น ขั้นตอนการดาเนินการพิจารณาคดี คาพิพากษา คดีตัวอย่าง
เป็นต้น และ (3) นาเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ ทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั่วถึง และ
เปิดเผย
ผลการสารวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
การศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจ
ศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง เป็นการสอบถาม 3 ประเด็น 14 ข้อคาถาม ได้แก่
1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2 ข้อคาถาม 2) ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่ 5 ข้อคาถาม 3) ด้านการให้บริการ
7 ข้อคาถาม โดยการศึกษาแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจฯ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ “ใช่” “ไม่ใช่” “ไม่ทราบ”
จากนั้นให้ค่าคะแนนข้อที่ตอบถูกต้อง 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด 0 คะแนน แล้วรวมคะแนนหาค่าเฉลี่ย จัดกลุ่ม
โดยแปรความรู้ เ ป็ น 3 ระดั บ คื อ “มาก” “ปานกลาง” “น้ อ ย” โดยใช้ สู ต รค านวณแบบอั น ตรภาคชั้ น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ในภาพรวมประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง คิดเป็นร้อยละ 84.37 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ
60.03 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงาน
ในมิติต่างๆ ของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 24.34 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีเพียงร้อยละ 15.63 ที่มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับน้อย โดยกลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องร้ อยละ 89.35 มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการที่มีความรู้ความเข้า ใจที่ถูกต้องเพียง
ร้อยละ 77.71 (ต่างกันร้อยละ 11.64)
๒. กลุ่ มที่ เคยใช้ บริ การศาลปกครองมี ความรู้ ความเข้ าใจฯ คิ ดเป็ นร้ อยละ 89.35 เมื่ อพิ จารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มผู้เคยใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 69.98 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง อยู่ในระดับมาก รองลงมาร้อยละ 19.37 มีความรู้
ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 10.65 ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
๓. กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริ การศาลปกครองมีความรู้ความเข้าใจฯ คิดเป็นร้ อยละ 77.71 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการไม่ถึงครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 46.71 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ มาก รองลงมาเกือบหนึ่งในสามหรือ
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ร้อยละ 31.00 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง และมีถึงร้อยละ 22.29 ที่มีความรู้ความเข้าใจฯ
อยู่ในระดับน้อย
๔. หากพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความรู้ความเข้าใจฯ เป็นรายข้อ จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่ และด้านการให้บริการ ปรากฏว่า ข้อรายการที่ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจฯ
คลาดเคลื่อนมากที่สุด ๓ ลาดับแรก คือ (1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ
25.87) (กล่าวคือ ประชาชนเข้าใจว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม) (2) เมื่อประชาชน
ได้รั บ ความเดื อดร้ อนจากคดีพิพ าทเกี่ ย วกั บความชอบด้ ว ยกฎหมายของพระราชกฤษฎีก าหรื อกฎที่ออก
โดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
(ร้อยละ 17.90) และ (3) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทน
โดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้
ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร (ร้อยละ 15.09)
๕. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับ ศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ (1) ควรประชาสั มพัน ธ์ให้ มากขึ้น มีความต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
โทรทั ศน์ และวิ ทยุ (2) ควรมี การจั ดอบรม สั มมนาให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บหลั กกฎหมายและแนวทางการพิ จารณา
คดีปกครองให้แก่หน่วยของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่ น ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
หรือปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ (3) ควรมีการสรุปสาระสาคัญของข้อมูลให้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่ใช้
ภาษาวิชาการจนเกินไป โดยยกตัวอย่างคดี และรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่พิพากษาแล้วอย่างเป็นระบบ
ผลการสารวจตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
การส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้เคยใช้บริการศาลปกครองเป็นการสอบถามเฉพาะกลุ่ มที่เคยใช้
บริ การส านั กงานศาลปกครอง โดยมี ประเด็ นค าถาม 5 ประเด็ น 21 ข้ อค าถาม ได้ แก่ 1) ด้ านเจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 4 ข้อคาถาม 2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4 ข้อคาถาม 3) ด้านช่องทางการสื่อสาร
4 ข้อคาถาม 4) ด้านบริการ 6 ข้อคาถาม 5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ข้อคาถาม การศึกษาแบ่งระดับ
ความพึงพอใจฯ จั ดกลุ่ มโดยใช้อั นตรภาคชั้ น เป็ น 4 ระดั บ คือ “มากที่สุ ด” “มาก” “น้อย” “น้ อยที่สุ ด”
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ดาเนินการสารวจเฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ จานวน 2,442 คน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศชายร้อยละ 60.24 และเพศหญิงร้อยละ 39.76 ส่ ว นใหญ่ อยู่ ใน
กลุ่มอายุ 20-39 ปี (ร้อยละ 46.93) รองลงมาคืออายุ 40-59 ปี (ร้อยละ 44.19) ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.56
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 0.33 มีอายุต่ากว่า 20 ปี ตามลาดับ ด้านการศึกษาสาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 52.54 รองลงมาระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 31.41 และระดับต่ากว่าปริญญา
ตรี ร้อยละ 16.05 จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 17. 48
เมื่อจาแนกตามภูมิภาคพบว่า อาศัยอยู่ในภาคกลาง ร้อยละ 56.14 ภาคใต้ ร้อยละ 15.08 และภาคเหนือ
ร้ อ ยละ 10.85 การประกอบอาชี พส่ ว นใหญ่ เ ป็ นข้ า ราชการ/ลู ก จ้ าง/พนั กงานของรั ฐ ร้ อ ยละ 62.19
(ส่วนท้องถิ่นร้อยละ 58.82 ส่วนกลางร้อยละ 35.41 ข้าราชการส่วนภูมิภาคร้อยละ 5.77) รองลงมาเป็นเจ้าของ
ธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.98 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลือมีอาชีพแตกต่างกันไป สาหรับการใช้บริการด้านคดี
พบว่ า เคยใช้บริ การศาลปกครองในภูมิ ภาคมากที่สุ ด (ร้อ ยละ 55.16) ศาลปกครองกลาง (ร้ อยละ 51.39)
ศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 37.47) และหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง (ร้อยละ 3.03) ตามลาดับ โดยกลุ่ม
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ตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง ร้อยละ 47.17 ใช้บริการคดีในฐานะผู้ฟ้องคดี ร้อยละ 27.15 ใช้บริการ
ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดี และร้อยละ 21.05 ใช้บริการในฐานะอื่นๆ เช่น ผู้ได้รับมอบอานาจ สาหรับประเภทเรื่องที่
เป็นคู่กรณีในคดี 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น (ร้อยละ 33.95) (2) การบริหารงานบุคคล
วินัย (28.38) และ (3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง (ร้อยละ 23.14) ในส่วนของผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่
ผ่านมานั้นส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีร้อยละ 61.96 รองลงมาชนะคดี ร้อยละ 27.76 แพ้คดี ร้อยละ
10.11 และศาลมีคาสั่งไม่รับฟ้อง ร้อยละ 0.16 ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการฟ้อง
คดีแล้ว ยังมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.01 ที่เคยใช้บริการศาลปกครองในด้านอื่นๆ อาทิ การขอคัดสาเนา การขอ
คาปรึกษา การขอข้อมูล การบังคับคดีปกครอง การวางทรัพย์ จ่ายค่าธรรมเนียมศาล การขยายอุทธรณ์ การเข้า
ร่วมอบรม สอบถามความคืบหน้า/สถานภาพคดี สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ คาสั่ง คาพิพากษาศาลปกครอง
สูงสุด การใช้บริการห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
๒. ในภาพรวมผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการศาลปกครอง อยู่ในระดับมากขึ้นไป
คิดเป็นร้อยละ 97.42 ของจานวนผู้ตอบแบบสารวจ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 56.39 มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 41.03 มีความพึงพอใจระดับมาก มีเพียงร้อยละ 1.76 และร้อยละ 0.82
ที่มคี วามพึงพอใจน้อยและน้อยที่สุด ตามลาดับ
๓. หากพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯ เป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ในทุกด้าน โดยเรี ยงล าดับจากมากไปหาน้ อย (ค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ดในแต่ละด้านเท่ากับ 4) ดังนี้ ๑) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย = ๓.32) ๒) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าเฉลี่ย = ๓.17)
๓) ด้ านบริ การ (ค่ าเฉลี่ ย = ๓.16) ๔) ด้ านกระบวนการ/ขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน (ค่ าเฉลี่ ย = ๓.13) และ
๕) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย = ๓.06)
๔. ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้บริการของศาลปกครอง 3 ลาดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ให้บริการควรอานวยความสะดวกแก่ประชาชน จัดสรร
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว พัฒนาเจ้าหน้า ที่ให้มีความรอบรู้
สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง (2) เจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ชัดเจน
ละเอี ย ด ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ก ารปฏิ บั ติ งานที่เ หมือ นกัน เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน และ (3) ควรมี เจ้ า หน้ า ที่
ที่ให้บริการสายด่วนศาลปกครอง (Call center) ที่มีประสิทธิภาพ ติดต่อสะดวก ให้คาแนะนาได้ดี และจัดสรร
เจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
2) ด้ า นกระบวนการ ได้แก่ (1) การดาเนินการในแต่ล ะขั้นตอนควรมีความรวดเร็ว ควรลด
ขั้น ตอนต่างๆ ให้ มีความรวดเร็ ว ขึ้น และควรกาหนดระยะเวลาการด าเนิ นการที่ชัดเจน (2) ควรจั ดสรร
เจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้บริการ แนะนาการดาเนินการ ให้คาปรึกษาต่างๆ และมีจานวนที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ และ (3) ควรให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว มีตุลาการศาลเพียงพอในการพิจารณาคดีเพื่อความ
รวดเร็วในการพิจารณาคดี
3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ (1) ควรพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศาลปกครอง
ในทุ กช่ อ งทาง (2) ควรเน้ น การติด ต่ อสื่ อ สารผ่ านสื่ อ ออนไลน์ และ (3) ควรพั ฒ นาช่ อ งทางการสื่ อ สาร
ผ่านโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ
4) ด้านบริการ ได้แก่ (1) ควรเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ (2) ควรให้บริการด้วยความใส่ใจ
เป็นธรรม จริงใจ รวดเร็ว และ (3) เจ้าหน้าที่ให้บริการควรมีประสบการณ์และสามารถให้คาปรึกษาได้ดีและ
ชัดเจน
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5) ด้านระบบสารสนเทศ ได้แก่ (1) ศาลปกครองควรปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย
สืบค้นข้อมูลได้ง่าย (2) ควรเพิ่มการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และ
(3) ควรมีการเผยแพร่เนื้อหา การคัดสาเนา คาพิพากษา หรือ คาสั่งผ่านทางสื่อออนไลน์
สรุปข้อเสนอแนะและความคาดหวังของประชาชน (คาถามปลายเปิดจากแบบสารวจ)
ผลการสารวจพบว่าประชาชนมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังต่อศาลปกครอง ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเข้าถึงประชาชน
1) ด้านเนื้อหา ควรกระชับ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสาร /คดีที่อยู่ใน
ความสนใจ คาพิพากษาทั้งฉบับเต็มและย่อ คาวินิจฉัย ขั้นตอนการพิจารณาคดี คดีตัวอย่าง ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและคดีปกครอง บทบาทหน้าที่และอานาจของศาลปกครอง เป็นต้น โดยจัดหมวดหมู่ให้สามารถสืบค้นง่าย
2) ด้านช่องทาง เน้นเผยแพร่ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งเอกสารแจก วารสาร เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย โดยให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
เข้าถึงง่าย และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
3) ด้านรูปแบบ/ประเภทสื่อ มีสีสัน น่าสนใจ น่าติดตาม ทันต่อสถานการณ์ เช่น อีบุ๊ก อินโฟกราฟฟิก
รายการโทรทัศน์ คลิปวิดิโอ ภาพยนตร์ การ์ตูนแอนิเมชั่น สารคดี นิทรรศการ คู่มือประชาชน เป็นต้น
2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองอย่างต่อเนื่อง
1) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน อบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวทางการพิจารณา
คดีปกครอง แก่หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) การทางานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่นในการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่
3) ลงพื้นที่ให้ความรู้ในพื้นที่ ออกบูธประชาสัมพันธ์
4) ร่ วมกับสถาบัน การศึกษา โดยอาจทา MOU กับมหาวิทยาลั ยที่ มีคณะนิติศาสตร์ให้ ความรู้
ในสถานศึกษา
3. พัฒนาการให้บริการที่สร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
1) จั ดสรรเจ้าหน้าที่ให้ บริ การ คาปรึกษา ทั้งในส่ว นของจุดให้บริการและ Call Center อย่าง
เพียงพอ โดยมีความรอบรู้ สามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจน อาจพัฒนาเป็นคลินิกศาลปกครอง
2) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน รวมถึงการ
พิจารณาคดีควรรวดเร็ว เป็นธรรม ดาเนินการคดีที่ค้างให้เสร็จโดยเร็ว
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้ทันสมัย สืบค้นได้ง่าย เพิ่มการ
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น เช่ น การเผยแพร่ ค าพิ พ ากษา
การคัดสาเนา ระบบยื่นเอกสารทางอินเทอร์เน็ต พัฒนาระบบการติดตามคดี เป็นต้น
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ส่วนที่ ๒ ผลการสารวจเชิงคุณภาพ
ผลการศึ ก ษาตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 ความคิ ดเห็ นและความคาดหวั งของนั กวิ ชาการ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
การสารวจเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus
Group) สรุปสาระสาคัญของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ด้าน จานวน 10 ท่าน
ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4 ท่าน (ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
จรัญ ภักดีธนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ และคุณมนต์ชัย ชนินทรลีลา) ด้านการเมือง 2
ท่าน (พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ และคุณณัชพล ตันเจริญ) ด้านบริหารงานภาครัฐ 2 ท่าน (คุณเมธินี เทพมณี
และคุณนิ เวศน์ หาญสมุท ร์ ) ด้านสื่ อสารมวลชน 2 ท่า น (คุณ ประสงค์ เลิ ศรัต นวิ สุ ทธิ์ และคุณ สมโภชน์
โตรักษา) สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นคาถาม ดังนี้
1.1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของศาลปกครองในปัจจุบัน
และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
(1) ความถูกต้ อ ง รวดเร็ ว และเป็น ธรรมในการพิจารณาพิพ ากษาคดีปกครอง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ความถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรมของศาลปกครอง แต่ ใ นส่ ว นของ
ความรวดเร็วนั้นส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า การพิจารณาคดีค่อนข้างล่าช้า มีระยะเวลาในพิจารณาคดี
ยาวนาน ซึ่งความล่าช้าดังกล่าว ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา ที่ทาให้มีความเป็นไปได้
ในการบั งคับ คดี ทาได้น้ อย นอกจากนี้ การพิจารณาคดีของศาลปกครองใช้ระบบไต่สวนเป็นหลัก ทาให้ มี
เอกสารสานวนคดีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการสืบพยานหลักฐานต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
เกิดความล่าช้า
(2) ประสิทธิภาพในการบังคับคดีป กครองตามคาพิพากษาและคาสั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป บางส่วนเห็นว่าการบังคับคดีทาได้ยาก ด้วยระยะเวลาในการพิจารณาคดียาวนาน
การบังคับคดีในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมไม่สามารถดาเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนเห็นว่า
การบังคับคดีทาได้ง่ายเนื่องจากคู่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น กฎระเบียบการบังคับคดีจึงบังคับที่รัฐหรือ
เจ้ าพนั กงานของรั ฐ โดยตรง ทาให้ การบังคับคดี สามารถทาได้ ตรงมากกว่า นอกจากนี้ การปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีบังคับคดีในศาลปกครอง ทาให้การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(3) ความทั่วถึงและเท่า เทียม ในการเสริ มสร้ า งโอกาสการเข้า ถึงความยุติธ รรม
ทางปกครอง การที่ศาลปกครองได้แก้ไขกฎหมาย ทาให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้ง่ายขึ้น
การเข้าถึงศาลปกครองมีมากขึ้นกว่า เดิมและมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าในอดีต เช่น การยื่น ฟ้องผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างกันคือ การจัดอบรมให้ความรู้
ในหลั ก สู ต รระยะสั้ น แก่ ป ระชาชน การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานต่ า งๆ
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ของศาลปกครองและการนาเสนอคดีตัวอย่างต่างๆ ผ่านทางสารคดี ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคดีปกครองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บางส่วนเห็นว่าการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ
(5) การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
ศาลปกครองได้ทาหน้าที่วางหลักกฎหมายปกครอง มีการพัฒนาหลักกฎหมายปกครองขึ้น และมีการสื่อสาร
เผยแพร่ เป็ น หลั กกฎหมายคดีป กครองจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม บางคา
พิพากษาของศาลปกครองสู งสุด ซึ่ งโดยหลักแล้วต้องนามาใช้ กับฝ่ายปกครอง แต่มักมีองค์กรหรือหน่วยงาน
ทางปกครองบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาของศาลปกครอง
(6) การอานวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครองมี ค วามเป็น อิ สระและเป็น กลาง
ทางการเมือง ศาลปกครองมีความเป็นอิสระจากการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
เชื่อมั่นในเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง และความเป็นอิสระของศาลปกครอง
(7) ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไป
ของตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์
และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครองยังมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นความไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต แตกต่างจากศาลอื่น
(8) ภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ศาลปกครองมีภาพลักษณ์เชิงบวกคือ เป็นองค์กรที่มี
อิสระจากจากการเมือง สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคสมัยใหม่
โดยเฉพาะการยอมรั บการนาเทคโนโลยี ส มัยใหม่เข้ามาใช้ในการให้ บริการ สามารถเปลี่ ยนแปลงปรับตัว
ได้รวดเร็ว พัฒนาจากการเป็นศาลใหม่ที่ไม่มีใครรู้จัก จนมาเป็นศาลที่ทาให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ มีภาพลักษณ์
ของ “ความยุติธรรม” มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ส่วนภาพลักษณ์เชิงลบ ได้แก่ เป็นองค์กรที่มีความเป็น “แบบพิธี” ค่อนข้างมาก
เนื่องจากปัญหาการตัดสินคดีที่ล่าช้า ทาให้ความล่าช้า กลายเป็นภาพลักษณ์เชิงลบของศาลปกครอง เป็นศาล
ที่มีคดีคั่งค้างอยู่จานวนมาก กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองบางครั้งมีความลักลั่นกันมาก การปรับตัว
ยังไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(๑) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความเชื่อมั่น
ต่อการดาเนินงานของศาลปกครองทีม่ กี ารวางหลักของการวินิจฉัยคดีต่างๆ เป็น การวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับ
มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเข้มข้น มีระบบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของศาล
(๒) ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ / หน่ ว ยงาน
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของศาลปกครองถือว่าดี มีการพัฒนาและ
มีการปรับตัวมาโดยตลอด ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของทั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่
ของศาลปกครอง มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น แม้การให้บริการจะยังมีความล่าช้า เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีจานวนคดีมากขึ้น ในขณะที่อัตรากาลังของศาลปกครองมีน้อย
(๓) การปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม ปฏิบัติโดยยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของศาล ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนมีความไว้วางใจ มั่นใจศาลปกครอง เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
มีการปฏิบัติตามด้วยความยุติธรรมตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัด
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(๔) ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน
ศาลยังคงเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ประชาชนมีความไว้วางใจศาลปกครอง และศาลปกครองสามารถอานวย
ความยุติธรรม เป็นที่พึ่งสุดท้าย เมื่อพิจารณาจากการเข้าไปใช้บริการและการฟ้องคดีของประชาชนที่มีจานวน
มากขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน “เชื่อโดยสุจริตใจ” โดยสังเกตจากว่า เมื่อศาลตัดสินแล้วยังไม่พบว่ามีการออกมา
วิพากษ์วิจารณ์ศาลปกครองอย่างรุนแรง หรือมีการยื่นถอดถอนตุลาการศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
มีประชาชนจานวนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง ทาให้ประชาชนบางส่วนยังไม่มั่นใจศาลปกครอง
(๕) การเปิดเผย ตรงไปตรงมา การเปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง
ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน ศาลปกครองมีการเปิดเผยข้อมูล
ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีการเปิดโอกาสให้ มีการตรวจสอบการดาเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณี การอธิ บายค าตั ดสิ นมี ความคลุ มเครื อไม่ ชั ดเจน ในบางกรณี ค าพิ พากษาในบางเรื่ องมี ความไม่ ชั ดเจน
ทาให้เกิดการตั้งคาถามถึงบรรทัดฐาน ประชาชนยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะของคดีได้
(๖) ความเอาใจใส่ แ ละเห็ น อกเห็ น ใจ สนใจรั บ ฟั ง ปั ญ หาและความต้ อ งการ
ที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพ
การให้บริการ ศาลปกครองเปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนโดยตรงไปยังศาล แต่ในทางปฏิบัติ
อาจยังไม่สามารถทาได้มากนัก อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เพราะศาลปกครองมีการแสวงหาข้อมูลจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ฟ้องคดี
(๗) การใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอานาจหน้า ที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย การใช้อานาจศาลยังคงอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด ศาลยังคง
มีห ลั กคิด การให้ เหตุผ ลในการทาหน้ าที่ ใช้ อานาจหน้าที่ห รืออยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย มีความเป็นกลาง และใช้หลักกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติมาเป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่
(๘) ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความคุ้มค่า
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายและเวลา เพราะเป็นการพิจารณาคดีโดยเอกสารเป็นหลัก ไม่ต้องสืบพยานจานวนมาก
ทาให้เกิดการเข้าถึงของประชาชนและไม่ต้องการให้ประชาชนสิ้นเปลืองเวลาหรือค่าใช้จ่าย มีความพยายาม
ในการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีจานวน
คดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองมีจานวนมาก มีการกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ ในขณะที่ศาลปกครองมีบุคลากรจากัด
ทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ
(8) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณ ภาพการให้บริ การ มีความพึง พอใจ
เพราะศาลปกครองมีการแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้าน มีการรับฟังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกคาสั่งทางปกครอง
นาเอามิติของการพัฒนาบ้านเมืองที่เกี่ยวข้องกับคาสั่งทางปกครองมาพิจารณา อย่างไรก็ตาม มีบางประเด็น
ที่พึงพอใจน้อย อาทิ การให้บริการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับภารกิจที่มีอยู่จานวนมากได้
1.๓ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึง
การอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
(๑) ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง
ด้านการรับรู้ของประชาชน ประชาชนยังมีการรับรู้ รู้จักศาลปกครองน้อย แม้ศาลปกครอง
จะมีสื่อประชาสัมพันธ์จานวนมาก แต่ยังขาดความรวดเร็วในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สื่อบางประเภทที่ศาลปกครอง
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ยังไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก เนื้อหาบางประเภทประชาชน
ยากที่จะเข้าใจ
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ด้านการพิจารณาคดี คดีประเภทต่างๆ มีความหลากหลายมากขึ้น แต่กระบวนการ
ในการทาหน้าที่ของศาลปกครองยังปรับไม่ทันกับความหลากหลายของคดี มีระยะเวลาในพิจารณาคดีนาน
ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา คาวินิจฉัยบางครั้งขาดความชัดเจน ทาให้เกิดข้อถกเถียง
ตุลาการศาลปกครองซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพ อาจไม่เพียงพอกับคดีที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น
ทาให้อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาคดี เพราะตุลาการที่มาพิจารณาคดีอาจมีความรู้เฉพาะเรื่องน้อย
ด้านอื่นๆ อาจมีกรณี “ฟ้องผิดศาล” เพราะบางคดีมีความละเอียดอ่อน ทาให้เกิด
ความสับสน
(๒) แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรื ออุปสรรคต่า งๆ หรื อแนวทางการพัฒนา
การดาเนินงานของศาลปกครอง
การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม
พื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ควรมีการประสานความร่วมมือร่วมกันระหว่าง
ศาลต่างๆ ในกระบวนการคิดและพัฒนาฝ่ายตุลาการ ประสานงานเพื่อวางแนวทางในการส่ งเสริมความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ กฎหมาย การเผยแพร่ ข้อ มู ล ความรู้อ อกไปสู่ ป ระชาชนหรื อ กลุ่ ม เป้ า หมายควรเป็ น
การเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ศาลปกครองควรมีบทบาทอีกด้านหนึ่ง คือ การป้องกันไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาล ส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับ เยาวชน ให้ความสาคัญ กับประชาชนที่อยู่ในชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลจากข้อมูล
ข่าวสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ คดีเด่นๆ เพื่อให้ประชาชนสนใจ ควรทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความ รู้
ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่กาลังดาเนินการฟ้องร้องคดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ
ควรมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับศาลปกครองที่ทาหน้าที่ในการให้ความรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน ควรพัฒนากลไกที่จะทาให้เกิดการพัฒนางานในเรื่องความยุติธรรม
การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนผ่านเทคโนโลยี AI ควรเน้น
การประชาสัมพันธ์ผ่านการสร้างดิจิทัลมีเดีย (Digital Medias) และควรเป็นการประชาสัมพันธ์แบบสองทิศทาง
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลในการจัดกิจกรรมต่างๆ ควรนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการทางาน
ของศาลปกครองอย่างเต็มรูปแบบ ควรพัฒนา call center ให้มีประสิทธิภาพเหมือนของตารวจ ควรใช้สารคดี
บทเรียนชีวิตจากคดีปกครองเป็นเครื่องมือในการทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจศาลปกครองมากขึ้น ส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นกลไกหลักในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง พัฒนา
ระบบการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินคดี เพื่อให้ประชาชนทราบสถานะของคดี ติดตามตรวจสอบ
(3) การปรับตัวในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน และการให้บริการ
แก่ประชาชน
ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี การเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนคดีเข้าสู่ศาล ควรสร้าง
กลไกในการไกล่เกลี่ย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสานักงานศาลปกครองกับหน่วยงานภาครัฐ ควรมีกลไก
ในการกลั่นกรองคดีก่อนเข้าสู่ศาล เพื่อกลั่นกรองก่อนว่าคดีใดจาเป็น คดีใดไม่จาเป็น ที่จะขึ้นสู่ศาล เพื่อให้
บุคคลที่ต้องการความเป็นธรรมอย่างแท้จริงได้เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาด้านคดี ควรมีการพัฒนากลไกที่ทาให้เกิดความ
ชัดเจนมากขึ้นด้วยการมีหน่วยงาน/บุคลากรที่ทาหน้าที่กลั่นกรองคดีก่อนเข้าสู่ศาล
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ฝ่ายธุรการ เพื่อให้เป็นกลไกสาคัญในการดาเนินงานของศาลปกครอง มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้
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การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่ทาหน้าที่ในการสนับสนุนงานของตุลาการโดยตรง เพิ่ม จานวน และ
ให้ความสาคัญกับฝ่ายสนับสนับสนุนในทุกด้านๆ เพิ่มจานวนบุคลากร เพื่อเพิ่มการอานวยความสะดวกในขั้นตอน
ทางธุรการก่อนที่จะเข้ามาถึงขั้นตอนการตัดสินของศาลปกครอง
ด้ า นการพิ จ ารณาคดี ควรมี ก ารปรั บปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
การพิจารณาของศาลปกครอง เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ต่อคดีประเภทต่างๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในปัจจุบัน ไม่ควรคานึงถึงแต่เฉพาะการทาหน้าที่ในการตัดสินความถูกผิดเพียงอย่างเดียว แต่ศาลปกครอง
ควรคานึงถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วย ทาให้กระบวนการพิจารณาคดีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดการเขียน
คาพิพากษาที่ยาวเกินไป การพิจารณาคดีของศาลปกครอง ควรมองที่ ผลของการตัดสินด้วยว่า จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อรัฐมากน้อยเพียงใด พิจารณาเรื่องการมีผู้พิพากษาสมทบที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย
ในการพิจารณาคดี ควรมีการกาหนดกรอบเวลาในการดาเนินคดีที่ชัดเจน ควรมีระบบกลั่นกรองคดีก่อนขึ้น
สู่ศาล ศาลควรให้พิจารณารับเอกสารทีส่ าคัญและต้องใช้จริง เพื่อลดปริมาณเอกสารที่ต้องใช้
ด้านการบังคับคดี การพิจารณาคดีควรมีประสิทธิภาพด้านระยะเวลา เพื่อให้
การบังคับคดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบังคับคดีให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลชัดเจนมากกว่าเดิม โดยเน้นการพัฒนาระบบบังคับคดีมากกว่าการปรับปรุงกฎระเบียบ
ควรนาความรู้และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นแนวร่วม เพื่อให้
การบังคับคดีของศาลปกครองชัดเจนยิ่งขึ้น
ด้านอื่นๆ ทาให้หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนที่จะมาดาเนินคดีระหว่างกันเกิด
ความเข้าใจกันมากกว่าที่จะทาให้มีคดีขึ้นสู่ศาล แก้ไขกฎหมายระเบียบบางอย่างเพื่อให้เอื้อต่อการนาเทคโนโลยี
มาใช้มากขึ้น ศาลปกครองควรสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น (digital transformation)
ควรมีการฝึกอบรมให้กับตุลาการและเจ้าหน้าทีเ่ พื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
(๔) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ศาลปกครองควรมีการสรุปบทเรียนของศาลปกครอง ควรเปิดรับความคิดเห็นจากภายนอก ระดมความรู้ในเชิง
วิชาการจากภายนอกเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของศาล ควรมีหน่วยงานในเชิงวิชาการ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการพัฒนาศาลปกครองโดยการสั่งสมความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยภาพรวมทาให้องค์ความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครองมีความเป็นสถาบันมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินให้ดียิ่งขึ้น ศาลปกครองควรเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถที่จะ
เสนอแนะข้อคิดเห็นโดยตรงมาที่ศาลปกครอง ในระบบการไต่สวนควรนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
(5) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง ศาลปกครอง
ควรมีการเปิดตัวมากกว่าเดิม เปิดกว้างที่จะนาประสบการณ์ในการบริหารมาใช้ ไม่ควรเขียนคาวินิจฉัยในทุกเรื่อง
แบบยาว ควรทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา ศาลปกครองไม่ควรมีภาพลักษณ์เฉพาะการทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
ชี้ขาดเพียงอย่างเดียว ควรมีภาพลักษณ์ของการพัฒนาการทางานของภาครัฐให้มีการบริการที่ดีขึ้น ประชาชน
มีความเข้าใจ เข้าถึงโอกาสในการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ปรับภาพลักษณ์ของศาลปกครองให้มีภาพลักษณ์
ขององค์กรที่ให้บริการมากกว่าเป็นองค์กรที่ทาการพิจารณาคดี เป็นภาพลักษณ์ของการทาให้งานของหน่วยงาน
ภาครัฐพัฒนาขึ้น พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานให้เท่าเทียมกับศาลอื่นๆ ต้องพิสูจน์ว่า
ศาลปกครองอยู่ ในมาตรฐานที่ประชาชน เอกชนยอมรับการตัดสิ นคดี ทาให้งานบริการของศาลปกครอง
อยู่ในระดับมืออาชีพ ไม่เกิดปัญหา ควรมีการจัดตั้งศาลปกครองภูมิภาคให้มากขึ้นและให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพิ่มบุคลากรเพื่อทาให้ความล่าช้าในการดาเนินงานลดลง ควรร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา เพื่อช่วยกัน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้กับเยาวชน ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทาความ
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เข้าใจให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานของรัฐเองก่อนว่า เงื่อนไขใดควรที่จะฟ้องศาลปกครอง หรือมีกระบวนการ
ในการเยียวยาบุคลากรก่อนขึ้นสู่ศาล ศาลไม่จาเป็นต้องรับคดีไว้ทั้งหมด เพื่อลดจานวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และ
ควรที่จะมีการตรวจสอบก่อนให้ชัดเจนว่า เรื่องใดเป็นเรื่องของการใช้อานาจไม่เป็นธรรมในการบริหาร เรื่องใด
เป็นเรื่องของความถูกต้องของกระบวนการ
1.๔ ความคาดหวัง ศาลปกครองควรเป็นองค์กรที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐให้ดีขึ้น และ
คุ้มครองให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐ ศาลปกครองต้องเข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนมาก ศาลปกครอง
จะสามารถสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองได้และมีคาพิพากษาที่มีคุณภาพ เพื่อทาให้หลักกฎหมาย
ปกครองของประเทศไทยเจริ ญก้ าวหน้ าขึ้ น การเข้ าถึงของประชาชนในช่ องทางต่ างๆ มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็น
คนที่เคารพในเรื่องสิทธิ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมจังหวัดละ 15 คน รวม 75 คน ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน
ด้านนิติศาสตร์ ผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
รวมถึงตัวแทนของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง สรุปผลการศึกษาตามประเด็นข้อคาถาม ดังนี้
๒.1 ความพึ ง พอใจในบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ก ารอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปัจจุบัน และความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง
(1) ความถู กต้ อง รวดเร็ ว และเป็ น ธรรมในการพิจารณาพิ พากษาคดีป กครอง
ศาลปกครองสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพิพากษาคดีปกครอง มี ความถูกต้อง
และเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ความเป็นธรรมในการพิพากษาบางครั้งเป็นดุลยพินิจ แม้ว่ามีความเป็นธรรม
ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับองค์คณะตุลาการแต่ละองค์คณะ ขึ้นอยู่กับคดี และการพิจารณาคดีมีความล่าช้า มีคดี
ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจานวนมาก การวินิจฉัยล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน ทาให้เกิด
ปัญหาการเชื่อมต่อคดี ความล่าช้าอาจนาไปสู่ความไม่เป็นธรรมในที่สุด
(2) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ การบังคับคดี
ของศาลปกครองมีประสิทธิภาพดีมาก มีความใส่ใจต่อการให้บริการด้านการบังคับคดี ทาให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนปัญหาการบังคับคดี ได้แก่ บางครั้งไม่สามารถบังคับคดีได้เนื่องมาจากการพิจารณาคดีใช้เวลานาน
ปัญหาในกรณีที่เอกชนชนะคดี ของรัฐ เอกชนไม่ทราบว่า จะบังคับคดีกับรัฐอย่างไร ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ในการบังคับคดีมีน้อย บางกรณีการบังคับคดีที่เกิดกับข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลทาได้ยาก การพิจารณาบังคับคดี
ขึ้นอยู่กับความชานาญของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีมาตรฐาน
(3) การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม การให้บริการของศาลปกครองมีความเป็นระบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยง่าย
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถส่งคาฟ้องได้ทางไปรษณีย์ มีการสื่อสาร
ผ่าน Line ทาง Facebook มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น สามารถฟ้องคดีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้อง
ไปยื่นที่ศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม ประชาชนและหน่วยงานยังมีทัศนะว่า “ศาลวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้” ประชาชน
ยังมีความเข้าใจการดาเนินงานของศาลปกครองไม่มาก ความเท่าเทียมในการเข้าถึงความยุติธรรมแตกต่างกัน
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ระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองของภาคเอกชนมีน้อยกว่า
ภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังมีน้อย ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ทราบว่าในพื้นที่มีศาลปกครอง
(4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ศาลปกครองควรมีการเปิดให้มีการจัดอบรมให้มากขึ้น มีช่องทาง
ในการเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการรวมคาพิพากษา
ส่งมาให้ตามหน่วยงาน แต่ยังเข้าใจได้ยาก ยังไม่มีคาอธิบายซึ่งเป็นภาษาที่ประชาชนคุ้นเคย การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่มีการให้คาอธิบายคาพิพากษาของศาล หน่วยงาน
ของรัฐยังมีความเข้าใจวิธีพิจารณาคดีในศาลคลาดเคลื่อน
(5) การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
ศาลได้ มี ก ารวางหลั ก เกณฑ์ ห รื อ แนวทางไว้ ดี แ ล้ ว มี ค วามชั ด เจน ศาลปกครองมี ก ารก าหนดขั้ น ตอน
ในกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน มีการวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ทางปกครอง หน่ วยงานสามารถน าคาวินิ จฉัยและคาพิพากษามาใช้ได้ การวางหลักกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติ
มีอิส ระพอสมควร บางหน่ ว ยงานใช้ แนวทางคาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ดมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าของรัฐรับทราบ ดังนั้น
ศาลปกครองควรให้ความรู้ ถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานมากขึ้น
(6) ความเป็น อิสระและเป็น กลางทางการเมืองในการอานวยความยุติธ รรมของ
ศาลปกครอง ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความมั่นใจในความเป็นกลางของศาลปกครอง โดยเฉพาะความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง แต่อาจเกิดกรณีการเร่งรัดดาเนินคดีบ้างหากเกี่ยวข้อง
กับสื่อ
(7) ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไป
ของตุลาการศาลปกครอง ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครองเห็นว่าตุลาการศาลปกครองเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริ ยธรรม มีภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ดี ไม่มีการรับสิ นบน มีการนาคดีเข้าสู่ศาล
มากขึ้น มีเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการประชาชน ทาให้ศาลปกครองยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่สูง
(8) ภาพลักษณ์ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ศาลปกครองมีหน้าที่เหมือนเป็นคนกลางในการ
ให้ความยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน แต่ในปัจจุบันอาจมีภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เริ่มห่างไกล
จากประชาชนเหมือนในอดีต
๒.๒ ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง เชื่อมั่น
ในความเป็ นศาล เชื่ อมั่นว่าบุ คลากรมีคุณธรรม ระบบงานเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงประชาชน มีการใช้เทคโนโลยี
ในการดาเนินการมากขึ้น คาพิพากษาของศาลปกครองมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ บังคับใช้ได้เร็ว อย่างไรก็ตาม
การพิจารณาคดีบางประเด็นทาให้หน่วยงานขาดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของศาลปกครองและประเด็น
ที่ควรปรับปรุง โครงสร้างของศาลปกครองออกแบบมาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีอยู่แล้ว แต่ขึ้น อยู่กับ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องศาลจะมี จิ ต วิ ญ ญาณในการท างานเพื่ อ เกิ ด ผลดี ต่ อ ประชาชน ต่ อ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ไม่
การให้บริการของเจ้าหน้าทีม่ ีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม บางแห่งเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้องานของตัวเอง ประชาชนเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ ทางานได้ดี
ตรวจสอบได้ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน การใช้อานาจอยู่ในขอบเขต ศาลปกครองเปิดเผย ตรงไปตรงมา
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เปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ
การดาเนินงาน มีการช่วยเหลือก่อนเข้าสู่กระบวนการของศาล ทาให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ แต่ขณะเดียวกัน
มีความคิดเห็นว่าศาลปกครองมีกระบวนการยุ่งยาก ทาให้เสียเวลา
สาเหตุที่ไม่ใช้บริการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับเอกชนมากกว่ารัฐ โดยมีการให้
ความช่ว ยเหลื อในกระบวนการขั้น ตอนดาเนินการก่อนที่ จะไปถึงขั้นศาลปกครอง ยังไม่ พบคดีที่ต้องฟ้อง
ศาลปกครอง มีกลไกของการไกล่เกลี่ยกันเองจึงสิ้นสุดที่หน่วยงาน
๒.๓ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่ วนต่า งๆ ในสั งคม ศาลปกครองยั ง ไม่ไ ด้ตอบโจทย์ประชาชน
ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ผลประโยชน์ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ การอบรมให้ความรู้ในหน่วยงานองค์กร
ปกครองท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย ไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่หาความรู้กันเอง ขาดการประชาสัมพันธ์ การสืบค้นหา
คาพิพากษาทาได้ยากขึ้น บางหน่วยงานประสบปัญหาในเรื่องของคาสั่งศาลที่มีคาสั่งให้แยกฟ้อ งในกรณีที่พื้นที่
ในการดูแลของหน่วยงานมีขนาดใหญ่ การดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนดทาได้ยากและใช้เวลานาน
บางหน่วยงานของรัฐ ยังขาดความเข้าใจ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากในเรื่องวิธีพิจารณาคดีในศาล อาจมี
ความเหลื่อมล้าระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงศาลปกครอง คาพิพากษาของศาลปกครอง
อ่านแล้วเข้าใจค่อนข้างยาก ศาลปกครองในภูมิภาคตั้งอยู่ค่อนข้างไกลและต้องดูแลหลายจังหวัดจึงไม่สะดวก
ในการไปขอรับบริการทาให้ต้องพึ่งหน่วยงานอื่น
(2) แนวทางหรือวิธี การแก้ไ ขปัญหาหรืออุปสรรคต่า งๆ หรื อแนวทางการพัฒนา
การด าเนิน งานของศาลปกครอง ควรมีเจ้ าหน้าที่ที่ ประชาชนเข้าถึง ได้ และต้ องเดินเข้าไปหาประชาชน
ควรพยายามขับเคลื่อนและสร้างหรือให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่บริการสาธารณะ
ศาลปกครองควรร่ว มมือกับ ส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน เพื่อให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ เกิด
ความชั ด เจนในเรื่ อ งแนวทางปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ปั ญ หาที่ จ ะน าไปสู่ ค ดี ค วามใน
ศาลปกครองลดลง ควรเผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ าวสารเกี่ยวกับ ศาลปกครองผ่ านบุคลากรในพื้ นที่ คลุ กคลี อ ยู่ กั บ
ประชาชน โดยใช้วิธีการค่อยๆ ให้ ความรู้ ศาลปกครองควรมี การอบรมทนายอาสาที่ เกี่ยวกับคดีปกครอง
โดยตรงเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จะเข้าสู่คดีปกครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการสู้คดี ควรมีการย่อ
คาพิพากษาให้เป็นหลักเหมือนคาพิพากษาของศาลฎีกาและควรมีแผนกนี้โดยตรง ควรมีการแก้ไขปรับปรุง
เรื่องการสอบถามสถานะคดี โดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย
(3) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ในการอบรมควรเป็นการ
อบรมเรื่องขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาคดีมากกว่า ลดความยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูล ควรจะพัฒนา
การเข้าถึง และการให้ความรู้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ควรมีการรวบรวมคาพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด
เพื่อน ามาใช้เป็ น แนวทางการปฏิบั ติ งานให้ กั บ หน่ว ยงานราชการ ศาลปกครองควรมีระบบไกล่ เกลี่ ยเพื่ อ
คัดกรองคดี จัดส่งเอกสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองให้กับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้
ถึงประชาชน ควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทาให้ประชาชนมีความรู้ โดยอาจประสานงาน
กับหน่วยงานท้องถิ่น
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(4) แนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ อาจใช้อัยการคดีฝ่ายปกครอง
เป็นกลไกในการให้ความรู้และข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน เพราะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในฐานะกลไกหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานกับศาลปกครอง หรืออาจพัฒนาให้สานักงาน
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เป็ น กลไกในการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครองแก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เป็นตัวกลางในการเป็นที่ปรึกษาให้กับท้องถิ่น พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีค วามเข้าใจเกี่ยวกับ
คดีปกครอง เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ควรนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนรู้จักและ
ให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงประชาชน
ของศาลปกครอง
(5) การปรับตัวของศาลปกครองในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน ควรประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี เข้ามาใช้ ในการยื่นเรื่องของประชาชน รวมถึง
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับประชาชน ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ควรช่วยเหลือ
ในการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวของคดี ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
การให้ บริการแก่ประชาชน มีการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือข้อกฎหมายใหม่ให้ เจ้าหน้าที่ศาลทราบ
อยู่เสมอ มีการเผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม ปรับปรุงระบบการใช้เอกสารเป็นการใช้
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เอกสารที่ผ่านการสแกน ควรมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคดี
ควรลดขั้นตอนบางขั้นตอนลงให้กระชับ เช่น ลดการคัดค้าน การทางานเชิงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ดารงธรรม
(6) ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้ ศ าลปกครองสามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชน
คาพิพากษาควรอ่านเข้าใจง่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน แม้ศาลเป็นที่พึ่งของประชาชน แต่ใน
กระบวนการของศาลปกครองส่วนใหญ่ประชาชนเข้าไปสัมผัสศาลปกครองน้อยกว่าหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น
หากทาให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง ก็ควรทาให้ หน่วยงานของรัฐเกิด
ความเข้าใจในศาลปกครอง ศาลปกครองควรย้อนมองว่าอะไรที่เป็นปัญหาของศาลปกครอง อะไรที่ทาให้
เกิดปัญหากับคดีปกครอง และต้องเข้าไปแก้ไข พัฒนาความเชื่อมั่นไปสู่ระดับโลก มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
(7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อการปรั บปรุ งการดาเนิน งานของศาลปกครอง กาหนด
ระยะเวลาในการพิจ ารณาคดีใ ห้ ชั ดเจน ท าให้ เ จ้า หน้า ที่ผู้ ปฏิ บัติ งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ความเข้ าใจ
ในระเบี ย บข้อบั งคับ ต่างๆ ของทางราชการ สร้างความชัดเจนในอานาจของศาลปกครอง เพื่อลดปัญหา
เขตอานาจของศาล น าข้ อเสนอไปสู่ การปฏิบัติ เพื่ อสร้างความเชื่อ มั่นและยกระดับความยุติธ รรมให้ กั บ
ศาลปกครอง ควรให้โอกาสคู่กรณีได้ชี้แจงเป็นคาพูดบ้าง โดยเฉพาะคดีใหญ่ๆ ที่ปัญหามีความสลับ ซับซ้อน
สร้างความชัดเจนว่าเพราะเหตุใด ในกระบวนการของศาลจึงมีความล่าช้า
2.4 ความคาดหวังต่ อการด าเนิ นงานของศาลปกครองในอนาคต คาดหวังว่า ศาลปกครอง
จะทาหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง นาข้อเด่นข้อด้อยมาปรับปรุงการทางานให้มีความ
สมบูรณ์ สามารถดาเนินงานได้รวดเร็วขึ้น ทาให้ประชาชนไม่กลัวศาล ศาลปกครองจะเป็นที่พึ่งของประชาชน
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ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
ผลการศึกษาตามวัต ถุป ระสงค์ข้อ ที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรั บปรุ ง และพั ฒนาคุ ณ ภาพ
การดาเนินงานของศาลปกครอง
ข้ อเสนอแนะของคณะผู้ วิ จั ยในการปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการด าเนิ นงานของศาลปกครอง
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอานวยความยุติธรรม
ให้ กับประชาชน และข้อเสนอแนะในการส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธ รรม
ของศาลปกครองในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิ ภ าพและประสิทธิ ผลในการอานวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถจาแนกข้อเสนอแนะเป็น 4 ด้าน ได้แก่
(1) ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง (2) ข้อเสนอแนะในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ บทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้ง
การดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (3) ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง และ (4) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้ใช้บริการศาลปกครอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ข้ อ เสนอแนะในการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ย วกั บ ศาลปกครอง
ศาลปกครองควรพั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายดังนี้
1) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
1.1) ควรเน้นการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทาง
เว็บไซต์ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และสื่อโทรทัศน์
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า แหล่งข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน
มามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) และสื่อสิ่งพิมพ์ของ
ศาลปกครอง ทั้งในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการและกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ นอกจากนี้สื่อโทรทัศน์ยังมีบทบาทสาคัญ
ในการให้ข้อมูลข่าวสารสาหรับ กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองแก่ประชาชนจึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
ในส่วนของการประชาสั มพันธ์ผ่านทางสื่ อสั งคมออนไลน์ ประชาชนควรที่จะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้
เช่น เอกสารอีบุ๊ก (e-book) อินโฟกราฟฟิก คลิปวีดีโอ รวมถึงควรมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างต่อเนื่อง
1.2) ในกรณี ข องหน่ ว ยงานและบุ ค ลากรภาครั ฐ และองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคลากรโดยตรงผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผ่านหนังสือเวียน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านกฎหมายโดยตรง หรือในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในแต่ละจังหวัดเป็นผู้ดูแล ดังนั้น ศาลปกครองจึงควรเน้นการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคลากรโดยตรง

ท
ผ่านหน่วยงานต้น สังกัดและผ่านหนั งสือเวียนซึ่งจะทาให้การประชาสั มพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารถึงหน่วยงาน
และบุคลากรโดยตรงมากกว่า
1.3) ในกรณีของประชาชนและชุมชน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชนและ
ควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สาหรับประชาชนและชุมชน ผู้นาชุมชน
ทั้งผู้นาที่เป็นทางการ อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และผู้นาที่ไม่เป็นทางการ อาทิ ผู้นาที่ประชาชน
ไว้วางใจ ผู้นาที่ประชาชนเชื่อมั่น ถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญในการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของศาลปกครองอยู่ในลักษณะของการตั้งรับมากกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ทาให้
ประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้ นที่ห่างไกล ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น ศาลปกครองในแต่ละ
พื้นที่จึงควรประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นาชุมชน และควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์
โดยตรงกับประชาชน รั บ ฟังความคิดเห็ น และให้ คาปรึกษาต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทาให้ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น
1.4) ควรปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลสายด่วน (Call Center) ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ แม้ศาลปกครองจะมีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลหลากหลายประเภท โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แต่ป ระชาชนจ านวนหนึ่ งยั ง คงใช้ บ ริก ารจากศูน ย์ บริ การข้อ มูล ของศาลปกครอง
อย่ างไรก็ตาม พบว่าการให้ ข้อมูล ผ่ านช่องทางดังกล่ าวยังไม่มีประสิทธิภ าพมากนัก การให้ บริการยังขาด
มาตรฐาน ดั ง นั้ น ศาลปกครองจึ ง ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการให้ ข้ อ มู ล ของศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ให้ มี
มาตรฐานเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเจ้าหน้าที่ให้มี
จิตบริการ พัฒนาความรู้ที่จาเป็นสาหรับการให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถตอบคาถามแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการได้
2) เนื้อหาและรูปแบบในการประชาสัมพันธ์
2.1) ควรเน้นให้ข้อมูลที่ประชาชนสนใจ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ า ข้อมูล
ข่าวสารของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครองและไม่เคยใช้บริการสนใจ
ติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครอง ผลการพิจารณาพิพากษาคดี สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ ดังนั้น ในเบื้องต้นศาลปกครองควรเน้น
พัฒนาและให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ป ระชาชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่มีอยู่ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ศาลปกครอง
สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และสื่อโทรทัศน์ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
2.2) ควรเน้ น ให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจในประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาลปกครองคลาดเคลื่อนมากที่สุ ด ได้แก่ (1) ศาลปกครองเป็นหน่ว ยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธ รรม
(ผู้ตอบแบบสารวจเข้าใจว่าศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม) (2) เมื่อประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
หรื อ โดยความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี ด้ ว ยกฎหมายจะต้ อ งยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด และ
(3) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้
อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้
หากเห็นสมควร

ธ
นอกจากนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็น ที่กลุ่มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจ
อนุญาตให้ฟ้องคดีด้ว ยตนเองได้หากเห็ นสมควร (2) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสี ยค่าธรรมเนีย มศาล
เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้
ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล และ (3) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน
จากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎี กาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ดังนั้น ศาลปกครองจึงควรเน้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชนในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการให้ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่
ในปั จ จุ บั น โดยเฉพาะสื่ อ ทั้ง 4 ประเภทดั งที่ไ ด้กล่ าวมาตอนต้ น เพื่อสร้างความรู้แ ละความเข้า ใจให้ กั บ
ประชาชน พร้อมทั้งกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลสาหรับในปีงบประมาณถัดไป
2.3) ควรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเนื้ อ หาและรู ป แบบของสื่ อ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ ทันสมัย กระชับ เข้าใจง่ายและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ข้อ มู ล ข่ า วสารที่น าเสนอโดยศาลปกครองในปั จ จุ บัน บางครั้ง ขาดความน่ าสนใจ ไม่ทั น สมั ย เข้ า ใจยาก
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชน ดังนั้น ศาลปกครองควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย สรุปเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้ กระชับ
ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีสีสัน มีความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม รวมถึงควรเพิ่มเติมเนื้อหาข่าวสาร
ที่สาคัญหรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
2.4) ควรสรุ ป เนื้ อ หาค าพิ พ ากษาให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ใจได้ ง่ า ย
ศาลปกครองควรเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาคาพิพากษาทั้งฉบับเต็ม ฉบับย่อ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการสืบค้น โดยควรเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก๊ เป็นต้น
1.2 ข้ อ เสนอแนะในการสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาท
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
1) การสร้างเครือข่ายในพื้นที่
1.1) ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งศาลต่ า งๆ
ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยศาลปกครองควรร่วมมือกับศาลอื่นๆ เพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกับศาลที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด
ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ โดยควรร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ เพราะหาก
ดาเนินการเฉพาะศาลใดศาลหนึ่งแล้ว ประชาชนจะได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือ ได้ข้อมูลที่มีเนื้อหากว้างๆ
อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างศาลต่างๆ กับศาลปกครอง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากศาลเพียงศาล
เดียว และข้อมูลที่ให้แก่ประชาชนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
1.2) ควรประสานงานกับสานักงานคดีปกครองในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกัน
ในการให้ความรู้เกี่ยวคดีปกครองแก่บุคลากรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในกรณีของ
หน่ ว ยงานท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงานภาครั ฐ พนั ก งานอั ยการคดีฝ่ ายปกครองเป็น ผู้ มี บทบาทส าคัญ ในฐานะ
กลไกหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานกับศาลปกครอง ดังนั้นศาลปกครองจึงอาจจะร่วมมือกับ
สานักงานคดีปกครองเพื่อให้ความรู้ที่จาเป็นแก่บุคลากรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น
1.3) ควรพัฒ นาส านัก งานส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น ให้ เ ป็น กลไก
สาคัญในการให้ความรู้แก่องค์ป กครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เนื่องจากคดีส่ว นใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ด้ว ยองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นมั กจะเกี่ย วกับ ประชาชน อาทิ การบริ การ
ประชาชนเรื่องการทะเบียน การออกคาสั่ง ป้าย ภาษี ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดกรณีของการกระทบสิทธิของประชาชน
ทาให้มีการฟ้องคดีมากขึ้น หากทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง จะทาให้
ศาลปกครองสามารถลดปริมาณคดีลงได้ ซึ่งผู้ที่ดูแลใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็ นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย หากศาลปกครองสามารถพัฒนา
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง เป็นตัวกลางในการเป็น
ที่ป รึก ษาให้ กับ ท้องถิ่น เป็ นเจ้ าภาพหลัก สานักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะเป็นกลไกสาคัญ ของ
ศาลปกครองต่อไป
1.4) ควรพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัดให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคดี
ต่างๆ ก็มักอาศัยศูนย์ดารงธรรมเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต่างๆ เนื่องจากเข้าถึงง่าย ใกล้ชิดประชาชน ดังนั้น
ศูนย์ดารงธรรมจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ศาลปกครองสามารถใช้ในการเข้าถึงประชาชน
1.5) ควรประสานความร่ ว มมือ กับสถาบัน การศึก ษาเพื่ อให้ค วามรู้
เกี่ยวกับคดีปกครองแก่ประชาชน เนื่องจากในพื้นที่ทั่วประเทศ มีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอน
ทางด้านนิติศาสตร์อยู่จานวนมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังเป็น
กลุ่ ม ที่ ป ระชาชนให้ ค วามเชื่ อ ถื อ สามารถเข้ า ถึ ง ประชาชนบางกลุ่ ม ได้ โดยเฉพาะกั บ เยาวชน ดั ง นั้ น
ศาลปกครองจึงควรประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
1.6) ศาลปกครองควรร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ปัญหาที่จะนาไปสู่คดีความในศาลปกครองลดจานวนลง เนื่องจากในปัจจุบันคดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นคดีเล็กๆ ซึ่งบางคดีสามารถที่จะพูดคุยไกล่เกลี่ยกันได้ ดังนั้น บทบาทของศาลปกครองจึงไม่ได้
มีเพียงเฉพาะการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้น แต่ควรขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ด้วย
2) รูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน
2.1) ใช้ช่องทางการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่ห่างไกลสามารถ
เข้า ถึงความรู้ไ ด้ง่า ยยิ่งขึ้น แม้ในปั จจุบั นประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของศาลปกครองได้ง่ายยิ่งขึ้น
ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ มี ม ากขึ้ น กว่ า ในอดี ต โดยเฉพาะทางสื่ อ ออนไลน์ ท าให้ ป ระชาชนสามารถ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้มากขึ้นกว่า เดิม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประชาชนที่อยู่ห่างไกลนั้น
ยังขาดการเข้าถึงความรู้ดังกล่าว การให้ความรู้ยังมีน้อยและยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นศาลปกครองจึงควรพัฒนากลไก
ในการให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ป ระชาชนให้ ทั่ว ถึงทุกกลุ่ม ด้ว ยวิธีการให้ความรู้ ที่แตกต่างกัน โดยอาจใช้
ช่ อ งทางการให้ ค วามรู้ อื่ น ๆ ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย อาทิ การให้ ค วามรู้ ผ่ า นผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น า
ที่ประชาชนไว้วางใจ
2.2) ใช้ประสบการณ์จริงในการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงความรู้ได้ง่าย ศาลปกครองควรนาประสบการณ์จริงในคดีปกครองมาใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชน
โดยอาจนาเสนอในลักษณะของคดีตัวอย่างต่างๆ ผ่ านทางสารคดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทาให้ประชาชน
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มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองมากขึ้น และควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเผยแพร่ในช่องทาง
การสื่อสารต่างๆ
2.3) ควรมี การจัดอบรมให้ค วามรู้ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชน
กลุ่มต่างๆ ศาลปกครองควรพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เช่น บุคลากรภาครัฐ บุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน
ฯลฯ และควรมี การฝึ กอบรมให้ ความรู้ อ ย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อให้ กลุ่ ม เป้า หมายมี ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกั บ
ศาลปกครองและคดีปกครองมากขึ้น
2.4) พัฒนาระบบทนายอาสา ศาลปกครองควรมีการอบรมทนายอาสา
ที่เกี่ยวกับคดีปกครองโดยตรง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จะเข้าสู่คดีปกครอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการสู้คดี
3) เนื้อหาของความรู้
3.1) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ คาวินิจฉัย หลักกฎหมายคดีปกครอง
จากคาวินิจฉัยของศาลปกครองต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากความคาดหวังที่ต้องการให้ ศาลปกครองวางหลักกฎหมายของศาลปกครอง และพัฒนา
หลักกฎหมายปกครองขึ้นเองแล้ว ศาลปกครองควรมีการสรุปคาวินิจฉัยสาคัญต่างๆ เพื่อเผยแพร่ เพื่อเป็นหลัก
กฎหมายคดีปกครองจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้ กับประชาชนได้เรียนรู้หลักกฎหมายปกครองจากการ
วินิจฉัยคดีต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2) ควรปรั บเนื้อหาความรู้ ใ ห้ ง่า ยต่ อการทาความเข้า ใจ เนื่อ งจาก
ประชาชนมีห ลากหลายกลุ่ ม และเนื้ อหาความรู้ บางอย่างประชาชนยากที่จะเข้าใจ แม้ ศาลปกครองจะมี
ช่องทางการสื่อสารจานวนมาก แต่หากพิจารณาที่ข้อมูลจะพบว่าข้อมูลบางประเภทประชาชนเข้าใจได้ยาก
โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป ดังนั้นศาลปกครองควรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงในการปรับความรู้ต่างๆ
ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
3.3) ควรนาคดีที่ภาครัฐเป็นผู้กระทาผิดมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ที่ขึ้นสู่ศาลปกครอง เป็นคดีที่ ภาครัฐกระทาความผิด ดังนั้น
เพื่อป้ องกันไม่ให้ คดีขึ้นสู่ ศาลจานวนมาก ศาลปกครองอาจนาเอาข้อมูล คดีส าคัญ ต่างๆ มาจัดเป็น ความรู้
เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรสั้นๆ เพื่อให้บุคลากรของรัฐเข้ามาอบรมเพื่อมาทบทวนหลักการต่างๆ
3.4) ควรนาคดีเด่น ๆ มาเป็น ตัวอย่า งในการให้ค วามรู้ ศาลปกครอง
ควรนาคดี เด่นๆ ที่ประชาชนสนใจมาเป็ นตัวอย่างในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยไม่จาเป็นต้องอ้างอิง
หลักกฎหมายต่างๆ เพราะเป็นภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ เช่น กรณีของตากับยายเก็บเห็ด
3.5) ควรมี ก ารย่ อ ค าพิ พ ากษาให้ เ ป็ น หลั ก เหมื อ นค าพิ พ ากษาของ
ศาลฎีกา เนื่องจากคาพิพากษาของศาลปกครองมีจานวนมาก ทาให้ประชาชนไม่ สะดวกในการใช้งาน แม้จะมี
การย่ออยู่ บ้างในรูป ของบทความ แต่ยั งมีไม่มากนัก ดังนั้นศาลปกครองจึงควรมี แผนกนี้โ ดยตรง โดยอาจ
กาหนดหั ว ข้ อ ให้ น่ า สนใจ เพื่ อ ท าให้ ป ระชาชนเกิ ด ความสนใจ หรื อ ศาลปกครองอาจมี ผู้ ช่ว ยผู้ พิ พ ากษา
มีแผนกย่อคาพิพากษาต่างๆ ย่อข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านได้ง่าย ทั้งในรูปแบบยาวและสั้น
3.6) การอบรมควรเป็นการอบรมในเรื่องขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลปกครอง และควรเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เนื่องจากในปัจจุบันศาลปกครองนิยมเปิดอบรม
เกี่ยวกับประเด็นการละเมิด แต่ในเรื่องกระบวนการมีน้อยและยังไม่ลงลึกในรายละเอียด นอกจากนี้วิทยากร
ยังเป็นตุลาการซึ่งสามารถที่จะลงลึกไปในเรื่องของขั้นตอนต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน เน้นการปฏิบัติ โดยเฉพาะ

ป
การฝึกอบรมให้กับ นิติกรใหม่ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมักขาดความรู้ เพราะการเรียนจากเอกสารอาจแตกต่าง
จากการปฏิบัติจริง
4) อื่นๆ ได้แก่ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับ เยาวชน โดยให้เยาวชน
เข้าใจถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและกฎหมายหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชนให้ เ ข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง ในขณะเดี ย วกั น กฎหมายที่ ส อนควรเป็ น กฎหมายพื้ น ฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ไม่จาเป็นต้องรอไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เยาวชนควรได้เรียนรู้กฎกติกาต่างๆ ซึ่งจะทา
ให้เกิดความเข้าใจในกฎกติกาของการใช้ชีวิต ไม่ละเมิดกติกาของสังคม
1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
1) พั ฒ นาความเชื่อ มั่ น ต่ อการอ านวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครองให้ กั บ
ประชาชน โดยเฉพาะในประเด็ น ที่ มี ผ ลการประเมิ น ค่ อ นข้ า งต่ า แม้ ป ระชาชนจะมี ค วามเชื่ อ มั่ น มาก
ต่อการอานวยความยุ ติธรรมของศาลปกครอง แต่ความเชื่อมั่นของประชาชนในบางด้านมีผลการประเมิน
ต่ากว่าประเด็นอื่นๆ ซึ่งควรนามาเป็นประเด็นหลักในการปรับปรุง อาทิ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า โดยในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่ (1) ประเด็น
เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง และ
(2) การสื่ อสารหรือแจ้งข้อมูล ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์อย่างถูกต้องสม่าเสมอ ส่ว นในด้านความคุ้มค่า/
ไม่ล่าช้านั้น ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ได้แก่ กรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสมในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
นอกจากนี้ ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ าที่ สุ ด ในแต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ที่
ศาลปกครองจะพิจารณานามาเป็นประเด็นในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากขึ้น ดังนี้
(1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ได้แก่ ประเด็นเรื่องการตัดสินคดีของศาลปกครอง
ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล (2) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม ได้แก่ ประชาชน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (3) ด้านความสามารถ ได้แก่
ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้แก่ ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ศาลปกครอง และการสื่ อ สารความเข้ าใจกั บประชาชนผ่ านสื่ อ ต่างๆ อยู่เสมอ และ (5) ด้า นการอานวย
ความยุ ติธ รรมด้านสิ่ งแวดล้ อม ความเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ลบภาพลักษณ์เชิงลบที่มีต่อศาลปกครองและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็น
องค์ ก รที่ ท างานร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ผลการประเมิ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ในปั จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง ลบ
ของศาลปกครอง ได้แก่ เป็นองค์กรที่มีความเป็น “แบบพิธี” ค่อนข้างมาก เป็นศาลที่มีการตัดสินคดีที่ล่าช้า
เป็นศาลที่ “ยังไม่โตเต็มวัย” ทาให้เกิดคดีที่ยังคั่งค้างอยู่จานวนมาก เป็นศาลที่ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ดังนั้นศาลจึงควรหาแนวทางในการลบภาพลักษณ์เชิงลบดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการบริการ
ที่เข้าถึ งประชาชน ซึ่ งเป็ น หั ว ใจส าคัญของศาลปกครอง โดยเฉพาะการเข้าถึ ง องค์ค วามรู้ ต้องให้ ความรู้
แก่ประชาชน การทางานเชิงรุกด้วยการ “เดินเข้าไปหาประชาชน” มากกว่าที่จะให้ “ประชาชนเดินเข้ามาที่
ศาล” รวมถึงการหามาตรการในการลดปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคดีซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับศาลปกครองมากขึ้น
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นอกจากนี้ ศ าลปกครองไม่ ค วรมี ภ าพลั ก ษณ์ เ ฉพาะการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ตั ด สิ น
ชี้ขาดเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่ทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
เป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การทางานภาครัฐ “อยู่ในร่องในรอย” เพื่อทาให้การทางานของภาครัฐ
มีการบริการที่ดีขึ้น เป็นองค์กรที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐให้ดีขึ้น และคุ้มครองให้ประชาชนได้รับในสิ่งที่
ควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับบริการจากภาครัฐที่จะไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ใช้บริการ
ศาลปกครอง
1) ควรปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในด้านที่ยังมีผลประเมิน
ความพึ ง พอใจน้ อ ยกว่ า ประเด็ น อื่ น ๆ แม้ ใ นภาพรวมผลการประเมิ น จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชาชน
มีความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของศาลปกครอง แต่เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการดังกล่าวให้คงไว้
ขณะเดียวกันก็พัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าศาลปกครองควรปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บ ริ การของศาลปกครองในด้ านที่ยั งมีผ ลประเมิ นความพึง พอใจน้อยกว่ าประเด็ นอื่น ๆ โดยพบว่ า
ประเด็นที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ากว่าอื่นๆ และควรที่จะนามาเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาสาหรับ
ปีงบประมาณถัดไป ได้แก่ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะในประเด็นความรวดเร็วในการตอบคาถาม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ
นอกจากนี้ เ มื่ อพิ จ ารณาในด้า นอื่น ๆ โดยพิจ ารณาจากการให้ บ ริก ารที่ มี ผ ลการ
ประเมินต่าสุดในแต่ละด้าน และศาลปกครองควรนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการของประชาชนมากขึ้น ได้แก่ (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาล ได้แก่ ความรู้
ที่ถูกต้องและความสามารถในการอธิบายให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ (2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ (3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความรวดเร็วในการตอบคาถาม
ของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ รับจากเจ้าหน้าที่ (4) ด้านบริการ ได้แก่
การเผยแพร่ คาพิพากษาหรื อคาสั่ งของศาลปกครองให้ สาธารณชนได้รับทราบ (5) ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แ ก่ การน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ นการให้ บ ริ ก าร เช่ น การยื่ น ค าฟ้ อ งคดี ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation) การให้ข้อมูลข่าวสาร และบัญชีนัดของศาลปกครองผ่าน Mobile Application
ศาลปกครอง เป็นต้น เพื่อให้การปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2) ปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการบริ ก ารต่ า งๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามรวดเร็ ว
การดาเนิ น งานในแต่ละขั้น ตอนควรมีความรวดเร็ว ควรลดขั้นตอนให้ มีความรวดเร็วขึ้น และควรกาหนด
ระยะเวลาการดาเนิ นการที่ชัดเจน ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลื อ ให้บริการ แนะนาการดาเนินการ
ให้คาปรึ กษาต่างๆ และเพีย งพอต่อการให้บริการ และการพิจารณาคดี ควรมีความรวดเร็ว ควรมีตุล าการ
ศาลปกครองเพียงพอในการพิจารณาคดีเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
3) พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าของคดี ปัญหาที่สาคัญที่สุดและจาเป็น
ที่ศาลปกครองควรเร่ งแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาในการพิจารณาคดีที่ล่าช้า เนื่องจากในปัจจุบัน ศาลปกครอง
มีจานวนคดีที่ค้างอยู่ในกระบวนการมาก ทาให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อศาลปกครองดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทาได้ยากและต้องใช้ระยะเวลานาน ส่วนปัญหารองลงมาคือ ประชาชน
ผู้ใช้บริการไม่สามารถตรวจสอบสถานะของคดีได้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้ น
ศาลปกครองควรหาวิ ธี ก ารที่ จ ะท าให้ ป ระชาชนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสามารถทราบถึ ง สถานะในการพิ จ ารณาคดี
แม้การพิจารณาคดีจะใช้เวลานานแต่หากผู้ใช้บริการสามารถทราบว่าคดีอยู่ในขั้นตอนใด ก็จะช่วยลดแรงกดดัน
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จากความคาดหวังต่างๆ ของประชาชนได้ โดยศาลปกครองอาจพัฒนาระบบการติด ตามความก้าวหน้าคดี
โดยเฉพาะการติดตามผ่ านทางระบบออนไลน์ต่างๆ อาทิ แอปพลิ เคชั นเพื่อที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ ทาให้
ประชาชนทราบสถานะของคดี ที่ เ มื่ อ เข้ า ไปสู่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาคดี ประชาชนสามารถเข้ า ไปติ ด ตาม
ตรวจสอบได้ ว่ า คดี ข องตนตอนนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนไหน การแจ้ ง ความก้ า วหน้ า ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ
การสื่อสารผ่านทางจดหมาย เช่น การจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการพิจารณาคดีเป็นระยะ ก็จะทา
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศาลปกครองมากขึ้น
4) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
ศาลปกครองควรมีเจ้าหน้าที่ให้ บริ การควรอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น มีการพัฒนาในเรื่ อง
การให้บริการให้ได้มาตรฐาน มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้
สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง เจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาที่มีประสิ ทธิภาพ ครบถ้วน ชัดเจน
ละเอีย ด เป็ น มาตรฐานเดีย วกัน ควรมีห ลั กเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เหมือนกัน และเห็ นว่า ควรมีเจ้าหน้าที่
ที่ให้บ ริ การสายด่ว น (Call center) ที่มีประสิทธิภาพ ติดต่อสะดวก ให้ คาแนะนาดี ควรมีการพัฒ นาและ
จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
นอกจากนี้ควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้บริการ เช่น ตุลาการ นิติกร ที่ดูแลในการ
ให้คาปรึกษาเรื่องคดีได้ และเจ้าหน้าที่สานักงานศาลปกครองที่ทาหน้าที่ในการให้บริการ ให้คาแนะนาแก่ผู้มา
ติดต่อในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ เพื่อความรวดเร็ว และเข้าใจกระบวนการดาเนินงานได้ง่าย ไม่ซ้าซ้อนที่
อาจส่งผลต่อความล่าช้าในการดาเนินการ
2. ข้อเสนอแนะในการสารวจความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการอานวยความยุติธ รรมของ
ศาลปกครองในปีงบประมาณถัดไป คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในปีงบประมาณถัดไป ดังต่อไปนี้
2.1 ศาลปกครองควรจัดทาฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ (Customer Database) เพื่อจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการแต่ละราย เพื่อสนับสนุนการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอานวย
ความยุติธรรม รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ โดยฐานข้อมูล
ดังกล่าวควรมีข้อมูลช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายครบถ้วน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางการติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
๒.2 การสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในแต่ละปี ควรเริ่มวางแผนการดาเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ และดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ในไตรมาสที่ 4 โดยเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในช่ ว ง 9 เดื อ น เพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาเพียงพอในการดาเนินงาน
๒.3 แม้ในปัจจุบันประชาชนจะเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น แต่พบว่า
ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการสารวจผ่านทางช่องทางดังกล่าว ดังนั้น การเก็บข้อมูล
ในปีต่อไป ศาลปกครองอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลในหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้งการเก็บข้อมูล
ทางตรงและทางอ้อมและควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับวิธีการต่างๆ ดังกล่าว
๒.4 เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการให้ข้อมูล ศาลปกครองควรประชาสัมพันธ์โครงการสารวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองให้กับสาธารณชนได้รับรู้ โดยอาจ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศาลปกครองมีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมประจาปี
เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการแล้ว ยังสามารถใช้การสื่ อสารดังกล่าว เป็นช่องทางในการ

พ
เก็บรวบรวมข้อมูล ขณะเดียวกัน ยังแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของศาลปกครองที่จะทาให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศาลปกครอง
๒.5 ศาลปกครองควรนาประเด็นการพัฒนาที่มีผลการประเมินต่ามาวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของศาลปกครอง รวมทั้งกาหนดเป็นตัวชี้วัดสาหรับประเมินผลการดาเนินงานในปีต่อไป
๒.6 ควรมีการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนเฉพาะกลุ่มเฉพาะ อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือสารวจในประเด็นเฉพาะ อาทิ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของศาลปกครอง
******************************************
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สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 นิยามศัพท์
1.5 ประโยชนที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 บริบททั่วไปเกี่ยวกับศาลปกครอง
2.2 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
2.3 แนวคิดการประเมินความเชื่อมั่น
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 ประชากร ขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
บทที่ 4 ผลการศึกษา
4.1 ผลการสารวจเชิงปริมาณ
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและการใช้บริการด้านคดี
4.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่
และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง
4.1.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
(ผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง)
4.1.4 ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
4.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้
(Cross tab)
4.1.6 ข้อเสนอแนะและความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
ของศาลปกครอง
4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
4.2.1 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2.2 ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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สารบัญ (ต่อ)
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
5.2 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
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แบบสอบถามกลุ่มที่เคยใช้บริการ
แบบสอบถามกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ
แบบสัมภาษณ์
แบบคาถามการสนทนากลุ่ม
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205
211
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1

ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.๔
ตารางที่ ๓.๕
ตารางที่ ๓.๖
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.11

จังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการและจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครอง
รองจากจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการ จากสถิติจานวนคดีรับเข้า
ของศาลปกครองชั้นต้น (ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๒)
จานวนประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองเฉพาะกลุ่มผู้ฟ้องคดีและ
กลุ่ ม ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – มิ ถุ น ายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และขนาดตัวอย่างเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของจานวนคดี
ขนาดตัวอย่างกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองในแต่ละ
จังหวัด
รายชื่อนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวันที่สัมภาษณ์
จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
วัน/เดือนปีและสถานที่จัดสนทนากลุ่มย่อย
เพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษาและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจังหวัดและตามเขตอานาจศาล
แหล่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่ มตัว อย่างได้รับในช่ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ประเภทของข้ อมูล ข่ าวสารที่ กลุ่ ม ตัว อย่ างสนใจติดตามหรื อต้อ งการ
สืบค้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จานวนและร้อยละลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จาแนกตามหน่วยงานของ
ศาลปกครองที่เคยติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การใช้บริการคดีของกลุ่มตัวอย่าง
ความรู้ ความเข้ า ใจ ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ กี่ย วกั บบทบาท โครงสร้ า ง
อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ
ของศาลปกครอง) (ภาพรวม)
ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ
ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้ใช้บริการ)
ความรู้ ความเข้ า ใจ ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ บทบาท
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานใน
มิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ)
ระดับความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มตัว อย่างเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กาหนดในตัวชี้วัด
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ตารางที่ 4.12
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ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ของผู้ เ คยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ของสานักงานศาลปกครอง
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ของกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง ด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอน
การให้บริการ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ของกลุ่ม ผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านบริการ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
กลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ของกลุ่ม ผู้เคยใช้บริการศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น ภ า พ ร ว ม ต่ อ คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ของศาลปกครองของกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จากการประเมิน
ของผู้ใช้บริการ
ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
ในภาพรวม จาแนกตามเขตอานาจศาล เรียงล าดับจากคะแนนเฉลี่ ย
มากที่สุด-น้อยที่สุด
ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการของศาลปกครองตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการของศาลปกครอง ตามตัวชี้วัด
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.29
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.32
ตารางที่ 4.33
ตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.43

ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านความสามารถ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองในภาพรวม
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง
ความเป็นอิสระ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุ ติธ รรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองในภาพรวม
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง
ความเป็นอิสระ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.47
ตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.49
ตารางที่ 4.50
ตารางที่ 4.51
ตารางที่ 4.52
ตารางที่ 4.53

ตารางที่ 4.54
ตารางที่ 4.55
ตารางที่ 4.56

ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถ
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุ ติธ รรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน
ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ า นวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กาหนด
ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ
อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุ ดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับ
ความรู้ฯ
การวิ เคราะห์ ค วามสั มพันธ์ ของข้อมูล ด้ว ยตารางไขว้ ระหว่างตั ว แปร
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้ านคดี ประเภท
เรื่ อ งที่ เ ป็ น คู่ ก รณี ผลการพิ จ ารณาคดี การใช้ บ ริ ก ารด้ า นอื่ น ๆ
กับระดับความรู้ฯ
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ ว ยตารางไขว้
ระหว่ า งตั ว แปรการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง
กับระดับความรู้ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ
อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู ง สุ ด และอาชี พ หลั ก ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
การวิ เคราะห์ ค วามสั มพันธ์ ของข้อมูล ด้ว ยตารางไขว้ ระหว่างตั ว แปร
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภท
เรื่ อ งที่ เ ป็ น คู่ ก รณี ผลการพิ จ ารณาคดี การใช้ บ ริ ก ารด้ า นอื่ น ๆ
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
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สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 4.57

ตารางที่ 4.58

ตารางที่ 4.59

ตารางที่ 4.60
ตารางที่ 4.61
ตารางที่ 4.62
ตารางที่ 4.63
ตารางที่ 4.64
ตารางที่ 4.65
ตารางที่ 4.66
ตารางที่ 4.67
ตารางที่ 4.68
ตารางที่ 4.69
ตารางที่ 4.70
ตารางที่ 4.71
ตารางที่ 4.72
ตารางที่ 4.73
ตารางที่ 4.74
ตารางที่ 4.75

การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ข องแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ ว ยตารางไขว้
ระหว่ า งตั ว แปรการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง
กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ
อายุ ระดั บการศึ กษาสู งสุ ดและอาชี พหลั ก ของกลุ่ มตั วอย่ า ง
กั บ ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อความเชื่ อมั่ นต่ อการอ านวยความยุ ติ ธรรม
ของศาลปกครอง
การวิ เคราะห์ ความสั มพั นธ์ ของข้ อมู ล ด้ ว ยตารางไขว้ ระหว่ างตั ว แปร
หน่ วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภท
เรื่ อ งที่ เ ป็ น คู่ ก รณี ผลการพิ จ ารณาคดี การใช้ บ ริ ก ารด้ า นอื่ น ๆ
กั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
(เฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่าง
ตัวแปรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง กับความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาการเผยแพร่
ข้อเสนอแนะด้านช่องทางเผยแพร่สาหรับการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ
ข้ อ เสนอแนะด้ า นอื่ น ๆในการปรั บ ปรุ ง ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านเจ้าหน้าที่
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านกระบวนการ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านช่องทางการติดต่อ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านบริการ
ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
ข้ อ เสนอแนะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง
ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
คานิยามเชิงบวกเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
คานิยามเชิงลบเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
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สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑.1
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ ๓.๑
ภาพที่ ๓.๒
ภาพที่ ๓.๓
ภาพที่ 3.4
ภาพที่ 3.๕
ภาพที่ 3.๖
ภาพที่ 4.1
ภาพที่ 4.2
ภาพที่ 4.3
ภาพที่ 4.4
ภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.6
ภาพที่ 4.7
ภาพที่ 4.8
ภาพที่ 4.9

