
บทที ่4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

จากการศึกษาเร่ืองบทบาทของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จ 

ของสํานักงานศาลปกครองกลาง เป็นการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดับผูอ้าํนวยการ 

ของกลุ่มสารบบคดี กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มออกหมาย และตาํแหน่งสายงานสนับสนุนประกอบด้วย 

ตาํแหน่งพนกังานเดินหมาย เจา้พนกังานธุรการ (เลขานุการประจาํองคค์ณะ) เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

พนกังานคดีปกครอง รวมถึงปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงผูศึ้กษาจะใชว้ธีิการศึกษา 2 วธีิ คือ 

 

1.  วธีิการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

เป็นการค้นควา้เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ งานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้ง วารสาร ตาํราและหนงัสือ สืบคน้จาก Internet เป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของสายงานสนบัสนุน (ด้านคดีปกครอง) ต่อความสําเร็จของ

สาํนกังานศาลปกครองกลาง 

 

2.  วธีิศึกษาภาคสนาม (Field Research) 

โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) ซ่ึงเป็นการศึกษาวิจัยด้วยวิธีสัมภาษณ์ 

กลุ่มตวัอยา่ง โดยผูศึ้กษาจะใชแ้บบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นแบบคาํถามแบบปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการ

สัมภาษณ์ และมีการจดบันทึกข้อมูลตามคําบอกเล่าและความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม  

ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้แบ่งกลุ่มตวัอย่างเพื่อทาํการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหาร 

ประกอบด้วยผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย และข้าราชการสายงาน

สนบัสนุน ดา้นคดีปกครอง ประกอบดว้ย พนกังานเดินหมาย เจา้พนกังานธุรการ (เลขานุการประจาํ

องค์คณะ)  เจ้าหน้าท่ีศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง โดยการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบท่ี 

ไม่เป็นทางการ โดยศึกษาถึงโครงสร้างขององคก์าร การจดัอตัรากาํลงัเพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบั

ความรับผดิชอบในงานท่ีทาํ รูปแบบกระบวนการในการทาํงาน การบริหารสํานวนในการจดัทาํคดี 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาํหนา้ท่ีและขอ้เสนอแนะท่ีคิดวา่น่าจะเป็นการขบัเคล่ือนเพื่อให้

การทาํงานมีความรวดเร็วและทนัต่อการเยยีวยาของประชาชน 
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ผลการศึกษาสามารถจาํแนกตามวธีิการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ผลการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 

บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 223 เป็นท่ีมาของหลกัเกณฑ์

และลกัษณะสําคญัของคดีท่ีอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดงันั้นการพิจารณาว่า

คดีใดเป็นคดีท่ีอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง จึงตอ้งพิจารณาจากบทบญัญติัของ

รัฐธรรมนูญ มาตรา 223 และพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

รวมทั้ งคดีพิพาทท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของ 

ศาลปกครอง 

เกณฑ์การพิจารณาว่าคดีท่ีอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้นพิจารณาจาก

คู่กรณีและลกัษณะของขอ้พิพาทเป็นสําคญั คือ เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือ

เจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชนหรือเป็นขอ้พิพาทระหวา่งหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ด้วยกัน โดยข้อพิพาทเช่นว่านั้ นเป็นข้อพิพาทอันเน่ืองมาจากการใช้อํานาจทางปกครอง  

หรือเน่ืองมาจากการดาํเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

การพิจารณาคดีปกครองมีหลักเกณฑ์ทางวิธีพิจารณาคดีท่ีเป็นหลักสําคัญสําหรับ 

วิธีพิจารณาคดีขององค์กรตุลาการ เช่น หลกัการฟังความทุกฝ่าย หลกัการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย 

