
 
 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ในปลายปี 2015 จะเกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน และเงินทุน การพฒันาเศรษฐกิจในรูปของโครงสร้าง

พื้นฐานตามนโยบายของ คสช. ประชาชนอาจได้รับผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมรวมทั้งตอ้งเกิด 

ข้อ พิ พ า ท ท า ง สั ญญ า ท า ง ป ก ค ร อง ใ นก า ร ร่ วม ล ง ทุ น ระ หว่ า ง รั ฐกับ เอ ก ช น  แ น วโ น้ม 

คดีปกครองจึงมีมากข้ึน ปริมาณคดีท่ีประชาชนยื่นฟ้องต่อศาลปกครองก็เพิ่มข้ึนทุกปีซ่ึงสูงกว่า

ปริมาณคดีแล้วเสร็จ พบว่าอันดับหน่ึงเป็นคดีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ 

การควบคุมอาคาร  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แสดงให้เห็นวา่ประชาชนไดเ้ขา้ใจถึงสิทธิ

และเพื่อรักษาสิทธิของตนเองมากข้ึน เป็นส่ิงท่ีทา้ทายทาํให้ศาลปกครองตอ้งหาแนวทางในการ

บริหารจดัการกบัคดีท่ีเกิดข้ึนโดยเร่งด่วนให้ทนัต่อการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คู่กรณี 

ปัญหาดงักล่าวจึงเป็นปัญหาสาํคญั ทาํใหผู้ศึ้กษามีความสนใจในเร่ืองของ การพฒันาระบบงานธุรการศาล

เพื่อสนับสนุนการพิจารณาคดีให้ มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อลดปริมาณคดีท่ีคา้ง 

การพิจารณาลง จึงต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการคดี จากการเปล่ียนแปลงต่างๆ  

เกิดข้ึนมากมายทั้งปัจจยัภายนอกและภายในองค์การ ดังนั้ นโครงสร้างและอาํนาจหน้าท่ีของ 

สายงานสนบัสนุนของศาลปกครองซ่ึงมีความแตกต่างไปจากสายงานสนบัสนุนของศาลยุติธรรม 

อนัเน่ืองมาจากวิธีพิจารณาคดีเพราะศาลปกครองเป็นการดาํเนินวิธีพิจารณาคดีท่ีคู่ความไม่มีความ

เท่าเทียมกนั โดยฝ่ายหน่ึงคือรัฐ (ฝ่ายปกครอง) กบัอีกฝ่ายหน่ึงคือประชาชน เม่ือเป็นเช่นน้ีรูปแบบ

วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองจะต้องใช้ระบบไต่สวน ซ่ึงในระบบน้ีศาลจะต้องลงไปค้นหา 

ความจริงมากกวา่จะเป็นคนกลาง ในระบบกล่าวหาเม่ือศาลตอ้งมีหนา้ท่ีลงไปคน้หาความจริงทาํให้

บทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ของศาลต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้าน 

คดีปกครองด้วย เพราะต้องลงไปช่วยศาลค้นหาความจริง อีกทั้ งการดําเนินจัดทําเอกสาร 

คู่ความต่างๆ ท่ีคู่กรณีได้ยื่นเขา้มาจะตอ้งมีการบริหารจดัการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

เป็นระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบคน้ในกระบวนพิจารณาคดี 

“คน” เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดในการบริหารเพราะคนเป็นผูใ้ชปั้จจยัในการบริหารอ่ืนๆ  

ไม่ว่าจะเป็นเงิน วสัดุ และวิธีการจดัการ ดงันั้น หากองค์การหรือหน่วยงานใดสามารถหาคนดี  

มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานและสามารถดึงดูดผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่

ปฏิบติังานในองค์การให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะนานได ้ก็เป็นท่ีแน่ใจได้ว่าการบริหารงานในองค์การ
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หรือหน่วยงานนั้ น จะต้องเจริญก้าวหน้า สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประหยดั 

องคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี เป็นส่ิงสําคญัท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัในการผลกัดนั

ไปสู่เป้าหมาย และส่งเสริมให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีการพฒันาท่ีรวดเร็ว  

การบริหารจัดการท่ีดีจะเป็นตัวขับเคล่ือนตัวหลักในการผลักดันให้องค์การไปสู่เป้าหมาย 

เป็นพื้นฐานในการนาํพาองคก์ารไปสู่จุดมุ่งหมายตามวิสัยทศัน์ได ้หากองคก์ารมีการบริหารจดัการ

ท่ีดีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถตรวจสอบความโปร่งใส

ในการปฏิบติังานตามหลกั Good Governance ได ้ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมให้การดาํเนินงานเป็นไป