ขอบเขตเนื้อหา
แสดงกระบวนการเกิดความพึงพอใจในการบริการ
QR Code ของแบบสอบถามออนไลน์
หน้าต่างการส่งข้อความ
หน้าต่างสาหรับเลือกรายชื่อ
หน้าต่างสาหรับการกรอกข้อความที่ต้องการส่ง
ตัวอย่างข้อความที่ส่งที่ปรากฏในมือถือของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคลิกกลิงค์ จะปรากฏแบบสอบถามสาหรับ
กรอกข้อมูล
แผนภูมิ แ สดงร้ อยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามเพศ (ภาพ ก)
และอายุ (ภาพ ข)
แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษา
สูงสุด
แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร จ าแนกตาม
หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จาแนกตาม
ฐานะในการใช้บริการคดี (ภาพ ก) และผลการพิจารณาพิพากษาคดี
(ภาพ ข)
แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ าแนกตามระดั บ
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ของกลุ่ ม ที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารศาลปกครอง จากการประเมิ น ของ
ผู้ใช้บริการ
แผนภู มิ แ สดงระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ศาลปกครอง จ าแนกตามขอบเขตอ านาจศาล เรี ย งล าดั บ จาก
คะแนนเฉลี่ย
แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม จาแนกตามระดับ
ความเชื่อมั่น
แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จาแนกตาม
ระดับความเชื่อมั่น
แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การ
อานวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครองจ าแนกตามความเชื่ อ มั่ น
ในภาพรวม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ศาลปกครองเป็นองค์กรที่มีความสาคัญต่อการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยทาหน้าที่ในการ
พิจารณาข้อพิพาททางปกครองที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือ
ระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ใช้อานาจ
ตุลาการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน
เพื่ อ ให้ ศ าลปกครองมี ก รอบทิ ศ ทางในการด าเนิ น งานและเพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ การอ านวย
ความยุติธรรมทางการปกครองด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ล่าช้า สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร โดยมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
กลไกสาคัญในการลดความเหลื่อมล้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม สร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเทียบเท่าระดับสากลและเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ ศาลปกครองจึงได้
จัดทาแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) ขึ้น โดยได้กาหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลักคือ “ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง” เป็นตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมที่ มี
ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รวมถึงเพื่อให้ทราบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
เป้ า ประสงค์ ห ลั ก ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ส านั ก งานศาลปกครองจึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารส ารวจความเชื่ อ มั่ น ดั ง กล่ า ว
ซึ่ง ได้ดาเนิ น การมาแล้ ว อย่างต่อเนื่ อง นั บ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รวมทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง และได้นาผลการสารวจไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครองให้สามารถ
สนองต่อความต้องการของประชาชนมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างกระบวนการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการอานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านั ก งานศาลปกครองจึ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ด าเนิ น การส ารวจ
ความเชื่ อมั่ น ของประชาชนต่ อการอ านวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครองโดยจัด จ้ างผู้ เ ชี่ย วชาญซึ่ งเป็ น
หน่วยงานภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ผลสารวจมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยผลการสารวจที่ได้
จะนาไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครองให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา
การส ารวจความเชื่ อมั่ น ของประชาชนต่ อการอ านวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครองประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1.2.1 เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่
และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง

๒
1.2.2 เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
1.2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
1.2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติธรรม กลุ่ มผู้ นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ต่อการ
ดาเนินงานของศาลปกครอง
1.2.5 เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การส ารวจความเชื่อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1.3.1 ขอบเขตเนื้อหา
จากการทบทวนเอกสารที่จะกล่าวถึงในบทที่ 2 ผู้วิจัยได้กาหนดประเด็นหลักในการศึกษา
ครั้งนี้ในเรื่องของการประเมินความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และการดาเนินงาน
ในมิ ติ ต่ า งๆ ของศาลปกครอง ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครอง และระดับความพึงพอใจต่อการรับบริการของศาลปกครองไว้ดังนี้
๑) ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล
รวมทั้งการด าเนิ นงานในมิติ ต่างๆ ของศาลปกครองในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความรู้ความเข้าใจในความหมาย
ของความสามารถในการจดจา และความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ
รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครองของประชาชน โดยบทบาทโครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล
และการดาเนินงานของศาลปกครองเป็นการศึกษาใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านโครงสร้างองค์กร (๒) มิติด้านบทบาท
และภารกิจหน้าที่ และ (๓) มิติด้านการให้บริการ
2) ระดับความพึ งพอใจของผู้ ที่ เคยใช้ บริ การของศาลปกครอง เป็ นระดั บความพึงพอใจ
ในความหมายของความรู้สึกทางบวก ความชอบ หรือพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของศาลปกครอง โดยการ
บริ การของศาลปกครองครั้ งนี้ เป็ นการพิ จารณาการบริ การใน ๕ มิ ติ ได้ แก่ (๑) มิ ติ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ (๒) มิ ติ ด้ าน
กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (๓) มิติด้านช่องทางการสื่ อสาร (๔) มิติด้านบริการ และ (๕) มิติด้านระบบ
สารสนเทศ
๓) ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
หมายถึง ความไว้วางใจ ความเชื่อใจ เชื่อถือในความสามารถ ความเชี่ยวชาญของศาลปกครองใน ๗ มิติ ได้แก่
(๑) มิติด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) มิติด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) มิติด้านความคุ้มค่า
ไม่ ล่ า ช้ า (๔) มิ ติ ด้ านความเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม (๕) มิ ติ ด้ านความสามารถ (๖) มิ ติ ด้ านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และ (๗) มิติด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
โดยทั้ ง สามประเด็ น นี้ จ ะน ามาสู่ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดาเนินงานของศาลปกครอง ดังภาพที่ 1.๑

๓

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาท ภารกิจ และ
การดาเนินงานในมิติต่างๆ
ของศาลปกครอง
(๑) มิติด้านโครงสร้างองค์กร
(๒) มิติด้านบทบาทและภารกิจ
หน้าที่
(๓) มิติด้านการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการรับบริการ
ของศาลปกครอง
(๑) มิติด้านเจ้าหน้าที่
(๒) มิติด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
(๓) มิติด้านช่องทางการสื่อสาร
(๔) มิติด้านบริการ
(๕) มิติด้านระบบสารสนเทศ

ระดับความเชื่อมั่น
ต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
(๑) มิติด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ
(๒) มิติด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๓) มิติด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า
(๔) มิติด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
(๕) มิติด้านความสามารถ
(๖) มิติด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชน
(๗) มิติด้านการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง

ภาพที่ ๑.1 ขอบเขตเนื้อหา
ในส่วนของการสารวจความคิดเห็น และความคาดหวังของกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(Indepth Interview) รวมถึงกลุ่มตัวแทนในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) อย่างน้อยต้องครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 4 ประเด็น ประกอบด้วย (๑) ความคิดเห็ นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อานาจหน้าที่ และ
ภาพลักษณ์ของศาลปกครองในปัจจุบัน (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(3) ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บปั ญหาอุ ปสรรคในการอ านวยความยุ ติ ธรรมทางปกครอง การเข้ าถึ งการอ านวย
ความยุ ติ ธรรมของภาคส่ วนต่ างๆ ในสั งคม รวมทั้ งข้ อเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอุ ปสรรค และ
(๔) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้จาแนกออกเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่
๑) กลุ่ มที่ ๑ กลุ่ มประชาชนที่เคยใช้บริ การของศาลปกครอง จากฐานรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ของประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
๒,๒๕๐ คน1
๒) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ โดยสุ่มจากฐานข้อมูลจานวนประชากรจากกรมการปกครอง จานวน ๑,๒๕๐ คน2
1

เป็นขนาดตัวอย่างที่มีจานวนมากกว่าเกณฑ์การคานวณขนาดตัวอย่าง (๓๙๗ ตัวอย่าง) ตามสูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ Yamane ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อ นจากการสุ่ มเท่ า กับ .๐๔ % (ที่ ระดับ ความเชื่อ มั่น ๙๕ %) โดยคานวณได้จ าก (จ านวนประชาชนที่ มาใช้บ ริ ก าร
ศาลปกครองที่เปิดทาการแต่ละแห่งทั้ง ๑๕ แห่ง/จานวนประชาชนที่มาใช้บริการทั้งหมด) x ๒,๒๕๐

๔
๓) กลุ่มที่ ๓ กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๔ คน ด้านการเมือง ๒ คน ด้านการบริหารงาน
ภาครัฐ ๒ คน และด้านสื่อสารมวลชน ๒ คน รวมจานวน ๑๐ คน
๔) กลุ่มที่ ๔ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและสาขาด้านนิติศาสตร์ กลุ่มผู้นาเอกชนหรือ
ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของ
ศาลปกครอง โดยจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) จานวน ๕ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๕ คน รวมจานวนไม่
น้อยกว่า ๗๕ คน
1.3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ๒ พื้ น ที่ ได้ แ ก่ พื้ น ที่
กลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ศาลปกครองเปิ ด ท าการและพื้ นที่ ก ลุ่ ม จัง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณคดี ป กครองรองจากจัง หวั ด ที่ มี
ศาลปกครองเปิดทาการ กล่าวคือ
๑) พื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ศ าลปกครองเปิ ด ท าการ โดยจั ง หวั ด ที่ มี ศ าลปกครองเปิ ด
ทาการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดยะลา รวม ๑๕ จังหวัด
๒) พื้นที่กลุ่มจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการ
จากสถิติจานวนคดีรับเข้าของศาลปกครองชั้นต้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
พบว่า จังหวัดทีม่ ีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
มหาสารคาม จั ง หวั ด หนองคาย จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวั ด พั ง งา
และจังหวัดนราธิวาส รวม ๑๕ จังหวัด
ตารางที่ 1.1 จังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการและจังหวัดที่มีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัดที่มีศาลปกครอง
เปิ ดท าการ จากสถิ ติจ านวนคดีรั บเข้าของศาลปกครองชั้นต้น (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - มิถุ นายน
พ.ศ. ๒๕๖๒)
จังหวัดทีม่ ศี าลปกครองเปิดทาการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
2

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดระยอง
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดทีม่ ีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัด
ที่มีศาลปกครองเปิดทาการ
1. จังหวัดนนทบุรี
2. จังหวัดชลบุรี
3. จังหวัดราชบุรี
4. จังหวัดกาญจนบุรี
5. จังหวัดเชียงราย
6. จังหวัดตาก

คานวณได้จาก (จานวนประชากรที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของจังหวัดนั้นๆ/จานวนประชากรที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทั้งหมด) x ๑,๒๕๐

๕
จังหวัดทีม่ ศี าลปกครองเปิดทาการ
๗. จังหวัดนครสวรรค์
๘. จังหวัดนครราชสีมา
๙. จังหวัดขอนแก่น
๑๐. จังหวัดอุดรธานี
๑๑. จังหวัดอุบลราชธานี
๑๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๓. จังหวัดสงขลา
๑๔. จังหวัดภูเก็ต
๑๕. จังหวัดยะลา

จังหวัดทีม่ ีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัด
ที่มีศาลปกครองเปิดทาการ
7. จังหวัดเพชรบูรณ์
8. จังหวัดบุรีรัมย์
9. จังหวัดมหาสารคาม
10. จังหวัดหนองคาย
11. จังหวัดศรีสะเกษ
12. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13. จังหวัดตรัง
14. จังหวัดพังงา
15. จังหวัดนราธิวาส

๑.๔ นิยามศัพท์
ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถของประชาชนในการจดจาและความสามารถในการแยกแยะ
ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครองของประชาชน ทั้งในด้าน
โครงสร้างองค์กร ด้านบทบาทและภารกิจหน้าที่ และด้านการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางบวก ความชอบหรือพอใจของประชาชน ที่มีต่อการบริการของ
ศาลปกครอง โดยการบริการของศาลปกครองครั้งนี้เป็นการพิจารณาการบริการในด้านเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านบริการ และด้านระบบสารสนเทศ
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน หมายถึง ความไว้วางใจ ความเชื่อใจ เชื่อถือในความสามารถ
ความเชี่ย วชาญของศาลปกครองในด้านความยุติธ รรม เที่ยงตรง อิส ระ ด้ านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้ านความคุ้ ม ค่ า ไม่ ล่ า ช้ า ด้ านความเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม ด้ านความสามารถ ด้ านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ศาลปกครองมี ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง ความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง รวมทั้งความคิดเห็น
และความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นา
เอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดแนวทางการพัฒ นา ปรับปรุง
การดาเนิ น งาน และคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ องกั บ ความต้อ งการของประชาชนและผู้ รั บ บริ ก าร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

บทที่ ๒
แนวคิดและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
จากการทบทวนบริ บ ททั่ ว ไปของศาลปกครอง แนวคิ ด การประเมิ น ความพึ ง พอใจ และแนวคิ ด
การประเมิน ความเชื่อมั่น ซึ่งเป็น แนวคิดหลั กที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปผลการทบทวนแนวคิด
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๒.๑ บริบททั่วไปของศาลปกครอง
ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาทและภารกิจหน้าที่ เขตอานาจศาล และการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองดังต่อไปนี้
2.1.1 อานาจหน้าที่ โครงสร้าง บทบาท และภารกิจหน้าที่ของศาลปกครอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๐ มาตรา ๑๙๗ ได้บัญญัติ
อ านาจหน้ า ที่ ข องศาลปกครองไว้ โดยก าหนดให้ ศ าลปกครองมี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ป กครอง
อันเนื่องมาจากการใช้อานาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดาเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ อานาจศาลปกครองดังกล่าว ไม่รวมถึ งการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็น
การใช้อานาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้นๆ โดยการจัดตั้ง วิธีพิจารณาคดี และการดาเนินงาน
ของศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๘ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
เกีย่ วกับตุลาการศาลปกครองว่าต้องมีความเป็นอิสระ และดาเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ประธานศาลปกครองสู ง สุ ด เป็ น ประธาน และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง เป็ น ตุ ล าการ
ในศาลปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็น หรือเคยเป็นตุลาการในศาลปกครองไม่เกินสองคน บรรดาที่ได้รับ
เลือกจากข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้
ศาลปกครองมีอานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ๖ ประเภท ได้แก่
๑) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ออกกฎ คาสั่ง หรือการกระทาทางปกครองอื่นใดเนื่องจากกระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนือ
อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย หรื อ โดยไม่ ถู ก ต้ อ งตามรู ป แบบขั้ น ตอน หรื อ วิ ธี ก ารอั น เป็ น
สาระส าคั ญ ที่ ก าหนดไว้ ส าหรั บ การกระท านั้ น หรื อ โดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อ มี ลั ก ษณะเป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จาเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร
หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
๒) คดีพิพาทเกี่ย วกับ การที่ห น่ว ยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
๔) คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
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๕) คดีที่มีกฎหมายกาหนดให้ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟูองคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทาหรือละเว้นกระทาอย่างหนึ่งอย่างใด
๖) คดีพพิ าทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกาหนดให้อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง
โดยมี ข้ อ ยกเว้ น คื อ คดี ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น คดี ป กครองบางเรื่ อ งกฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ ไ ม่ อ ยู่
ในเขตอานาจของศาลปกครอง ได้แก่
๑) การดาเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร
๒) การด าเนิ น การของคณะกรรมการตุ ล าการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบีย บข้ า ราชการ
ฝุายตุลาการ
๓) คดี ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครั ว ศาลแรงงาน ศาลภาษี อ ากร
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลล้มละลาย หรือศาลชานัญพิเศษอื่น
นอกจากนี้ พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและพิ จ ารณาคดี ป กครอง (ฉบั บ ที่ 12)
พ.ศ. 2562 มาตรา 66/1 ยังให้ศาลปกครองชั้นต้นมีอานาจไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสู งสุ ดมีอานาจไกล่เกลี่ ยข้อพิพาทในคดีที่อยู่ในอานาจ
พิจ ารณาพิพ ากษาของศาลปกครองสู งสุ ด ซึ่ง ฟู องเป็น ครั้ง แรกต่ อศาลปกครองสู ง สุ ด ส่ ว นมาตรา ๖๖/๒
ศาลปกครองมี อานาจไกล่ เ กลี่ ย ข้ อพิ พาทในคดี ที่อ ยู่ในอานาจพิ จารณาพิพ ากษาของศาลปกครอง ได้แ ก่
คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่
ล่าช้าเกินสมควร คดีพิพาทเกี่ ยวกับการกระทาละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ คดี พิพ าทเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาทางปกครอง และคดี พิ พาทอื่น ตามที่ กาหนดในระเบี ย บ
ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด มาตรา ๖๖/๕ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องดาเนินการให้เสร็จ
โดยเร็วภายในระยะเวลาที่ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกาหนด โดยต้องไม่ทาให้การพิจารณา
พิพากษาคดีนั้นล่าช้าออกไป โดยไม่สมควร มาตรา ๖๖ / ๖ ตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต้องวางตน
เป็นกลาง และปราศจากอคติในการปฏิบัติหน้าที่
ศาลปกครองมีพันธกิจหลัก ๕ ประการ ได้แก่ พันธกิจที่ ๑ พิพากษาคดีปกครองด้วยความ
ถูกต้อง เป็นธรรม รวดเร็วและเกิดสัมฤทธิผล ทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
ได้โดยง่าย และทั่วถึง พันธกิจ ที่ ๒ วางหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้อานาจ
ทางปกครองที่ เ ป็ น ธรรม เพื่ อ ปู อ งกั น และลดการเกิ ด ข้ อ พิ พ าททางปกครอง พั น ธกิ จ ที่ ๓ ยกระดั บ
การดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้
ทุกภาคส่วนในสังคมได้รับการบริก ารอย่างมีคุณภาพ พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมายปกครอง และหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
ให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ พันธกิจที่ ๕ เสริมสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือทางการศาล
ทางวิชาการ และอื่นๆ ที่จาเป็นในประเทศ และต่างประเทศ (ศาลปกครอง, 2562, น. ๗)
นอกจากนี้ แผนปฏิ บั ติร าชการของส านักงานศาลปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) ได้กาหนดแผนปฏิบัติราชการใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี
ปกครอง ด้านที่ ๒ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ด้านที่ ๓ การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart
Admincourt) ด้านที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การองค์กรสู่ความเป็นเลิ ศ และ ด้านที่ ๕
การยกระดับความร่วมมือทั้งใน และต่างประเทศ การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม
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2.1.2 เขตอานาจศาล
เขตอ านาจศาล หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ที่ อ ยู่ ใ นอ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลปกครอง
โดยศาลปกครองมี เ ขตอ านาจ และมี อ านาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี หรื อ อ านาจของศาลปกครอง
(อานาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด)
แบ่งออกเป็น ๒ ชั้น ได้แก่ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครอง, 2562) ดังนี้
๑) ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดมีเพียงศาลเดียวซึ่งจะไม่มีข้อจากัดด้านเขตอานาจศาล
ดังนั้ น คดีที่ อยู่ ในอานาจของศาลปกครองสู ง สุ ดไม่ว่ ามู ล คดี จะเกิ ดที่ใ ด หรือ ผู้ ฟู องคดีมี ภูมิ ล าเนาอยู่ ที่ใ ด
ก็สามารถฟูองคดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ เพียงแต่ต้องยื่นฟูองให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
กล่าวคือ คดีนั้นต้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง โดยเป็นคดีตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) และ (๓) หรือยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้น ถ้าเป็นคดีอุทธรณ์คาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๑๑ (๔)
2) ศาลปกครองชั้นต้น ปัจจุบันเขตอานาจศาลปกครองชั้นต้น มี ๑๕ เขต ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(๒.๑) ศาลปกครองกลาง มีเ ขตอานาจตลอดท้องที่ก รุงเทพมหานคร จังหวั ด
นครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่
ในเขตอานาจของศาลปกครองในภูมิภาค คือ จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
(๒.๒) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง จังหวัดลาพูน และมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจั งหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแพร่
(๒.๓) ศาลปกครองสงขลา โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัด
ตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
(๒.๔) ศาลปกครองนคราชสีมา โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ และมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
(๒.๕) ศาลปกครองขอนแก่ น โดยมี เขตอ านาจตลอดท้ อ งที่จั ง หวั ดขอนแก่ น
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร
(๒.๖) ศาลปกครองพิษ ณุ โ ลก โดยมีเขตอานาจตลอดท้ องที่ จัง หวั ด พิษณุ โ ลก
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
(๒.๗) ศาลปกครองระยอง โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
(๒.๘) ศาลปกครองนครศรี ธ รรมราช โดยมี เ ขตอ านาจตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร
(๒.๙) ศาลปกครองอุดรธานี โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
เลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู และมีเขตอานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัด บึงกาฬ และ
จังหวัดสกลนคร
(๒.๑๐) ศาลปกครองอุ บ ลราชธานี โดยมี เ ขตอ านาจตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอานาจเจริญ
(๒.๑๑) ศาลปกครองเพชรบุ รี โดยมี เ ขตอานาจตลอดท้ อ งที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
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(๒.๑๒) ศาลปกครองนครสวรรค์ โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี
(๒.๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
และจังหวัดกาญจนบุรี
(๒.๑๕) ศาลปกครองภูเก็ต โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง
(๒.๑๕) ศาลปกครองยะลา โดยมีเขตอานาจตลอดท้องที่จังหวัด ยะลา จังหวัด
ปัตตานี และจังหวัดนราธฺวาส
2.1.3 การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
1) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การคดี ป กครอง การก าหนดแผนแม่ บ ท
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ศาลปกครองได้กาหนดเป็นแผนแม่บทด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนามาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม และการบั ง คั บ คดี ป กครองที่ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับของคู่กรณีประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอย่างทั่วถึง
(๒) การพั ฒ นาระบบยุ ติ ธ รรมสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ยั่ ง ยื น และเป็ น ธรรม และ (๓) การบั ง คั บ คดี ป กครองที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคู่กรณี
๒) การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในสั ง คม การเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในสั ง คมจาก
คาวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสถิติ
การฟูอง/ถูกฟูองคดีสูง ให้อยู่ในมาตรฐานของคาวินิจฉัยของศาลปกครอง รวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคาวินิจ ฉัยของศาลปกครองเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้ แก่ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนและส่ งเสริมให้ ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้ าที่ของศาลปกครอง เพื่อให้กลไก
สาคัญต่างๆ ทางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในสังคม สามารถขจัดปัญหาข้ อพิพาท
ทางปกครอง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่ วยงานทางปกครองและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ สามารถปฏิบัติงานเป็ นไป
ตามแนวปฏิบัติราชการที่ดี
๓) การพัฒนาศาลปกครองอัจฉริยะ (Smart Admincourt) เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และทั่ ว ถึ ง ศาลปกครองจึ ง ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ศาลปกครองให้ เ ป็ น ศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e - Admincourt) สู่ ศ าลปกครองอั จ ฉริ ย ะ (Smart
Admincourt) ประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ระบบที่ช่วยอานวย
ความสะดวกให้แก่คู่กรณีการให้ บริการประชาชน (e - Services) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การดาเนินงานภายในของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดี
และการให้ บ ริ ก ารข้อมูล สารสนเทศแก่ป ระชาชน และคู่กรณี (Back – office applications) และเปิดให้
ประชาชนยื่นฟูองคดีผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
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2.1.4 การให้บริการของศาลปกครอง
สานักงานศาลปกครองได้ส่ งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริการประชาชนให้ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์บริการประชาชนซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
ในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป การให้ตรวจดู คัดสาเนา และรับรองสาเนาคาพิพากษา/คาสั่งของ
ศาลปกครอง การเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ และการให้บริการประชาชนในเรื่องทั่วไป ตลอดจนได้ มีการ
สารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการผ่านแบบ ประเมินคุณภาพการให้บริการ (ศาลปกครอง, 2562)
โดยเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่
(1) เปิดเผยโดยการนาข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกาหนดลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (๒) เปิดเผยโดยการแสดง
ไว้ในสถานที่ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ด้วยตนเอง (๓) เปิดเผยตามที่ประชาชนมีคาขอ
เป็นการเฉพาะราย (๔) การเปิดเผยโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ (๕) การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์บริการประชาชน
ทั้งนี้ นโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น “ปีแห่ง
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร” โดยกาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินงานที่สาคัญเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคม ประชาชน และคู่กรณี (ศาลปกครอง,
2562) ดังนี้
๑) ด้านการบริหารจัดการคดีเพื่อให้ประชาชนและคู่กรณีเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม
โดยไม่ล่าช้า
(1.๑) ก าหนดระยะเวลาการด าเนิ น งานในขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ทางปกครองที่ชัดเจนโดยเร่ง รัดดาเนินการในส่วนงานธุรการคดีและขั้นตอนการให้บริการประชาชนเพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
(1.๒) เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างนานเกินกว่า ๒ ปี ในแต่ละศาลให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า
(1.๓) พัฒ นาคุณภาพคาพิพากษาและคาสั่ งของศาลปกครองให้ เป็นมาตรฐาน
โดยกาหนดรูปแบบ แนวทางการเขียนคาพิพากษาและคาสั่งแยกตามประเภทหรือลักษณะคดีและจัดทาคู่มือ/
แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
(1.๔) ศึกษาและพัฒนาแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ทางปกครองก่อนฟูองคดี และ/หรือระหว่างพิจารณาคดี เพื่อเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทและลด
ปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล
(1.๕) เปิดโอกาสให้คู่กรณีรับรู้การบริหารจัดการคดีของศาลโดยการปรับปรุงและ
พัฒ นาระบบตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้าด้านคดีที่คู่กรณีสามารถเข้าถึงได้โ ดยง่าย สะดวก และ
รวดเร็ว
(1.๖) พัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ให้สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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2) ด้ านการสื่อสารประชาสัมพัน ธ์ ให้สาธารณชนรู้ จักศาลปกครอง และเผยแพร่ห ลัก
กฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของศาลปกครอง
(2.1) ยกระดับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารแบบบูรณาการในรูปแบบดิจิทัล
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง บทบาทหน้าที่ และการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองอย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่ห่างไกล
(2.2) นาหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง เผยแพร่ให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างเป็นระบบและทั่วถึง
ผ่านรูปแบบ วิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย
3) ด้ า นการพั ฒ นาศาลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Admincourt) และระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศ ในรูปแบบดิจิทัล
(3.1) พัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการยุติธ รรมทางปกครอง
สู่ ศ าลปกครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Admincourt) ได้ แ ก่ ระบบการยื่ น ฟู อ งคดี ผ่ า นช่ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Filing) ระบบการรับ-ส่งเอกสารคาคู่ความ ระบบอานวยความสะดวกให้แก่คู่กรณี (e-Litigation portal)
การพั ฒ นาระบบตรวจสอบและยื น ยั น ตั ว บุ ค คล การพั ฒ นาระบบเชื่ อ มโยงกั บ ระบบธนาคารออนไลน์
(e-Payment) การพัฒนาระบบงานคดีศาลปกครอง (ADMCASE)
(3.2) พัฒ นาฐานข้ อมูล ด้านกฎหมายและระบบข้อมู ล สารสนเทศทุก ระบบให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนและการพิจารณาพิพากษาคดี
(3.๓) พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการใช้ ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) ให้ แ ก่ บุ ค ลากรของ
ศาลปกครองทุกระดับ
2.๒ แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลปกครองนี้ เป็นการประเมินโดยใช้แนวคิดการประเมิน
ความพึงพอใจในการบริการ โดยมีความหมาย ประเภทของความพึงพอใจ ความสาคัญและองค์ประกอบการ
วิเคราะห์/ประเมินความพึงพอใจดังนี้
2.๒.1 ความหมาย และประเภทของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ หมายถึง การเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ กับประสบการณ์
ต่างๆ ที่เป็นไปในเชิงของการกระทา (performance) เมื่อประสบการณ์ดังกล่าวมีความแตกต่างในทางลบจาก
ความคาดหวังจะทาให้เกิดความไม่พอใจขึ้น (dissatisfaction) ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็นผลลัพธ์ที่ได้ จาก
การเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังต่างๆ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่บุคคลคาดหวัง
(input) กับสิ่งที่บุคคลได้รับ (output) ถ้าสิ่งที่ได้รับไม่เท่ากับสิ่งที่คาดหวัง ความไม่พอใจจะมีมาก เกิดความไม่
สมดุลระหว่างความคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ (เลิศพร ภาระสกุล, 2559, น.462) ส่วนความพึงพอใจในการ
บริการ หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคลอันเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพ
ของการบริการจากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น (อเนก
สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.169)
ดั ง นั้ น ความพึ ง พอใจในการบริ ก ารจึ ง มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ (1) เป็ น ความรู้ สึ ก ทางบวก
(2) การเปรียบเทียบกันระหว่างความคาดหวังกับประสบการณ์ (3) เป็น การประเมินคุณภาพของการบริ การ
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จากการรับรู้สิ่งที่ได้รับจากการบริการเปรียบเทียบกับความคาดหวังในการบริการนั้น และ (4) ระดับความ
พึงพอใจจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ได้แก่ ระดับความคาดหวังของบุคคลกับการรับรู้
ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการบริการมี 2 ประเภท ตามความเกี่ ยวเนื่องของบุคคลในการบริการ
ได้แก่ (๑) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) และ (๒) ความพึงพอใจในงานของ
ผู้ให้บริการ (Job Satisfaction) (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.169-170)
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึง ความพึงพอใจที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประเมินภาพรวมของ
ขั้นตอนทั้งหมดของประสบการณ์หลายๆ อย่างเกี่ยวกับบริการในระยะเวลาหนึ่งๆ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และ
ภาสกร อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.170) ดังแผนภูมิต่อไปนี้

ความพึงพอใจ
ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ

ประเมิน
เปรียบเทียบ
ความไม่พึงพอใจ

ลักษณะบริการทีไ่ ด้รับ

ภาพที่ 2.1 แสดงกระบวนการเกิดความพึงพอใจในการบริการ (ที่มา: อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร
อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.170)
๒.๒.๒ ความสาคัญและองค์ประกอบการวิเคราะห์/ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจผู้รับบริการมีความสาคัญต่อหน่วยงานดังนี้ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร
อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.172)
1) ความพึงพอใจผู้รับบริการ เป็นตัวกาหนดคุณลักษณะของการบริการ รูปแบบการบริการ
ที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องทา
การส ารวจ หรื อ ศึ ก ษาความต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก ารเปู า หมายเสี ย ก่ อ น จากนั้ น จึ ง ก าหนดรู ป แบบ
การบริการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ
2) ความพึ งพอใจผู้ รั บ บริ การ เป็นตัว แปรส าคัญในการประเมิน คุณภาพของการบริการ
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนและส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้าของผู้รับบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ (อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร
อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.174)
1) ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้ สึกในทางบวกต่อปัจเจกบุคคล
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่ งใดในการรับบริ การ บุคคลจะรับรู้รูปแบบของการบริ การ และคุณภาพของการบริการโดยใช้

๑๓
ประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง หรือจากการอ้างอิงใดๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการประเมินสิ่งที่ได้รับจาก
การบริการ หากการบริการเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ ก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ
นั้นๆ
2) ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์หนึ่ง ในการใช้บริการบุคคลย่อมมีข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เช่น ประสบการณ์ ส่วนตัว ความรู้
จากการเรียนรู้ ฯลฯ เกิดเป็นความคาดหวังต่อสิ่งที่ควรจะได้รับจากการบริการ หากเป็นไปตามที่คาดหวัง
ย่อมเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
3) ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื่องจากในแต่ละช่วงเวลาบุคคลย่อมมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ ความรู้สึก
ประสบการณ์ที่ได้มาระหว่างเวลานั้น ทาให้การประเมินความพึงพอใจมีการเลื่อนขึ้ น-ลงตลอดเวลา ส่งผลให้
การเปรียบเทียบสิ่งทีไ่ ด้กับสิ่งที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (สชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต,๒๕๕๔)
สชัช วาล อรวงศ์ศุภ ทัต (๒๕๕๔) ได้ระบุถึงวิธีการประเมินแบบ SERVQUAL ที่พิจารณา
คุณภาพบริการใน ๕ มิติ ได้แก่
๑) ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏ
ให้ เ ห็ น ถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ อั น ได้ แ ก่ สถานที่ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เอกสารที่ ใ ช้ ใ น
การติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ทาให้ผู้บริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล ห่วงใย และความ
ตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกนาเสนออกมาเป็นรูปธรรมจะทาให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ
ได้ชัดเจนขึ้น
๒) ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability)หมายถึงความสามารถในการให้บริการกับสัญญา
ที่ ใ ห้ ไ ว้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร บริ ก ารที่ ใ ห้ ทุ ก ครั้ ง จะต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ ง เหมาะสม และได้ ผ ลออกมาเช่ น เดิ ม
ในทุกจุดของบริการ ความสม่าเสมอจะทาให้ผู้รับบริการที่ได้รับนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้
๓) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsibility) หมายถึง ความพร้อม และความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้ารับ
บริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ รวมทั้งจะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึง
รวดเร็ว
๔) การให้ค วามเชื่อมั่นต่ อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริ การ ผู้ให้บริการจะต้องแสดงถึงทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทที่ดี ใช้การติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ และให้ความไว้วางใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีที่สุด
๕) การรู้ จั ก และเข้ า ใจลู กค้ า (Empathy) หมายถึ ง ความสามารถในการดู แลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ การประเมิ น ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า
(Customer Satisfaction Measurement) มีการประเมินหลากหลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดได้แก่ การประเมิน
ความสามารถของการให้บริการโดยใช้ปัจจัยต่างๆ เข้าร่วมการประเมิน และทาการประเมินแบบใช้ช่วงคะแนน
(Rating Scales) (นภวรรณ คณานุ รั ก ษ์ , 2559, น.271) โดยระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก าร
อาจแบ่ ง เป็ น (1) ความพึ ง พอใจที่ ต รงกั บ ความคาดหวั ง และ (2) ความพึ ง พอใจที่ เ กิ น ความคาดหวั ง
(อเนก สุวรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนากิจ, 2548, น.177)

๑๔
นอกจากวิธีการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบดังกล่าวแล้ว หน่วยงานยังสามารถประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้วิธีการใช้กลุ่มแสดงความคิด (Focus Group) เพื่อทาความเข้าใจถึง ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งจะทาให้หน่วยงานได้รับข้อมูลเชิงลึก และรายละเอียดถึงความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้ลึกซึ้ง
มากยิ่ งขึ้น รวมทั้งยั ง ได้รั บ รู้ ถึงความรู้ สึ ก ทางอารมณ์ และทางจิตวิทยาของกลุ่ มลู ก ค้าอีกด้ว ย (นภวรรณ
คณานุรักษ์, 2559, น.275) ทั้งนี้การประเมินความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินการ
ของบริษัทให้สามารถส่งมอบผลประโยชน์ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ต่อไป
จากการศึกษาการประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความยุติธรรมที่ประเมิน
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการโดยใช้มิติการประเมินแตกต่างกันไป อาทิ สานักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์บริการวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๙) ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของ
ป.ป.ช. ใน ๔ มิติ ได้แก่ (๑) ผลการปฏิบัติงาน (๒) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ (๓) บุคลากร และ (๔) สิ่งอานวย
ความสะดวก
ส่วนผลการศึกษาของศักดิ์ชัย สุ นทรา (๒๕๕๘) ได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการให้บริการของสานักงานอัยการจังหวัดยโสธรใน ๔ มิติ ได้แก่ (๑) ด้านสถานที่ (๒) ด้านการอานวย
ความสะดวก (๓) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ (๔) ด้านระบบขั้นตอนการให้บริการ โดยพบว่า ประชาชนที่มี
เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการแตกต่างกัน
ขณะที่ ผ ลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของพนักงานต้อนรับประจาศาลจังหวัดเกาะสมุย ของนิภา ปิ่นทองพันธ์ (๒๕๖๑) ซึ่งได้ประเมินคุณภาพในการ
ให้ บ ริ ก ารใน ๕ มิ ติ ได้ แ ก่ (๑) ความเป็ น รู ป ธรรมของการให้ บ ริ ก าร (๒) ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไว้ ใ จได้
(๓) การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (๔) การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และ (๕) ความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ
ในผู้ รั บ บริ ก าร นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี อ ายุ สถานภาพสมรส และระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจาศาลจังหวัดแตกต่างกัน
2.๓ แนวคิดการประเมินความเชื่อมั่น
จากการศึกษาแนวคิดเรื่องความเชื่อมั่น ทั้งในส่วนของความหมายและมิติในการประเมิน ความเชื่อมั่น
สามารถสรุปได้ดังนี้
๒.๓.๑ ความหมายของความเชื่อมั่น
ความเชื่ อมั่ น หมายถึ ง ทั ศนะของบุ คคลที่แ สดงออกถึ งความไว้ ว างใจและความเชื่ อ ถื อ
ในพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก ร
ในลักษณะของการปฏิบัติงานตามหน้าที่และการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ (กรกฏ ทองขะโชค และคณะ,
2559, น.146)
ทั้ง นี้ แนวคิ ด ที่ คู่กั บ ความเชื่ อ มั่น ได้แ ก่ ความไว้ ว างใจ โดยนั ก วิช าการบางท่ านใช้ ค าว่ า
ความไว้วางใจคู่กับความเชื่อมั่น โดยความไว้วางใจเป็นการมอบความมั่นใจ และความเต็มใจให้แก่ห น่วยงาน
หรือประชาชน โดยเห็นว่าความมั่นใจเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อที่มีต่อองค์กร
ว่าองค์กรนั้นเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ หรือมีคุณธรรมสูง ประกอบด้วยการบริการที่มีคุณภาพ มีความ
ซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ ให้ความช่วยเหลือสังคม (วรรณภา ติระสังขะ และคณะ, มปป.,น.9)
นอกจากนี้ หากพิจารณาความเชื่อมั่นในมิติของการบริหารงานภาครัฐแล้ว ความเชื่อมั่น
ยั ง หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนมี ค วามเชื่ อ มั่ น และมอบความไว้ ว างใจให้ รั ฐ บาลท าหน้ า ที่ แ ทนตนในการ

๑๕
บริหารงานภาครัฐ โดยมีการทาหน้าที่อ ย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
รักษาสัญญาที่ให้ไว้ รวมทั้งมีการตัดสินใจที่จะดาเนินนโยบายได้อย่างถูกต้อง และมีผลการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมากที่สุด (วรรณภา ติระสังขะ และคณะ, มปป., น.15)
ดังนั้น ความเชื่อมั่นกับความไว้วางใจจึงเป็นแนวคิดเดียวกัน เนื่องจากแนวคิดความไว้วางใจ
เกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวกับจริยธรรมความซื่อสัตย์ โดย Rose-Ackerman (2010
อ้างถึงใน ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, น.4) ได้ระบุว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่นว่าบุคคลหรือสถาบัน
จะมีพฤติกรรม หรือปฏิ บัติในหนทางที่ถูกคาดหวัง ความไว้ ว างใจจึงสัมพันธ์กับกฎระเบียบที่เป็นทางการ
ในการตัดสินใจ การตัดสินใจปฏิบัติของสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเมือง ระบบราชการ
กฎหมาย ศาล และแม้แต่ส ถาบั น ในทางการตลาด (ชนิดา จิตตรุทธะ, 2560, น.4) เป็น ความไว้ว างใจ
สาธารณะ (Public Trust)
๒.๓.๒ มิติในการประเมินความเชื่อมั่น
การประเมินความเชื่อมั่นสามารถทาได้โดยอาศัยการประเมินในหลากหลายมิติ อาทิ กรกฎ
ทองขะโชค และคณะ (2560) ได้ทาการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่ อ
การอานวยความยุติธรรมตามกรอบแนวทางการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสานักนายกรัฐมนตรี
โดยเป็นการวัดความเชื่อมั่นตามกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ซึ่งจากการศึกษาหลักธรรมาภิบาล
ของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good Governance) ที่ เ หมาะสมจะน ามาปรั บ ใช้ กั บ ภาครั ฐ
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) (2552, น.๘-๙) พบว่ามีทั้งหมด 10
องค์ประกอบ ได้แก่
๑) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) โดยผลการปฏิ บั ติ ราชการที่ บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ที่ชัดเจน
มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิค และเครื่องมือการบริหารจัดการที่องค์การสามารถใช้
ทรั พ ยากร ทั้ ง ด้ า นต้ น ทุ น แรงงานและระยะเวลาให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง
๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบโนการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเปูาหมายที่กาหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังสาธารณะ
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในความรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๑๖
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถ
รู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มคิ ด แนวทาง ร่ ว มการแก้ ไ ขปั ญ หา ร่ ว มในกระบวนการตั ด สิ น ใจ และร่ ว ม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
๗) หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ า ยโอนอ านาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยงานทางปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนดาเนิ น การแทนโดยมีอิส ระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจ และความรับผิ ดช อบ
ในการตัดสินใจ และดาเนินการให้แก่บุคคล โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้ บริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดาเนินงานที่ดีของส่วนราชการ
๘) หลั ก นิ ติ ธ รรม (RuleofLaw)การใช้ อ านาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การได้รับการปฏิบัติ และได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึ กอบรม
และอื่นๆ
๑๐) หลั ก มุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ (Consensus Oriented) การหาข้ อ ตกลงทั่ ว ไปในกลุ่ ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคล
ที่ได้รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้
ในประเด็นที่สาคัญ โดยฉันทามติไม่จาเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
ชนิดา จิตตรุทธะ (2560, 22) ได้ศึกษาความไว้วางใจสาธารณะ โดยพิจารณาความไว้วางใจ
สาธารณะใน 3 มิติ ได้แก่ มิติความน่าเชื่อถือของข้าราชการ มิติความไว้วางใจพื้นฐานของข้าราชการและมิติ
วัฒนธรรมความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อผู้นา ผู้บริหาร หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ กล่าวคือ
1) มิ ติ ค วามน่า เชื่ อ ถือ ของข้ า ราชการ ได้แ ก่ พฤติ ก รรมด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ การยึ ด มั่ น
ในการบริการสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการยึดมั่นต่อกฎหมาย
2) มิติความไว้วางใจพื้นฐานของข้าราชการ ได้แก่ การยึดหลักคุณธรรม หน้าที่ต่อพลเมือง
การมีความเมตตา ความเห็นใจ การมีสมรรถนะงานที่ดี และการมีพฤติกรรมที่สม่าเสมอ ทานายได้
3) มิ ติ วั ฒ นธรรมความไว้ ว างใจที่ ป ระชาชนมี ต่ อ ผู้ น า ผู้ บ ริ ห าร หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ข้าราชการ ได้แก่ การไม่คอร์รัปชัน การรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ความโปร่งใส การเคารพคุณค่า ศักดิ์ศรี
ของบุคคล และการยึดมั่นกับสิ่งที่ดีเลิศ และธารงความไว้วางใจสาธารณะ
นอกจากนี้ ยั งมี ห น่ ว ยงานต่า งๆ ที่ท าการประเมิ นความเชื่ อมั่ นของผู้ ใช้ บริ การโดยใช้มิ ติ
การประเมิน แตกต่างกัน ไป ทั้งหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ย วข้องกับการอานวยความยุติธ รรม อาทิ
สานักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๙) ได้ประเมินความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช.ใน ๓ มิติ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) ความเชื่อมั่นในมาตรการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต และ (๓) ความเชื่อมั่นในข้อมูล

๑๗
และความรู้ ในภารกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ การปูองกันการทุจริต การปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน และหนี้สิน
ส่ ว นกรมบั ง คั บ คดี (๒๕๖๐) ได้ ส ารวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ต่ อ
กระบวนการบังคับคดีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเลือกวัดความเชื่อมั่นเฉพาะในส่วนของคุณภาพ
ของกระบวนการในการบังคับคดี ซึ่งมี ๕ กระบวนการ ได้แก่ (๑) กระบวนการบังคับคดีแพ่ง (๒) กระบวนการ
บังคับคดีล้มละลาย (๓) กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (๔) กระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
และ (๕) กระบวนการติตตาม และเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย
ส่วนสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บ ริโภค (2561) ได้ทาการสารวจความเชื่อมั่นของ
ผู้ บ ริ โ ภคต่ อ บทบาทหน้ า ที่ ข องส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคใน 6 ประเด็ น ได้ แ ก่
(๑) ความสามารถในการด าเนิ น งานตามหน้า ที่ (๒) ความน่าเชื่อถื อ และการไว้ ว างใจต่อ หน่ว ยงานของ
ประชาชน (๓) การปฏิบัติงานด้านการติดตามสอดส่ องผู้ประกอบการ (๓) การสนับสนุนงานด้านการศึกษา
และวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้ าที่ของหน่ว ยงาน (๔) การให้ ความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ (๕) การ
ส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และความเชื่อมั่นต่อบุคลากรของหน่วยงาน และ (๖) ความเชื่อมั่น
ในด้านความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับหน่วยงาน
กล่ าวโดยสรุ ป จากการทบทวนบริบททั่ว ไปของศาลปกครอง แนวคิดการประเมินความเชื่อมั่น
และแนวคิดการประเมิน ความพึงพอใจซึ่งเป็นแนวคิดหลั กที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นาไปสู่กรอบแนวคิด ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง โดยจะศึกษาระดับความพึงพอใจใน
ความหมายของ ความรู้สึกทางบวก ความชอบหรือพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของศาลปกครอง โดยการบริการ
ของศาลปกครองครั้งนี้เป็นการพิจารณาการบริการใน ๕ มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านเจ้าหน้าที่ (๒) มิติด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน (๓) มิติ ด้านช่ องทางการสื่อสาร (๔) มิติด้ านบริ การ และ (๕) มิติ ด้านระบบสารสนเทศ
ส่วนระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองนั้น เป็นความเชื่อมั่นในความหมาย
เกี่ ยวกั บความไว้ วางใจ ความเชื่ อใจ เชื่ อถื อในความสามารถ ความเชี่ ยวชาญของศาลปกครองใน ๗ มิ ติ ได้ แก่
(๑) มิ ติ ด้ านความยุ ติ ธรรม เที่ ยงตรง อิ สระ (๒) มิ ติ ด้ านความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ (๓) มิ ติ ด้ านความคุ้ มค่ า
ไม่ล่าช้า (๔) มิติด้านความเข้าถึงความยุติธรรม (๕) มิติด้านความสามารถ (๖) มิติด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน และ (๗) มิติด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏเป็นกรอบแนวคิดในบทที่ ๑
และเป็นกรอบในการพัฒนาแบบสอบถามดังรายละเอียดในบทต่อไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสานทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้
3.1 ประชากร ขนาดตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
จากขอบเขตประชากรที่ระบุไว้ในบทที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ประชาชน
ที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
และตัวแทนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครอง โดยมีประชากร ขนาดตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่างดังนี้
3.1.1 กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
๑) จากฐานข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครอง
เฉพาะกลุ่มผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า
มีจานวนผู้ใช้บริการรวม ๑๔,๔๐๘ ราย อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งจาก
ข้อกาหนดโครงการวิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ ๒,๒๕๐ ราย (เก็บจริง 2,442 ราย)1
๒) ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละศาลมีจานวนคดีแตกต่างกันมาก ดังนั้นขนาดตัวอย่างในครั้งนี้
จึงผันแปรไปตามจานวนคดีของแต่ละศาล2 (ตารางที่ ๓.๑ )
๓) เนื่องจากมีรายชื่อประชาชนที่มาใช้บริการและสามารถจัดทาบัญชีรายชื่อ ผู้ ใช้บริการ
ทั้งหมดได้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (probability sampling)
ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวกหรือแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยแบ่งประชาชนที่เคยใช้บริการของ
ศาลปกครองออกเป็ น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มผู้ ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้นทาทะเบียนรายชื่อของ
ประชาชนในแต่ ล ะกลุ่ ม แล้ วท าการสุ่ มตั ว อย่ างแบบมี ระบบ (systematic sampling) โดยอาศั ยโปรแกรม
สาเร็จรูปในการสุ่มตัวอย่าง ได้ทะเบียนรายชื่อดังนี้

1

เป็นขนาดตัวอย่างที่มีจานวนมากกว่าเกณฑ์การคานวณขนาดตัวอย่าง (397 ตัวอย่าง) ตามสูตรการคานวณขนาด
ตัวอย่างของ Yamane ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มเท่ากับ .05% (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%)
๒
คานวณได้จาก (จานวนประชาชนที่มาใช้บริการศาลนั้นๆ/จานวนประชาชนที่มาใช้บริการทั้งหมด) x ๒,๒๕๐

๑๙
ตารางที่ 3.1 จานวนประชาชนที่มาใช้บริการศาลปกครองเฉพาะกลุ่มผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดีตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และขนาดตัวอย่างเมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของจานวนคดี
ศาลปกครอง

จานวนประชาชน
ที่มาใช้บริการ
(ราย)

ขนาดตัวอย่าง
ที่กาหนดไว้
(ราย)

ขนาดตัวอย่าง
ที่เก็บจริง
(ราย)

๑. ศาลปกครองสูงสุด
๒. ศาลปกครองกลาง
๓. ศาลปกครองระยอง
๔. ศาลปกครองเพชรบุรี
๕. ศาลปกครองสุพรรณบุรี
๖. ศาลปกครองเชียงใหม่
๗. ศาลปกครองพิษณุโลก
๘. ศาลปกครองนครสวรรค์
๙. ศาลปกครองนครราชสีมา
๑๐. ศาลปกครองขอนแก่น
๑๑. ศาลปกครองอุดรธานี
๑๒. ศาลปกครองอุบลราชธานี
๑๓. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
๑๔. ศาลปกครองสงขลา
๑๕. ศาลปกครองภูเก็ต
๑๖. ศาลปกครองยะลา
รวม

๔,๗๒๔
๕,๐๘๑
๒๒๗
๑๙๐
๑๒๔
๖๑๒
๒๙๔
๒๑๐
๓๑๒
๒๑๒
๓๒๑
๕๓๗
๔๐๔
๓๓๐
๔๑๙
๔๑๑

๗๓๘
๗๙๒
๓๕
๓๐
๑๙
๙๖
๔๖
๓๓
๔๙
๓๓
๕๐
๘๔
๖๓
๕๒
๖๕
๖๔
๒,๒๕๐

747
795
55
72
19
131
52
33
56
34
53
100
75
84
68
68
2,442

๑๔,๔๐๘

3.1.2 กลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
๑) ในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง ได้แก่ ประชาชน
ที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ ๑๕ ปี ขึ้ น ไปทั่ ว ประเทศ โดยผู้ วิ จั ย ใช้ ฐ านข้ อ มู ล จ านวนประชากรจากกรมการปกครอง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นข้อมูลในการคานวณขนาดตัวอย่าง 3 ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีประชากร
จานวนทั้งสิ้น ๖๖,๔๑๓,๙๗๙ คน มีประชากรที่อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ๕๕,๒๖๐,๕๘๒ คน โดยในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งจากข้อกาหนดโครงการวิจัยกาหนดขนาดตัวอย่างไว้ที่ ๑,๒๕๐ ราย
(เก็บจริง 1,826 ราย) 4
๒) ทั้งนี้ เนื่องจากข้อกาหนดโครงการให้ ทาการศึกษาจากจังหวัดที่ศาลปกครอง
เปิดทาการและจังหวัดทีม่ ีปริมาณคดีปกครองรองจากจังหวัดที่มีศาลปกครองเปิดทาการตลอดจนแต่ละจังหวัด
3

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php
เป็นขนาดตัวอย่างที่มีจานวนมากกว่าเกณฑ์การคานวณขนาดตัวอย่าง (๓๙๙.๙ หรือ ๔๐๐ ตัวอย่าง) ตามสูตร
การคานวณขนาดตัวอย่างของ Yamane ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มเท่ากับ .๐๕% (ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕%)
4

๒๐
มีจานวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปแตกต่างกัน ดังนั้นขนาดตัวอย่างในครั้งนี้จึงผันแปรไปตามจานวน
คดีของแต่ละศาล5 ดังปรากฏในตารางที่ ๓.๒
ตารางที่ 3.2 ขนาดตัวอย่างกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองในแต่ละจังหวัด
จังหวัด
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. จังหวัดนนทบุรี
๓. จังหวัดระยอง
๔. จังหวัดชลบุรี
๕. จังหวัดเพชรบุรี
๖. จังหวัดราชบุรี
๗. จังหวัดสุพรรณบุรี
๘. จังหวัดกาญจนบุรี
๙. จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. จังหวัดเชียงราย
๑๑. จังหวัดพิษณุโลก
๑๒. จังหวัดตาก
๑๓. จังหวัดนครสวรรค์
๑๔. จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๕. จังหวัดนครราชสีมา
๑๖. จังหวัดบุรีรัมย์
๑๗. จังหวัดขอนแก่น
๑๘. จังหวัดมหาสารคาม
๑๙. จังหวัดอุดรธานี
๒๐. จังหวัดหนองคาย
๒๑. จังหวัดอุบลราชธานี
๒๒. จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๓. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๕. จังหวัดสงขลา
๒๖. จังหวัดตรัง
๒๗. จังหวัดภูเก็ต
๒๘. จังหวัดพังงา
๒๙. จังหวัดยะลา
๓๐. จังหวัดนราธิวาส
รวม

5

x ๑,๒๕๐

จานวนประชากร
ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
(ราย)
4,872,950
1,060,486
584,535
1,247,900
406,543
736,195
714,618
746,608
1,513,233
1,117,112
732,889
541,471
899,707
831,217
2,205,329
1,308,130
1,518,057
815,833
1,317,952
434,464
1,538,700
1,103,926
1,279,240
857,447
1,151,424
521,917
324,384
593,158
404,540
532,204
31,912,169

ขนาดตัวอย่าง
ที่กาหนดไว้
(ราย)
191
42
23
49
16
29
28
29
59
44
29
21
35
33
86
51
59
32
52
17
60
43
50
34
45
20
13
23
16
21
1,250

ขนาดตัวอย่าง
ที่เก็บจริง
(ราย)
484
105
140
52
22
29
36
32
62
48
33
21
42
36
93
57
62
36
56
18
61
46
50
44
46
24
16
24
18
33
1,826

คานวณได้จาก (จานวนประชากรที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของจังหวัดนั้นๆ÷จานวนประชากรที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทั้งหมด)

๒๑
๓) ส าหรั บ กลุ่ ม ประชาชนที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง เนื่ อ งจาก
ไม่ ส ามารถจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของประชากรที่ ใ ช้ ใ นการสุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กใช้ ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า ง
โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ได้แก่ การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) โดยก าหนดให้ สุ่ ม ตั ว อย่ า งกระจายตามหน่ ว ยงานทางปกครอง ทั้ ง ส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) สาหรับประชาชน
ทั่วไป ได้หน่วยงานและประชากรดังรายละเอียดใน
3.1.3 กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
๑) กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน รวม ๑๐ คน ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดโครงการวิจัย ได้แก่ ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม จานวน ๔ คน ด้านการเมือง จานวน ๒ คน ด้านการบริหารงานภาครัฐ จานวน ๒ คน
และด้านสื่อสารมวลชน จานวน ๒ คน
๒) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (คัดเลือก
โดยสานักงานศาลปกครอง) ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
(๒.๑) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่หรือการ
ปฏิ บั ติ ง านของศาลปกครองหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นกฎหมาย การปฏิ บั ติ ง านในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
หน่วยงานภาครัฐ ฝ่ายนิติบัญญัติ สถาบันการศึกษา การศึกษาวิจัยในสาขานิติศาสตร์และการจัดทานโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
(๒.๒) บุคลากรที่มีการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เป็นประจา เช่น
สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ อสังคมออนไลน์และการสนทนาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวโดยตรงหรือเป็นที่รู้จัก
ของสื่อมวลชน
(๒.๓) การแสดงตนหรือการมีปฏิสั มพันธ์กับประชาชนทั่ วไป เป็นบุคคล
ซึ่ ง ประชาชนให้ ก ารยอมรั บ ในบทบาทหน้ า ที่ ทั้ ง บทบาทหน้ า ที่ ส่ ว นตั ว หรื อ บทบาทหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
(๒.๔) บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะของผู้ น าทางความคิ ด ที่ มี ค วามสามารถ
ในการโน้มน้าวหรือชักจูงบุคคลอื่นๆ ให้มีความคิดเห็นคล้อยตามในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
อานาจหน้าที่ห รื อผลการปฏิบั ติงานของศาลปกครอง ตลอดจนสามารถเป็นตัว กลางในการเชื่อมโยงทาง
ความคิดระหว่างศาลปกครองกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมได้เป็นอย่างดี
๓) จากการคัดเลือกได้กลุ่มตัวอย่างและวันที่สัมภาษณ์ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.3 รายชื่อนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และวันที่สัมภาษณ์
ด้าน
รายชื่อ
๑) ด้านกฎหมายและ
(๑.๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
กระบวนการยุติธรรม
(๑.๒) ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
(๑.๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์
(1.4) มนต์ชัย ชนินทรลีลา
๒) ด้านการเมือง
(๒.๑) พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์
(๒.๒) คุณณัชพล ตันเจริญ

วัน เดือน ปี
7 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
๓๑ ตุลาคม 2562
4 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562

๒๒
ด้าน
๓) ด้านการบริหารงาน
ภาครัฐ

๔) ด้านสื่อสารมวลชน

รายชื่อ
(๓.๑) นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อานวยการ
สานักงานกฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
(๓.๒) นางเมธินี เทพมณี อดีตเลขาธิการ สานักงาน
ข้าราชการพลเรือน
(๔.๑) คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์
(๔.๒) คุณสมโภชน์ โตรักษา

วัน เดือน ปี
16 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562

3.1.4 ตัวแทน กลุ่มผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
๑) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กลุ่ มตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน
ในคณะและสาขาด้านนิติศาสตร์ กลุ่มผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทน
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองใน ๕ ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ และภาคใต้ ภู มิ ภ าคละไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ คน
รวมไม่น้อยกว่า ๗๕ คน
๒) การคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
จากกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มี
การเปิดการเรีย นการสอนในคณะและสาขาด้านนิติศาสตร์ กลุ่ มผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองที่อยู่ในจังหวัด
ที่มีปริมาณคดีมากที่สุดในแต่ละภูมิภาคซึ่งผลจากการคัดเลือก ได้พื้นที่ศึกษาดัง ตารางที่ ๓.๔ และได้ตัวแทน
หน่วยงานที่เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย
ตารางที่ 3.๔ จังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย
ภูมิภาค
จังหวัด
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ชลบุรี
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
ภาคใต้
ยะลา
3.2 เครื่องมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้ งนี้ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลุ่ มเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้ ได้มาซึ่ ง
ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก าร
ที่หลากหลายดังต่อไปนี้

๒๓
3.2.1 แบบสอบถาม
1)เนื้ อ หาของแบบสอบถาม จากวั ต ถุ ป ระสงค์ กรอบแนวคิ ด และลั ก ษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย แบบสอบถามมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
(๑.๑) แบบสอบถามชุดที่ ๑ เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการจากศาลปกครอง จานวน ๒,๒๕๐ ชุด โดยแบบสอบถามดังกล่าวมีเนื้อหาดังนี้
(ภาคผนวกที่ 1)
(๑.๑.๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ย วกับ ศาลปกครอง จ านวน ๑๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ข้อมูลเพศ (๒) อายุ (๓) ระดับการศึกษาสูงสุ ด
(๔) อาชีพ หลั ก (๕) จั ง หวั ดที่ อาศัย อยู่ ในปัจ จุบั น (๖) การใช้บ ริก ารด้า นคดี (๗) ประเภทเรื่ องที่ฟ้ องคดี
(๘) ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในช่วงที่ผ่านมา (๘) การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี (๑๐) การติดต่อกับ
หน่วยงานใดของศาลปกครอง (๑๑) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง (๑๒) ข้อมูลข่าวสารที่
กลุ่ ม ตัว อย่ างสนใจติ ด ตามหรื อ ต้ อ งการสื บ ค้ น เกี่ ย วกับ ศาลปกครอง (๑๓) ข้ อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง
ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
(๑.๑.๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และ
เขตอานาจศาล รวมทั้งภารกิจของศาลปกครอง จานวน ๒ ข้อ ได้แก่ (๑) คาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และเขตอานาจศาล รวมทั้งภารกิจของศาลปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็น
มาตรวัดความรู้ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ จานวน ๑๔ ข้อ และ (๒) ข้อเสนอแนะต่อการให้
ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
(๑.๑.๓) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง จานวน
๓ ข้ อ ได้ แ ก่ (๑) ความพึ ง พอใจต่ อ การมาติ ด ต่ อ ราชการกั บ ศาลปกครอง โดยมี ลั ก ษณะเป็ น มาตรวั ด
แบบลิเคอร์ท (Likert-type scale) ๕ ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจน้อย พึงพอใจ
น้อยที่สุด และไม่พึงพอใจ จานวน ๒๑ ข้อ (๒) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลปกครองในภาพรวม
และ (๓) ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครอง
(๑.๑.๔) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ประกอบไปด้วยข้อมูล จานวน ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
โดยมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบลิเคอร์ท ๔ ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น และไม่เชื่อมั่นมาก
จานวน ๓๐ ข้อ (๒) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมในภาพรวมของศาลปกครอง และ (๓) ข้อเสนอแนะที่
จะทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น
(๑.๑.๕) ข้ อ เสนอแนะ และความคาดหวั ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครอง จ านวน ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
(๒) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง และ (๓) การให้คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครอง
(๑.๒) แบบสอบถามชุ ด ที่ ๒ เป็น แบบสอบถามที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการจากศาลปกครอง จานวน ๑,๒๕๐ ชุด โดยมีเนื้อหาดังนี้ (ภาคผนวกที่ 2)
(๑.๒.๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ย วกับ ศาลปกครอง จ านวน ๘ ข้ อ ได้แ ก่ (๑) ข้ อมูล เพศ (๒) อายุ (๓) ระดั บการศึกษาสู งสุ ด
(๔) อาชีพหลัก (๕) จังหวัดที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน (๖) แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง (๗) ประเภท
ของข้อมูล ข่าวสารที่ส นใจติดตามหรื อต้องการสื บค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง และ (๘) ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง

๒๔
(๑.๒.๒) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และ
เขตอานาจศาล รวมทั้งภารกิจของศาลปกครอง จานวน ๒ ข้อ ได้แก่ (๑) คาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และเขตอานาจศาล รวมทั้งภารกิจของศาลปกครอง ซึ่งมีลักษณะเป็น
มาตรวัดความรู้ใน ๓ ระดับ ได้แก่ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ จานวน ๑๔ ข้อ และ (๒) ข้อเสนอแนะต่อการให้
ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
(๑.๒.3) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ประกอบไปด้วยข้อมูล จานวน ๓ ข้อ ได้แก่ (๑) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
โดยมีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบลิเคอร์ท ๔ ระดับ ได้แก่ เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อ มั่น และไม่เชื่อมั่นมาก
จานวน ๓๐ ข้อ (๒) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมในภาพรวมของศาลปกครอง และ (๓) ข้อเสนอแนะที่
จะทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น
(๑.๒.4) ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของ
ศาลปกครอง ได้แก่ (๑) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง (๒) ความคาดหวัง
ต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง และ (๓) การให้คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครอง
๒) การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ทั้งนี้แบบสอบถามทั้งสองชุด ได้ผ่านขั้นตอน
ในการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามดังต่อไปนี้
(๒.๑) การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยใช้เทคนิค IOC
หรือดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้
(๒.๑.๑) ส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๕ คน ประเมินความตรง
เชิงเนื้อหา เพื่อวิเคราะห์ว่าข้อคาถามในแบบสอบถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่
โดยมีการประเมินในแต่ละข้อคาถาม ๓ ระดับ ได้แก่ ตรง ไม่ตรง และไม่แน่ใจ
(๒.๑.๒) นาผลที่ได้จากการตรวจสอบมาให้คะแนน ได้แก่ ให้ ๑ ถ้าแน่ใจว่า
ข้อสอบนั้ น วัดได้ตรงตามเนื้ อหาจริง ให้ ๐ ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามเนื้อหาจริง ให้ -๑ ถ้าแน่ใจว่า
ข้อสอบนั้นวัดไม่ตรงตามเนื้อหาจริง
(๒.๑.๓) นาคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดคานวณหาค่า IOC จากสูตร
IOC =
Σx
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ตัวแปรและ
สมมติฐานการวิจัย
Σx
แทน ผลรวมของคะแนน
N
แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
(๒.๑.๔) น าค่ า ที่ ค านวณได้ ม าแปลความหมาย ถ้ า ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย
อยู่ระหว่าง ๐.๕๐ – ๑.๐๐ คะแนน สรุปได้ว่าแบบสอบถามนั้นวัดได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด ถ้าได้คะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่านี้ต้องปรับปรุงแก้ไข
ทั้งนี้ผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาพบว่า ข้อคาถามในแบบสอบถาม
ทั้งสองชุด มีข้อคาถามเพียงข้อเดียวที่ต่ากว่า ๐.๕๐ ได้แก่ ข้อ ๗ หลักกฎหมายปกครองเป็นที่ยอมรับของสังคม
ในส่วนของความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า

๒๕
การยอมรับจากสังคมไม่ใช่หลักกฏหมาย แต่หมายถึงผู้ใช้กฏหมายเป็นหลักสาคัญ ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
และแนะนาให้ปรับเป็น “ศาลปกครองได้วางหลักกฏหมายปกครองในการตัดสินคดีเป็นที่ยอมรับของสังคม”
(๒.๑.๕) ปรับแก้แบบสอบถาม
(๒.๒) การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) มีขั้นตอนดังนี้
(๒.๒.๑) น าแบบสอบถามที่ไ ด้ จ ากการทดสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาไป
ทดลองเก็บข้อมูล (try out) จานวน ๓๐ ชุด จากกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากรายชื่อที่ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่าง
(๒.๒.2) วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้การวิเคราะห์แบบ
Cronbach’s alpha ด้วยโปรแกรม SPSS โดยกาหนดให้ได้ค่าความเชื่อมั่นไม่ต่ากว่า ๐.๙ ซึ่งผลการวิเคราะห์
ปรากฏดังต่อไปนี้
ตารางที่ ๓.๕ ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น
มาตรวัด
๑) มาตรวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของ
ศาลปกครอง ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
๒) มาตรวั ด ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ศาลปกครอง
๓) มาตรวั ดความเชื่ อมั่น ต่อการอานวยความยุติ ธรรมของ
ศาลปกครอง
๔) มาตรวั ดความเชื่ อมั่น ต่อการอานวยความยุติ ธรรมของ
ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม

ค่าความเชื่อมั่น
แบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามชุดที่ ๒
.๘๑๒
.9๓๒
.๙๖๓

-

.972

.๙๘๐

.๙๒๕

.๙๕๖

(๒.๒.3) ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามเพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล จริ ง จากกลุ่ ม
ตัวอย่าง
(๒.๒.4) ผลิตแบบสอบถามในรูปของแบบสอบถามออนไลน์ ดังรายละเอียด
ตาม QR CODE ต่อไปนี้

แบบสอบถามชุดที่ ๑
ภาพที่ ๓.๑ QR Code ของแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามชุดที่ ๒

๒๖
๓.๒.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๑๐ คน โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวกที่ 3) ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ชื่ อ -นามสกุ ล ของผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ ตาแหน่ง วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์ และสถานที่สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่และภาพลักษณ์
ของศาลปกครองในปัจจุบัน ได้แก่
2.1 ความพึงพอใจในบทบาทอานาจหน้าที่การอานวยความยุติธรรมทาง
ปกครองของศาลปกครองในปัจจุบัน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงานของศาลปกครอง ได้แก่
- ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง
- ประสิทธิภาพในการบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่ง
- ความทั่วถึงและเท่าเทียมในการเสริมสร้างโอกาสของการเข้าถึง
ความยุติธรรมทางปกครอง เช่น คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของศาลปกครอง และการให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
- การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวน
วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
- การวางหลั ก กฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ร าชการที่ ดี ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานทางปกครอง
- การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและ
เป็นกลางทางการเมือง
- ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาพลั ก ษณ์ แ ละ
พฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการ ภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
3.1 ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
3.2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ในการด าเนิ น งานของศาลปกครอง
และประเด็นต่างๆ ที่ควรปรับปรุง ได้แก่
3.2.1 ความสามารถหรื อ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
3.2.2 ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน การยึดระเบียบกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ การไม่เลือกปฏิบัติ และความสามารถในการตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2.3 ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ การได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากประชาชน

๒๗
3.2.4 การเปิ ด เผย ตรงไปตรงมา การเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ให้
คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน
3.2.5 ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็ นใจ สนใจรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
คุณภาพการให้บริการ
3.2.6 การใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่ห รือ ตามขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3.2.7 ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
3.2.8 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
ตอนที่ 4 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติธ รรมทาง
ปกครอง การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
4.1 ความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง และ
สาเหตุของปัญหา หรืออุปสรรคดังกล่าว
4.2 แนวทางหรื อวิ ธีก ารแก้ไ ขปั ญหาหรื ออุ ปสรรคต่า งๆ หรื อแนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง
4.2.1 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
4.2.2 แนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ
4.2.3 การปรับตัว ของศาลปกครองในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการดาเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
(1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี
(2) ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาด้านคดี
(3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(4) ด้านอื่นๆ
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน
4.2.5 ข้ อ เสนอแนะอื่ นๆ ต่ อ การปรั บปรุ งการด าเนิ นงานของ
ศาลปกครอง
ตอนที่ 5 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต

๒๘
๓.๒.๓ การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็นวิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิ ดการเรียนการสอนในคณะและสาขานิติศาสตร์ กลุ่มผู้นา
เอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ ไม่เคยใช้
บริ ก ารของศาลปกครอง จ านวน ๕ ครั้ ง ครั้ ง ละไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕ คน โดยอาศั ย แบบสนทนากลุ่ ม ย่ อ ย
(ภาคผนวกที่ 4) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีประเด็นคาถามครอบคลุม ๔ ประเด็นหลักๆ ได้แก่
๑) ความคิดเห็ นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาท อานาจหน้าที่ และภาพลั กษณ์ของ
ศาลปกครองในปัจจุบัน
๒) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
๓) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง การเข้าถึง
การอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๔) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
3.3 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนในการศึกษาประกอบด้วย (1) การทบทวนและจัดทารายงานขั้นต้น (2) เก็บรวบรวมข้อมูล
(3) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (4) การเขียนรายงานผลการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 ทบทวนและจัดทารายงานขั้นต้น (Inception report)
๑) หลั งจากลงนามในสั ญญา ผู้ วิจัย ได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้องกับการวัดความรู้ ความเข้าใจ การวัด ระดับความเชื่อมั่น การประเมินความพึงพอใจ ตลอดจน
บทบาท ภารกิจ และการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครองเพิ่มเติม พร้อมปรับปรุงกรอบแนวคิดและ
ปรับปรุงเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒) พัฒนาแบบสอบถามตามที่ได้กาหนดไว้
(๒.๑) ส่งร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม
(๒.๒) ทดลองเก็บข้อมูลจานวน ๓๐ ชุด
(๒.๓) ปรับแก้แบบสอบถาม
๓) สุ่มตัวอย่างและจัดทาบัญชีรายชื่อกลุ่มตัวอย่าง
(๓.๑) สุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ
(๓.๑.๑) นารายชื่ อ ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก ารมาในแต่ ล ะศาลมาแบ่ ง เป็ น
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ฟ้องคดี และกลุ่มผู้ถูกฟ้องคดี
(๓.๑.๒) จัดทาบัญชีรายชื่อประชากรที่จะทาการสุ่มตัวอย่าง
(๓.๑.๓) สุ่มตัวอย่างมาตามขนาดตัวอย่างที่กาหนดไว้
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างเผื่อไว้จานวน ๒๐% เพื่อทดแทนกลุ่มที่ไม่ตอบแบบสอบถาม
(๓.๑.๔) จัดทาบัญชีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ (กรณีที่ไม่มี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ) กลุ่มตัวอย่างจาแนกตามกลุ่มที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือและกลุ่มที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
(๓.๒) กลุ่ ม ผู้ ที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก าร ได้ ท าการจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ และที่ อ ยู่
ของหน่วยงาน สถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัดที่เลือกขึ้นมาศึกษา

๒๙
(๓.๓) สุ่มตัวอย่างกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสัมภาษณ์เชิงลึก
พร้อมจัดทาตารางนัดหมาย
(๓.๔) คัดเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยและจัดทาตารางการจัดสนทนา
กลุ่มย่อย
๔) จัดทารายงานขั้นต้น
3.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ได้ดาเนินงานไปพร้อมกันทั้งการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
๑) การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(๑.๑) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
(๑.๑.๑) กลุ่ ม ที่ มี เ บอร์ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ใช้ SMSMarketing
ส่งข้อความขอความอนุเคราะห์และส่ง link แบบสอบถามออนไลน์เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ ๓.๒ หน้าต่างการส่งข้อความ

๓๐

ภาพที่ ๓.๓ หน้าต่างสาหรับเลือกรายชื่อ

ภาพที่ 3.4 หน้าต่างสาหรับการกรอกข้อความที่ต้องการส่ง

๓๑

ภาพที่ 3.๕ ตัวอย่างข้อความที่ส่งที่ปรากฎในมือถือของกลุ่มตัวอย่าง

ภาพที่ 3.๖ กลุ่มตัวอย่างคลิ๊กลิงค์ จะปรากฎแบบสอบถามสาหรับกรอกข้อมูล
(๑.๑.๒) กลุ่มที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ ผู้วิจัยใช้วิธีส่งจดหมาย
พร้อม QR Code ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์
อย่างไรก็ตาม หากยังได้แบบสอบถามไม่ครบตามกาหนด ผู้วิจัย ได้
สุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายเพิ่ม แล้วดาเนินการเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันจนครบตามกาหนด หรือใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

๓๒
(๑.๒) กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก าร ใช้ วิ ธี ท าบั น ทึ ก ขอความร่ ว มมื อ และ
แบบสอบถามที่ มี QR Code ส าหรั บ กรอกข้ อ มู ล ผ่ า นแบบสอบถามออนไลน์ ให้ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ
ตอบแบบสอบถาม ส่ ว นกลุ่ ม ประชาชน ใช้ วิ ธีท าบั น ทึก เพื่ อประสานงานกั บ ผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด ให้ ช่ ว ย
ประสานงานในการเก็บข้อมูลจากภาคประชาชน และเช่นเดียวกัน หากยังได้แบบสอบถามไม่ครบตามกาหนด
ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และหรือเก็บข้อมูลโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างผ่านผู้ประสานงานระดับ
จังหวัด
๒) การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ (๑) สานักงาน
ศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาฯ ทาจดหมายขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง โดยทาการสัมภาษณ์ใน
ช่ ว งเวลาที่ ก าหนดไว้ ขึ้ น อยู่ กั บ ความสะดวกของผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ (๒) ส่ ง จดหมายเชิ ญ สั ม ภาษณ์ และ
(๓) สัมภาษณ์เชิงลึกตามประเด็นที่กาหนดไว้ โดยมีกาหนดการดังนี้
๓) การเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย มีขั้นตอนดังนี้ (๑) สานักงานศูนย์วิจัยและ
ให้คาปรึกษาฯ ทาจดหมายเชิญประชุมสนทนากลุ่มย่อยตามแผนที่กาหนดไว้ (๒) ส่งจดหมายเชิญสนทนากลุ่มย่อย
และ (๓) สนทนากลุ่มย่อยตามประเด็นที่กาหนดไว้ โดยการดาเนินงานดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๓.๖ วัน/เดือนปีและสถานที่จัดสนทนากลุ่มย่อย
ภูมิภาค
จังหวัด
วัน/เดือน/ปี
กรุ ง เทพมหานครและ กรุงเทพมหานคร
29 ตุลาคม 2562
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ชลบุรี
22 ตุลาคม 2562
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
21 ตุลาคม 2562
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
28 ตุลาคม 2562
ภาคใต้
ยะลา
5 พฤศจิกายน 2562

สถานที่
โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน
โรงแรมรัตนชล
โรงแรมวินทรี ซิต้ี รีสอร์ท
โรงแรมสีมาธานี
ห้องประชุมคลัง
สานักงานคลังจังหวัดยะลา

3.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมหลากหลายวิธี โดยข้อมูลแต่ละแหล่ง
ได้นามาวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
๑) การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือ/วิธีการต่างๆ
(1.1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
(1.๑.๑) แปลงข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ให้อยู่ในรูปของ
ข้อมูลในโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
(1.๑.๒) กาหนดรายละเอียดต่างๆ เพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล
(1.๑.๓) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(1.๑.๔) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง อธิ บ าย ได้ แ ก่ สถิ ติ
Chi-square

๓๓
(1. ๒) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้นามาถอดเสียง สรุปเรียบเรียงและ
เขียนบรรยายตามประเด็นคาถาม พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ระหว่างกลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการเมือง ด้านการบริหารงานภาครัฐ และด้านสื่อสารมวลชน
(1.๓) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยนามาถอดเสียง สรุปเรียบเรียง
และเขียนบรรยายตามประเด็นคาถามเช่นเดียวกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลที่
ได้ระหว่างภูมิภาค
2) การวิเคราะห์และเกณฑ์การประเมินครั้งนี้ ใช้เกณฑ์การประเมินตามคู่มือตัวชี้วัดและ
เป้าหมายแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศาลปกครองระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(2.1) มาตรวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่
และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง มีเกณฑ์ในการประเมิน ๓ ระดับ ได้แก่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 - 0.33 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.34 – 0.66 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.67 – 1.00 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความรู้ระดับน้อย
มีความรู้ระดับปานกลาง
มีความรู้ระดับมาก

(2.2) มาตรวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของ
ศาลปกครอง มีเกณฑ์ในการประเมิน ๔ ระดับ ได้แก่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 0.00 – 1.00 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.01 – 2.00 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.01 – 3.00 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.01 – 4.00 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
มีความพึงพอใจน้อย
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมากที่สุด