หลักการพิจารณาคดีโดยเร็ว เป็นต้น และเน่ืองจากปรัชญาพื้นฐานของการตัดสินข้อพิพาท 

ทางปกครองและลกัษณะของขอ้พิพาททางปกครองมีลกัษณะเฉพาะบางประการแตกต่างจากเร่ือง

อ่ืนๆ การพิจารณาคดีปกครองจึงมีหลกัเกณฑท์างวธีิพิจารณาท่ีเป็นลกัษณะเด่น ดงัน้ี 

1)  วิธีพิจารณาระบบไต่สวน การควบคุมตรวจสอบการใชอ้าํนาจหรือการดาํเนินกิจการ

ของฝ่ายปกครองให้เป็นไป โดยชอบดว้ยกฎหมายรวมทั้งให้ตอ้งมีความรับผิดชอบหากก่อความ

เสียหายข้ึนแก่บุคคลใดนั้น เป็นแก่นสาํคญัของสังคมท่ีเป็น “นิติรัฐ” ดงันั้นการพิจารณาพิพากษาคดี

ปกครองจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งได้มาซ่ึงความจริง โดยไม่ได้จาํกดัหรือผูกพนัตามขอ้เท็จจริงท่ีคู่กรณี

เสนอต่อศาลเท่านั้ น นอกจากนั้ น คู่กรณีในคดีปกครองซ่ึงปกติจะได้แก่ เอกชนฝ่ายหน่ึงกับ

หน่วยงานทางปกครองหรือของรัฐอีกฝ่ายหน่ึงมกัจะมีความพร้อมหรือความสามารถท่ีแตกต่างกนั

ในการเสนอข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานต่อศาล โดยส่วนใหญ่เอกสารหลักฐานต่างๆ  

จะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐ การใช้วิธีพิจารณาระบบไต่สวนซ่ึงเป็นระบบวิธีพิจารณา 

ท่ีศาลจะเป็นผูมี้หน้าท่ีสําคญัในการควบคุมและกาํกบัการดาํเนินคดีเพื่อให้สามารถตรวจสอบและ

คน้หาขอ้เท็จจริงได้อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน จึงเป็นหลกัการสําคญัท่ีจาํเป็นและสอดคล้องกบั

ลกัษณะของการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง 
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2)  หลักความเรียบง่าย การพิจารณาคดีปกครองยึดถือหลักความเรียบง่าย เช่น  

การไม่กาํหนดใหต้อ้งมีค่าธรรมเนียมศาลในคดีทัว่ๆ ไป ยกเวน้แต่คดีท่ีมีทุนทรัพย ์การให้ผูฟ้้องคดี

ยื่นฟ้องและดาํเนินคดีได้เองโดยจะมีทนายความหรือไม่ก็ได้ หรือการให้ยื่นฟ้อง ณ ท่ีทาํการศาล 

หรือยืน่ฟ้องทางไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหลกัการท่ีสอดคลอ้งกบัการรับรองสิทธิ

ของประชาชนในการเขา้ถึงการอาํนวยความยติุธรรม 

3)  หลกัการพิจารณาคดีเป็นลายลักษณ์อกัษร การใช้อาํนาจหรือการดาํเนินกิจกรรม 

ทางปกครองมกักระทาํโดยมีเอกสารหลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร การพิพากษาตัดสินคดี

ปกครองจึงสามารถพิจารณาขอ้เท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ เก่ียวกบัคดีได้จากส่ิงท่ีปรากฏเป็น

เอกสารหลกัฐานท่ีเป็นหนงัสือหรือลายลกัษณ์อกัษรนั้น และไม่ไดเ้นน้การพิจารณาคดีท่ีตอ้งมีการ

สืบพยานบุคคลหลายคร้ังดงัท่ีพบในคดีประเภทอ่ืนโดยอาจกระทาํไดเ้ท่าท่ีจาํเป็น 

4)  หลกัการถ่วงดุลอาํนาจตุลาการตอ้งกระทาํโดยความซ่ือสัตยสุ์จริตและปราศจากอคติ 

เพราะมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของบุคคลเป็นอย่างมาก และบางคร้ังยงัมีผลต่อสังคมส่วนรวม 

ดงันั้น เพื่อหลกัประกนัท่ีจะสนับสนุนให้การใช้อาํนาจตุลาการศาลปกครองเป็นไปตามครรลอง

ความบริสุทธ์ิยุติธรรมดังกล่าว วิธีพิจารณาคดีปกครองจึงมีหลักอีกประการหน่ึงท่ีเพิ่มเติมและ

แตกต่างจากวิธีพิจารณาคดีประเภทอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หลกัการถ่วงดุลการใช้อาํนาจของตุลาการโดยใน

ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองนอกจากจะให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นอาํนาจขององค์คณะตุลาการ

เช่นเดียวกบัในคดีประเภทอ่ืนโดยมี “ตุลาการเจา้ของสํานวน” และ “องคค์ณะ” เป็นผูพ้ิจารณาและ

กลั่นกรองเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างๆ ในคดีนั้น และเสนอข้อวินิจฉัยตามความเห็น 

โดยอิสระของตน โดยจดัทาํเป็นคาํแถลงการณ์เสนอในชั้นการนั่งพิจารณาคดีก่อนท่ีองค์คณะ 

จะประชุมปรึกษาเพื่อมีคาํพิพากษา ซ่ึงจะเป็นการถ่วงดุลการพิจารณาพิพากษาขององค์คณะ  

เพราะถึงแมว้า่คาํพิพากษาขององคค์ณะเท่านั้นจะมีผลบงัคบัทางกฎหมาย แต่การท่ีกาํหนดให้มีการ

แถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดีในชั้นการนั่งพิจารณาคดี ซ่ึงกระทาํโดยเปิดเผย รวมทั้งการท่ี

กฎหมายกาํหนดให้ตอ้งเผยแพร่คาํพิพากษาขององค์คณะและคาํแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดี

ต่อสาธารณะควบคู่กนัเสมอ ย่อมเป็นโอกาสท่ีคู่กรณีและสาธารณะจะสามารถทราบและเปรียบเทียบ 

ขอ้วินิจฉัยและเหตุผลของตุลาการผูแ้ถลงคดีกบัคาํพิพากษาขององค์คณะได้ ซ่ึงจะเท่ากบัเป็นการ

ถ่วงดุลการใชอ้าํนาจของตุลาการไดเ้ป็นอยา่งดีโดยกลไกทางวิธีพิจารณาคดี นอกจากนั้น การให้มี

ระบบการเสนอคาํแถลงการณ์ของตุลาการผูแ้ถลงคดียงัช่วยส่งเสริมให้องคค์ณะใชอ้าํนาจตดัสินคดี

ไดอ้ยา่งรอบคอบและถูกตอ้งมากข้ึน 
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บทบาทของสํานักงานศาลปกครองในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรม 

ทางปกครอง จากอาํนาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542 สาํนกังานศาลปกครองมีบทบาทสาํคญั 3 ประการ คือ 

1)  สาํนกังานศาลปกครองสามารถอาศยัขอ้มูลท่ีไดรั้บจากผูฟ้้องคดีมาศึกษาวเิคราะห์เหตุ

แห่งการฟ้องคดีวา่ การฟ้องคดีนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร ถา้มีสาเหตุมาจาก กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ

มีช่องโหว ่ลา้สมยั ไม่เป็นธรรม สํานกังานศาลปกครองก็สามารถเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือรัฐสภา

ให้ มีการแก้ไขกฎหมาย  กฎ หรือระ เ บียบท่ี เ ป็นปัญหานั้ นได้  อันจะ เ ป็นการแก้ปัญหา 

ท่ีตน้เหตุ ซ่ึงต่อไปจะทาํใหไ้ม่มีขอ้พิพาทในลกัษณะเดียวกนัเกิดข้ึนอีก 

2)  สํานกังานศาลปกครองสามารถเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายปกครอง

ให้แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐเพื่อจะไดไ้ม่ทาํผิดกฎหมายเพราะความไม่รู้ และถา้เจา้หน้าท่ีของรัฐถูกฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองก็จะได้ความเข้าใจและมั่นใจท่ีจะช้ีแจงหรือให้ความร่วมมือกับศาลปกครอง 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตรงไปตรงมา 

3)  สํานักงานศาลปกครองสามารถนําคาํวินิจฉัยของศาลปกครองท่ีวางบรรทดัฐาน 

ในการปฏิบติัราชการเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของรัฐและประชาชนไดรั้บทราบและ

ยดึถือปฏิบติัต่อไป 

สํานักงานศาลปกครองมุ่งมั่นเป็นกลไกสําคัญท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของศาล

ปกครองอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในดา้นการให้การสนบัสนุนทางดา้นวิชาการเพื่อการพฒันา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง การสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและการเสริมสร้าง

โอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง ซ่ึงนับตั้ งแต่ก่อตั้ งข้ึนเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2542  

สาํนกังานศาลปกครองมีผลการดาํเนินงานท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1)  การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อการพฒันากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง 

สาํนกังานศาลปกครองไดด้าํเนินการสนบัสนุนทางดา้นวชิาการเพื่อการพฒันากระบวนการยุติธรรม

ทางปกครอง โดยดาํเนินการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง และพฒันาองค์ความรู้และ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี การพฒันาองค์ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครองของต่างประเทศ การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบุคลากร 

2)  การสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี สํานักงานศาลปกครองมีภารกิจท่ีสําคญั 

ในการสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี โดยได้ดําเนินการบังคับคดี ตามคาํพิพากษาของ 

ศาลปกครอง การพฒันาระบบงานคดีปกครองเพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาพิพากษาคดีของ 

ศาลปกครองเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และการให้คาํปรึกษาแนะนาํแก่ประชาชน

เก่ียวกบัคดีปกครอง และการเผยแพร่คาํพิพากษาและคาํสั่งศาลปกครองท่ีน่าสนใจหรือท่ีเป็นการ

วางหลกักฎหมายปกครองและบรรทดัฐานในการปฏิบติัราชการทางปกครอง 
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3)  การเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง ศาลปกครองมุ่งเน้น

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ความสําคญักับการเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม 

ทางปกครอง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาลปกครองและเขา้ถึงการบริหารของ

ศาลปกครองได้โดยสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมากยิ่ง ข้ึน สามารถคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ 

ทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างถูกต้อง มีความเช่ือมั่น และยอมรับในการ 

อาํนวยความยติุธรรมของศาลปกครอง โดยการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบั

กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศาลปกครอง

สามารถเขา้ถึงและคุม้ครองสิทธิ เสรีภาพทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างถูกตอ้ง  

การอาํนวยความสะดวกและเสริมสร้างโอกาสการเขา้ถึงความยุติธรรมทางปกครองแก่ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการของศาลปกครองไดโ้ดยสะดวก รวดเร็ว และทัว่ถึงมากข้ึน 

ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนศาลปกครองได้จัดตั้ ง “ศูนย์บริการประชาชน”  

เพื่อให้บริการขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองโดยเปิดให้บริการใน  

2 ช่องทาง คือ การบริการผ่านระบบโทรศพัท์สายด่วนศาลปกครอง 1355 และการบริการให้แก่ 

ผูม้าติดต่อดว้ยตนเอง ณ ศูนยบ์ริการประชาชน รวมถึงการให้บริการวิชาการดา้นกฎหมายมหาชน 

โดยพัฒนาหอสมุดกฎหมายมหาชนของศาลปกครองให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ กฎหมาย  

ตาํรา เอกสารงานวิชาการ วารสารและบทความต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายปกครองและกฎหมาย

มหาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

สํานกังานศาลปกครองดาํเนินการสนบัสนุนงานตุลาการศาลปกครองในการพิจารณา

และพิพากษาคดีปกครอง ประสานเช่ือมโยงขอ้มูลการบริหารจดัการคดีและขอ้มูลทางวิชาการ  

เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของตุลาการ จดัทาํขอ้มูลวชิาการเพื่อประกอบการประชุม สัมมนา การ

ให้คาํปรึกษาแนะนาํ และตอบข้อหารือเก่ียวกบัการฟ้องคดีปกครอง เผยแพร่คาํสั่ง/คาํพิพากษา  

และเอกสารทางวิชาการของศาลปกครอง ดํา เนินการเก่ียวกับงานรับฟ้อง งานสารบคดี  

งานออกหมาย คาํสั่งและประกาศต่างๆ ของศาล รวมทั้งงานธุรการอ่ืนๆ ของศาลปกครองกลาง 

 และดําเนินการเก่ียวกับการประสานการบังคบัคดีเพื่อให้งานสนับสนุนการพิจารณาคดีของ 

ศาลปกครองเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สนองตอบต่อการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบดังกล่าวจาํเป็นตอ้งอาศยัเจา้หน้าท่ีผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการทาํงาน  

จึงจะทาํใหส้าํนกังานศาลปกครองสามารถสนบัสนุนตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ แต่ละกลุ่มงานมีภารกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