อย่างราบร่ืน มีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว การบริหารจดัการท่ีดีเป็นการวางแผนการจดัระบบ

ระเบียบในการดําเนินงานขององค์การให้เป็นไปตามแผนท่ีได้วางไวเ้พื่อให้ดําเนินงานไปสู่

เป้าหมายและวสิัยทศัน์ขององคก์าร 

การจดัตั้งศาลปกครองในประเทศไทยไดมี้การดาํเนินการและพฒันามาเป็นเวลานานแล้ว 

นับตั้ งแต่เม่ือว ันท่ี 14 มิถุนายน 2417 เม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรา

พระราชบญัญติัเคาน์ซิลออฟสเตด คือท่ีปฤกษาราชการแผน่ดินข้ึน เพื่อจดัตั้งท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน

ให้ทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของพระองคใ์นการบริหารราชการแผน่ดินและการร่างกฎหมายกบัพิจารณา

เร่ืองท่ีราษฎรไดรั้บความเดือดร้อน การจดัตั้งท่ีปรึกษาราชการแผ่นดินดงักล่าวถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของ

ศาลปกครองไทยซ่ึงจดัข้ึนสําเร็จในอีก 127 ปี ต่อมา ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือปี

พุทธศกัราช 2475 รัฐบาลในขณะนั้นโดยดาํริของนายปรีดี พนมยงค์ มีนโยบายท่ีจะจดัตั้งสถาบนัท่ีมี

อํานาจหน้าท่ี เป็นทั้ งท่ีปรึกษากฎหมายของรัฐบาลและองค์กรช้ีขาดคดีปกครองตามแบบ  

Conseil d’Etat ของประเทศในกลุ่ม Civil Law ข้ึนในประเทศไทยอีกคร้ังหน่ึงจึงได้มีการตรา

พระราชบญัญติัวา่ดว้ยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476 ข้ึน แต่ตามกฎหมายดงักล่าวการดาํเนินการ

ในส่วนท่ีจะให้มีการพิจารณาคดีปกครองจะตอ้งมีการตรากฎหมายเพื่อกาํหนดประเภทคดีปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครองประกอบข้ึนอีกคร้ังหน่ึงก่อน คณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้นจึงยงัมิได้

ทาํหนา้ท่ีวินิจฉัยช้ีขาดคดีปกครอง หลงัจากนั้นไดมี้ความพยายามในการตรากฎหมายอยูห่ลายคร้ังแต่ยงัไม่

เป็นผล จนต้องมีการตราพระราชบัญญัติเร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492 เพื่อช่วยผ่อนคลายทุกข ์

ของประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในขณะนั้ น  

แต่คณะกรรมการเร่ืองราวร้องทุกขท่ี์ไดจ้ดัตั้งข้ึนในคร้ังนั้นไม่มีการจดัองคก์รและไม่ไดมี้วิธีพิจารณา

คดีอยา่งเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง 

ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2522 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย ศ.ดร.อมร จนัทรสมบูรณ์ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนั้น เห็นว่า การจดัตั้งศาลปกครองข้ึนโดยท่ียงัมิได้มี 

การจดัระบบกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและยงัมิไดมี้การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

และปัจจยัความพร้อมเสียแต่เน่ินๆ ก่อนท่ีจะมีการจดัตั้งศาลปกครองอาจมีปัญหาเกิดข้ึนได ้จึงมี 
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การปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาเสียใหม่ โดยรวมกรรมการร่างกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติัว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2476 และกรรมการเร่ืองราวร้องทุกข ์

ตามพระราชบัญญัติเ ร่ืองราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2492 เข้าด้วยกันโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 และจัดตั้ งคณะกรรมการวินิจฉัย ร้องทุกข์ควบคู่กับ

คณะกรรมการร่างกฎหมายข้ึนเพื่อทาํหนา้ท่ีวนิิจฉยัขอ้พิพาทในคดีปกครอง 

หลงัจากนั้น ไดมี้แนวคิดจากการสนบัสนุนของรัฐบาลต่อๆ มาท่ีไดพ้ฒันาคณะกรรมการ

วินิจฉัยร้องทุกขเ์พื่อนาํไปสู่การจดัตั้งศาลปกครอง จนในท่ีสุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

พุทธศกัราช 2550 ได้มีบทบัญญติักาํหนดหลักการให้มีระบบศาลคู่โดยได้จัดตั้ งศาลปกครอง 

แยกเป็นเอกเทศต่างหากจากศาลยุติธรรมและให้มีการตรากฎหมายจดัตั้งศาลปกครองให้แล้วเสร็จ