(2.3) มาตรวัดความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
มีเกณฑ์ในการประเมิน ๔ ระดับ ได้แก่
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.75 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.76 – 2.50 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.25 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.26 – 4.00 คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ไม่เชื่อมั่นมาก
ไม่เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่นมาก
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ในการศึกษาความเชื่อมั่น ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนามาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่กาหนด โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณมีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 4,268 คน จาแนกเป็นกลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการ จานวน 2,442 คน และกลุ่มประชาชนที่ไม่เคย
ใช้บริการ จานวน 1,826 คน ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น มีผู้ให้สั มภาษณ์ จานวน 10 คน ซึ่งเป็น
นั กวิช าการและผู้ ทรงคุณวุฒิ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านการเมือง ด้านการ
บริหารงานภาครัฐ และด้านสื่อสารมวลชน และมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จานวน 75 คน โดยเป็น กลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียน
การสอนในคณะและสาขาด้านนิติศาสตร์ กลุ่มผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือ
ตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครอง
ทั้งนี้ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบไปด้วยตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่
และ เขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศาลปกครอง ตอนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง ตอนที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ด้ว ยตารางไขว้ (Cross-Tabulation Table) และส่ ว นที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพโดยมี รายละเอียดผล
การศึกษา ดังนี้

4.1 ผลการสารวจเชิงปริมาณ
ผลการสารวจเชิงปริมาณเป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม จานวน 4,268 คน ได้แก่
กลุ่มประชาชนที่เคยใช้บริการของศาลปกครอง จานวน 2,442 คน (ร้อยละ 57.2) และกลุ่มประชาชนที่ไม่เคยใช้
บริการศาลปกครอง จานวน 1,826 คน (ร้อยละ 42.8) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการ
สารวจเชิงปริมาณประกอบไปด้วย (1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ศาลปกครองและการใช้บริการด้านคดี (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
เขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนิน งานของศาลปกครอง (3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของ
ศาลปกครอง (4) ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง (5) ข้ อ เสนอแนะและ
ความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริ การของศาลปกครองและ (6) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย
ตารางไขว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและ
การใช้บริการด้านคดี
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและการรั บ รู้ข้ อ มู ล ข่า วสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองพบว่า
(1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ
หลัก จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่จาแนกตามเขตอานาจศาล ดังต่อไปนี้
(1.1) เพศและอายุ ในภาพรวม กลุ่ มตั ว อย่ า งมี สั ด ส่ ว นระหว่ า งเพศหญิ ง และ
เพศชายใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 50.35 และ 49.65 ตามลาดับ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 53.12
มีอายุ 20 – 39 ปี รองลงมาร้อยละ 40.93 มีอายุ 40 – 59 ปี ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 5.76 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
และร้อยละ 0.19 มีอายุต่ากว่า 20 ปีตามลาดับ (ตารางที่ 4.1)
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาแยกตามการใช้บริการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ
ศาลปกครองส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.24 เป็นเพศชาย รองลงมาร้อยละ 39.76 เป็นเพศหญิง มีสัดส่วน
ระหว่างกลุ่มที่มีอายุ 20-39 ปี และ 40 – 59 ปีใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 46.93 และ ร้อยละ 44.19
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มที่อายุ 60 ปีขึ้นไปและต่ากว่า 20 ปี มีจานวนค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 8.55 และ
ร้อยละ 0.33 ตามลาดับ (ตารางที่ 4.1)
ส่ ว นกลุ่ มตัว อย่ างที่ ไม่เคยใช้บริการส่ ว นใหญ่ห รือร้อ ยละ 64.51 เป็นเพศหญิ ง
ที่เหลือร้อยละ 35.49 เป็นเพศชาย ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 61.39 อยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี
รองลงมาร้อยละ 36.58 อยู่ในช่วงอายุ 40-59 ปี และมีกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 2.03
(ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 เพศและอายุของกลุ่มตัวอย่าง
เพศและอายุ
กลุ่มผู้เคยใช้
บริการ
จานวน ร้อยละ
(คน)
เพศ
1) ชาย
1,471 60.24
2) หญิง
971 39.76
รวม
2,442 100
อายุ
1) ต่ากว่า 20 ปี
8
0.33
2) 20 - 39 ปี
1,146 46.93
3) 40 - 59 ปี
1,079 44.19
4) 60 ปี ขึ้นไป
209 8.5๕
รวม
2,442 100

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ
จานวน ร้อยละ
(คน)

รวม
จานวน ร้อยละ
(คน)

648
1,178
1,826

35.49
64.51
100

2,119 49.65
2,149 50.35
4,268 100

1,121
668
37
1,826

61.39
36.58
2.03
100

8
0.19
2,267 53.12
1,747 40.93
246 5.76
4,268 100
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ชาย
49.65%

หญิง
50.35%

อายุ 60 ปี
ขึน้ ไป
5.76%

อายุต่ากว่า
20 ปี
0.19%

อายุ 40 59 ปี
40.93%

ภาพ ก

อายุ 20 39 ปี
53.12%

ภาพ ข

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ (ภาพ ก) และอายุ (ภาพ ข)
(1.2) ระดั บการศึกษาสูงสุด และอาชีพหลัก ในภาพรวมกลุ่ มตัว อย่างมากกว่า
ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.22 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 30.44 จบการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรี ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลื อจบการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 61.89 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ (มีสัดส่วนระหว่างกลุ่มที่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานของรัฐส่วนท้องถิ่นและส่วนกลางใกล้เคียงกันคือ ร้อยละ 44.90 และร้อยละ 42.05 ตามลาดับ )
ส่วนอาชีพที่มีมากในลาดับถัดมา ได้แก่ ร้อยละ 9.41 มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่เหลือมีอาชีพแตกต่างกันไป (ตารางที่ 4.2)
ส าหรั บ กลุ่ มตั ว อย่า งที่ เคยใช้บ ริก ารศาลปกครอง มากกว่ า ครึ่ง หนึ่ งหรือ ร้อ ยละ
52.54 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 31.41 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหลือจบการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 62.19
เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ (ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.82 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของ
รัฐส่วนท้องถิ่น ) ส่วนอาชีพที่มีมากรองลงมา ได้แก่ ร้อยละ 11.98 มีอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพแตกต่างกันไป (ตารางที่ 4.2)
ในส่ ว นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก าร ส่ ว นใหญ่ ห รื อ ร้ อ ยละ 56.46
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร้อยละ 29.13 จบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ที่ เหลือจบ
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 61.50 เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของ
รัฐ (มีสัดส่วนครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 50.76 เป็นข้าราชการฯ ส่วนกลาง) ส่วนอาชีพที่มีมากเป็นอันดับสอง ได้แก่
นักเรียน/นักศึกษา แต่มีเพียงร้อยละ 7.17 (ตารางที่ 4.2)
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ตารางที่ 4.2 ระดับการศึกษาและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษาและอาชีพหลัก
กลุ่มผู้เคยใช้
บริการ
จานวน ร้อยละ
(คน)
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ากว่าประถมศึกษา
9
0.37
2) ประถมศึกษา
67
2.74
3) มัธยมศึกษา/ปวช.
167 6.84
4) อนุปริญญา/ปวส.
149 6.10
5) ปริญญาตรี
1,283 52.54
6) สูงกว่าปริญญาตรี
767 31.41
รวม
2,442 100
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน 1,474 62.19
ของรัฐ
(1.1) ส่วนกลาง
(1.2) ส่วนภูมภิ าค
(1.3) ส่วนท้องถิ่น

522
85
867

35.4๒
5.77
58.82

กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ
จานวน ร้อยละ
(คน)

จานวน ร้อยละ
(คน)

2
36
118
107
1,031
532
1,826

0.12
1.97
6.46
5.86
56.46
29.13
100

11
0.25
103 2.41
285 6.68
256 6.00
2,314 54.22
1,299 30.44
4,268 100

1,123

61.50

2,597 61.89

570
254
299

50.76
22.61
26.63

1,092
339
1,166

42.05
13.05
44.90

2.63
3.12
1.42

146
85
37

3.48
2.03
0.88

5.59
6.08
1.75
4.87
1.20
7.17
1.27
3.40
100

194
395
171
168
33
138
73
159
4,196
72

4.62
9.41
4.08
4.00
0.79
3.29
1.74
3.79
100

2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
98
4.14
48
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
28
1.18
57
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
11
0.46
26
เอกชน (NGOs)
5) พนักงานบริษัทเอกชน
92
3.88 102
6) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 284 11.98 111
7) เกษตรกร
139 5.87
32
8) รับจ้างทั่วไป
79
3.33
89
9) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
11
0.46
22
10) นักเรียน/นักศึกษา
7
0.31 131
11) ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ 50
2.11
23
12) อื่นๆ
97
4.09
62
รวม
2,370 100 1,826
ไม่ระบุ
72

รวม
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ต่ากว่า
ประถมศึกษา
0.26%
สูงกว่าปริญญาตรี
30.44%

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช.
2.41%
6.68%
อนุปริญญา/ปวส.
6.00%

ปริญญาตรี
54.22%

ภาพที่ 4.2 แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
(1.3) จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 21.34
อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เหลือกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ (ตารางที่ 4.3)
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 17.48 อาศัย
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รองลงมาร้อยละ 10.20 อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่เหลือกระจายอยู่
ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ (ตารางที่ 4.3)
ในกรณี ข องกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ไม่ เ คยใช้บ ริ ก าร กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ห รื อ ร้อ ยละ
26.51 อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่มีจานวนตัวอย่างในอันดับสอง ได้แก่ จังหวัด
ระยอง คิดเป็นร้อยละ 7.67 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เหลืออาศัยอยู่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ (ตาราง
ที่ 4.3)
ตารางที่ 4.3 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจังหวัดและตามเขตอานาจศาล
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
๑. ศาลปกครองกลาง
1,371 56.15 589
32.26 1,959 45.91
1.1 กรุงเทพมหานคร
427 17.48 484
26.51
910 21.34
1.2 นนทบุรี
249 10.20 105
5.75
354
8.29
1.3 นครปฐม
135
5.53
135
3.16
1.4 ปทุมธานี
52
2.13
52
1.22
1.5 สมุทรปราการ
88
3.60
88
2.06
1.6 สมุทรสาคร
62
2.54
62
1.45
1.7 นครนายก
53
2.17
53
1.24
1.8 พระนครศรีอยุธยา
81
3.32
81
1.90
1.9 ลพบุรี
76
3.11
76
1.78
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
1.10 สระบุรี
81
3.32
81
1.90
1.11 สิงห์บุรี
27
1.11
27
0.63
1.12 อ่างทอง
40
1.64
40
0.94
ศาลปกครองเชียงใหม่
152
6.22
110
6.02
262
6.14
2.1 เชียงใหม่
71
2.91
62
3.40
133
3.51
2.2 เชียงราย
31
1.27
48
2.63
79
1.85
2.3 แม่ฮ่องสอน
1
0.04
1
0.02
2.4 ลาปาง
17
0.70
17
0.40
2.5 ลาพูน
3
0.12
3
0.07
2.6 น่าน
22
0.90
22
0.52
2.7 พะเยา
5
0.20
5
0.12
2.8 แพร่
2
0.08
2
0.05
ศาลปกครองสงขลา
69
2.82
70
3.83
139
3.26
3.1 สงขลา
61
2.50
46
2.52
107
2.51
3.2 ตรัง
2
0.08
24
1.31
26
0.61
3.3 พัทลุง
3
0.12
3
0.07
3.4 สตูล
3
0.12
3
0.07
ศาลปกครองนครราชสีมา
58
2.37
150
8.21
208
4.87
4.1 นครราชสีมา
30
1.23
93
5.09
123
2.88
4.2 บุรีรัมย์
8
0.33
57
3.12
65
1.52
4.3 ชัยภูมิ
5
0.20
5
0.12
4.4 สุรินทร์
15
0.61
15
0.35
ศาลปกครองขอนแก่น
56
2.29
98
5.37
154
3.61
5.1 ขอนแก่น
43
1.76
62
3.40
105
2.46
5.2 มหาสารคาม
8
0.33
36
1.97
44
1.03
5.3 กาฬสินธุ์
5
0.20
5
0.12
5.4 มุกดาหาร
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 85
3.48
94
5.15
179
4.20
6.1 นครศรีธรรมราช
45
1.84
50
2.74
95
2.23
6.2 สุราษฎร์ธานี
23
0.94
44
2.41
67
1.57
6.3 ชุมพร
17
0.70
17
0.40
ศาลปกครองระยอง
60
2.46
192
10.52
252
5.90
7.1 ระยอง
21
0.86
140
7.67
161
3.77
7.2 ชลบุรี
9
0.37
52
2.85
61
1.43
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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 กาแพงเพชร
8.4 พิจิตร
8.5 สุโขทัย
8.6 อุตรดิตถ์
9. ศาลปกครองอุดรธานี
9.1 อุดรธานี
9.2 หนองคาย
9.3 เลย
9.4 หนองบัวลาภู
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 อานาจเจริญ
11. ศาลปกครองเพชรบุรี
11.1 เพชรบุรี
11.2 ราชบุรี
11.3 ประจวบคีรีขันธ์
11.4 สมุทรสงคราม
12. ศาลปกครองนครสวรรค์
12.1 นครสวรรค์
12.2 เพชรบูรณ์

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
9
0.37
9
0.21
10
0.41
10
0.23
5
0.20
5
0.12
6
0.25
6
0.14
72
2.94
54
2.96
125
2.95
23
0.94
33
1.81
56
1.31
13
0.53
21
1.15
34
0.80
4
0.16
4
0.09
1
0.04
1
0.02
20
0.82
19
0.47
11
0.45
11
0.26
35
1.42
74
4.06
109
2.56
13
0.53
56
3.07
69
1.62
8
0.33
18
0.99
26
0.61
2
5
4
3
107
84
6
14
3
74
25
34
15
41
19
15

0.08
0.20
0.16
0.12
4.38
3.44
0.25
0.12
3.02
1.02
1.39
0.61
1.68
0.78
0.61

107
61
46
51
22
29
78
42
36

5.86
3.34
2.52
2.79
1.20
1.59
4.27
2.30
1.97

2
5
4
3
214
145
52
3
125
47
63
15
119
61
51

0.05
0.12
0.09
0.07
5.01
3.40
1.22
0.07
2.93
1.10
1.48
0.35
2.78
1.43
1.19
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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

กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
รวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
7
0.29
7
0.16
48
1.96
68
3.72
116
2.72
36
1.47
36
1.97
72
1.69
12
0.49
32
1.75
44
1.03
143
5.87
40
2.19
183
4.29
79
3.24
16
0.88
95
2.23
29
1.19
24
1.31
53
1.24
19
0.78
19
0.45
16
0.66
16
0.37
71
2.90
51
2.80
122
2.86
54
2.21
18
0.99
72
1.69
2
0.08
33
1.81
35
0.82
15
0.61
15
0.35
2,442 100 1,826
100
4,268 100

(2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
แหล่ งข้ อมู ล ข่ าวสารของศาลปกครองมี ห ลากหลายประเภท ทั้ งสื่ อสิ่ งพิ มพ์ ของ
ศาลปกครอง รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ท าขึ้ น เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th)
แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โทรศัพท์
สายด่วน ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th เป็นต้น ทั้งนี้จากการสอบถามถึงการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ มตัวอย่ าง ทั้งผลการศึกษาในภาพรวมและจาแนกตามตามประสบการณ์ในการใช้บริ การ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง และมีข้อมูลที่สนใจติดตามหรือสืบค้นดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(2.1) แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครองที่ ไ ด้ รั บ ในช่ ว งระยะเวลา
ที่ผ่านมา ในภาพรวมแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) จากเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) (ร้อยละ 46.90)
(2) จากสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 37.7) และ (3) จากสื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
(ร้อยละ 30.25) โดยเฉพาะจากหนังสือแจก (ร้อยละ 20.24) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.4)
กรณี ข องกลุ่ ม ผู้ ที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง
ที่ผู้ ใช้บ ริ การได้รั บ ในช่ว งระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุ ด 3 ล าดับแรก ได้แก่ (1) จากเว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th) (ร้อยละ 59.00) (2) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง (ร้อยละ 40.09) โดยเฉพาะ
จากหนังสือแจกและแผ่นพับ (ร้อยละ 29.40 และ 24.37 ตามลาดับ) และ (3) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค
ยูทูป ไลน์) (ร้อยละ 30.75) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.4)
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สาหรับกลุ่มไม่เคยใช้บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ ค ยู ทูป ไลน์ ) (ร้ อยละ 46.69) (2) โทรทัศน์ (ร้อยละ 40.53) และ (3) จากเว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th) (ร้อยละ 30.70) (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 แหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มผู้เคยใช้
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
บริการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
979 40.09 312 17.09 1,291 30.25
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

แผ่นพับ
โปสเตอร์
หนังสือแจก
อื่นๆ

2) รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น
3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
4) แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt)
5) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
7) สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
8) ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
9) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
10) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
11) โทรทัศน์
12) วิทยุ
13) หนังสือพิมพ์
14) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทปู ไลน์)
15) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
16) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
17) นิทรรศการของศาลปกครอง
18) สื่อ Infographic
19) สื่ออื่นๆ

595
234
716
3

24.37
9.58
29.40
0.12

185
97
146
-

10.13
5.31
8.00
-

780
331
864
3

64 2.62
1,442 59.00

52
560

2.85 16 2.72
30.70 2,002 46.90
354
328

18.28
7.76
20.24
0.07

295
273

12.08
11.20

59
55

3.23
3.01

8.29
7.69

324
72
134
419
195
298
78
211
751
198
391
87
95
15

13.27
2.95
5.49
17.16
7.99
12.20
3.19
8.64
30.75
8.11
16.01
3.56
3.89
0.61

26
50
71
76
35
740
102
268
858
249
335
29
76
11

1.42 350 8.20
2.74 122 2.86
3.89 205 4.80
4.16 495 11.60
1.92 230 5.39
40.53 1,038 24.32
5.59 180 4.22
14.13 469 10.99
46.69 1609 37.7
13.64 447 10.47
18.35 726 17.01
1.59 116 2.72
4.16 171 4.01
0.60 26 0.61
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(2.2) ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้น
เกี่ยวกับศาลปกครอง ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด
3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) สาระน่ า รู้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมายปกครอง (ร้ อ ยละ 72.56) (2) ผลการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี (ร้อยละ 54.55) และ (3) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 53.35) ตามลาดับ
สาหรับกลุ่มที่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตาม
หรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
(ร้อยละ 81.61) (2) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ร้อยละ 64.66) และ (3) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ
(ร้อยละ 58.52) (ตารางที่ 4.5)
ในส่วนของกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจ
ติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ปกครอง (ร้อยละ 60.46) (2) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ (ร้อยละ 46.44) และ (3) ผลการพิจารณา
พิพากษาคดี (ร้อยละ 41.02) (ตารางที่ 4.5)
ตารางที่ 4.5 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้น (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
ข้อมูลข่าวสาร
กลุ่มผู้เคยใช้
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
รวม
บริการ
บริการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
1) สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
1,993 81.61 1,104 60.46 3,097 72.56
กฎหมายปกครอง
2) ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ
1,250 51.19 634 34.72 1,884 44.14
ศาลปกครอง
3) ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
1,579 64.66 749 41.02 1,328 54.55
4) สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ
1,429 58.52 848 46.44 2,277 53.35
5) แนะนาหนังสือที่ศาลปกครองได้
428 17.53 163
8.93
591 13.85
จัดทา
6) แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภท 1,237 50.66 500 27.38 1,737 40.70
ต่างๆ หรือคาวินิจฉัยคดีปกครอง
7) การจัดฝึกอบรม สัมมนา
645 26.41 266 14.57 911 21.34
8) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่
226 9.25 224 12.27 450 10.54
ศาลปกครองได้มีส่วนร่วมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม
9) สมัครงาน/ฝึกงาน
277 11.34 302 16.54 579 13.57
10) นิทรรศการ
136 5.57 111
6.08
247
5.79
11) อื่นๆ
13
0.53
4
0.22
17
0.40
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(3) การใช้บริการด้านคดี
สอบถามเฉพาะในส่วนของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครองจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน
2,442 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เคยติดต่อศาลปกครองในส่ วนภูมิภาคมากที่สุด
(ร้อยละ 55.16) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองกลาง (ร้อยละ 51.39) ศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 37.47)
และหน่วยงานอื่นๆ (ร้อยละ 3.03) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จาแนกตามหน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หน่วยงาน
จานวน
ร้อยละ
1) ศาลปกครองสูงสุด
915
37.47
2) ศาลปกครองกลาง
1,255
51.39
3) ศาลปกครองในภูมิภาค
1,347
55.16
4) หน่วยงานอื่นๆ เช่น ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายวิชาการ สานักกฎหมาย สานักงาน
74
3.03
คดีปกครอง เป็นต้น
100%
90%
80%
70%
60%
50%

ไม่เคยใช้บริการ

40%

เคยใช้บริการ

30%
20%
10%
0%
ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองกลาง

ศาลปกครองในภูมิภาค

หน่วยงานอื่นๆ

ภาพที่ 4.3 แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร จ าแนกตามหน่ ว ยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ
สาหรับการใช้บริการด้านคดี กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครองเกือบครึ่งหนึ่ง
หรือร้ อยละ 47.17 ใช้บริ การคดีในฐานะผู้ฟ้องคดีปกครอง รองลงมาร้อยละ 27.15 ใช้บริการในฐานะ
ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง ร้อยละ 4.63 ใช้บริการในฐานะทนายความ ที่ปรึกษา และ ร้อยละ 21.05 ใช้บริการ
ในฐานะอื่นๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้ได้รับมอบอานาจ (ร้อยละ 34.20) (ตารางที่ 4.7)
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โดยประเภทเรื่องที่เป็นคู่ กรณีในคดี 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) การละเมิดและรับผิด
อย่างอื่น (ร้อยละ 33.95) (2) การบริหารงานบุคคล วินัย (28.38) และ (3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
(ร้อยละ 23.14) (ตารางที่ 4.7)
ในส่วนของผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมานั้นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือ
ร้อยละ 61.97 อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี รองลงมาร้อยละ 27.76 ชนะคดี มีเพียงร้อยละ 10.11 ที่แพ้คดี
และ ร้อยละ 0.16 ที่ศาลไม่รับฟ้อง (ตารางที่ 4.7)
ทั้งนี้ นอกจากกลุ่มตัว อย่างจะใช้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีแล้ว ยังมีกลุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 47.01 ที่เคยใช้บริการศาลปกครองในด้านอื่นๆ อาทิ การขอคัดสานา (ร้อยละ 66.59)
การขอคาปรึกษา (ร้อยละ 24.81) การขอข้อมูล สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ คาสั่ง คาพิพากษาศาลปกครอง
สู งสุ ด การใช้บ ริ การห้ องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธ ภัณฑ์ (ร้อยละ 4.63) ยื่น คาร้อง การวางทรัพ ย์
จ่ายค่าธรรมเนียมศาล การขยายอุทธรณ์ (ร้อยละ 1.43) การเข้าร่วมอบรม ขอวิทยากร (ร้อยละ 1.10)
การบังคับคดีปกครอง (ร้อยละ 0.88) สอบถามความคืบหน้า/สถานภาพคดี (ร้อยละ0.55) (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 การใช้บริการคดีของกลุ่มตัวอย่าง
การใช้บริการคดี
กลุ่มผูเ้ คยใช้บริการ
จานวน (คน)
ร้อยละ
ฐานะในการใช้บริการคดี
1) ผู้ฟ้องคดีปกครอง
1,152
47.17
2) ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง
663
27.15
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
113
4.63
4) อื่นๆ (ไม่ระบุ 135 คน)
514
21.05
(4.1) ได้รับมอบอานาจ
(4.2) ผู้ร่วมรับฟัง ผู้ติดตาม
(4.3) ผู้ร้องสอด
(4.4) ผู้ ข อข้ อ มู ล ขอรั บ ค าปรึ ก ษา ค้ น หาค าวิ นิ จ ฉั ย ช าระ
ค่าธรรมเนียม ยื่นคาร้อง

รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
4) การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
11) อื่นๆ

357
3
3
16

34.20
0.79
0.79
4.22

2,442

100

693
72
565
192
36
97
250
406
79
829
121

28.38
2.95
23.14
7.86
1.47
3.97
10.24
16.63
3.24
33.95
4.95
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การใช้บริการคดี

กลุ่มผูเ้ คยใช้บริการ
จานวน (คน)
ร้อยละ

ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา (ไม่ระบุ 4 คน)
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
4) ศาลไม่รับฟ้อง
รวม
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย
2) ไม่เคย
รวม
อืนๆ
(ไม่ระบุ
135 คน)
21.05%

27.81
10.13
62.06
0.16
100

1,148
1,294
2,442

47.01
52.99
100

[ชื่อประเภท]
0.16 %

ผูฟ้ อ้ งคดี
ปกครอง
47.17%

ทนายความ/
ทีปรึกษา
4.63%

678
247
1,513
4
2,442

[ชื่อประเภท]
61.97 %

ผู้ถูกฟ้องคดี
ปกครอง
27.15%

ภาพ ก

[ชื่อประเภท]
27.76 %

[ชื่อประเภท]
10.11 %

ภาพ ข

ภาพที่ 4.4 แผนภูมิ แสดงร้ อยละของกลุ่ มตัว อย่างที่ เคยใช้ บริการ จาแนกตามฐานะในการใช้บริ การคดี
(ภาพ ก) และผลการพิจารณาพิพากษาคดี (ภาพ ข)
4.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้ง
การดาเนินงานของศาลปกครอง
จากการประเมินความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการ โดยวัดใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่และด้านการให้บริการ ได้ผล
การประเมิน ดังนี้
(1) จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน
เกี่ ย วกั บ บทบาท โครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ และเขตอ านาจศาล รวมทั้ ง การด าเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ
ของศาลปกครอง วิเคราะห์จากประเด็นคาถามทั้ง 14 ข้อ โดยแต่ละคาถามมีคาตอบให้เลือกตอบ 3 ข้อคือ
“ใช่” “ไม่ใช่” และ “ไม่ทราบ” ทั้งนี้คาตอบที่ถูกต้องของทุกข้อคือ “ใช่” ดังนั้นข้อใดที่มีผู้ตอบ “ใช่” แสดงว่า
เข้าใจในประเด็นนั้นถูกต้อง
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(1.1) ภาพรวม
(1.1.1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ (๑) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง (ร้อยละ
79.29) (2) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทาละเมิดหรือรับผิด
อย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
คาสั่ งทางปกครอง หรื อคาสั่ งอื่น หรื อจากการละเลยต่ อหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด หรือ ปฏิบัติห น้า ที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ร้อยละ 75.94) และ (3) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองชั้นต้น (ร้อยละ 75.30) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.8)
(1.1.2) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ (๑) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (ร้อยละ 25.87) (ผู้ตอบ
แบบส ารวจเข้าใจว่าศาลปกครองเป็นหน่ วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม) (2) เมื่อประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 17.90)
และ (๓) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม
หรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วย
ตนเองได้หากเห็นสมควร (ร้อยละ 15.09) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.8)
(1.1.3) ประเด็ นที่ กลุ่ มตั ว อย่ างไม่ ทราบมากที่ สุ ด 3 ล าดั บแรก ได้ แก่
(1) กรณีผู้ เยาว์หรือคนไร้ ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้
หากเห็นสมควร (ร้อยละ 29.40) (2) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็น
การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีล ะเมิด หรือความรับผิ ดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่ งให้ ชดใช้เงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล (ร้อยละ 27.41) และ (3) เมื่อประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรี
หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 26.29)
ตามลาดับ (ตารางที่ 4.8)
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ตารางที่ 4.8 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจ
ศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง) (ภาพรวม)
ด้าน
ด้านโครงสร้างองค์กร
1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

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

รวม
N (%)

2,490 1,104
674
(58.34) (25.87) (15.79)
3,214
504
550
(75.30) (11.81) (12.89)

4,268
(100)
4,268
(100)

553
(12.96)

4,268
(100)

632
(14.81)

4,268
(100)

767
(17.97)
694
(16.26)

4,268
(100)
4,268
(100)

1,122
(26.29)

4,268
(100)

1,255
(29.40)

4,268
(100)

840
(19.68)
878
(20.57)

4,268
(100)
4,268
(100)

1,016
(23.81)

4,268
(100)

2) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองชั้นต้น
ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่
3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่
3,384
331
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
(79.29) (7.7๕)
เอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐด้วยกันเอง
4) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาท
3,206
430
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย (75.12) (10.07)
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
5) คดีที่เกี่ยวกับวินัยทหารไม่ได้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
3,005
496
(70.41) (11.62)
6) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาท
3,241
333
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทาง (75.94) (7.80)
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจาก
การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
7) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ
2,382
764
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออก
(55.81) (17.90)
โดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย
กฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้านการให้บริการ
8) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อ
2,369
644
ศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็น
(55.51) (15.09)
ผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจ
อนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
9) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้อง 2,913
515
คดีมีภมู ิลาเนาหรือที่มลู คดีเกิดขึ้น
(68.25) (12.07)
10) คาฟ้องในคดีปกครองไม่มีแบบฟอร์มบังคับ แต่ต้องทาคาฟ้อง
2,822
568
เป็นหนังสือโดยจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ โดยใช้ถ้อยคา (66.12) (13.31)
สุภาพ
11) การยื่นคาฟ้อง ดาเนินการได้ 3 วิธี คือ ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้อง
2,765
487
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน และยืน่ ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(64.78) (11.41)
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ด้าน
12) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็น
การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับ
ผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
13) ศาลปกครองใช้ระบบ “ไต่สวน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาท
สาคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
14) หากคูก่ รณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยืน่ คาอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งนั้นภายใน
30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง

ความรู้ ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)
2,719
379
1,170
(63.71) (8.88) (27.41)

4,268
(100)

3,187
(74.67)
3,116
(73.01)

4,268
(100)
4,268
(100)

270
(6.33)
244
(5.72)

811
(19.00)
908
(21.27)

รวม
N (%)

(1.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
(1.2.1) ประเด็ นที่ กลุ่ มผู้ เคยใช้ บริ การมี ความรู้ มี ความเข้ าใจมากที่ สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกั นเอง
(ร้อยละ 83.82 (2) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือรับ
ผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ
คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่ าช้าเกิ นสมควร(ร้ อยละ81.65) และ(3)หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิ พากษาหรือคาสั่ งของศาลปกครองชั้นต้ น
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคาพิพากษาหรือ
มีคาสั่งนั้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง (ร้อยละ 81.45) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.9)
(1.2.2) ประเด็นที่กลุ่ มผู้ เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจที่ผิ ดมากที่สุ ด
3 ล าดั บ แรก ได้ แก่ (๑) ศาลปกครองเป็ นหน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ร้ อ ยละ 22.19)
(2) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือ
กฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
สูงสุด (ร้อยละ 18.92) และ (๓) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้อง
ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจ
อนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร (ร้อยละ 14.70) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.9)
(1.2.3) ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
(๑) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือ
ผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้
หากเห็ นสมควร (ร้ อยละ 23.42) (2) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบ
ด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรี
ด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด (ร้อยละ 21.38) และ (๓) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอ
ให้ศาลสั่ งให้ ชดใช้เงินหรื อส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล (ร้อยละ 17.32) ตามล าดับ
(ตารางที่ 4.9)
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ตารางที่ 4.9 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขต
อานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้เคยใช้บริการ)
ด้าน
ด้านโครงสร้างองค์กร
1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

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

รวม
N (%)

1,612
542
288
(66.01) (22.19) (11.80)
1,972
297
173
(80.75) (12.16) (7.0๕)

2,442
(100)
2,442
(100)

183
(7.49)

212
(8.69)

2,442
(100)

243
(9.95)

244
(9.99)

2,442
(100)

286
359
(11.71) (14.70)
193
255
(7.90) (10.45)

2,442
(100)
2,442
(100)

462
522
(18.92) (21.38)

2,442
(100)

359
572
(14.70) (23.42)

2,442
(100)

318
296
(13.02) (12.12)
339
262
(13.88) (10.73)

2,442
(100)
2,442
(100)

273
373
(11.18) (15.27)

2,442
(100)

2) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองชั้นต้น
ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่
3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่
2,047
เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับ
(83.82)
เอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐด้วยกันเอง
4) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาท
1,955
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย (80.06)
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
5) คดีที่เกี่ยวกับวินัยทหารไม่ได้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
1,797
(73.59)
6) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาท
1,994
เกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงาน
(81.65)
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตาม
กฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือ
จากการละเลยต่อหน้าทีต่ ามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
7) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ
1,458
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออก
(59.70)
โดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย
กฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้านการให้บริการ
8) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาล
1,511
ปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน (61.88)
เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้
ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
9) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้อง 1,828
คดีมีภมู ิลาเนาหรือที่มลู คดีเกิดขึ้น
(74.86)
10) คาฟ้องในคดีปกครองไม่มีแบบฟอร์มบังคับ แต่ต้องทาคาฟ้อง
1,841
เป็นหนังสือโดยจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ โดยใช้ถ้อยคา (75.39)
สุภาพ
11) การยื่นคาฟ้อง ดาเนินการได้ 3 วิธี คือ ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้อง
1,796
ทางไปรษณียล์ งทะเบียน และยืน่ ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
(73.55)
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ความรู้ ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)
1,784
235
423
(73.06) (9.62) (17.32)

2,442
(100)

187
(7.66)
154
(6.31)

2,442
(100)
2,442
(100)

12) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็น
การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับ
ผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
13) ศาลปกครองใช้ระบบ “ไต่สวน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาท
1,970
สาคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
(80.67)
14) หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 1,989
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็น (81.45)
หนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มคี าพิพากษาหรือมีคาสั่งนั้น
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง

285
(11.67)
299
(12.24)

รวม
N (%)

(1.3) กลุม่ ทีไ่ ม่เคยใช้บริการ
(1.3.1) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการมีความรู้ มีความเข้าใจ
มากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐด้วยกันเอง (ร้อยละ 73.22) (2) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (ร้อยละ 68.51) และ (3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดี
พิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดหรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิด
จากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบั ติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิ นสมควร (ร้อยละ 68.29) ตามลาดับ (ตารางที่
4.10)
(1.3.2) ประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ผิ ด มากที่ สุ ด
3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ (1) ศาลปกครองเป็ น หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ ไ ด้ สั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ร้ อ ยละ 30.78)
(2) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา
หรื อกฎที่ออกโดยคณะรั ฐ มนตรี ห รื อโดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อ
ศาลปกครองสูงสุ ด (ร้ อยละ 16.54) และ (3) กรณีผู้ เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15
ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร (ร้อยละ 15.61) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.10)
(1.3.3) ประเด็ นที่ กลุ่ มตั วอย่ างไม่ ทราบมากที่ สุ ด 3 ล าดั บแรก ได้ แก่
(๑) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่ง ให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิ น ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้
ธรรมเนียมศาล (ร้อยละ 40.91) (2) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจ
อนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร (ร้อยละ 37.40) และ (๓) การยื่นฟ้อง ดาเนินการได้ ๓ วิธี คือ
ยื่ น ฟ้ อ งด้ ว ยตนเอง ยื่ น ฟ้ อ งทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น และยื่ น ฟ้อ งทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (ร้ อ ยละ 35.21)
ตามลาดับ (ตารางที่ 4.10)
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ตารางที่ 4.10 ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการที่เกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และ
เขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ)
ด้าน
ด้านโครงสร้างองค์กร
1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม
2) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และ
ศาลปกครองชั้นต้น
ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่
3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้น
ระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน
หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน
เอง
4) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกีย่ วกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบตั ิหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร
5) คดีที่เกี่ยวกับวินัยทหารไม่ได้อยู่ในอานาจของศาลปกครอง
6) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกีย่ วกับ
การกระทาละเมิดหรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือ
จากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกิน
สมควร
7) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออก
โดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีด้วย
กฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้านการให้บริการ
8) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้อง
แทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาต
ให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
9) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลที่ผู้ฟ้องคดี
มีภูมลิ าเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้น
10) คาฟ้องในคดีปกครองไม่มีแบบฟอร์มบังคับ แต่ต้องทาคาฟ้องเป็น
หนังสือโดยจะเขียนด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ โดยใช้ถ้อยคาสุภาพ
11) การยื่นคาฟ้อง ดาเนินการได้ 3 วิธี คือ ยื่นฟ้องด้วยตนเอง ยื่นฟ้องทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน และยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์

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

รวม
N (%)

878
562
386
(48.08) (30.78) (21.14)
1,242
207
377
(68.02) (11.34) (20.64)

1,826
(100)
1,826
(100)

1,337
(73.22)

341
(18.67)

1,826
(100)

1,251
187
388
(68.51) (10.24) (21.25)

1,826
(100)

1,208
210
408
(66.16) (11.50) (22.34)
1,247
140
439
(68.29) (7.67) (24.04)

1,826
(100)
1,826
(100)

924
302
600
(50.60) (16.54) (32.86)

1,826
(100)

858
285
683
(46.99) (15.61) (37.40)

1,826
(100)

1,085
197
544
(59.42) (10.79) (29.79)
981
229
616
(53.72) (12.54) (33.74)
969
214
643
(53.07) (11.72) (35.21)

1,826
(100)
1,826
(100)
1,826
(100)

148
(8.11)
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ด้าน
12) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็น
การฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับ
ผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน
ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
13) ศาลปกครองใช้ระบบ “ไต่สวน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาท
สาคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
14) หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น
สามารถอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็น
หนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มคี าพิพากษาหรือมีคาสั่งนั้น
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่ง

ความรู้ ความเข้าใจ
ใช่
ไม่ใช่ ไม่ทราบ
N (%) N (%) N (%)
935
144
747
(51.20) (7.89) (40.91)

1,826
(100)

1,217
(66.65)
1,127
(61.72)

1,826
(100)
1,826
(100)

83
(4.55)
90
(4.93)

526
(28.80)
609
(33.35)

รวม
N (%)

(2) ร้อยละของประชาชนที่มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง
ตามแผนแม่ บ ทศาลปกครองกลางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ า นที่ 2
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง กาหนดเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ร้อยละ 75
ทั้งนี้ ประเด็นคาถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทั้ง 14 ข้อ มีการวัดโดยให้เ ลือกตอบ 3 คาตอบ คือ “ใช่”
“ไม่ใช่” และ “ไม่ทราบ” หากผู้ตอบมีความรู้ความเข้าใจฯ สามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องให้ 1 คะแนน
หากไม่สามารถตอบได้ถูกต้องให้ 0 คะแนน เมื่อรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยแล้ว จะให้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยแปรระดับความรู้ความเข้าใจเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อย ปานกลาง และมาก โดยใช้สูตรการ
คานวณ ดังนี้
อันตรภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
จานวนชั้นที่ต้องการ

ได้เกณฑ์ในการแบ่ งความรู้ความเข้าใจดังนี้ ระดับน้อย (0.00 - 0.33 คะแนน) ระดั บ
ปานกลาง (0.34 - 0.66 คะแนน) และระดับมาก (0.67 - 1.00 คะแนน) (ตารางที่ 4.10 และ 4.11)
ผลการศึกษาพบว่า
(2.1) ภาพรวม ในภาพรวมกลุ่ ม ตัว อย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 60.03
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก
รองลงมาร้ อ ยละ 24.34 มี ความรู้ ค วามเข้ าใจฯ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง มีเ พีย งร้อ ยละ 15.63 เท่า นั้ น
ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
(2.2) กลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก าร กลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ ร้ อ ยละ
69.98 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และการอานวยความยุติธ รรมของศาลปกครองอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาร้อยละ 19.37 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงร้อยละ 10.65 ที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
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(2.3) กลุ่มผู้ไ ม่ เ คยใช้บริ การ กลุ่ ม ผู้ ไม่เคยใช้ บริการไม่ถึงครึ่ งหนึ่ง หรือร้อยละ
46.71 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
มาก รองลงมาเกือบหนึ่งในสามหรือร้อยละ 31.00 มีความรู้ความเข้าใจฯ อยู่ในระดับปานกลาง และมีถึง
ร้อยละ 22.29 ที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย (ตารางที่ 4.11)
ตารางที่ 4.11 ระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามเกณฑ์ที่กาหนดในตัวชี้วัด
ระดับความรู้
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
ความเข้าใจ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
น้อย
260
10.65
407
22.29
667
15.63
ปานกลาง
473
19.๓๗
566
31.00
1,039
24.34
มาก
1,709
69.98
853
46.71
๒,562
60.03
รวม
2,442
100
1,826
100
4,268
100
ทั้ง นี้ เมื่ อพิ จ ารณาจากร้ อยละของประชาชนเฉพาะกลุ่ ม ที่ มีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
บทบาทหน้ าที่ และการอานวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครองระดับปานกลางและมากพบว่า ในภาพรวม
กลุ่มประชาชนมีความรู้ความใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 84.37 โดยกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บริ ก ารมี ความรู้ ค วามเข้ า ใจถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บบทบาทหน้ า ที่ แ ละ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเท่ากับร้อยละ 89.35 มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการซึ่งมีความรู้
ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเพียงร้ อยละ 77.71
(ต่างกันเท่ากับร้อยละ 11.64)1
ตารางที่ 4.12 ร้ อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
มีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน
260 10.65
407
22.29 667
15.63
มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง
2,182 89.35 1,419 77.71 3,601 84.37
รวม
2,442 100
1,826
100 4,268
100
(3) ข้อเสนอแนะต่ อการให้ค วามรู้ เ กี่ยวกับคดีปกครอง มากที่สุ ด 3 ล าดั บแรก ได้แ ก่
(1) ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีความต่อเนื่อง และหลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ
(ร้อยละ 27.59) (2) ควรมีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและแนวทางการพิจารณาคดี
ปกครอง ให้แก่หน่วยของรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 21.74) และ (3) ควรมีการสรุปสาระสาคัญของข้อมูล กระชับ เข้าใจง่ายไม่ใช่ภาษา

1

แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบด้วยสถิติ t-test (ค่า t = 16.52 ค่า Sig = .000)
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วิช าการจนเกิน ไป เช่น ยกตัว อย่ างคดี รวมรวมข้อมูล เกี่ยวกับคดีต่างๆที่พิพากษาแล้ว (ร้อยละ 16.22)
ตามลาดับ (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง
ความเห็น
จานวน (คน)
1) ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีความต่อเนื่อง และหลากหลาย
165
ช่องทาง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ
2) ควรมีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายและ
130
แนวทางการพิจารณาคดีปกครอง ให้แก่หน่วยของรัฐ หน่วยงาน
ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็น
ปฏิบัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) ควรมีการสรุปสาระสาคัญของข้อมูล กระชับ เข้าใจง่ายไม่ใช่ภาษา
97
วิชาการจนเกินไป เช่น ยกตัวอย่างคดี รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดี
ต่างๆที่พิพากษาแล้ว
4) ควรจัดทาสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนทั่วไป และมีเนื้อหา
55
ที่เข้าใจง่าย เช่น แผ่นพับ หนังสือ วารสาร ตาราวิชาการประเภท
ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานใน เป็นประจา
5) เผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวคาพิพากษา คาวินิจฉัย สรุปย่อ และสามารถ
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สืบค้นได้ง่าย
6) แนะนาขั้นตอนในการดาเนินการ รายละเอียดการยื่นฟ้อง
32
การเขียนแบบฟอร์ม ทั้งเจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์
7) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับ
26
ศาลปกครอง ข้อมูลเกี่ยวกับคดี โดยแบ่งประเภท เป็นหมวดหมู่
8) จัดสรรทนาย และเจ้าหน้าที่ คอยให้ความช่วยเหลือ และให้
12
คาปรึกษา
9) ควรมีการจัดให้ความรู้ในโรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อให้
11
นักเรียน/นักศึกษา เข้าใจ เข้าถึง กระบวนยุติธรรมการปกครอง
มากขึ้น
10) เพิ่มช่องทางในการติดต่อ เพื่อความสะดวกของประชาชน
10
11) ควรทาคู่มือฉบับประชาชนมอบให้กับผู้สนใจ
4
12) พัฒนาระบบการให้ความรู้ทางโทรศัพท์ สายด่วน
3
รวม
598

ร้อยละ
27.59
21.74

16.22
9.20
8.86
5.35
4.35
2.01
1.84
1.67
0.67
0.50
100

4.1.3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (สารวจเฉพาะผู้เคยใช้บริการ
ศาลปกครอง)
สาหรับการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จานวน 2,442 คน
เป็ นการประเมินใน 5 มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านเจ้าหน้าที่ (๒) มิติด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๓) มิติด้านช่องทางการสื่อสาร (๔) มิติด้านบริการ และ(๕) มิติด้านระบบสารสนเทศ ผลการประเมินพบว่า
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(1) ระดับความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการศาลปกครอง
(1.1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง ในภาพรวมกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการศาลปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32) และมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น
โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.38) รองลงมาได้แก่ ความเอาใจใส่และมีจิตใจบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33) ความเสมอภาค
เท่ า เที ย มในการให้ บ ริ ก าร (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.32) และมี ค วามรู้ ที่ ถู ก ต้ อ งในการอธิ บ ายที่ เ ข้ า ใจของ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงาน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.27) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.14)
ตารางที่ 4.14 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองของผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง
ประเด็น
1) ความซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติงาน
2) การให้บริการทีเ่ สมอภาค
เท่าเทียมกัน
3) ความเอาใจใส่และมีจติ ใจ
บริการ
4) มีความรู้ที่ถูกต้องและ
การอธิบายที่เข้าใจ
รวม

มากที่สุด
N(%)
1,120
(45.86)
1,052
(43.08)
1,070
(43.82)
982
(40.21)
1,237
(50.66)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
ไม่พึง
N(%)
N(%)
ทีส่ ุด
พอใจ
N(%) N(%)
1,174
121
7
20
(48.08) (4.95) (0.29) (0.82)
1,162
201
5
22
(47.58) (8.23) (0.20) (0.90)
1,146
192
20
14
(46.93) (7.86) (0.82) (0.57)
1,179
245
19
17
(48.28) (10.03) (0.78) (0.70)
1,082
93
19
11
(44.31) (3.81) (0.78) (0.45)

Mean
(S.D.)
3.38
(.671)
3.32
(.708)
3.33
(.704)
3.27
(.725)
3.32
(.608)

ระดับ
ความ
พึง
พอใจ2
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด

(1.2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ใช้บริการศาลปกครองมีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการศาลปกครอง ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการอยู่ในระดับ “พอใจ
มากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.13) และพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.19)
รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการที่เข้าใจง่าย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) สานักงานศาลปกครองสามารถ
ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.12) และการให้บริการที่รวดเร็ว (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.07) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.15)

2

ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 0.00-1.00 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สดุ , 1.01 – 2.00 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย, 2.01
– 3.00หมายถึง มีความพึงพอใจมาก และ 3.01 – 4.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
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ตารางที่ 4.15 ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ คุณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ประเด็น
1) การติดประกาศขั้นตอน
ระยะเวลาการให้บริการอย่าง
ชัดเจน
2) การให้บริการทีร่ วดเร็ว
3) ขั้นตอนการให้บริการ
ที่เข้าใจง่าย
4) สานักงานศาลปกครองสามารถ
ให้บริการได้ตามระยะเวลาที่
ประกาศไว้
รวม

822
(33.66)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ุด
N(%)
1,309
270
24
(53.6) (11.06) (0.98)

748
(30.63)
782
(32.02)
751
(30.75)

1220
414
29
(49.96) (16.95) (1.19)
1,307
299
34
(53.52) (12.24) (1.39)
1,311
334
24
(53.69) (13.68) (0.98)

มากที่สุด
N(%)

970
1,211
(39.72) (49.59)

217
(8.89)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
17
(0.70)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.19
(.718)

พอใจ
มากที่สุด

31
(1.27)
20
(0.82)
22
(0.90)

3.07
(.795)
3.15
(.742)
3.12
(.741)

พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด

22
22
3.13
(0.90) (0.90) (.658)

พอใจ
มากที่สุด

(1.3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร กลุ่มผู้ใช้บริการความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองของผู้ที่ใช้บริการศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่ อสื่อสารในระดับ “พอใจ
มากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) และมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น ทั้งนี้ประเด็นที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น
สายด่วน 1355 ศูนย์บริการประชาชน Facebook เป็นต้น (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09) รองลงมา ได้แก่ ความ
หลากหลายของช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ Line Youtube แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการประชาชน เป็น
ต้น (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.06) ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทางเว็บต์
ศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) และความรวดเร็วในการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ
และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.03) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.16)
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ตารางที่ 4.16 ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ คุณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ประเด็น
1) ความหลากหลายของ
ช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น
เว็บไซต์ Line Youtube
แอพพลิเคชั่น ศูนย์บริการ
ประชาชน เป็นต้น
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางในการสอบถาม
ข้อมูลและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น เช่น สายด่วน
1355 ศูนย์บริการ
ประชาชน Facebook
เป็นต้น
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
ช่องทางการรับแจ้งเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ศาลปกครอง
4) ความรวดเร็วในการตอบ
คาถามของเจ้าหน้าที่ผา่ น
ช่องทางต่างๆ และ
ความถูกต้องของข้อมูล
ที่ได้จากเจ้าหน้าที่
รวม

756
(30.96)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ุด
N(%)
1,160
474
31
(47.50) (19.41) (1.27)

742
(30.38)

1,247
(51.06)

410
(16.79)

687
(28.13)

1,281
(52.46)

686
(28.09)

930
(38.08)

มากที่สุด
N(%)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
21
(0.86)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.06
(.792)

พอใจ
มากที่สุด

22
(0.90)

21
(0.86)

3.09
(.760)

พอใจ
มากที่สุด

423
(17.32)

29
(1.19)

22
(0.90)

3.06
(.762)

พอใจ
มากที่สุด

1,243
(50.90)

454
(18.59)

30
(1.23)

29
(1.19 )

3.03
(.789)

พอใจ
มากที่สุด

1,153
(47.22)

311
(12.74)

28
20
3.06
(1.15) (0.82) (.683)

พอใจ
มากที่สุด

(1.4) ด้า นบริการ กลุ่มตัว อย่างมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศาลปกครองในด้านบริการอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) ทั้งนี้ประเด็นที่มีความ
พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ การรั บค าฟ้ อง (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.24) รองลงมา ได้ แ ก่ และการคั ด ส าเนา
คาพิพากษา/คาสั่ง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) การรับชาระค่าธรรมเนียมศาล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.20) การให้
คาปรึกษาและบริการข้อมูลด้านคดีปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
และกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) และประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจต่ากว่า
ประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การเผยแพร่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองให้สาธารณชนได้รับทราบ (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.04) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.17)

59
ตารางที่ 4.17 ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ คุณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครอง ด้านบริการ
ประเด็น
1) การรับคาฟ้อง
2) การคัดสาเนาคาพิพากษา/
คาสั่ง
3) การรับชาระค่าธรรมเนียม
ศาล
4) การให้คาปรึกษาและบริการ
ข้อมูลด้านคดีปกครอง
5) การเผยแพร่คาพิพากษา
หรือคาสั่งของศาลปกครอง
ให้สาธารณชนได้รับทราบ
6) การให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับคดีปกครองและ
กระบวนวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
รวม

851
(34.85)
871
(35.67)
815
(33.37)
781
(31.98)
699
(28.92)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ทีส่ ุด
N(%)
1,363
201
16
(55.81) (8.23) (0.66)
1,280
264
13
(52.42) (10.81) (0.53)
1,369
223
12
(56.06) (9.13) (0.49)
1,292
316
24
(52.91) (12.94) (0.98)
1,248
413
49
(51.11) (16.91) (2.01)

734
(30.06)

1,321
(24.10)

317
(12.98)

850
(34.81)

1,379
(56.47)

180
(7.37)

มากที่สุด
N(%)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
11
(0.45)
14
(0.57)
23.00
(0.94)
29
(1.19)
33
(1.35)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.24
(.664)
3.22
(.699)
3.20
(.699)
3.14
(.760)
3.04
(.810)

พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด
พอใจ
มากที่สุด

37
(1.52)

33
(1.35)

3.10
(.776)

พอใจ
มากที่สุด

16
(0.66)

17
(0.70)

3.16
(.612)

พอใจ
มากที่สุด

(1.5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ
ศาลปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17) ทั้งนี้เมื่อเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยพบว่า
ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองมีความ
ถูกต้อง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) รองลงมา ได้แก่ ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองมีความเป็น
ปัจจุบัน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) และการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ เช่น การยื่นคาฟ้องคดี
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation) การให้ข้อมูลข่าวสาร และบัญชีนัดของศาลปกครองผ่าน Mobile
Application ศาลปกครอง เป็นต้น (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.14) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.18)
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ตารางที่ 4.18 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองกลุ่มผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเด็น
1) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ใช้ในการให้บริการ เช่น
การยื่นคาฟ้องคดีด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation)
การให้ข้อมูลข่าวสาร และ
บัญชีนัดของศาลปกครองผ่าน
Mobile Application
ศาลปกครอง เป็นต้น
2) ข้อมูลที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของ
ศาลปกครองมีความถูกต้อง
3) ข้อมูลที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของ
ศาลปกครองมีความเป็น
ปัจจุบัน
รวม

806
(33.01)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อย
N(%)
N(%)
ที่สดุ
N(%)
1,253
321
40
(51.31) (13.14) (1.64)

854
(34.97)

1,319
(54.01)

223
(9.13)

800
(32.76)

1,310
(53.64)

957
(39.19)

1,215
(49.75)

มากที่สุด
N(%)

ไม่พึง
พอใจ
N(%)
22
(0.90)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

3.14
(.768)

พอใจ
มากที่สุด

27
(1.11)

19
(0.78)

3.21
(.714)

พอใจ
มากที่สุด

273
(11.18)

41
(1.68)

18
(0.74)

3.16
(.740)

พอใจ
มากที่สุด

225
(9.21)

17
(0.70)

28
3.17
(1.15) (.679)

พอใจ
มากที่สุด

2) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองในระดับ “พอใจมากที่สุด” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.19) โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.32)
รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17) ด้านบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) (ตารางที่ 4.19)
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ตารางที่ 4.19 ระดั บ ความพึ งพอใจต่อ คุณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองของกลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครองรายด้านและภาพรวม
ด้าน
Mean
SD
ระดับความพึงพอใจ
1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงาน
3.32
.608
พอใจมากที่สุด
ศาลปกครอง
2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
3.13
.658
พอใจมากที่สุด
3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
3.06
.683
พอใจมากที่สุด
4) ด้านบริการ
3.16
.612
พอใจมากที่สุด
5) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.17
.679
พอใจมากที่สุด
ภาพรวม
3.19
.554
พอใจมากที่สุด
ผลการประเมิน รายด้านดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้ใช้บริการในภาพรวม
โดยพบว่าผู้ใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.17 พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
อยู่ในระดับ “พอใจมาก” รองลงมาร้อยละ 33.13 พอใจมากที่สุด และร้อยละ 8.03 พึงพอใจน้อย มีเพียง
ร้อยละ 0.94 และ 0.74 เท่านั้นที่ไม่พึงพอใจและพอใจน้อยที่สุด (ตารางที่ 4.20)
ตารางที่ 4.20 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองของกลุ่มที่เคยใช้
บริการศาลปกครอง จากการประเมินของผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
ร้อยละ
พอใจมากที่สุด
809
33.13
พอใจมาก
1,396
57.17
พอใจน้อย
196
8.03
พอใจน้อยที่สุด
18
0.74
3
ไม่พึงพอใจ
23
0.93
ภาพรวม
2,442
100
นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บผลประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองในภาพรวมระหว่างเขตอานาจศาลพบว่า ขอบเขตอานาจศาลที่มีผ ลการประเมินความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองอุดรธานี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) (2) ศาลปกครองระยอง
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.26) และ (3) ศาลปกครองเชียงใหม่ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24) ส่วนขอบเขตอานาจศาลที่มี
ผลการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) ศาลปกครองนครราชสีมา (ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.82) ศาลปกครองขอนแก่น (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 2.91) และศาลปกครองยะลา (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 2.97)
(ตารางที่ 4.21)

3

จากศาลปกครองสูงสุด 13 คน ศาลปกครองกลาง 4 คน ศาลปกครองขอนแก่น 4 คน ศาลปกครองอุดรธานี 1 คน
ศาลปกครองสงขลา 1 คน
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พอใจน้อย พอใจน้อยทีสุด ไม่พงึ พอใจ
0.9๓%
8.03% 0.74%

พอใจมากทีสุด
33.13%
พอใจมาก
57.17%

ภาพที่ 4.5 แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองของกลุ่มที่เคยใช้บริการศาลปกครอง จากการประเมินของผู้ใช้บริการ
ตารางที่ 4.21 ระดับ ความพึง พอใจต่ อคุ ณภาพการให้ บริ การของศาลปกครองในภาพรวม จาแนกตาม
เขตอานาจศาล เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด-น้อยทีส่ ุด
ลาดับที่
ศาล
Mean
SD
ระดับความพึงพอใจ
1
ศาลปกครองอุดรธานี
3.28
.447
พึงพอใจมากที่สุด
2
ศาลปกครองระยอง
3.26
.453
พึงพอใจมากที่สุด
3
ศาลปกครองเชียงใหม่
3.24
.399
พึงพอใจมากที่สุด
4
ศาลปกครองสงขลา
3.22
.543
พึงพอใจมากที่สุด
5
ศาลปกครองนครสวรรค์
3.22
.441
พึงพอใจมากที่สุด
6
ศาลปกครองสุพรรณบุรี
พึงพอใจมากที่สุด
3.20
.433
7
ศาลปกครองสูงสุด
พึงพอใจมากที่สุด
3.19
.568
8
ศาลปกครองกลาง
พึงพอใจมากที่สุด
3.19
.571
9
ศาลปกครองอุบลราชธานี
พึงพอใจมากที่สุด
3.18
.443
10
ศาลปกครองเพชรบุรี
พึงพอใจมากที่สุด
3.13
.482
11
ศาลปกครองพิษณุโลก
พึงพอใจมากที่สุด
3.12
.420
12
ศาลปกครองภูเก็ต
3.12
.470
พึงพอใจมากที่สุด
13
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
3.05
.563
พึงพอใจมากที่สุด
14
ศาลปกครองยะลา
2.97
.299
พึงพอใจมาก
15
ศาลปกครองขอนแก่น
2.91
1.048
พึงพอใจมาก
16
ศาลปกครองนครราชสีมา
2.82
.760
พึงพอใจมาก
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ศาลปกครองนครราชสีมา
ศาลปกครองขอนแก่น
ศาลปกครองยะลา
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช
ศาลปกครองภูเก็ต
ศาลปกครองพิษณุโลก
ศาลปกครองเพชรบุรี
ศาลปกครองอุบลราชธานี
ศาลปกครองกลาง
ศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสุพรรณบุรี
ศาลปกครองนครสวรรค์
ศาลปกครองสงขลา
ศาลปกครองเชียงใหม่
ศาลปกครองระยอง
ศาลปกครองอุดรธานี
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

ภาพที่ 4.6 แผนภู มิ แ สดงระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง จ าแนกตาม
เขตอานาจศาล เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ย
(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 รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของศาลปกครอง” ก าหนดเป้ า หมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ร้อยละ 75 ทั้งนี้หากเทียบเกณฑ์การให้คะแนนตามอันตรภาคชั้น โดยจาแนก
ระดับความพึงพอใจออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด (0.00-1.00) น้อย (1.01-2.00) มาก (2.01-3.00)
และมากที่ สุ ด (3.01-4.00) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง หรื อ ร้ อ ยละ 56.39
มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 41.03 มีความพึงพอใจ
มากต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 1.76 และ ร้อยละ 0.82 ที่มีความพึงพอใจ
น้อยและน้อยที่สุด ตามลาดับ (ตารางที่ 4.22)
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ตารางที่ 4.22 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
ร้อยละ
พอใจน้อยที่สุด
20
0.82
พอใจน้อย
43
1.76
พอใจมาก
1,002
41.03
พอใจมากที่สุด
1,377
56.39
รวม
2,442
100
ส าหรั บ ผลการประเมิ น ร้ อ ยละของประชาชนผู้ รั บ บริ ก ารที่ มี ค วามพึ ง พอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองเมื่อแยกพิจารณาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ไม่พึงพอใจและกลุ่มที่
พึงพอใจพบว่า ประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมีร้อยละ
97.42 (ตารางที่ 4.23)
ตารางที่ 4.23 ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตามตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
จานวน
ร้อยละ
ไม่พึงพอใจ
63
2.58
พึงพอใจ
2,379
97.42
รวม
2,442
100
4.1.4 ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการประเมิ น ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองเป็นการประเมินใน 7 มิติ ได้แก่ (๑) มิติด้านความยุติธรรม เที่ยงตรง อิสระ (๒) มิติด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (๓) มิติด้านความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า (๔) มิติด้านความเข้าถึงความยุติธรรม (๕) มิติด้าน
ความสามารถ (๖) มิ ติ ด้ า นการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชน และ (๗) มิ ติ ด้ า นการอ านวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ได้ผลการประเมินดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละ ค่า เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(1.1) ภาพรวม
(1.1.1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) โดยประเด็น ที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลั ก
ตามกฎหมาย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองตัดสิ นคดีเป็นไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ยึดถือ
ระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.16) การพิจารณาคดีของศาลปกครองมีความเป็นธรรม
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) การตัดสิ นคดีของศาลปกครองไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดันหรือกระแสของสังคม
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการยอมรับจากสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.08) และ
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ประเด็ น ที่ มี ผ ลการประเมิ น ต่ าสุ ด ได้ แ ก่ การตั ด สิ น คดี ข องศาลปกครองปลอดจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.07) (ตารางที่ 4.24)
ตารางที่ 4.24 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ประเด็น
1) การตัดสินคดีของศาลปกครอง
ปลอดจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล
2) การตัดสินคดีของศาลปกครอง
ไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดันหรือ
กระแสของสังคม
3) การพิจารณาคดีของศาลปกครอง
มีความเป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
5) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
หลักฐานข้อเท็จจริง
6) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลัก
ตามกฎหมาย
7) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับ
การยอมรับจากสังคม
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น4

3.07
(.762)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,238
(29.01)

2,249
(52.09)

621
(14.55)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
160
(3.75)

1,210
(28.35)

2,343
(54.90)

583
(13.66)

132
(3.09)

3.09
(.733)

เชื่อมั่น

1,299
(30.44)
1,389
(32.54)

2,359
(55.27)
2,279
(53.40)

497
(11.64)
406
(11.86)

113
(2.65)
94
(2.20)

3.13
(.713)
3.16
(.711)

เชื่อมั่น

1,397
(32.73)
1,473
(34.51)
1,194
(27.98)
1,526
(35.75)

2,313
(54.19)
2,346
(54.97)
2,400
(56.23)
2,247
(52.65)

441
(10.33)
361
(8.46)
495
(11.60)
368
(8.62)

117
(2.74)
77
(2.06)
179
(4.19)
127
(2.98)

3.17
(.715)
3.22
(3.68)
3.08
(.746)
3.13
(.629)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

(1.1.2) ด้า นความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ ในภาพรวม กลุ่ มตัว อย่างที่
เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่
ในระดับ “เชื่อ มั่น ” (ค่า คะแนนเฉลี่ ย 3.09) และมี ระดั บ ความเชื่อ มั่น ในทุกประเด็น ทั้ง นี้ประเด็น ที่
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ศาลปกครองเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคดี อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสะดวก (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.11) รองลงมา ได้ แ ก่
ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) ศาลปกครอง
มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์อย่างถูกต้องสม่าเสมอ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.07) และ

4

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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ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด เห็นต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.25)
ตารางที่ 4.25 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น
1) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการ
พิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของ
ศาลปกครอง
4) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้ง
ข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,226
(28.73)
1,278
(29.94)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
2,382
536
124
(55.81) (12.56) (2.91)
2,295
580
115
(53.77) (13.59) (2.69)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.10
(.720)
3.11
(.729)

เชื่อมั่น

1,153
(27.01)

2,327
(54.52)

670
(15.70)

118
(2.76)

3.06
(.731)

เชื่อมั่น

1,171
(27.4)

2,370
(55.5)

603
(14.1)

124
(2.9)

3.07
(.726)

เชื่อมั่น

1,292
(30.27)

2,229
(52.23)

598
(14.01)

149
(3.49)

3.09
(.651)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.3) ด้ า นความคุ้ ม ค่ า / ไม่ ล่ า ช้ า ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.09) และมี ร ะดับ ความเชื่อ มั่น ในทุก ประเด็ น ทั้ง นี้ ประเด็ นที่ กลุ่ มตั ว อย่า งมี ความเชื่อ มั่น มากที่ สุ ด คื อ
ด้านศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.15) การดาเนินการ
ด้ า นคดี ป กครองมี ค่ า บริ ก ารและค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ หมาะสม (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.13) การบั ง คั บ คดี ป กครอง
ตามคาพิพากษาและคาสั่งของศาลสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.07) อย่างไรก็ตามประเด็นที่มีผลการประเมินค่อนข้างต่ากว่าประเด็นอื่นๆ ได้แก่ กระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.99) (ตารางที่ 4.26)
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ตารางที่ 4.26 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
2) การดาเนินการด้านคดีปกครอง
มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
3) กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คาพิพากษาและคาสั่งของ
ศาลสามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,261
(29.55)
1,182
(27.69)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
2,484
442
81
(58.2)
(10.6)
(1.90)
2,527
472
87
(59.21) (11.06) (2.04)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.15
(.672)
3.13
(.673)

เชื่อมั่น

1,033
(24.20)

2,369
(55.51)

652
(15.28)

214
(5.01)

2.99
(.772)

เชื่อมั่น

1,137
(26.64)

2,441
(57.19)

562
(13.17)

128
(3.00)

3.07
(.716)

เชื่อมั่น

1152
(26.99)

2409
(56.44)

592
(13.87)

115
(2.69)

3.09
(.620)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) และมีระดับความเชื่อมั่นในทุกประเด็น ทั้งนี้ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด
ได้แก่ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองนา
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช้ ใ นการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง โดยง่ า ย รวดเร็ ว ทั น เวลา มากขึ้ น
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10) และประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.27)
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ตารางที่ 4.27 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็น
1) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ความยุติธรรมทางปกครองอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
2) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดี
ปกครองได้ง่าย
3) ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว
ทันเวลา มากขึ้น
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,286
(30.13)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
2,224
613
145
(52.11) (14.36) (3.40)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.09
(.757)

เชื่อมั่น

1,305
(30.58)
1,214
(28.44)

2,256
(52.86)
2,386
(55.90)

582
(13.64)
545
(12.77)

125
(2.93)
123
(2.88)

3.11
(.740)
3.10
(.720)

เชื่อมั่น

1549
(36.29)

2057
(48.20)

504
(11.81)

158
(3.70)

3.10
(.667)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.5) ด้านความสามารถ ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่น
ต่อ การอานวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครองในด้ า นนี้ อยู่ ใ นระดั บ “เชื่ อ มั่น ” (ค่า คะแนนเฉลี่ ย 3.21)
โดยการอานวยความยุ ติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุ ด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองสามารถ
พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.20)
(ตารางที่ 4.28)
ตารางที่ 4.28 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี
2) ศาลปกครองสามารถพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองทีม่ ีความ
หลากหลายของประเภทคดีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,407
(32.97)
1,363
(31.94)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%)
เชื่อมั่น
N(%)
2,477
320
(58.04) (7.50)
2,452
379
(57.45) (8.88)

1479
(34.65)

2321
(54.38)

402
(9.42)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
64
(1.50)
74
(1.736)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

3.22
(.644)
3.20
(.663)

เชื่อมั่น

66
(1.55)

3.21
(.617)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
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(1.1.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.08) และมีความเชื่อมั่น ในทุกประเด็น โดยการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้/
ความเข้ า ใจให้ ป ระชาชนได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง และวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ในศาลปกครอง (ค่า คะแนนเฉลี่ ย 3.07) และศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของศาลปกครอง
และการสื่อสารความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.29)
ตารางที่ 4.29 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสังคม
2) ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของศาลปกครอง
และการสื่อสารความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ
3) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีในศาลปกครอง
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,172
(27.46)
1,077
(25.23)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
2,478
537
81
(58.06) (12.58) (1.90)
2,474
607
110
(57.97) (14.22) (2.58)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.11
(.681)
3.06
(.703)

เชื่อมั่น

1,091
(25.56)

2,478
(58.06)

603
(14.13)

96
(2.25)

3.07
(.694)

เชื่อมั่น

1342
(31.44)

2329
(54.57)

479
(11.22)

118
(2.76)

3.08
(.629)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.1.7) ด้า นการอานวยความยุ ติธ รรมด้ า นสิ่งแวดล้อม ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
“เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11) และเชื่อมั่น ในทุกประเด็น อย่างไรก็ตามเมื่อเมื่อพิจารณาการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น สู ง สุ ด พบว่ า ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม
ความเที่ยงตรง ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้ อมของศาลปกครอง และความเป็นอิสระในการ
อานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.13) รองลงมา ได้แก่ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในการอานวยความยุ ติธ รรมด้านสิ่ งแวดล้ อมของศาลปกครอง และความคุ้มค่า / ไม่ล่ าช้ า
ในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครอง (ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.12) ความสามารถ
ในการจั ด การความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครอง และการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของประชาชน ในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มของศาลปกครอง (ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.11)
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ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่ผลการประเมินต่าสุด ได้แก่ ความเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.06) (ตารางที่ 4.30)
ตารางที่ 4.30 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอานวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
อานวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อานวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
5) ความเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
1,060
(24.8)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
2,512
578
118
(58.9)
(13.5)
(2.8)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.13
(.658)

เชื่อมั่น

1,153
(27.01)

2,604
(61.01)

426
(9.98)

85.0
(1.99)

3.13
(.655)

เชื่อมั่น

1,149
(26.92)

2,604
(61.01)

435
(10.19)

80
(1.87)

3.12
(.690)

เชื่อมั่น

1,206
(28.26)

2,467
(57.8)

497
(11.64)

98
(2.30)

3.12
(.690)

เชื่อมั่น

1,144
(26.80)

2,443
(59.58)

487
(11.41)

94
(2.20)

3.06
(.701)

เชื่อมั่น

1,095
(25.66)

2,627
(64.55)

447
(10.47)

99
(2.32)

3.11
(.677)

เชื่อมั่น

1,158
(27.13)

2,529
(59.25)

477
(11.18)

104
(2.44)

3.11
(.684)

เชื่อมั่น

1336
(31.30)

2462
(57.59)

374
(8.76)

96
(2.25)

3.11
(.605)

เชื่อมั่น

(1.1.8) ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้ประเมินความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองในภาพรวม โดยพบว่ากลุ่มครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 59.00 มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น”
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 29.40 มีระดับความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น
มาก” ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 9.40 และ 2.20 เท่านั้นที่ไม่เชื่อมั่นและ
ไม่เชื่อมั่นมากตามลาดับ (ตารางที่ 4.31)
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ตารางที่ 4.31 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองในภาพรวม
ระดับความเชื่อมั่น
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
94
2.20
ไม่เชื่อมั่น
401
9.40
เชื่อมั่น
2,518
59.00
เชื่อมั่นมาก
1,255
29.40
รวม
4,268
100

ไม่เชือมันมาก
2.20%

ไม่เชือมัน
9.40%

เชือมันมาก
29.40%

เชือมัน
59.00%

ภาพที่ 4.7 แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม จาแนกตามระดับความเชื่อมั่น
(1.2) กลุ่มทีเ่ คยใช้บริการ
(1.2.1) ด้ า นความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรง ความเป็ น อิ ส ระ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มที่ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองส่วนใหญ่
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) อย่างไรก็ตามมีบางประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่น
มาก ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.31) ศาลปกครองปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.28) และศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28)
ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับเชื่อมั่น ได้แก่ การพิจารณาคดี
ของศาลปกครองมีความเป็นธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) การตัดสินคดีของศาลปกครองปลอดจากการ
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24) การตัดสินคดีของศาลปกครองไม่โอนอ่อน
ไปตามแรงกดดันหรือกระแสของสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) และศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการ
ยอมรับจากสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.18) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.32)
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ตารางที่ 4.32 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ประเด็น
1) การตัดสินคดีของศาลปกครองปลอด
จากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง
หรือผู้มีอิทธิพล
2) การตัดสินคดีของศาลปกครองไม่โอน
อ่อนไปตามแรงกดดันหรือกระแส
ของสังคม
3) การพิจารณาคดีของศาลปกครอง
มีความเป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด
5) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
หลักฐานข้อเท็จจริง
6) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลัก
กฎหมาย
7) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการ
ยอมรับจากสังคม
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
903
(36.98)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%)
เชื่อมั่น
N(%)
1,269
222
(51.97) (9.09)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
48.00
(1.97)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น5

3.24
(.694)

เชื่อมั่น

845
(34.60)

1,330
(54.46)

224
(9.17)

43
(1.76)

3.22
(.679)

เชื่อมั่น

901
(36.90)
968
(39.64)

1286
(52.66)
1,212
(49.63)

221
(9.05)
231
(9.46)

34
(1.39)
31
(1.27)

3.25
(.673)
3.28
(.682)

เชื่อมั่น

975
(39.93)
998
(40.87)
842
(34.48)
1,036
(42.42)

1,225
(50.16)
1,242
(50.86)
1,299
(53.19)
1,235
(50.57)

199
(8.15)
167
(6.84)
206
(8.44)
129
(5.28)

43
(1.76)
35
(1.43)
95
(3.89)
42
(1.72)

3.28
(.687)
3.31
(.661)
3.18
(.743)
3.25
(.587)

เชื่อมั่นมาก

เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่นมาก
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

(1.2.2) ด้า นความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ กลุ่ มที่เคยใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.21) และเชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น โดยการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
ที่ก ลุ่ ม ตัว อย่ างมีค วามเชื่อ มั่น มากที่ สุ ด ได้ แก่ ศาลปกครองเปิ ดเผยข้ อมู ล เกี่ย วกั บการพิจ ารณาคดี อย่ า ง
ตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) ศาลปกครองมีความโปร่งใส
ในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.23) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูล
ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์อย่างถูกต้ องสม่าเสมอ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.21) และ ศาลปกครองเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒ นางานของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.17)
(ตารางที่ 4.33)

5

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 เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น
1) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการ
พิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนางานของ
ศาลปกครอง
4) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้ง
ข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
881
(36.08)
906
(37.10)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
1275
248
38
(52.21) (10.16) (1.56)
1270
228
38
(52.01) (9.34)
(1.56)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.23
(.688)
3.25
(.683)

เชื่อมั่น

803
(32.88)

1,295
(53.03)

299
(12.24)

45
(1.84)

3.17
(.705)

เชื่อมั่น

865
(35.42)

1,269
(51.97)

269
(11.02)

39
(1.60)

3.21
(.695)

เชื่อมั่น

921
(37.71)

1,236
(50.61)

234
(9.58)

51
(2.09)

3.21
(.608)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.2.3) ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า กลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.18) โดยประเด็นที่
มี ผ ลการประเมิ น สู ง สุ ด ได้ แ ก่ ศาลปกครองปฏิ บั ติ ง าน มุ่ ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร
และการดาเนินการด้านคดีปกครองมีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) รองลงมา
ได้แ ก่ การบั ง คับ คดีป กครองตามคาพิพากษาและค าสั่ ง ของศาลสามารถดาเนิน การได้ ภ ายในระยะเวลา
ที่ศาลกาหนด (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.17) และกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.04) (ตารางที่ 4.34)
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ตารางที่ 4.34 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
2) การดาเนินการด้านคดีปกครอง
มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
3) กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คาพิพากษาและคาสั่งของศาล
สามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
886
(36.28)
854
(34.97)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
1,324
199
33
(54.22) (8.15)
(1.35)
1,378
173
37
(56.43) (7.08)
(1.52)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.25
(.659)
3.25
(.648)

เชื่อมั่น

705
(28.87)

1,263
(51.72)

332
(13.60)

142
(5.81)

3.04
(.810)

เชื่อมั่น

816
(33.42)

1,289
(52.78)

273
(11.18)

64
(2.62)

3.17
(.723)

เชื่อมั่น

804
(32.92)

1,317
(53.93)

269
(11.02)

52
(2.13)

3.18
(.607)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.2.4) ด้า นความเข้า ถึง ความยุติ ธ รรม กลุ่ ม ที่เ คยใช้ บริ การมี ความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) และเชื่อมั่นในทุกประเด็นยกเว้นในประเด็นประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้
ง่ายที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28) รองลงมา ได้แก่ ประชาชนได้รับ
โอกาสในการเข้า ถึ งความยุ ติ ธ รรมทางปกครองอย่า งทั่ว ถึง และเท่ าเที ยม (ค่า คะแนนเฉลี่ ย 3.25) และ
ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว ทันเวลา
มากขึ้น (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.22) (ตารางที่ 4.35)
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ตารางที่ 4.35 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็น
1) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึง
ความยุติธรรมทางปกครองอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
2) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดี
ปกครองได้ง่าย
3) ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว
ทันเวลา มากขึ้น
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
924
(37.84)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
1,240
237
41
(50.78) (9.71)
(1.68)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.25
(.694)

เชื่อมั่น

963
(39.43)
856
(35.06)

1,234
(50.53)
1,310
(53.64)

203
(8.31)
237
(9.71)

42
(1.72)
39
(1.60)

3.28
(.685)
3.22
(.680)

เชื่อมั่นมาก

1,110
(45.45)

1,131
(46.31)

154
(6.31)

47
(1.92)

3.25
(.604)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.2.5) ด้า นความสามารถ กลุ่ ม ที่เคยใช้ บริก ารมี ระดั บความเชื่อมั่ น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.28)
และเชื่อมั่นมากในทุกประเด็น โดยการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด
ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29) รองลงมา
ได้แก่ ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.27) (ตารางที่ 4.36)
ตารางที่ 4.36 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี
2) ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดี
ปกครองที่มคี วามหลากหลายของประเภท
คดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
941
(38.53)
916
(37.51)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%)
เชื่อมั่น
N(%)
1,290
185
(52.83) (7.58)
1,293
201
(52.95) (8.23)

962
(39.39)

1,249
(51.15)

204
(8.35)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
26
(1.06)
32
(1.31)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.29
(.649)
3.27
(.663)

เชื่อมั่นมาก

27
(1.11)

3.28
(.612)

เชื่อมั่นมาก

เชื่อมั่นมาก
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(1.2.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มที่เคย
ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.20) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.23) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง และการสื่อสารความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ และศาลปกครองสามารถ
เสริมสร้างความรู้/ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีในศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.18) (ตารางที่ 4.37)
ตารางที่ 4.37 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มตัวอย่างที่ เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของสังคม
2) ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของศาลปกครอง และการ
สื่อสารความเข้าใจกับประชาชน
ผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ
3) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับ
ทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลปกครอง
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
851
(34.85)
771
(31.57)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)
มาก
N(%)
1,335
222
34
(54.67) (9.09)
(1.39)
1,371
268
32
(56.14) (10.97) (1.31)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.23
(.665)
3.18
(.668)

เชื่อมั่น

783
(32.06)

1,346
(55.12)

281
(11.51)

32
(1.31)

3.18
(.675)

เชื่อมั่น

649
(38.86)

1,277
(52.29)

175
(7.17)

41
(1.68)

3.20
(.599)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.2.7) ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่
เคยใช้บ ริ การ มีความเชื่อมั่น ต่อการอานวยความยุ ติธ รรมด้านการอานวยความยุติธ รรมด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
ในระดับ “เชื่ อมั่น ” (ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.23) และเชื่อมั่ นในทุกประเด็น อย่า งไรก็ตามเมื่ อเมื่ อพิจ ารณา
การอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นสูงสุดพบว่า ได้แก่ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.25) รองลงมา
ได้แก่ ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ความเป็น
อิสระในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.24) ความเข้าถึง
ความยุติธรรมของประชาชน ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.23) และความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.19) (ตารางที่ 4.38)
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ตารางที่ 4.38 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
5) ความเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ในการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
ภาพรวม

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
799
(32.7)

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น
ไม่
N(%)
เชื่อมั่น
N(%)
1,355
237
(55.5)
(9.7)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
51
(2.1 )

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.24
(.631)

เชื่อมั่น

818
(33.50)

1,410
(57.74)

188
(7.70)

26
(1.06)

3.24
(.634)

เชื่อมั่น

825
(33.78)

1,404
(57.49)

185
(7.58)

28
(1.15)

3.25
(.648)

เชื่อมั่น

863
(35.34)

1,351
(55.32)

200
(8.19)

28
(1.15)

3.19
(.687)

เชื่อมั่น

823
(33.70)

1,398
(57.25)

191
(7.82)

30
(1.23)

3.23
(.640)

เชื่อมั่น

784
(32.10)

1,440
(58.97)

187
(7.66)

31
(1.27)

3.22
(.633)

เชื่อมั่น

829
(33.95)

1,390
(56.92)

192
(7.86)

31
(1.27)

3.24
(.643)

เชื่อมั่น

933
(38.21)

1,357
(55.57)

122
(5.00)

30
(1.23)

3.23
(.563)

เชื่อมั่น

( 1 . 2 . 8 ) ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ต่ อ ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม
ของศาลปกครองในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการได้ประเมินความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองในภาพรวม โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 54.55 มีความเชื่อมั่น
ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น ” ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง รองลงมาร้ อ ยละ 37.96 มี ร ะดั บ
ความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่นมาก” ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 6.26 และ
1.23 เท่านั้นที่ไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นมากตามลาดับ (ตารางที่ 4.39)
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ตารางที่ 4.39 ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองในภาพรวม
ระดับความเชื่อมั่น
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
30
1.23
ไม่เชื่อมั่น
153
6.26
เชื่อมั่น
1,332
54.55
เชื่อมั่นมาก
927
37.96
รวม
2,442
100
ไม่เชือมันมาก
1.23%

ไม่เชือมัน
6.2๖%

เชือมันมาก
37.96%

เชือมัน
54.55%

ภาพที่ 4.8 แผนภูมิแสดงร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการ จาแนกตามระดับความเชื่อมั่น
(1.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
(1.3.1) ด้า นความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ กลุ่มผู้ ที่
ไม่เคยใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ความเป็นอิสระ อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.97) และเชื่อมั่นในทุกประเด็นโดยการอานวยความ
ยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.10) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.02)
ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์อย่าง
เคร่งครัด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.01) การพิจารณาคดีของศาลปกครองมีความเป็นธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.98)
ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการยอมรับจากสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.94) การตัดสินคดีของศาลปกครอง
ไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดันหรือกระแสของสังคม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.93) และการตัดสินคดีของศาลปกครอง
ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.84) เป็นประเด็นที่มีผลการ
ประเมินต่าสุด (ตารางที่ 4.40)

79
ตารางที่ 4.40 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ
ประเด็น
1) การตัดสินคดีของศาลปกครอง
ปลอดจากการแทรกแซงจาก
ฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล
2) การตัดสินคดีของศาลปกครอง
ไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดันหรือ
กระแสของสังคม
3) การพิจารณาคดีของศาลปกครอง
มีความเป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ
กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
5) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไป
ตามหลักฐานข้อเท็จจริง
6) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตาม
หลักกฎหมาย
7) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับ
การยอมรับจากสังคม
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

2.84
(.789)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
335
(18.35)

980
(53.67)

399
(21.85)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
112
(6.13)

365
(19.99)

1,013
(55.48)

359
(19.66)

89
(4.87)

2.93
(.763)

เชื่อมั่น

398
(21.8)
421
(23.06)

1,073
(58.76)
1,067
(58.43)

276
(15.12)
275
(15.06)

79
(4.33)
63
(3.45)

2.98
(.736)
3.01
(.721)

เชื่อมั่น

422
(23.11)
475
(26.01)
352
(19.28)
490
(26.83)

1,088
(59.58)
1,104
(60.46)
1,101
(60.30)
1,012
(55.42)

242
(13.25)
194
(40.62)
289
(15.83)
239
(13.09)

74
(4.05)
53
(2.90)
84
(4.60)
85
(4.65)

3.02
(.725)
3.10
(.688)
2.94
(.729)
2.97
(.647)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น

(1.3.2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวยความยุติธรรมที่ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
มากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.94)
รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91) ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่มีผลการประเมิน
ต่าสุ ด ได้แ ก่ ศาลปกครองมีการสื่ อสารหรื อแจ้งข้อมูล ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์อย่างถูกต้ องสม่าเสมอ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) (ตารางที่ 4.41)
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ตารางที่ 4.41 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็น
1) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการ
พิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้
2) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก
3) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่อการพัฒนางาน
ของศาลปกครอง
4) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้ง
ข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

2.94
(.729)
2.93
(.748)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
345
(18.89)
372
(20.37)

1,107
(60.62)
1,025
(56.13)

288
(15.77)
352
(19.28)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
86
(4.71)
77
(4.22)

350
(19.17)

1,032
(56.52)

371
(20.32)

73
(4.00)

2.91
(.739)

เชื่อมั่น

306
(16.76)

1,101
(60.30)

334
(18.29)

85
(4.65)

2.89
(.725)

เชื่อมั่น

371
(20.32)

993
(54.38)

364
(19.93)

98
(5.37)

2.92
(.668)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.3.3) ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่น
ของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้าอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.96) และเชื่อมั่นทุกประเด็น การอานวยความยุติธรรมที่ กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่น มากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.02) รองลงมา ได้แก่ การดาเนินการด้านคดีปกครองมีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.96) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่ งของศาลสามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ศาลก าหนด (ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 2.95) ส่ ว นการอ านวยความยุ ติ ธ รรมที่ มี ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ต่ าสุ ด ได้ แ ก่
กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ เหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93)
(ตารางที่ 4.42)
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ตารางที่ 4.42 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
2) การดาเนินการด้านคดีปกครอง
มีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม
3) กระบวนการพิจารณาคดีของ
ศาลปกครองเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
4) การบังคับคดีปกครองตาม
คาพิพากษาและคาสั่งของ
ศาลสามารถดาเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

3.02
(.666)
2.96
(.672)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
375
(20.54)
328
(17.96)

1,160
(63.53)
1,149
(62.92)

243
(13.31)
299
(16.37)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
48
(2.63)
50
(2.74)

328
(17.96)

1,106
(60.57)

320
(17.52)

72
(3.94)

2.93
(.712)

เชื่อมั่น

321
(17.58)

1,152
(63.09)

289
(15.83)

64
(3.50)

2.95
(.687)

เชื่อมั่น

348
(19.06)

1,092
(59.80)

323
(17.69)

63
(3.45)

2.96
(.617)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.3.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับ
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองด้ า นความเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมอยู่ ใ นระดั บ
“เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวยความยุติธรรมที่กลุ่มตัวอย่าง
มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น (2.94) รองลงมา ได้แก่ ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89) และประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88) (ตารางที่ 4.43)
ตารางที่ 4.43 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม
ประเด็น
1) ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดี
ปกครองได้ง่าย

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
362
(19.82)

984
(53.89)

376
(20.59)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
104
(5.70)

342
(18.73)

1,022
(55.97)

379
(20.76)

83
(4.55)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

2.88
(.789)

เชื่อมั่น

2.89
(.751)

เชื่อมั่น
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ประเด็น
3) ศาลปกครองนาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย
รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
358
(19.61)

1,076
(58.93)

308
(16.87)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
84
(4.60)

439
(24.04)

926
(50.71)

350
(19.17)

111
(6.08)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

2.94
(.738)

เชื่อมั่น

2.90
(.696)

เชื่อมั่น

(1.3.5) ด้านความสามารถ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่น
ต่อการอานวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครองด้านความสามารถอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ ย
3.12) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวยความยุติธรรมที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ตุลาการ
ศาลปกครองมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการพิจารณาพิ พากษาคดี (ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.14) รองลงมา ได้ แก่
ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10) (ตารางที่ 4.44)
ตารางที่ 4.44 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านความสามารถ
ประเด็น
1) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในการพิจารณา
พิพากษาคดี
2) ศาลปกครองสามารถพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองทีม่ ีความ
หลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

3.14
(.627)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
466
(25.52)

1,187
(65.01)

135
(7.39)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
38
(2.08)

447
(37.51)

1,159
(63.47)

178
(9.75)

42
(2.30)

3.10
(.651)

เชื่อมั่น

517
(28.31)

1072
(58.71)

198
(10.84)

39
(2.14)

3.12
(.611)

เชื่อมั่น

(1.3.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มผู้ไม่เคย
ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.92) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการ
อานวยความยุติธรรมที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อ ความคาดหวัง
ของสังคม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) รองลงมา ได้แก่ ศาลปกครองสามารถเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 2.92) และศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง และการสื่อสารความเข้าใจกับ
ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90) (ตารางที่ 4.45)
ตารางที่ 4.45 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ประเด็น
1) ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสังคม
2) ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของศาลปกครอง และการ
สื่อสารความเข้าใจกับประชาชน
ผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ
3) ศาลปกครองสามารถเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณา
คดีในศาลปกครอง
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับความ
เชื่อมั่น

2.95
(.670)
2.90
(.717)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
321
(17.58)
306
(16.76)

1,143
(62.60)
1,103
(60.41)

315
(17.25)
339
(18.57)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
47
(2.57)
78
(4.27)

308
(16.87)

1,132
(62.98)

322
(17.63)

64
(3.50)

2.92
(.692)

เชื่อมั่น

393
(21.52)

1,052
(57.61)

304
(16.65)

77
(4.22)

2.92
(.635)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น

(1.3.7) ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.95) และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมที่ เ ชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ความยุ ติ ธ รรม ความเที่ ย งตรงในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.99) รองลงมา ได้แก่ ความเป็นอิสระในการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอานวย
ความยุติธ รรมด้านสิ่ งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) และความสามารถในการจัดการ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95) (ตารางที่ 4.46)
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ตารางที่ 4.46 ระดับความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเด็น
1) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง
ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2) ความเป็นอิสระในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
3) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการ
อานวยความยุติธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
4) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการ
อานวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
5) ความเข้าถึงความยุติธรรมของ
ประชาชน ในการอานวยความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
6) ความสามารถในการจัดการความ
ยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ศาลปกครอง
7) การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
ภาพรวม

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
N(%)
N(%)

Mean
(S.D.)