กลุ่มรับฟ้อง มีลักษณะงานให้คาํปรึกษาแนะนําเก่ียวกับคดีปกครอง การดาํเนินการ 

ตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง การเขียนคาํฟ้อง คาํอุทธรณ์ คาํร้องอุทธรณ์คาํสั่ง ตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของคาํฟ้อง คาํอุทธรณ์ คาํร้องอุทธรณ์ คาํสั่งเบ้ืองต้น ตามกฎหมายและระเบียบ  

ออกใบรับคาํฟ้องคาํอุทธรณ์และการตั้งสํานวนคดีฟ้องใหม่พร้อมออกหมายเลขคดีดาํ จดัทาํบนัทึก
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เสนอศาลกรณีคาํฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งการยื่นฟ้องด้วยตนเองและยื่นฟ้องทางไปรษณีย ์

คาํนวณค่าธรรมเนียมศาลและการคืนเงินค่าธรรมเนียม รวมถึงการรับเอกสารในคดีของคู่กรณีท่ียื่น

เขา้มาตามคาํสั่งศาลเพื่อสนบัสนุนงานของตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยมีการแบ่งงาน

ในกลุ่มรับฟ้อง ดงัน้ี 

1)  งานรับคําฟ้อง มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ การตรวจคาํฟ้อง ไม่วา่จะเป็นการยื่นฟ้อง

ดว้ยตนเองหรือยื่นฟ้องทางไปรษณีย ์กลุ่มรับฟ้องจะดาํเนินการตรวจคาํฟ้องเบ้ืองตน้ตามระเบียบขอ้ 35 

แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 

โดยจะตรวจคาํฟ้องตามแบบตรวจคาํฟ้อง ซ่ึงในแบบตรวจคาํฟ้องนอกจากจะตอ้งตรวจคาํฟ้องตาม

หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัอาํนาจศาลและเง่ือนไขตามขั้นตอนการให้คาํปรึกษาแนะนาํแลว้ยงัตอ้งตรวจ

รายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อช่วยให้การดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เช่น 

ตรวจว่ามีคาํขอเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาหรือไม่ มีการมอบอาํนาจและปิดอากร

แสตมป์ครบถว้นหรือไม่ 

การตรวจคาํฟ้องและให้คาํปรึกษาแนะนาํในการจดัทาํคาํฟ้องเปรียบเสมือนประตูหน้าของ

กระ บวนพิจา รณา คดีปกค รอง  ผู ้ใ ห้ค ําป รึกษา แนะ นํา ต้อง เ ป็นผู ้มีค วา ม รู้  ควา มเข้าใ จ 

ข้อกฎหมายปกครองและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวข้องตลอดจนแนวทางการปฏิบัติ เ ก่ียวกับ 

คดีปกครองเป็นอยา่งดี ผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํจะตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ คอยติดตามการวางหลกั

กฎหมายของศาลปกครองสูงสุดหรือตอ้งพยายามซักถามหรือแลกเปล่ียนความรู้กบัเพื่อนร่วมงาน

อ่ืนๆ เพื่อใหท้ราบถึงความเคล่ือนไหวในเร่ืองสําคญัๆ โดยเฉพาะในประเด็นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ

ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซ่ึงจะทาํให้เป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือและจะไดรั้บการยอมรับจากประชาชน 

ผูม้าติดต่อ ซ่ึงนอกจากองคค์วามรู้แลว้เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในส่วนน้ีควรจะตอ้งนาํทกัษะและ

เทคนิคอ่ืนๆ มาปรับใช้ในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดผลสําเร็จ เช่น ทกัษะในการฟังและพูด ความมี

มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี ความเอ้ืออาทรต่อผูม้าขอรับคาํปรึกษา แมบ้างเร่ืองท่ีมีผูม้าขอรับคาํปรึกษาจะ

ไม่ใช่คดีปกครองเจา้หน้าท่ีคงจะตอ้งช้ีแจงดว้ยความนุ่มนวลให้เขา้ใจเพราะผูท่ี้มาขอรับคาํปรึกษา

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผูท่ี้มีความทุกขอ์ยูแ่ลว้ ถา้เจา้หนา้ท่ีไดพ้ดูคุยอยา่งใจเยน็แสดงความเห็นอกเห็นใจ