ภายใน 2 ปี และในเวลาต่อมาพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

ได้มีผลใช้บังคบัเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2542 และความพยายามท่ีจดัตั้ งและเปิดทาํการศาลปกครอง 

ในประเทศไทยไดส้ําเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรมในท่ีสุดเม่ือศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง 

ไดเ้ปิดทาํการเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 

ศาลปกครองเป็นองค์การท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2540 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัในขณะนั้น และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 โดยทาํหน้าท่ีเป็นองค์กรพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง คือ คดีท่ีเป็นข้อ

พิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบงัคบับญัชาหรือในกาํกบัดูแลของ

รัฐบาลกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในบงัคบับญัชาหรือ 

ในกํากับดูแลของรัฐบาลด้วยกัน ซ่ึงเป็นข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการกระทําหรือการละเว้น 

การกระทาํท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐนั้นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือเน่ืองจาก

การกระทําหรือการละเว้นการกระทํา ท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้ น 

ตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

และเพื่อสร้างบรรทดัฐานท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติัราชการ โดยในเบ้ืองตน้ศาลปกครองแบ่งออกเป็น 

2 ศาล คือ ศาลปกครองชั้ นต้น และศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้ น 

พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัหลกัการสําคญั

ท่ีให้ความคุ้มครองสิทธิของราษฎรในการฟ้องไวโ้ดยชัดแจ้งมีกระบวนการยื่นฟ้องคดีท่ีเรียบง่าย 

ประชาชนผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทาํของ

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ด้วยตนเอง 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งใชท้นายความ 

สํานกังานศาลปกครองเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเป็นผูบ้ ังคับบัญชาข้ึนตรงต่อประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด ในการบริหารงานสํานักงานศาลปกครอง กฎหมายได้บัญญัติให้ มี
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คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ข้ึน เพื่อทาํหน้าท่ีออกระเบียบหรือประกาศ

เก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น และ 

การดําเนินงานอ่ืนๆ ทาํให้การบริหารงานภายในของสํานักงานศาลปกครองมีความคล่องตัว 

ยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเน่ืองและ 

ทนัเหตุการณ์ 

วสัิยทศัน์  

ศาลปกครองเป็นสถาบันหลักท่ีใช้อาํนาจตุลาการในการอาํนวยความยุติธรรมทาง

ปกครองตามหลกันิติธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดบัสากลก่อให้เกิดบรรทดัฐาน 

การบริหารราชการแผ่นดินและสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ

ประโยชน์สาธารณะ  

พนัธกจิ ประกอบดว้ย 5 พนัธกิจ ดงัน้ี 

พนัธกิจท่ี 1 พิพากษาคดีและบงัคบัคดีปกครองดว้ยความถูกตอ้ง เป็นธรรม รวดเร็ว และ

เกิดสัมฤทธ์ิผลทุกภาคส่วนในสังคมเข้าถึงการอาํนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่าย  

และทัว่ถึง 

พนัธกิจท่ี 2 วางหลกัปฏิบติัราชการทางปกครองท่ีเป็นบรรทดัฐานในการใชอ้าํนาจทาง

ปกครองท่ีเป็นธรรมเพื่อป้องกนัและลดการเกิดขอ้พิพาททางปกครอง  

พนัธกิจท่ี 3 ยกระดบัการดาํเนินงานของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาลเพื่อใหทุ้กภาคส่วนในสังคมไดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพ 

พนัธกิจท่ี 4 เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจดา้นสิทธิและหนา้ท่ีตามกฎหมาย

ปกครองและหลกัปฏิบติัราชการจากคาํพิพากษาของศาลปกครองใหแ้ก่ทุกภาคส่วนในสังคม  

พนัธกิจท่ี 5 เสริมสร้างความสัมพนัธ์และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 

การดาํเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ สํานกังานศาลปกครองเป็นองค์การสนบัสนุน

ดา้นคดีปกครอง เป็นองคก์ารนาํในการบริหารจดัการภาครัฐ การท่ีจะบรรลุพนัธกิจดงักล่าวหน่วยงานต่าง  ๆ 

ท่ีสังกดัสาํนกังานศาลปกครองจะตอ้งปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยโดยเฉพาะส่วนสนบัสนุน

งานคดีปกครอง ซ่ึงมีภารกิจช่วยสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองทั้ งกระบวนการ

พิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าว คือ การให้ค ําปรึกษาแนะนํา การรับฟ้อง การตรวจคําฟ้อง  