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

2.99
(.666)

เชื่อมั่น

เชื่อมั่น
มาก
N(%)
261
(14.3)

1,157
(63.4)

341
(18.7)

ไม่เชื่อมั่น
มาก
N(%)
67
(3.7)

335
(18.35)

1,194
(65.39)

238
(13.03)

59
(3.23)

2.98
(.654)

เชื่อมั่น

324
(17.74)

1,200
(65.72)

250
(13.69)

52
(2.85)

2.95
(.708)

เชื่อมั่น

343
(18.78)

1,116
(61.12)

297
(16.27)

70
(3.83)

2.88
(.680)

เชื่อมั่น

321
(17.58)

1,145
(62.71)

296
(16.21)

64
(3.50)

2.94
(.689)

เชื่อมั่น

311
(17.03)

1,187
(65.01)

260
(14.24)

68
(3.72)

2.95
(.678)

เชื่อมั่น

329
(18.02)

1,139
(62.38)

285
(15.61)

73
(4.00)

2.94
(.702)

เชื่อมั่น

403
(22.07)

1105
(60.51)

252
(13.80)

66
(3.61)

2.95
(.622)

เชื่อมั่น

(1.3.8) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธ รรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมของกลุ่มที่ไม่เคยใช้
บริการต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองพบว่า กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.95
มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น” ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง รองลงมาร้อยละ 17.96
มีค วามเชื่ อ มั่ น ในระดับ “เชื่ อ มั่ น มาก” ต่อ การอ านวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครอง ร้ อ ยละ 13.58
“ไม่เชื่อมั่น” ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มีเพียงร้อยละ 3.50 ที่ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ต่อการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (ตารางที่ 4.47)
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ตารางที่ 4.47 ความเชื่ อ มั่ น ในภาพรวมของกลุ่ ม ผู้ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่น
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
64
3.50
ไม่เชื่อมั่น
248
13.58
เชื่อมั่น
1,186
64.9๖
เชื่อมั่นมาก
328
17.96
ภาพรวม
1,826
100

เชือมันมาก
17.96%

ไม่เชือมันมาก
3.50%

ไม่เชือมัน
13.58%

เชือมัน
64.9๖%

ภาพที่ 4.9 แผนภู มิ แ สดงร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ เ คยใช้ บ ริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองจาแนกตามความเชื่อมั่นในภาพรวม
2) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์หลัก แผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแบ่งระดับความเชื่อมั่น
เป็น 4 ระดับ ได้แก่ ไม่เชื่อมั่นมาก (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 ตัว อย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 5๓.40
มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 34.65
มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 9.86 และ 2.09 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
“ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
(2.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ ในกลุ่มผู้เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง
หรื อร้ อยละ 51.๑5 มีความเชื่อมั่น ต่อการอานวยความยุติธ รรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น ”
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รองลงมาร้อยละ 4๒.4๖ มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ ๔.๘๓ และ 1.56 เท่านั้น
ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
(2.3) กลุ่มผู้ไ ม่เ คยใช้บริ การ ในส่ ว นของกลุ่ มที่ไม่เ คยใช้บริ การ กลุ่ มตัว อย่า ง
มากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 5๖.๔๑ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 24.21 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 1๖.๕๘ และ
2.7๙ เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ (ตารางที่ 4.48)
ตารางที่ 4.48 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ระดับความเชื่อมั่น
กลุ่มผู้ใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
38
1.55
50
2.7๙
8๙
2.0๙
ไม่เชื่อมั่น
1๑๘
๔.๘๓
303
1๖.๕๙
๔๒๑
9.๘๖
เชื่อมั่น
1,2๔๙
5๑.๑๕
1,030
5๖.๔๑
2,๒๗๙ 5๓.40
เชื่อมั่นมาก
1,0๓๗
4๓.4๖
44๒
24.๒๑
1,4๗๙ 34.๖๕
รวม
2,442
100
1,826
100
4,268
100
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครองตามตัว ชี้วัด ซึ่งได้แ ก่ กลุ่ มที่ มีระดับ ความเชื่ อมั่น “เชื่อมั่น ” และกลุ่ มที่มีระดับความเชื่อมั่ น
“เชื่อมั่นมาก” พบว่า
(1) ในภาพรวมประชาชนร้ อยละ 88.0๕ มี ค วามเชื่ อ มั่ นต่ อ การอานวยความยุ ติธ รรม
ของศาลปกครอง
(2) กลุ่ มผู้เคยใช้บ ริการร้ อยละ 93.๖๑ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธ รรมของ
ศาลปกครอง
(3) กลุ่ มผู้ ที่ไม่เคยใช้บ ริ การร้อยละ 80.๖๑ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
ตารางที่ 4.49 ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ระดับความเชื่อมั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่น
156
6.39
354
19.39
510
11.95
เชื่อมั่น
2,286
93.61
1,472
80.61
3,753 88.05
รวม
2,442
100
1,826
100
4,268
100
(3) ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม ตามตัวชี้วัดแผนแม่บทศาลปกครองฯ ด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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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 ในภาพรวมกลุ่ มตัว อย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 57.69
มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” รองลงมา
ร้อยละ 31.30 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 8.76 และ 2.25 เท่านั้นที่มีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
(3.2) กลุ่มผู้เคยใช้บริการ ในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง
หรือร้อยละ 55.57 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 38.21 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 5.00 และ
1.23 เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ
(3.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ ในส่วนของผู้ที่ไม่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 60.51 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น” รองลงมาร้อยละ 22.07 มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “เชื่อมั่นมาก” มีเพียงร้อยละ 13.80 และ
3.6๒ เท่านั้นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ “ไม่เชื่อมั่น” และ “ไม่เชื่อมั่นมาก” ตามลาดับ (ตารางที่ 4.50)
ตารางที่ 4.50 ร้ อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อ มั่น ต่อการอานวยความยุ ติธ รรมด้า นสิ่ งแวดล้ อมของ
ศาลปกครอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
ระดับความเชื่อมั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่นมาก
30
1.2๒
66
3.6๒
96
2.25
ไม่เชื่อมั่น
122
5.00
252
13.80
374
8.76
เชื่อมั่น
1,357
55.57
1,105
60.51
2,462 57.69
เชื่อมั่นมาก
933
38.21
403
22.07
1,336 31.30
รวม
2,442
100
1,826
100
4,268
100
เมื่ อ พิ จ ารณาร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด ซึ่งได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความเชื่อมั่น “เชื่อมั่น” และกลุ่มที่มีระดับ
ความเชื่อมั่น “เชื่อมั่นมาก” พบว่า
(1) ในภาพรวมประชาชนร้ อยละ 88.99 มี ค วามเชื่ อ มั่ นต่ อ การอานวยความยุ ติธ รรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(2) กลุ่ ม ผู้ เ คยใช้ บ ริ ก ารร้ อ ยละ 93.78 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(3) กลุ่ มผู้ ที่ไม่เคยใช้บ ริการร้อยละ 82.58 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
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ตารางที่ 4.51 ร้ อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อ มั่น ต่อการอานวยความยุ ติธ รรมด้า นสิ่ งแวดล้ อมของ
ศาลปกครองตามตัวชี้วัด
ระดับความเชื่อมั่น
กลุ่มผู้เคยใช้บริการ
กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
ภาพรวม
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
ไม่เชื่อมั่น
152
6.22
318
17.42
470
11.01
เชื่อมั่น
2,290
93.78
1,508
82.58
3,798
88.99
รวม
2,442
100
1,826
100
4,268
100
4.1.5 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ (Cross tab)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ และการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร กับตัวแปรตาม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และขอบเขตอานาจศาล
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองและความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง ผลการศึกษาจาแนกตามตัวแปรตามปรากฏดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่และขอบเขตอานาจศาล
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อานาจหน้าที่และเขตอานาจศาลพบว่า
(1.1) อายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้
ดังกล่ าวอย่ างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติ โดยกลุ่มที่มีอายุมาก มีความรู้มากกว่ากลุ่ มที่มีอายุน้อย กลุ่ มที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรีและสู งกว่าปริ ญญาตรีมี ความรู้มากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
กลุ่มที่มีอาชีพประเภทข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรพัฒนาเอกชนบริษัทเอกชน
มีความรู้ความเข้าใจมากกว่ากลุ่มที่มีอาชีพเจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ เกษตรกร รับจ้างทั่วไป เป็นต้น (ตารางที่ 4.52)
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความรู้ฯ

ตัวแปรอิสระ

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

1,789
(84.43)
1,812
(84.32)
3,601
(84.37)

2,119
(100)
2,149
(100)
4,268
(100)

.009

.922

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม

330
(15.57)
337
(15.68)
667
(15.63)
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ตัวแปรอิสระ

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

5
(62.50)
1,937
(85.44)
1,460
(83.57)
199
(80.89)
3,601
(84.37)

3
(37.50)
330
(14.56)
287
(16.43)
47
(19.11)
667
(15.63)

8
(100)
2,267
(100)
1,747
(100)
246
(100)
4,268
(100)

7.980

.046*

9
(81.82)
61
(59.22)
193
(67.72)
179
(69.92)
1,998
(86.34)
1,161
(89.38)
3,601
(84.37)

2
(18.18)
42
(40.78)
92
(32.28)
77
(30.08)
316
(13.66)
138
(10.62)
667
(15.63)

11
(100)
103
(100)
285
(100)
256
(100)
2,314
(100)
1,299
(100)
4,268
(100)

181.436

.000**

2,308
(88.87)
137
(93.84)
72
(84.71)
18
(48.65)
161
(82.99)
287
(72.66)

289
(11.13)
9
(6.16)
13
(15.29)
19
(51.35)
33
(17.01)
108
(27.34)

2597
(100)
146
(100)
85
(100)
37
(100)
194
(100)
395
(100)

242.845

.000**

อายุ
1) ต่ากว่า 20 ปี
2) 20 - 39 ปี
3) 40 - 59 ปี
4) 60 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ากว่าประถมศึกษา
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) พนักงานบริษัทเอกชน
6) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
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ระดับความรู้
รวม
ค่า Pearson
N(%) Chi-square
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ตัวแปรอิสระ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)
7) เกษตรกร
124
47
171
(72.51)
(27.49)
(100)
8) รับจ้างทั่วไป
111
57
168
(66.07)
(33.93)
(100)
9) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
17
16
33
(51.52)
(48.48)
(100)
10) นักเรียน/นักศึกษา
94
44
138
(68.12)
(31.88)
(100)
11) ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
60
13
73
(82.19)
(17.81)
(100)
12) อื่นๆ
142
17
159
(89.31)
(10.69)
(100)
รวม
3,531
665
4,1966
(84.15)
(15.85)
(100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

Sig.

(1.2) ตัว แปรการใช้บริการศาลปกครองที่มีความสั มพันธ์กับระดับความรู้อย่ าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ (1) ตัวแปรการติดต่อ หน่วยงานของศาลปกครอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยติดต่อกับ
ศาลปกครองสูงสุดและหรือศาลปกครองกลาง มีระดับความรู้สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยติดต่อ (2) ตัวแปร
ฐานะการใช้บริการด้านคดี โดยกลุ่มที่เป็นผู้ถูกฟ้อง ทนายความ/ที่ปรึกษาและอื่นๆ มีระดับความรู้สูงกว่ากลุ่ม
ที่เป็นผู้ฟ้องคดี (3) ตัวแปรประเภทของเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล วินัย การพัสดุ
สั ญ ญาทางปกครอง การควบคุ ม อาคาร ทรั พ ยากรธรรมชาติ ฯ การคมนาคม พาณิ ช ย์ อุ ต สาหกรรม
การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การละเมิดและรับผิดอย่างอื่นและอื่นๆ มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรู้ (4) ผลการพิจารณาคดี โดยกลุ่มที่ชนะคดีมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้มากกว่ากลุ่มที่มีความรู้
คลาดเคลื่อนและ (5) ตัวแปรการใช้บริการด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การฟ้องคดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้าน
อื่นๆ ที่ไม่ใช่การฟ้องคดีมีระดับความรู้มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ (ตารางที่ 4.53)

6

ไม่ระบุอาชีพ 72 คน
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ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ การใช้บริการด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ กับ
ระดับความรู้ฯ
ตัวแปรอิสระ

หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยติดต่อ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมภิ าค
4) หน่วยงานอื่นๆ
ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
1) ผู้ฟ้องคดีปกครอง
2) ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) อื่นๆ (ไม่ระบุ 118 คน)
รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
4) การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

870
(95.08)
1,189
(94.74)
1,214
(90.13)
62
(83.78)

45
(4.92)
66
(5.26)
133
(9.87)
12
(16.22)

915
(100)
1,255
(100)
1,347
(100)
74
(100)

50.483

.000**

78.789

.000**

1.888

.169

2.488

.115

958
(83.16)
637
(96.08)
103
(91.15)
484
(94.16)
2,182
(89.35)

194
(16.84)
26
(3.92)
10
(8.85)
30
(5.84)
260
(10.65)

1152
(100)
663
(100)
113
(100)
514
(100)
2,442
(100)

90.855

.000**

638
(92.06)
63
(87.50)
557
(98.58)
183
(95.31)
33
(91.67)
69
(71.13)

55
(7.94)
9
(12.50)
8
(1.42)
9
(4.69)
3
(8.33)
28
(28.87)

693
(100)
72
(100)
565
(100)
192
(100)
36
(100)
97
(100)

7.172

.006**

.268

.605

65.841

.000**

7.779

.005*

.206

.650

35.244

.000**
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ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)
246
4
(98.40)
(1.60)
356
50
(87.68)
(12.32)
74
5
(93.67)
(6.33)
763
66
(92.04)
(7.96)
116
5
(95.87)
(4.13)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

250
(100)
406
(100)
79
(100)
829
(100)
121
(100)

23.962

.000**

1.425

.233

1.600

.206

9.516

.002**

5.680

.017*

634
(93.51)
225
(91.09)
1320
(87.24)
3
(75.00)
2182
(89.35)

678
(100)
247
(100)
1513
(100)
4
(100)
2442
(100)

21.044

.000**

1,041
107
1,148
(90.68)
(9.32)
(100)
2) ไม่เคย
1,141
153
1,294
(88.18)
(11.82)
(100)
รวม
2,182
260
2,442
(89.35)
(10.65)
(100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

4.007

.045*

7) การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9) วินัยการคลังและงบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
11) อื่นๆ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
4) ศาลไม่รับฟ้อง
รวม
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย

44
(6.49)
22
(8.91)
193
(12.76)
1
(25.00)
260
(10.65)

(3.4) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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
ฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์
(เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น นิทรรศการของศาลปกครอง สื่อ Infographic และ
สื่ออื่นๆ (ตารางที่ 4.54)
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ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง กับระดับความรู้ฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร

1)

สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง

2)

รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น

3)

เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)

4)

แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt)

5)
6)

ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาล
ปกครอง
โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355

7)

สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th

8)

ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง

9)

การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง

10) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
11) โทรทัศน์
12) วิทยุ
13) หนังสือพิมพ์
14) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์)
15) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
16) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
17) นิทรรศการของศาลปกครอง
18) สื่อ Infographic
19) สื่ออื่นๆ

ระดับความรู้
มีความรู้ฯ
มีความรู้ฯ
ถูกต้อง
คลาดเคลื่อน
N(%)
N(%)
1186
105
(91.87)
(8.13)
105
11
(90.52)
(9.48)
1870
132
(93.41)
(6.59)
335
16.56
(94.63)
(5.37)
289
93
(88.11)
(11.89)
310
40
(8857)
(11.43)
105
17
(86.1)
(13.9)
190
15
(92.68)
(7.32)
491
4
(99.19)
(0.81)
222
8
(96.5)
(3.5)
800
238
(77.07)
(22.93)
145
35
(80.56)
(19.44)
376
93
(80.17)
(19.83)
1402
207
(87.13)
(12.87)
402
45
(89.93)
(10.07)
623
103
(85.81)
(14.19)
110
6
(94.83)
(5.17)
154
17
(90.06)
(9.94)
18
8
(69.23)
(30.77)

รวม
N(%)

ค่า Pearson
Chi-square

Sig.

(100)

78.846

.000**

116
(100)
2002
(100)
354
(100)
328
(100)
350
(100)
122
(100)
205
(100)
495
(100)
230
(100)
1038
(100)
180
(100)
469
(100)
1609
(100)
447
(100)
426
(100)
116
(100)
171
(100)
26
(100)

3.416

.065

233.420

.000**

30.822

.000**

3.764

.052

5.099

.024*

.273

.601

11.280

.001**

93.267

.000**

27.215

.000**

55.444

.000**

2.076

.150

7.054

.008**

14.951

.000**

11.709

.001**

1.377

.241

9.886

.002**

4.368

.037*

4.548

.033*
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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 ารของ
ศาลปกครองพบว่า
(1.1) อายุและอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของศาลปกครองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่มีอายุ 20 – 39 ปี มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมากกว่ากลุ่มที่มีอายุ มากกว่า 39 ปีขึ้นไป กลุ่มที่มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี และสู ง กว่าปริ ญญาตรีมีร้อ ยละของกลุ่ มตัว อย่างที่มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ ม ที่ มี
การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ยกเว้นในกลุ่มที่มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษา) กลุ่มที่มีอาชีพประจามีร้อยละ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มคี วามพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองน้อยกว่า กลุ่มที่มีอาชีพไม่แน่นอน
หรือไม่มีอาชีพ (ตารางที่ 4.55)
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตัวแปรอิสระ

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

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

14
(1.09)
6
(0.52)
20
(0.82)

20
520
429 1,283
(1.56) (40.53) (56.82) (100)
23
482
648 1,159
(1.98) (41.59) (55.91) (100)
43
1,002 1,377 2,442
(1.76) (41.03) (56.39) (100)

3.327

.344

3
(0.26)
16
(1.48)
1
(0.48)
20
(0.82)

9
(0.78)
25
(2.32)
9
(4.31)
43
(1.76)

30.765

.000***

ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ากว่าประถมศึกษา

-

-

19.527

.191

2) ประถมศึกษา

-

เพศ
1) ชาย
2) หญิง
รวม
อายุ
1) 20 - 39 ปี
2) 40 - 59 ปี
3) 60 ปี ขึ้นไป
รวม

3) มัธยมศึกษา/ปวช.

1
(0.60)

474
(41.08)
448
(41.52)
80
(38.28)
1,002
(41.03)

668 1,154
(57.89) (100)
590 1,079
(54.68) (100)
119
209
(56.94) (100)
1,377 2,442
(56.39) (100)

2
7
(22.22) (77.78)
21
46
(31.34) (68.66)
4
71
91
(2.40) (42.51) (54.49)

9
(100)
67
(100)
167
(100)
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ตัวแปรอิสระ

4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานของรัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก มากที่สุด
N(%) N(%) N(%)
N(%)
12
(0.94)
7
(0.91)
20
(0.82)

49
(32.89)
21
538
(1.64) (41.93)
18
321
(2.35) (41.85)
43
1,002
(1.76) (41.03)
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ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

71.668

.000**

100
149
(67.11) (100)
712 1,283
(55.49) (100)
421
767
(54.89) (100)
1,377 2,442
(56.39) (100)

16
615
828 1,474
(1.09) (41.72) (56.17) (100)
47
51
98
(47.96) (52.04) (100)
3) เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
18
10
28
(4.29) (35.71) (100)
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
4
7
11
เอกชน (NGOs)
(36.36) (63.64) (100)
5) พนักงานบริษัทเอกชน
5
26
61
92
(5.43) (26.26) (66.30) (100)
6) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
3
6
127
148
284
(1.06) (2.11) (44.72) (52.11) (100)
7) เกษตรกร
1
3
47
88
139
(0.72) (2.16) (33.81) (63.31) (100)
8) รับจ้างทั่วไป
1
29
49
79
(1.27) (36.71) (62.03) (100)
9) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
9
2
11
(81.82) (18.18) (100)
10) นักเรียน/นักศึกษา
1
6
7
(14.29) (85.71) (100)
11) ว่างงาน/ไม่ประกอบ
1
22
27
50
อาชีพ
(2.00) (44.00) (54.00) (100)
12) อื่นๆ
1
6
21
69
97
(1.03) (6.19) (21.65) (71.13) (100)
รวม
20
38
966
1,346 2,3707
(0.24) (1.60) (40.76) (56.79) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

7

15
(1.02)
-

-

รวม
N(%)
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(1.2) สาหรับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการศาลปกครองและมีความสัมพันธ์
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ประกอบไปด้วย
(1) ตัวแปรการติดต่อกับ หน่วยงานศาลปกครอง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เคยติดต่อกับศาลปกครองกลางมีร้อยละ
ของกลุ่ มตัว อย่ างที่มีร ะดับ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริการของศาลปกครองอยู่ในระดับมากที่สุ ด
มากกว่ากลุ่มอื่น (2) ตัวแปรฐานะในการใช้บริการด้านคดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในฐานะทนายความ/ที่ปรึกษา
มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในระดับมากที่สุด
มากกว่ากลุ่มอื่นๆ (3) ตัวแปรประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี ได้แก่ กลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นคู่กรณี ในคดีการ
บริหารงานบุคคล คดีวินัยการปกครอง คดีการบริหารราชการแผ่นดิน คดีวินัยการคลังและงบประมาณ คดีการ
ละเมิดและรั บ ผิ ดอย่ างอื่น และคดี อื่น ๆ มีความสั มพันธ์กับคุณภาพการให้ บริการของศาลปกครองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติและ (4) ตัวแปรการใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการอื่นๆ
มีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมากกว่ากลุ่มที่เคยใช้บริการ (ตารางที่ 4.56)
ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ การใช้บริ การด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิ จารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ
กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
ตัวแปรอิสระ

หน่วยงานของศาลปกครองที่เคย
ติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมภิ าค
4) หน่วยงานอื่นๆ
ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
1) ผู้ฟ้องคดีปกครอง
2) ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) อื่นๆ
รวม

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก

มาก
ที่สุด
N(%)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

3.557

.313

24.011

.000**

4.203

.240

1.652

.648

50.664

.000**

N(%)

N(%)

N(%)

11
(1.20)
8
(0.64)
11
(0.82)
1
(1.35)

15
(1.64)
33
(2.63)
27
(2.00)
-

364
(39.78)
470
(37.45)
530
(39.35)
30
(40.54)

525
915
(57.38) (100)
744 1,255
(59.28) (100)
779 1,347
(57.83) (100)
43
74
(58.11) (100)

19
(1.65)
1
(0.15)
-

31
(2.69)
2
(0.30)
-

-

10.00
(1.95)
43
(1.76)

429
(37.24)
289
(43.39)
40
(35.40)
244
(47.47)
1,002
(41.03)

673
1152
(58.42) (100)
371
663
(55.96) (100)
73
113
(64.60) (100)
260
514
(50.58) (100)
1,377 2,442
(56.39) (100)

20
(0.82)
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ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล
วินัย
2) การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทาง
ปกครอง
4) การควบคุมอาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์
อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
9) วินัยการคลังและ
งบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิด
อย่างอื่น
11) อื่นๆ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดี
ที่ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
4) ศาลไม่รับฟ้อง
รวม

ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

N(%)

N(%)

N(%)

มาก
ที่สุด
N(%)

16
(2.31)
-

17
(2.45)
-

3.281

.350

3.860

.277

7.092

.069

-

2
(5.56)
1
(1.04)
21
(8.40)
3
(0.74)
5
(6.32)
21
(2.54)
5
(4.13)

693
(100)
72
(100)
565
(100)
192
(100)
36
(100)
97
(100)
250
(100)
406
(100)
79
(100)
829
(100)
121
(100)

.000**

11
(1.94)
-

388
(55.99)
37
(51.39)
320
(56.54)
103
(53.65)
22
(61.11)
48
(49.48)
112
(44.80)
234
(57.64)
44
(55.70)
501
(60.43)
79
(65.29)

29.632

1
(0.18)
-

272
(39.25)
35
(48.61)
233
(41.24)
89
(46.35)
12
(33.33)
46
(47.42)
113
(45.20)
168
(41.38)
27
(34.18)
302
(36.43)
34
(28.10)

3.960

.266

4.070

.254

79.604

.000**

4.987

.173

19.461

.000**

15.089

.002**

15.329

.002**

266
(39.23)
93
(37.65)
642
(42.43)
1
(25.00)
1,002
(41.03)

395
678
(58.26) (100)
153
247
(61.94) (100)
826 1,513
(54.59) (100)
3
4
(75.00) (100)
1,377 2,442
(56.39) (100)

11.026

.274

2
(2.06)
4
(1.60)
1
(0.24)
3
(3.80)
5
(0.60)
3
(2.48)
5
(0.74)
1
(0.41)
14
(0.93)
-

12
(1.77)
-

20
(0.82)

43
(1.76)

31
(2.05)
-
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ระดับความพึงพอใจ
น้อยที่สุด น้อย
มาก

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

11
20
522
595
1148
(0.96) (1.74) (45.47) (51.83) (100)
2) ไม่เคย
9
23
480
782
1294
(0.70) (1.78) (37.09) (60.43) (100)
รวม
20
43
1002 1377 2442
(0.82) (1.76) (41.03) (56.39) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

18.904

.000**

N(%)

N(%)

N(%)

มาก
ที่สุด
N(%)

การใช้ บ ริ ก ารอื่ นที่ ไม่ ใช่ ก ารฟ้ อ ง
คดี
1) เคย

(3.4) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่
สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
แอปพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โทรศัพท์
สายด่ ว นศาลปกครอง 1355ผู้ บ ริ ห าร/บุ ค ลากรศาลปกครองการจั ดฝึ กอบรม สั มมนาของศาลปกครอง
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทูป ไลน์) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก นิทรรศการ
ของศาลปกครองและสื่อ Infographic (ตารางที่ 4.57)
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง กับระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด
1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
2) รายการวิทยุที่ศาลปกครอง
จัดทาขึ้น
3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
4) แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง
(Admincourt)
5) ศูนย์บริการประชาชนของศาล
ปกครองและสานักงานศาลปกครอง
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาล
ปกครอง 1355
7) สื่อเรียนรู้
http://oer.learn.in.th

N(%)
-

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก

-

N(%)
17
(1.74)
6
(9.38)
19
(1.32)
3.39
(10)
-

5
(1.54)
1
(1.39)

4
(1.23)
2
(2.78)

1
(1.56)
8
(0.55)
-

N(%)
391
(39.94)
31
(48.44)
585
(40.57)
97
(32.88)
81
(29.67)
107
(33.02)
24
(33.33)

มากที่สุด
N(%)

รวม
N(%)

571
979
(58.32) (100)
26
64
(40.63) (100)
830
1442
(57.56) (100)
188
295
(63.73) (2442)
192
273
(70.33) (100)
208
324
(64.20) (100)
45
72
(62.50) (100)

ค่า
Sig.
Pearson
Chisquare
14.952 .002**
25.857

.000**

7.970

.047*

16.443

.001**

28.193

.000**

12.857

.005**

2.293

.514
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น้อยที่สุด
N(%)
5
(3.73)
0.24
(1)
1
(0.51)
4
(1.34)
1
(1.28)
1
(0.47)
6
(0.80)
1
(0.51)
7
(1.79)
1
(1.15)
4
(4.21)
-

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
มาก
N(%)
-

มากที่สุด
N(%)

รวม
N(%)

N(%)
8) ผู้บริหาร/บุคลากรศาล
27
102
134
ปกครอง
(20.15) (76.12) (100)
9) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของ
11
141
266
419
ศาลปกครอง
(2.63) (33.65) (63.48) (100)
10) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาล
6
58
13
195
ปกครอง
(3.08) (29.74) (66.67) (100)
11) โทรทัศน์
6
116
172
298
(2.01) (38.93) (57.72) (100)
12) วิทยุ
20
57
78
(25.64) (73.08) (100)
13) หนังสือพิมพ์
2
83
125
211
(0.95) (39.34) (59.24) (100)
14) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทปู
5
269
471
751
ไลน์)
(0.67) (35.82) (62.72) (100)
15) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
3
66
128
198
ภาครัฐอื่น
(1.52) (33.33) (64.65) (100)
16) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
12
130
242
391
(3.07) (33.25) (61.89) (100)
17) นิทรรศการของศาลปกครอง
13
73
87
(14.94) (83.91) (100)
18) สื่อ Infographic
12
79
95
(12.63) (83.16) (100)
19) สื่ออื่นๆ
6
9
15
(40.00) (60.00) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

ค่า
Sig.
Pearson
Chisquare
42.037 .000**
15.457

.001**

12.879

.005**

1.731

.630

10.261

.016*

1.698

.637

22.276

.000**

6.052

.109

19.263

.000**

28.790

.000**

47.615

.000**

.428

.934

3) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง
อานาจหน้าที่และเขตอานาจศาลพบว่า
(1.1) อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพหลัก มีความสัมพันธ์กับ ระดับความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่มีอายุ 20 – 59 ปี
มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นในระดับมากต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมากกว่า
กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มที่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ ปริญญาตรีมีร้อยละของ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ชื่ อ มั่ น มากกว่ า กลุ่ ม ที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ อื่ น ๆ และกลุ่ ม ที่ มี อ าชี พ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นมาก มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ (ตารางที่ 4.58)

100
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดและอาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างกับระดับความพึงพอใจต่อ ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง
ตัวแปรอิสระ
ไม่
เชื่อมั่น
มาก
N(%)

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

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

1,144
734
(53.99) (34.64)
1,186
726
(55.19) (33.78)
2,330 1,460
(54.6) (34.2)

2,119
(100)
2,149
(100)
4,268
(100)

4.525

.210

5
(62.50)
1,267
(55.89)
907
(51.92)
151
(61.38)
2,330
(54.59)

3
(37.50)
774
(34.14)
615
(35.20)
68
(27.64)
1,460
(34.21)

8
(100)
2,267
(100)
1747
(100)
246
(100)
4,268
(100)

24.280

.004**

3
(27.27)
13
58
(12.62) (56.31)
51
142
(17.89) (49.82)
24
143
(9.38) (55.86)
180
1,264
(7.78) (54.62)
122
720
(9.39) (55.43)
390
2330
(9.1) (54.6)

8
(72.73)
30
(29.13)
88
(30.88)
80
(31.25)
821
(35.48)
433
(33.33)
1460
(34.2)

11
(100)
103
(100)
285
(100)
256
(100)
2,314
(100)
1,299
(100)
4268
(100)

46.356

.000**

เชื่อมั่น
มาก
N(%)

เพศ
1) ชาย

36
(1.70)
52
(2.42)
88
(2.1)

205
(9.67)
185
(8.61)
390
(9.1)

1) ต่ากว่า 20 ปี

-

-

2) 20 - 39 ปี

42
(1.85)
36
(2.06)
4.07
(10)
88
(2.06)

184
(8.12)
189
(10.82)
17
(6.91)
390
(9.14)

-

-

2) หญิง
รวม
อายุ

3) 40 - 59 ปี
4) 60 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
1) ต่ากว่าประถมศึกษา
2) ประถมศึกษา
3) มัธยมศึกษา/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

2
(1.94)
4
(1.40)
9
(3.52)
49
(2.12)
24
(1.85)
88
(2.1)
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ไม่
เชื่อมั่น
มาก
N(%)
อาชีพหลัก
1) ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานของรัฐ
2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ

40
(1.54)
-

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

เชื่อมั่น
มาก
N(%)

รวม
N(%)

163
1,464
930
2,596
(6.28) (56.37) (35.81) (100)
8
75
63
146
(5.48) (51.37) (43.15) (100)
3) เจ้าหน้าที่องค์การ
11
45
29
85
มหาชน
(12.94) (52.94) (34.12) (100)
4) เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนา
5
8
17
7
37
เอกชน (NGOs)
(13.5) (21.6) (45.9) (18.9)
(100)
5) พนักงานบริษัทเอกชน
3
33
96
62
194
(1.55) (17.01) (49.48) (31.96) (100)
6) เจ้าของธุรกิจ/อาชีพ
20
65
185
125
395
อิสระ
(5.06) (16.46) (46.84) (31.65) (100)
7) เกษตรกร
1
24
82
64
171
(0.58) (14.04) (47.95) (37.43) (100)
8) รับจ้างทั่วไป
2
12
87
67
168
(1.19) (7.14) (51.79) (39.88) (100)
9) พ่อบ้าน/แม่บ้าน
2
19
12
33
(6.06) (57.58) (36.36) (100)
10) นักเรียน/นักศึกษา
6
25
80
27
138
(4.35) (18.12) (57.97) (19.57) (100)
11) ว่างงาน/ไม่ประกอบ
2
10
42
19
73
อาชีพ
(2.74) (13.70) (57.53) (26.03) (100)
12) อื่นๆ
4
23
101
31
159
(2.52) (14.47) (63.52) (19.50) (100)
รวม
83
384
2,293 1,436 4,1968
(1.98) (9.15) (54.65) (34.22) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

195.159 .000**

(1.2) ตัวแปรด้านการใช้บริการศาลปกครองที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ได้แก่ (1) หน่วยงานของศาลปกครองที่เคยใช้บริการ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความ
เชื่อมั่น มากที่สุ ด มากกว่ากลุ่ มที่เคยใช้บ ริ การ (2) ฐานะในการใช้บริการด้านคดี โดยกลุ่ มตัว อย่างที่เป็น
ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง ทนายความ/ที่ปรึกษาและอื่นๆ มี ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครองมากกว่ากลุ่มที่เป็นผู้ฟ้องคดี (3) ตัวแปรประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี โดยตัวแปร
8

ไม่ระบุอาชีพ 72 คน
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ที่มีความสั มพันธ์กับระดับ ความเชื่อมั่น มากในการอานวยความยุติธ รรมของศาลปกครอง ได้แก่ ด้านการ
บริ หารงานบุคคล วินัย ด้านการพัส ดุ สั ญญาทางปกครอง ด้านการควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
ด้านการคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม ด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินและด้านวินัยการคลัง
และงบประมาณ (4) ด้านผลการพิจารณาพิพากษาคดี โดยกลุ่มที่ชนะคดีมีระดับความเชื่อมั่นมากในการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง มากกว่ากลุ่มอื่นๆ (5) ตัวแปรการใช้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
โดยกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ มีระดับความเชื่อมั่นมากในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองสูงกว่ากลุ่ม
ทีเ่ คยใช้บริการ (ตารางที่ 4.59)
ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรหน่วยงานของศาลปกครอง
ที่เคยติดต่อ การใช้บริ การด้านคดี ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณี ผลการพิจารณาคดี การใช้บริการด้านอื่นๆ
กับความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (เฉพาะกลุ่มที่เคยใช้บริการ)
ตัวแปรอิสระ
น้อยที่สุด
หน่ ว ยงานของศาลปกครองที่ เ คย
ติดต่อ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศาลปกครองสูงสุด
2) ศาลปกครองกลาง
3) ศาลปกครองในภูมภิ าค
4) หน่วยงานอื่นๆ
ฐานะในการใช้บริการด้านคดี
1) ผู้ฟ้องคดีปกครอง
2) ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง
3) ทนายความ/ที่ปรึกษา
4) อื่นๆ
รวม
ประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) การบริหารงานบุคคล วินัย

ระดับความเชื่อมั่น
น้อย
มาก

มาก
ที่สุด
N(%)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare

Sig.

N(%)

N(%)

N(%)

18
(1.97)
15
(1.20)
24
(1.78)
1
(1.35)

41
(4.48)
41
(3.27)
67
(4.97)
6
(8.11)

408
(44.59)
594
(47.33)
686
(50.93)
37
(50.00)

448
915
(48.96) (100)
605 1,255
(48.20) (100)
570 1,347
(42.32) (100)
30
74
(40.54) (100)

38.209

.000**

57.540

.000**

2.318

.509

1.575

.665

28
(2.43)
1
(0.14)
2
(1.77)
7
(1.36)
38
(1.56)

87
(7.55)
7
(1.06)
3
(2.65)
25
(4.86)
122
(5.00)

588
(51.04)
371
(55.96)
60
(53.10)
252
(49.03)
1,271
(52.05)

449 1,152
(38.98) (100)
284
663
(42.84) (100)
48
113
(42.48) (100)
230
514
(44.75) (100)
1,011 2,442
(41.40) (100)

57.644

.000**

23
(3.32)

46
(6.63)

346
278
(49.93) (40.12)

25.765

.000**

693
(100)
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ตัวแปรอิสระ
น้อยที่สุด
2) การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3) การพัสดุ สัญญาทาง
ปกครอง
4) การควบคุมอาคาร
ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
6) การคมนาคม พาณิชย์
อุตสาหกรรม
7) การปกครอง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน
8) ที่ดิน สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน
9) วินัยการคลังและ
งบประมาณ
10) การละเมิดและรับผิดอย่าง
อื่น
11) อื่นๆ
ผลการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีที่ผ่านมา
1) ชนะคดี
2) แพ้คดี
3) อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
4) ศาลไม่รับฟ้อง
รวม
การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี
1) เคย

ระดับความเชื่อมั่น
น้อย
มาก

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare
2.053

Sig.

.562

18.132

.000**

17.543

.001**

3.076

.380

10.662

.014*

15.476

.001**

5.402

.145

50.172

.000**

5.900

.117

1.021

.796

N(%)
35
(48.61)
6
290
(1.06)
(51.33)
96
(50.00)
18
(50.00)
4
10
46
(4.12) (10.32) (47.42)
9
17
142
(3.60) (6.80) (56.80)
4
14
228
(0.98) (3.45) (56.16)
10.13
51
(10.12)
(64.56)
9
40
412
(1.08) (4.83) (49.70)
3
7
60
(2.48) (5.78) (49.59)

มาก
ที่สุด
N(%)
32
(44.44)
285
(45.66)
96
(50.00)
18
(50.00)
37
(38.14)
82
(32.80)
160
(39.41)
20
(25.32)
368
(44.39)
51
(42.15)

9
(1.33)
1
(0.40)
26
(1.72)
2
(50.00)
38
(1.55)

346
678 110.844 .000**
(51.03) (100)
115
247
(46.56) (100)
550 1,513
(36.35) (100)
4
(100)
1,011 2,442
(41.40) (100)

N(%)
-

N(%)
5
(6.94)
11
(1.95)
-

21
(3.10)
13
(5.26)
88
(5.82)
122
(5.00)

302
(44.54)
118
(47.78)
849
(56.11)
2
(50.00)
1,271
(52.05)

72
(100)
565
(100)
192
(100)
36
(100)
97
(100)
250
(100)
406
(100)
79
(100)
829
(100)
121
(100)

19
43
647
439 1,148
(1.65) (3.75) (56.36) (38.24) (100)
2) ไม่เคย
19
79
624
572 1,294
(1.47) (6.11) (48.22) (44.20) (100)
รวม
38
122
1,271 1,011 2,442
(1.55) (5.00) (52.05) (41.40) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

19.878

.000**
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(3.4) แหล่งการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสั มพันธ์กับ ระดับความเชื่อมั่นต่อการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ได้ แ ก่ รายการวิ ท ยุ ที่ ศ าลปกครองจั ด ท าขึ้ น
แอปพลิเคชันศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โทรศัพท์
สายด่วนศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง การจัดฝึกอบรม
สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค
ยูทูป ไลน์) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น นิทรรศการของศาลปกครอง และสื่อ Infographic (ตารางที่ 4.60)
ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารด้วยตารางไขว้ระหว่างตัวแปรการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง กับ ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด
1) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
2) รายการวิทยุที่ศาลปกครอง
จัดทาขึ้น
3) เว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
4) แอปพลิเคชันศาลปกครอง
(Admincourt)
5) ศูนย์บริการประชาชนของศาล
ปกครองและสานักงานศาลปกครอง
6) โทรศัพท์ สายด่วนศาล
ปกครอง 1355
7) สื่อเรียนรู้
http://oer.learn.in.th
8) ผู้บริหาร/บุคลากรศาล
ปกครอง
9) การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาล
ปกครอง
10) เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาล
ปกครอง
11) โทรทัศน์
12) วิทยุ
13) หนังสือพิมพ์
14) สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ค ยูทปู
ไลน์)

N(%)
3
(2.47)
8
(0.62)
2
(1.72)
19
(0.65)
4
(1.22)
4
(1.14)
6
(2.93)
6
(1.21)
1
(0.43)
21
(2.02)
2
(1.11)
8
(1.71)
26
(1.62)

ระดับความเชื่อมั่น
น้อย
มาก
N(%)
7
(5.79)
50
(3.87)
10
(8.62)
75
(3.75)
21
(5.93)
18
(5.49)
20
(5.71)
6
(2.93)
13
(2.63)
1
(0.43)
151
(14.55)
25
(13.89)
61
(13.00)
154
(9.56)

N(%)
60
(49.59)
656
(50.82)
57
(49.14)
1,090
(54.45)
181
(51.13)
158
(48.17)
179
(51.15)
87
(42.43)
236
(47.68)
116
(50.44)
568
(54.72)
86
(47.78)
248
(52.88)
844
(52.45)

มากที่สุด
N(%)
51
(42.15)
577
(44.69)
47
(40.52)
818
(40.86)
152
(42.94)
148
(45.12)
147
(42.00)
106
(51.71)
240
(48.48)
112
(48.70)
298
(28.71)
67
(37.22)
152
(32.41)
585
(36.36)

รวม
N(%)

ค่า
Pearson
Chisquare
1.021

Sig.

121
.796
(100)
1,291 139.147 .000**
(100)
116
2.138
.544
(100)
2,002 191.377 .000**
(100)
354 21.747 .000**
(100)
328 21.458 .000**
(100)
350 14.050 .003**
(100)
205 34.976 .000**
(100)
495 66.212 .000**
(100)
230 38.957 .000**
(100)
1,038 56.061 .000**
(100)
180
7.564
.056
(100)
469
9.736 .021*
(100)
1,609 8.673 .034*
(100)
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แหล่งข้อมูลข่าวสาร
น้อยที่สุด

ระดับความเชื่อมั่น
น้อย
มาก

มากที่สุด
N(%)

รวม
N(%)

N(%)
N(%)
N(%)
15) ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงาน
3
26
266
152
447
ภาครัฐอื่น
(0.67) (5.82) (59.51) (34.00) (100)
16) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
17
70
389
250
726
(2.34) (9.64) (53.58) (34.44) (100)
17) นิทรรศการของศาลปกครอง
1
3
42
70
116
(0.86) (2.59) (36.21) (60.34) (100)
18) สื่อ Infographic
7
5
90
69
171
(4.09) (2.92) (52.64) (40.35) (100)
19) สื่ออื่นๆ
2
5
12
7
26
(7.69) (19.23) (46.16) (26.92) (100)
*มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 **มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

ค่า
Sig.
Pearson
Chisquare
12.927 .005**
.752

.861

37.629

.000**

13.184

.004**

7.685

.053

4.1.6 ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
จากการศึกษาข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครองพบว่า
(1) ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของศาลปกครอง
(1.1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองด้านเนื้อหาการเผยแพร่ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ (1) ควรมีการสรุปเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กระชับ ชัดเจน และใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย (ร้อยละ 41.60) (2) เพิ่มเติมเนื้อหาข่าวสารที่สาคัญหรือเรื่องคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน (ร้อยละ 14.02) และ (3) ควรเผยแพร่ข้อมูล เนื้ อหาคาพิพากษา ทั้งฉบับเต็ม
ฉบับย่อ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสืบค้น โดยควรเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์
เฟซบุก๊ เป็นต้น (ร้อยละ 12.02) (ตารางที่ 4.61)
ตารางที่ 4.61 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาการเผยแพร่
ความเห็น
1) ควรมีการสรุปเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้กระชับ ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
2) เพิ่มเติมเนื้อหาข่าวสารที่สาคัญ หรือเรื่องที่คดีสังคมให้
ความสนใจ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
3) ควรเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาคาพิพากษา ทั้ง ฉบับเต็ม ฉบับย่อ
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการการสืบค้น โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น
4) เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเภทคดี รูปคดี ความคืบหน้า
ของคดี การสรุปคดี ผลการพิจารณาคดี การตรวจสอบ
ข้อมูลคดี โดยมีข้อมูลให้สืบค้นทุกคดี

จานวน (คน)
270

ร้อยละ
41.60

91

14.02

78

12.02

71

10.94

106
ความเห็น
5) เพิ่มเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคดีปกครอง มีชุด
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอานาจของศาลปกครอง
6) จัดหมวดหมู่เนื้อหาในประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เพื่อให้
ง่ายต่อการสืบค้น
7) เพิ่มเนื้อหาในเรื่องของขั้นตอน กระบวนการในการ
ดาเนินการคดีทางปกครอง เช่น การเขียนคาฟ้อง
การเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องคดี ขั้นตอนการยื่นฟ้อง
แบบฟอร์มการเขียนพร้อมตัวอย่าง เป็นต้น
8) ปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ ให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
9) ควรเพิ่มเติมเนื้อหาคดีที่น่าสนใจ คดีที่เป็นบรรทัดฐาน
และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ คดีเกี่ยวกับทางราชการ
คดีเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง
10) เพิ่มเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์
รวม

จานวน (คน)
47

ร้อยละ
7.24

38

5.86

23

3.54

20
6

3.08
0.93

5
649

0.77
100

(1.2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ การปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองด้านช่องทางในการเผยแพร่ที่กลุ่มตัวอย่างเสนอแนะมากที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้ แ ก่ (1) เน้ น เผยแพร่ ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ หรื อ ทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย โดยให้ ส ามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้
เช่น เอกสารอีบุ๊ก อินโฟกราฟิ ก คลิปวิดีโอ หรือสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ เป็นต้น (ร้อยละ 61.35)
(2) เผยแพร่ให้หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสาร หนังสือ วารสาร หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานรัฐ เว็บไซต์
แอปพลิเคชันต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และประชาสัมพันธ์เป็นประจา ต่อเนื่อง (ร้อยละ 33.20)
(3) ประชาสั มพั น ธ์ผ่ า นหน่ ว ยงานในท้ องถิ่ น เช่ น กองกฎหมายของหน่ ว ยงาน (ร้ อ ยละ 1.48) รวมถึ ง
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ (ร้อยละ 1.48) (ตารางที่ 4.62)
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ตารางที่ 4.62 ข้อเสนอแนะด้านช่องทางเผยแพร่สาหรับการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
ความเห็น
จานวน (คน)
ร้อยละ
1) เน้นเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ หรือทางโซเชียลมีเดีย โดยให้
789
61.35
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เช่นเอกสารอีบุ๊ก
อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ หรือสามารถสืบค้นข้อมูล
ออนไลน์ได้ เป็นต้น
2) เผยแพร่ให้หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสาร หนังสือ
427
33.20
วารสาร หนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานรัฐ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และประชาสัมพันธ์เป็น
ประจา ต่อเนื่อง
3) ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น กองกฎหมาย
19
1.48
ของหน่วยงาน
4) สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์
19
1.48
5) จัดเวทีแลกเปลี่ยน และการอบรม สัมมนา
13
1.01
6) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ออกบูธประชาสัมพันธ์
12
0.93
7) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานศึกษา เช่น การเรียนการสอน
3
0.23
ทาสัญญา MOU กับมหาวิทยาลัยที่สอนนิติศาสตร์ การจัด
อบรมให้ความรู้ในสถานศึกษา
8) วิทยุกระจายเสียงชุมชน
2
0.16
9) บริการให้ความรู้ความเข้าใจผ่านระบบ Call center
2
0.16
รวม
1,286
100
(1.3) ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ สาหรับด้านรูปแบบและประเภทของสื่อที่
กลุ่ มตัวอย่างเสนอแนะให้ ศาลปกครองปรั บปรุงเพื่อให้ การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) นาเสนอผ่านสื่อโซเซียล โดยมีเนื้อหาไม่มาก
จนเกินไป มีสีสัน เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย
(ร้อยละ 31.86) (2) เผยแพร่ทุกช่องทาง และมีสื่อหลากหลายประเภท เพื่อความสะดวกในการนาไปใช้
(ร้อยละ 14.16) และ (3) นาเสนอผ่านเว็บไซต์โ ดยพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
(ร้อยละ 11.28) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.63)
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ตารางที่ 4.63 ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ
ความเห็น
1) นาเสนอผ่านสื่อโซเซียล โดยมีเนื้อหาไม่มากจนเกินไป มีสีสัน
เข้าใจง่าย มีความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย
2) เผยแพร่ทุกช่องทาง และมีสื่อหลากหลายประเภท เพื่อความ
สะดวกในการนาไปใช้
3) นาเสนอผ่านเว็บไซต์โดยพัฒนาให้มีความทันสมัย สามารถ
ค้นหาข้อมูลได้ง่าย
4) นาเสนอผ่านสื่อประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5) นาเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Infographic)
6) นาเสนอผ่านรายการโทรทัศน์
7) นาเสนอในรูปของภาพยนตร์ การ์ตูนอนิเมชั่น (Animation)
8) นาเสนอผ่านเฟสบุ๊ค
9) นาเสนอในรูปของแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์
10) นาเสนอผ่านแอพพลิเคชั่น
11) นาเสนอผ่านเอกสาร วารสาร ตารา หนังสือเรียน
แบบออนไลน์
12) นาเสนอในรูปของวีดีโอให้ความรู้ สารคดี
13) นาเสนอผ่านไลน์
14) นาเสนอผ่านวิทยุ
15) นาเสนอในรูปของการจัดนิทรรศการ
16) นาเสนอในรูปของการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน
17) จัดทาห้องสมุดกฎหมาย ที่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้
รวม

จานวน (คน)
144

ร้อยละ
31.86

64

14.16

51

11.28

38
27
26
22
15
14
13
13

8.41
5.97
5.75
4.87
3.32
3.10
2.88
2.88

12
5
4
2
1
1
452

2.65
1.11
0.88
0.44
0.22
0.22
100

(1.4) ด้านอื่นๆ สาหรับความคิดเห็นอื่นๆ ข้อเสนอแนะ 3 ลาดับแรกที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสารเรียงตามลาดับคือ (1) ควรมีการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ค รอบคลุม มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก (ร้อยละ 20.81) (2) ออกแบบ
สื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ สามารถเผยแพร่ทางออนไลน์ได้ (ร้อยละ 16.76) และ (3) บริการจัดอบรม
สัมมนาให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีความต่อเนื่อง (ร้อยละ 15.03) ตามลาดับ (ตารางที่ 4.64)
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ตารางที่ 4.64 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆในการปรับปรุงด้านการประชาสั มพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง
ความเห็น
จานวน (คน)
ร้อยละ
1) ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเพิ่มช่อง
36
20.81
ทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม มีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก
2) ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์มีความน่าสนใจ สามารถเผยแพร่
29
16.76
ทางออนไลน์ได้
3) บริการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมี
26
15.03
ความต่อเนื่อง
4) ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์ ปรับปรุงการให้บริการของ
14
8.09
เจ้าหน้าที่ Call center ให้มีความสุภาพ และเปิดให้บริการ
การตลอด 24 ชั่วโมง
5) ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองแก่ ประชาชน และ
12
6.94
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
6) เผยแพร่ข้อมูลคาพิพากษา คาวินิจฉัยศาลปกครองให้มากขึ้น
10
5.78
7) พัฒนาเว็บไซต์ของศาลให้มีการเคลื่อนไหวตลอด เผยแพร่
9
5.20
ข้อมูลข่าวสาร คดีที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จัดหมวดหมู่
ให้ง่ายต่อการสืบค้นคดี
8) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสาหรับการคัดสานวนคดี
6
3.47
9) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง เช่น
6
3.47
คดีศาลปกครอง อานาจหน้าที่
10) เปิดรับเป็นสมาชิกศาลปกครอง
6
3.47
11) การให้คาปรึกษาควรมีความชัดเจน และให้ความกระจ่างผู้มา
4
2.31
ติดต่อขอคาปรึกษา
12) จัดทาบทความในการเผยแพร่ความรู้
3
1.73
13) เพิ่มแนวทางการปฏิบัติราชการจากคาวินิจฉัยศาลปกครอง
3
1.73
14) การติดต่อผ่านอีเมลล์
2
1.16
15) เผยแพร่ข้อมูลทางโฆษณา และป้าย
2
1.16
16) การบรรยายแก้คาให้การ
2
1.16
17) เปิดช่องทางการติดต่อที่สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง
1
0.58
ผ่านทางเฟสบุ๊คได้
18) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศาลปกครองผ่านข่าวท้องถิ่น
1
0.58
19) จัดแถลงข่าวผลการพิจารณาคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
1
0.57
เพื่อให้ประชาชนรับทราบ
รวม
173
100
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(2) ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครอง
(2.1) ด้ า นเจ้ า หน้า ที่ กลุ่ มตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ ห รือร้อยละ 60.97 เสนอแนะให้
ศาลปกครองมีเจ้ าหน้าที่ให้ บ ริ การควรอานวยความสะดวกแก่ประชาชน มีการพัฒ นาเรื่องการให้ บริการ
จัดสรรเจ้าหน้าที่เพียงพอ มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ว พัฒนาเจ้าหน้าให้มีความรอบรู้
สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง รองลงมาร้อยละ 31.71 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาที่มี
ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ชัดเจน ละเอียด เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เหมือนกัน
และร้อยละ 7.32 เห็นว่าควรมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสายด่วน (Call center) ที่มีประสิทธิภาพ ติดต่อสะดวก
ให้คาแนะนาดี ควรมีการพัฒนาและจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ (ตารางที่ 4.65)
ตารางที่ 4.65 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านเจ้าหน้าที่
ความเห็น
จานวน (คน)
1) เจ้าหน้าที่ให้บริการควรอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
100
ควรพัฒนาเรื่องการให้บริการ จัดสรรเจ้าหน้าที่เพียงพอ
มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
พัฒนาเจ้าหน้าให้มีความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง
2) เจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน
52
ชัดเจน ละเอียด เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานที่เหมือนกัน
3) ควรมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการสายด่วน (Call center) ที่มี
12
ประสิทธิภาพ ติดต่อสะดวก ให้คาแนะนาดี ควรมีการพัฒนา
และจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
รวม
164

ร้อยละ
60.97

31.71
7.32
100

(2.2) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 60 เห็นว่าการ
ดาเนินการในแต่ละขั้นตอนควรมีความรวดเร็ว ควรลดขั้นตอน ให้มีความรวดเร็วขึ้น และควรกาหนดระยะเวลา
การดาเนิ น การที่ชัดเจน รองลงมาร้ อยละ 16.15 เห็ นว่าควรจัดสรรเจ้าหน้าที่คอยช่ว ยเหลื อ ให้บริการ
แนะนาการดาเนินการ ให้คาปรึกษาต่างๆ และเพียงพอต่อการให้บริการ และร้อยละ 14.62 เห็นว่าควรให้
การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว ควรมีตุลาการศาลเพียงพอในการพิจารณาคดีเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา
คดี (ตารางที่ 4.66)
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ตารางที่ 4.66 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านกระบวนการ
ความเห็น
จานวน (คน)
1) การดาเนินการในแต่ละขั้นตอนควรมีความรวดเร็ว ควรลดขั้นตอน
ให้มีความรวดเร็วขึ้น และควรกาหนดระยะเวลาการดาเนินการที่
ชัดเจน
2) ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้บริการ แนะนาการ
ดาเนินการ ให้คาปรึกษาต่างๆ และเพียงพอต่อการให้บริการ
3) ควรให้การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว ควรมีตุลาการศาลเพียงพอ
ในการพิจารณาคดีเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
4) ควรมีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อสะดวกรวดเร็วต่อ
ประชาชนผู้ใช้บริการ
5) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการคัดสาเนา
6) รายงานความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง สามารถติดตามใน
ระบบออนไลน์ได้
รวม

ร้อยละ

78

60.00

21

16.15

19

14.62

6

4.62

4
2

3.08
1.53

130

100

(2.3) ด้านช่องทางการติดต่อ สื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 43.10
เห็นว่าควรพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับศาลปกครองในทุกช่องทาง รองลงมาร้อยละ 21.55 เห็นว่า
ควรเน้นที่สื่อออนไลน์ และร้อยละ 14.66 เห็นว่า พัฒนาช่องทางการสื่อสารผ่านโทรศัพท์ โดยพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.67)
ตารางที่ 4.67 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านช่องทางการติดต่อ
ความเห็น
จานวน (คน)
1) ทุกช่องทาง
50
2) สื่อออนไลน์
25
3) โทรศัพท์ โดยควรพัฒนาระบบโทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ
17
4) เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ ให้บริการ อย่างเพียงพอ
17
5) เว็บไซต์
3
6) โทรทัศน์
2
7) จัดแผนกสาหรับให้คาแนะนา และคาปรึกษา
1
8) เจ้าของสานวนคดี
1
รวม
116

ร้อยละ
43.10
21.55
14.66
14.66
2.59
1.72
0.86
0.86
100
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(2.4) ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 25.68 เห็นว่าควรเพิ่มความ
รวดเร็ว ในการให้บ ริการ รองลงมาร้อยละ 21.62 เห็นว่าควรให้บริการด้ว ยความใส่ใจ เป็นธรรม จริงใจ
รวดเร็ว และร้อยละ 14.86 เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการ คาแนะนา ให้คาปรึกษา ควรมีประสบการณ์และ
สามารถให้คาปรึกษาได้ดีและชัดเจน (ตารางที่ 4.68)
ตารางที่ 4.68 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านบริการ
ความเห็น
จานวน (คน)
1) เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ
2) ให้บริการด้วยความใส่ใจ เป็นธรรม จริงใจ รวดเร็ว
3) เจ้าหน้าที่ให้บริการ คาแนะนา ให้คาปรึกษา ควรมีประสบการณ์
และสามารถให้คาปรึกษาได้ดี ชัดเจน
4) เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการขอคัดสาเนาคาพิพากษา
การแจ้งข้อมูลคดีผ่านทางแอพพลิเคชั่น
5) ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์
6) ปรับปรุงการบริการรับฟ้องคดีให้มีประสิทธิภาพ
7) การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชน
8) เพิ่มช่องทางในการสืบค้นสานวนคดีเก่าๆ
9) เพิ่มช่องทางในการชาระค่าใช้จ่าย
10) จัดตั้งศาลปกครองเพิ่มขึ้น
รวม

ร้อยละ

19
16
11

25.68
21.62
14.86

10

13.51

9
4
2
1
1
1
74

12.16
5.41
2.71
1.35
1.35
1.35
100

(2.5) ด้ า นระบบสารสนเทศ กลุ่ มตั ว อย่ างเกื อบครึ่ง หนึ่ งหรือ ร้ อยละ 47.06
เห็น ว่าศาลปกครองควรปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สืบค้นข้อมูล ได้ง่าย รองลงมาร้อยละ
30.39 เห็นว่าควรเพิ่มการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ และร้อยละ
7.84 เห็นว่าควรมีการเผยแพร่เนื้อหา การคัดสาเนา คาพิพากษา หรือ คาสั่งผ่ านทางสื่อออนไลน์ (ตารางที่
4.69)
ตารางที่ 4.69 ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบสารสนเทศ
ความเห็น
จานวน (คน)
1) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย สืบค้นข้อมูลได้ง่าย
48
2) เพิ่มการให้บริการผ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการ
31
ให้บริการ
3) เผยแพร่เนื้อหา การคัดสาเนา คาพิพากษา หรือ คาสั่งผ่านทาง
8
สื่อออนไลน์
4) พัฒนาระบบการยื่นเอกสารทางอินเตอร์เน็ต
7
5) ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางผ่านสื่อออนไลน์
8
รวม
102

ร้อยละ
47.06
30.39
7.84
6.87
7.84
100
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(2.6) ด้านอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 23.33 เห็นว่าควรเผยแพร่
คาพิพากษาทุกคดี ตัวอย่างคาฟ้องคดีปกครองต่างๆ รองลงมาร้อยละ 17.78 เห็นว่าควรเพิ่มการให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับกฎหมาย และให้คาแนะนาในการดาเนินการให้มากกว่าเดิม และร้อยละ 12.22 เห็นว่าควรปรับปรุง
เรื่องทีจ่ อดรถ (ตารางที่ 4.70)
ตารางที่ 4.70 ข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ
ความเห็น
1) ควรเผยแพร่คาพิพากษาทุกคดี ตัวอย่างคาฟ้องคดีปกครอง
2) ควรเพิ่มการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และให้คาแนะนาใน
การดาเนินการให้มากกว่าเดิม
3) ควรปรับปรุงเรื่องที่จอดรถ
4) ควรจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้กับ
หน่วยงาน และประชาชน
5) ควรประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ
6) ควรพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว
7) เพิ่มการให้บริการทางแอพพลิเคชั่นให้มากขึ้น เช่น การนัดหมาย
ผ่านแอปพลิเคชั่นแจ้งนัดหมาย
8) ควรมีการกระจายอานาจของศาล มีศาลครอบคลุมทุกจังหวัด
9) ควรจัดทาคู่มือการให้บริการแก่ประชาชน
10) ควรมีการสอบข้อเท็จจริงด้วยศาลเอง
11) ควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
12) ควรเพิ่มบริการถ่ายเอกสารภายในศาล
13) ควรมีการบังคับคดีของศาลให้มีผลอย่างแท้จริง
14) ควรเน้นให้ความเป็นธรรมกับรัฐและสาธารณประโยชน์มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

21
16

23.33
17.78

11
10

12.22
11.11

5

5.56

5
7

5.56
6.57

4
3
3
2
1
1
1

4.44
3.33
3.33
2.22
1.11
1.11
1.11

90

100

(3) ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
สาหรับข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในศาลปกครอง
นั้น พบว่า กลุ่มตัว อย่ างส่ว นใหญ่หรื อร้ อยละ 24.55 เห็นว่าตุล าการควรมีความเชี่ยวชาญ การตัดสิ นคดี
พิพากษาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซง รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ และไม่
ควรล่าช้า รองลงมาร้อยละ 17.28 เห็นว่าควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย สรุปเนื้อหาให้
กระชับ น่ าสนใจ และประชาสั มพัน ธ์อ ย่ างสม่าเสมอ มีข้ อมูล ที่ห ลากหลาย เช่น ขั้น ตอนการด าเนินการ
การพิจารณา คาพิพากษา คดีตัวอย่าง เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 11.25 เห็นว่านาเสนอข้อเท็จจริง
ให้ประชาชนได้รับทราบ และทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั่วถึงและเปิดเผย (ตารางที่ 4.71)

114
ตารางที่ 4.71 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
ความเห็น
จานวน
1) ตุลาการควรมีความเชี่ยวชาญ การตัดสินคดี พิพากษาคดีเป็นไปด้วย
179
ความยุติธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซง รวดเร็วสามารถ
ตรวจสอบได้ และไม่ควรล่าช้า
2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย สรุปเนื้อหาให้กระชับ
126
น่าสนใจ และประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ มีข้อมูลที่หลากหลาย
เช่น ขั้นตอนการดาเนินการ การพิจารณา คาพิพากษา คดีตัวอย่าง
เป็นต้น อย่างต่อเนื่อง
3) นาเสนอข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบ และทาให้ประชาชน
82
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั่วถึงและเปิดเผย
4) การดาเนินทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใส ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็น
61
กลาง
5) ควรมีการอบรมโครงการเรื่องกฎหมาย ให้ความรู้ที่ต่อเนื่อง และ
53
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของทางศาลปกครอง และลงพื้นที่ให้
ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแต่ละภูมิภาค ประชาชน
6) การดาเนินมีความรวดเร็ว เป็นธรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
48
ทุกกระบวนการ เพื่อให้ผู้ติดตาม ผู้เกี่ยวข้องรับรู้รวดเร็ว และเห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการพิจารณาคดีระบบไต่สวน
7) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ การทางานของเจ้าหน้าที่ที่มีความ
30
จริงใจซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และชัดเจน
8) พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการติดต่อให้มีความ
28
หลากหลาย
9) การดาเนินการต้องมีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชน
28
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
10) สร้างความรู้ความเข้าใจในการขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาล
24
ปกครอง เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิธีการขั้นตอนในการดาเนินคดีต่างๆ
ที่เป็นมาตรฐานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
11) พัฒนาเว็บไซต์และระบบการสืบค้นข้อมูล
21
12) ควรพัฒนาระบบติดตามคดี เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
10
เช่น คาฟ้อง คาให้การ ใบแต่งทนายความ คาพิพากษา คาอุทธรณ์
ของคดีที่จัดทาไว้เป็นไฟล์สแกนจากต้นฉบับ
13) สร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการตัดสิน กฎหมายที่ใช้และกฎหมาย
8
ที่ประชาชนควรรู้พื้นฐาน
14) การเปิดเผยข้อมูลภายหลังที่มีคาพิพากษา การให้ความรู้ด้านสิทธิ
7
แก่ประชาชนก่อนกระบวนการฟ้องร้อง
15) เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางวิทยุ และโทรทัศน์
7

ร้อยละ
24.55
17.28

11.25
8.37
7.27
6.58
4.12
3.84
3.84
3.29
2.88
1.37
1.10
0.96
0.96
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16)
17)
18)

19)

ความเห็น
ระบบการไต่สวนควรมีลักษณะตรงไปตรงมา
ควรมีการชี้แจงเหตุผลในการพิพากษาคดี
ควรมีการใช้ดุลยพินิจด้านคุณธรรมจริยธรรมและผลกระทบของ
ผู้ฟ้องคดีในการพิจารณาคดีด้วย ไม่ใช่แต่พิจารณาเฉพาะอายุความ
อย่างเดียว อายุความไม่ขาดแล้วถึงจะพิจารณา โดยเฉพาะคดี
ถูกละเมิดจากหน่วยงานรัฐ
จัดที่ปรึกษาที่มีความรู้และมีจิตอาสาเพื่อแนะนาแก่ประชาชน

20) วางหลักปฏิบัติราชการในมาตรฐานเดียวกัน คดีข้อเท็จจริงเดียวกัน
หรือคดีพิพาทลักษณะเดียวกันควรฟ้องหรือวินิจฉัยทานองเดียวกัน
21) การพิพากษาคดีควรคานึงถึงผู้ที่มีผลกระทบมากขึ้น บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรม
22) การบังคับคดีปกครองภายหลังศาลมีคาสั่งเป็นสิ่งที่สาคัญ ไม่เป็นรอง
คาตัดสิน/คาสั่งศาล ควรมีความเข้มงวดและไม่ทอดทิ้งประชาชน
รวม

จานวน
6
3
2

ร้อยละ
0.82
0.41
0.27

2

0.27

2

0.27

1

0.15

1

0.15

729

100

(4) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารของ
ศาลปกครองนอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 19.39 เห็นว่า
ศาลปกครองควรให้ความสาคัญกับมีความยุติธรรม โปร่งใส ดาเนินการด้วยความรวดเร็ว และตรวจสอบได้
รองลงมาร้อยละ 19.21 เห็นว่าการพิจารณาคดีควรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และกาหนดเวลา
ที่ชัดเจนไม่ควรเกิน 60 วัน / ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด / ดาเนินการคดีที่ค้างให้เสร็จ
โดยเร็ว และร้อยละ 11.67 เห็นว่า ศาลปกครองควรลดขั้นตอนต่างๆ และดาเนินการด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 4.72)
ตารางที่ 4.72 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
ความเห็น
จานวน
1) มีความยุติธรรม โปร่งใส ดาเนินการด้วยความรวดเร็ว
108
และตรวจสอบได้
2) การพิจารณาคดีควรมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
107
และกาหนดเวลาที่ชัดเจนไม่ควรเกิน 60 วัน / ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด / ดาเนินการคดีที่ค้างให้เสร็จโดยเร็ว
3) ลดขั้นตอน และดาเนินการด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
65
4) ควรพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
58
ข้อมูลได้ง่าย และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
หน่วยงาน ให้หลากหลาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ร้อยละ
19.39
19.21
11.67
10.40
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