ผู ้มาขอรับคําปรึกษาก็จะได้รับความสบายใจในระดับหน่ึงแล้ว แต่ทั้ ง น้ีทั้ งนั้ น เจ้าหน้า ท่ี 

ผูใ้ห้คาํปรึกษาแนะนาํตอ้งพึงระลึกอยูเ่สมอว่าบทบาทในกรณีน้ีเป็นเพียงการให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้

เท่านั้น การตดัสินใจว่าจะดาํเนินการตามคาํแนะนาํหรือไม่เป็นสิทธิของผูข้อรับคาํปรึกษาหรือ 

ผูฟ้้องคดี 

2)  การตั้งสํานวนคดี มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ  

   - การบนัทึกขอ้มูลการยืน่คาํฟ้องในระบบงานคดีปกครอง 

   - การจดัทาํสารบญัสาํนวนคดี 

   - การบนัทึกขอ้มูลคดีฟ้องใหม่ในระบบงานคดีปกครอง 
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   - การเขา้สาํนวนคดี 

3)  งานรับคําอุทธรณ์ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ 

   - รับคาํอุทธรณ์คาํพิพากษา 

   - รับคาํอุทธรณ์คาํสั่ง 

   - รับคาํขอใหพ้ิจารณาพิพากษาคดีใหม่ 

   - การตรวจรับคาํอุทธรณ์เบ้ืองตน้ 

4)  งานรับเอกสารในคดี มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ คือ 

   - รับเอกสารคาํคู่ความและลงทะเบียน 

   - บนัทึกขอ้มูลเอกสารในระบบงานคดีปกครอง 

   - จดัส่งเอกสารของคู่กรณีใหก้ลุ่มสารบบคดีเพื่อเสนอศาลต่อไป 

กลุ่มสารบบคดี มีลักษณะงานสนับสนุนกระบวนงานด้านธุรการคดีหน่วยงานหน่ึง  

มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามลกัษณะงาน ดงัน้ี 

1)  งานบริหารจัดการสํานวนคดี มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการเก็บรักษาสํานวน

คดี การให้บริการยืม – คืนสํานวนคดี การเสนอคาํร้อง/คาํขอ เอกสารต่างๆ ของคู่กรณีพร้อมเสนอ

สาํนวนคดีต่อตุลาการ การดาํเนินการจดัทาํเก่ียวกบัเอกสารแยกเก็บตามคาํสั่งตุลาการ 

2)  งานบริหารจัดการข้อมูลคดี มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการบนัทึกขอ้มูลเอกสารของ

คู่กรณีในระบบความเคล่ือนไหวคดีปกครองฯ จดัทาํรายงานคดีท่ีอยูใ่นความสนใจของส่ือมวลชน 

จดัทาํรายงานประจาํวนั สถิติคดีปกครองและรายงานต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายและจากหน้าท่ี 

ความรับผดิชอบดงักล่าวสามารถแยกลกัษณะงานบริหารจดัการขอ้มูลคดีออกเป็น 4 ลกัษณะงาน ดงัน้ี 

2.1)  การจดัทาํรายงานและสติติคดี 

- รายงานความประจาํวนั 

- รายงานความประจาํวนั 15 วนั 

- รายงานสถิติคดีท่ีพิจารณาแลว้เสร็จจาํแนกรายตุลาการ 

- รายงานสถิติคดีทัว่ไป 

- รายงานความเคล่ือนไหวของคดีท่ีอยูใ่นความสนใจของส่ือมวลชน 

2.2)  การใหบ้ริการขอ้มูลคดีทางโทรศพัท ์

2.3)  การบนัทึกความเคล่ือนไหวของคดีในระบบงานคดีปกครอง 

2.4)  การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนตามคาํร้องขอของผูต้รวจการแผน่ดิน  

3)  งานตรวจสอบหมายครบกําหนด มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบหมาย การนบั

ระยะเวลาครบกาํหนด การบนัทึกขอ้มูลการรับหมายในโปรแกรมระบบงานคดีปกครอง การจดัเก็บ

ใบตอบรับคู่กับสําเนาหมายในสํานวนคดี การตรวจสอบความเคล่ือนไหวคดี และรายงานการ 
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ไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งศาลซ่ึงมีไปถึงคู่กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดเพื่อให ้