ออกหมายเลขคดีดาํ คดีแดง การจดัทาํและการเก็บรักษาสํานวน การบนัทึกความเคล่ือนไหวของคดี 

การจัดทําหมาย  ค ําสั่ง ประกาศและหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับงานคดีปกครอง  การออกหมาย  

การจัดส่งคาํสั่งหรือคําพิพากษาให้แก่คู่กรณีและผู ้ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการประสานงานกับ 

สํานักบงัคบัคดีปกครองในการดาํเนินการบงัคับคดีให้เป็นไปตามคาํพิพากษาของศาล ดังนั้ น 

หากส่วนสนับสนุนงานคดีปกครองดําเนินการตามบทบาทหน้าท่ีอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 
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มีประสิทธิภาพ ยอ่มส่งผลใหส้าํนกังานศาลปกครองบรรลุตามพนัธกิจได ้และการท่ีส่วนสนบัสนุน

งานคดีจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการ

เป็นขั้นตอนท่ีชดัเจนอยา่งเป็นระบบ  

สํานกังานศาลปกครองเป็นหน่วยธุรการของศาลปกครองซ่ึงมีสถานภาพเป็นหน่วยงาน

อิสระตามรัฐธรรมนูญท่ีมีรูปแบบเป็นส่วนราชการองค์กรอิสระ อิสระในเร่ืองการบริหารงาน  

การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ในส่วนของบุคลากรของสาํนกังานศาลปกครองจะแยก

เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.  ขา้ราชการ เรียกว่า "ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครอง" เป็นขา้ราชการประเภทใหม่ซ่ึงมี 

"คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง" (ก.ขป.) ทาํหน้าท่ีแทน ก.พ. และข้าราชการฝ่าย 

ศาลปกครองอยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาของเลขาธิการศาลปกครอง ขา้ราชการฝ่ายศาลปกครองนั้น 

ยงัแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม   

(ก)  เจา้พนกังานธุรการ  

(ข)  เจา้หน้าท่ีศาลปกครอง เป็นตาํแหน่งงานท่ีเป็นสายสนับสนุนท่ีตอ้งใช้ความรู้ 

ทางวชิาการระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  

(ค)  พนักงานคดีปกครอง ซ่ึงเป็นตาํแหน่งท่ีทาํหน้าท่ีช่วยเหลือตุลาการเจ้าของ

สํานวนและปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนในสํานักงานศาลปกครองตามท่ีเลขาธิการฯ มอบหมาย พนักงาน 

คดีปกครองมีหน้าท่ีช่วยแสวงหาข้อเท็จจริง ช่วยสรุปรวบรวม และช่วยกลั่นกรองงานให้กับ 

ตุลาการเจา้ของสาํนวน ผูซ่ึ้งเป็นหรือเคยเป็นพนกังานคดีปกครองในระดบัท่ีคณะกรรมการตุลาการ

ศาลปกครองกาํหนดก็จะมีคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นตน้

ต่อไปได ้

2.  พนกังานราชการศาลปกครอง เช่น พนกังานเดินหมาย เลขานุการ เจา้พนกังานธุรการ 

พนกังานขบัรถ และลูกจา้งชัว่คราว เช่นเดียวกบัส่วนราชการอ่ืนๆ  

3.  พนกังานราชการศาลปกครอง ซ่ึงเป็นลูกจา้งตามสัญญาจา้งท่ีหากผ่านการประเมินงาน  

จะไดรั้บการจา้งต่อและมีการข้ึนเงินเดือน มีเงินเดือนขั้นตํ่าจนกระทัง่เงินเดือนสูงสุด 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาความสําคัญของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ของสํานักงาน 

ศาลปกครองกลาง 

2 .   เพื่ อ ศึกษากระบวนการทํางานของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง)  

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 
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3.  เพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการปฏิบติังานของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) 

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 

 

ความสําคัญของการศึกษา 

สํานักงานศาลปกครองเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าท่ีสําคัญในการ

ปฏิบติังานสนับสนุนการดาํเนินงานของศาลปกครองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล และสนบัสนุนการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รวมถึงการเสริมสร้าง 

การบริหารจดัการภาครัฐท่ีดี การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบทิศทางในการขบัเคล่ือน

การดาํเนินงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองเพื่อให้เกิดสัมฤทธ์ิผลและสามารถ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชน ทั้งในส่วนของการพฒันาระบบบริหารจดัการองค์การ 

การพฒันาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาโครงสร้างองค์การและกระบวนการของงาน 

และการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ขั้นตอนการทาํงานของระบบงานต่างๆ  เช่น ระบบการบริหารจดัการคดีปกครอง วิธีพิจารณา 

คดีปกครอง และระบบการสนบัสนุนอ่ืนๆ เพื่อยกระดบัมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งข้ึน การเนน้

บทบาทเชิงรุกในภารกิจด้านการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศาลปกครอง

ตลอดจนเนน้การับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งจากบุคลากรภายในและบุคคลภายนอก

เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพฒันางานในระบบต่างๆ ของศาลปกครอง การกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

ของประเทศไทยในปี 2558 การปรับปรุงระบบบริหารจดัการองค์การและการเพิ่มศกัยภาพของ

บุคลากรของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองในบริบทท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

กรอบทฤษฏีหรือกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบทฤษฏีหรือกรอบแนวคิดในการศึกษา 

- ความสาํคญั ดา้นสายงานสนบัสนุนคดี 

- กระบวนการทาํงานดา้นสายงาน 

  สนบัสนุน 

- ปริมาณงานดา้นงานงานสนบัสนุนคดี 
 

ความสาํเร็จของบทบาทสายงาน 

สนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง)  

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 
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ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ของ

สํานกังานศาลปกครองกลาง รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัไม่เอ้ือกบัการทาํงาน ซ่ึงส่งผลต่อ

ความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ได้ทราบบทบาทหน้าท่ีและ

ตระหนกัถึงงานท่ีรับผิดชอบเพื่อส่งต่อใหอี้กฝ่ายท่ีรับช่วงต่อใหมี้ความรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล 

2.  เพื่อให้ทราบแนวทางในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและจดับุคลากรจาํแนกตามตาํแหน่ง

งานใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้าง 

3.  เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางสําหรับผูท่ี้ต้องการจะทาํการศึกษาวิจยัในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งในอนาคต 

นิยามศัพท์ 

1.  บทบาท หมายถึง การทาํหน้าท่ีหรือพฤติกรรมตามท่ีสังคมกาํหนด สถานภาพและ

บทบาทท่ีจะเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั บุคคลใดจะดาํเนินตนตามบทบาทใดนั้นข้ึนอยูก่บัสถานภาพเป็น

ตวักาํหนด บทบาทความสําเร็จ หมายถึง ปัจจยัด้านต่างๆ ประกอบดว้ย 3 ด้าน คือ บทบาทและ

ผลสาํเร็จดา้นกระบวนการพิจารณาและคดีถึงท่ีสุด บทบาทและผลสาํเร็จดา้นธุรการคดี บทบาทและ

ผลสาํเร็จดา้นการนาํส่งหมายโดยวธีิวาง/ปิดหมาย 

2.  สายงานสนับสนุน หมายถึง ตาํแหน่งพนักงานคดีปกครอง ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีศาล

ปกครอง ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ ตาํแหน่งพนกังานเดินหมาย ตาํแหน่งเลขานุการ 

3.  ผลสําเร็จด้านคดี หมายถึง ผลการดําเนินคดีท่ีมีความรวดเร็วตั้ งแต่การยื่นฟ้อง  

จนนาํไปสู่กระบวนการพิจารณาให้แลว้เสร็จโดยมีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนดา้นคดีเป็นกลุ่มผูมี้ส่วนร่วม

ท่ีจะผลกัดนัให้การทาํงานของแต่ละคดีมีประสิทธิผลทนัต่อการเยียวยาของประชาชน ซ่ึงสามารถ

แสดงผลของการวดัหรือการประเมินในรูปขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการปฏิบติังานขององคก์รหรือหน่วยงานภายในองคก์าร  

4.  มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result Orientation)  หมายถึง 

-  ทาํงานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม 

-  ใชท้รัพยากรของทางราชการใหคุ้ม้ค่าเสมือนหน่ึงการใชท้รัพยากรของตนเอง 

-  เนน้การทาํงานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั มีการวดัผลลพัธ์ และค่าใชจ่้าย ซ่ึงอาจขยายความ

ไดว้า่ เป็นพฤติกรรมการทาํงานในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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-  การปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้แลว้เสร็จตามกาํหนด โดยไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมาย 

และคุม้ค่า ทัง่ในส่วนของการใชเ้งินและใชเ้วลา 

-  ประสานงานกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเป้าหมายและเน้ือหาสาระของ

งานท่ีตรงกนั 

-  ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบไม่ประมาท รักษาผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอยา่งเต็ม

ความสามารถ คาํนึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

- การปฏิบติังานโดยมีตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรมวา่การทาํงานนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายหรือไม่  

มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ 