ความเห็น
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี มีเนื้อหา
กระชับ ชัดเจน เช่น ยกตัวอย่างคดี
พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ และอานวย
ความเป็นธรรมได้จริง
มีแผนกบริการการให้คาปรึกษา มีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ ให้
คาปรึกษา แนะนาที่ดี
รูปแบบของศาลดูน่าเกรงขาม ทาให้เข้าถึงประชาชนได้ยาก
เพราะประชาชนกลัว
พัฒนาระบบการรับคาฟ้อง และเจ้าหน้าที่รับคาฟ้อง
การพิพากษาคดีของศาลควรเป็นอิสระ ไม่มีการแทรกแซง
จากอานาจอื่น
คาดหวังให้ศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนได้
สามารถติดตามสถานะคดีได้ และมีการแจ้งเตือนความคืบหน้า
ของคดีให้แก่ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องทราบ /พัฒนาระบบการติดตาม
คดี ระบบติดตามคดียังเข้าถึงยาก ต้องกรอกรายละเอียดมาก
ควรกรอกเฉพาะเลขคดีแล้วเข้าถึงข้อมูลเลย
จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ
ทางานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น
การพิจารณาคดี ไม่ควรนัดพิจารณาพิพากษาคดีห้องเดียวกัน
เวลาเดียวกัน จานวนหลายคดีมากเกินไป
อยากให้ศาลปกครองเปิดรับโอน ขรก.ประเภทอื่นได้โดยไม่มี
เงื่อนไข
พัฒนาด้านความรวดเร็วในการให้บริการคัดสาเนาคาพิพากษา
ควรให้อานาจศาลปกครอง กาหนดบทลงโทษของจาเลยแนบท้าย
คาพิพากษา ในกรณีที่จาเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม.
ขยายเขตอานาจศาลปกครอง โดยควรมีศาลปกครองในทุกจังหวัด
เพิ่มเจ้าหน้าที่ศาลปกครองกลางและเจ้าพนักงานคดีปกครอง
ให้มีการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อสอบเก่าให้มากขึ้นเหมือนข้อสอบ
ผู้ช่วย-ข้อสอบเนติ
การส่งหมายและตอบกลับดาเนินการช้า
ความรวดเร็วในการให้บริการรับการชาระค่าธรรมเนียมศาล
ศาลปกครองควรเป็นเอกเทศ
แนวปฏิบัติ หรือบรรทัดฐานการตดสินคดี ให้เป็นแนวปฏิบัติ
เดียวกัน
การรับฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
การบังคับคดีต้องจริงจัง โปร่งใส และเป็นธรรม

จานวน
31

ร้อยละ
5.56

30

5.38

29

5.20

13

2.32

12
10

2.15
1.80

10
11

1.80
1.98

8
7
6

1.44
1.26
1.08

6

1.08

5
5

0.90
0.90

5
5
5

0.90
0.90
0.90

5
3
2
2

0.90
0.54
0.36
0.36

2
2

0.36
0.36
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28)
29)
30)
31)

ความเห็น
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความจริงใจ สุภาพ เอาใจใส่
ในการให้บริการ
สาหรับกระบวนการที่ต้องเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่นๆ
ควรประสานงาน และให้ความรู้ความเข้าใจให้เป็นแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน
ฟรีค่าธรรมเนียม
ไม่มีความเชื่อมั่น
รวม

จานวน
2

ร้อยละ
0.36

1

0.18

1
1
557

0.18
0.18
100

(5) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของของศาลปกครอง
ส าหรั บ ในประเด็ น เรื่ อ งความคาดหวั ง ต่ อ การด าเนิ น งานของศาลปกครอง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ห รื อ ร้ อ ยละ 46.76 คาดหวั ง ว่ า ศาลปกครองจะผดุ ง ความยุ ติ ธ รรมกั บ ทุ ก ๆ ฝ่ า ย
การดาเนิ น งานในทุ ก ขั้น ตอน เป็ น การด าเนิ นการอย่ า งเท่ าเที ยม รองลงมาร้ อ ยละ 19.83 คาดหวั ง ว่ า
การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และร้อยละ 12.59 คาดหวังที่จะได้รับความยุติธรรม
ให้มากที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว (ตารางที่ 4.73)
ตารางที่ 4.73 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการดาเนินงานของของศาลปกครอง
ความเห็น
จานวน (คน)
1) ศาลปกครองจะผดุงความยุติธรรมกับทุกๆฝ่าย การดาเนินงานในทุก
375
ขั้นตอน เป็นการดาเนินการอย่างเท่าเทียม ศาลปกครองจะเป็นที่พึ่ง
ของประชาชนด้านความยุติธรรม
2) การพิจารณาคดีมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม
159
3) คาดหวังที่จะได้รับความยุติธรรมให้มากที่สุด ถูกต้อง รวดเร็ว
101
4) การบริการที่รวดเร็วและเป็นธรรม
86
5) สร้างความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นได้ ไม่ถูกแทรกแซงจากอานาจอื่นๆ
26
6) เป็นศาลที่ประชาชนเข้าถึงง่าย
22
7) ดาเนินการให้บริการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้
19
ไม่เอนเอียงต่ออานาจอิทธิพล
8) พัฒนาคลินิกศาลปกครองที่ดูแลผู้ฟ้องคดี ให้คาปรึกษา ขั้นตอน
6
การฟ้อง การให้คาแนะนา แก่ประชาชนผู้ขาดความรู้ด้านกฎหมาย
ซึ่งต้องเป็นคลินิกที่มีประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงานที่พัฒนาปรับปรุง
และเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
9) พัฒนาปรับปรุงระบบบริการ และอานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐาน
3
มาก
10) มีความเข้าใจหน่วยงานอื่นๆ
3
11) ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลายๆ ช่องทางเพื่อให้ประชาชนทุกระดับ
1
โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสไม่รู้ข้อกฎหมาย

ร้อยละ
46.76
19.83
12.59
10.72
3.24
2.74
2.38
0.76

0.37
0.37
0.12
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ความเห็น
12) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร้องเรียน เป็นสิ่งที่ดี
แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือต้องนาไปแก้ไขปรับปรุงจริง เพื่อแสดงให้
เห็นว่าได้ให้ความสาคัญกับความคาดหวังของสังคมจริง
รวม

จานวน (คน)
1

ร้อยละ
0.12

802

100

(6) คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
จากการให้กลุ่มตัวอย่างนิยามเกี่ยวกับศาลปกครองพบว่า มีนิยามของศาลปกครอง
ใน 2 ลักษณะได้แก่ นิยามเชิงบวกและนิยามเชิงลบ กล่าวคือ
(6.1) คานิยามเชิงบวก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 26.84 นิยามว่าศาลปกครองว่า “เป็นที่
พึ่ง ของประชาชนด้า นความยุ ติ ธ รรม” รองลงมาร้อ ยละ 18.29 นิ ยามศาลปกครองว่ าเป็น หน่ ว ยงานที่
“เที่ยงตรง เที่ยงธรรม และถูกต้อง หนักแน่นในความเป็นธรรม” และร้อยละ 17.99 นิยามว่าศาลปกครอง
เป็น หน่ว ยงานที่ “ยุ ติธรรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ รวดเร็ว และเชื่อมั่นได้ ยึ ดหลักธรรมาภิบาล” (ตารางที่
4.74)
ตารางที่ 4.74 คานิยามเชิงบวกเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ความเห็น
จานวน (คน)
1) เป็นที่พึ่งของประชาชนด้านความยุติธรรม
2) เทีย่ งตรง เที่ยงธรรม และถูกต้อง หนักแน่นในความเป็นธรรม
3) ยุตธิ รรม โปร่งใส่ตรวจสอบได้ รวดเร็ว และเชื่อมั่นได้ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
4) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่อานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
5) หน่วยงานที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของราษฎร์กับรัฐ หรือรัฐกับรัฐ
อย่างเป็นธรรม
6) ศาลที่ประชาชนเข้าถึงได้ และเป็นศาลของประชาชน
7) การพิจารณาคดีมีความเป็นธรรม
8) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เป็นธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน
ไม่เอนเอียง
9) ความหวังของประชาชนด้านความยุติธรรม
10) ศาลที่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ
11) การให้บริการเป็นระบบ สะดวกต่อการมาติดต่อใช้บริการ
12) ผู้พิทักษ์ความยุติธรรม
13) ศาลปกครองมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
14) คืนความยุติธรรมให้ประชาชน

ร้อยละ

182
124
122

26.84
18.29
17.99

93

13.72

59

8.70

38
10
10

5.60
1.47
1.47

9
7
7
6
2
2

1.33
1.03
1.03
0.88
0.30
0.30
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ความเห็น
15) พัฒนาระบบศาลให้ได้มาตรฐานโลก
16) เป็นหน่วยงานที่มีความศักดิ์สิทธิ์
17) เป็นศาลที่มีความยุติธรรม และถ่วงดุลอานาจรัฐเพื่อให้รัฐมีการใช้
อานาจที่ถูกต้อง
18) ความยุติธรรมค้าจุนชาติ ประชาราษฎร์ต้องเข้าถึงซึ่งยุติธรรม
19) คืนความถูกต้องให้ประชาชน ต้องศาลปกครอง
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

2
2
1

0.30
0.30
0.15

1
1
678

0.15
0.15
100

(6.2) คานิยามเชิงลบ
นอกจากคานิยามเชิงบวกแล้ ว ยั งมีก ลุ่ ม ตัว อย่า งบางกลุ่ มที่ ให้ คานิ ยาม
เชิงลบกับศาลปกครอง โดยกลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ห รือร้อยละ 51.52 ให้ นิยามว่า “การดาเนินคดีล่าช้า
คือ ความอยุ ติ ธ รรม” รองลงมาร้ อ ยละ 19.70 นิ ยามว่ า ศาลปกครอง “เป็ น องค์ก รที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
ค่อนข้างยาก ดูน่ากลัว” และ “ไม่สามารถนากฎหมายมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง” (ตารางที่ 4.75)
ตารางที่ 4.75 คานิยามเชิงลบเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ความเห็น
จานวน (คน)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การดาเนินคดีล่าช้าคือ ความอยุติธรรม
เป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงค่อนข้างยาก ดูน่ากลัว
ไม่สามารถนากฎหมายมาปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
พิพากษาดีแต่บังคับคดีต้องวางระบบใหม่
ใช้ประโยชน์จากระบบไต่สวนยังไม่เต็มรูปแบบ
ไม่ยุติธรรม
รวม