ศาลทราบหลงัจากพน้กาํหนดระยะเวลา 

4)  งานทะเบียนสารบบคดี เป็นงานควบคุมสารบบคาํพิพากษา/คาํสั่งและเผยแพร่ 

คําพิพากษา/คําสั่ง ต่อสาธารณะ โดยท่ีการวินิจฉัยช้ีขาดคดีของศาล อาจจัดทําในรูปแบบ 

คาํพิพากษาหรือคาํสั่ง ซ่ึงมาตรา 77 (6) แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 

คดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญติัวา่สํานกังานศาลปกครองมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัพิมพแ์ละเผยแพร่

คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองและขอ้ 20 วรรคสองแห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 บัญญติัไวว้่า ห้ามคดัสําเนา 

คาํพิพากษาหรือคาํสั่งช้ีขาดคดีก่อนท่ีศาลจะได้อ่านคาํพิพากษาหรือคาํสั่งนั้น และก่อนท่ีจะได้

ลงทะเบียนในสารบบคาํพิพากษา หมายความว่าคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองท่ีสามารถ

เผยแพร่ไดน้ั้น จะตอ้งนาํมาลงทะเบียนในสารบบคาํพิพากษาหรือคาํสั่งท่ีงานทะเบียนสารบบคดีก่อน  

5)  งานประสานการบังคับคดีปกครอง การดาํเนินคดีทางแพ่งนั้นหากศาลมีคาํพิพากษา

หรือคาํสั่งท่ีมีคาํบงัคบัเป็นประการใดแลว้ เป็นหนา้ท่ีของคู่ความฝ่ายท่ีชนะคดีท่ีจะตอ้งดาํเนินการ

ต่างๆ เพื่อให้มีการบงัคบัคดี เช่น ตอ้งยื่นคาํร้องขอให้มีการบงัคบัคดีและตอ้งหมัน่ตรวจสอบว่า 

การดาํเนินการบงัคบัคดีมีผลเป็นประการใด เป็นตน้ แต่การดาํเนินคดีปกครองนั้น เน่ืองจากระเบียบ

ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ข้อ 77 

กาํหนดใหน้าํความในลกัษณะ 1 ของภาค 4 แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบั

กบัหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคาํขอ เง่ือนไขในการออกคาํสั่งของศาลและผลของคาํสั่งกาํหนด

มาตรการหรือวิธีการคุม้ครองอย่างใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขช์ัว่คราวก่อนการพิพากษาหรือวิธีการเพื่อ

คุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวา่งการพิจารณาหรือเพื่อบงัคบัตามคาํพิพากษาโดยอนุโลมเท่าท่ี

สภาพของเร่ืองจะเปิดช่องใหก้ระทาํไดแ้ละโดยไม่ขดัต่อระเบียบน้ีและหลกักฎหมายทัว่ไปวา่ดว้ย

วิธีพิจารณาคดีปกครองประกอบกบัพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

พ.ศ. 2542  มาตรา 77 (3) กาํหนดให้สํานักงานศาลปกครองมีอาํนาจหน้าท่ีดาํเนินการบงัคับ 

ให้เป็นไปตามคาํบงัคับของศาลปกครอง งานประสานบงัคับคดีปกครองเป็นภารกิจหน่ึงของ

สํานกังานศาลปกครองกบัสํานักบงัคบัคดีปกครองเพื่อให้การบงัคบัคดีปกครองบรรลุผลอย่างมี

ประสิทธิภาพ มี 5 ภารกิจ ดงัน้ี 

1.  การแจง้คาํพิพากษา/คาํสั่งศาลปกครองกลาง กรณีท่ีมีคาํบงัคบัให้สํานกับงัคบัคดี

ปกครองทราบ 

2.  การแจง้คาํพิพากษา/คาํสั่งของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด กรณีท่ี 