33
13
13
4
1
1
66

ร้อยละ
51.52
19.70
19.70
6.06
1.51
1.51
100

4.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน
(NGOs) ต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
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4.2.1 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 10 คน ได้แก่ ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จานวน ๔ คน ด้านการเมือง จานวน ๒ คน ด้านการบริหารงานภาครัฐ จานวน
๒ คน และด้านสื่อสารมวลชน จานวน ๒ คน ได้ผลการศึกษา ดังนี้
1) ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องศาลปกครอง
ในปัจจุบันและภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ศาลปกครองถือเป็นองค์กรที่ช่วยถ่วงดุลการใช้อานาจทางด้านบริหารของภาครัฐ โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายปกครอง (นิ เวศน์ หาญสมุทร์, สั มภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) ซึ่งจากการศึกษา ความ
คิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข องศาลปกครองในปั จ จุ บั น และภาพลั ก ษณ์
ของศาลปกครองของนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า
(1.1) ความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ บทบาทอ านาจหน้ า ที่ ข อง
ศาลปกครองในปัจจุบัน
(1.1.1) ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครอง
1) ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความถูกต้องและเป็น
ธรรมของศาลปกครอง โดยเห็นว่าศาลปกครองได้ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ซึ่งสามารถพิจารณา
ได้จากผลการพิจารณาคดีในหลายๆ คดีที่ผ่านมา ที่มีการดาเนินการได้ถูกต้อง โดยใช้หลักทางกฎหมาย ทาให้
ประเทศสามารถรักษาผลประโยชน์ ของสาธารณะไว้ได้ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของ
ภาคเอกชนไว้ได้ด้วย (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
2) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความรวดเร็วนั้นส่วนใหญ่มีความเห็น
ตรงกันว่า การพิจารณาคดีค่อนข้างล่าช้า มีระยะเวลาในพิจารณาคดี ยาวนาน (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์,
7 ตุลาคม 2562; เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562; จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม
2562; กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
ทั้ง นี้ อ าจเป็ น เพราะศาลปกครองมี ค ดี เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาจานวนมาก ทาให้ เ กิด ความล่ า ช้ า ประกอบกั บ
ศาลปกครองในภูมิภาคยังไม่สามารถตั้งได้ครบทุกพื้นที่ ทาให้ศาลปกครองที่มีอยู่ในภูมิภาค ต้องรับคดีจาก
พื้นที่อื่นๆ (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
ผู้ทรงคุณวุฒิ บางท่านยกตัวอย่างว่า บางคดี ที่เข้าสู่ศาลปกครอง
ใช้เ วลาเกือ บ 10 ปี ในการพิ จ ารณา อี กทั้ งยัง เป็ นคดีส าคั ญ ๆ ที่ ประชาชนได้ รับ ความเดือ ดร้ อน แม้ว่ า
ศาลอื่นจะใช้เวลานานเช่นเดียวกัน อาทิ ศาลยุติธรรม แต่เนื่องจากศาลยุติธรรมมี 3 ชั้น ในขณะที่ศาลปกครอง
มีเพียง 2 ชั้น ระยะเวลาได้ถูกออกแบบและถูกวางแผนให้เร็วกว่าศาลอื่นๆ แต่ในทางปฏิบัติ การพิจารณาคดี
ในศาลปกครองมี ความล่าช้า กรณี ศาลยุติธ รรมได้มีการปฏิรูปไปแล้ว ในระดับหนึ่งแล้ว ทาให้คดีส่ว นใหญ่
ยุ ติ ที่ ศ าลชั้ น อุ ท ธรณ์ คดี ที่ จ ะเข้ า สู่ ศ าลฎี ก าจะมี จ านวนน้ อ ย ส าหรั บ ศาลปกครองนั้ น ยั ง ไม่ มี ก ารปฏิ รู ป
ในเรื่องของเวลา โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่า ระยะเวลาในการพิจารณาสาหรับศาลชั้นต้นนั้นเฉลี่ยควรอยู่ที่ไม่เกิน
2 ปี ส่ ว นศาลปกครองสู ง สุ ด ควรใช้ เ วลา 1-2 ปี เพราะหากใช้ เ วลานานกว่ า 2 ปี ถื อ ว่ า มี ค วามล่ า ช้ า
(จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน) หรือกรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเคยเป็นผู้ร้องสอดในคดีเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นคดีที่ไม่มีความซับซ้อน แต่ กลับใช้
เวลานาน 2-3 ปี นอกจากนี้ ป ระชาชนยั งไม่ได้ รับ คาตอบที่ชัดเจนว่า คดีจ ะอยู่ในกระบวนการพิจารณา
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ยาวนานเพียงใด จะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาเมื่อใด ดังนั้นศาลปกครองจึงควรมีคาตอบที่ชัดเจนให้กับ
ประชาชนมากกว่าเดิม (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562) ซึ่งความล่าช้าดังกล่าว ทาให้
เกิดปัญหาในการบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา ที่ทาให้มีความเป็นไปได้ในการบังคับคดีทาได้น้อย (เมธินี
เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้า
อาจเกิดมาจากการจัดโครงสร้างของศาลปกครอง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองพยายามใช้โครงสร้าง
องค์กรตามศาลยุติธรรม เช่น การมีหัวหน้าแผนกต่างๆ ส่งผลทาให้ศาลปกครองต้องใช้บุคลากรจานวนมาก
ทาให้กระบวนการทางานเกิดความล่าช้า แม้มีจะมีการเร่งรัด แต่ก็เกิดความล่าช้า หรือ ปัญหาอาจเกิดจาก
ในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลปกครองใช้เวลามากทาให้ต้องรอ โดยผู้ทรงคุณวุฒิเสนอว่าการ
พิจารณาโดยอาศัยเอกสารอาจทาให้เกิดความล่าช้า มากกว่าวิธีการอื่น (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ , สัมภาษณ์,
16 ตุลาคม 2562)
3) สาหรับในประเด็นเรื่องความเป็นธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน
เห็นว่า ในคดีทวั่ ไปการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีประเด็นที่ทาให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เป็นธรรมนั้น
มีน้อย อาจเป็นเพราะหลายปัจจัย อาทิ คดีของศาลปกครองไม่ได้เป็นคดีที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่าง
รุนแรง อย่างไรก็ตามในบางคดีอาจทาให้เกิดการตั้งคาถามจากสังคมในเรื่องความเป็นธรรมบ้าง อาทิ คดีทาง
การเมืองในอดีตที่ผ่านมา เช่น กรณีเลือกตั้งโมฆะ ซึ่ งอาจมีการตั้งคาถามบ้างว่า การพิจารณาคดีเป็นการสนอง
ต่อนโยบายการเมืองหรือไม่ หรือในบางคดีมีความรวดเร็ว ในขณะที่บางคดีมีความล่าช้า อาทิ “คดีป้าทุบรถ”
เป็นคดีที่ค้างอยู่ในชั้นศาลมานาน แต่เมื่อเกิดกรณีป้าไปทุบรถ ทาให้เกิดการเร่งพิจารณาคดี โดยใช้เวลาเพียง
3 - 4 เดือนก็แล้วเสร็จ สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการในการพิจารณาคดีมีความเหลื่อมล้า มีปัญหา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าหากคดีดังกล่าวไม่ออกมาเป็นข่าว ศาลปกครองก็อาจจะไม่มีการเร่งรัดให้การพิจารณาคดี
เร็วขึ้น ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงความเป็นธรรม อาจต้องมองหลายแง่มุม (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, 16
ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
4) การพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองใช้ ร ะบบไต่ส วนเป็ น หลั ก
ในขณะที่ศาลยุติธรรมใช้ระบบกล่าวหา เพราะฉะนั้นเอกสารสานวนคดีของศาลปกครองจึงมีจานวนมาก แม้จะ
ยังไม่สืบพยาน ในขณะที่สานวนของศาลยุติธรรมมีจานวนน้อยกว่า เนื่องจากระบบการไต่สวนเน้นการเรียก
ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานต่างๆ การจัดตั้งศาลปกครองขึ้นมาก็เนื่องจากคดีของศาลยุติธรรมมีจานวน
มากและดาเนินการล่าช้า ซึ่ง แม้การดาเนินงานของศาลปกครองจะมีความถูกต้องเป็นธรรม แต่ ก็ยังมีปัญหา
ความล่าช้าอยู่เนื่องจากสานวนคดีมจี านวนมากและต้องใช้เวลาในการสืบพยานหลักฐาน (มนต์ชัย ชนินทรลีลา,
สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(1.1.2) ประสิทธิ ภ าพในการบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและ
คาสั่ง
1) การบังคับคดีที่ต้องไปบังคับคดีกับหน่วยงานภาครัฐ ในขณะที่
หน่วยงานของรัฐมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการดาเนินงาน ประกอบกับการบังคับคดีไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะ
ระหว่างหน่วยงานที่เป็นคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลอื่น ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง บางครั้งมีผู้มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ดังกล่าวจ านวนมาก ทาให้ การบังคับคดีทาได้ยาก ไม่ สามารถดาเนินการได้เพียงเฉพาะการเพิกถอนคาสั่ ง
การบังคับคดีทาได้ยาก เช่น กรณีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาลสั่ งให้ มหาวิทยาลั ยต้องรับอาจารย์
ในขณะที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์ ใ นการรั บ สมั ค รอาจารย์ ชั ดเจน เพี ย งแต่ ก ระบวนการในการ
ดาเนิ น การรั บ สมัค รมี ข้ อ บกพร่ อ ง ท าให้ ก ารด าเนิ นงานไม่ เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แต่ ศ าลพิ พากษาให้
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ความบกพร่องนั้นมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบกับบุคคล ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า การบังคับคดีดังกล่าวไม่ใช่เป็น
เรื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคลที่เข้ามาคัดเลือกเป็นอาจารย์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
สังคมด้วย การที่ศาลพิจารณาเฉพาะระหว่างมหาวิทยาลัยกับตัวบุคคลที่เสียหายจึงอาจไม่ใช่คาตอบที่สมบูรณ์
(อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ว่ า การบั ง คั บ คดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจาก
รูปแบบการบังคับคดีระหว่างศาลปกครองกับศาลทั่วไปมีความแตกต่างกัน เนื่องจากคู่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ดังนั้นกฎระเบียบการบังคับคดีจึงบังคับที่รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยตรง ทาให้การบังคับคดีสามารถ
ทาได้ตรงมากกว่า สามารถสั่ งการได้ทันที หากเป็นคดีทั่ว ๆ ไป อาทิ คดี แพ่ง คดีอาญา จาเป็นต้องทาให้
การบังคับคดีทาได้ล่าช้า มีขั้นตอนที่จะต้องติดต่อกับคู่กรณีทั้งโจทก์และจาเลย (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 8
พฤศจิกายน 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
3) การบังคับดียังไม่ส ามารถทาได้ อย่างมีประสิ ทธิภ าพมากนัก
เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาคดี ที่ยาวนาน เช่น กรณีการฟ้องร้องเรื่องการแต่งตั้งซึ่งผู้ฟ้องมีอายุใกล้
เกษียณราชการ แต่เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดีใช้เวลานาน ทาให้เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีเสร็จ
ผู้ฟ้องชนะแต่ผู้ฟ้องเกษียณอายุ ราชการไปก่อน ทาให้ผู้ฟ้องไม่สามารถเรียกคืนความเป็นธรรมให้กับ ตนเองได้
แม้ว่าจะได้สิทธิประโยชน์ จ ากตาแหน่งดังกล่าว แต่ไม่ได้ดารงตาแหน่ง ตามที่ควรเป็น ทาให้การบังคับคดี
ซึ่ง เชื่ อ ว่า จะสามารถบั ง คับ คดี ไ ด้ ตามค าสั่ ง ศาลปกครองได้อ ย่ างมี ประสิ ท ธิภ าพ ในช่ ว งเวลาที่ เหมาะสม
ไม่สามารถทาได้ (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
4) แม้ ว่ า ในช่ ว ง 10 ปี แ รก ศาลปกครองจะมี จุ ด อ่ อ นในด้ า น
การบังคับคดีเนื่องจากเพิ่งเริ่มก่อตั้ง ประกอบกับในช่วงแรกเน้นการดาเนินงานไปที่งานด้านการพิพากษา
การจัดระบบต่างๆ ยังไม่มีคดี ที่พิพากษาเสร็จสิ้น ในขณะที่การบังคับคดี เริ่มปรากฏขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้
คดีที่เข้าสู่ศาลปกครองส่วนใหญ่ไม่จาเป็นต้องบังคับคดี แต่ต่อมาในช่วงหลัง 10 ปี หลังจากที่คดีมีมากขึ้นและ
มีการบังคับคดีมากขึ้น ประกอบกับเมื่อได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการบังคับคดีของศาลปกครอง ศาลปกครอง
จึงได้พยายามแก้ไขและปรับปรุ งการบังคับคดี อาทิ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีบังคับคดีในศาลปกครอง โดยการสร้างระบบบังคับคดีขึ้นมาเพื่อให้ การบังคับคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น ทาให้
ในปั จ จุ บั น การบั ง คั บ คดี ข องศาลปกครองเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บกฎเกณฑ์ ม ากขึ้ น
(จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ า นอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า การบั ง คั บ คดี ข อง
ศาลปกครองที่ผ่านมานั้น อาจติดขัดในเรื่องกฎระเบียบที่ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากโดยปกติการบังคับคดีปกครอง
จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ แต่ด้วยกฎเกณฑ์ของระเบียบที่ยังไม่เอื้อ อานวยต่อการดาเนินงาน ทาให้การบังคับคดี
มีปัญหา อย่างไรก็ตามในปัจจุบันศาลปกครองได้มีการปรับปรุง แก้ไขระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลปกครอง
และได้ มี การประกาศใช้ ร ะเบี ย บดั ง กล่ าว ท าให้ ปั ญ หาที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การบั งคั บคดี ล ดน้อ ยลง (กิต ติพ งษ์
กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
5) ในภาพรวมการบั ง คั บ คดี ข องศาลปกครองมี ค วามชั ด เจน
แต่บางคดีซึ่งเป็นส่วนน้อยอาจด้วยคาสั่งทางกฎหมายยังมีความคลุมเครือ ด้วย “ภาษาของกฎหมาย” อันเกิด
จากผลคาวินิ จฉัยหรือคาชี้ขาดในทางคดี แม้ศาลจะมีช่องทางว่า หากไม่เข้าใจในผลคาวินิจฉัยหรือคาชี้ขาด
ศาล ประชาชนสามารถติดต่อประสานงานไปที่สานักคดีเพื่อที่จะให้ศาลปกครองอธิบายอัตถะในเรื่องของภาษา
ทางกฎหมายที่ ศาลพิจ ารณาได้ แต่ป ระชาชนส่ ว นใหญ่ ยั งไม่ทราบช่องทางดัง กล่ าว (สมโภชน์ โตรัก ษา,
สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
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6) ในบางกรณี อาทิ กรณี ซ อยร่ ว มฤดี ศาลสู ง มี ค าสั่ ง ออกมา
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่สามารถบังคับคดีได้ ยังไม่สามารถรื้อถอนได้ เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ ในการบังคับ
คดีไม่ได้อยู่ที่ศาลปกครองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของกระบวนการในการบังคับคดี ทาให้บางคดีใช้เวลาใน
การบังคับคดีนาน บางคดีไม่สามารถบังคับคดีได้ ตามเป้าหมายของศาลปกครอง (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ,
สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
(1.1.3) ความทั่วถึงและเท่าเทียม ในการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึง
ความยุติธรรมทางปกครอง
1) ส าหรั บ การเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางปกครองของ
ประชาชนนั้ น จากการที่ศาลปกครองได้ แก้ไขกฎหมาย ทาให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีที่ศาลปกครองได้
ง่ายขึ้น การเข้าถึงศาลปกครองมีมากขึ้นกว่า เดิมและมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าในอดีต อาทิ ประชาชน
สามารถยื่นฟ้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า “เป็นนิมิตรหมายที่ดี” เพราะโดยทั่วไปหาก
เป็นคดีของศาลอื่นๆ เช่น ศาลยุติธรรม ระบบดังกล่าวยังไม่สามารถทาได้ ช่องทางการเข้าถึงดังกล่าว ทาให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึ งความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ประชาชนสามารถปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้
เพิ่มขึ้น ทาให้เกิดการสร้างโอกาสและทาให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้ศาลปกครองยังให้คาปรึกษา
และแนะนาโดยตรงผ่านเจ้าหน้าที่ของศาลเองหรือการให้คาแนะนาผ่านเอกสารเผยแพร่ ซึ่งก็เป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ทาให้การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนเป็นไปโดยง่ายมากยิ่งขึ้น (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11
ตุล าคม 2562; กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สั มภาษณ์, 31 ตุล าคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สั มภาษณ์,
1 พฤศจิกายน)
2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ศาลปกครองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
การให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ทาให้ ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เห็นว่าศาลปกครองมีความพยายาม
ในการอานวยความสะดวกในเรื่องของการฟ้องคดี การตรวจสอบความคืบหน้าของคดี มีความพยายามที่จะใช้
เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในกระบวนการต่ างๆ ซึ่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ว่ า เนื่ องจากศาลปกครองเป็ น ศาลใหม่
การพัฒนาต่างๆ สามารถทาได้ง่ายกว่าศาลอื่นๆ การทาให้ประชาชนเข้าใจว่าอะไรคือคดีปกครอง ไม่ใช่คดี
ปกครอง ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น ประชาชนเข้าสู่กระบวนการฟ้องได้ง่ายขึ้น (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์,
สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
3) แม้ศาลปกครองจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
ได้ง่าย แต่ความล่าช้าในการพิจารณาคดีก็ได้ทาให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางการปกครองได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562) โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ยกตัวอย่าง
กรณีของโครงการสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประชาชนได้ร้องเรียนผ่านช่องทางที่หลากหลาย
อันเกิดจากการก่อสร้างสถานีแห่งที่ 3 ที่ให้ยกเลิกสถานีแห่งที่ 1 แห่งที่ 2 ประชาชนต้องเดินทางออกไปนอก
เมือง 9 กิโลเมตร ในขณะที่ระบบคมนาคมขนส่งยังไม่สามารถรองรับได้ โดยอ้างเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่อง
การจราจรติดขัดในเมือง ประชาชนจึงได้ไปร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข สุดท้ายจึงเข้ามา
ร้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นตัดสินให้การก่อสร้างสถานีขนส่งแห่งที่ 3 ไม่ผิด สามารถดาเนินการได้
แต่ในความเป็นจริงประชาชนไม่ได้คัดค้านการเปิดสถานีขนส่งแห่งที่ 3 แต่ประชาชนต้องการให้สถานีขนส่ง
แห่งที่ 1 ยังคงสามารถใช้งานได้ ปัจจุบันกระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
แต่การพิจารณามีความล่าช้ายาวนากว่า 2-3 ปี ในขณะที่ในระหว่างการพิจารณาคดีประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน ทาให้ระหว่างการรอการเยียวยา การรอการตัดสินชี้ขาดจากศาลปกครอง ได้ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของประชาชน ทาให้ประชาชนต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากช่องทาง
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อื่นๆ แทน อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอาจทาให้ประชาชนต้องถอนคดี ดังกล่าวออกจากศาลปกครอง เพื่อให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถพิจารณาได้ ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเห็นว่า ความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทาให้ประชาชน
ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางการปกครองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4) ช่องทางการเข้าบริ การของศาลปกครองส่วนใหญ่เข้าถึงผ่าน
เว็บไซต์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าเว็บไซต์ของศาลปกครองดี มีรายละเอียด ให้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน โดยเฉพาะ
ขั้นตอนต่างๆ (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(1.1.4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวน
วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม สาหรับในประเด็นการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างกันคือ
1) การจั ด อบรมให้ ค วามรู้ ใ นหลั ก สู ต รระยะสั้ น เพื่ อ ท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับหลักการหรือแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อป้องการนา
คดี เ ข้ า สู่ ศ าลปกครองนั้ น เหมาะสมแล้ ว นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน
การดาเนินงานต่างๆ ของศาลปกครองและการนาเสนอคดีตัวอย่างต่างๆ ผ่านทางสารคดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่าย ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองมากขึ้น (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31
ตุลาคม 2562
2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองมีความพยายามที่จะเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง มีการสัมมนาเชิงวิชาการ ผู้บริหารศาลปกครอง
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองที่เกี่ยวข้องได้ออกมาเผยแพร่ให้ความรู้กับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของภาคประชาชนนั้นพบว่ามีน้อยและยังไม่ทั่วถึง ประชาชนที่รับทราบและมาใช้บริการส่วนใหญ่เป็น
ผู้นา ประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยทราบ ดังนั้นศาลปกครองควรพยายามที่จะเผยแพร่ให้ความรู้ กับประชาชน
ทุกกลุ่ม อย่างทั่วถึง และเน้นการป้องกัน แม้ว่าต้องใช้งบประมาณมาก เพื่อให้เกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
แม้จะเห็นผลช้าแต่ว่ามีความยั่งยืน เนื่องจากเป็นเรื่องของความรู้ เพื่อทาให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตัวเองและหน่วยงาน หากศาลปกครองเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
ในทุกพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง ก็จะทาให้ประชาชนเข้าใจบทบาทของศาลปกครอง ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้ทาการออกคาสั่งทางปกครองก็จะเข้าใจ ลดการกระทาที่ไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส ไม่สุจริต ทาให้ประชาชนมี
ช่องทางมากขึ้นนอกเหนือจากผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562;
วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
3) ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคดีปกครองยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ ดังนั้นจึงควรสร้างความรู้ความ
เข้าใจในระบบของศาลปกครองให้มากขึ้น การทาให้ประชาชนรวมทั้งราชการ หน่วยงานการปกครองได้รับรู้
และมีความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าเดิม (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
(1.1.5) การวางหลัก กฎหมายและแนวทางปฏิ บัติร าชการที่ดี ใ ห้แ ก่
หน่วยงานทางปกครอง
1) ศาลปกครองต้ อ งวางหลั ก คดี ท างปกครอง โดยเห็ น ว่ า
ศาลปกครองเองได้มีการวางหลักกฎหมายของศาลปกครองเองมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง โดยคาดหวัง ต่อศาลปกครอง
ว่าจะพัฒนาหลักกฎหมายการปกครองขึ้นเองโดยตรง ซึ่งในปัจจุบันศาลปกครองได้ทาหน้าทีน่ ี้บ้างแล้ว ได้มีการ
สรุ ป ค าวิ นิ จ ฉัย ค าส าคั ญ เผยแพร่ เป็ น หลั ก กฎหมายคดีป กครองจากค าวินิ จ ฉั ยของศาลปกครอง ท าให้
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ประชาชนสามารถเรียนรู้หลักของกฎหมายศาลปกครองจากการวินิจฉัยคดีต่างๆ ได้ ส่วนงานวิชาการทาง
ศาลเองก็โดดเด่นเช่นกัน (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์,
1 พฤศจิกายน)
2) ศาลปกครองมี ก ารวางหลั ก กฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ
ราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง ซึ่งหน่วยงานของรัฐเข้าใจการทางานของศาลปกครองได้ดี เนื่องด้วย
ศาลปกครองมีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานรัฐอยู่ตลอดเวลา (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์
, 11 ตุลาคม 2562)
3) บางคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งโดยหลักแล้ว ต้องนามาใช้กับ
ฝ่ายปกครอง แต่มักมีองค์กรหรือหน่วยงานการปกครองบางกลุ่มที่ไม่ เห็นด้วยกับคาพิพากษาของศาลปกครอง
แล้วไปอ้างหลักของศาลยุติธรรมมาใช้เพราะไม่ผูกมัดองค์กร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากศาลปกครองเองยังไม่ทา
ให้ ป ระชาชนหรื อหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตระหนัก รับรู้และยอมรับผลการพิจารณาคดี หรือการนาเอาผลการ
พิจารณาคดีไปปฏิบัติตามอย่างจริงจังทั่วถึง (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
(1.1.6) การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระ
และเป็นกลางทางการเมือง
1) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ว่ า ศาลปกครองมี ค วามเป็ น อิ ส ระจาก
การเมือง โดยมองว่าความเป็ น อิส ระทางการเมืองเป็นสิ่ งที่ศาลปกครองพยายามสร้างเพื่อให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย กระบวนการในการพิ จ ารณาของศาล ศาลยัง คงพยายามให้ ค วามเป็ น ธรรมกั บทุ ก ฝ่ า ย ท าให้
ภาพลักษณ์ของศาลปกครองยังคงแสดงให้เห็นว่าศาลปกครองมีอิสระทางการเมือง อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ตุลาการแต่ละท่านนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่สามารถห้ามได้ว่าจะทาให้ตุลาการมีความเป็นอิสระมากน้อย
แค่ไหน (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
2) มีความเชื่อมั่นในเรื่องของความเป็นกลางทางการเมือง เพราะมี
กระบวนการสอบทานมาก มีก ารตรวจสอบระหว่ างกัน (เมธิ นี เทพมณี , สั ม ภาษณ์, 4 ตุ ล าคม 2562)
นอกจากนี้หากประเทศใดถ้าฝ่ายตุลาการไม่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง ประเทศนั้นไม่อยู่ในมาตรฐานสากล
และนี่ คือความภาคภูมิ ใจและเป็ นจุ ดเด่นของระบอบเสรีประชาธิปไตย (จรัญ ภักดีธ นากุล , สั มภาษณ์, 9
ตุลาคม 2562)
3) เห็ นว่ ามีความเป็นกลางทางการเมื องและมี ความเชื่อ มั่นใน
ความเป็นอิสระ ความเป็นกลางของศาลปกครอง เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านยังไม่เคยเห็นข่าวในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องการดาเนิน การของศาล (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31
ตุลาคม 2562)
4) มีความมั่นใจว่ าการอ านวยความยุติ ธ รรมของศาลปกครอง
มีอิสระปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน ได้ติดตามพัฒนาการการทาหน้าที่
ของศาลปกครองมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าศาลปกครองได้ มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
อาทิ การเพิ่มแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต คดีที่เกี่ยวข้อง
กับอิเล็กทรอนิกส์ สื่ อสั งคมออนไลน์ ศาลปกครองได้นาเอานวัตกรรมต่างๆมาใช้เพื่อตอบสนองต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน มีวิธีการดาเนินการที่เป็นขั้นเป็นตอน มีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เมื่อมา
พึ่งพิงศาลปกครองแล้วประชาชนได้รับการเยียวยาในเบื้องต้น เช่น การชะลอคาสั่งของการปกครองเพื่อให้การ
ใช้ชีวิตของประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากคาสั่ งทางการปกครอง ทาให้ประชาชนพึงพอใจ แม้ต้องรอเวลา
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ในการตัดสินคดีก็ตาม นอกจากนี้การตัดสินคดีของศาลปกครองในแต่ละคดีมีมาตรฐาน (สมโภชน์ โตรักษา,
สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
(1.1.7) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาพลั ก ษณ์ แ ละ
พฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง
1) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม
2562; จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562) เนื่องด้วยกระบวนการของศาลไม่ได้ระบุว่าจะต้อง
ได้รับการพิจ ารณาจากผู้ พิพากษาท่านใด ไม่สามารถรู้ได้ล่ว งหน้าว่าจะเข้าไปสู่ผู้พิพากษาท่านใด เป็นการ
“ยกขั้ น ตอนการรู้ จั กคนออกไป” ทาให้ ป ระชาชนสามารถมั่ น ใจระบบการพิ จารณาคดี (เมธินี เทพมณี ,
สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
2) ตุลาการศาลปกครองยังมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต
มีคุณธรรม เนื่องจากศาลปกครองยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็น
ความซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต แตกต่างจากศาลอื่นที่อาจจะปรากฏออกมาบ้างผ่านสื่ อต่างๆ ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิ เห็ น ว่า
ศาลปกครองสามารถดาเนินการในส่วนนี้ได้ดี (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
(1.2) ภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
(1.2.1) ภาพลักษณ์เชิงบวก
1) ศาลปกครองยังมี ภ าพลั ก ษณ์ข ององค์ก รที่มี อิส ระจากจากการเมือ ง
เนื่ องจากเป็ น สิ่ งที่ศาลปกครองพยายามจะสร้างเพื่อ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย (อุดม รัฐ อมฤต, สั มภาษณ์ ,
7 ตุลาคม 2562)
2) แม้จะเป็นศาลใหม่แตกต่างจากศาลอื่นๆ อาทิ ศาลยุติธรรม ศาลอาญา
ศาลแพ่ง แต่ผู้ ทรงคุณวุฒิเห็น ว่า ศาลปกครองสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ เป็นการพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดเข้าสู่ ยุคสมัย ใหม่ โดยเฉพาะการยอมรับการนาเทคโนโลยีส มัยใหม่เข้ามาใช้ในการให้บริการ
(อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
3) ศาลปกครองมีภาพลักษณะที่ดี เปลี่ยนแปลงปรับตัวได้รวดเร็ว ในขณะที่
ศาลอื่นใช้เวลามาก อาทิ ศาลยุติธรรมใช้เวลา 100 กว่าปี ในขณะที่ศาลปกครองใช้ระยะเวลา 18 ปี ในขณะ
ที่ปราศจากฐานดั้งเดิมของตัวเองมาก่อน ซึ่งแม้ว่าจะใช้เวลาไม่มากนักแต่ก็สามารถพัฒนามาได้จนถึงปัจจุบัน
และมีการพัฒนาเร็วมาก (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
4) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ภาพลักษณ์การดาเนินงานตลอด 18 ปี
ที่ผ่ า นมาของศาลปกครองนั้ น ได้มี การพัฒ นาจากการเป็น ศาลใหม่ที่ไ ม่มี ใครรู้จัก จนมาเป็น ศาลที่ท าให้
ประชาชนเชื่อมั่นได้นั้น สื่อให้เห็นว่าศาลปกครองเป็นศาลที่สาคัญอีกศาลหนึ่งของประเทศไทย เป็นภาพลักษณ์
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มของศาลที่ ต้ อ งการเน้ น ในเรื่ อ งของ “ความยุ ติ ธ รรม” ซึ่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ว่ า
ศาลปกครองสามารถท าได้ ดี สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชนในการท าหน้ า ที่ ข องศาล
ในขณะเดียวกันศาลเองก็พยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ หากมีคดีสาคั ญๆ ศาลปกครอง
จะแถลงออกมาเป็นระยะๆ ทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากขึ้น (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31
ตุลาคม 2562)
5) การจัดตั้งศาลปกครองเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขคดีการปกครองให้กับ
ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากรัฐ จากพัฒนาการที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิเห็ นว่า ประชาขนเริ่มที่จะเข้าใจ
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บทบาทหน้าที่ของศาลปกครองมากขึ้น ทาให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการ ประชาชนเข้าไปพึ่งพาเพื่อขอความ
เป็นธรรม ไปขอความช่วยเหลือ มากขึ้น ดังนั้นภาพลักษณ์ของศาลปกครองก็คือ องค์กรซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของ
ประชาชน เพื่อขอความเป็นธรรม (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
6) ศาลปกครองมีพัฒนาที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยเฉพาะการพัฒนาในเรื่องของ
หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ จากที่เดิมอยู่กับสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พัฒนามาเป็นศาลปกครอง
ในปัจจุบัน “เป็น 18 ปีที่มีคุณค่า” เป็นคุณค่าที่นามาซึ่งความยุติธรรมในสังคมในแง่ของการลดผลกระทบ
ที่ประชาชนทุกกลุ่มได้รับจากคาสั่งทางปกครอง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ได้รับการอานวยความยุติธรรม
จากคาสั่งทางปกครองทีท่ าให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562;
วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
7) ศาลปกครองเป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน เนื่ อ งจากตั้ ง แต่ เ กิ ด จนตาย
ประชาชนต้องติดต่อกับราชการ ซึ่งบางครั้งมีปัญหา อาทิ มีความล่าช้า เอกสาร ขั้นตอนต่างๆ มีจานวนมาก
ฯลฯ (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
8) ที่ผ่านมามีผลการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ที่ทาง ปปช.สารวจ
พบว่า ส านั กงานศาลปกครองมีผลการประเมินอยู่ในลาดับที่ส อง ดังนั้นศาลปกครองจึงมีภาพลั กษณ์ของ
คุณธรรมและความโปร่งใส (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(1.2.2) ภาพลักษณ์เชิงลบ
1) เป็นองค์กรที่มีความเป็น “แบบพิธี” ค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะเป็น
องค์ก รที่ท าหน้ าที่ ใ นการตั ด สิ น ชี้ข าดในเรื่ อ งผลประโยชน์ ระหว่า งหน่ ว ยงานของรั ฐ กั บ ประชาชน (อุ ด ม
รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) เนื่ อ งจากปั ญ หาการตั ด สิ น คดี ที่ ล่ า ช้ า ท าให้ ค วามล่ า ช้ า กลายเป็ น
ภาพลักษณ์เชิงลบของศาลปกครอง (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
3) ศาลปกครองยังถือว่าเป็นศาลใหม่ มีระยะเวลาในการก่อตั้งน้อยกว่า
ศาลอื่ น ๆ ยั ง ถื อ ว่ า “ยั ง ไม่ เ ต็ ม วั ย ” ท าให้ เ กิ ด คดี ที่ ยั ง คั่ ง ค้ า งอยู่ จ านวนมาก กระบวนการพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองบางครั้งมีความหลักหลั่นกันมาก (นิเวศน์ หาญสมุทร์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
4) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บ างท่ า นเห็ น ว่ า พั ฒ นาการด้ า นภาพลั ก ษณ์ ข อง
ศาลปกครองยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กาลังเกิดขึ้น โดยผู้ทรงคุณวุฒิเห็น
ว่า พัฒนาการเกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ พัฒนาการของการไปศึกษาเปรียบเทียบกับศาลอื่นๆ และพัฒนาการ
ที่เกิ ดขึ้น จากการเรี ย นรู้ จ ากระบบภายในของศาลปกครองเอง ซึ่ง ในส่ ว นของการเรี ยนรู้ จากภายในของ
ศาลปกครองเองนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ายังไม่เปิดกว้างมากนัก (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(2.1) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง เนื่องด้วย
เมื่อพิจารณาจากผลงานของศาลปกครองที่ผ่านมา จากการวางหลักของการวินิจฉัยคดี ต่างๆ ถือว่าเป็นการ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง เป็นการวินิจฉัยที่ได้รับการยอมรับ ส่วนเรื่องของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่มีความสามารถใน
การทางานหรือไม่นั้น พบว่ามีคนแข่งกันเพื่อมาสอบเข้าจานวนมาก ศาลปกครองมีการคัดเลือกอย่างเข้มข้น
อีกทั้งศาลเองยังมีระบบการฝึกเจ้าหน้าที่ของศาลเองด้วย จึงเชื่อว่าในระบบการคัดเลือกรับคนเข้ามาและฝึกต่อ
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ทาให้ คุณภาพของเจ้ าหน้ าที่ดีขึ้น (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สั มภาษณ์, 31 ตุล าคม 2562) นอกจากนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชื่อมั่นในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
(2.1.1) ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/
หน่วยงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ในประเด็นเรื่องความสามารถหรือสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันกล่าวคือ
1) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ห็ น ว่ า การด าเนิ น การโดยภาพรวมของ
ศาลปกครองนั้นถือว่าดี มีการพัฒนาและมีการปรับตัวมาโดยตลอด เช่น การรับฟ้องคดี สามารถทาได้ง่ายขึ้น
ศาลปกครองมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ น การรั บ ฟ้ อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม ากขึ้ น ส่ ว นเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ง าน
เจ้ า หน้ า ที่ มี ก ารให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาที่ ดี เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ฝนมากขึ้ น การให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ท าได้ ดี
(กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
2) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีข้อสงสัยในเรื่องสมรรถนะหรือประสิทธิภาพ
ของทั้งตุล าการและเจ้ าหน้ าที่ ในทางตรงกันข้ามเจ้าหน้ าที่บางคนอาจมีคุณสมบัติมากกว่า หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย นอกจากนี้ตุลาการและเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้มีแค่เพียงความสามารถเท่านั้น ตุลาการหรือเจ้าหน้าที่
ในศาลปกครองบางท่ า นยั ง เป็ น ผู้ มี ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในเรื่ อ งนั้ น ๆ จนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม
(จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
3) บุ ค ลากรของศาลปกครอง มี ก ารอ านวยความสะดวก
แก่ป ระชาชนมากขึ้น มีการอธิบ ายชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเข้ามาติดต่อว่าจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร
สามารถ อธิบายและให้ข้อมูล ได้อย่ างชัดเจน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
มี ค วามสมบู ร ณ์ (สมโภชน์ โตรั ก ษา, สั ม ภาษณ์ , 11 ตุ ล าคม 2562; วี ร วิ ท คงศั ก ดิ์ , สั ม ภาษณ์ ,
1 พฤศจิกายน)
4) ศาลปกครองและศาลส่ ว นใหญ่ ยั ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการ
ดาเนินการที่มีความล่าช้า เนื่องจากในปัจจุบันมีจานวนคดีมากขึ้น ในขณะที่อัตรากาลังของศาลปกครองมีน้อย
มีตาแหน่งว่างมาก เพราะมีผู้สอบไม่ผ่านจานวนมาก เนื่องจากมาตรฐานการคัดเลือกสูง ดังนั้นการดาเนินการ
ต่างๆ จึงมีอัตรากาลังไม่เพียงพอและครอบคลุมทั้งหมด (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน
2562)
(2.1.2) การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ โ ดยยึ ด ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้
1) ผู้ ทรงคุณวุฒิ เห็ นว่า ในส่ว นของความยุติธ รรมศาลปกครอง
ทาได้เป็นอย่างดี ไม่เลือกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาล เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อมวลชน ยังไม่พบว่าศาลปกครองมีข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับความไม่ยุติธรรม ความไม่ซื่อสัตย์
สุจ ริต เลือกปฏิบัติ ดังนั้ น ประชาชนจึงมีความไว้วางใจ มั่นใจศาลปกครอง ประกอบกับศาลปกครองเป็น
ที่พึ่ ง สุ ด ท้ า ยของประชาชน ดั ง นั้ น ศาลปกครองจึ ง น่ า ที่ จ ะมีค วามยุ ติ ธ รรมสู ง (กิ ตติ พ งษ์ กมลธรรมวงศ์ ,
สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
2) ด้ ว ยกฎหมายของหลั ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ห้ ห น่ ว ยงานปฏิ บั ติ
ซึ่ง ศาลปกครองเองได้ ป ฏิ บั ติ ต ามด้ว ยความยุ ติธ รรมตามหลั ก กฎหมายและหลั กปฏิบั ติไ ด้อ ย่า งเคร่ งครั ด
(มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
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(2.1.3) ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจ
จากประชาชน
1) ศาลยังคงเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ประชาชนมีความไว้วางใจ
ศาลปกครอง และมองว่าศาลปกครองสามารถอานวยความยุติธรรม เป็นที่พึ่งสุ ดท้ายได้ (อุดม รัฐ อมฤต,
สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562; กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน
ยกตัวอย่างว่า ในหลาย ๆ คดี แม้ศาลปกครองจะใช้เวลาในการพิจารณาคดีค่อนข้างยาวนาน ตัวอย่างเช่น
กรณี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี หรื อ คดี ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม อาทิ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แม้ศาลจะใช้เวลาในการพิจารณานาน ทาให้กระทบต่อชีวิตของประชาชน แต่เมื่อ
มีการตัดสิ นมาแล้ว ทาให้เกิดการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการใช้ชีวิต ทาให้ประชาชนเห็นว่า
ศาลปกครองสามารถพึ่งพาอาศัยได้ (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน
“เชื่อโดยสุจริตใจ” โดยสังเกตจาก เมื่อศาลตัดสินแล้วยังไม่พบว่ามีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลปกครอง
อย่างรุนแรง หรือมีการยื่นถอดถอนตุลาการศาลปกครอง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าศาลปกครองได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562; วีรวิท คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
2) ศาลปกครองได้รับความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความ
เชื่อถือ ไว้ว างใจจากประชาชนมากพอสมควร เมื่อพิจารณาจากการเข้าไปใช้บริการและการฟ้องคดีของ
ประชาชนที่มีจานวนมากขึ้น (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
3) เนื่องจากมีประชากรจานวนหนึ่ งที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของศาลปกครอง ทาให้ประชาชนบางส่วนยังไม่มั่นใจศาลปกครอง (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม
2562)
(2.1.4) การเปิดเผย ตรงไปตรงมา การเปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนา
ที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน
1) ศาลปกครองมีการเปิดเผยข้อมูล ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ายังไม่ค่อยมีประเด็นในเรื่องของศาลปกปิดข้อมูล เนื่องจากกระบวนการ
ยุติธรรมจาเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอยู่แล้ว (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
2) การดาเนินการของศาลปกครองที่ผ่านมาในส่วนนี้ถือว่าดี มีการ
การเปิดเผยข้อมูล และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงานได้ (มนต์ชัย ชนินทรลี ลา, สัมภาษณ์,
4 พฤศจิกายน 2562)
3) ในบางกรณีการอธิบายคาตัดสินมีความคลุ มเครือ ไม่ชัดเจน
เช่น ในบางคดีการให้เหตุผลประกอบการตัดสินของที่ประชุมใหญ่มีน้อย ในขณะที่บางคดีมีความละเอียด
ท าให้ เ กิ ด ความคลุ ม เครื อ หากเป็ น นั ก กฎหมายจะเกิ ด ข้ อ สงสั ย เช่ น กรณี ที่ มี ก ารกลั บ ค าพิ พ ากษาของ
ศาลชั้นต้นเสียงส่วนใหญ่ให้กลับคาพิพากษาแต่ไม่ได้ให้เหตุผล ขณะที่เสียงข้างน้อยที่ให้ยืนตามมีการให้เหตุผล
จานวนมาก ซึ่งตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ศาลปกครองควรมีเหตุผลในทางกฎหมายที่สามารถอธิบาย
ให้ประชาชนเข้าใจได้ว่า เพราะเหตุใดจึงมีการกลับคาพิพากษาของศาลชั้นต้น ในบางกรณีคาพิพากษาในบาง
เรื่องมีความไม่ชัดเจน ทาให้เกิดการตั้งคาถามถึงบรรทัดฐาน ตัวอย่างเช่น คดีอายุของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ทาให้ประชาชนสับสน เนื่องด้วยศาลชั้นต้นตัดสินแตกต่างกันในแต่ละศาล จนในที่สุดศาลปกครองสูงสุดตัดสิน
ว่าต่ออายุเกิน 60 ไม่ได้ ทาให้คาพิพากษาศาลปกครองซึ่งน่าที่จะเป็นบรรทัดฐานที่ทาให้หน่วยงานภาครัฐ
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นาไปปฏิบัติงานอย่างอย่างราบรื่น เป็นไปอย่างยุติธรรม เกิดความสับสน (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, สัมภาษณ์,
16 ตุลาคม 2562)
4) ประชาชนควรที่จะสามารถตรวจสอบสถานะของคดีได้ว่าอยู่ใน
ขั้นตอนได้ โดยเฉพาะคดีสาธารณะ หรือคดีไม่สาธารณะ คู่กรณีหรือคู่ความ ควรจะสามารถตรวจสอบสถานะ
ของคดีได้ “อย่างน้อยสามารถจะคาดการณ์ได้” ในขณะที่บางคดีมีความรวดเร็วมาก อาจเป็นเพราะหากตัดสิน
ล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายมาก เช่น คดีประมูลสร้างสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคดีเชิงนโยบาย ที่เกี่ยวกับ
การสร้างโครงการขนาดใหญ่ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
(2.1.5) ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ สนใจรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
คุณภาพการให้บริการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านเห็นว่า ในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในทางกฎหมายนั้นเปิดกว้างให้ป ระชาชนแสดงความคิดเห็นของตนโดยตรงไปยังศาล แต่ในทาง
ปฏิบั ติอ าจยั ง ไม่ ส ามารถท าให้ ม ากนั ก ดั งนั้น ศาลปกครองจึ งควรเปิด ช่อ งทางให้ ประชาชนสามารถที่จ ะ
เสนอแนะข้อคิดโดยตรงมาที่ศาลปกครอง ซึ่งก็จะทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น
เชื่อมั่นว่าศาลยินดีรับฟังเสียงจากประชาชน (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562 ; วีรวิท
คงศักดิ์, สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน)
2) ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน เพราะศาลปกครองมีการแสวงหาข้อมูลจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ฟ้อง (สมโภชน์ โตรักษา
, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
(2.1.6) การใช้ อ านาจเป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ อยู่ ใ นขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
1) การใช้ อ านาจศาลยั ง คงอยู่ ใ นขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่
กฎหมายกาหนด ศาลยังคงมีหลักคิด การให้เหตุผลในการทาหน้าที่ บุคคลที่เข้ าไปทาหน้าที่ในศาลปกครอง
ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง เป็นผู้ที่อยู่ในระบบราชการมีความเข้าใจการบริหารจัดการ
เข้าใจหลักกฎหมายในระดับหนึ่ง ทาให้ไม่มีปัญหาในการใช้อานาจ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม
2562)
2) การใช้อานาจตามอานาจหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณา
คดีของศาลต่างๆ ไม่ได้เป็นการนาคดีที่ไม่มีอานาจขึ้นมาพิจารณา แต่อาจมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของการตีความ
ซึ่งต้องเคารพการวินิจฉัยของศาล (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
3) ศาลปกครองมีการใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรืออยู่ใน
ขอบเขตอานาจหน้ าที่ ตามบทบั ญ ญัติข องกฎหมาย อาทิ การบัง คับคดี การสั่ งทุ เลาชั่ว คราว เพราะหาก
ศาลปกครองเห็นว่าหากปล่อยให้มีการเดินหน้าคาสั่งทางปกครอง ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ
ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
4) ศาลปกครองใช้ อ านาจเป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ห รื อ อยู่ ใ น
ขอบเขตอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย มีความเป็นกลาง และใช้หลักกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติมา
เป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่ (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
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(2.1.7) ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
1) เนื่องจากโดยหลักแล้ว การใช้บริการศาลไม่เสียค่าธรรมเนียม
หากไม่เป็ น เรื่ องของการฟ้องร้องเรีย กค่าเสี ยหาย ดังนั้นผู้ ทรงคุณวุฒิ จึงเห็ นว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายและเวลา เพราะเป็นการพิจารณาคดีโดยเอกสารเป็นหลักการ ไม่ต้องสืบพยานจานวนมาก กลไก
ของศาลเองเอื้อให้เกิดการเข้าถึงของประชาชนและไม่ต้องการให้ประชาชนสิ้ นเปลืองเวลาหรือค่าใช้จ่าย
(กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
2) การใช้บริการของศาลปกครองมีความคุ้มค่าและศาลปกครอง
ยังคงต้องพัฒนาต่อไป โดยเฉพาะแนวคิดที่มีความพยายามจะทาในเรื่องของสื่อสารอิเล็ กทรอนิกส์เกิดขึ้น
ในยุคของข้อมูลข่าวสาร ในยุคเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
เช่น ประชาชนอาจมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถมาศาลได้หรือด้วยระยะทาง ก็สามารถใช้การสื่อสารดังกล่าวได้
เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทาให้คนเข้าถึง (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
3) อย่างไรก็ตามในเรื่องของเวลา เนื่องจากมีจานวนคดีที่ขึ้นสู่
ศาลปกครองมีจานวนมาก มีการกระจุกตัวอยู่ในบางพื้ นที่ ในขณะที่ศาลปกครองมีบุคลากรจากัดทาให้เกิด
ปั ญหาความล่ าช้า ในการให้ บ ริ การ อาทิ ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสู งสุ ดอาจมีจ านวนคดี มาก
โดยเฉพาะศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีลักษณะเหมือน “คอขวด” หรือเนื่องจากความเจริญกระจุกตัวอยู่ในเมือง
ใหญ่ ทาให้จานวนคดีกระจุกตัวอยู่ในศาลปกครองบางแห่ง อาทิ ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองเชียงใหม่
ศาลปกครองนครศรี ธ รรมราช ศาลปกครองนครราชสี ม า ส่ ว นศาลที่ ตั้ ง ใหม่ อาทิ ศาลปกครองยะลา
ศาลปกครองเพชรบุรีมจี านวนคดีน้อย (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
4) การฟ้องมีความคุ้มค่าเพราะง่าย สะดวก ช่วยให้ต้นทุนในการ
ฟ้องของประชาชนลดลง มีการงดเว้น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งเข้าถึงง่ ายกว่าศาลอื่นๆ อาทิ ศาลยุติธ รรม
นอกจากนี้กระบวนการฟ้องยังมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ , สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม
2562)
5) มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย แต่อาจใช้เวลา
มากไปบ้าง เนื่องจากจานวนคดีมีมากและมีความยากขึ้น (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน
2562)
(2.1.8) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
1) ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
และคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการให้บริการที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถรองรับภารกิจที่
มีอยู่จานวนมากได้ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) มีการแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้าน มีการรับฟังหน่วยงานที่เป็น
ผู้ออกคาสั่งทางปกครอง น าเอามิติของการพัฒนาบ้านเมืองที่ เกี่ยวข้องกับคาสั่ งทางปกครองมาพิจารณา
(สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
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3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
(3.1) ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
ของศาลปกครอง
(3.1.1) ด้านการรับรู้ของประชาชน
1) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บ างท่ า นเห็ น ว่ า ประชาชนยั ง มี ก ารรั บ รู้ รู้ จั ก
ศาลปกครองน้อย (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562; จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม
2562)
2) แม้ศ าลปกครองจะมีสื่ อประชาสั มพั นธ์ จานวนมาก แต่ก าร
เข้า ถึงกลุ่ มเป้ า หมาย การสื่ อสารถ่ ายทอดโดยเฉพาะในกลุ่ มประชาชนยังไม่ร วดเร็ว พอ (เมธินี เทพมณี ,
สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
3) สื่อบางประเภทที่ศาลปกครองใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าประชาชนยังไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกเนื่องจากมีช่วงเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์จากัด มองว่าเป็นการสูญเสียงบประมาณ โดยต้องการให้เน้นที่คุณภาพของข้อมูลซึ่งไม่สามารถ
ทาได้ผ่านสื่อดังกล่าว (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
4) เนื้อหาบางประเภทประชาชนยากที่จะเข้าใจ แม้ศาลปกครอง
จะมีช่องทางการสื่อสารจานวนมาก แต่หากพิจารณาที่ข้อมูลซึ่งส่ วนใหญ่มาจากเว็ บไซต์เป็นหลัก จะพบว่า
ข้อมูลบางประเภทยากที่จ ะเข้าใจ โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังเข้าไปใช้ น้อย
ถ้าไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 8 พฤศจิกายน 2562)
5) ศาลปกครองยังขาดการประชาสัมพันธ์ แม้แต่ในวงการของศาล
ด้วยกันยังไม่ค่อยรับทราบข้อมูลจากศาลปกครองมากนัก รู้เพียงพื้นฐานบางอย่าง หรือบางคดียังไม่ทราบว่า
ขึ้นกับศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง บางอย่างศาลต้องเข้ามาชี้นาความเป็นธรรมให้แก่สังคม ด้านกฎหมาย
การปกครองต่างๆ (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(3.1.2) ด้านการพิจารณาคดี
1) เนื่องจากคดีประเภทต่าง ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ
การออกคาสั่งการปกครอง ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิด ปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการ
การออกกฎออกระเบี ย บต่ า ง ๆ แต่ ก ระบวนการในการท าหน้ า ที่ ข องศาลปกครองยั งปรั บ ไม่ ทั น กั บ
ความหลากหลายของคดี (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) มีระยะเวลาในพิจารณาคดีนาน ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับ
ให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา ที่ทาให้เกิดความเป็นไปได้ยาก เช่น กรณีการฟ้องร้องเรื่องการแต่งตั้งซึ่งผู้ฟ้องมีอายุ
ใกล้เกษียณราชการ แต่เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดีใช้เวลามาก ทาให้เมื่อกระบวนการพิจารณาคดีเสร็จ
ผู้ฟ้องชนะแต่ผู้ฟ้องเกษียณอายุไปก่อนแล้ว ทาให้ไม่สามารถคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ฟ้องได้ แม้ว่าจะได้สิทธิ
ประโยชน์ จากตาแหน่งดังกล่าว แต่ไม่ได้ดารงตาแหน่งในตาแหน่งที่ควรเป็น ทาให้ การบังคับคดีซึ่งเชื่อว่า
จะต้องสามารถบังคับคดีตามคาสั่งได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ในช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่สามารถทาได้ (เมธินี
เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
3) ค าวิ นิ จ ฉั ย บางครั้ ง ขาดความชั ด เจน ค าสั่ ง หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย
ของศาล คาตัดสินบางอย่างทาให้เกิดข้อถกเถียงแม้จะเป็นส่วนน้อย อาจด้วยเพราะเป็นภาษาทางกฎหมายซึ่ง
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เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเข้าใจยาก เมื่อศาลตัดสินแล้วในห้องพิจารณา ศาลจะไม่ได้อธิบายว่าคาตัดสินเป็น
อย่างไร แต่ถ้าสงสัยในผลคาตัดสินของศาลก็สามารถสอบถามได้จากสานักบังคับคดี ทาให้เกิดการตีความ
คาตัดสินกันได้หลายด้าน ผลก็คือทาให้คู่ความทั้งสองฝ่าย ทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายรัฐถกเถียงกันเอง ทาให้
ต้องหาคนกลางมาตัดสิน ด้วยการประสานงานเข้าไปยังที่ศาลปกครองอีกครั้งเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจ
(สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
4) เนื่ อ งจากตุ ล าการของศาลซึ่ ง มาจากหลายสาขาอาชี พ
โดยคัดเลือกจากคุณวุฒิ จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
ในขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ประเทศไทยมีกระทรวง ทบวง กรมและรัฐมนตรีจานวนมากในหลากหลายสาขา
ทาให้การกาหนดคุณวุฒิของตุลาการเพียง 4 คุณวุฒิอาจไม่เพียงพอกับคดีที่มีความหลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น อาทิ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องการผู้ทรงคุณวุฒิที่เฉพาะเจาะจงทางด้านสิ่งแวดล้อม อาจทาให้
ตุ ล าการไม่ ส ามารถพิ จ ารณาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล (ณั ช พล ตั น เจริ ญ , สั ม ภาษณ์ , 8
พฤศจิกายน 2562)
5) อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาคดี เพราะตุลาการที่มาพิจารณา
คดีอาจมีความรู้เฉพาะในเรื่องนั้นๆ น้อย ประกอบกับการพิจารณาคดีไม่ได้ อ้างอิงเพียงเฉพาะด้านกฎหมาย
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เหมื อนกรณีข องคดี แ พ่ งหรื อ คดี อ าญาซึ่ ง กฎหมายก าหนดชั ด เจน แต่ ก ารพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองเป็นการพิจารณาคดีจากข้อเท็จจริง จากรูปพยาน จากหลักฐาน ที่มีการฟ้องร้องกัน รวมไปถึง
อิงกฎหมายเข้ามา บางครั้ งมีห ลั ก รั ฐ ศาสตร์เข้ามาพิจารณาด้ว ย เพราะฉะนั้นแม้การพิจารณาจะมีความ
ยุติธรรม แต่ก็เป็นความยุติธรรมในระดับหนึ่ง ยังไม่ เป็นตัวบทกฎหมายชัดเจน และแน่นอนเหมือนคดีของ
ศาลอื่นๆ (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(3.1.3) ด้านอื่นๆ
1) ศาลปกครองมี ปั ญ หาค่ อ นข้ า งน้ อ ย แม้ จ ะตั้ ง มาในช่ ว ง
ระยะเวลาไม่ถึง 20 ปี ด้ว ยเป็ นกฎหมายที่ตั้ง ขึ้น มาโดยเฉพาะ ทาให้ ไม่มีปัญหา มีความชัดเจนในตัว ของ
กฎหมาย มีความชัดเจนในเรื่ องของระเบี ยบวิธีปฏิบัติที่เป็นระเบียบ มีวิธีปฏิบัติเฉพาะของศาลปกครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจ ส่วนประชาชนในช่วงระยะหลังมีความเข้าใจบทบาทของศาลปกครองมากขึ้น
สะท้อนได้จากจานวนคดีที่เข้ามาสู่ศาลปกครองมากขึ้น เพราะว่าประชาชนรู้ว่าตนสามารถพึ่งศาลปกครองได้
หากได้รับผลกระทบจากเรื่องต่าง ๆ (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
2) อาจมี ก รณี “ฟ้ อ งผิ ด ศาล” แม้ ใ นปั จ จุ บั น จะมี ปั ญ หาลดลง
แต่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ทาให้ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาล โดยเฉพาะในเรื่องที่มี
ความละเอียดอ่อน เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบางกรณีเป็นเรื่องคดีแรงงาน บางเรื่องเป็นคดีการปกครอง
เพราะอยู่ที่สัญญาการจ้าง ทาให้เกิดความสับสน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันประชาชนมีความเข้าใจศาลปกครอง
มากขึ้นกว่าเดิม (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
(3.2) แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ แนวทาง
การพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง
(3.2.1) การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย
1) การสร้างการรับรู้ศาลปกครองให้กับประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็ นว่าศาลปกครองทาหน้ าที่ในส่ ว นนี้ ดี แล้ ว เช่น การออกไปประชาสั มพันธ์ในบางพื้นที่ แต่ผู้ ทรงคุณวุฒิ
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บางท่านเห็นว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือ ทาให้ประชาชนรู้จักศาลปกครองมากขึ้น ส่วนข้อเสียคือ
อาจทาให้ประชาชนเกิดปัญหากับหน่วยงานของรัฐ มากขึ้น ทาให้ประชาชนรู้ว่าสามารถตรวจสอบหน่วยงาน
ของรัฐได้ และถ้ามีปัญหาสามารถไปใช้บริการจากศาลปกครองได้ หรืออาจทาให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่า
หากมีข้อสงสัยในภาคราชการว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ประชาชนยังมีศาลปกครองที่
ช่วยในตรวจสอบ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งศาลต่ า งๆ
ในกระบวนการคิดและพัฒนาฝ่ายตุลาการ เป็นการประสานกันเพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลทั้ง 4 ระบบ โดยเฉพาะศาลที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด
คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ เช่น การร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้ยัง
อาจรวมถึงสภาทนายความ เพราะมีความเชี่ยวชาญเรื่องประชาชน รวมถึงฝ่ายวิชาการต่าง ๆ ของศาล เพราะ
หากมีเฉพาะศาลใดศาลหนึ่ง การให้ความเห็นแก่ประชาชน ประชาชนจะได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือ ได้
ข้อมูลที่มีเนื้อหากว้างๆ ลดช่องว่างระหว่างศาลต่างๆ กับศาลปกครองลง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลจาก
ศาลเพีย งศาลเดียว เพื่อให้การให้ ข้อมูล แก่ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น (จรัญ ภักดี ธ นากุล, สั มภาษณ์, 9
ตุลาคม 2562)
3) การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ออกไปสู่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านมือถือ เช่น เหตุการณ์สด โดยใช้ Facebook
live ประหยัดงบประมาณ นอกจากนี้ยังควรเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล แล้ วอาจนามาปรับปรุงพัฒนา
ฐานข้ อ มู ล นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของ พ็ อ ดคาสท์ (Podcast) เพื่อ ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ไปดู เ หตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
ในพ็อดคาสท์ได้ ซึ่งฐานข้อมูลในส่วนนี้สามารถนามาเชื่อมกับ cloud technology ได้ (จรัญ ภักดีธนากุล,
สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
4) ในส่วนของภาครัฐเองนั้น เมื่อพิจารณาจากคดี ปรากฏว่ามีคดี
ซึ่งผิดหลักกฎหมายเดีย วกัน จานวนมากขึ้น แสดงให้ เห็ นว่าภาครัฐ เองยังขาดการทบทวนสาเหตุที่มาของ
ความผิด ทาให้เกิดความผิดซ้าๆ ดังนั้นศาลปกครองจึงควรมีบทบาทอีกด้านหนึ่ง คือ การป้องกันไม่ให้คดี
เหล่านี้ขึ้นสู่ศาล ในคดีภาครัฐเป็นผู้กระทาผิดเสียเอง เพราะฉะนั้นการนาเอาข้อมูลคดีสาคัญ ต่าง ๆ มาจัด
ความรู้ฝึกอบรมหลักสูตรสั้นๆ ซึ่งปัจจุบัน ศาลมีการจัดอบรมบ้างแล้วแต่เป็นหลักสูตรยาว ให้ประกาศนียบัตร
ต่างๆ ซึ่งเหมาะสาหรับคนที่จะไปสอบเป็นตุลาการต่อมากกว่า สาหรับประชาชนควรเป็นหลักสูตรสั้นๆ เพื่อให้
มาทบทวนหลักการต่างๆ และทางที่ดีอาจจะมีการสกัดและทาเป็นหนังสือเวียนส่งให้กับหน่วยงานของรัฐเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูล อาจจะเป็นแนวคาวินิจฉัยของศาลปกครอง ซึ่งวางหลักไว้และเผยแพร่คดีที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ซ้า
เป็นการป้องกันไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาลมากเกินไป (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
5) ควรส่ งเสริ มความรู้ค วามเข้า ใจตั้ง แต่ ระดั บ เยาวชน โดยให้
เยาวชนถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและกฎหมายหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเยาวชนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิพลเมือง ในขณะเดียวกันกฎหมายที่สอนก็ควรเป็นกฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับเยาวชนเอง ไม่จาเป็นต้องรอไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เยาวชนควรได้เรียนรู้กฎกติกาต่างๆ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเข้าใจในกฎกติกาของการใช้ชีวิต ไม่ละเมิดกติกาของสังคม (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11
ตุลาคม 2562)
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6) เนื่ อ งจากประชาชนทั่ ว ไปสามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
ประชาชนที่อยู่ในชนบทซึ่งอยู่ห่างไกลจากข้อมูลข่าวสารและประชาชนทั่ว ไปที่อยู่ในเมือง ซึ่งมักเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ มีความเข้าใจในขณะที่ประชาชนกลุ่มแรกเข้าถึงข้อมูลได้น้อยกว่า ดังนั้นศาลปกครองควรให้ประชาชน
ในกลุ่ ม ที่ 1 ได้ รั บ ประโยชน์ ได้ รั บ บริ ก าร เข้ า ถึ ง ศาลปกครองมากขึ้ น แม้ ศ าลปกครองจะพยายาม
ประชาสัมพัน ธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แต่ยั งไม่สามารถเข้าถึงกลุ่ มประชาชนที่ด้อยโอกาสดังกล่ าวได้ ดังนั้น
นอกจากจะทาให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้ว ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารยังควรทาให้ง่ายมากขึ้น ควรนา
คดีตัวอย่างที่สามารถสื่อให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆ มาเป็นสื่อในการให้ข้อมูล (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์,
4 พฤศจิกายน 2562)
9) ควรมี การประชาสั ม พัน ธ์ ค ดี เ ด่ น ๆ เพื่ อ ให้ ป ระชาชนสนใจ
เหมือนเป็นการให้ความรู้ทางอ้อมอย่างง่ายๆ แก่ประชาชน โดยไม่จาเป็นต้องอ้างอิงหลักกฎหมายต่างๆ เพราะ
เป็นภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ เช่น กรณีของตากับยายเก็บเห็ด (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน
2562)
10) ส าหรั บ ประชาชนทั่ ว ไปซึ่ ง อยู่ ทั่ ว ประเทศ ควรท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจ เช่น สื่อ Infographic อาทิ วิธีการในการเข้าถึงศาลปกครองเมื่อมี
ปัญหากับรัฐ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นรูปภาพที่ประชาชนเข้าใจได้ง่าย การนาคดีซึ่งเป็นที่สนใจมาทาเป็น
Short news (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
11) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น
ทั้งในเรื่องสิทธิหน้าที่ ขั้นตอนการดาเนินการ (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
12) ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือ
ผู้ที่กาลังดาเนินการฟ้องร้องคดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน เช่น เรื่องสิทธิหน้าที่ ศาลปกครองต้องทาความ
เข้าใจให้ประชาชน มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(3.2.2) การพัฒนากลไกหรื อเครื่องมือในการให้ความรู้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ
1) ควรมีหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับ
ศาลปกครอง อาจเป็นหน่วยงานอื่น แต่เป็นหน่วยงานที่ทาให้ศาลปกครองกับหน่วยงานราชการ ต้องมาทางาน
ร่วมกัน เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการให้ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน (อุดม
รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ควรพัฒ นากลไกที่จะท าให้ เ กิดการพัฒ นางานในเรื่อ งความ
ยุติธ รรม การพัฒนารู ปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเป็นความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ที่จะทาให้
ประชาชนรู้ว่าหน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินการอย่างไรเพื่อให้คดีไม่ต้องไปถึงศาล แต่ประชาชนยังมีความอุ่น
ใจว่าหากมีการฟ้องร้องก็ยังสามารถเข้าถึงศาลได้โดยไม่ยาก (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
3) การประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนผ่านเทคโนโลยี AI โดย
ศาลปกครองควรเน้ น การประชาสั ม พัน ธ์ ผ่ า นการสร้า งดิจิ ต อลมี เดี ย (Digital Medias) และควรเป็น การ
ประชาสัมพันธ์แบบสองทิศทาง แต่สามารถฝากคาถามต่างๆ ได้ ตอบได้ คุยได้ เหมือนเช่นการทางานของ
สายการบิน อาทิ เวลาจองตั๋ว AI จะทาหน้าที่ตอบคาถามของผู้จอง AI จะมีข้อมูลเหล่านี้ สามารถแปลงเสียง
ของผู้ใช้บริการออกมาและหากมีการจองหรือใช้บริการเป็นประจาก็สามารถระบุพฤติกรรมของผู้ใช้บริการได้
โดยไม่ ต้ อ งใช้ เ วลามาก ซึ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งที่ศ าลปกครองสามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ซึ่ ง จะท าให้ ค ดี เ ข้ า สู่
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ศาลปกครองน้อยลง คนเกิดความเข้าใจและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเข้ามาฟ้องศาล ซึ่ง ศาล
ปกครองควรเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิด เช่นเดียวกับทางการแพทย์ที่เน้นการป้อ งกันไม่ให้ป่วยก่อนไป
โรงพยาบาล และให้มีความรู้เกี่ยวกับอาการที่ป่วย รู้ว่าอาการในลักษณะนี้ ควรแก้ไขอย่างไร เป็นการวิเคราะห์
เบื้องต้น เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการทุกคน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณคดีและลดงบประมาณของภาครัฐ
(เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
4) สร้างเครือข่ ายความร่ว มมือ ระหว่า งศาลในการจัดกิ จกรรม
ต่างๆ เพื่อให้ศาลเข้ามาร่วมกันคิด ตั้งแต่การวางโครงการ วางหัวข้อ ร่วมทา จัดงบประมาณ โดยศาลยุติธรรม
อาจเป็นเจ้าภาพและใช้งบประมาณของศาลยุติธรรม แต่เป็นการขยายวง ขยายกิจกรรมหรือหากศาลปกครอง
เป็นเจ้าภาพก็ใช้งบประมาณของศาลปกครอง หรือบางกิจกรรมศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพก็ใช้งบประมาณ
ของศาลรัฐ ธรรมนู ญ หลังจากนั้ นก็ขยายกิจกรรมออกไป ซึ่งจะทาให้ การให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนมี
ประสิทธิภาพดีกว่า การประชาสัมพันธ์โดยการลงไปในชุมชน ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ศาลต่างๆ ควรร่วมมือกัน
(เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
5) ศาลควรนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการทางานของ
ศาลปกครองอย่างเต็มรูปแบบ เสริมกั บระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ที่มีอยู่ทาให้ระยะเวลาในการพิจารณา
คดีลดลง แก้ปัญหาความล่าช้า ตั้งเป้า หมายในเชิงการแข่งขันกับศาลอื่นๆ (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์,
9 ตุลาคม 2562)
6) ควรมี call center ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 191 เพราะใน
ปั จ จุ บั น ได้ มีก ารพั ฒ นา 191 ของตารวจไปมาก หากฝ่ า ยตุ ล าการจะพั ฒ นาส่ ว นนี้ใ ห้ เ ป็ น call center
ในภาพรวมก็จะทาให้ประชาชนเข้าถึงฝ่ายตุลาการได้ง่าย เพราะหากประชาชนมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับศาลใด
ศาลหนึ่ง ก็สามารถโทรเข้ามาใช้บริการเหมือนของตารวจ เป็นเลข 3 ตัว โดยควรให้แยกเป็นข้อมูลด้านต่างๆ
แบ่งตามศาล เพื่อให้ประชาชนได้รับคาชี้แจงจาก call center จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ รวมถึงควรมีระบบ
ดิจิทัลเชื่อมโยงกัน (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
7) แม้ในปัจจุบันศาลปกครองจะผลิตสื่อเรียนรู้ออกมาในรูปแบบ
ของแอนิเมชั่นอยู่แล้ว แต่เนื่องจากเป็นรูปแบบของการ์ตูน ทาให้ผู้ชมยังไม่สามารถเข้าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จริง รวมถึงแอนิเมชั่นเป็นเพียงการเล่าขั้นตอนต่างๆ เท่านั้น แต่ยังไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุการณ์จริง ดังนั้น
ศาลปกครองจึงควรใช้สารคดีบทเรียนชีวิตจากคดีปกครองเป็นเครื่องมือในการทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ
ศาลปกครองมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาศาลปกครองเคยทาสารคดีบทเรี ยนชีวิตจากคดีปกครอง โดยนาเอากรณีคดี
ของศาลปกครองที่เกิดขึ้นจริงมาถ่ายทอดเป็นสารคดี มีการสัมภาษณ์บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ มีการจาลอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จริ ง ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิเห็ นว่าเป็นวิธีการที่ทาให้ ประชาชนมีความเข้าใจในคดีปกครองได้
ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามศาลปกครองทาออกมาเพียง 10 กว่าคดีแล้วหยุด ไม่ต่อเนื่อง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
การนาเอาคดีมาทาเป็นสารคดีและเผยแพร่ทางเว็บไซต์นั้น น่าที่จะทาให้คนที่เข้าไปดูเข้าใจได้ง่าย เพราะได้
รับ รู้ข้อมูลจากผู้ได้รั บ ผลกระทบจริง และได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในส่ว นของสถาบันการศึกษาเอง
ก็ ส ามารถน าคดี เ หล่ า นั้ น มาใช้ ใ นการเรี ย นการสอน ท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจคดี ป กครองมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งไม่เคยประสบปัญหากับภาครัฐมาก่อน สารคดีจะทาให้ประชาชนสามารถเข้าใจคดี
ปกครองได้ง่ายขึ้น เพราะมีข้อเท็จจริงอยู่แล้ว สารคดีส ามารถเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะให้ประชาชนและ
บุคลากรภาครัฐเกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นจึงควรพัฒนาสื่อในรูปของสารคดีชีวิตจากคดีปกครองให้เพิ่มมาก
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ขึ้น โดยกาหนดเป็ น แผนงานว่าในแต่ล ะปี ควรจะนาเอาคดีใดมาทา เป็นการสะสมคดีเพื่อนามาเผยแพร่
(กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
8) ส่ ง เสริ ม สถาบั น การศึ ก ษาให้ เ ป็ น กลไกหลั กในการเผยแพร่
ประชาสั มพัน ธ์และให้ ความรู้เกี่ย วกับ ศาลปกครอง โดยศาลปกครองควรร่ว มมือกันสถาบันการศึกษา
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อทาให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองมาก
ขึ้น และในอนาคตงบประมาณที่จะใช้ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจอาจลดน้อยลงไปเอง เนื่องจากเยาวชน
จะต้องเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความรู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง รวมถึงกระบวนการ
ยุติธรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่เยาวชนควรรู้ ทั้งในเรื่องการเมืองการปกครอง อานาจฝ่ายนิติบัญญัติ อานาจ
ฝ่ายบริหาร อานาจฝ่ายตุล าการ 3 เสาหลักของอานาจในการปกครอง เนื่องจากความรู้ดังกล่าวสามารถ
น ามาใช้ใ นการปกป้ องสิ ท ธิเ สรี ภ าพของเยาวชนที่ไ ด้รั บการรั บรองตามรั ฐ ธรรมนูญ (สมโภชน์ โตรัก ษา,
สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
9) พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินคดี แม้ใน
ปัจ จุ บั นศาลปกครองจะพยายามหาช่องทางการสื่อสารผ่านสื่ อโซเชียลมีเดีย อาทิ แอปพลิ เคชั่นเพื่อที่ให้
ประชาชนเข้าถึงได้ ทาให้ทราบสถานะของคดีที่เมื่อเข้าไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดี ประชาชนสามารถเข้าไป
ติดตามตรวจสอบได้ว่าคดีของตนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน แต่เนื่องจากช่องว่างระหว่างขั้นตอนมีระยะเวลานาน
ทาให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความกังวล ขาดข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นศาลปกครองจึงควรหามาตรการหรือ
แนวทางในการสื่อสารกับประชาชน เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของการพิจารณาคดี ก็ช่วยลดความกังวลให้กับ
ประชาชนได้มาก อีกทั้งเนื่องจากประชาชนยังไม่ได้เข้าถึงสื่อออนไลน์ทั้งหมด การสื่อสารผ่านทางจดหมายก็ยัง
เป็ น เรื่ องส าคั ญ หากมีเ อกสารทางราชการที่ จั ด ส่ ง ถึง ประชาชนที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึง ความก้ า วหน้ า
ของสถานะของคดี ก็ จ ะท าให้ ป ระชาชนเกิ ด ความมั่ น ใจมากขึ้ น รวมถึ ง การสื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ศาลปกครองควรมีขั้นตอนในเรื่องระยะเวลา เช่น หากถึงช่วงระยะเวลา 1 - 3 เดือนแล้ว ศาลก็อาจจะส่ง
ข้อความเข้าไปในมือถือของประชาชนที่เกี่ยวข้อง (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
(3.2.3) การปรับตัวในยุคปั จจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน
1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี
(1.1) เนื่องจากคดีก่อนจะไปถึงศาลปกครอง หากเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของรัฐหรือหากประชาชนมีปัญหากับหน่วยงานภาครัฐ ระบบการฟ้องคดีจะ
กาหนดให้มีการอุทธรณ์ก่อน แต่เนื่องจากคู่กรณีเห็นว่าการมาอุทธรณ์ ก่อนทาให้เกิดความล่าช้าและไม่ ทาให้
เกิดประโยชน์ในเชิงของการดาเนินความยุติธรรมมากนัก เพราะสุดท้ายก็จาเป็นต้องไปศาล ดังนั้นในปัจจุบันจึง
ได้มีการพัฒนาช่องทางก่อนที่จะไปถึงศาลโดยเปิดให้มีการไกล่เกลี่ยก่อน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อคู่กรณีและต่อศาล อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า ควรพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยที่ดีกว่าเดิม มากกว่าการ
ไปอยู่ที่ศาลแล้วไปไกลเกลี่ย โดยศาลปกครองควรสร้างกลไกในการไกล่เกลี่ย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
สานักงานศาลปกครองกับหน่วยงานภาครัฐ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(1.2) ควรมีกลไกในการกลั่นกรองคดีก่อนเข้าสู่ศาลที่มี
ลั ก ษณะเหมื อ นการท างานของแพทย์ เพื่ อ กลั่ น กรองก่ อ นว่ า คดี ใ ดจ าเป็ น ที่ จ ะขึ้ น สู่ ศ าล คดี ใ ดไม่ จ าเป็ น
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เป็น กระบวนการที่ผู้ ฟ้องไม่ต้องเข้าสู่ศาลทุกคดี เพื่อให้บุคคลที่ต้องการความเป็นธรรมจริงๆ ได้เข้ามาสู ง
กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
2) ด้ า นการให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษาด้ า นคดี แบ่ ง เนื้ อ หาเป็น 2
ลักษณะ (1) สิทธิ์ของประชาชนมีอะไร กับ (2) ประชาชนจะทาอย่างไรให้ได้การคุ้มครองสิทธิ์ ซึ่งในส่วนของ
สิทธิ์ของประชาชนที่มีนั้น ยังเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดความชัดเจน รวมถึงประชาชนยังขาดความสนใจและ
ขาดความเข้าใจ ประชาชนบางกลุ่มอาจมุ่งไปที่ศาลแม้ว่าเรื่องนั้นๆ จะไม่จาเป็นต้องขึ้นไปสู่ศาล ทาให้คดี
ปกครองมีความยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการพัฒนากลไกที่ทาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยการมีหน่วยงาน/
บุคลากรที่ทาหน้าที่กลั่นกรองคดีก่อนเข้าสู่ศาล โดยควรเป็นกลไกที่ศาลต้องสร้างขึ้นมา เช่น คดีทั่ว ๆ ไปที่
ไม่ใช่คดีปกครอง จะมีอัยการมาช่วยกลั่นกรอง แทนที่จะเข้าไปสู่ศาลทั้งหมด เช่นเดียวกับกรณีของคดีปกครอง
ควรมี กลไกก่อนที่จ ะไปถึงศาลปกครอง ไม่ควรที่ทุกๆ คดีจะต้องเข้าไปสู่ ศาล (อุดม รัฐ อมฤต, สัมภาษณ์,
7 ตุลาคม 2562)
3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
(3.1) ควรมี ก ารสนั บ สนุ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สานักงานฝ่ายธุรการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการทางานของศาล โดยการพัฒนาทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะในเชิงคุณภาพ แม้ในปัจจุบันบุคลากรของศาลปกครองจะมีคุณภาพ
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการพัฒนามากกว่าเดิม ทั้ง ด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆ เพื่อให้เป็นกลไกสาคัญในการ
ดาเนินงานของศาปลกครอง เพื่อให้เกิดความมั่นคง (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(3.2) ควรมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโดยทั่วไปศาลจะให้ความสาคัญแต่เฉพาะตุลาการ ให้ความสาคัญแต่เฉพาะ
ผลการพิจารณาคดี “ใครผิดใครถูก ” แต่ในความเป็นจริงตุลาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งในความสาเร็จของการ
ดาเนินคดี แต่กลไกสาคัญ คือ ส่วนที่จะนาไปสู่การตัดสินคดีจนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งควรเป็นส่วนที่
มีก ารกลั่ น กรองอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น เงื่ อ นไขส าคั ญที่ ท าให้ ก ารพิจ ารณาคดี ป ระสบผลส าเร็ จ ดั ง นั้ น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงมีความสาคัญในฐานะที่ทาหน้าที่ในการสนับสนุนงานของตุลาการโดยตรง ตัวอย่างเช่น
พนักงานคดีปกครองเป็นบุคคลทีค่ อยหาข้อมูลให้กับตุลาการ ส่วนสานักงานศาลปกครองต้องพัฒนางานให้เกิด
ความสะดวก คล่องตัว มีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ให้ กับองค์กรตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานและตุลาการ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(3.3) การให้ความสาคัญกับ เจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง
ที่ไม่ใช่ตุลาการ ซึ่ง โดยทั่วไป ศาลมักมุ่งเน้นไปที่ตัวผู้ พิพากษาตุล าการ แต่มองข้ามหรือปล่ อยปละละเลย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอให้ศาลศาลปกครองและศาลอื่นๆ หันกลับมาหรือเพิ่มจานวน
ขยายและให้ความสาคัญกับฝ่ายสนับสนับสนุนในทุกด้านๆ (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
(3.4) ศาลปกครองยังขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากใน
ปัจจุบันศาลปกครองมีจานวนน้อย ยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด ตั้งอยู่เฉพาะแต่ในจังหวัดขนาดใหญ่ ในขณะที่
จ านวนคดี มีม ากขึ้ น ข้อ พิพ าททางค าสั่ ง ทางปกครองมี เพิ่ ม ขึ้น อยู่ต ลอด ในขณะที่ จ านวนตุ ล าการใน
ศาลปกครอง หรือแม้แต่บุคลากรที่ จะมาอานวยความสะดวกในเรื่องของขั้นตอนทางธุรการก่อนที่จะเข้ามาถึง
ขั้นตอนการตัดสินของศาลปกครองมีจานวนน้อย ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทัน
ซึ่งหากมีบุคลากรมากขึ้นก็จะสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว (สมโภชน์
โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
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4) ด้านการพิจารณาคดี
(4.1) ควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิจารณาของศาลปกครอง เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ต่อคดีประเภทต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น
ในปัจจุบันได้ อาทิ การออกคาสั่งการปกครอง เรื่องของปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิด ปัญหา
ในการบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องการออกกฎออกระเบียบอะไรต่าง ๆ (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม
2562)
(4.2) ศาลปกครองไม่ควรคานึงถึงแต่เฉพาะการทาหน้าที่
ในการตัดสินความถูกผิดเพี ยงอย่างเดียว แต่ศาลปกครองควรคานึงถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วย (อุดม
รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(4.3) ทาให้กระบวนการพิจารณาคดีรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562 ; จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562) อาทิ ลดการ
เขียนคาพิพากษาที่ยาวเกินไป (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(4.4) การพิจารณาคดีของศาลปกครอง ควรมองที่ ผ ล
ของการตัดสินด้วยว่าจะก่อให้เกิดความเสียต่อรัฐมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น กรณีของนายอาเภอ 89 คน
ของกระทรวงมหาดไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบซึ่งเป็นกรณีตั้งแต่ปี 2552-2553 โดย ปปช.
ชี้มู ล มี ก ารตรวจสอบและเห็ น ว่ า ผิ ด มี ก ารขอให้ ด าเนิ น การทางวิ นั ย ทางอาญาและยกเลิ ก เพิ ก ถอนการ
ดาเนิ น การที่มิช อบ ผู้ กระทาความผิ ดได้ฟ้องปกครอง ซึ่งศาลรับฟ้องและอยู่ระหว่างการไต่ส วนการฟ้อ ง
แต่ในขณะนั้นในด้านการบริหารก็ได้มีการดาเนินการสอบสวนวินัย มีการสั่งลงโทษและไล่ออก แต่ในปี 2562
ศาลปกครองได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ผู้ฟ้องได้รับความคุ้มครองชั่วคราว โดยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับ
เข้ามารับราชการเหมือนเดิม โดยระบุว่ากระบวนการสอบสวนมิชอบ ทาให้ส่วนราชการต้องจ่ายเงินเดือนให้กับ
ผู้ฟ้องย้อนหลังเป็นจานวนมาก โดยศาลปกครองกาหนดให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการสอบสวนใหม่ให้
เป็ น ไปตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนด และหากสอบสวนแล้ ว มีความผิ ด จริง กระทรวงมหาดไทยไม่
สามารถย้ อนกลับ ไปลงโทษได้ ต้องลงโทษเฉพาะนับตั้ งแต่วันที่ศาลให้กลั บมารับราชการใหม่ ส่ งผลให้คา
พิพากษาของศาลปกครองดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐและภาครัฐไม่สามารถเรียกเงินที่ต้องจ่าย
คืนกลับมาได้ ทาให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณ (นิเวศน์ หาญสมุทร์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
(4.5) ในเรื่องของการตัดสินคดี หากมีผู้พิพากษาสมทบ
และอิงตามประสบการณ์ อิงตามหลักของรัฐศาสตร์ก็จะลดปัญหาจากการใช้หลักนิศาสตร์เพียงอย่างเดียว อาทิ
กรณีของตากับยายที่ไปเก็บเห็ด หากมองในแง่ของหลักกฎหมาย หลักนิติศาสตร์ถือว่าผิด แต่ถ้าเรามองในแง่
ของหลักรัฐศาสตร์ หลักสภาพความเป็นอยู่ของเขา วิถีชีวิตของเขา เขาหามาเพื่อมาใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่ได้
ทาเป็ น ธุ ร กิ จ ขึ้น มา ท าให้ เกิ ดความขัด กัน ระหว่า ง 2 ความเห็ นเพราะหากจะให้ มี ความผิ ด ถูก จาคุก กั บ
หลัก มนุษยธรรม เขาไม่ได้ทาความผิดอะไร เมื่อ เชื่อมโยงมาสู่ประเด็นของศาลปกครอง หากมีคนฟ้องร้องว่า
เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิบั ติห น้ า ที่โ ดยอิง เพีย งหลั ก นิ ติศ าสตร์อย่ างเดี ยวโดยไม่มองหลั ก ทั่ว ๆ ไป ก็อ าจมี คาถามว่ า
ศาลปกครองจะตัดสินอย่างไร จะอิงตามนิติศาสตร์หรืออิ งตามหลักมนุษยธรรม หลักความเป็นจริงทั่ว ๆ ไป
ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิ เห็ น ว่ายั งเป็ น ปั ญหาที่ขัดแย้งกันระหว่าง 2 ภาคส่ ว นนี้ ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขคือ ควรพิจารณาโดยอ้างอิงหลักทั้งหมด ทั้งหลักกฎหมาย ทั้งคดีเก่า ทั้งเรื่องข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องของ
ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่ในสายงานโดยตรง ต้องยกเอาประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้มาประกอบกันแล้วใช้ในการ
พิจารณาคดีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของศาลปกครองที่ระบุว่า เป็นการให้
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ความยุติธรรม การให้สิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมกับประชาชน แต่ในขณะเดียวกันก็มองในเรื่องของประโยชน์
สาธารณะ (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
อาจให้ มี ผู้ พิ พ ากษาศาลสมทบที่ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
เข้ามาช่วยในการพิจารณาคดี แม้ ผู้พิพากษาสมทบเองก็ยังไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะก็ตาม
เพื่อให้การพิจารณาไม่ได้อิง เฉพาะตามหลักเกณฑ์กฎหมาย แต่เขาอิงตามประสบการณ์ ตามหลักรัฐศาสตร์
ซึ่งอาจจะช่วยทาให้การพิจารณาคดีรวดเร็ว ขึ้น อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาสมทบอาจต้องมีคุณสมบัติที่ชัดเจน
อาทิ คดีทางด้านสิ่ งแวดล้อมก็ต้องจบทางด้านสิ่งแวดล้ อมหรือมีประสบการณ์ทางด้านสิ่ งแวดล้อมมาตาม
จานวนปีที่กาหนด (ณัชพล ตันเจริญ, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(4.6) ในเรื่องปัญหาความล่าช้า ศาลปกครองควรกาหนด
กรอบเวลาในการดาเนิน คดีที่ชัดเจนเช่นเดียวกับศาลยุติธรรมที่จะมีการกาหนดกรอบการดาเนินคดี อาทิ
คดีอาญาจาเลยต้องขังต้องพิจารณาต่อเนื่องให้เสร็จภายใน 6 เดือน ถ้าไม่ถูกขังก็จะดาเนินการให้เสร็จภายใน
1 ปี โดยจะมีกรอบให้เสร็จภายใน 6 เดือน ภายใน 1 ปี ถ้าเกิน 2 ปี จะถูกเพ่งเล็งและต้ องพยายามเร่งรัดเป็น
พิเศษ หรือศาลอุทธรณ์อาจมีกรอบเวลาเร็วกว่า มีการนัดฟังคาพิพากษาล่วงหน้า มีกรอบเวลากาหนดเวลา
ชัดเจน มีการดาเนินการภายใน 3 เดือนหรือไม่เกิน 6 เดือน
(4.7) ศาลปกครองควรมีระบบกลั่ นกรองคดีก่อนขึ้นสู่
ศาลเหมือนเช่นในคดีอาญา อาทิ ศาลอาญาซึ่งเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จะมีระบบการกลั่นกรองก่อน
รับฟ้อง ส่วนคดีแพ่งทั่วไป ถ้ามาฟ้องและตรวจแล้วมีความถูกต้องครบถ้วนก็จะสามารถรับฟ้องได้ทันที แล้วจึง
ส่งหมายเลขสานวนคาฟ้องให้จาเลยต่อสู้คดี แต่หากเป็นคดีอาญาทุจริต จะไม่รับฟ้อง แต่จะนัดฟังคาสั่งอีกครั้ง
ประมาณ 1- 2 ครั้ง ตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนว่ามีการแกล้งฟ้องกันหรือไม่ เพราะบางครั้งมีการแกล้งฟ้อง
เกิดขึ้น พอมีระบบการกลั่นกรองจะไม่รับฟังทั้งหมด ทาให้บางกรณีไม่จาเป็ นต้องฟ้อง การกลั่นกรองก่อนฟ้อง
จะช่วยลดจานวนคดีได้ด้วย และควรมีการกาหนดเวลาจะช่วยให้การดาเนินการเร็วขึ้ น และดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนด ลดความล่าช้า (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
(4.8) ปัญหาความล่ าช้าในขั้นตอนการดาเนินการ คือ
ขั้นตอนในชั้นไต่สวนศาลปกครองชั้นต้น เพราะต้องพิจารณาว่าที่ผ่านมาทาอะไรมาบ้าง หากต้องใช้เอกสาร
ทั้งหมดจะทาให้ต้องใช้เอกสารจานวนมาก ซึ่ง ในความเป็นจริงไม่จาเป็นต้องนาเอกสารมายื่นที่ศาลทั้งหมด
ศาลควรให้พิจารณารับเฉพาะที่ใช้จริงหรือที่สาคัญ เพราะบางคดีเกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก หากใช้เอกสาร
จะต้องใช้เอกสารจานวนมาก
5) ด้านการบังคับคดี
(5.1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับคดี หน่วยงาน
ราชการสามารถด าเนิ น การตามค าสั่ ง ศาลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพิ จ ารณาคดี ค วรมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านระยะเวลาด้วย (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
(5.2) ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบังคับคดีให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลชั ด เจนมากกว่ า เดิ ม โดยเน้ น การพั ฒ นาระบบบั ง คั บ คดี ม ากกว่ า การปรั บ ปรุ ง
กฎระเบียบ (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
(5.3) การบังคับคดีควรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการ
ดึงเอาความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาเป็นแนวร่วม เพื่อให้การ
บังคับคดีของศาลปกครองชัดเจนยิ่งขึ้น (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
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6) ด้านอื่นๆ
(6.1) ทาให้หน่วยงานภาครัฐกับเอกชนที่จะมาดาเนินคดี
ระหว่างกันเกิดความเข้าใจกันมากกว่าที่จะทาให้มีคดีขึ้นสู่ศาล (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(6.2) เนื่องจากในปัจจุบันเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทาให้หลักฐาน
การพิจารณาคดีต่างๆ อยู่ในรูปของดิจิทัล รวมถึงการให้บ ริการของศาลมีการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
เช่ น การท าแอปพลิ เ คชัน รั บ ค าร้ อ ง เป็ น ต้ น ซึ่ งศาลต่ างๆ รวมทั้ ง ศาลปกครองได้ มี ก ารปรั บ ปรุง ไปมาก
เป็นความท้าทายของศาล อย่างไรก็ตามระบบพวกนี้จาเป็นต้องแก้ไขกฎหมายระเบียบบางอย่างให้เอื้อต่อการ
นาเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เช่ น การรับหลักฐานของศาลปกครองในอนาคตอาจไม่จาเป็นต้องพิมพ์และ
ลงนามทุกหน้า (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
(6.3) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของศาลปรั บ ตั ว ไปกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดับการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
มากขึ้ น ศาลปกครองควรสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงด้ ว ยการน าเอาเทคโนโลยี ม าใช้ ม ากขึ้ น ( digital
transformation) ไม่ควร “ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” จากฝ่ายบริหารและภาคเอกชน ประกอบกับขนาดขององค์กร
ของศาลปกครองยังมีขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงสามารถทาได้รวดเร็วกว่าศาลยุติธรรมอื่นๆ ซึ่งในขณะนี้
ศาลปกครองมี ก ารด าเนิ น การไปบ้ า งแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ม ากนั ก จนท าให้ เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งโดดเด่ น
นอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิยังต้องการเห็นฝ่ายตุลาการนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) เข้ามาใช้ใน
การพิจารณาพิพากษา หรือใช้ในคดีบังคับ คดีสืบพยาน หลักฐาน ค้นหาความจริง รวมถึงข้อมูลกฎหมายและ
การบังคับคดีต่างๆ ที่เป็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนโดยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้นซึ่งนอกจากจะทาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานแล้ว ยังทาให้ศาลปกครองมีภาพลั กษณ์ที่ดี ถูกใจคนรุ่นใหม่ซึ่งจะ
เชื่อมโยงไปสู่ความน่าเชื่อถือ ศรัทธาที่มีต่อศาลปกครอง (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
(6.4 ) เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ศาลปกครองสามารถนามาปรับปรุง
การให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารฝึ ก อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละตุ ล าการให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง
ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่อาจจะกระทบกับการพิพากษาคดี ที่อาจต้องอาศัยความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และ
หากศาลปกครองเห็นว่า ประเด็นที่เจ้ าหน้าที่และตุลาการจาเป็นต้องทราบในช่วงเวลานั้น ก็อาจต้องฝึกอบรม
ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะส่งผลผลกระทบต่อ
ศาลปกครองอย่างไร มีการนาเอาความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ทางสังคมเรื่องเด่นๆ มาสนทนาให้กับเจ้าหน้าที่หรือระหว่างตุลาการเข้าใจ เพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง
(กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
(3.2.4) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศ าลปกครองสามารถสร้า งความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน
1) ศาลปกครองควรมีการสรุปบทเรียนของศาลปกครอง ซึ่งผู้ให้
สั ม ภาษณ์ บ างท่ า นเห็ น ว่ า ศาลปกครองยั ง ไม่ เ ปิ ด รั บ ความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากรภายนอกมากนั ก ดั ง นั้ น
ศาลปกครองจึงควรเปิดรับความคิดเห็นจากภายนอก ระดมความรู้ในเชิงวิชาการจากภายนอกเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดาเนินงานของศาล (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ศาลปกครองควรมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในเชิงของวิชาการ
เป็นหน่วยงานในเชิงของการสนับสนุนการพัฒนาศาลปกครองโดยการสั่งสมความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
โดยภาพรวม (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
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3) การให้ความยุติธรรมนั้นเกิดจากความตั้งใจต้องการจะให้ตัวเอง
น าสิ่ งที่ ถูกมาตั ดสิ น เพี ย งอย่ างเดีย วไม่ ส ามารถท าได้ แต่ผู้ ที่ตั ดสิ นนั้น จาเป็น ต้อ งมี ความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถ โดยเฉพาะประสบการณ์ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่จะนาไปใช้ในการทาหน้าที่เหล่านี้ด้วย
4) เนื่องจากองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง
ยังไม่เปิดกว้างมากนัก มีองค์ความรู้แต่ยังขาดความเข้าใจเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา
ดังนั้นอาจต้องทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองมีความเป็นสถาบันมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ กฎหมายปกครอง กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้น โดยควรที่ จ ะต้ อ งมี
หน่วยงานที่เข้ามาทาหน้าที่เป็นตัวกลางที่ทาให้เห็นว่า ระบบพัฒนาการของการบริหารราชการแผ่นดิน (อุดม
รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
5) ก่อนที่ศาลปกครองจะทาโครงการกิจกรรมอะไรควรวิ เคราะห์
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายก่อน ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าในปัจจุบั นศาลปกครองรู้ว่า
กิจกรรมอะไรดี อะไรควรทา แต่ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ของกลุ่มเป้าหมาย แต่ทา
มาจากความหวังดี ความรู้ของศาลปกครอง ดังนั้นโครงการต่างๆ ควรสอบถามคนที่เกี่ยวข้องก่อนว่าต้องการ
อะไรอย่างไร ปัญหาอยู่ที่ไหน โดยอาจให้น้าหนักไปที่คนที่ไม่พอใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา (จรัญ ภักดีธนากุล,
สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
6) การสร้างความเชื่อมั่นให้กับศาลปกครองควร (1) เน้นที่เนื้อหา
ของการพิจารณาคดีก่อน โดยพัฒนาให้ดีขึ้น กาจัดจุดอ่อนต่างๆ ให้หมดไป (2) การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริง
ต้องเน้นย้าว่าต้องถูกต้องตรงตามความเป็นจริง “the truth” ไม่ใช่ “the fact” ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า
ฝ่ายตุลาการของประเทศไทยยังขาดสิ่ งนี้ เป็นการพิจารณาไปตามข้อเท็จจริง วินิจฉัยไปตามกระบวนการ
ส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบ ดังนั้นศาลต้องให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งถ้าศาลปกครองมี
การพั ฒ นาขึ้ น ศาลอื่ น ก็ ต้ อ งพั ฒ นาไปด้ ว ยเช่ น เดี ย วกั น หรื อ ในทางตรงกั น ข้ า ม ดั ง นั้ น ระบบการอ านวย
ความยุติธรรมก็จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ และ (3) ข้อเท็จจริงควรถูกต้องตามความจริง ข้อกฎหมายควรต้อง
แม่นยา ชัดเจนและเป็นธรรม ไม่ควร “จบที่กฎหมาย” ซึ่งเรื่องแม่นยาและความชัดเจนเจนนั้นผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาอยู่ที่การใช้กฎหมายของนักกฎหมายไทย ที่ยังไปไม่ถึงความเป็นธรรม ทาให้
ประชาชนไม่มั่นใจ (จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
7) “strike the baron between public and private life
and liberty” ผู้ทรงเห็นว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่เป็น ฐานของศาลปกครอง ถ้าศาลปกครองสามารถทาตรงนี้
ได้สมดุล เป็นรูปธรรม จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในที่สุด ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ยกย่องศรัทธา
อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าอาจเป็นการยากที่จะทา เพราะประโยชน์ของประเทศชาติ สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในคดีปกครองเกิดการปะทะกัน จึงเกิดปัญหาว่า อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ส่วนราชการต้องจ่ายเงิน
พร้อมดอกเบี้ยย้อนหลังให้กับเอกชนผู้เสียหาย ซึ่งฝ่ายเอกชนก็เห็นว่ายุติธรรม ส่วนภาครัฐเกิดความเสียหาย
และเห็นว่าศาลปกครองยังไม่พบความจริงว่ากรณีดังกล่าวมีการทุจริต คอร์รัปชั น ทาให้ภาครัฐต้องระงับการ
จ่ายให้กับเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาครัฐ ยังไม่เชื่อมั่นคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในขณะที่ในส่วนของ
ศาลฎี กาคดี อ าญาตั ดสิ น ว่า มีก ารฉ้อ โกง หลอกลวง ทาให้ ผ ลการพิจ ารณาคดีขั ดแย้ งกั นระหว่ าง 2 ศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความบกพร่อง เป็นจุดอ่อนของระบบศาล 4 ระบบ และการขัดแย้งกันทาให้ประชาชน
ไม่เชื่อมั่นทั้ง 2 ศาล ดังนั้นจึงมีข้อเสนอว่า ให้เส้นทาง 4 สายของฝ่ายตุลาการไทยแยกกันในตอนต้น เพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและความสะดวกในการเข้าถึงของประชาชน โดยให้จบที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
และหากมีโอกาสขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยระบบขออนุญาตขึ้นมาที่ศาลสูงสุดของประเทศศาลเดียว ศาลสูงสุดของ
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ประเทศ รัฐอนุญาตให้ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ โดยฎีกาต้องมาที่ศาลสูงสุ ดของประเทศ ก็จะทาให้มี
เอกภาพ ไม่ขัดแย้ง ไม่ทะเลาะกัน โดยศาลสูงสุดของประเทศมาจากผู้พิพากษาดีเด่นในศาลยุติธรรม มาจาก
ตุลาการศาลปกครองดีเด่นในชั้นอุทธรณ์ มาจากศาลทหารชั้นอุทธรณ์ คัดมาตามสัดส่วน ถ้าคดีปกครองก็จะมา
เข้าแผนกคดีปกครองของศาลสูงสุดของประเทศ ถ้ามาจากศาลยุติธรรมก็มาแผนกคดีแพ่ง คดีอาญา เป็นต้น
ก็จะทาให้ระบบตุลาการของประเทศเป็นเอกภาพ แยกสาขา แยกความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน (จรัญ ภักดีธนา
กุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
8) เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในทางกฎหมายนั้น
เปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนโดยตรงไปยังศาล แต่ในทางปฏิบัติอาจยังไม่สามารถทาได้
มากนั ก ดัง นั้ น ศาลปกครองจึ ง ควรเปิ ด ช่ องทางให้ ป ระชาชนสามารถที่ จ ะเสนอแนะข้ อ คิด โดยตรงมาที่
ศาลปกครอง ซึ่งก็จะทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น เชื่อมั่นว่าศาลก็ยินดีรับฟังเสียง
จากประชาชน (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
9) ระบบการไต่สวน ควรนาเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เช่น
ระบบ E-hearing ระบบบันทึกด้วยภาพด้วยเสียง หรือวีดีโอ ตรงนี้ก็จะช่วยในการพิจารณาคดีได้เร็วขึ้น โดยไม่
ต้องจดหรือบันทึกเทป ซึ่งที่ผ่านมาการที่พยานเบิกความ ศาลจะต้องจดบันทึกและให้หยุดพูดเพื่อทาการจด
บันทึกและถามต่อ และหยุดให้ศาลบันทึกต่อ แต่หากมีการบันทึกวิดีโอ หน้า หลัง และข้างบน ศาลก็จะไม่ต้อง
ทาการจดบันทึก แค่รับฟังอย่างเดียว เพียงแต่จดย่อหรือบันทึกย่อมันก็จะทาให้เร็วขึ้นอย่างที่ผ่านมาที่มีการไต่
สวนประมาณ 4 ชั่วโมง หากมีการบันทึกลักษณะนี้จะทาให้การพิพากษาใช้เวลาลดลง
(3.2.5) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
1) ศาลปกครองควรมีการเปิดตัวมากกว่าเดิม มากกว่าการคิดแค่
เพียงการมีตุลาการศาลปกครองเท่านั้น เนื่องจากกระบวนการในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้กฎหมายหรือ
การที่จ ะให้ คดีความอะไรต่าง ๆ มี ความเหมาะสมกั บการบริห ารราชการแผ่ นดิน จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้
บทเรียนในการบริหารราชการแผ่นดินด้วย ไม่แต่เฉพาะการให้ตุลาการแต่ละท่านพิจารณาจากคดีแล้วจึงมา
ตัดสินเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นจากการนาเอาหลักกฎหมายปกครองแล้วไปใช้ในการตัดสินว่า
ใครถูกใครผิดเท่านั้น แต่หมายถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน มักจะเข้าใจว่าเป็ นเรื่องระหว่างผู้ ฟ้องกับผู้ถูกฟ้อง แต่ในความเป็นจริงการมีคดีปกครอง
หมายถึงบทเรียนที่สังคมต้องนาไปแก้ปัญหาด้วย ดังนั้น จึงต้องเปิดกว้างที่จะรับเอาประสบการณ์ในการบริหาร
เข้าไปด้วย (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บ างท่ า นต้ อ งการเห็ น การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็วในเรื่องของการเขียนคาวินิจฉัย โดยเห็นว่าศาลปกครองไม่ควรที่จะต้องเขียนคาวินิจฉัยในทุกเรื่องแบบ
ยาว (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
3) ศาลปกครองควรทางานร่ว มกับสถาบันการศึกษา เพราะใน
เรื่องของการพัฒนางานของศาลปกครองซึง่ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่ง ได้แก่ หลักกฎหมายซึ่งเป็นหลัก
กฎหมายเชิงสารบั ญญัติ หมายถึง การแก้ปัญหาเยียวยาความเดือดร้อนหรือความถูกผิ ด จากการทางาน
ของภาครั ฐ กับอีกส่ วนหนึ่ ง คือ การบริ ห ารงานศาล หมายถึง ขั้นตอนวิธีปฏิบัติเมื่อคดีจะต้องเข้าสู่ ศาล
ทาอย่างไรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ ว โดยในส่วนของหลักกฎหมายต้องช่วยกันพัฒนาว่าเนื้อหาของการดูแล
สิทธิของบุคคลอยู่ตรงไหนที่จะทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ไม่ยาก เช่น เมื่อหน่วยงานราชการออกคาสั่งต่าง ๆ
มีถูกมีผิด จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ ได้อย่างไร เป็นประเด็นเรื่องเนื้อหา ส่วนในเชิงกระบวนการ ทาอย่างไรให้
คดีปกครองที่เข้ามาสู่ศาลมีระยะเวลาเหมาะสม ใช้เวลาน้อยลง (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
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4) ภาพลั กษณ์ของศาลปกครองควรเป็นภาพลักษณ์ในการเป็น
องค์กรที่ทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เป็นที่ปรึกษาของรัฐ เพื่อให้การทางานภาครัฐ “อยู่ในร่องในรอย”
ศาลปกครองไม่ควรมีภาพลักษณ์เฉพาะการทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพียงอย่างเดียว เพื่อทาให้การทางาน
ของภาครัฐมีการบริการที่ดีขึ้น ส่วนประชาชนเป็นการพัฒนาให้เกิดความเข้าใจว่าประชาชนมีโอกาสได้รับการ
คุ้มครองสิ ท ธิอย่ างไร ซึ่ง ไม่ไ ด้ห มายถึง ในแง่ข องข้ อพิ พาทเท่ านั้น เพื่อให้ ป ระชาชนรู้ว่ ากลไกของรัฐ ต้อ ง
ให้บริการเมื่อไร (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
5) ท าอย่ า งไรให้ ค ดี ไ ม่ ต้ อ งไปถึ ง ศาล เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครอง
มีขึ้นมาเพื่อให้ การบริการแก่รัฐ ไม่ได้มีขึ้น เพื่อให้มีคดีเข้าสู่ ศาลจานวนมาก ดังนั้นจึงควรปรับภาพลักษณ์
ของศาลปกครองให้ มี ภ าพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รที่ ใ ห้ บ ริ ก ารมากกว่ า เป็ น องค์ ก รที่ ท าการพิ จ ารณาคดี
สร้างภาพลักษณ์ของการทางานให้ถูกต้อง ให้ดี ไม่ใช่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการลงโทษ ไม่ใช่
ภาพลั ก ษณ์ ข องผู้ ตั ด สิ น แพ้ ช นะ แต่ เ ป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข องการท าให้ ง านของหน่ ว ยงานภาครั ฐ พั ฒ นาขึ้ น
การตัดสินคดีควรแสดงให้เห็นว่า ผลจากการพิจารณาคดีทาให้เกิดการพัฒนางานภาครัฐ แสดงให้เห็นข้อจากัด
ว่าอยู่ที่ใด เพื่อแก้ไขปัญหา (อุดม รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
6) ศาลปกครองควรพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การด าเนิ น งานให้ เ ท่ า เทีย มกั บ ศาลอื่ น ๆ แม้ ใ นปั จ จุบั น ศาลปกครองจะมี ก ารพั ฒ นาไปได้ ม ากแล้ ว ก็ ต าม
เพื่อให้ศาลปกครองสามารถก้าวข้ามในเรื่องของระยะเวลาในการก่อตั้งศาลที่มีอายุน้อยกว่าศาลอื่นๆ เป็นความ
ท้าทายของศาล เพื่อให้ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับศาลอื่นๆ (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
7) เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลง ศาลปกครองจะต้องพิสูจน์ว่า
ศาลปกครองอยู่ ในมาตรฐานที่ประชาชน เอกชนยอมรับการตัดสินคดีหรือไม่ มีความซื่อสั ตย์สุจริตหรือไม่
เป็ น เรื่ องท้าทาย เพราะปั จ จุบั น โลกดิ ทัล สามารถพิสู จน์ด้วยการกระทา ในขณะที่ในอดีตมีลั กษณะที่เป็น
นามธรรม แต่ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ นผ่ า นเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ ดั ง นั้ นเป็ น ความท้ า ทายของ
ศาลปกครองที่จ ะแสดงให้ เห็ น ว่าภาพลั กษณ์ข องศาล คือ อะไร ความมีประสิ ทธิภ าพของศาล คื อ อะไร
ผู้พิพากษา คือ อะไร (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
8) ทาอย่างไรที่จะให้งานบริการของศาลปกครองอยู่ในระดับมือ
อาชีพ ไม่เกิดปัญหา เช่น การบริการรับวิ่งคดี การนาเอาข้อมูลไปให้อีกฝ่ายหนึ่ง ทาให้เกิดความไม่ โปร่งใส
(จรัญ ภักดีธนากุล, สัมภาษณ์, 9 ตุลาคม 2562)
9) ศาลปกครองควรมีการจัดตั้งศาลปกครองภูมิภาคให้ มากขึ้น
และให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพราะหากสามารถขยายเขตภูมิภ าคไปได้มากเท่าไหร่ ก็จะทาให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงศาลได้มากขึ้นเท่านั้น โดยในปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ายังมี ศาลปกครองจานวนน้อยเมื่อเทียบ
กับจานวนจังหวัดที่มี (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
10) ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชื่อมั่นว่า ศาลปกครองยังคงให้ความเป็น
ธรรมกั บ ประชาชนได้ อย่ า งเต็ ม ที่ ปราศจากการแทรกแซง และที่ ส าคั ญ มีพั ฒ นาการในการแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยเฉพาะในเรื่องของความล่าช้าที่เกิดจากเงื่อนไขต่างๆ อาทิ จากบุคลากร ทั้งผู้พิพากษา หรือตุลาการ หรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะอานวยการ หากมีการเพิ่มบุคลากรเหล่านี้ก็จะทาให้ความล่ าช้าลดลง (สมโภชน์
โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
11) ศาลปกครองควรร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษา
เพื่ อ ช่ ว ยกั น เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจความรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาลปกครองให้ กั บ เยาวชน ไม่ ค วรเป็ น หน้ า ที่
ของศาลปกครองเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เพราะหากท าให้ เ ยาวชนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่
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ของศาลปกครองแล้ว ประชาชนก็จะรู้และเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตนเองตามกฎหมายพื้นฐานมากขึ้น ทาให้ใน
อนาคตปัญหาของการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยฝ่ายรัฐก็จะลดลง ทาให้เกิดการต่อสู้กันทางกฎหมายอย่าง
เป็นธรรม ประชาชนเกิดความเข้าใจเมื่อถูก ละเมิดสิทธิเสรีภ าพจากคาสั่ งทางปกครอง รู้ว่ามีช่องทางที่จะ
ร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที โดยศาลปกครองสามารถดาเนินงานให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน กาหนดให้เป็นนโยบาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาระยะยาว (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11
ตุลาคม 2562)
12) เพื่อเป็นการลดจานวนคดีเข้าสู่ ศาลปกครอง ศาลปกครอง
ควรสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐทาความเข้าใจให้กับบุคลากรหรือหน่วยงานของรัฐเองก่อนว่า เงื่อนไขใด
ควรที่จะฟ้องศาลปกครอง หรือมีกระบวนการในการเยียวยาบุคลากรก่อนขึ้นสู่ศาล (ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ,
สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
13) เนื่ อ งจากกฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ รื่ อ งทุ ก เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น
ผลกระทบทางปกครอง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างมีประเด็นในเรื่องของการใช้ดุลพินิจคัดเลือก ทาให้เกิดความ
ไม่ชัดเจนว่าจุดใดที่จะถือว่าเป็นการใช้อานาจโดยชอบหรือ ไม่ชอบ ทาให้เกิดปัญหาว่าเป็นการละเว้นทุจริต
ซึง่ ศาลก็รับไว้พิจารณาก่อน ทาให้เกิดคดีที่ศาลปกครองจานวนมาก ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลไม่จาเป็นต้องรับ
คดีไว้ทั้งหมด เพื่อลดจานวนคดีที่จะขึ้น สู่ศาล และควรที่จะมีตรวจสอบก่อนให้ ชัดเจนว่า เรื่องใดเป็นเรื่อง
ของการใช้อานาจไม่เป็ นธรรมในการบริ ห าร เรื่องใดเป็นเรื่องของความถูกต้องของกระบวนการ (นิเวศน์
หาญสมุทร์, สัมภาษณ์, 16 ตุลาคม 2562)
14) ควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ ให้บริการ เช่น ตุลาการ นิติกร
ที่ดูแลในการให้คาปรึกษาเรื่องคดีได้ และเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ที่ทาหน้าที่ในการให้บริการ ให้คาแนะนาแก่ผู้
มาติดต่อ ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ เพื่อความรวดเร็ว และเข้าใจกระบวนการดาเนินงานได้ง่าย ไม่
ซ้าซ้อนที่อาจส่งผลต่อความล่าช้าในการดาเนินการ (มนต์ชัย ชนินทรลีลา, สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2562)
4) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
(4.1) ศาลปกครองควรเป็นองค์กรที่จะช่ว ยพัฒ นางานของภาครัฐ ให้ ดีขึ้น และ
คุ้มครองให้ประชาชนได้รับในสิ่งที่ควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับบริการจากภาครัฐที่จะไปคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน หรือว่าเรื่องของการทาให้ ประชาชนได้ประโยชน์จากสิ่งที่รัฐจะต้องให้เขา (อุดม
รัฐอมฤต, สัมภาษณ์, 7 ตุลาคม 2562)
(4.2) ศาลปกครองต้องเข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนมาก โดยเฉพาะในมิติของ
องค์ความรู้ ต้องให้ความรู้แก่คนที่มาใช้บริการ เนื่องจากศาลปกครองมีบุคลากรที่มีความสามารถมาก น่าที่จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูล ให้องค์ความรู้แก่คนอื่นๆ (เมธินี เทพมณี, สัมภาษณ์, 4 ตุลาคม 2562)
(4.3) คาดหวังว่าศาลปกครองจะสามารถสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองได้
และมีคาพิพากษาที่มีคุณภาพ สามารถที่จะอธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยและเพื่ออานวย
ความยุ ติ ธ รรมและน าค าพิ พ ากษาเหล่ า นั้ น ไปเผยแพร่ ใ นวงกว้ า ง เพื่ อ ท าให้ ห ลั ก กฎหมายปกครองไทย
เจริญก้าวหน้าขึ้น (กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์, สัมภาษณ์, 31 ตุลาคม 2562)
(4.4) การเข้ า ถึ ง ของประชาชนในช่ อ งทางต่ า งๆ เพราะการท าหน้ า ที่ ข อง
ศาลปกครองมีความชัดเจน มีความโปร่งใสในตัวอยู่แล้ว คาวินิจฉั ยมีการเผยแพร่อยู่แล้ว ประชาชนควรเข้าถึง
ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
(4.5) มีความคาดหวังกับกับการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ยิ่งทามากยิ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์กับศาลปกครองมาก โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้า ใจให้กับประชาชนตั้งแต่ยังเป็น
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เด็ก เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนที่เคารพในเรื่องสิทธิ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเด็กสามารถ
เรี ย นรู้ ไ ด้ สถาบั น การศึ ก ษาจึ ง มีบ ทบาทส าคั ญที่ จะเข้า มาร่ว มมื อ กับ ศาลปกครองในการพั ฒ นาดัง กล่ า ว
(สมโภชน์ โตรักษา, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2562)
4.2.2 ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
จากการสนทนากลุ่มย่อยจากกลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทางปกครอง หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและสาขานิติศาสตร์ กลุ่มผู้นา
เอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หรือตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้
บริการของศาลปกครอง จานวน ๕ ครั้ง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมาและยะลา
ซึง่ ได้ผลการศึกษาดังนี้
1) ความพึ งพอใจในบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ก ารอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปั จจุ บั น และความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการด าเนิ นงาน
ของศาลปกครอง
(1.1) ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
(1.1.1) ศาลปกครองสามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะการพิพากษาคดีปกครอง มีความถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามในส่วนของความเป็นธรรม
ในการพิพากษา ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางคนเห็นว่า บางครั้งเป็นดุลยพินิจ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นผลดีแก่ผู้ฟ้อง (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29
ตุลาคม 2562) อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีความเป็นธรรม แต่การพิจารณาคดีมีความล่าช้า (นครราชสีมา, สนทนา
กลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562) รวมถึงผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางส่วนเห็นว่า แม้ว่าจะมีความถูกต้องความรวดเร็ว
และเป็นธรรม แต่ความเป็นธรรมดังกล่าวขึ้นอยู่กับองค์คณะตุลาการแต่ละองค์ แล้วแต่คดี เช่น คดีเรื่องท่าเรือ
ในจังหวัดสมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ปี 2558 จนปัจจุบันยังไม่มีคาพิพากษาของศาลปกครองกลาง ทาให้เห็นว่า
บรรทัดฐานของตุลาการของแต่ละคณะแตกต่างกัน เพราะบางกรณีมีการฟ้องเหมือนกัน เรื่องเดียวกัน แต่
พิจารณาแตกต่างกัน ทาให้ขาดความชัดเจน ซึ่งหากคาพิพากษามีความชัดเจน ก็น่าจะทาให้เกิดบรรทัดฐานที่
ใกล้เคียง ทาให้เกิดความเป็นธรรม เกิดความเชื่อมั่นต่อศาล (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562;
ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(1.1.2) ในด้านของความรวดเร็วนั้นการดาเนินงานของศาลปกครองยังเป็น
ปัญหากล่าวคือ
1) บางหน่ ว ยงานยั ง คงมี ค ดี ที่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของ
ศาลปกครองสูงสุดจานวนมาก ทาให้หน่วยงานผู้ฟ้องเกิดความกังวล ทั้งนี้ความล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากการแก้ไข
คาฟ้อง “บางครั้ง 6 - 7 ครั้ง” ทาให้หน่วยงานเกิดความรู้สึกว่า “ยื้อกันไปยื้อกันมา” บางหน่วยงานมีบางคดีที่
ยังคงอยู่ในศาลมากกว่า 10 ปี เช่น คดีละเมิด คดีที่หน่วยงานมักถูกฟ้อง ซึ่งศาลชั้นต้นใช้เวลาประมาณ 2 ปี
กว่า ในการพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดจะประมาณ 6-7 ปี (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุล าคม 2562;
กรุ ง เทพมหานคร, สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย, 29 ตุ ล าคม 2562) การที่ ศ าลปกครองมี ค ดี จ านวนมาก ท าให้
การดาเนินการสืบหาพยานหลักฐาน การวินิจฉัยล่าช้า บางครั้งไม่ทันกาล ไม่สามารถวางหลักได้จริง แต่ไม่
สามารถใช้ในทางปฏิบัติได้ สามารถเอาไปใช้กับอนาคตได้ แต่ผู้ร้องอาจจะไม่ได้ รับสิทธิ์ เพียงแต่ได้ศักดิ์ศรี
คืนมา เช่น คดีในกระทรวงการคลังที่สรรหารองอธิบดีแล้วมีการร้องเรียนว่ากระบวนการสรรหามิชอบ ศาลใช้
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เวลาในการพิจารณา 4 ปี และตัดสินให้ทั้ง 4 คนเป็นรองอธิบดีไม่ได้ แต่บางคนเกษียณอายุราชการไปแล้ว
บางคนเป็นอธิบดีแล้ว ทาให้เกิดความสับสนในองค์กรภาครัฐ (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
2) การพิจารณาคดีใช้ระยะเวลานาน ทาให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นว่าเป็นปัญหาในการดาเนินงานของศาลปกครอง อาทิ ศาลชั้นต้นไม่ต่ากว่า 2 ปี ศาลสูงอีก 2 ปี ทั้งนี้การ
ใช้เวลาในการพิจารณาคดีนานหากเป็นศาลปกครองสูงสุดผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าในส่วนของหน่วยงาน
ภาครัฐจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบมากนัก แต่จะส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน และประชาชน (เชียงใหม่, สนทนา
กลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย,
29 ตุลาคม 2562;)
3) เกิดปัญหาการเชื่อมต่อคดี ระหว่างนิติกรที่ เก่ากับนิติกรใหม่
หากหน่ว ยงานนั้น ๆ เปลี่ย นแปลงนิ ติกร หรือในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัยการ เพราะในบางกรณีหากคดี
ปกครองยาวนานกว่า 5 ปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัยการมากกว่า 3 คน (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย,
29 ตุลาคม 2562)
4) ระยะเวลาในการพิจารณานั้นมีความรวดเร็ว แตกต่างกัน ไป
ในแต่ละคดี บางคดีใช้เวลาเป็น 10 ปี เช่น กรณีของคดีแม่เมาะใช้เวลาถึง 11 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็น
ว่าศาลปกครองใช้เวลานาน (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
5) ความล่าช้าอาจนาไปสู่ความไม่เป็นธรรมในที่สุด ซึ่งผิดไปจาก
เจตนารมณ์ของศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
6) ความรวดเร็วในการตัดสินคดียังเป็นปัญหาใหญ่ ศาลปกครอง
ชั้นต้น ใช้เวลาพิจารณาพิพากษาคดีไม่เกิน 1 ปี ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาช้าที่สุด โดยผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่า
เป็นเพราะศาลมีจานวนคดีที่ต้องพิจารณาเป็นจานวนมาก นอกจากนี้ยังแยกเป็นคดีส่วนตัวซึ่งใช้เวลานานเป็น
10 ปี คาดว่าเพราะมีศาลชั้นต้นน้อย ทาให้การพิจารณาล่าช้า (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน
2562)
7) “ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม” (ชลบุรี, สนทนา
กลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
8) ขั้ น ตอนก่ อ นการพิ จ ารณาคดี นั้ น มี ค วามรวดเร็ ว เนื่ อ งจาก
ศาลปกครองได้มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการต่างๆ โดยศาลปกครองจะส่งหนังสือมาให้หน่วยงาน
และตอบกลับตามระยะเวลาที่กาหนด อาทิ ภายใน 15 วัน แต่ความล่าช้าจะอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
คดี (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.2.3) อย่างไรก็ตามในแง่ของความรวดเร็ว มีความคิดเห็นแตกต่างคือ
บางกลุ่มเห็นว่า ความคิดที่จะให้เกิดความรวดเร็วในการพิจารณาคดี นั้นเป็นความคิดที่ผิดพลาด เพราะการเร่ง
กระบวนการยุติธรรมจะทาให้ขาดความเป็นธรรม อีก สิ่งหนึ่งที่ต้องคานึงถึง คือ เมื่อ กล่าวถึง ความเป็นธรรม
มันหมายถึงความเป็นธรรมในมุมมองของใคร ผู้ที่ได้หรือเสียผลประโยชน์ ทาให้ชวนคิดต่อว่า ประสิทธิภาพ
ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับอะไร ความถูกต้อง ความรวดเร็ว หรือความเป็นธรรม ควรคานึงถึงความเป็นธรรมเป็น
ตัวตั้ง/ตัวหลัก ก่อนที่จะคานึงถึงความรวดเร็วและความถูกต้อง เพราะถ้าใช้ความรวดเร็วเป็นตัวตั้ง มักจะไม่ได้
รับความเป็นธรรม (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.2.4) ตุลาการศาลปกครองอาจยังไม่เข้าใจระเบียบของหน่วยงาน หรือ
หน่วยงานแจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทาให้ การตัดสินผิดพลาด นอกจากนี้ระเบียบที่ไม่ชัดเจนของแต่ล ะ
หน่วยงาน ยังทาให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดแย้งกันเอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(1.2.5) ยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องและเป็นธรรม แต่บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็มี
ดุลยพินิจในการตีความคดีที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินคดี (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562;
ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.2.6) สาหรับศาลยุติธรรม หากมีการตัดสินคดีหนึ่งไปแล้ว และเกิดคดีที่
มีรูปแบบ/แนวเดียวกับคดีก่อนหน้า สามารถตัดสินแบบเดียวกันกับคดีก่อนหน้าได้ แต่ในส่วนของศาลปกครอง
ไม่สามารถทาได้ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.2) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ
(1.2.1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม บางท่ า นเห็ น ว่ า การบั ง คั บ คดี ข อง
ศาลปกครองมีป ระสิ ทธิภ าพดีมาก มีการออกไปตรวจสอบพื้นที่ว่าหน่ ว ยงานมีการรื้อถอนถูกต้องหรือไม่
มีการรั บ ฟังผู้ ฟ้อ งคดีว่า ที่บั งคับ ไปถูกต้อ งหรือไม่ ใช้เ วลานานมากเพียงใด บางครั้ ง เจ้าหน้าที่ ได้ ติดต่อไป
ประสานกับทางผู้ฟ้องเพื่อแจ้ งว่ายังไม่เรี ยบร้อย ศาลปกครองต้องเข้าไปตรวจสอบ สุดท้ายศาลมีคาสั่งให้
ยุ ติ ก ารบั ง คั บ คดี เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานเพิ่ ง ด าเนิ น การเสร็ จ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ศาลปกครองมี ค วามใส่ ใ จต่ อ
การให้บริการด้านการบังคับคดี ทาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ฟ้องมาก (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย,
29 ตุลาคม 2562)
(1.2.2) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ในกรณีการบังคับคดีมีเหมาะสมแล้ว
ตามที่ผู้ร้องขอและเป็นไปตามหลัก กฎหมาย อยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย,
29 ตุลาคม 2562)
(1.2.3) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษามีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณา
ในมุมของผู้ชนะ โดยในปัจจุบัน สานักปกครองจะเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดการดูแลบังคับคดีทุกคดี และจะมา
ตรวจสอบหน่วยงานที่แพ้คดีทุก 7 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่ามีความเข้มแข็งมากในการบังคับคดี
มีการดูแลประชาชนดี มีความตรงต่อเวลา อาทิ ให้หน่วยงานชาระเงินภายใน 60 วัน วันที่คดีถึงที่สุด พอครบ
60 วันศาลปกครองจะทาหนังสือแจ้งมาว่าคดีนี้จะสิ้นสุดแล้ว ให้หน่วยงานชี้แจงภายใน 7 วัน เป็นต้น
(กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.2.4) หลายหน่ ว ยงานยั ง ไม่ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก ารการบั ง คั บ คดี ป กครอง
ส่วนหน่วยงานที่เคยใช้บริการพบปัญหาคือ ไม่สามารถบังคับคดีได้เนื่องมาจากการพิจารณาคดีใช้เวลานาน
อาทิ กรณีที่บริษัทล้มละลายไปก่อนที่คาพิพากษาจะตัดสินซึ่งหน่วยงานแม้จะชนะคดีก็จริง แต่สุดท้ายการฟ้อง
ไม่ครอบคลุมถึงปัจเจกบุคคล แม้ว่าหน่วยงานจะฟ้องเฉพาะบุคคลไม่ใช่บริษัท ดังนั้นเมื่อบริษัท ล้มละลาย
หน่ ว ยงานจึ งไม่ส ามารถบั ง คับ คดีจ ากบริ ษั ท ได้ เพราะเมื่อศาลพิ พากษาตัดสิ น หน่ ว ยงานจะไปบั งคับคดี
การปกครองก็ช้า ไม่ทัน กาล ทาให้หน่วยงานเสียเปรียบ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม
2562)
(1.2.4) การบังคับคดีจะมีปัญหาในกรณีที่เอกชนชนะคดี ของรัฐ แต่เกิด
คาถามคือเอกชนจะบังคับคดีกับรัฐอย่างไร เพราะทรัพย์สินที่ต้องบังคับคดีเป็นทรัพย์สินของรัฐซึ่งไม่สามารถ
บังคับใช้ได้เหมือนของเอกชน (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.2.5) ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในการบังคับคดีไม่สามารถทาได้ เนื่องจาก
ต้องใช้ข้อมูลประกอบจากหลายด้านซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เวลามากกว่าที่กาหนดไว้ กลายเป็นความล่าช้าในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.2.6) ในบางกรณี การบัง คับคดีที่ เกิด กับ ข้าราชการ หรื อผู้ มีอิท ธิพ ล
ทาได้ยาก (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(1.2.7) การพิ จ ารณาบั ง คั บ คดี ขึ้ น อยู่ กั บ ความช านาญของเจ้ า หน้ า ที่
(ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.3) การเสริมสร้ างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่า ง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
(1.3.1) ผู้ เ ข้า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม เห็ น ว่า การให้ บ ริ การของศาลปกครอง
มีความเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือประชาชนที่เข้าไปขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ยินดี ที่จะให้
ข้อมูล ให้ความรู้ คอยดูแล ให้คาแนะนา ทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงประชาชนได้
โดยง่าย(เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม
2562)
(1.3.2) ศาลปกครองมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมสร้างความรู้ให้กับ
ผู้ที่สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางที่ดชี ่องทางหนึ่งสาหรับหน่วยงานทางด้านการปกครอง ทาให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้
ทาให้ได้ทราบถึงแนวทาง ทางออกเพื่อที่จะป้องกันไม่ ให้เกิดคดีปกครองมากขึ้น วัตถุประสงค์ของการอบรม
ก็เพื่อให้ความรู้สาหรับหลีกเลี่ยงการทาผิดทางการปกครอง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม
2562)
(1.3.3) ปัจ จุบั น บางคดีส ามารถส่ ง คาฟ้อ งได้ท างไปรษณี ย์ การเข้า ถึ ง
ศาลปกครองจึงถือว่าสะดวก (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562) มีการเสริมสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรม เห็นได้จากการสื่อสารผ่าน Line ทาง Facebook มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น (เชียงใหม่,
สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562) รวมถึงการฟ้องคดีทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องไปยื่นที่ศาลปกครองถือเป็นเรื่องที่ดี ทาให้สามารถเข้าถึง ศาลปกครองได้สะดวก
เพราะหากเทียบกับศาลยุติธรรมแล้วศาลปกครองถือว่าเป็นศาลใหม่ ยังอยู่ในขั้นตอนของการปรับปรุง (ชลบุรี,
สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(1.3.5) จากการสนทนากลุ่ ม ย่ อ ยหน่ ว ยงานและตั ว แทนในเขต
กรุ งเทพมหานครพบว่า ประชาชนและหน่ ว ยงานยัง มีทั ศ นะว่า “ศาลไม่ ส ามารถวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ ไ ด้ ”
(กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.3.6) ประชาชนยั ง มี ค วามเข้ า ใจการด าเนิ น งานของศาลปกครอง
ไม่มากนัก เพราะบางครั้งเมื่อมีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ ประชาชนยังไม่ทราบว่าสามารถนาเข้าสู่ศาลปกครอง
ได้ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.3.5) ส าหรั บ ความเท่าเทีย มในการเข้าถึง ความยุติ ธ รรมในส่ ว นของ
ภาคเอกชนนั้นจะแตกต่างจากหน่วยงานรัฐที่จะมีนิติ กรดาเนินงานหากมีคดีทางปกครองและนิติ กรจะคอย
ติดตาม แต่ในภาคเอกชนบางครั้งอาจเป็น เพียงกลุ่มหมู่บ้านหรือเอสเอ็มอีส่วนบุคคล ซึ่งไม่ทราบว่าต้องทา
อย่างไรในการฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทาให้ ต้องจ้างทนาย ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางท่านจึงเห็นว่า โอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองของภาคเอกชนมีน้อยกว่าภาครัฐ แม้ว่าศาลปกครองจะเริ่มสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับภาคเอกชน เช่น การจัดอบรม แต่คนที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นภาคส่วนธุรกิจรายใหญ่ ดังนั้นจึงเห็นว่า
ศาลปกครองควรที่ จ ะเน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก ว้ า งขวางกว่ า เดิ ม และทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว มในการได้ รั บ ความรู้
(กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.3.6) ประชาชนยั ง ไม่ ค่ อ ยยอมรั บ ข้ อ กฎหมายหรื อ ข้ อ แนะน าทาง
กฎหมายที่ ถู ก ต้ อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ส่ ว นประชาชนที่ เ ข้ า ใจและเข้ า ถึ ง ศาลปกครองก็ เ ลื อ กที่ จ ะคิ ด ถึ ง
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ผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลัก (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562;เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21
ตุลาคม 2562)
(1.3.7) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจยังมีน้อย หากประชาชนมีความรู้
เรื่องกฎหมายมากขึ้น เจ้าหน้าที่จะทาอะไรก็ต้องดาเนินการอย่างรอบคอบและมีการตรวจสอบความถูกต้อง
มากขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง รวมถึงจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อีกทาง
หนึ่ง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.3.9) ประชาชนและเจ้ า หน้ า ที่ บ างส่ ว นยั ง ไม่ ท ราบว่ า ในพื้ น ที่ มี
ศาลปกครอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.3.9) ประชาชนยังกลัวศาล ไม่กล้าขึ้นศาล ในขณะที่เอกชนโดยเฉพาะ
บริษัทมหาชนข้ามชาติมีคดีที่ต้องพึงพิงศาลอยู่ตลอด โดยเฉพาะในพื้นที่พัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นอาจต้อง
แบ่งกลุ่มประชาชนออกเป็น กลุ่มประชาชนทั่วไป ซึ่งศาลเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อศาลจะมีคาพูด
หนึ่งที่ว่า “ห้ามก้าวล่วงศาล ต้องเคารพความเห็นศาล” ทาให้คนส่วนหนึ่งไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะไม่
ทราบว่า “อันไหนคือการก้าวล่วง จึงเลือกที่จะไม่พูด” ส่วนกลุ่มเฉพาะ โดยเฉพาะในบางพื้นที่ อาทิ พื้นที่
พัฒนา EEC ได้แก่ ภาคเอกชนซึ่งต้องมีคดี ขึ้นสู่ศาลปกครองตลอดเวลา เนื่องจากมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์
และเกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก อาทิ ประเด็นเรื่องท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินอู่ตะเภาเร็ว รถไฟความเร็วสูง
(ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(1.4) การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง กระบวนวิ ธี
พิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
(1.4.1) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ศาลปกครองได้พยายามเปิดให้มีการ
จัดอบรมให้มากขึ้น (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.4.2) ในบางครั้ ง วิ ธี ก ารหาความรู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของ
ศาลปกครองจะเป็ น ไปในลั ก ษณะ “ต้ อ งเรี ย นรู้ ไ ปเรื่ อ ยๆ” โดยอาศั ย คดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในหน่ ว ยงาน
(กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.4.3) ศาลปกครองมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย โดยเฉพาะ
จากเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ข้อมูลยังเข้าใจยาก (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ ม, 21 ตุลาคม
2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562; ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน
2562) บางหน่ว ยงานได้ หนั งสือ รวมคาพิพากษาส่ งมาให้ตามหน่ว ยงาน โดยรวมเนื้อหาที่น่าสนใจต่างๆ
แต่ ห ากผู้ อ่านไม่ใช่นั กกฎหมายอ่านไม่เข้าใจ ซึ่งผู้ เข้าร่ว มสนทนากลุ่ มเห็ นว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ
หน่ ว ยงานที่จ ะต้องถอดมาเป็ น คาอธิบ ายซึ่ ง เป็นภาษาที่ ประชาชนคุ้นเคย ทาให้ เป็ นภาษาท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจได้ง่าย (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.4.4) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มบางท่านเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองยังไม่ลึกซึ้ง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องจะยังไม่มีรู้มากนัก
จึงควรสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงผู้ร้องด้วย เพราะบางทีผู้ร้องไม่เข้าใจทาให้ไปฟ้องผิดศาลซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกัน (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.4.5) ตั ว แทนจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ว่ า
หน่วยงานของตนได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองน้อย ควรจะมีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับท้องถิ่นมากกว่านี้ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(1.4.6) ยังไม่มีการให้คาอธิบายคาพิพากษาของศาล เพื่อให้ ประชาชน
สามารถเข้าใจได้ง่าย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.4.7) วิ ธี พิ จ ารณาคดี ใ นศาล บางหน่ ว ยงานของรั ฐ ยั ง มี ค วามเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนมากพอสมควร อันเนื่องมาจากเป็นกฎหมายใหม่ และเพิ่งใช้เมื่อปี 2542 นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีการแปลความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความใน
ศาลปกครอง ทาให้การทาความเข้าใจกระบวนการของศาลปกครองทาได้ยาก (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม,
28 ตุลาคม 2562)
(1.4.8) การให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจกั บ ประชาชนในกรณี ข องจั ง หวั ด
นครราชสีมาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนมากจะรับทราบเมื่อเข้าไปอยู่ในกระบวนการขึ้นสู่คดีของศาลปกครอง
แล้ว โดยจะมีการอธิบายให้ประชาชนทราบ ในส่วนของประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยรับทราบ อาจออกมาในรูป
ของหนั ง สื อ มากกว่ า แต่ ป ระชาชนไม่ ค่ อ ยอ่ า น ยกเว้ น เมื่ อ เกิ ด กรณี ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบแก่ ป ระชาชน
ประชาชนถึงจะทราบ (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(1.5) การวางหลั กกฎหมายและแนวทางปฏิ บัติร าชการที่ดี ใ ห้แก่ หน่ว ยงาน
ทางปกครอง
(1.5.1) ศาลได้มีการวางหลักเกณฑ์หรือแนวทางไว้ดีแล้ว มีความชัดเจน
แต่ปัญหาอยู่ที่หลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าว ยังไม่ได้ย้อนกลับมาให้เจ้าหน้าของรัฐทุกคนได้รับทราบ ไม่ใช่
เพียงแค่เฉพาะนิติกรของหน่วยงาน แต่ควรรวมถึง เจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ อีกทั้ง ควรที่จะต้องมีความรู้ ใน
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ซึ่งศาลปกครองเห็นว่าเป็น เรื่องสาคัญ ซึ่งในหน่วยงานมักมีเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่
ซึ่ ง ยั ง ไม่ รู้ ร ะเบี ย บต่ า งๆของทางราชการ ดั ง นั้ น ควรมี ก ลไกที่ จ ะท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ค วามรู้ เพราะ
ศาลปกครองจะให้ ความส าคัญกับ ขั้น ตอนการดาเนินงาน หากขั้นตอนใดผิด ก็อาจจะทาให้ เกิดปัญหาได้
เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่สามารถแก้ไขได้ทัน เนื่องจากมีความผิดพลาดมาตั้งแต่แรก (เชียงใหม่,
สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.5.2) ศาลปกครองมี ก ารก าหนดขั้ น ตอนในกระบวนการต่ า งๆ
อย่างชัดเจน ซึง่ อาจส่งผลทาให้คดีในบางหน่วยงานลดลง อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากที่ผ่านมา
หน่วยงานท้องถิ่นยัง ไม่เข้าใจหลักกฎหมาย ทาให้เกิดความสุมเสี่ยงที่จะถูกฟ้องคดี แต่หากมีการเสริมสร้าง
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ จะเป็นทางหนึ่งที่จะทาให้คดีลดน้อยลง ดังนั้นการตั้งศาลปกครองจึงทาให้
เกิดทางเลือกและทาให้ประชาชนจริงๆ เข้าถึงได้จริง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม
2562)
(1.5.3) ศาลปกครองได้มีการวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการ
ที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง ซึ่งหน่วยงานได้นาเอาคาวินิจฉัยและคาพิพากษามาใช้ เช่น กรุงเทพมหานคร
เมื่อมีคดีสาคัญใหญ่ๆ ก็จะดึงคาพิพากษามาสกัด เพื่อทาให้เข้าใจง่าย (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29
ตุลาคม 2562) แม้บางครั้งอาจจะช้าแต่ก็ได้วางหลักไว้ซง่ึ หน่วยงานต้องถือปฏิบัติ เป็นข้อพึงระมัดระวังในการ
พิจารณา (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(1.5.4) มีการแย่งชิงมวลชนขององค์กร เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทาให้ประชาชนเกิดการแตกแยกชาวบ้านหวาดระแวง และนาคดีเข้าสู่ศาลปกครอง เพราะชาวบ้านไม่ไว้ใจส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(1.5.5) การวางหลักกฎหมาย/แนวทางปฏิบัติมีอิสระพอสมควร หากมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักกฎหมายที่ข้าราชการและประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายก็จะดีมาก (ยะลา, สนทนากลุ่ม
ย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.5.6) หลักกฎหมายดีอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับคนที่นาไปปฏิบัติ (ยะลา, สนทนา
กลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.5.7) ศาลปกครอง เป็นศาลที่ตัดสินโดยคานึงถึงประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลัก วางหลักกฎหมายเพื่อให้เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(1.5.8) บางหน่วยงานใช้ แนวทางคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาเป็น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการ เช่ น การเบิ ก ค่ า เช่ า บ้ า น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะดู แ นวทางของ
ศาลปกครอง เนื่องจากคาพิพากษามีการอธิบายรายละเอียด (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562;
นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(1.5.9) การวางหลักกฎหมาย เมื่อวางแนวปฏิบัติแล้ว ควรมีการให้ความรู้
ให้หน่วยงานไปอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น การนาเอาคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด มาบรรยาย
หรือมาอบรมให้เจ้าหน้าที่ จะทาให้ช่วยลดคดีที่จะเข้าสู่ศาลปกครองได้มากขึ้น (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม,
28 ตุลาคม 2562)
(1.5.10) การพิจารณาหลายกรณีสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ทาง
ราชการได้ เนื่องจากหลังจากมีศาลปกครอง ศาลปกครองได้วางหลักปฏิบัติหน้าที่การบริหารงาน การวาง
ระเบียบต่างๆ ของภาครัฐในหลายๆ เรื่อง ซึ่งคาพิพากษาส่วนใหญ่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการวางแนวที่ดี (ชลบุรี,
สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(1.6) ความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมืองในการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
(1.6.1) ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม มี ค วามมั่ น ใจในความเป็ น กลางของ
ศาลปกครอง โดยเฉพาะความซื่อสั ตย์สุจ ริต โดยเห็นว่า ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่ว ไปของตุล าการ
ศาลปกครองมีความน่าเชื่อถือ สังเกตได้จากข่าวสารต่างๆ โดยพบว่า ไม่ ค่อยมีข่าวว่าตุลาการศาลปกครอง
“ใช้เส้นสาย” จึงน่าที่จะไว้วางใจได้ (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนา
กลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.6.2) ผู้ เ ข้า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม เห็ น ว่ าศาลปกครองมี ความเป็น อิ ส ระดี
เพราะศาลปกครองยึดถือในเรื่องความอิสระ การไม่ถูกแทรกแซงจากองค์กรอื่นๆ เนื่องจากมีขั้นตอนที่ดี อีกทั้ง
ยั ง ไม่ป รากฏว่า มี การกล่ าวว่าศาลปกครองไม่มีอิส ระทางการเมือง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่ มย่อย,
29 ตุลาคม 2562)
(1.6.3) ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง เป็นการตัดสิน
ตามตัวบทกฎหมาย ตามกรอบการพิจารณาคดี ศาลปกครองจึงมีอิสระทางการเมือง (นครราชสีมา, สนทนา
กลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562; ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.6.4) อาจเกิดกรณีการเร่งรัดดาเนินคดีหากเกี่ยวข้องกับสื่อ อาทิ เมื่อมี
คดีที่ร้องเรียนโดยปวีณา ศาลปกครองต้องเร่งทาคดีก่อน ทาให้ต้องวางมือจากคดีอื่นๆ ที่กาลังดาเนินการอยู่
มิฉะนั้นอาจโดนปวีณาร้องเรียนผ่านสื่อ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(1.6.5) บางท่านมองว่า ศาลปกครองไม่มีความเป็นกลางทางการเมือง
โดยเห็นว่าศาลที่มีความเป็นกลางทางการเมืองคือ ศาลยุติธรรม สังเกตจากการที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
โดยเป็นหน่วยงานเดียวที่มิให้มีการตัดงบจากภาครัฐ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.7) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ภาพลั ก ษณ์ แ ละพฤติ ก รรม
โดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง
(1.7.1) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริ ย ธรรม ภาพลั ก ษณ์ แ ละพฤติ ก รรมโดยทั่ ว ไปของตุ ล าการศาลปกครอง เนื่ อ งจากความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคุณธรรมจริยธรรมภาพลักษณ์จะเชื่อมต่อกับความเป็นอิสระทางการเมือง เพราะหากไม่เป็นกลางทางการ
เมื อง ก็ ส ะท้อ นว่ า ตุ ล าการศาลปกครองไม่มี ความซื่อ สั ต ย์ สุ จ ริต คุ ณธรรม จริ ยธรรม มี ภ าพลั กษณ์แ ละ
พฤติกรรม ที่ไม่ดี (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29
ตุลาคม 2562)
(1.7.2) ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า แม้ในส่วนของตุลาการศาลปกครอง
นั้น หน่วยงานไม่มีโอกาสได้เข้าถึง แต่มีความมั่นใจในเรื่องคุณธรรม โดยเห็นว่าตุลาการศาลปกครองเป็นผู้ที่มี
คุณธรรมสูง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ดี (กรุงเทพมหานคร, สนทนา
กลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(1.7.3) ตุล าการศาลปกครองไม่ มีการรั บสิ นบน มีการนาคดีเ ข้าสู่ ศาล
มากขึ้น มีพนักงานให้บริการประชาชน โดยการตัดสินคดีของถวิล เปลี่ยนศรี แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรง
ของศาล ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(1.7.4) ศาลปกครองยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่สูง (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม,
22 ตุลาคม 2562) ตุลาการศาลปกครองมีความซื่อสัตย์คุณธรรมจริยธรรม มีความยุติธรรม (ชลบุรี, สนทนา
กลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
2) ท่า นเห็น ว่า ภาพลักษณ์ ตลอด 18 ปีที่ ผ่า นมา ศาลปกครองมีพัฒนาการมากน้อ ย
เพียงใด
(2.1) เห็นว่าในทางกายภาพ ตัวอาคารของศาลใหญ่โต แสดงถึงความน่าเชื่อถือและ
น่าเกรงขาม แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงถึงความสูงส่งที่ทาให้ประชาชนเข้าถึงได้ยากด้วย โดยผู้เข้าร่วมสนทนา
กลุ่มเห็นว่าการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง “อยู่สูง” จนประชาชนเข้าไม่ถึงหรือเข้าถึงได้ยาก ไม่ได้
ใกล้ ชิดกับ ประชาชนเหมือนเมื่อก่อน ศาลควรเปิดกว้างสร้างการรับรู้หรือความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนว่า
คดีแบบไหนเข้าสู่ศาลปกครองได้ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(2.2) ศาลปกครองมีหน้าทีเ่ หมือนเป็นคนกลางในการให้ความยุติธรรมแก่หน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน ซึ่ งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม มีความเชื่อมั่นในศาลปกครองว่าเป็นองค์กรที่สามารถพึ่งพา
อาศัยได้ (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
3) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(3.1) มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง เชื่อมั่นในความเป็นศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศาลปกครอง เนื่องด้วยศาลปกครองตั้งขึ้น มาเพื่อวัตถุประสงค์ ในการดูแลความเป็นธรรมให้กับประชาชน
(เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562) และมี
ความเชื่อมั่นว่าบุคคลมีคุณธรรม ระบบงานเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงประชาชน มีการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินการ
มากขึ้น (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(3.2) ค าพิ พ ากษาของศาลปกครองมี ม าตรฐาน ยอมรั บ บั ง คั บ ใช้ ไ ด้ เ ร็ ว
แต่คาพิพากษาบางครั้งก็ขัดกับหลักกฎหมาย แม้จะมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจน เจ้าหน้าที่เองก็ต้องตัดสินตาม
คาพิพากษาศาล แม้จะรู้ว่ามันไม่ถูกต้อง แต่ก็ทาอะไรไม่ได้ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(3.3) มี ก ารพิ จ ารณาคดี บ างประเด็ น ที่ ท าให้ ห น่ ว ยงานขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
ศาลปกครอง อาทิ ในกรณีของการทาสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งเอกชนมัก ทางานได้ไม่ตรงตามระยะเวลา
ที่สัญญาไว้ทาให้ต้องเสียค่าปรับ แต่เอกชนมักจะฟ้องศาลปกครองเพื่อร้องขอเรียกคืนค่าปรับเพราะมันเข้า
หลักเกณฑ์ ซึง่ ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงได้ หน่วยงานภาครัฐมักพบปัญหาดังกล่าวแม้จะ
ทาโดยชอบ ทาให้ต้องกลับมาพิจารณาว่าหน่วยงานต้องดาเนินการอย่างไรในหน่วยงาน เพื่อไม่ต้องคืนค่าปรับ
ทาให้ยากที่จะบังคับเอกชนได้ ดังนั้นหน่วยงานจึงเห็นว่าดุลยพินิจของศาลปกครองดังกล่าวไม่เป็นธรรมมากนัก
เพราะเป็นช่องทางที่ทาให้เอกชนตั้งใจหรือเจตนาที่จะยืดเวลา แม้การเสียค่าปรับดังกล่ าวจะให้เอกชนมา
ลงนามยินยอมก็ตาม แต่สุดท้ายก็ได้ลดค่าปรับเพราดุลยพินิจของศาล ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่าควรมีการ
แก้ไข เพราะเป็นจุดด้อยของหน่วยงาน ที่จะต้องปรับ การทางานอย่างไรไม่ให้เกิดเป็นความผิดในเรื่องละเมิด
ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องมาชดใช้ ค่าเสียหาย (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม
2562)
4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานของศาลปกครองและประเด็นที่ควร
ปรับปรุง
(4.1) ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน
ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
(4.1.1) เนื่ องจากโครงสร้ างของศาลปกครองออกแบบมาให้ บุค ลากร
สามารถปฏิบั ติงานได้ดีอยู่ แล้ ว แต่ขึ้น อยู่ ว่า เจ้าหน้าที่ของศาลจะมี จิตวิญญาณในการทางานเพื่อเกิดผลดี
ต่ อ ประชาชน ต่ อ ผู้ บ ริ ก ารหรื อ ไม่ เพราะหากไม่ มี จิ ต วิ ญ ญาณในการท างาน การด าเนิ น งานก็ จ ะไม่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(4.1.2) การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ (ยะลา, สนทนากลุ่ม
ย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(4.1.3) ประชาชนมี ค วามไว้ ว างใจ เมื่ อ ประชาชนเข้ า ไปติ ด ต่ อ ที่
ศาลปกครอง เช่น เมื่อประชาชนเข้า ไปขอคาแนะนาจากพนักงานคดีปกครอง พนักงานคดีปกครองก็จะให้
คาปรึกษา โดยเฉพาะในด้านกฎหมายในเบื้องต้น มีการให้คาแนะนาที่ชัดเจนลดความไม่เข้าใจต่างๆ ลงได้
(นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(4.1.4) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้องานของตัวเอง
อย่างถ่องแท้ การอบรมจากส่วนกลางยังน้อย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(4.2) ความไว้ ว างใจหรื อ พึ่ ง พาอาศั ย ได้ ได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจจาก
ประชาชน เชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ ทางานได้ดี ตรวจสอบได้ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
การใช้อานาจอยู่ในขอบเขต (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(4.3) เปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรื อให้คาแนะน าที่จาเป็น อย่า ง
ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน ศาลปกครองเปิดเผย
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้
มีการตรวจสอบการดาเนินงาน

155
(4.4) ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ สนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่
หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพ
การให้บริการ ศาลปกครองมีการช่วยเหลือก่อนเข้าสู่กระบวนการของศาล อาทิ ก่อนทีห่ น่วยงานจะดาเนินการ
ยื่ น เอกสารเพื่ อให้ เกิ ดความมั่น ใจ หน่ ว ยงานจะโทรปรึ กษาเจ้ าหน้า ที่ศาลปกครองก่อ นว่า ต้อ งจัด เตรีย ม
อะไรบ้าง นอกจากนี้ยังนาเอกสารไปให้ทางพนักงานการปกครองช่วยตรวจสอบดูว่ามีความถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่ ก่อนที่จะดาเนินการต่างๆ (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(4.5) ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ศาลปกครองมีกระบวนการ
ยุ่งยาก เสียเวลา (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
5) สาเหตุทไี่ ม่ใช้บริการ
(5.1) ผู้ แทนจากหอการค้าไทย ไมได้ใช้ บริก ารเนื่องจากทาหน้าที่ ในการเป็น ที่
ปรึ กษาให้กับ เอกชนมากกว่า โดยให้ความช่วยเหลื อในกระบวนการขั้นตอนดาเนินการก่อนที่ จะไปถึงขั้น
ศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(5.2) ผู้แทนจากสานักงานเกษตรจังหวัด ยังไม่พบคดีที่ต้องฟ้องศาล มีแต่กลไกของ
การไกล่เกลี่ยกันเอง เพราะโดยภารกิจทางานกับ พื้นที่กับประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับศาลปกครอง และหากมี
เรื่ องร้ องเรี ย นจริ งๆ ประชาชนจะไม่ร้ องเรี ยนผ่ านส านักงานเกษตรจังหวัด (ยะลา, สนทนากลุ่ ม ย่อย, 5
พฤศจิกายน 2562)
(5.3) ผู้ แทนจากศาลเยาวชน ทราบว่ามีศาลปกครอง แต่ไม่เคยใช้บริการ และ
เสนอแนะให้ศาลปกครองมีระยะเวลาในการพิจารณาคดีที่แน่นอน เนื่องจากทราบข่าวมาบ้างว่าการพิจารณา
คดีในคดีที่ผ่านมามีความล่าช้า (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(5.4) ผู้แทนจากสานักงานประกันสังคม ไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง เพราะภาระ
และการทางานของหน่ ว ยงานจบในกระบวนการ ไม่ เคยไปถึงศาลปกครอง ถ้ามี ข้อโต้ แย้งหรือร้อ งเรีย น
จะส่งไปที่ส่วนกลาง แล้วส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่มาดาเนินการต่ อ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน
2562)
(5.5) ผู้ แ ทนจากศู น ย์ ด ารงธรรมของจั ง หวั ด ชลบุ รี ยั ง ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ศาลปกครอง ส่วนใหญ่จะให้คาปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ เช่น ประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนจาก
การก่อสร้างอาคารหรือการเข้าไปทาถนนอันเนื่องมาจากมีคาสั่งจากเทศบาลลงไปหรือจะหน่วยงานภาครัฐทา
ให้ประชาชนเดือดร้อน ศูนย์ดารงธรรมจะทาหน้าที่ แนะนาประชาชน เป็นการให้ คาปรึกษามากกว่า ส่ว น
ขั้น ตอนต่างๆ เป็ น หน้ าที่ของประชาชน ในส่ ว นของผู้ว่า ราชการจังหวัดเองเป็น การฟ้องส่ วนตัว ไม่ค่อยมี
ประเด็นเรื่องการปกครอง เช่น การให้ข้อมูล การหมิ่นประมาททางสื่อ (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม
2562)
6) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
(6.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวยความ
ยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม
(6.1.1) ศาลปกครองอ้ า งเหตุผ ลของการเพิ่ มศาล ว่า เพื่ อ ลดภาระคดี
ปกครองลง แต่ ใ นความเป็ น จริ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ ป ระชาชน ยั ง ไม่ ไ ด้ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาให้ กั บ ประชาชน

156
ผลประโยชน์ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตาแหน่งสูงขึ้น และมีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่
จานวนมาก (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.1.2) การอบรมให้ความรู้ในหน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมีค่อนข้าง
น้อย ไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่หาความรู้กันเอง อยากให้ศาลปกครองมีการให้ความรู้ แต่ในส่วนของการบังคับคดี
คิดว่าศาลปกครองสามารถทาได้รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน เช่น กรณีพิพาทเรื่องโรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่าง อบต.
กับชาวบ้าน (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.1.3) ขาดการประชาสัมพันธ์ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน
2562)
(6.1.4) การสืบค้นหาคาพิพากษาทาได้ยากขึ้น เมื่อก่อนจะมีเป็นเอกสาร
แต่ปัจจุบันแม้จะมีการนาข้อมูลขึ้นบนอินเตอร์เน็ต แต่การสืบค้นกลับทาได้ยากกว่าตอนที่มีเป็นเอกสาร (ยะลา,
สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.1.5) บางหน่ว ยงานประสบปัญหาในเรื่องของคาสั่ งศาลที่มีคาสั่ งให้
แยกฟ้อง อาทิ ในปี 2554 กรุงเทพมหานครถูกฟ้องจากประชาชนจานวน 200 คน อันเนื่องมาจากกรณีของ
น้ าท่ ว ม โดยศาลปกครองมี ค าสั่ ง ให้ แ ยกฟ้ อ งเป็ น รายคดี ท าให้ ชุ ด แรกมี จ านวนถึ ง 427 คดี ท าให้
กรุงเทพมหานครต้องทาเอกสารทุกคดี นอกจากนี้ศาลปกครองยังไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการแยกคดีดังกล่าว
ซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า หน่วยงานไม่สามารถถามศาลได้ถึงเหตุผลในการแยกคดี ทาให้เกิดความล่าช้า
ในการดาเนินงาน แตกต่างจากคดีแพ่ง ที่หากเป็นลักษณะคดีเดียวกันสามารถนามารวมกันได้ เวลาตัดสินก็จะ
แยกความเสียหาย การแยกคดีนอกจากจะทาให้เกิดล่าช้าแล้ว ยังทาให้เกิด ความสิ้นเปลืองในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ (เชียงใหม่, สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.1.6) ในกรณี ที่ พื้ น ที่ ใ นการดู แ ลของหน่ ว ยงานมี ข นาดใหญ่ เช่ น
กรุงเทพมหานคร การให้หน่วยงานทาคาชี้แจงภายใน 3 วัน หรือ 7 วัน ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากใช้เวลาใน
การตามหาหน่ ว ยงานต้ น เรื่ องหรื อที่เกี่ ย วข้อง นอกจากนี้ยัง ไม่มีการระบุว่า เรื่องเป็นของหน่ว ยงานใดใน
หน่วยงานหลัก ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ทัน โดยเฉพาะหากเป็นเรื่องการก่อสร้าง เนื่องจากทุกเขตของ
กรุงเทพมหานครมีสานักงานโยธา การไม่ระบุว่าเป็นหน่วยงานใดทาให้กรุงเทพมหานครทางานได้ยากและ
ใช้เวลานาน รวมถึงประเด็นเรื่องการไต่สวนฉุกเฉินซึ่งหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้ทัน เนื่องจากมีหมาย
ศาลให้ชี้แจงภายใน 7 วัน (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.1.7) วิธีพิจารณาคดีในศาล บางหน่วยงานของรัฐ ยังขาดความเข้าใจ
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก อันเนื่องมาจากเป็นกฎหมายใหม่ และเพิ่งใช้เมื่อปี 2542 นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีพิจารณาอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังต้องมีการแปลความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความใน
ศาลปกครอง ทาให้การทาความเข้าใจกระบวนการของศาลปกครองทาได้ยาก (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28
ตุลาคม 2562)
(6.1.8) ในกรณีที่มีคดี หากฝ่ายหนึ่งเป็นประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ
ประชาชนจะมีนิติกรพนักงานคดีของทางศาลปกครองเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่วนฝ่ายหน่วยงานของรัฐจะใช้บริการ
พนักงานอัยการ ทาให้ไม่แน่ใจว่าในกรณีของประชาชนนั้น นิติกรหรือพนักงานคดีจะมีความเชี่ยวชาญมากน้อย
เพียงใด จะสามารถให้บริการประชาชนได้เต็มที่ หรือไม่ อาจทาเกิดความลักหลั่นในการสู้คดี (นครราชสีมา,
สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.1.9) ค าพิ พ ากษาของศาลปกครองอ่ า นแล้ ว เข้ า ใจค่ อ นข้ า งยาก
เจ้าหน้าที่ที่นาไปใช้ยังเกิดความสับสน ไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ดังนั้นควรเขียนคาพิพากษาให้คนทั่วไป
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อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น เพราะจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม
2562)
(6.1.10) ศาลปกครองส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ค่อนข้างไกล และต้องดูแลหลาย
จั งหวัด หากเป็ น ประชาชนทั่ว ไปอาจจะไม่ ส ะดวกในการไปขอรับบริ การทาให้ ต้องพึ่ง หน่ว ยงานอื่น เช่ น
ศูนย์ดารงธรรม (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.2) แนวทางหรื อวิธี การแก้ไขปัญหาหรื ออุปสรรคต่า งๆ หรื อแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง
(6.2.1) ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง ได้ แ ละต้ อ งเดิ น เข้ า ไปหา
ประชาชน เพราะศาลปกครองนอกจากจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานราชการแล้ว ยังจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ประชาชนด้วย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.2.2) ศาลปกครองควรพยายามขับเคลื่อน และสร้างหรือให้ความรู้กับ
หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่บริการสาธารณะ เนื่องจากมีการดาเนินการไปแล้ว หลายเรื่องแต่
ติดขัดและไม่มีห น่ว ยงานของรัฐ ที่จ ะให้ คาแนะนา ประกอบกับ กฎหมายปกครองไม่ ได้ มีแต่วิธีพิจารณาใน
ศาลปกครองเท่านั้ น แต่ มีวิธีปฏิบั ติร าชการการปกครอง มีพระราชบัญญัติ ล ะเมิด มีกฎหมายหลายส่ วนที่
เกี่ยวพันกัน ที่จะนามาใช้ประกอบในการพิจารณาศาลปกครอง รวมถึงยังมีระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานใช้ปฏิบัติที่ แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นระเบียบที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ละหน่วยงานรัฐเป็น
เรื่องที่ต้องทาความเข้าใจ ซึ่งในเรื่องของกฎหมายควรเป็นบทบาทของศาลปกครองในการให้ความรู้แก่บุคคลที่
เกี่ยวข้อง (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.2.3) ศาลปกครองควรร่วมมือกับ สตง.เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้ความชัดเจนในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ปัญหาที่จะนาไปสู่คดีความ
ในศาลปกครองลดจานวนลง เนื่ องจากในปัจจุบันคดีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็นคดีเล็ กๆ น้อยๆ
ซึง่ บางคดีสามารถที่จะพูดคุยกันได้ แต่ต้องมีความเข้าใจในหลักกฎหมายต่างๆ ดังนั้นบทบาทของศาลปกครอง
จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้น แต่ควรขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม
, 28 ตุลาคม 2562)
(6.2.4) ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองผ่านบุคลากรใน
พื้น ที่คลุกคลี อยู่กับ ประชาชน โดยใช้วิธีการให้ ความรู้ที่ล ะเล็กละน้อย ให้ ความรู้ไปเรื่อยๆ (นครราชสีมา,
สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562) ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้นและทั่วถึง
(ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562) ควรมีการอธิบายหรือชี้แจงขั้นตอนการเข้าไปใช้บริการที่
ศาลปกครอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562) ศาลปกครองควรทางานเชิงรุก ควรมีการให้
ความรู้ เกี่ย วกับ ขั้น ตอนในการดาเนิ น และพิจ ารณาคดี และมีการประชาสั มพันธ์ผ่ านสื่ อเพื่อเป็นการเพิ่ ม
ช่องทางในการให้ความรู้อีกทางหนึ่ง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.2.5) ศาลปกครองควรมี การอบรมทนายอาสาที่ เกี่ยวกับคดีปกครอง
โดยตรง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จะเข้าสู่คดีปกครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการสู้คดี (นครราชสีมา,
สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.2.6) ควรมี ก ารย่ อ ค าพิ พ ากษาให้ เ ป็ น หลั ก เหมื อ นค าพิ พ ากษาของ
ศาลฎีกา ซึง่ จะมีกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และจะมีแผนกย่อฎีกา ย่อข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสามารถ
อ่านได้ง่าย ทั้งในรูปแบบยาวและสั้น ในส่วนของศาลปกครอง เนื่องจากคาพิพากษามีจานวนมาก เช่น 16
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หน้า ทาให้ไม่สะดวกในการใช้งาน แม้จะมีการย่ออยู่บ้างโดยทาในรูปของบทความ แต่ก็ยังมีไม่มากนัก ดังนั้น
ศาลปกครองจึงควรมีแผนกนี้โดยตรง โดยอาจกาหนดหัวข้อให้น่าสนใจ อาทิ “สวัสดิการผู้สูงอายุ ไม่จ่ายโดน
ฟ้อง” จะทาให้ประชาชนเกิดความสนใจ (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.2.7) ต้องการให้มีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องการสอบถามสถานะคดี ควรมี
ระบบออนไลน์ เช่น หากมีการลงบัญชีใหม่และมีบัญชีดา ก็อาจใช้เลขบัญชีดาดังกล่าวในการเข้าไปดูสถานะคดี
เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าตอนนี้คดีอยู่ในขั้นตอนไหน เนื่องจากไม่ต้องโทรไปสอบถามเอง เพราะการใช้บริการ
ทางโทรศัพท์มีปัญหา อาทิ โทรติดยาก (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.3) ข้ อ เสนอแนะต่ อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
(6.3.1) ในการอบรมควรเป็ น การอบรมเรื่ อ งขั้ น ตอนในกระบวนการ
พิจารณาคดีมากกว่า เนื่องจากในปัจจุบันศาลปกครองมักเปิดอบรมเกี่ยวกับประเด็นการการละเมิด แต่ในเรื่อง
กระบวนการมีน้อยและยังไม่ลงลึกในรายละเอียด นอกจากนี้วิทยากรมักเป็นตุลาการซึ่งสามารถที่จะลงลึกไป
ในเรื่ องของขั้ น ตอนต่า งๆให้ เกิ ดความชั ดเจน เน้น การปฏิ บัติ โดยเฉพาะการฝึ ก อบรมให้ กับ นิติ กรใหม่ ๆ
ของหน่ วยงาน ซึ่งมักขาดความรู้ เพราะการเรียนจากเอกสารอาจแตกต่างจากการปฏิบัติจริง (เชียงใหม่,
สนทนากลุ่ม, 21 ตุลาคม 2562; กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.3.2) แม้ จ ะมี ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง จ านวนมาก แต่ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ยั ง ยุ่ ง ยาก ควรปรั บ ให้ ใ ห้ ง่ า ยต่ อ การสื บ ค้ น เพราะหลายครั้ ง ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการค้ น หา
(กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.3.3) ควรจะพัฒนาในเรื่องของการเข้าถึง และการให้ความรู้ โดยเฉพาะ
ในต่างจังหวัดหรือประชาชนที่อยู่ห่างไกล สร้างการรับรู้ ควรจะเข้าไปให้ถึงให้มากกว่า เดิม (กรุงเทพมหานคร,
สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.3.4) ในกรณีของสามจั งหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่า งจากภาคอื่น ๆ
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมของศาลปกครองให้กับ
ประชาชน (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.3.5) คาพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองควรรวบรวมมา
เป็ น แนวทางปฏิบั ติให้ กับหน่ ว ยงานราชการ เพื่อให้ หน่ว ยงานราชการมีแนวทางปฏิบัติ รวมถึงควรมีการ
เผยแพร่ อบรมให้หน่วยงานราชการทราบ เพราะหน่วยงานราชการทาตามแนวทางดังกล่าวก็จะช่วยลดปัญหา
ที่เกิด
(6.3.6) ศาลปกครองควรมีระบบไกลเกลี่ย เนื่องจากศาลยุติธรรมมีการ
ไกล่เกลี่ยซึ่งควรนามาใช้ในศาลปกครองเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัญหาปัจจุบันของศาลปกครองคือมีคดีจานวน
มาก หากมีร ะบบไกล่เกลี่ ยเข้ามา ก็ จ ะเป็นการคัดกรองก่อน ซึ่งจะช่ว ยลดจานวนคดีล ง อย่างไรก็ ตามใน
ปัจจุบันเริ่มนาเอาระบบนี้มาใช้ โดยในช่วงก่อนการไต่สวน ตุลาการจะเชิญคู่กรณี เข้ามาพูดคุยว่าจะตกลงกัน
อย่างไร เป็นช่วงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการ แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นที่ต้องไกล่เกลี่ย แต่เป็นการพูดคุยกันก่อนที่จะถึง
ขั้นกระบวนการไต่สวน กรณียุติก็จะทราบว่าหน่วยงานสามารถที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ฟ้องอย่างไรได้บ้าง
เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อจะไม่ต้องขึ้นสู่กระบวนการศาลปกครอง (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม
2562)
(6.3.7) เนื่องจากศาลปกครองมีหนังสือแนะนา มีเอกสารให้ความรู้ต่างๆ
เป็นลักษณะการ์ตูนที่อธิบายเรื่องศาลปกครอง เป็นหนังสือที่อ่านง่าย แต่ส่วนใหญ่หนังสือจะอยู่ที่ศาลปกครอง
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ดังนั้นศาลปกครองควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทาเอกสารส่งไปให้หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้ถึง
ประชาชนเพื่อเป็นความรู้ (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.3.8) ศาลปกครองควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อทา
ให้ชาวบ้านมีความรู้ โดยอาจประสานงานกับ หน่วยงานท้องถิ่น (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม
2562) รวมถึงควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือของ
ศาลปกครอง อาจจะกระทาโดยการส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ล งไปให้ ค วามรู้ กับ ชาวบ้ า น (ยะลา, สนทนากลุ่ มย่ อ ย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4) แนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ
(6.4.1) ในกรณีของหน่ว ยงานท้องถิ่นและหน่ว ยงานภาครัฐ พนักงาน
อัยการคดีฝ่ายปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในฐานะกลไกหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานกับ
ศาลปกครอง โดยสานักงานคดีปกครองจะคอยช่วยเหลือหน่วยงานในการทาคดีปกครอง คอยช่วยประสานงาน
อย่ า งไรก็ ต ามหากคดี ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นหน่ ว ยงานมั ก จะด าเนิ น การเอง (กรุ ง เทพมหานคร, สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย,
29 ตุลาคม 2562)
(6.4.2) อาจพัฒนาให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นกลไกในการให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตัวกลางในการเป็น ที่ปรึกษาให้กับท้องถิ่น
เป็นเจ้าภาพหลัก เช่น ศาลปกครองอาจประสานงานกับหน่วยงานให้ทาเป็นหนังสือหรือเอกสารและสามารถ
แจ้งเวียนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.4.3) เนื่ อ งจากคดี ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น คดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทาให้มีคดีปกครองจานวนมาก ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มักจะเกี่ยวกับประชาชนเป็น
ลาดับสุดท้าย อาทิ การบริการประชาชนเรื่องการทะเบียน การออกคาสั่ง ป้าย ภาษี ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดกรณีของ
การกระทบสิทธิ์ของประชาชน ทาให้เกิดการฟ้องคดีมากขึ้น ดังนั้นหากทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง ก็จะทาให้ลดปริมาณคดีลงได้จานวนหนึ่ง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย
, 29 ตุลาคม 2562)
(6.4.4) ควรน าเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ ให้ ป ระชาชนรู้ จั ก และให้ บ ริ ก าร
ประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4.5) ควรแจกเอกสารประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ ศาลปกครองไปยั ง
หน่วยงานต่างๆ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4.6) ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงประชาชนของ
ศาลปกครอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4.7) ศาลปกครองควรทางานเชิงรุกให้มากขึ้น มีความเอาใจใส่และเห็น
อกเห็นใจ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4.8) เผยแพร่ความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน
ที่หน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.4.9) ควรชี้แจงขั้นตอนการดาเนินคดีของศาลปกครองให้ประชาชน
ทราบ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
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(6.5) การปรั บ ตั ว ของศาลปกครองในยุ ค ปั จ จุ บั น เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การดาเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
(6.5.1) ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเรื่อง
ของประชาชน รวมถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นกฎหมายกั บ ประชาชน (ยะลา , สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.2) ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารโดยตรงทั้ ง หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาคให้บริการในระดับดี แต่ การให้บริการทางโทรศัพท์ยังไม่ดีพอ อาทิ เมื่อ โทรไปถามในเรื่องของ
ขั้นตอนของการดาเนินคดีว่าอยู่ใด มีความเคลื่อนไหวของคดีอยู่อย่างไร พบว่าเจ้าหน้าที่มีการให้บริการต่างกัน
การให้บริการขึ้นอยู่กับอารมณ์ สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชน โดยเห็นว่าแม้เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือช่วยเหลือได้มากนัก แต่ควรให้ข้อมูลผู้ที่โทรมาว่าต้องดาเนินการอย่างไร ดังนั้นจึงควรมีการประเมิน
การใช้บริการในส่วนนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไข (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.5.3) ในเรื่องการประสานงาน เจ้าหน้าที่ควรช่วยเหลือในการติดตาม
ความเคลื่อนไหวของคดี ในส่วนของคาสั่งควรชี้แจงในรายเอียดเพื่อลดเวลาในการทางาน (กรุงเทพมหานคร,
สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562) เจ้าหน้าที่ก็ให้ความรู้อย่างดี ช่วยในการขัดเกลาสานวน เจ้าพนักงาน
คดีปกครองถือว่าเป็นข้าราชการที่มีคุณภาพสูง (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.5.4) ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ มากกว่านี้ และปัจจุบัน
การอบรมเพื่อให้ความรู้จากส่วนกลางยังค่อนข้างน้อย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.5) ลดคดีก่อนเข้าสู่กระบวนการของศาลปกครอง โดยการอธิบาย
ชี้แจงทาความเข้าใจกับชาวบ้าน/ประชาชนถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดาเนินการ และทดลองให้คู่กรณี
ไกล่เกลี่ยกันเองก่อน (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.6) การให้ ค าแนะน าควรเน้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสงบสุ ข ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ
ผลประโยชน์ของตัวเอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.7) ควรมี ก ารชี้ แ จง/ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล หรื อ ข้ อ กฎหมายใหม่
ให้เจ้าหน้าที่ศาลทราบอยู่เสมอ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.8) เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (ยะลา, สนทนา
กลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.9) ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.10) มีการเข้าถึงประชาชนมากกว่าปัจจุบัน (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(6.5.11) อื่นๆ
1) ในเรื่ องของการรับ ฟัง พยานจากเอกสาร โดยปกติแ ล้ ว ศาล
จะต้องใช้เอกสารจานวนมาก ซึ่งน่ าจะมีการปรับปรุง เช่น ใช้เอกสารที่ผ่านการการสแกน เพื่อลดจานวน
เอกสารที่ต้องส่งให้ศาลจานวน 3 ชุด และต้องมีการรับรองซึ่งผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า ยุ่งยาก เสียเวลา
(กรุ ง เทพมหานคร, สนทนากลุ่ ม ย่ อ ย, 29 ตุ ล าคม 2562) ควรลดการใช้ เ อกสารหลั ก ฐานจ านวน
มากลง เพื่อให้การประหยัด และควรปรับปรุงในเรื่องของการส่งเอกสารซึ่งมีจานวนมาก (กรุงเทพมหานคร,
สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
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2) ควรมีระบบทีใ่ ช้ในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของคดีโดยใช้
รหัสเพื่อตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเกิดขึ้นกับศาล เช่น การนัดหมาย เพื่อลดการให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน
ของเจ้าหน้าที่ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
3) ควรลดขั้นตอนบางขั้นตอนลงให้กระชับ เช่น ลดการคัดค้านลง
เพราะทาให้คดีล่าช้า เพราะบางครั้งเป็นข้อมูลเดิมทีน่ ามาใช้เป็นคาคัดค้าน ซึง่ ศาลก็ยังรับ ศาลไม่ปฏิเสธการรับ
ศาลปกครองมีลักษณะอะลุ่มอล่ว ย รับอุทธรณ์ทุกคดี จึงทาให้ล่าช้า (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย,
29 ตุลาคม 2562)
4) คาพิพากษาที่มีคุณภาพ คือ คาพิพากษาที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจได้ง่าย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
5) มีการเผยแพร่หรือให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือข้อกฎหมาย
ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เมื่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ถู ก ฟ้ อ งร้ อ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ระบุให้อัยการเป็นผู้ชี้ขาด/จัดการ (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
6) มีการเผยแพร่ความรู้ ทาการลงประชาคมร่วมกับศูนย์ดารงธรรม
(ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
7) ศาลปกครอง ถ้าชาวบ้านจะร้องเรียนก็สามารถเข้าไปเขียน
คาร้องที่ศาลได้เลย ไม่ต้องจัดหาทนาย (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562) หรือจัดเตรียมทนาย
ขอแรง/อาสา ให้กับชาวบ้าน โดยตั้งรางวัลในการทาคดีให้ ชาวบ้านได้ประโยชน์ รัฐได้ประโยชน์ ไม่เสียเงิน
(ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
8) การให้คาปรึกษา มีค่าใช้จ่ายน้อยและมีความคุ้มค่า (ยะลา,
สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
9) ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินการยังมีความแตกต่าง
กันอยู่ เจ้าหน้าที่ของศาลบางครั้งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ทาให้ยังไม่เข้าใจกระบวนการ เช่น กรณีต้องมีหนังสือ
มอบอานาจ เห็นว่าคุณภาพในการคัดเลือกเจ้าหน้าทีแ่ ตกต่างกัน (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
10) การที่ มี ป ระชาชนไปขอรั บ บริ ก าร ถื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ดี ที่ มี
เจ้ าหน้ าที่ให้ ค าปรึ กษาแล้ ว ข้อดีอย่ างหนึ่ ง ของศาลปกครองคือ คาฟ้อ ง ศาลปกครองไม่มี รูปแบบคาฟ้อ ง
ไม่จาเป็นต้องร่างตามแบบฟอร์ม เพราะฉะนั้น จึงเป็นส่วนช่วยที่ทาให้ประชาชนรู้สึ กว่าพวกเขาสามารถที่จะ
แสดงความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่เขาเสียประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คาปรึกษา ทาให้
เกิดความเชื่อมั่น ทาให้เกิดความไว้วางใจ (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.6) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
(6.6.1) ค าพิ พ ากษาควรอ่ า นเข้ า ใจง่ า ยเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ประชาชน (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.6.2) เนื่ องจากศาลเป็น ที่พึ่ งของประชาชน แต่ ในกระบวนการของ
ศาลปกครองส่วนใหญ่ประชาชนเข้าไปสัมผัสศาลปกครองน้อยกว่าหน่วยงานของรัฐ การปกครองมักเกี่ยวข้อง
กับ หน่ วยงานภาครั ฐ ดังนั้ นหากทาให้ห น่ วยงานภาครัฐเกิดความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
ก็ควรทาให้หน่วยงานของรัฐเกิดความเข้าใจในการปกครอง เพราะจะทาให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยลง
ศาลปกครองเองจาเป็นต้องขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ ให้มากขึ้น แม้หน่วยงานและประชาชนจะเชื่อมั่นต่อ
ศาลปกครอง แต่ ความเข้าใจของหน่วยงานของรัฐและประชาชนยังมีความเข้าใจน้อย เพราะเป็น เรื่องใหม่
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เพราะหากเจ้าหน้าของรัฐทางานได้ถูกต้องมากขึ้น ประเด็นที่จะเข้าสู่ศาลปกครองก็จะน้อยลงตามไปด้ว ย
(นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.6.3) ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาศาลปกครองยั ง เป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชนได้
แต่ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิด ขึ้นต้องค่อยๆ แก้ไข เพื่อให้ศาลปกครองสามารถเติบโตไปได้ ดังนั้นศาลปกครอง
ต้องย้อนมองว่าอะไรที่เป็นปัญหาของศาลปกครอง อะไรที่ทาให้เกิดปัญหากับคดีปกครอง ซึ่งต้องไปแก้ไข
เพราะหากสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุได้ ก็จ ะทาให้จานวนคดีล ดลงโดยธรรมชาติ ดังนั้นแนวทางปฏิบัติ ต่างๆ
แนวทางพิพากษาของศาลปกครองที่ออกมาจึงต้องทาให้หน่วยงานต่างๆ รับรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้า
(นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.6.4) มีค วามเชื่อมั่น ต่ อศาล แต่ในระดับ โลกแล้ ว ศาลไทยยัง มีความ
น่าเชื่อถือน้อย ตัวอย่างเช่นในภาคเอกชนการเซ็นสัญญา ในกระบวนการสัญญามีการกาหนดว่า หากมีปัญหา
ระหว่างกัน จะต้องไปฟ้องทีอ่ นุญาโตตุลาการทีป่ ระเทศสิงคโปร์ เพราะมีความเร็วและมีความแน่นอน และหาก
เกิดการฟ้องร้องกันจริงๆหากฟ้องในประเทศไทยภาคเอกชนในประเทศไทยมักเสียเปรียบ ดังนั้นในระดับโลก
ความเชื่อมั่นต่อศาลไทยยังมีน้อย ยังไม่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
ในส่วนของเอกชนยังมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง แต่ต้องการให้มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
(ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(6.7) ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของศาลปกครอง
จากปัญหาหลักๆ ของศาลปกครอง ได้แก่ ความรวดเร็ว ทาให้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
(6.7.1) กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีให้ชัดเจน แต่ไม่มั่นใจว่า ในการ
ปฏิบัติจริงศาลปกครองจะสามารถทาได้หรือไหม เพราะระยะเวลาเป็นเรื่องที่กาหนดไม่ได้แต่เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ ฟ้องและผู้ ถูกฟ้องซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี เกิดความรู้สึ กว่าการพิจารณาคดีใช้เวลานานและไม่รู้ ว่า
จะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้ทราบ (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.7.2) หากสามารถทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่างๆของทางราชการ ก็จะทาให้สามารถลดจานวนคดีที่จะเข้าสู่ศาลปกครอง
ได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้หากมีการฟ้องร้อง หน่วยงานมีโอกาสที่จะชนะคดีได้ หากดาเนินการตามขั้นตอนได้
ถูกต้องตามระเบียบ เช่น หากมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาว่าเป็นไปตามระเบียบพัสดุ หรือไม่ หากเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามขั้นตอนถูกต้องตามขอบเขตที่กาหนดโอกาสที่ผู้ฟ้องจะฟ้องหน่วยงานก็จะน้อย เกิดความลังเล
เพราะการฟ้องมันหมายถึงว่าผู้ฟ้องอาจจะไม่มีโอกาสชนะ แต่หากเจ้าหน้าที่ทาผิดพลาดหรือมีข้อตกลงก็จะถือ
ว่าเป็นข้อต่อสู้ ผู้ฟอ้ งก็จะพร้อมที่จะต่อสู้ถึงศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.7.3) สร้ า งความชั ด เจนในอ านาจของศาลปกครอง เนื่ อ งจากเกิ ด
ปัญหาว่า ศาลปกครองรับคดีไว้พิจารณา ต่อมาแจ้งภายหลังว่าคดีไม่ได้อยู่ในเขตอานาจของศาลปกครอง ทาให้
เสียเวลาดาเนินการ ทาให้ต้องเปลี่ยนไปศาลแพ่ง ทาให้ผู้ฟ้องต้องเริ่มต้นใหม่ ดังนั้นศาลปกครองต้องชัดเจนว่า
ประเด็นใดอยู่ในเขตอานาจตั้งแต่แรก ไม่ ควรรับคดีไว้ทั้งหมด บางครั้งมีคาให้การไปแล้ว แต่มาแจ้งที่หลังว่า
ไม่ได้อยู่ในศาลปกครอง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(6.7.4) นาข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับ
ความยุติธรรมให้กับศาลปกครอง (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย, 5 พฤศจิกายน 2562)
(6.7.5) เนื่องจากศาลปกครองเป็นระบบไต่สวนซึ่งบางครั้งประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องถูกดาเนินคดีไม่เข้าใจ ประกอบกับมีข้อเท็จจริงหลายๆ เรื่อง ขบวนการต่างๆ จึงควร
ให้โอกาสคู่กรณีได้ชี้แจงเป็นคาพูดบ้าง โดยเฉพาะคดีใหญ่ๆ ที่ปัญหามีความสลับซับซ้อน อาทิ แม้หน่วยงาน
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ของรัฐจะชนะคดี แต่ก็เป็นข้อกังขาของประชาชน เพราะประชาชนไม่มีโอกาสได้ชี้แจง ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
เห็นว่า การอ่านเอกสารอย่างเดียวไม่สามารถแปลเจตนาของบุคคลได้ ในขณะที่ประชาชนมีความคุ้นชินกับ
กระบวนการของศาลยุติธ รรมมากกว่า เพราะประชาชนเขามีโ อกาสได้พูด ได้เสนอ ได้สร้างแนวคิดใหม่ๆ
เพราะแม้แต่ในระบบคาพิพากษาที่ศาลยุติธรรมเขียน ก็มาจากข้อเท็จจริงที่เกิดจากเรื่องราวต่างๆ แต่ในกรณี
ของศาลปกครองมีน้ อย ส่ วนใหญ่ศาลปกครองจะพิจารณาจากระเบียบ โดยผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มเห็ นว่า
ระเบียบกฎหมายมักเขียนอยู่บนความเอาเปรียบประชาชนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการใช้กฎหมายของหน่วยงาน
รั ฐ หรื อประชาชนจ าเป็ น ที่จ ะต้องให้ โ อกาสประชาชนได้ แสดงความคิดเห็ น ระบบไต่ ส วนปิดกั้ นจนทาให้
ประชาชนบางรายที่ ฟ้องคดีไปศาลเพียงครั้งเดียวเพื่อไปยื่นฟ้องหลังจากนั้นไม่เคยไป แล้วก็ มีคาพิพากษา
ออกมา (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(6.7.6) ไม่มีความชัดเจนว่า เพราะเหตุใด ในกระบวนการของศาลจึงมี
ความล่ าช้า เช่น บางคดีฟ้ องไปนาน 2 ปี แต่ผู้ ฟ้อ งยังไม่ ทราบว่ากระบวนการอยู่ใ นขั้นตอนใด แม้จะมี
คาให้การครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้ง 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการสอบถามศาลปกครอง แต่ก็ได้คาตอบว่าอยู่
ในระหว่างพิจารณา ข้อสงสัยของภาคประชาชนคือ “พิจารณาคืออะไร” ในคณะที่ผู้เกี่ยวข้องเกิดความไม่
สบายใจ เพราะฉะนั้ นศาลปกครองควรหามาตรการที่ทาให้การพิจารณามีความรวดเร็วขึ้นหรือประชาชน
สามารถทราบได้ว่าการดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใดของการพิจารณา (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
7) ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
(7.1) คาดหวังว่าศาลปกครองจะทาหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการ
แทรกแซง (กรุงเทพมหานคร, สนทนากลุ่มย่อย, 29 ตุลาคม 2562)
(7.2) เนื่องจากศาลปกครองเพิ่งเริ่มดาเนินการได้ไม่ถึง 20 ปี จึงควรนาข้อเด่น
ข้อด้อยมาปรับปรุงการทางานให้มีความสมบูรณ์ การทาความเข้าใจกับประชาชนเป็นเรื่องที่ มีความสาคัญมาก
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการทางปกครองให้มากขึ้น เพราะในปัจจุบันการเข้าถึงกระบวนการ
ทางศาลปกครองยังมีน้อย แม้แต่หน่วยงานของรัฐเองก็ยังเข้าถึง ได้น้อย อาทิ นิติกรเทศบาล ไม่มีความรู้เรื่อง
กฎหมายมหาชนทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินการ ดังนั้นคนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือไม่มีความเอาใจใส่ ก็
อาจไม่ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ศาลปกครอง จึ ง คาดหวั ง ว่ า ศาลปกครองจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง การเข้ า ถึ ง ให้ ดี ขึ้ น
(นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(7.3) คาดหวังว่าศาลปกครองจะสามารถดาเนินงานได้รวดเร็ว ขึ้น เนื่องจากใน
กระบวนการของศาลปกครองเป็นการฟ้องระหว่างหน่วยงานรัฐ กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังนั้นเมื่อผลการพิจารณาล่าช้า ทาให้หน่วยงานภาครัฐไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตนดาเนินการไปนั้น ถูกหรือผิด ดังนั้น
หากผลการพิจารณาออกมาเร็ว หน่วยงานก็สามารถนามาปรับแก้ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้เร็วขึ้น (นครราชสีมา, สนทนากลุ่ม, 28 ตุลาคม 2562)
(7.4) ท าให้ ป ระชาชนไม่ ก ลั ว ศาล กล้ า ที่ จะขึ้ นศาล ทาให้ ศ าลเป็ น เรื่ องใกล้ ตั ว
ลดคาพูดหนึ่งที่ว่า “ห้ามก้าวล่วงศาล ต้องเคารพความเห็นศาล” ทาให้ประชาชนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น
(ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
(7.5) มีคาดหวังว่า ศาลปกครองจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่
ต้องการเห็นก็คือ อยากให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและอานวยความยุติธรรมได้ดี
ยิ่งขึ้น (ชลบุรี, สนทนากลุ่ม, 22 ตุลาคม 2562)
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บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชน
เกี่ ย วกั บ บทบาท โครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ และเขตอ านาจศาล รวมทั้ ง การด าเนิ น งานในมิ ติ ต่ า งๆ
ของศาลปกครอง (2) เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้นาเอกชน
หรือภาคธุรกิจ องค์กรพั ฒนาเอกชน (NGOs) ต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง และ (5) เพื่อเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานของศาลปกครอง
โดยการศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ประชาชนที่ เคยใช้ บ ริ ก ารและไม่ เคยใช้ บ ริก ารจ านวน 4,268 คน จ าแนกเป็ น ผู้ ที่ เคยใช้ บ ริก ารจ านวน
2,442 คน และผู้ ที่ ไ ม่ เคยใช้ บ ริ ก ารจ านวน 1,826 คน และเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
กั บ นั ก วิ ช าการและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 10 คน และสนทนากลุ่ ม ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหน่ ว ยงาน
ทางปกครอง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอนในคณะและ
สาขาด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ กลุ่ ม ผู้ น าเอกชนหรื อ ภาคธุ ร กิ จ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน (NGOs) หรื อ ตั ว แทนกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยใช้บริการของศาลปกครองจานวนมากกว่า 75 คน สามารถสรุปผล และมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
5.1 สรุปผล
5.1.1 สรุปผลการสารวจเชิงปริมาณ
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองและ
การใช้ บ ริ ก ารด้ า นคดี ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี สั ด ส่ ว นระหว่ า งเพศชายและเพศหญิ ง ใกล้ เคี ย งกั น
โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุ 20 – 39 ปี เมื่อพิจารณาแยกตามการใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยใช้บริการ
ศาลปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นกลุ่มระหว่างอายุ 20-39 ปี และ 40 – 59 ปี ใกล้เคียงกัน ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่เคยใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20-39 ปี
ส าหรับ ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด และอาชี พ หลั ก ในภาพรวมกลุ่ ม ตั วอย่ างมากกว่าครึ่งหนึ่ ง
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ เคยใช้บริการศาลปกครอง มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง
มากกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการ ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐเช่นเดียวกัน
ทั้งนีก้ ลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เหลือกระจายไปในจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เคยใช้บริการศาลปกครองและไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แหล่งข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างได้รับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด
ได้ แ ก่ จากเว็บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) กรณี ข องกลุ่ ม ผู้ ที่ เคยใช้ บ ริการ แหล่ งข้อ มู ล
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ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครองที่ ผู้ ใช้ บ ริก ารได้ รับ ในช่ วงระยะเวลาที่ ผ่ านมามากที่ สุ ด ได้ แ ก่ จากเว็บ ไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) ส าหรั บ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เคยใช้ บ ริ ก ารแหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
ศาลปกครองที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด ได้แก่ สื่อสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ทั้งนี้ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง และกลุ่มตัวอย่าง
ที่ไม่เคยใช้บริการศาลปกครอง สนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุดได้แก่ สาระน่ารู้
เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการด้านคดี เฉพาะในส่วนของผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครอง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการศาลปกครอง เคยติดต่อศาลปกครองในส่ วนภูมิภาคมากที่สุด โดยการใช้
บริการด้านคดีมากที่สุด ได้แก่ การใช้บริการคดีในฐานะผู้ฟ้องคดีปกครอง และประเภทเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี
มากที่สุด ได้แก่ การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดี
นอกจากกลุ่มตัวอย่างจะใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดีแล้ว ยังมีกลุ่มตัวอย่างเกือบ
ครึ่งหนึ่ง ที่ เคยใช้บ ริการศาลปกครองในด้ านอื่น ๆ อาทิ การขอคัดสาเนา การขอค าปรึกษา การขอข้อมู ล
การบังคับคดีปกครอง การวางทรัพย์ จ่ายค่าธรรมเนียมศาล การขยายอุทธรณ์ การเข้าร่วมอบรม สอบถาม
ความคืบหน้าสถานภาพคดี สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ คาสั่ง คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุด การใช้บริการ
ห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล
รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง ในภาพรวมประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมี ความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด
ได้แก่ ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ประเด็น
ที่กลุ่มตัวอย่างมี ความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่ สุด ได้แก่ ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม และประเด็นที่ กลุ่ มตัวอย่างไม่ทราบมากที่สุด ได้แก่ กรณี ผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ
ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็น ผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์
ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
สาหรับในกลุ่มผู้เคยใช้บริการ ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการมี ความรู้ มีความเข้าใจมากที่สุด
ได้แก่ ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง ประเด็น
ที่ ก ลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริก ารมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจที่ ผิ ด มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ศาลปกครองเป็ น หน่ วยงานที่ ไม่ ได้ สั งกั ด
กระทรวงยุติธรรม ประเด็นที่กลุ่มผู้เคยใช้บริการไม่ทราบมากที่สุด ได้แก่ กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถ
ประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมี
อายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
ส่วนกลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการมีความรู้ มีความเข้าใจ
มากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ศ าลปกครองมี อ านาจหน้ า ที่ ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดคดี พิ พ าทที่ เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน
เอง ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงยุติธรรม และประเด็นที่ กลุ่ มตัวอย่างไม่ทราบมากที่ สุด ได้แก่ การยื่น ฟ้ องคดีป กครองไม่ ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อ
ขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
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เมื่อเทียบผลการศึกษากับเกณฑ์ตามแผนแม่บทศาลปกครองกลางระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 –
2580) ด้านที่ 2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ในภาพรวม
กลุ่ม ตั วอย่ างมากกว่าครึ่งหนึ่ งมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ บทบาทหน้ าที่ แ ละการอ านวยความยุติ ธรรม
ของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก กลุ่มผู้เคยใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก และกลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการไม่ถึงครึ่งหนึ่ง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุตธิ รรมของศาลปกครองอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากร้อยละของประชาชนเฉพาะกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองระดับปานกลางและมากพบว่า ในภาพรวม กลุ่มประชาชน
มี ค วามรู้ ค วามใจถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ บทบาทหน้ า ที่ แ ละการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองเท่ า กั บ
ร้อยละ 84.37 โดยกลุ่มผู้เคยใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองเท่ากับร้อยละ 89.35 มากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการซึ่งมีความรู้ความเข้าใจ
ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองเพียงร้อยละ 77.71
3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง (ผู้เคยใช้บริการศาลปกครอง)
(3.1) ด้ านเจ้ าหน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติงานของส านั ก งานศาล ในภาพรวมกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้
บริการศาลปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในระดับ “พอใจมากที่สุด” และมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ได้แก่ มีความรู้ที่ถูกต้องและการอธิบายที่เข้าใจ
(3.2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ใช้บริการศาลปกครองมีความพึงพอใจ
ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารศาลปกครอง ในด้ า นกระบวนการ/ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารอยู่ ในระดั บ “พอใจ
มากที่สุด” และพอใจมากที่สุด ในทุ กประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่
การติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ได้แก่ การบริการที่รวดเร็ว
(3.3) ด้ า นช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร กลุ่ ม ผู้ ใช้ บ ริ ก ารความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการของศาลปกครองของผู้ที่ใช้บริการศาลปกครอง ด้านช่องทางการติดต่ อสื่อสารในระดับ “พอใจ
มากที่ สุ ด ” และมี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด ในทุ ก ประเด็ น ทั้ งนี้ ป ระเด็ น ที่ มี ค วามพึ งพอใจมากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความสะดวกในการเข้ าถึ งช่ องทางในการสอบถามข้ อมู ลและแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น เช่ น สายด่ วน 1355
ศู นย์ บริ การประชาชน Facebook เป็ นต้ น และประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความรวดเร็วในการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ในช่องทางต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่
(3.4) ด้ า นบริ ก าร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองในด้านบริการอยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” และมีความพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น ทั้งนี้
ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ การรับคาฟ้อง และประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ การเผยแพร่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองให้สาธารณชนได้รับทราบ
(3.5) ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ เคยใช้ บ ริก าร
ศาลปกครองมีระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับ “พอใจมากที่สุด” และพึงพอใจมากที่สุดในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
มากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองมีความถูกต้องและประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง
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มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ เช่น การยื่นคาฟ้องคดีด้วย
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Litigation) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร และบั ญ ชี นั ด ของศาลปกครอง ผ่ า น Mobile
Application ศาลปกครอง เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริการของศาลปกครองในระดับ “พอใจมากที่สุด” โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง รองลงมา ได้แก่ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านบริการ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับพึงพอใจน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ทั้งนี้ ผลการประเมินรายด้านดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้ใช้บริการ
ในภาพรวม โดยพบว่าผู้ใช้บริการมากกว่าครึ่งหนึ่งพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองอยู่ใน
ระดับ “พอใจมาก”
นอกจากนี้ เมื่ อ เปรีย บเที ย บผลประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก าร
ของศาลปกครองในภาพรวมระหว่ า งเขตอ านาจศาลพบว่ า ขอบเขตอ านาจศาลที่ มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองอุดรธานี
นอกจากนี่ เมื่ อพิ จารณาตามแผนแม่ บ ทศาลปกครองด้ านที่ 4 การพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 4.2 การบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานในระดับสากล
ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง” พบว่า
ผลการประเมินร้อยละของประชาชนผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
เมื่ อ แยกพิ จ ารณาเป็ น 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ ไม่ พึ งพอใจและกลุ่ม ที่ พึ งพอใจพบว่า ประชาชนผู้ รับ บริก าร
ที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครองมีร้อยละ 97.42
4) ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(4.1) ในภาพรวม
(4.1.1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ในภาพรวมกลุ่ม
ตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองส่วนใหญ่อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และ
มีความเชื่อมั่นในทุกประเด็น (โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลัก
ตามกฎหมาย
(4.1.2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และมี
ระดับความเชื่อมั่น ในทุกประเด็น ทั้งนี้ประเด็น ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครอง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
(4.1.3) ด้านความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น
ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครองด้ านนี้ อ ยู่ ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น ” และมี ระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ใน
ทุกประเด็น ทั้ งนี้ป ระเด็น ที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมี ค วามเชื่อมั่ นมากที่สุดในด้านศาลปกครองปฏิบั ติงาน มุ่งให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
(4.1.4) ด้ า นความเข้ าถึ งความยุ ติ ธ รรม ในภาพรวม กลุ่ ม ตั ว อย่ างมี ค วาม
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น ”
และมีระดับความเชื่อมั่นในทุกประเด็น ทั้งนี้ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนสามารถยื่น
เรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย
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(4.1.5) ด้านความสามารถ ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีระดับความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และมีความเชื่อมั่นในทุกประเด็น
โดยการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่ างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครอง
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี
(4.1.6) ด้ า นการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอยู่ ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น ” และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น โดยการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของประชาชน
(4.1.7) ด้ า นการอ านวยความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
“เชื่ อ มั่ น ” และเชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น ทั้ ง นี้ ป ระเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น สู ง สุ ด ได้ แ ก่
ความยุติธรรมความเที่ยงตรง ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง และความเป็น
อิสระในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(4.1.8) ระดับ ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ได้ประเมินความเชื่ อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม โดยพบว่ า กลุ่ ม ครึ่ ง หนึ่ ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น ” ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง
(4.2) กลุ่มที่เคยใช้บริการ
(4.2.2) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นกลุ่มที่ใช้บริการส่วนใหญ่มีระดับความเชื่อมั่นในด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความอิสระอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่น ” อย่างไรก็ตามมี บางประเด็นที่ กลุ่มผู้ เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นมาก โดยประเด็นที่ ผู้ใช้บริการ
มีความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย
(4.2.2) ด้ า นความโปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารมี ค วาม
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
(4.2.3) ด้ า นความคุ้ ม ค่ า / ไม่ ล่ า ช้ า กลุ่ ม ที่ เคยใช้ บ ริ ก ารมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” โดยประเด็นที่มีผลการประเมิ น
สูงสุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ และการดาเนินการด้านคดี
ปกครองมีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
(4.2.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม กลุ่มที่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่น
ในทุกประเด็นยกเว้นในประเด็นประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่ายที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
“เชื่อมั่นมาก”
(4.2.5) ด้ า นความสามารถ กลุ่ ม ที่ เ คยใช้ บ ริ ก ารมี ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในด้านนี้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น มาก” และเชื่อมั่น มากในทุ ก
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ประเด็น โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่างเชื่อ มั่ น มากที่ สุด ได้ แก่ ตุลาการศาลปกครองมี ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
(4.2.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มที่เคยใช้
บริการมีค วามเชื่อมั่ น ต่อการอ านวยความยุ ติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อ ความต้องการ
ของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นมากที่สุด
ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
(4.2.7) ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้
บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
“เชื่อ มั่ น ” และเชื่ อมั่ น ในทุ ก ประเด็ น โดยประเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั วอย่างมี ระดั บ ความเชื่อ มั่ น สู งสุด พบว่า ได้ แ ก่
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(4.2.8) ระดับความเชื่อมั่น ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างที่เป็น กลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการได้ประเมินความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองในภาพรวม โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่า ครึ่งหนึ่ ง มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น ”
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
(4.3) กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการ
(4.3.1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ กลุ่มผู้ที่ไม่เคย
ใช้บริการ มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความ
เป็นอิสระ อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยการอานวยความยุติธรรมที่ กลุ่มตัวอย่าง มี
ความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย
(4.3.2) ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น”
และเชื่อมั่นในทุ กประเด็น โดยประเด็น ที่ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองมีความ
โปร่งใสในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้
(4.3.3) ด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้า กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความคุ้มค่า/ไม่ล่าช้าอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุก
ประเด็น โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
(4.3.4) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้บริการมีระดับความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความเข้าถึงความยุติธรรมอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และ
เชื่อมั่นในทุกประเด็น ประเด็น ที่ กลุ่ม ตัวอย่างมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ได้แก่ ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
(4.3.5) ด้านความสามารถ กลุ่ มผู้ไม่เคยใช้บ ริการมีระดับ ความเชื่ อมั่ น
ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านความสามารถอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น ” และเชื่อมั่นในทุก
ประเด็น โดยประเด็นที่มีระดับความเชื่อมั่นสูงสุด ได้แก่ ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
พิจารณาพิพากษาคดี
(4.3.6) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มผู้ไม่เคย
ใช้บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการตอบสนองต่อความ
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ต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” และเชื่อมั่นในทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีระดับความเชื่อมั่น
สูงสุด ได้แก่ ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
(4.3.7) ด้านการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ไม่เคยใช้
บริการมีระดับความเชื่อมั่นของต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านการอานวยความยุติธรรม
ด้ านสิ่ งแวดล้ อ มอยู่ ในระดั บ “เชื่ อ มั่ น ” และเชื่ อ มั่ น ในทุ ก ประเด็ น โดยประเด็ น ที่ เชื่ อ มั่ น มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรงในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(4.3.8) ความเชื่อ มั่น ต่ อการอานวยความยุ ติธ รรมของศาลปกครอง
ในภาพรวม จากการประเมินของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อสอบถามถึงความเชื่อมั่นในภาพรวมของกลุ่มที่ไม่เคยใช้
บริ ก ารต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองพบว่ า กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เคยใช้ บ ริ ก ารมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง
มีความเชื่อมั่นในระดับ “เชื่อมั่น” ต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัด “ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการอานวย
ความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง” ตามตั ว ชี้ วั ด เป้ า ประสงค์ ห ลั ก แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 –
2565) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
อยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” ส่วนในกลุ่มผู้เคยใช้บริการ และไม่เคยใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง มีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” เช่นเดียวกัน
เมื่ อพิ จารณาร้อยละของประชาชนที่มี ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครองตามตัวชี้วัดซึ่งได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความเชื่อมั่น “เชื่อมั่น” และกลุ่มที่มีระดับความเชื่อมั่น
“เชื่อ มั่ น มาก” พบว่า ในภาพรวมประชาชนร้อ ยละ 88.05 มี ความเชื่อมั่ น ต่ อ การอานวยความยุ ติธรรม
ของศาลปกครอง กลุ่ ม ผู้ เคยใช้ บ ริ ก ารร้ อ ยละ 93.๖๑ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
ศาลปกครอง และกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้บริการร้อยละ 80.๖๑ มีความเชื่อมั่นต่อ การอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครอง
ในส่ ว นของการวิ เคราะห์ ตั ว ชี้ วั ด “ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม” ตามแผนแม่บทศาลปกครองฯ ด้านที่ 1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีปกครอง พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งมีความเชื่อมั่น
ต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองอยู่ในระดับ “เชื่อมั่น” ส่วนในกลุ่มผู้ที่เคยใช้
บริการ และไม่เคยใช้บริการ มากกว่าครึ่งหนึ่งมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครองในระดับ “เชื่อมั่น” เช่นเดียวกัน
ส าหรั บ ร้ อ ยละของประชาชนที่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครองตามตัวชี้วัด ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับความเชื่อมั่น “เชื่อมั่น” และกลุ่มที่มีระดับ
ความเชื่อมั่น “เชื่อมั่นมาก” พบว่าในภาพรวมประชาชนร้อยละ 88.99 มีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความ
ยุติธรรมในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง สาหรับกลุ่มผู้เคยใช้บริการร้อยละ 93.78 มีความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมในภาพรวมและด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่เคยใช้
บริ ก ารร้ อ ยละ 82.58 มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมในภาพรวมและด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของศาลปกครอง
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5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตารางไขว้ (Cross tab)
(5.1) ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจ
หน้าที่และขอบเขตอานาจศาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก ตัวแปร
การใช้บริการศาลปกครอง (การติดต่อหน่วยงานของศาลปกครอง ประเภทของเรื่องที่เป็นคู่กรณีในคดี ผลการ
พิจารณา การใช้บริการด้านอื่นๆที่ไม่ใช่การฟ้องคดี) แหล่งที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง
เว็ บ ไซต์ ศ าลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง (Admincourt) โทรศั พ ท์
สายด่ วนศาลปกครอง 1355 ผู้ บ ริห าร/บุ ค ลากรศาลปกครอง การจั ดฝึ กอบรม สั มมนาของศาลปกครอง
เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) ข้อมูลข่าวสาร
จากหน่วยงานภาครัฐอื่น นิทรรศการของศาลปกครอง สื่อ Infographic และสื่ออื่นๆ)
(5.2) ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ของศาลปกครองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุอาชีพหลัก การใช้บริการศาลปกครอง (การติดต่อกับ
หน่วยงานของศาลปกครอง ฐานะในการใช้บริการด้านคดี เรื่องที่เป็นคู่กรณี การใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดี)
แหล่งการรับรู้ข้อมู ล ข่าวสาร (สื่อสิ่งพิ ม พ์ของศาลปกครอง รายการวิท ยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น เว็บไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) แอปพลิเคชั น ศาลปกครอง (Admincourt) ศูนย์บริการประชาชน
ของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355 ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง วิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป
ไลน์) ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก นิทรรศการของศาลปกครอง และสื่อ Infographic)
(5.3) ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ของศาลปกครอง ได้ แ ก่ อายุ ระดั บ การศึ ก ษาสู งสุ ด อาชี พ หลั ก การใช้ บ ริก ารศาลปกครอง (การติ ด ต่ อ
หน่วยงานของศาลปกครอง ฐานะในการฟ้องคดี ประเภทเรื่องที่ เป็ นคู่กรณี ผลการพิ จารณาพิ พากษาคดี
และการใช้บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฟ้องคดี) แหล่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น
แอปพลิ เคชั น ศาลปกครอง (Admincourt) ศู นย์ บริ การประชาชนของศาลปกครองและส านั กงานศาลปกครอง
โทรศัพท์ สายด่วน ศาลปกครอง 1355 สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
การจัดการฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ ก ยูทู ป ไลน์ ) ข้อมู ล ข่าวสารจากหน่ วยงานภาครัฐอื่น นิ ทรรศการของศาลปกครอง และสื่ อ
Infographic)
6) ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง
(6.1) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของศาลปกครอง โดย (1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ควรมีการสรุปเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้กระชับ ชัดเจน และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย (2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ ควรเน้นเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์ หรือทางโซเชียลมีเดีย โดยให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เช่นเอกสาร อีบุ๊ ก อินโฟกราฟิก
คลิปวิดโี อ หรือสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ เป็นต้น (3) ด้านรูปแบบและประเภทของสื่อ ควรนาเสนอผ่าน
สื่ อ โซเซี ย ล โดยมี เนื้ อ หาไม่ ม ากจนเกิ น ไป มี สี สั น เข้ าใจง่าย มี ค วามน่ าสนใจ น่ าอ่ าน น่ าติ ด ตาม ทั น ต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และเข้าถึงง่าย และ (4) ด้านอื่นๆ ควรมีการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเพิ่ม
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ค รอบคลุม มีก ารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
(6.2) ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของศาลปกครอง (1) ด้านเจ้าหน้าที่ ส่วนใหญ่
เสนอแนะให้ ศ าลปกครองมี เจ้ าหน้ าที่ ให้ บ ริก ารอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน มี ก ารพั ฒ นาเรื่อ งการ
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ให้บริการ จัดสรรเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว พัฒนาเจ้าหน้า ที่
ให้มีความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง (2) ด้านกระบวนการ กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่ง เห็นว่า
การดาเนินการในแต่ละขั้นตอนควรมีความรวดเร็ว ควรลดขั้นตอน ให้มีความรวดเร็วขึ้น และควรกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจน (3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าควรพัฒนา
ช่องทางในการติดต่อ สื่อสารกับศาลปกครองในทุกช่องทาง (4) ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า
ควรเพิ่ ม ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร (5) ด้ า นระบบสารสนเทศ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกื อ บครึ่ ง หนึ่ ง เห็ น ว่ า
ศาลปกครองควรปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ ให้ มี ค วามทั น สมั ย สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ย และ (6) ด้ า นอื่ น ๆ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าควรเผยแพร่คาพิพากษาทุกคดี ตัวอย่างคาฟ้องคดีปกครองต่างๆ
(6.3) ข้อเสนอแนะในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง ข้อเสนอที่มีมากที่สุด
ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าตุลาการควรมีความเชี่ยวชาญ การตัดสินคดี พิพากษาคดีเป็นไปด้วยความยุติธรรม มี
ความเป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซง รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ และไม่ควรล่าช้า
(6.4) ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการของศาลปกครอง ประเด็นที่มีการ
เสนอมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ว่ า ศาลปกครองควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ มี ค วามยุ ติ ธ รรม โปร่ งใส
ดาเนินการด้วยความรวดเร็ว และตรวจสอบได้
(6.5) ความคาดหวังต่ อ การด าเนิ น งานของของศาลปกครอง ได้แ ก่ คาดหวังว่า
ศาลปกครองจะผดุงความยุติธรรมกับทุกๆ ฝ่าย มีการดาเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างเท่าเทียม
(6.6) คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครองตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง นิยามเชิงบวก
ที่เสนอมากที่สุด ได้แก่ “เป็นที่พึ่งของประชาชนด้านความยุติธรรม” สาหรับคานิยามเชิงลบที่เสนอมากสุด
ได้แก่ “การดาเนินคดีล่าช้า คือ ความอยุติธรรม”
5.1.2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ
1) ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(1.1) ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง
ในปัจจุบันและภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
(1.1.1) ความถูก ต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมในการพิ จารณาพิ พ ากษาคดี
ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อความถูกต้องและเป็นธรรมของศาลปกครอง แต่ในส่วนของ
ความรวดเร็วนั้นส่วนใหญ่ มีความเห็นตรงกันว่า การพิจารณาคดีค่อนข้างล่าช้า มีระยะเวลาในพิจารณาคดี
ยาวนาน ซึ่งความล่าช้าดังกล่าว ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา ที่ทาให้มีความเป็น
ไปได้ ในการบั ง คั บ คดี ท าได้ น้ อ ย นอกจากนี้ ก ารพิ จ ารณาคดี ข องศาลปกครองใช้ ร ะบบไต่ ส วนเป็ น หลั ก
ทาให้มีเอกสารสานวนคดีจานวนมาก ทาให้ต้องใช้เวลาในการสืบพยานหลักฐานต่าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาให้เกิดความล่าช้า
(1.1.2) ประสิทธิภาพในการบังคับคดีป กครองตามคาพิพ ากษาและคาสั่ง
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ างกั น ไป บางส่ วนเห็ น ว่า การบั งคั บ คดีท าได้ ยาก ด้ วยระยะเวลาในการ
พิ จ ารณาคดี ย าวนาน การบั ง คั บ คดี ใ นช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมจึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อย่ า งไรก็ ต าม
ผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนเห็นว่ าการบังคับคดีทาได้ง่ายเนื่องจากคู่กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นกฎระเบียบ
การบังคับ คดีจึงบังคับที่ รัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยตรง ทาให้การบั งคับ คดี สามารถท าได้ ตรงมากกว่า
นอกจากนี้ ก ารปรับ ปรุงแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ งศาลปกครองและวิ ธี บั งคั บ คดี ในศาลปกครอง ท าให้
การบังคับคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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(1.1.3) ความทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม ในการเสริ ม สร้ า งโอกาสการเข้ า ถึ ง
ความยุติธรรมทางปกครอง การที่ศาลปกครองได้แก้ไขกฎหมาย ทาให้ประชาชนสามารถฟ้องคดีที่ศาลปกครอง
ได้ง่ายขึ้น การเข้าถึงศาลปกครองมีมากขึ้นกว่า เดิมและมีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าในอดีต เช่น การยื่น
ฟ้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
(1.1.4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธี
พิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่ว นในสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างกันคือ การจัด
อบรมให้ความรู้ในหลักสูตรระยะสั้น แก่ประชาชน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนินงาน
ต่างๆ ของศาลปกครองและการนาเสนอคดีตัวอย่างต่างๆ ผ่านทางสารคดี ทาให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคดีปกครองมากขึ้น อย่างไรก็ตามบางส่วนเห็นว่า การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง
ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่ๆ
(1.1.5) การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ทางปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองได้ทาหน้าที่วางหลักกฎหมายปกครองเอง มีการพัฒนาหลัก
กฎหมายการปกครองขึ้น เอง และมี ก ารสื่ อสารเผยแพร่เป็ น หลัก กฎหมายคดีป กครองจากค าวินิ จฉัยของ
ศาลปกครองแก่ประชาชน อย่างไรก็ตามบางคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งโดยหลักแล้วต้องนามาใช้
กั บ ฝ่ า ยปกครอง แต่ มั ก มี อ งค์ ก รหรื อ หน่ ว ยงานการปกครองบางส่ ว นที่ ไม่ เห็ น ด้ ว ยกั บ ค าพิ พ ากษาของ
ศาลปกครอง
(1.1.6) การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและเป็น
กลางทางการเมือง ศาลปกครองมีความเป็นอิสระจากการเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง และความเป็นอิสระของศาลปกครอง
(1.1.7) ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรม
โดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจต่อความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ภาพลัก ษณ์ แ ละพฤติ กรรมโดยทั่ วไปของตุล าการศาลปกครอง ตุ ลาการศาลปกครองยังมีภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็น
ความซื่อสัตย์สุจริต แตกต่างจากศาลอื่น
(1.1.8) ภาพลักษณ์ของศาลปกครอง ศาลปกครองมีภาพลักษณ์ เชิงบวกคือ
เป็นองค์กรที่มีอิสระจากจากการเมือง สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ไปได้ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เข้ า สู่ ยุ ค สมั ย ใหม่ โดยเฉพาะการยอมรั บ การน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เข้ า มาใช้ ในการให้ บ ริ ก าร สามารถ
เปลี่ยนแปลงปรับตัวได้รวดเร็ว พัฒนาจากการเป็นศาลใหม่ที่ไม่มีใครรู้จัก จนมาเป็นศาลที่ทาให้ประชาชน
เชื่อมั่นได้ มีภาพลักษณ์ของ “ความยุติธรรม” มีการสื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ส่ วนภาพลักษณ์ เชิงลบ ได้แก่ เป็ น องค์กรที่ มี ความเป็ น “แบบพิ ธี”
ค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากปั ญ หาการตั ด สิ น คดี ที่ ล่ า ช้ า ท าให้ ค วามล่ า ช้ า กลายเป็ น ภาพลั ก ษณ์ เ ชิ ง ลบ
ของศาลปกครอง เป็ น ศาลที่ มี ค ดี ค้ า งอยู่ จ านวนมาก กระบวนการพิ จ ารณาของศาลปกครองบางครั้ ง
มี ความลักลั่นกันมาก การปรับตัวยังไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

174
(1.2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(1.2.1) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง มีการวางหลักของการวินิจฉัยคดีต่างๆ เป็นการวินิจฉัย
ที่ได้รับการยอมรับ การคัดเลือกบุคลากรอย่างเข้มข้น มีระบบการฝึกเจ้าหน้าที่ของศาลเอง
1 ) ค ว า ม ส าม า รถ ห รื อ ส ม รรถ น ะ ใน ก า รป ฏิ บั ติ งา น
ของเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมของศาลปกครอง
นั้นถือว่าดี มีการพัฒนาและมีการปรับตัวมาโดยตลอด ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของ
ทั้งตุลาการและเจ้าหน้าที่ บุคลากรของศาลปกครองมีการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น แม้การ
ให้บริการมีความล่าช้า เนื่องจากในปัจจุบันมีจานวนคดีมากขึ้น ในขณะที่อัตรากาลังของศาลปกครองมีน้อย
2) การปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ โดยยึ ด ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานได้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาล ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนมีความไว้วางใจ มั่นใจศาลปกครอง
เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน มีการปฏิบัติตามด้วยความยุติธรรมตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติได้อย่าง
เคร่งครัด
3) ความไว้ ว างใจหรื อ พึ่ ง พาอาศั ย ได้ ได้ รั บ ความเชื่ อ ถื อ
ไว้วางใจจากประชาชน ศาลยังคงเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ประชาชนมีความไว้วางใจศาลปกครอง และมองว่า
ศาลปกครองสามารถอ านวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ที่ พึ่ งสุ ด ท้ าย เมื่ อ พิ จ ารณาจากการเข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารและ
การฟ้ อ งคดี ข องประชาชนที่ มี จ านวนมากขึ้ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ บ างท่ าน “เชื่ อ โดยสุ จ ริ ต ใจ” โดยสั งเกตจาก
เมื่อศาลตัดสินแล้วยังไม่พบว่ามีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลปกครองอย่างรุนแรง หรือ มีการยื่นถอดถอน
ตุลาการของศาลปกครอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีประชาชนจานวนหนึ่ งที่ยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ศาลปกครอง ทาให้ประชาชนบางส่วนยังไม่มั่นใจศาลปกครอง
4) การเปิ ด เผย ตรงไปตรงมา การเปิ ด เผยข้ อ มู ล หรื อ ให้
คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน
ศาลปกครองมี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ต ลอดเวลา มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ มี ก าร
ตรวจสอบการดาเนินงานได้ อย่างไรก็ตามในบางกรณีการอธิบายคาตัดสินมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ในบาง
กรณีคาพิพากษาบางเรื่องมีความไม่ชัดเจน ทาให้เกิดการตั้งคาถามถึงบรรทัดฐาน ประชาชนยังไม่ สามารถ
ตรวจสอบสถานะของคดีได้
5) ความเอาใจใส่ แ ละเห็ น อกเห็ น ใจ สนใจรับ ฟั งปั ญ หาและ
ความต้องการที่หลากหลายของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และคุณภาพการให้บริการ ศาลปกครองเปิดกว้างให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นของตนโดยตรงไปยังศาล
แต่ในทางปฏิบัติอาจยังไม่สามารถทาให้มากนัก อย่างไรก็ตามผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าศาลปกครองรับฟังปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน เพราะศาลปกครองมีการแสวงหาข้อมูลจากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ฟ้อง
6) การใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขต
อานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย การใช้อานาจศาลยังคงอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนด ศาลยังคงมีหลักคิด การให้เหตุผลในการทาหน้าที่ ใช้อานาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย มีความเป็นกลาง และใช้หลักกฎหมาย หรือหลักปฏิบัติมาเป็นแนวในการปฏิบัติหน้าที่
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7) ความคุ้ ม ค่ าจากการเสี ย เวลาและค่ าใช้ จ่าย ผู้ ท รงคุณ วุฒิ
เห็ น ว่ า มี ค วามคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยและเวลา เพราะเป็ น การพิ จ ารณาคดี โดยเอกสารเป็ น หลั ก
ไม่ต้องสืบพยานจานวนมาก ทาให้เกิดการเข้าถึงของประชาชนและไม่ต้องการให้ประชาชนสิ้นเปลืองเวลาหรือ
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะมีความพยายามในการระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
สามารถ อย่างไรก็ตามในเรื่องของเวลา เนื่องจากมีจานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองมีจานวนมาก มีการกระจุกตัว
อยู่ในบางพื้นที่ ในขณะที่ศาลปกครองมีบุคลากรจากัดทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการ
8) ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
มีความพึงพอใจเพราะศาลปกครองมีการแสวงหาข้อมูลอย่างรอบด้าน มีการรับฟังหน่วยงานที่เป็นผู้ออกคาสั่ง
ทางปกครอง น ามิ ติ ของการพั ฒ นาบ้ านเมื อ งที่ เกี่ ยวข้องกับ ค าสั่ งทางปกครองมาพิ จารณา อย่างไรก็ต าม
มีบางประเด็นที่พึงพอใจน้อย อาทิ การให้บริการที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถรองรับภารกิจที่มีอยู่จานวนมากได้
(1.3) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ทางปกครอง การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม
(1.3.1) ปั ญ หาหรืออุป สรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรม
ทางปกครองของศาลปกครอง
1) ด้ านการรับ รู้ข องประชาชน ประชาชนยังมี การรับ รู้ รู้จั ก
ศาลปกครองน้อย แม้ศาลปกครองจะมีสื่อประชาสัมพันธ์จานวนมาก แต่ ยังขาดความรวดเร็วในการเข้าถึง
กลุ่ม เป้าหมาย สื่อบางประเภทที่ ศาลปกครองใช้ในการประชาสัมพั น ธ์ อาทิ โทรทั ศน์ วิท ยุ หนังสือพิ ม พ์
ยังไม่ได้ข้อมูลเชิงลึก เนื้อหาบางประเภทประชาชนยากที่จะเข้าใจ
2) ด้านการพิจารณาคดี คดีประเภทต่าง ๆ มีความหลากหลาย
มากขึ้ น แต่ ก ระบวนการในการท าหน้ า ที่ ข องศาลปกครองยั ง ปรั บ ไม่ ทั น กั บ ความหลากหลายของคดี
มีระยะเวลาในพิจารณาคดีนาน ทาให้เกิดปัญหาในการบังคับให้ปฏิบัติตามคาพิพากษา คาวินิจฉัยบางครั้ง
ขาดความชัดเจน ทาให้เกิดข้อถกเถียง ตุลาการของศาลซึ่งมาจากหลายสาขาอาชีพ อาจไม่เพียงพอกับคดีที่มี
ความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทาให้อาจเกิดปัญหาในการพิจารณาคดี เพราะตุลาการที่มาพิจารณาคดี
อาจมีความรู้เฉพาะเรื่องน้อย
3) ด้านอื่นๆ อาจมีกรณี “ฟ้องผิดศาล” เพราะบางคดีมีความ
ละเอียดอ่อน ทาให้เกิดความสับสน
(1.3.2) แนวทางหรื อ วิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคต่ า งๆ หรื อ
แนวทางการพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครอง
1) การส่ ง เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมายและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมพื้ น ฐานให้ กั บ ประชาชนอย่ างทั่ ว ถึ งและตรงกลุ่ ม เป้ าหมาย ควรมี ก ารประสาน
ความร่วมมือระหว่างศาลต่างๆ ในกระบวนการคิดและพัฒนาฝ่ายตุลาการ ประสานงานเพื่อวางแนวทางในการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย เผยแพร่ข้อมูลความรู้ออกไปสู่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย
ควรเป็นการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ศาลปกครองควรมีบทบาทอีกด้านหนึ่ง คือ การป้องกันไม่ให้คดีขึ้นสู่ศาล
ส่งเสริม ความรู้ค วามเข้าใจตั้ งแต่ ระดั บ เยาวชน ให้ ความส าคั ญ กับ ประชาชนที่ อยู่ ในชนบทซึ่ งอยู่ ห่ างไกล
จากข้อมูลข่าวสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์คดีเด่นๆ เพื่อให้ประชาชนสนใจ ควรทาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อ
การทาความเข้าใจ ควรมีการประชาสั มพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้มากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่กาลังดาเนินการฟ้องร้องคดี เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
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2) การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ข่ า วสารต่ า งๆ ควรมี ห น่ ว ยงานกลางที่ ท าหน้ า ที่ เชื่ อ มโยงระหว่ า งประชาชนกั บ ศาลปกครอง
ที่ทาหน้าที่ในการให้ความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน ควรพัฒนากลไกที่จะทาให้เกิด
การพัฒ นางานในเรื่ องความยุติธรรม การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงประชาชนผ่านเทคโนโลยี AI ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านการสร้างดิจิ ทัลมีเดีย (Digital Medias)
และควรเป็นการประชาสัมพันธ์แบบสองทิศทาง สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างศาลในการจัดกิจกรรม
ต่ างๆ ควรน าเอาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ ามาใช้ ในการท างานของศาลปกครองอย่ างเต็ ม รูป แบบ ควรพั ฒ นา
call center ให้มีประสิทธิภาพเหมือนของตารวจ ควรใช้สารคดีบทเรียนชีวิตจากคดีปกครองเป็นเครื่องมือใน
การทาให้ประชาชนเกิดความเข้าใจศาลปกครองมากขึ้น ส่งเสริมสถาบันการศึ กษาให้เป็นกลไกหลักในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง พัฒ นาระบบการติดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนินคดี เพื่อที่ให้ประชาชนทราบสถานะของคดี ติดตามตรวจสอบ
3) การปรับตัวในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
และการให้บริการแก่ประชาชน
(3.1) ด้ า นขั้ น ตอนการฟ้ อ งคดี การเปิ ด ให้ มี ก ารไกล่ เกลี่ ย
ก่อนที่ ดีกว่าก่อนคดีเข้าสู่ศาล ควรสร้างกลไกในการไกล่เกลี่ย โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสานักงาน
ศาลปกครองกั บ หน่ วยงานภาครัฐ ควรมี ก ลไกในการกลั่ น กรองคดี ก่ อ นเข้ าสู่ ศ าล เพื่ อ กลั่ น กรองก่ อ นว่ า
คดีใดจาเป็น คดีใดไม่จาเป็น ที่ จะขึ้นสู่ศาล เพื่อให้บุคคลที่ต้องการความเป็นธรรมอย่างแท้จริง ได้เข้ามาสู่
กระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
(3.2) ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาด้านคดี ควรมีการพัฒนา
กลไกที่ทาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยการมีหน่วยงาน/บุคลากรที่ทาหน้าที่กลั่นกรองคดีก่อนเข้าสู่ศาล
(3.3) ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร ควรมี ก ารสนั บ สนุ น และ
พัฒนาบุคลากรของสานักงานฝ่ายธุรการ เพื่อให้เ ป็นกลไกสาคัญ ในการดาเนินงานของศาลปกครอง มีการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ในฐานะที่ทาหน้าที่ในการสนับสนุนงานของ
ตุลาการโดยตรง เพิ่ ม จานวน และให้ ความสาคัญ กับฝ่ายสนับ สนับ สนุน ในทุกด้านๆ เพิ่ มจานวนบุคลากร
เพื่อเพิ่มการอานวยความสะดวกในขั้นตอนทางธุรการก่อนที่จะเข้ามาถึงขั้นตอนการตัดสินของศาลปกครอง
(3.4) ด้ านการพิ จ ารณาคดี ควรมี ก ารปรับ ปรุงหลั ก เกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของศาลปกครอง เพื่อให้ สามารถตอบโจทย์ต่อคดีประเภทต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน ได้ ไม่ควรคานึงถึงแต่เฉพาะการทาหน้าที่ในการตัดสินความถูกผิดเพียงอย่าง
เดียว แต่ศาลปกครองควรคานึงถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองด้วย ทาให้กระบวนการพิจารณาคดีรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ลดการเขียนคาพิพากษาที่ยาวเกินไป การพิจารณาคดีของศาลปกครอง ควรมองที่ผลของการตัดสินด้วย
ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐมากน้อยเพียงใด พิจารณาเรื่องการมีผู้พิพากษาสมทบที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดี ควรมีการกาหนดกรอบเวลาในการดาเนินคดีที่ชัดเจน ควรมีระบบกลั่นกรอง
คดีก่อนขึ้นสู่ศาล ศาลควรให้พิจารณารับเอกสารที่สาคัญและต้องใช้จริง เพื่อลดปริมาณเอกสารที่ต้องใช้
(3.5) ด้านการบังคับคดี การพิจารณาคดีควรมีประสิทธิภาพ
ด้านระยะเวลา เพื่อให้การบังคับคดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง ควรมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการบั งคับ คดีให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพประสิท ธิผลชั ดเจนมากกว่าเดิ ม โดยเน้ น การพั ฒ นาระบบบั งคับ คดี
มากกว่าการปรับปรุงกฎระเบียบ ควรดึงเอาความรู้ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่มีความเชี่ยวชาญ
เข้ามาเป็นแนวร่วม เพื่อให้การบังคับคดีของศาลปกครองชัดเจนยิ่งขึ้น
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(3.6) ด้ า นอื่ น ๆ ท าให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ เอกชนที่ จ ะมา
ดาเนินคดีระหว่างกันเกิดความเข้าใจกันมากกว่าที่จะทาให้มีคดีขึ้นสู่ศาล แก้ไขกฎหมายระเบียบบางอย่าง
เพื่อให้เอื้อต่อการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ศาลปกครองควรสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการนาเทคโนโลยี
มาใช้ ม ากขึ้ น (digital transformation) ควรมี ก ารฝึ ก อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ าที่ แ ละตุ ล าการเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4) ข้อเสนอแนะเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ศาลปกครองควรมีการสรุปบทเรียนของศาลปกครอง ควรเปิดรับความคิดเห็นจากภายนอก
ระดมความรู้ในเชิงวิชาการจากภายนอกเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของศาล ควรมีหน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานในเชิงของวิชาการ เป็นหน่วยงานในเชิงของการสนับสนุนการพัฒ นาศาลปกครองโดยการสั่งสม
ความรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยภาพรวม ทาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองมีความเป็นสถาบันมากขึ้น
ด้วยการพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายปกครอง กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินให้ดี
ยิ่งขึ้น ศาลปกครองควรเปิดช่องทางให้ป ระชาชนสามารถที่จะเสนอแนะข้อคิดโดยตรงมาที่ ศาลปกครอง
ในระบบการสืบสวน ควรนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้
5) ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ต่ อ การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของ
ศาลปกครอง ศาลปกครองควรมีการเปิดตัวมากกว่าเดิม เปิดกว้างที่จะนาประสบการณ์ในการบริหารมาใช้
ไม่ ค วรเขี ย นค าวิ นิ จ ฉั ย ในทุ ก เรื่ อ งแบบยาว ควรท างานร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษา ศาลปกครองไม่ ค วรมี
ภาพลักษณ์เฉพาะการทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดเพียงอย่างเดียว ควรมีภาพลักษณ์ของการพัฒนาการทางาน
ของภาครั ฐ ให้ มี ก ารบริ ก ารที่ ดี ขึ้ น ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจ เข้ า ถึ ง โอกาสในการได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
ปรับภาพลักษณ์ของศาลปกครองให้มีภาพลักษณ์ขององค์กรที่ให้บริการมากกว่าเป็นองค์กรที่ทาการพิจารณาคดี
เป็ น ภาพลัก ษณ์ ข องการท าให้ งานของหน่ วยงานภาครัฐ พั ฒ นาขึ้ น พั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
การดาเนินงานให้เท่าเทียมกับศาลอื่นๆ ต้องพิสูจน์ว่าศาลปกครองอยู่ในมาตรฐานที่ประชาชน เอกชนยอมรับ
การตั ด สิ น คดี ท าให้ ง านบริ ก ารของศาลปกครองอยู่ ใ นระดั บ มื อ อาชี พ ไม่ เกิ ด ปั ญ หา ควรมี การจั ด ตั้ ง
ศาลปกครองภู มิ ภ าคให้ ม ากขึ้ น และให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ เพิ่ ม บุ ค ลากรเพื่ อ ท าให้ ค วามล่ าช้ า ในการ
ดาเนิ น งานลดลง ควรร่วมมื อกับ หน่ วยงานด้านการศึกษา เพื่ อช่วยกัน เผยแพร่ความรู้ค วามเข้าใจความรู้
เกี่ยวกับศาลปกครองให้ กับเยาวชน ควรสนับ สนุน ให้ห น่วยงานภาครัฐท าความเข้าใจให้ กับ บุ คลากรหรือ
หน่วยงานของรัฐเองก่อนว่า เงื่อนไขใดควรที่จะฟ้องศาลปกครอง หรือมีกระบวนการในการเยียวยาบุคลากร
ก่อนขึ้นสู่ศาล ศาลไม่จาเป็นต้องรับคดีไว้ทั้งหมด เพื่อลดจานวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาล และควรที่จะมีตรวจสอบก่อน
ให้ชัดเจนว่า เรื่องใดเป็นเรื่องของการใช้ อานาจไม่เป็นธรรมในการบริหาร เรื่องใดเป็นเรื่องของความถูกต้อง
ของกระบวนการ
(1.4) ความคาดหวัง ศาลปกครองควรเป็นองค์กรที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐ
ให้ดีขึ้น และคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐ ศาลปกครองต้องเข้าถึงง่าย ไม่ต้องผ่านขั้นตอนมาก
ศาลปกครองจะสามารถสร้างและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองได้และมีคาพิพากษาที่มีคุณภาพ เพื่อทาให้หลัก
กฎหมายปกครองของประเทศไทยเจริญก้าวหน้าขึ้น การเข้าถึงของประชาชนในช่องทางต่างๆ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น มี การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เพื่อให้เติบโตขึ้นมา
เป็นคนที่เคารพในเรื่องสิทธิ ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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2) ผลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
(2.1) ความพึงพอใจในบทบาทอานาจหน้าที่การอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปั จจุ บั น และความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการด าเนิ นงาน
ของศาลปกครอง
(2.1.1) ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมในการพิจารณาพิพ ากษาคดี
ปกครอง ศาลปกครองสามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โดยเฉพาะการพิ พ ากษาคดี ป กครอง
มีความถูกต้องและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามความเป็นธรรมในการพิพากษาบางครั้งเป็นดุลยพินิจ และแม้ว่า
มีความเป็นธรรม ความเป็นธรรมขึ้นอยู่กับองค์คณะตุลาการแต่ละองค์คณะ และขึ้นอยู่กับคดีและการพิจารณา
คดีมีความล่าช้า มีคดีที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลสูงจานวนมาก การวินิจฉัยล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน
ทาให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อคดี ความล่าช้าอาจนาไปสู่ความไม่เป็นธรรมในที่สุด (ยะลา, สนทนากลุ่มย่อย,
5 พฤศจิกายน 2562)
(2 .1 .2 ) การบั งคั บ คดี ป กค รองต ามค าพิ พ ากษ าและค าสั่ ง อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ การบังคับคดีของศาลปกครองมีประสิทธิภาพดีมาก มีความใสใจต่อการให้บริการด้านการ
บังคับคดี ทาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ฟ้อง ส่วนปัญหาได้แก่ บางครั้งไม่สามารถบังคับคดีได้เนื่องมาจากการ
พิจารณาคดีใช้เวลานาน ปัญหาในกรณีที่เอกชนชนะคดีของรัฐ เอกชนไม่ทราบว่าจะบังคับคดีกับรัฐอย่างไร
ระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในการบั งคั บ คดี มี น้ อ ย บางกรณี ก ารบั งคั บ คดี ที่ เกิ ด กั บ ข้ าราชการหรือ ผู้ มี อิ ท ธิพ ล
ทาได้ยาก การพิจารณาบังคับคดีขึ้นอยู่กับความชานาญของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีมาตรฐาน
(2.1.3) การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม การให้บริการของศาลปกครองมีความเป็นระบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงศาลปกครอง
ได้โดยง่าย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ บางคดีสามารถส่งคาฟ้องได้ทาง
ไปรษณีย์ มีการสื่อสารผ่าน Line ทาง Facebook มีการประชาสัมพันธ์ มากขึ้น สามารถฟ้องคดีทางระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ ต้ อ งไปยื่ น ที่ ศ าลปกครอง อย่ า งไรก็ ต ามประชาชนและหน่ ว ยงานยั ง มี ทั ศ นะว่ า
“ศาลวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้” ประชาชนยังมีความเข้าใจการดาเนินงานของศาลปกครองไม่มาก ความเท่าเทียม
ในการเข้าถึงความยุติธรรมแตกต่างกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ โอกาสในการเข้าถึงความ
ยุติธรรมทางปกครองของภาคเอกชนมีน้อยกว่าภาครัฐ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแก่
เจ้าหน้าที่ของภาครัฐยังมีน้อย ประชาชนและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังไม่ทราบว่าในพื้นที่มีศาลปกครอง
(2.1.4) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง กระบวนวิธี
พิจารณาคดีในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ศาลปกครองควรมีการเปิดให้มีการจัดอบรมให้มาก
ขึ้น มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหลากหลาย โดยเฉพาะจากเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการ
รวมคาพิพากษาส่งมาให้ตามหน่วยงาน แต่ยังเข้าใจได้ยาก ยังไม่มีคาอธิบายซึ่งเป็นภาษาที่ประชาชนคุ้นเคย
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองยังไม่ลึกซึ้ง ยังไม่มีการให้คาอธิบายคาพิพากษาของศาล
หน่วยงานของรัฐยังมีความเข้าใจวิธีพิจารณาคดีในศาลคลาดเคลื่อน
(2.1.5) การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงาน
ทางปกครอง ศาลได้มีการวางหลักเกณฑ์ หรือแนวทางไว้ดีแล้ว มีความชัดเจน ศาลปกครองมีการกาหนด
ขั้น ตอนในกระบวนการต่ างๆ อย่างชัด เจน มี ก ารวางหลั ก กฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ราชการที่ ดี ให้ แ ก่
หน่ วยงานทางปกครอง หน่ วยงานสามารถนาคาวินิ จฉัยและคาพิ พ ากษามาใช้ได้ การวางหลักกฎหมาย/
แนวทางปฏิบัติมีอิสระพอสมควร บางหน่วยงานใช้ แนวทางคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาเป็นแนวทาง
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ในการปฏิบัติราชการ อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าของรัฐ
ได้รับทราบ ดังนั้นศาลปกครองควรให้ความรู้ ถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานมากขึ้น
(2.1.6) ความเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลางทางการเมื อ งในการอ านวยความ
ยุติธรรมของศาลปกครอง ผู้เข้าร่วมมีความมั่นใจในความเป็นกลางของศาลปกครอง โดยเฉพาะความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง แต่อาจเกิดกรณีการเร่งรัดดาเนินคดีบ้างหากเกี่ยวข้อง
กับสื่อ
(2.1.7) ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรม
โดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครอง ผู้เข้าร่วมประชุมมีความมั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลาการศาลปกครองเห็นว่าตุลาการศาลปกครองเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูง
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีภาพลักษณ์และพฤติกรรมที่ดี ไม่มีการรับสินบน มีการนาคดีเข้าสู่ศาลมาก
ขึ้น มีพนักงานให้บริการประชาชน ทาให้ศาลปกครองยังคงมีความน่าเชื่อถืออยู่สูง
(2.1.8) ภาพลักษณ์ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ศาลปกครองมีหน้าที่เหมือนเป็นคน
กลางในการให้ ค วามยุ ติ ธ รรมแก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และประชาชน แต่ ใ นปั จ จุ บั น อาจมี ภ าพลั ก ษณ์
ของหน่วยงานที่เริ่มห่างไกลจากประชาชนเหมือนในอดีต
(2.2) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง มีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
เชื่อมั่น ในความเป็ นศาล เชื่อมั่ น ว่าบุ คลากรมีคุณ ธรรม ระบบงานเข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงประชาชน มีการใช้
เทคโนโลยีในการดาเนินการมากขึ้น คาพิพากษาของศาลปกครองมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ บังคับใช้ได้เร็ว
อย่างไร ก็ตามการพิจารณาคดีบางประเด็นที่ทาให้หน่วยงานขาดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง
(2.3) ความคิด เห็น เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผ ลต่อการด าเนินงานของศาลปกครองและ
ประเด็นที่ควรปรับปรุง โครงสร้างของศาลปกครองออกแบบมาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีอยู่แล้ว
แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของศาลจะมีจิตวิญญาณในการทางานเพื่อเกิดผลดีต่อประชาชน ต่อผู้บริการหรือไม่
การให้บริการของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความไว้วางใจ อย่างไรก็ตามบางแห่งเจ้าหน้าที่ยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและเนื้องานของตัวเอง ประชาชนเชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ ทางานได้ดี
ตรวจสอบได้ ได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากประชาชน การใช้ อ านาจอยู่ ใ นขอบเขต ศาลปกครองเปิ ด เผย
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาส
ให้ มี ก ารตรวจสอบการด าเนิ น งาน มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ก่ อ นเข้ าสู่ ก ระบวนการของศาล ท าให้ ป ระชาชนเกิ ด
ความมั่นใจ อย่างไรก็ตามศาลปกครองมีกระบวนการยุ่งยาก เสียเวลา
(2.4) สาเหตุ ที่ ไม่ใช้บ ริการ เกี่ยวข้องกับ เอกชนมากกว่ารัฐ โดยให้ความช่วยเหลือ
ในกระบวนการขั้นตอนดาเนินการก่อนที่จะไปถึงขั้นศาลปกครอง ยังไม่พบคดีที่ต้องฟ้องศาลปกครอง มีกลไก
ของการไกล่เกลี่ยกันเองจึงสิ้นสุดที่หน่วยงาน ทาหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่มากกว่า
(2.5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติธรรมทางปกครอง
การเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
(2.5.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงการอานวย
ความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ศาลปกครองยังไม่ได้ตอบโจทย์
ประชาชน ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญ หาให้กับประชาชน ผลประโยชน์ตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ การอบรมให้ความรู้ใน
หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อย ไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่หาความรู้กันเอง ขาดการประชาสัมพันธ์
การสืบค้นหาคาพิพากษาทาได้ยากขึ้น บางหน่วยงานประสบปัญหาในเรื่องของคาสั่งศาลที่มีคาสั่งให้แยกฟ้อง
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ในกรณีที่พื้นที่ในการดูแลของหน่วยงานมีขนาดใหญ่ การดาเนินงานภายในระยะเวลาที่กาหนดทาได้ยากและ
ใช้เวลานาน บางหน่วยงานของรัฐยังขาดความเข้าใจ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากในเรื่องวิธีพิจารณาคดีใน
ศาล อาจมีความเหลื่อมล้าระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงศาลปกครอง คาพิพากษาของ
ศาลปกครองอ่านแล้วเข้าใจค่อนข้างยาก ศาลปกครองส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ค่อนข้างไกล และต้องดูแลหลาย
จังหวัดจึงไม่สะดวกในการไปขอรับบริการทาให้ต้องพึ่งหน่วยงานอื่น
(2.5.2) แนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรคต่างๆ หรือแนวทาง
การพั ฒ นาการด าเนิ น งานของศาลปกครอง ควรมีเจ้าหน้ าที่ที่ป ระชาชนเข้าถึงได้ และต้องเดินเข้าไปหา
ประชาชน ควรพยายามขับเคลื่อนและสร้างหรือให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่บริการ
สาธารณะศาลปกครองควรร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนในเรื่องแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ อให้ปัญ หาที่ จะนาไปสู่คดีความใน
ศาลปกครอง ควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองผ่านบุคลากรในพื้นที่คลุกคลี อยู่กับประชาชน
โดยใช้วิธีการค่อยๆ ให้ความรู้ศาลปกครองควรมีการอบรมทนายอาสาที่เกี่ยวกับคดีปกครองโดยตรง เพื่อเข้าไป
ช่วยเหลือประชาชนที่จะเข้าสู่คดีปกครอง เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการสู้คดี ควรมีการย่อคาพิพากษาให้
เป็นหลักเหมือนคาพิพากษาของศาลฎีกาและควรมีแผนกนี้โดยตรง ควรมีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องการสอบถาม
สถานะคดี โดยใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วย
(2.5.3) ข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย ในการอบรม
ควรเป็นการอบรมเรื่องขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาคดีมากกว่า ลดความยุ่งยากในการการสืบค้นข้อมูล
ควรจะพัฒ นาการเข้าถึง และการให้ความรู้ แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ควรมีการรวบรวมคาพิพากษาจาก
ศาลปกครองสูงสุด เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานราชการ ศาลปกครองควรมีระบบ
ไกลเกลี่ยเพื่อคัดกรองคดี จัดส่งเอกสารที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองให้กับ หน่วยงานท้ องถิ่น
เพื่ อ เผยแพร่ให้ ถึ ง ประชาชน ควรจัด โครงการอบรมให้ ค วามรู้แ ก่ ป ระชาชนเพื่ อ ท าให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้
โดยอาจประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
(2.5.4) แนวทางในการพั ฒ นากลไกหรือเครื่องมือในการให้ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะ อาจใช้อัยการคดี
ฝ่ายปกครองเป็นกลไกในการให้ความรู้และข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน เพราะเป็น ผู้ที่มี
บทบาทสาคัญในฐานะกลไกหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานกับศาลปกครอง หรือ อาจพัฒนาให้
สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นกลไกในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นตัวกลางในการเป็นที่ปรึกษาให้กับท้องถิ่น พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
คดีปกครอง เพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ควรนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนรู้จักและ
ให้บริการประชาชนได้รวดเร็วมากขึ้น พัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงประชาชน
ของศาลปกครอง
(2.5.5) การปรับตัวของศาลปกครองในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ดาเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการยื่นเรื่องของประชาชน
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับประชาชน ปรับปรุงการให้บริการทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ควร
ช่วยเหลือในการติดตามความเคลื่อนไหวของคดี ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพและ
การให้บริการแก่ประชาชน มีการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือข้อกฎหมายใหม่ให้เจ้าหน้าที่ศาลทราบ
อยู่เสมอ มี ก ารเผยแพร่ห รือ ให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ ระเบี ย บหรือ ข้ อ กฎหมายที่ มี ก ารปรับ ปรุงให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่
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ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายอิสลาม ปรับปรุงระบบการใช้เอกสาร
เป็ นการใช้ข้อมู ล อิเล็ กทรอนิ กส์ เช่น เอกสารที่ผ่านการการสแกนควรมี ระบบที่ ใช้ในการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวของคดี ควรลดขั้นตอนบางขั้นตอนลงให้กระชับ เช่น ลดการคัดค้าน การทางานเชิงพื้นที่ ร่วมกับ
ศูนย์ดารงธรรม
(2.5.6) ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ให้ ศ าลปกครองสามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่
ประชาชน ค าพิ พ ากษาควรอ่ า นเข้ า ใจง่ า ยเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ ประชาชน แม้ ศ าลเป็ น ที่ พึ่ ง
ของประชาชน แต่ในกระบวนการของศาลปกครองส่วนใหญ่ ประชาชนเข้าไปสัมผัสศาลปกครองน้อยกว่า
หน่วยงานของรัฐ ดังนั้นหากทาให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อศาลปกครอง ก็ควรทา
ให้ ห น่ วยงานของรัฐ เกิ ด ความเข้ าใจในศาลปกครอง ศาลปกครองควรย้ อ นมองว่าอะไรที่ เป็ น ปั ญ หาของ
ศาลปกครอง อะไรที่ทาให้เกิดปัญหากับคดีปกครอง และเข้าต้องไปแก้ไข พัฒนาความเชื่อมั่นไปสู่ระดับโลก
มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล
(2.5.7) ข้ อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการปรับ ปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีให้ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ
ในระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ างๆของทางราชการ สร้างความชั ด เจนในอ านาจของศาลปกครอง เพื่ อ ลดปั ญ หา
เขตอานาจของศาล น าข้อ เสนอไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ สร้างความเชื่อ มั่ น และยกระดั บ ความยุติ ธรรมให้ กั บ
ศาลปกครอง ควรให้โอกาสคู่กรณีได้ชี้แจงเป็นคาพูดบ้าง โดยเฉพาะคดีใหญ่ๆ ที่ปัญหามีความสลับซับซ้อน
สร้างความชัดเจนว่า เพราะเหตุใด กระบวนการของศาลจึงมีความล่าช้า
(2.6) ความคาดหวั ง ต่ อ การด าเนิ น งานของศาลปกครองในอนาคต คาดหวั ง ว่ า
ศาลปกครองจะทาหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปราศจากการแทรกแซง นาข้อเด่นข้อด้อยมาปรับปรุง
การทางานให้มีความสมบูรณ์ สามารถดาเนินงานได้รวดเร็วขึ้น ทาให้ประชาชนไม่กลัวศาล ศาลปกครองจะเป็น
ที่พึ่งของประชาชน
5.2 ข้อเสนอแนะของคณะผู้วิจัย
ข้ อ เสนอแนะในครั้ ง นี้ ประกอบไปด้ ว ยข้ อ เสนอแนะ 2 ส่ ว น ได้ แ ก่ ข้ อ เสนอแนะในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน และข้อเสนอแนะในการสารวจ
ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครองประจ าปี ง บประมาณ ถั ด ไป
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอานวยความยุติธรรมให้กับ
ประชาชน
จากผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถจาแนกข้อเสนอแนะเป็น 4 ด้านหลักๆ
ได้แก่ (1) ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง (2) ข้อเสนอแนะ
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล
รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง (3) ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่ อ การอ านวยความยุ ติ ธรรมของศาลปกครอง และ (4) ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริก าร
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ใช้บริการศาลปกครอง รายละเอียดต่อไปนี้
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1) ข้ อ เสนอแนะในการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ศาลปกครอง
ศาลปกครองควรพั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
(1.1) ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
(1.1.1) ควรเน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่
ประชาชนทางเว็บไซต์ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป ไลน์) สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และ
สื่ อ โทรทั ศ น์ เนื่ อ งจากผลการศึ ก ษาพบว่ า แหล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของศาลปกครองที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ รั บ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก ยูทูป
ไลน์ ) และสื่อ สิ่ งพิ ม พ์ ข องศาลปกครอง ทั้ งในกลุ่ม ผู้ที่ เคยใช้บ ริก ารและกลุ่ ม ที่ ไม่ เคยใช้บ ริการ นอกจากนี้
สื่อโทรทัศน์ยังมีบทบาทสาคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารสาหรับ กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองแก่ประชาชนจึง ควรเน้นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประชาชนควรที่จะ
สามารถดาวน์ โหลดเอกสารได้ เช่ น เอกสารอี บุ๊ ค (e-book) อิ น โฟกราฟิ ก คลิ ป วิ ดี โอ รวมถึ ง ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
(1.1.2) ในกรณีของหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กับ หน่วยงานและบุคลากรโดยตรงผ่านหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผ่านหนังสือเวียน เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านกฎหมายโดยตรง หรือในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในแต่จังหวัดเป็นผู้ดูแล ดังนั้นศาลปกครองจึง ควรเน้นการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานและบุคลากรโดยตรง
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และผ่านหนังสือเวียนซึ่งจะทาให้การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารถึงหน่วยงานและ
บุคลากรโดยตรงมากกว่า
(1.1.3) ในกรณีของประชาชนและชุมชน ควรประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นา
ชุมชนและควรประชาสัมพันธ์เชิงรุก ด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สาหรับประชาชนและชุมชน
ผู้นาชุมชน ทั้งผู้นาที่เป็นทางการ อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน และผู้นาที่ไม่เป็นทางการ อาทิ ผู้นา
ที่ป ระชาชนไว้วางใจ ผู้ นาที่ ป ระชาชนเชื่ อมั่น ถือเป็ นกลุ่มที่ มีบ ทบาทสาคัญ ในการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ในพื้นที่ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่ของศาลปกครองอยู่ในลักษณะของการตั้งรับมากกว่าการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก ทาให้ประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นศาลปกครอง
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จึ ง ควรประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นผู้ น าชุ ม ชน และควรประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก ด้ ว ยการลงพื้ น ที่
เพื่ อประชาสัมพั นธ์ โดยตรงกับประชาชน รับฟั งความคิดเห็น และให้ คาปรึกษาต่างๆ ซึ่ งนอกจากจะท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองมากขึ้นแล้ว ยัง เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
มากยิ่งขึ้น
(1.1.4) ควรปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล สายด่วน (Call Center) ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทียบเท่ากับหน่วยงานอื่นๆ แม้ศาลปกครองจะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์
และให้ ข้อ มู ล หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการประชาสั ม พั น ธ์แ ละการให้ ข้ อ มู ล ข่าวสารผ่านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ แต่ประชาชนจานวนหนึ่งยังคงใช้บริการจากศูน ย์บริการข้อมูลของศาลปกครอง อย่างไรก็ตามพบว่า
การให้ ข้ อ มู ล ผ่ า นช่ อ งทางดั ง กล่ า วยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากนั ก การให้ บ ริ ก ารยั ง ขาดมาตรฐาน ดั ง นั้ น
ศาลปกครองจึงควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับ
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หน่วยงานอื่นๆ อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการพัฒ นาด้านเจ้าหน้าที่ให้มีจิตบริการ พัฒ นา
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับการให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้สามารถตอบคาถามแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการได้
(1.2) เนื้อหาและรูปแบบในการประชาสัมพันธ์
(1.2.1) ควรเน้นให้ข้อมูลที่ประชาชนสนใจ ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครองที่กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการศาลปกครองและไม่เคยใช้
บริการสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครองมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับ
กฎหมายปกครอง ผลการพิจารณาพิพากษาคดี สรุปผลคดีปกครองที่น่าสนใจ ดังนั้นในเบื้องต้น ศาลปกครอง
ควรเน้ น พั ฒ นาและให้ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วแก่ ป ระชาชนผ่ า นสื่ อ ช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ โดยเฉพาะในเว็ บ ไซต์
ศาลปกครอง สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง และสื่อโทรทัศน์ตามความเหมาะสม เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
(1 .2.2) ควรเน้ น ให้ ค วามรู้ แ ละสร้ า งความเข้ า ใจในป ระเด็ น
ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองคลาดเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ (1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัด
กระทรวงยุ ติ ธ รรม (ผู้ ต อบแบบส ารวจเข้ า ใจว่ า ศาลปกครองเป็ น หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม)
(2) เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา
หรือกฎที่ ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้ องยื่นฟ้ องต่อ
ศาลปกครองสูงสุด และ (3) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้
ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาต
ให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
นอกจากนี้ การให้ ความรู้เกี่ยวกับประเด็ นที่ กลุ่มตัวอย่างไม่ ทราบมากที่ สุ ด
3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดี
ด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร (2) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดี
เกี่ยวกับสัญ ญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงินหรือส่ งมอบ
ทรัพ ย์สิน ผู้ฟ้ องต้องเสี ยค่าใช้ธรรมเนียมศาล และ (3) เมื่ อประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากคดีพิ พ าท
เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีด้วยกฎหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ดังนั้นศาลปกครองจึงควรเน้นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
แก่ประชาชน ในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการให้ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสื่อทั้ง 4 ประเภทดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับ
ประชาชน พร้อมทั้งกาหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลสาหรับในปีงบประมาณถัดไป
(1 .2.3 ) ควรป รั บ ป รุ ง และพั ฒ นาเนื้ อ หาและรู ป แบ บ ของสื่ อ
ในการเผยแพร่ป ระชาสั มพั น ธ์ให้ น่ าสนใจ ทั นสมัย กระชับ เข้าใจง่ายและมีก ารประชาสัมพั นธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอโดยศาลปกครองในปัจจุบัน บางครั้งขาดความน่าสนใจ ไม่ทันสมัย
เข้าใจยากโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชน ดังนั้น ศาลปกครองควรปรับปรุงข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย สรุปเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้
กระชับ ชัดเจน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีสีสัน มีความน่าสนใจ น่าอ่าน น่าติดตาม รวมถึง ควรเพิ่มเติมเนื้อหา
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ข่าวสารที่สาคัญหรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง
(1.2.4) ควรสรุปเนื้อหาคาพิพากษาให้ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย
ศาลปกครองควรเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาคาพิพากษา ทั้งฉบับเต็ม ฉบับย่อ เพื่อให้ ประชาชนเกิดความสะดวก
ในการสืบค้น โดยควรเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น
2) ข้ อ เสนอแนะในการสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจของประชาชนเกี่ ย วกั บ บทบาท
โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานในมิติต่างๆ ของศาลปกครอง
(2.1) การสร้างเครือข่ายในพื้นที่
(2.1.1) ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ระหว่ า งศาลต่ า งๆ
ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยศาลปกครองควรร่วมมือกับศาลอื่นๆ เพื่อวางแนวทางในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกับศาลที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด
ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ โดยควรร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ เพราะหาก
ดาเนินการเฉพาะศาลใดศาลหนึ่งแล้ว ประชาชนจะได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือ ได้ข้อมูลที่มีเนื้อหากว้างๆ
อีกทั้งยังช่วยลดช่องว่างระหว่างศาลต่างๆ กับศาลปกครอง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากศาลเพียงศาล
เดียว และข้อมูลที่ให้แก่ประชาชนมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
(2.1.2) ควรประสานงานกับ สานักงานคดีปกครองในพื้นที่ เพื่อร่วมมือกัน
ในการให้ความรู้เกี่ยวคดีปกครองแก่บุคลากรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ในกรณีของ
หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ พนักงานอัยการคดีฝ่ายปกครองเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในฐานะกลไก
หนึ่ ง ที่ ท าหน้ า ที่ เป็ น ตั ว เชื่ อ มระหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ ศาลปกครอง ดั ง นั้ น ศาลปกครองจึ ง อาจจะร่ ว มมื อ
กับสานักงานคดีปกครองเพื่อให้ความรู้ที่จาเป็นแก่บุคลากรภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2.1.3) ควรพัฒนาสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นกลไกสาคัญ
ในการให้ความรู้แก่องค์ป กครองส่วนท้องถิ่นในพื้ นที่ เนื่องจากคดีส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะเกี่ยวกับประชาชน อาทิ การบริการประชาชนเรื่อง
การทะเบียน การออกคาสั่ง ป้าย ภาษี ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดกรณีของการกระทบสิทธิ์ของประชาชน ทาให้มีการ
ฟ้ อ งคดี ม ากขึ้น ดังนั้ น หากท าให้ อ งค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น มี ความเข้าใจเกี่ ยวกั บ คดี ป กครองก็จะท าให้
ศาลปกครองสามารถลดปริมาณคดีลงได้ ซึ่งผู้ที่ดูแลใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัด
ได้แก่ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ย ดังนั้นหากศาลปกครองสามารถ
พัฒนาสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครอง เป็นตัวกลางในการ
เป็ น ที่ปรึกษาให้กับท้ องถิ่น เป็นเจ้าภาพหลัก สานักงานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นก็จะเป็น กลไกสาคัญ
สาหรับของศาลปกครองต่อไป
(2.1.4) ควรพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในแต่ละจังหวัดให้เป็นกลไกสาคัญใน
การให้ความรู้และช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับคดีต่างๆ
ก็ มั ก อาศั ย ศู น ย์ ด ารงธรรมเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ า งๆ เนื่ อ งจากเข้ า ถึ ง ง่ า ย ใกล้ ชิ ด ประชาชน ดั ง นั้ น
ศูนย์ดารงธรรมจึงเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ศาลปกครองสามารถใช้ในการเข้าถึงประชาชน
(2.1.5) ควรประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
คดีปกครองแก่ป ระชาชน เนื่องจากในพื้นที่ทั่วประเทศ มีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้าน
นิติศาสตร์อยู่จานวนมาก ซึ่งสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่
ประชาชนให้ความเชื่อถือ สามารถเข้าถึงประชาชนบางกลุ่มได้ โดยเฉพาะกับ เยาวชน ดังนั้นศาลปกครองจึง
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ควรประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่
(2.1.6) ศาลปกครองควรร่วมมือกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้ปัญหาที่จะนาไปสู่คดีความในศาลปกครองลดจานวนลง เนื่องจากในปัจจุบันคดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นคดีเล็กๆ ซึ่งบางคดีสามารถที่จะพูดคุย ไกล่เกลี่ยกันได้ ดังนั้นบทบาทของศาลปกครองจึงไม่ได้มี
เพียงเฉพาะการพิจารณาคดีในศาลเท่านั้น แต่ควรขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ เหล่านี้
(2.2) รูปแบบการให้ความรู้แก่ประชาชน
(2.2.1) ใช้ ช่องทางการให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนที่ห่างไกลสามารถ
เข้าถึงความรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น แม้ในปัจจุบันประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของศาลปกครองได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ ที่ มี ม ากขึ้ น กว่ า ในอดี ต โดยเฉพาะทางสื่ อ ออนไลน์ ท าให้ ป ระชาชนสามารถการเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามในกรณี ของประชาชนที่อยู่ห่างไกลนั้น
ยังขาดการเข้าถึงความรู้ดังกล่าว การให้ความรู้ยังมีน้อยและยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นศาลปกครองจึงควรพัฒนากลไก
ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ป ระชาชนให้ทั่ วถึงทุกกลุ่ม ด้วยวิธีการให้ ความรู้ที่ แตกต่างกัน โดยอาจใช้
ช่ อ งทางการให้ ค วามรู้อื่ น ๆ ที่ ป ระชาชนสามารถเข้ าถึ งได้ ง่าย อาทิ การให้ ค วามรู้ผ่ านผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าที่
ประชาชนไว้วางใจ
(2.2.2) ใช้ประสบการณ์จริงในการให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึง
ความรู้ได้ง่าย ศาลปกครองควรนาประสบการณ์จริงในคดีปกครองมาใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยอาจ
นาเสนอในลักษณะของคดีตัวอย่างต่างๆ ผ่านทางสารคดี ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ทาให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองมากขึ้น และควรมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเผยแพร่ในช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ
(2.2.3) ควรมี การจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตรระยะสั้น ให้กับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ ศาลปกครองควรพัฒนาหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
บุคลากรภาครัฐ บุคลากรในหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน ประชาชน ภาคเอกชน ฯลฯ
และควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาล
ปกครองและคดีปกครองมากขึ้น
(2.2.4) พั ฒ นาระบบทนายอาสา ศาลปกครองควรมี การอบรมทนายอาสาที่
เกี่ยวกับคดีปกครองโดยตรง เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่จะเข้าสู่คดีปกครอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความ
ยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการสู้คดี
(2.3) เนื้อหาของความรู้
(2.3.1) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ คาวินิจฉัย หลักกฎหมายคดีปกครองจาก
คาวินิจฉัยของศาลปกครองต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น นอกจากจากความคาดหวั งที่ ต้ อ งการให้ ศ าลปกครองวางหลั ก กฎหมายของศาลปกครอง
คาดหวังว่าศาลปกครองจะพัฒนาหลักกฎหมายปกครองขึ้น เองแล้ว ศาลปกครองควรมีการสรุปคาวินิจฉัย
คาสาคัญต่างๆ เพื่อเผยแพร่ เพื่อเป็นหลักกฎหมายคดีปกครองจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองให้ กับประชาชน
ได้เรียนรู้หลักกฎหมายปกครองจากการวินิจฉัยคดีต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(2.3.2) ควรปรั บ เนื้ อ หาความรู้ ใ ห้ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ า ใจ เนื่ อ งจาก
ประชาชนมี ห ลากหลายกลุ่ ม และเนื้อหาความรู้บางอย่างประชาชนยากที่ จะเข้าใจ แม้ศาลปกครองจะมี
ช่องทางการสื่อสารจานวนมาก แต่หากพิจารณาที่ข้อมูลจะพบว่าข้อมูลบางประเภทประชาชนเข้าใจได้ยาก
โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป ดังนั้นศาลปกครองควรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่โดยตรงในการปรับความรู้ต่างๆ
ให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
(2.3.3) ควรนาเอาคดีที่ภาครัฐเป็นผู้กระทาผิดมาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ ที่ขึ้นสู่ศาลปกครอง เป็นคดีที่ภาครัฐกระทาความผิด ดังนั้น
ป้ อ งกั น ไม่ ให้ ค ดี ขึ้ น สู่ ศ าลจ านวนมาก ศาลปกครองอาจน าเอาข้ อ มู ล คดี ส าคั ญ ต่ า งๆ มาจั ด เป็ น ความรู้
เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรสั้นๆ เพื่อให้บุคลากรของรัฐเข้ามาอบรมเพื่อมาทบทวนหลักการต่างๆ
(2.3.4) ควรนาคดีเด่นๆ มาเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้ ศาลปกครองควรนา
คดีเด่นๆ ที่ประชาชนสนใจมาเป็นตัวอย่างในการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยไม่จาเป็นต้องอ้างอิงหลักกฎหมาย
ต่างๆ เพราะเป็นภาษาที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ เช่น กรณีของตากับยายเก็บเห็ด
(2.3.5) ควรมี ก ารย่ อ ค าพิ พ ากษาให้ เ ป็ น หลั ก เหมื อ นค าพิ พ ากษาของ
ศาลฎีกา เนื่องจากคาพิพากษาของศาลปกครองมีจานวนมาก ทาให้ประชาชนไม่ สะดวกในการใช้งาน แม้จะมี
การย่ออยู่บ้างในรูปของบทความ แต่ยังมี ไม่มากนัก ดังนั้นศาลปกครองจึงควรมี แผนกนี้โดยตรง โดยอาจ
กาหนดหัวข้อให้น่าสนใจ เพื่อทาให้ประชาชนเกิดความสนใจ หรือศาลปกครองอาจมี กองผู้ช่วยผู้พิพากษา
มีแผนกย่อคาพิพากษาต่างๆ ย่อข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนสามารถอ่านได้ง่าย ทั้งในรูปแบบยาวและสั้น
(2.3.6) การอบรมควรเป็นการอบรมในเรื่องขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลปกครอง และควรเน้นการปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎี เนื่องจากในปัจจุบันศาลปกครองนิยมเปิดอบรม
เกี่ยวกับ ประเด็น การการละเมิ ด แต่ในเรื่องกระบวนการมี น้อยและยังไม่ ลงลึก ในรายละเอียด นอกจากนี้
วิทยากรยังเป็นตุลาการซึ่งสามารถที่จะลงลึกไปในเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้เกิดความชัดเจน เน้น การปฏิบัติ
โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้กับ นิติกรใหม่ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมักขาดความรู้ เพราะการเรียนจากเอกสารอาจ
แตกต่างจากการปฏิบัตจิ ริง
(2.4) อื่นๆ ได้แก่ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับ เยาวชน โดยให้เยาวชน
เข้าถึงสิทธิหน้าที่พลเมืองและกฎหมายหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการศึกษา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เยาวชนให้ เข้าใจบทบาทหน้ าที่ สิ ท ธิพ ลเมื อ ง ในขณะเดี ยวกั น กฎหมายที่ สอนก็ ค วรเป็ น กฎหมายพื้ น ฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ไม่จาเป็นต้องรอไปจนถึงระดับอุดมศึกษา เยาวชนควรได้เรียนรู้กฎกติกาต่างๆ ซึ่งจะทา
ให้เกิดความเข้าใจในกฎกติกาของการใช้ชีวิต ไม่ละเมิดกติกาของสังคม
2) ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรม
ของศาลปกครอง
(2.1) พัฒนาความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลการประเมินค่อนข้างต่า แม้ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นมากต่อการ
อานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง แต่ค วามเชื่อมั่นของประชาชนในบางด้านมีผลการประเมินต่ากว่า
ประเด็นอื่นๆ ซึ่งควรนามาเป็นประเด็นหลักในการปรับปรุง อาทิ ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และด้าน
ความคุ้มค่า ไม่ล่าช้า โดยในด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้นั้น ประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่ (1) ประเด็นเรื่อง
การเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นต่อการพั ฒ นางานของศาลปกครอง และ
(2) การสื่อสารหรือแจ้งข้อมู ล ที่ จาเป็ นและเป็ นประโยชน์อย่างถูกต้องสม่าเสมอ ส่วนในด้านความคุ้มค่ า
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ไม่ล่าช้านั้น ประเด็นที่ควรพิจารณาปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชน ได้แก่ กรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสมในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
นอกจากนี้ ป ระเด็ น ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ าที่ สุ ด ในแต่ ล ะด้ า น เพื่ อ ที่
ศาลปกครองจะพิจารณานามาเป็นประเด็นในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนมากขึ้น ดังนี้
(1) ด้านความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ ได้แก่ ประเด็นเรื่องการตัดสินคดีของศาลปกครอง
ปลอดจากการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล (2) ด้านความเข้าถึงความยุติธรรม ได้แก่ ประชาชน
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (3) ด้านความสามารถ ได้แก่
ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลายของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้แก่ ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ศาลปกครอง และการสื่ อ สารความเข้ าใจกั บ ประชาชนผ่ านสื่ อ ต่ างๆ อยู่ เสมอ และ (5) ด้ านการอ านวย
ความยุ ติ ธ รรมด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม ความเข้ า ถึ งความยุ ติ ธ รรมของประชาชน ในการอ านวยความยุ ติ ธ รรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
(2.2) ลบภาพลักษณ์เชิงลบที่มีตอ่ ศาลปกครองและสร้างภาพลักษณ์ของการเป็น
องค์ ก รที่ ท างานร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ผลการประเมิ น สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า ในปั จ จุ บั น ภาพลั ก ษณ์ เชิ ง ลบของ
ศาลปกครอง ได้ แก่ เป็ น องค์ กรที่ มี ความเป็ น “แบบพิ ธี” ค่อนข้างมาก เป็ น ศาลที่ มี การตัด สินคดีที่ ล่าช้า
เป็นศาลที่ “ยังไม่โตเต็มวัย” ทาให้เกิดคดีค้างอยู่จานวนมาก เป็นศาลที่ยังไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ดังนั้นศาลจึงควรหาแนวทางในการลบภาพลักษณ์เชิงลบดังกล่าว โดยการพัฒนาระบบการบริการที่เข้าถึง
ประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของศาลปกครอง โดยเฉพาะการเข้าถึงองค์ความรู้ ต้องให้ความรู้แก่ ประชาชน
การทางานเชิงรุกด้วยการ “เดินเข้าไปหาประชาชน” มากกว่าที่จะให้ “ประชาชนเดินเข้ามาที่ศาล” รวมถึง
การหามาตรการในการลดปั ญ หาความล่ า ช้ า ในการพิ จ ารณาคดี ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ให้ กั บ
ศาลปกครองมากขึ้น
นอกจากนี้ศาลปกครองไม่ควรมีภาพลักษณ์เฉพาะการทาหน้าที่เป็นผู้ตั ดสินชี้ขาด
เพี ย งอย่ างเดี ย ว แต่ ค วรเน้ น การสร้า งภาพลั ก ษณ์ ข องการเป็ น องค์ ก รที่ ท างานร่ ว มกั บ หน่ วยงานภาครั ฐ
เป็ น ที่ ป รึก ษาของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่ อ ให้ ก ารท างานภาครัฐ “อยู่ ในร่อ งในรอย” เพื่ อ ท าให้ ก ารท างาน
ของภาครัฐมีการบริการที่ดีขึ้น เป็นองค์กรที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐให้ดีขึ้น และคุ้มครองให้ประชาชน
ได้ รับ ในสิ่ งที่ ค วรได้ รับ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการได้ รับ บริก ารจากภาครัฐ ที่ จะไปคุ้ ม ครองสิ ท ธิเสรีภ าพ ของ
ประชาชน
3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ใช้บริการ
ศาลปกครอง
(3.1) ควรปรับ ปรุงคุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารของศาลปกครองในด้ านที่ ยังมี ผ ล
ประเมินความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ แม้ในภาพรวมผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจมากต่อการให้บริการของศาลปกครอง แต่เพื่ อรักษาคุณ ภาพการให้บริการดังกล่าวให้คงไว้
ขณะเดียวกันก็พัฒนาคุณภาพการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าศาลปกครองควรปรับปรุงคุณภาพ
การให้ บ ริก ารของศาลปกครองในด้ านที่ ยั งมี ผ ลประเมิ น ความพึ งพอใจน้ อ ยกว่าประเด็ น อื่ น ๆ โดยพบว่า
ประเด็นที่มีผลการประเมินความพึงพอใจต่ากว่าอื่นๆ และควรที่จะนามาเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาสาหรับ
ปีงบประมาณถัดไป ได้แก่ ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะในประเด็นความรวดเร็วในการตอบคาถาม
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ และความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง มี ผ ลการประเมิ น
ความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ
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นอกจากนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ านอื่ น ๆ โดยพิ จ ารณาจากการให้ บ ริก ารที่ มี ผ ลการ
ประเมินต่าสุดในแต่ละด้าน และศาลปกครองควรนามาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความพึงพอใจ
ในการให้บริการของประชาชนมากขึ้น ได้แก่ (1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาล ได้แก่ ความรู้
ที่ถูกต้องและความสามารถในการอธิบายให้ผู้ใช้บริการเข้าใจ (2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ได้แก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ (3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ ความรวดเร็วในการตอบคาถาม
ของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้ รับจากเจ้าหน้าที่ (4) ด้านบริการ ได้แก่
การเผยแพร่คาพิ พ ากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองให้สาธารณชนได้รับ ทราบ (5) ด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้ แ ก่ การน าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ในการให้ บ ริ ก าร เช่ น การยื่ น ค าฟ้ อ งคดี ด้ ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation) การให้ข้อมูลข่าวสาร และบัญชีนัดของศาลปกครองผ่าน Mobile Application
ศาลปกครอง เป็นต้น เพื่อให้การปรับปรุงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
(3.2) ปรับ ปรุงขั้น ตอนการบริก ารต่ างๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความรวดเร็ว
การดาเนิ น งานในแต่ละขั้นตอนควรมี ความรวดเร็ว ควรลดขั้นตอนให้มีความรวดเร็วขึ้น และควรกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินการที่ ชัดเจน ควรจัดสรรเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ ให้บริการ แนะนาการดาเนินการ
ให้คาปรึกษาต่างๆ และเพียงพอต่อการให้บริการ และการพิ จารณาคดี ควรมีความรวดเร็ว ควรมีตุลาการ
ศาลปกครองเพียงพอในการพิจารณาคดีเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคดี
(3.3) พัฒ นาระบบการติดตามความก้าวหน้าของคดี ปัญ หาที่สาคัญ ที่สุดและ
จ าเป็ น ที่ ศ าลปกครองควรเร่ ง แก้ ไขปั ญ หาคื อ ปั ญ หาในการพิ จ ารณาคดี ที่ ล่ า ช้ า เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น
ศาลปกครองมีจานวนคดีที่ค้างอยู่ในกระบวนการมาก ทาให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อศาลปกครองดังที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าวทาได้ยากและต้องใช้ระยะเวลานาน ส่วนปัญหารองลงมาคือ
ประชาชนผู้ใช้บริการไม่สามารถตรวจสอบสถานะของคดีได้ชัดเจนว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาใน
เบื้องต้น ศาลปกครองควรหาวิธีการที่จะทาให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงสถานะในการพิจารณาคดี
แม้การพิจารณาคดีจะใช้เวลานานแต่หากผู้ใช้บริการสามารถทราบว่าคดีอยู่ในขั้นตอนใด ก็จะช่วยลดแรงกดดัน
จากความคาดหวัง ต่างๆ ของประชาชนได้ โดยศาลปกครองอาจพัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้าคดี
โดยเฉพาะการติดตามผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชั นเพื่ อที่ให้ประชาชนเข้าถึงได้ ทาให้
ประชาชนทราบสถานะของคดี ที่ เมื่ อ เข้ า ไปสู่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาคดี ประชาชนสามารถเข้ าไปติ ด ตาม
ตรวจสอบได้ว่าคดีของตนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน การแจ้งความก้าวหน้าผ่านทางโทรศัพท์มือถื อหรือการ
สื่อสารผ่านทางจดหมาย เช่น การจัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการพิจารณาคดีเป็นระยะ ก็จะทาให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศาลปกครองมากขึ้น
(3.4) ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
ศาลปกครอง ศาลปกครองควรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการควรอานวยความสะดวกแก่ประชาชนมากขึ้น มีการพัฒนา
ในเรื่องการให้บริการให้ได้มาตรฐาน มีความเอาใจใส่ สุภาพ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว พัฒนาเจ้าหน้า ที่ให้มี
ความรอบรู้สามารถให้ข้อมูลประชาชนได้จริง เจ้าหน้าที่ควรให้คาปรึกษา คาแนะนาที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน
ชัดเจน ละเอียด เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่เหมือนกันและเห็นว่า ควรมีเจ้าหน้าที่
ที่ให้บ ริการสายด่วน (Call center) ที่ มี ป ระสิทธิภาพ ติดต่อสะดวก ให้คาแนะนาดี ควรมีการพัฒ นาและ
จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการให้บริการ
นอกจากนี้ ควรเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้บริการ เช่น ตุลาการ นิติกร ที่ดูแลใน
การให้คาปรึกษาเรื่องคดีได้ และเจ้าหน้าที่สานักงานปกครอง ที่ทาหน้าที่ในการให้บริการ ให้คาแนะนาแก่ผู้มา
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ติดต่อในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ เพื่อความรวดเร็ว และเข้าใจกระบวนการดาเนินงานได้ง่าย ไม่ซ้าซ้อนที่
อาจส่งผลต่อความล่าช้าในการดาเนินการ
5.2.2 ข้อเสนอแนะในการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของ
ศาลปกครองในปีงบประมาณถัดไป
คณะผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การส ารวจความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ การอ านวย
ความยุติธรรมของศาลปกครองในปีงบประมาณถัดไป ดังนี้
1) ศาลปกครองควรจัดทาฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ (Customer Database) เพื่อจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการแต่ละราย เพื่อสนับสนุนการสารวจความเชื่อ มั่นของประชาชนที่มีต่อการ
อานวยความยุติธรรม รวมทั้งใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ โดยฐานข้อมูล
ดังกล่าวควรมีข้อมูลช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการที่หลากหลายครบถ้วน อาทิ หมายเลขโทรศัพท์
ช่องทางการติดต่อทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2) การส ารวจความเชื่อมั่ น ของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ในแต่ละปี ควรเริ่มวางแผนการดาเนินงานตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ และดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ในไตรมาสที่ 4 โดยเป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในช่ ว ง 9 เดื อ น เพื่ อ ให้
ผู้รับผิดชอบมีระยะเวลาเพียงพอในการดาเนินงาน
3) แม้ในปัจจุบันประชาชนจะเข้าถึงช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น แต่พบว่า
ประชาชนยังไม่ให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการสารวจผ่านทางช่องทางดังกล่าว ดังนั้นการเก็บข้อมูลในปี
ต่อไป ศาลปกครองอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการเก็บข้อมูลในหลากหลายช่องทางมากขึ้น ทั้ง การเก็บข้อมูล
ทางตรงและทางอ้อมและควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับวิธีการต่างๆ ดังกล่าว
4) เพื่อให้ประชาชนร่วมมือในการให้ข้อมูล ศาลปกครองควรประชาสัมพันธ์โครงการสารวจ
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองให้กับสาธารณะชนได้รับรู้ โดยอาจ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ศาลปกครองมีอยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมประจาปี
เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการแล้ว ยังสามารถใช้การสื่อสารดังกล่าวเป็นช่องทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความตั้งใจของศาลปกครองที่จะทาให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของศาลปกครอง
5) ศาลปกครองควรนาประเด็นการพัฒ นาที่มีผลการประเมินต่ามาวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการของศาลปกครอง รวมทั้งกาหนดเป็นตัวชี้วัดสาหรับประเมินผลการดาเนินงานในปีต่อไป
6) ควรมีการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนเฉพาะกลุ่มเฉพาะ อาทิ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือสารวจในประเด็นเฉพาะ อาทิ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของศาลปกครอง
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ภาคผนวกที่ 1
แบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดที่ 1
โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กลุ่มที่เคยใช้บริการ)
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครองจะด าเนิ น การส ารวจความเชื่ อมั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศาลปกครอง ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลปกครอง และความ
เชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูล
ที่ได้จะนาไปประมวลผลและเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามต่อไปนี้
ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนในทุกข้อรายการ จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
1.1 เพศ

[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

1.2 อายุ

[ ] 1. ต่ากว่า 20 ปี

[ ] 2. 20 - 39 ปี

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

[ ] 3. 40 - 59 ปี

[ ] 2. ประถมศึกษา
[ ] 5.ปริญญาตรี

[ ] 4. 60 ปี ขึ้นไป
[ ] 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. พนักงานบริษัทเอกชน
[ ] 6. เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
[ ] 7. เกษตรกร
[ ] 8. รับจ้างทั่วไป
[ ] 9. พ่อบ้าน/แม่บา้ น
[ ] 10. นักเรียน/นักศึกษา
[ ] 11. ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
[ ] 12. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................
1.5 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด (โปรดระบุ)....................................................
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1.6 ท่านเคยใช้บริการด้านคดีในฐานะใด
[ ] 1. ผู้ฟ้องคดีปกครอง
[ ] 2. ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง
[ ] 4. อื่นๆ (โปรดระบุ เช่น ผู้ได้รับมอบอานาจ ผู้ร้องสอด).........

[ ] 3. ทนายความ/ที่ปรึกษา

1.7 ประเภทเรื่องที่ท่านเป็นคู่กรณีในคดี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. การบริหารงานบุคคล วินัย
[ ] 2. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
[ ] 3. การพัสดุ สัญญาทางปกครอง
[ ] 4. การควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติฯ
[ ] 5. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
[ ] 6. การคมนาคม พาณิชย์ อุตสาหกรรม
[ ] 7. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน
[ ] 8. ที่ดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
[ ] 9. วินัยการคลังและงบประมาณ
[ ] 10. การละเมิดและรับผิดอย่างอื่น
[ ] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ).....................................
1.8 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่ท่านเป็นคู่กรณีในคดีในช่วงที่ผ่านมา
[ ] 1. ชนะคดี
[ ] 2. แพ้คดี
[ ] 3. อยู่ระหว่างพิจารณาคดี
1.9 ท่านเคยใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่การฟ้องคดีหรือไม่ (เช่น การขอคัดสาเนา ขอคาปรึกษา ขอข้อมูล เป็นต้น)
[ ] 1. เคย (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ....................................................
[ ] 2. ไม่เคย
1.10 ท่านเคยติดต่อกับหน่วยงานใดของศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. ศาลปกครองสูงสุด
[ ] 2. ศาลปกครองกลาง
[ ] 3. ศาลปกครองในภูมิภาค (โปรดระบุ)................................................................................................................................
[ ] 4. หน่วยงานอื่น ในสังกัดสานักงานศาลปกครอง (โปรดระบุ)........................................................................ ...................
1.11 ที่ผ่านมาท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง ( ) 1.1 แผ่นพับ ( ) 1.2 โปสเตอร์ ( ) 1.3 หนังสือแจก ( ) 1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)........
[ ] 2. รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น
[ ] 3. เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
[ ] 4. แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt)
[ ] 5. ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
[ ] 6. โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
[ ] 7. สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
[ ] 8. ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
[ ] 9. การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
[ ] 10. เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
[ ] 11. โทรทัศน์
[ ] 12. วิทยุ
[ ] 13. หนังสือพิมพ์
[ ] 14. สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุค๊ ยูทปู ไลน์)
[ ] 15. ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
[ ] 16. ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
[ ] 17. นิทรรศการของศาลปกครอง
[ ] 18. สื่อ Infographic
[ ] 19. สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
1.12 ข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ท่านสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
[ ] 2. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับศาลปกครอง
[ ] 3. ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
[ ] 4. สรุปผลคดีปกครองที่นา่ สนใจ
[ ] 5. แนะนาหนังสือที่ศาลปกครองได้จัดทา
[ ] 6. แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภทต่างๆ หรือคาวินิจฉัยคดีปกครอง
[ ] 7. การจัดฝึกอบรม สัมมนา
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[
[
[
[

] 8. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศาลปกครองได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
] 9. สมัครงาน/ฝึกงาน
] 10. นิทรรศการ
] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................

1.13 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ....................................................................................................... ....................................................
(2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ ............................................................................................................................ .............................
(3) ด้านรูปแบบและประเภทสื่อ.....................................................................................................................................................
(4) ด้านอื่นๆ.................................................................................................................... ...............................................................
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง
2.1 ท่านคิดว่าประโยคต่อไปนี้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ โปรดเลือกคาตอบตามความเข้าใจของท่าน
ใช่
ประเด็นคาถาม
(1)
ด้านโครงสร้างองค์กร
1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

2) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น

ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่
3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง
4) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

5) คดีที่เกี่ยวกับวินัยทหารไม่ได้อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง

6) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
หรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้
อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

7) เมื่อประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีด้วยกฏหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้านการให้บริการ
8) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทน

โดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์
ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
9) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลทีผ่ ู้ฟ้องคดีมีภูมิลาเนาหรือ

ที่มูลคดีเกิดขึ้น
10) คาฟ้องในคดีปกครองไม่มีแบบฟอร์มบังคับ แต่ต้องทาคาฟ้องเป็นหนังสือโดยจะเขียน

ด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ โดยใช้ถ้อยคาสุภาพ

ไม่ใช่
(2)

ไม่ทราบ
(3)
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ประเด็นคาถาม
11) การยืน่ คาฟ้อง ดาเนินการได้ 3 วิธี คือ ยืน่ ฟ้องด้วยตนเอง ยืน่ ฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และยืน่ ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
12) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
13) ศาลปกครองใช้ระบบ “ไต่สวน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาทสาคัญในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
14) หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น สามารถอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้น
ที่มีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งนัน้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสั่ง

ใช่
(1)


ไม่ใช่
(2)


ไม่ทราบ
(3)




















2.2 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง (โปรดระบุ)
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) .........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของศาลปกครอง
3.1 จากการมาติดต่อราชการกับศาลปกครอง ท่านมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
มากที่สุด มาก
น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง





1) ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน





2) การให้บริการที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน





3) ความเอาใจใส่และมีจิตใจบริการ





4) มีความรู้ที่ถูกต้องและการอธิบายที่เข้าใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ





5) การติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน





6) การให้บริการที่รวดเร็ว





7) ขั้นตอนการให้บริการที่เข้าใจง่าย





8) สานักงานศาลปกครองสามารถให้บริการได้ตามระยะเวลาที่ประกาศไว้
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร





9) ความหลากหลายของช่องทางรับรู้ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ Line
Youtube แอพพลิเคชัน่ ศูนย์บริการประชาชน เป็นต้น





10) ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางในการสอบถามข้อมูลและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น เช่น สายด่วน 1355 ศูนย์บริการประชาชน
Facebook เป็นต้น
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ประเด็นคาถาม
11) ความสะดวกในการเข้าถึงช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ทางเว็บไซต์ศาลปกครอง
12) ความรวดเร็วในการตอบคาถามของเจ้าหน้าที่ผา่ นช่องทางต่างๆ
และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่
ด้านบริการ
13) การรับคาฟ้อง
14) การคัดสาเนาคาพิพากษา/คาสั่ง
15) การรับชาระค่าธรรมเนียมศาล
16) การให้คาปรึกษาและบริการข้อมูลด้านคดีปกครอง
17) การเผยแพร่คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครอง
ให้สาธารณชนได้รบั ทราบ
18) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคดีปกครองและกระบวนวิธี
พิจารณาคดีในศาลปกครอง
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
19) การนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการให้บริการ เช่น
การยื่นคาฟ้องคดีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation)
การให้ข้อมูลข่าวสาร และบัญชีนัดของศาลปกครอง
ผ่าน Mobile Application ศาลปกครอง เป็นต้น
20) ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองมีความถูกต้อง
21) ข้อมูลที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองมีความเป็น
ปัจจุบนั

มากที่สุด


ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย น้อยที่สุด ไม่พึงพอใจ
















































































3.2 ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. มากที่สุด
[ ] 2. มาก
[ ] 3. น้อย
[ ] 4. น้อยที่สุด
[ ] 5. ไม่พึงพอใจ
3.3 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้บริการของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง....................................................................................................................
(2) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ.........................................................................................................................................
(3) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร.........................................................................................................................................................
(4) ด้านบริการ.....................................................................................................................................................................................
(5) ด้านระบบสารสนเทศ....................................................................................................................................................................
(6) ด้านอื่นๆ........................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
4.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ



1) การตัดสินคดีของศาลปกครองปลอดจากการแทรกแซง

ไม่เชื่อมั่นมาก
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ความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เชื่อมั่นมาก
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล
2) การตัดสินคดีของศาลปกครองไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดัน
หรือกระแสของสังคม
3) การพิจารณาคดีของศาลปกครองมีความเป็นธรรม
4) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
5) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง
6) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย
7) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการยอมรับจากสังคม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
8) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้
9) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
10) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง
11) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า
12) ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ
13) การดาเนินการด้านคดีปกครองมีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
14) กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสม
15) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสัง่ ของศาล
สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ความเข้าถึงความยุติธรรม
16) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
17) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย
18) ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
ความสามารถ
19) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี
20) ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลาย
ของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
21) ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
22) ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
และการสื่อสารความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ
23) ศาลปกครองสามารถเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชน

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น

ไม่เชื่อมั่นมาก
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ความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เชื่อมั่นมาก
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
การอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
24) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
25) ความเป็นอิสระในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาล
ปกครอง
26) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของศาลปกครอง
27) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
28) ความเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของศาลปกครอง
29) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
30) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น

ไม่เชื่อมั่นมาก

























































4.2 ในภาพรวม ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. เชื่อมั่นมาก
[ ] 2. เชื่อมั่น
[ ] 3. ไม่เชื่อมั่น
[ ] 4. ไม่เชื่อมั่นมาก
4.3 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น (โปรดระบุ)
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
5.1 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
5.2 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
5.3 ขอให้ท่านให้คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครองสัน้ ๆ ตามความคิดเห็นของท่าน
..............................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
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ภาคผนวก 2
แบบสอบถามชุดที่ 2
โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(กลุ่มที่ไม่เคยใช้บริการ)
คาชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม
เนื่ อ งด้ ว ยศาลปกครองจะด าเนิ น การส ารวจความเชื่ อมั่ น ของประชาชนที่ มี ต่ อการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของศาลปกครอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับศาลปกครอง และความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จะนาไปประมวลผลและเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนในทุกข้อรายการ
จะขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครอง
1.1 เพศ

[ ] 1. ชาย

[ ] 2. หญิง

1.2 อายุ

[ ] 1. ต่ากว่า 20 ปี

[ ] 2. 20 - 39 ปี

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

[ ] 3. 40 - 59 ปี

[ ] 2. ประถมศึกษา
[ ] 5.ปริญญาตรี

[ ] 4. 60 ปี ขึ้นไป
[ ] 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. พนักงานบริษัทเอกชน
[ ] 6. เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
[ ] 7. เกษตรกร
[ ] 8. รับจ้างทั่วไป
[ ] 9. พ่อบ้าน/แม่บา้ น
[ ] 10. นักเรียน/นักศึกษา
[ ] 11. ว่างงาน/ไม่ประกอบอาชีพ
[ ] 12. อื่นๆ (โปรดระบุ) ................
1.5 ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในจังหวัด (โปรดระบุ)....................................................
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1.6 ที่ผ่านมาท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สื่อสิ่งพิมพ์ของศาลปกครอง ( ) 1.1 แผ่นพับ ( ) 1.2 โปสเตอร์ ( ) 1.3 หนังสือแจก ( ) 1.4 อื่นๆ (โปรดระบุ)........
[ ] 2. รายการวิทยุที่ศาลปกครองจัดทาขึ้น
[ ] 3. เว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
[ ] 4. แอพพลิเคชั่นศาลปกครอง (Admincourt)
[ ] 5. ศูนย์บริการประชาชนของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
[ ] 6. โทรศัพท์ สายด่วนศาลปกครอง 1355
[ ] 7. สื่อเรียนรู้ http://oer.learn.in.th
[ ] 8. ผู้บริหาร/บุคลากรศาลปกครอง
[ ] 9. การจัดฝึกอบรม สัมมนาของศาลปกครอง
[ ] 10. เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานศาลปกครอง
[ ] 11. โทรทัศน์
[ ] 12. วิทยุ
[ ] 13. หนังสือพิมพ์
[ ] 14. สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุค๊ ยูทปู ไลน์)
[ ] 15. ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอื่น
[ ] 16. ญาติ/เพื่อน/คนรู้จัก
[ ] 17. นิทรรศการของศาลปกครอง
[ ] 18. สื่อ Infographic
[ ] 19. สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ)........................................
1.7 ข้อมูลข่าวสารประเภทใดที่ท่านสนใจติดตามหรือต้องการสืบค้นเกี่ยวกับศาลปกครอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
[ ] 1. สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
[ ] 2. ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับศาลปกครอง
[ ] 3. ผลการพิจารณาพิพากษาคดี
[ ] 4. สรุปผลคดีปกครองที่นา่ สนใจ
[ ] 5. แนะนาหนังสือที่ศาลปกครองได้จัดทา
[ ] 6. แนววินิจฉัยคดีปกครองประเภทต่างๆ หรือคาวินิจฉัยคดีปกครอง
[ ] 7. การจัดฝึกอบรม สัมมนา
[ ] 8. ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ศาลปกครองได้มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรม
[ ] 9. สมัครงาน/ฝึกงาน
[ ] 10. นิทรรศการ
[ ] 11. อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................
1.8 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง (โปรดระบุ)
(1) ด้านเนื้อหาการเผยแพร่ ....................................................................................................... ....................................................
(2) ด้านช่องทางการเผยแพร่ ............................................................................................................................ .............................
(3) ด้านรูปแบบและประเภทสื่อ.....................................................................................................................................................
(4) ด้านอื่นๆ.................................................................................................................... ...............................................................
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และเขตอานาจศาล รวมทั้งการดาเนินงานของศาลปกครอง
2.1 ท่านคิดว่าประโยคต่อไปนี้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ หรือไม่ทราบ โปรดเลือกคาตอบตามความเข้าใจของท่าน
ใช่
ประเด็นคาถาม
(1)
ด้านโครงสร้างองค์กร
1) ศาลปกครองเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงยุติธรรม

2) ศาลปกครองมี 2 ชั้นศาล คือ ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองชั้นต้น

ด้านบทบาทภารกิจหน้าที่
3) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงาน

ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครอง

ไม่ใช่
(2)

ไม่ทราบ
(3)
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ประเด็นคาถาม
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง
4) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
5) คดีที่เกี่ยวกับวินัยทหารไม่ได้อยูใ่ นอานาจของศาลปกครอง
6) ศาลปกครองมีอานาจหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิด
หรือรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้
อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คาสั่งทางปกครอง หรือคาสั่งอื่น หรือจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
7) เมื่อประชาชนได้รบั ความเดือดร้อนจากคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย
ของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีด้วยกฏหมายจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้านการให้บริการ
8) กรณีผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องให้ผู้แทน
โดยชอบธรรมหรือผู้อภิบาลเป็นผู้ฟ้องแทน เว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปีบริบูรณ์
ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากเห็นสมควร
9) การยื่นฟ้องคดีของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลทีผ่ ู้ฟ้องคดีมีภูมิลาเนาหรือ
ที่มูลคดีเกิดขึ้น
10) คาฟ้องในคดีปกครองไม่มีแบบฟอร์มบังคับ แต่ต้องทาคาฟ้องเป็นหนังสือโดยจะเขียน
ด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ โดยใช้ถ้อยคาสุภาพ
11) การยืน่ คาฟ้อง ดาเนินการได้ 3 วิธี คือ ยืน่ ฟ้องด้วยตนเอง ยืน่ ฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
และยืน่ ฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์
12) การยื่นฟ้องคดีปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล เว้นแต่เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครอง คดีละเมิด หรือความรับผิดอย่างอื่นเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ชดใช้เงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน ผู้ฟ้องต้องเสียค่าใช้ธรรมเนียมศาล
13) ศาลปกครองใช้ระบบ “ไต่สวน” ซึ่งเป็นระบบที่ศาลมีบทบาทสาคัญในการแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
14) หากคู่กรณีไม่พอใจคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น สามารถอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ โดยยื่นคาอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อศาลปกครองชั้นต้น
ที่มีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งนัน้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ศาลมีคาพิพากษา
หรือคาสั่ง

ใช่
(1)

ไม่ใช่
(2)

ไม่ทราบ
(3)
































































2.2 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครอง (โปรดระบุ)
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) .........................................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
3.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้อยู่ในระดับใด
ความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่นมาก เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น
ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ความเป็นอิสระ



1) การตัดสินคดีของศาลปกครองปลอดจากการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล



2) การตัดสินคดีของศาลปกครองไม่โอนอ่อนไปตามแรงกดดัน
หรือกระแสของสังคม



3) การพิจารณาคดีของศาลปกครองมีความเป็นธรรม



4) ศาลปกครองปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ ยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด



5) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปตามหลักฐานข้อเท็จจริง



6) ศาลปกครองตัดสินคดีเป็นไปหลักตามกฎหมาย



7) ศาลปกครองตัดสินคดีโดยได้รับการยอมรับจากสังคม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้



8) ศาลปกครองมีความโปร่งใสในการพิจารณาคดี สามารถตรวจสอบได้



9) ศาลปกครองเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอย่างตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก



10) ศาลปกครองเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการพัฒนางานของศาลปกครอง



11) ศาลปกครองมีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
อย่างถูกต้องสม่าเสมอ
ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า



12) ศาลปกครองปฏิบัติงาน มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มารับบริการ



13) การดาเนินการด้านคดีปกครองมีค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม



14) กระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่เหมาะสม



15) การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสัง่ ของศาล
สามารถดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด
ความเข้าถึงความยุติธรรม



16) ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม



17) ประชาชนสามารถยื่นเรื่องฟ้องคดีปกครองได้ง่าย



18) ศาลปกครองนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่าย รวดเร็ว ทันเวลา มากขึ้น
ความสามารถ



19) ตุลาการศาลปกครองมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี



20) ศาลปกครองสามารถพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีความหลากหลาย
ของประเภทคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่เชื่อมั่นมาก
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ความเชื่อมั่นในการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
เชื่อมั่นมาก
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
21) ศาลปกครองปฏิบัติงานตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
22) ศาลปกครองมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง
และการสื่อสารความเข้าใจกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ อยู่เสมอ
23) ศาลปกครองสามารถเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ ป ระชาชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดี
ในศาลปกครอง
การอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
24) ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
25) ความเป็นอิสระในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาล
ปกครอง
26) ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของศาลปกครอง
27) ความคุ้มค่า / ไม่ล่าช้า ในการอานวยความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
28) ความเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ในการอานวยความยุติธรรม
ด้านสิง่ แวดล้อมของศาลปกครอง
29) ความสามารถในการจัดการความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ของศาลปกครอง
30) การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการอานวย
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง

ระดับความเชื่อมั่น
เชื่อมั่น ไม่เชื่อมั่น

ไม่เชื่อมั่นมาก













































































3.2 ในภาพรวม ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด
[ ] 1. เชื่อมั่นมาก
[ ] 2. เชื่อมั่น
[ ] 3. ไม่เชื่อมั่น
[ ] 4. ไม่เชื่อมั่นมาก
3.3 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรที่จะทาให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อศาลปกครองมากขึ้น (โปรดระบุ)
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และความคาดหวังเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
4.1 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
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4.2 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
(1) .........................................................................................................................................................................................................
(2) .........................................................................................................................................................................................................
(3) ........................................................................................................................................................................................................
4.3 ขอให้ท่านให้คานิยามเกี่ยวกับศาลปกครองสัน้ ๆ ตามความคิดเห็นของท่าน
...........................................................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------
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ภาคผนวกที่ 3
แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุลของผู้ให้สัมภาษณ์...................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................
วัน/เดือน/ปีที่สัมภาษณ์..............................................................................
สถานที่สัมภาษณ์........................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ในปัจจุบัน
2.1 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจในบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ก ารอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปัจจุบัน มากน้อยเพียงใด และคิดว่าศาลปกครองดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ อย่างไรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
2.1.1 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.1.2 การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.1.3 การเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เช่น คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของศาลปกครอง และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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2.1.4 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง กระบวนวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.1.5 การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.1.6 การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมือง
หรือไม่ มากน้อยประการใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.1.7 ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลา
การศาลปกครอง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2 ท่านเห็นว่าภาพลักษณ์ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ศาลปกครองมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
3.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2 ท่านคิดว่าศาลปกครองมีปัจจัยเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงในประเด็นใดหรือไม่
อย่างไร
3.2.1 ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่ว ยงาน ทั้งความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.2 การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ โ ดยยึ ด ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ
อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสมารถตรวจสอบการดาเนินงานได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.3 ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.4 เปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน
เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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3.2.5 ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ สนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย
ของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.6 การใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.7 ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3.2.8 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 4 ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติ ธ รรมทางปกครอง การเข้า ถึ ง
การอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
4.1 ท่านคิดว่าจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมประสบกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง และสาเหตุ
มาจากอะไร โปรดแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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4.2 จากปัญหาหรืออุป สรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธ รรมทางปกครองดังที่ได้กล่ าว
มาแล้วข้างต้น ท่านคิดว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ดาเนินงานของศาลปกครองอย่างไรบ้าง โปรดแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบ
4.2.1 ท่ า นมี ข้อ เสนอแนะอย่า งไรต่ อ แนวทางในการส่ งเสริ มความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2.2 ท่านเห็นว่าศาลปกครองควรมีแนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะอย่างไรบ้าง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2.3 ท่านคิดว่าศาลปกครองต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ดาเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
(1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(2) ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาด้านคดี
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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(4) ด้านอื่นๆ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2.5 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4.2.6 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ อย่างไรต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ตอนที่ 5 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
5.1 ท่านมีความคาดหวังต่อศาลปกครองอย่างไรในอนาคต
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ............
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้
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ภาคผนวกที่ 4
ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่และภาพลักษณ์ของศาลปกครอง
ในปัจจุบัน
1.1 ท่ า นมี ค วามพึ ง พอใจในบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ก ารอ านวยความยุ ติ ธ รรมทางปกครอง
ของศาลปกครองในปัจจุบัน มากน้อยเพียงใด และคิดว่าศาลปกครองดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่ อย่างไรในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1.1.1 การพิจารณาพิพากษาคดีปกครองด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.2 การบังคับคดีปกครองตามคาพิพากษาและคาสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.3 การเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เช่น คุณภาพการให้บริการ ช่องทางการเข้าถึงบริการของศาลปกครอง และการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่ประชาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.4 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คดี ป กครอง กระบวนวิ ธี พิ จ ารณาคดี
ในศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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1.1.5 การวางหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.6 การอานวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีความเป็นอิสระและเป็นกลางทางการเมือง
หรือไม่ มากน้อยประการใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.7 ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ภาพลักษณ์และพฤติกรรมโดยทั่วไปของตุลา
การศาลปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ท่านเห็นว่าภาพลักษณ์ตลอด 18 ปีที่ผ่านมา ศาลปกครองมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครอง
2.1 ท่านมีความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานของศาลปกครองมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

213

2.2 ท่านคิดว่าศาลปกครองมีปัจจัยเหล่านี้มากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงในประเด็นใดหรือไม่
อย่างไร
2.2.1 ความสามารถหรือสมรรถนะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/หน่ว ยงาน ทั้งความรู้
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.2 การปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ปฏิ บั ติ โ ดยยึ ด ระเบี ย บ กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ
อย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ และสมารถตรวจสอบการดาเนินงานได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.3 ความไว้วางใจหรือพึ่งพาอาศัยได้ ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจจากประชาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.4 เปิดเผย ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูลหรือให้คาแนะนาที่จาเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน
เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการดาเนินงาน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.5 ความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ สนใจรับฟังปัญหาและความต้องการที่หลากหลาย
ของประชาชน มีจิตสาธารณะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.2.6 การใช้อานาจเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรืออยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.7 ความคุ้มค่าจากการเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.8 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 สาหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้บ ริการ เหตุใดจึงไม่ได้ใช้บริการ (ไม่เชื่อถือ ไม่ไว้วางใจ หรือยังไม่มี
โอกาสใช้บริการ หรือเหตุผลใด) และรู้จักบทบาทของศาลปกครองอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 3 ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ปัญหาอุปสรรคในการอานวยความยุติ ธ รรมทางปกครอง การเข้า ถึ ง
การอานวยความยุติธรรมของภาคส่วนต่างๆในสังคม รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรค
3.1 ท่านคิดว่าจากการปฏิบั ติหน้าที่ที่ผ่านมาของศาลปกครอง ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมประสบกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างในการเข้าถึงการอานวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครอง และสาเหตุ
มาจากอะไร โปรดแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.2 จากปัญหาหรืออุป สรรคในการเข้าถึงการอานวยความยุติธ รรมทางปกครองดังที่ได้กล่ าว
มาแล้วข้างต้น ท่านคิดว่าจะมีแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญ หาหรืออุปสรรคต่างๆ หรือแนวทางการพัฒนาการ
ดาเนินงานของศาลปกครองอย่างไรบ้าง โปรดแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประกอบ
3.2.1 ท่ า นมี ข้อ เสนอแนะอย่า งไรต่ อ แนวทางในการส่ งเสริ มความรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และตรงกลุ่มเป้าหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.2 ท่านเห็นว่าศาลปกครองควรมีแนวทางในการพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านกระบวนการยุติธรรมหรือคดีที่ได้รับความสนใจเป็นการเฉพาะอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.3 ท่านคิดว่าศาลปกครองต้องปรับตัวอย่างไรบ้างในยุคปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ดาเนินงาน และการให้บริการแก่ประชาชน
(1) ด้านขั้นตอนการฟ้องคดี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(2) ด้านการให้คาแนะนา ปรึกษาด้านคดี
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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(4) ด้านอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.5 ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้ศาลปกครองสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.6 ท่านมีข้อเสนอแนะอื่นๆ อย่างไรต่อการปรับปรุงการดาเนินงานของศาลปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ตอนที่ 4 ความคาดหวังต่อการดาเนินงานของศาลปกครองในอนาคต
ท่านมีความคาดหวังต่อศาลปกครองอย่างไรในอนาคต
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