มีคาํบงัคบัและคดีถึงท่ีสุดแลว้ใหส้าํนกับงัคบัคดีปกครองทราบ 

3.  การแจ้งการวางเงินและการดาํเนินการอ่ืนใดตามคาํพิพากษา/คาํสั่ง ท่ีคู่กรณี 

ไดร้ายงานใหศ้าลทราบใหส้าํนกับงัคบัคดีปกครองทราบ 
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4.  การแจง้การรับเงินตามคาํพพิากษา/คาํสั่งใหส้าํนกับงัคบัคดีปกครองทราบ 

5.  การแจ้งคําสั่งศาลตามท่ีสํานักบังคับคดีปกครองรายงานผลการปฏิบัติตาม 

คาํพิพากษา/คาํสั่ง 

6)  งานทะเบียนสารบบอุทธรณ์ ได้แก่ งานธุรการคดีท่ีเก่ียวกับข้องกับการอุทธรณ์ 

คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ เม่ือศาลปกครองชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาหรือคาํสั่ง

วินิจฉัยช้ีขาดคดีแล้ว คู่กรณีท่ียงัไม่พอใจในคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลปกครองชั้ นต้น 

อาจโต้แยง้คดัค้านคาํพิพากษาหรือคาํสั่งดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดได้ ด้วยการยื่นอุทธรณ์ 

ต่อศาลปกครองชั้ นต้นท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่ ง  การอุทธรณ์คําพิพากษาหรือคําสั่ งของ 

ศาลปกครองชั้ นต้นนั้ น มาตรา 73 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและ 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญติัวา่ การคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองชั้นตน้นั้น 

ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้ นต้นท่ีมีคําพิพากษาหรือคําสั่งภายในกําหนดสามสิบวัน 

นบัแต่วนัท่ีไดมี้คาํพิพากษาหรือคาํสั่ง ถา้มิไดย้ื่นอุทธรณ์ตามกาํหนดเวลาดงักล่าวให้ถือว่าคดีนั้น

เป็นอนัถึงท่ีสุด และมาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวบญัญติัว่า คาํพิพากษาหรือ

คาํสั่งตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงคาํสั่งเก่ียวกบัการละเมิดอาํนาจศาลหรือคาํสั่งอ่ืนใด 

ท่ีทาํให้คดีเสร็จเด็ดขาด นอกจากนั้น ขอ้ 100 วรรคหน่ึง แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ 

ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 กาํหนดว่า คาํพิพากษาหรือ 

คาํสั่งของศาลปกครองชั้ นต้นท่ีกฎหมายหรือระเบียบน้ีมิได้กาํหนดให้ถึงท่ีสุด ให้อุทธรณ์ต่อ 

ศาลปกครองสูงสุด และข้อ 100 วรรคสอง ของระเบียบฉบบัเดียวกันกาํหนดว่า คาํสั่งระหว่าง

พิจารณาท่ีระเบียบน้ีมิไดก้าํหนดใหอุ้ทธรณ์ระหวา่งพิจารณาไดก้็ให้อุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าวพร้อมกบั

การอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งท่ีทาํใหค้ดีเสร็จเด็ดขาด 

นอกจากการคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั่งศาลท่ีไดว้ินิจฉัยช้ีขาดตดัสินคดีแลว้ในกรณีท่ี

ศาลปกครองชั้นตน้ไดมี้คาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา หรือคาํสั่งจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โดยไม่ไดมี้การวินิจฉยัช้ีขาดในเน้ือหาของคดี คาํสั่งลงโทษฐานละเมิดอาํนาจศาลหรือคาํสั่งอ่ืนใด

ซ่ึงไม่ตอ้งห้ามอุทธรณ์ระหวา่งพิจารณาตามขอ้ 100 วรรคสอง แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด วา่ดว้ยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 หรือคาํสั่งทุเลาการบงัคบัตามกฎ

หรือคาํสั่งทางปกครอง คาํสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว 

ก่อนการพิพากษาหรือคาํสั่งกาํหนดวิธีการเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูข้อในระหวา่งการพิจารณา

หรือเพื่อบงัคบัตามคาํพิพากษานั้น คู่กรณีหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียอาจคดัคา้นคาํสั่งของศาลปกครองชั้นตน้

เช่นว่านั้ นได้ โดยข้อ 49/1 ของระเบียบท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการ

ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 ได้กาํหนดให้ยื่นคาํร้องอุทธรณ์
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คาํสั่งดงักล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ภายในกาํหนดระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่งของ

ศาลปกครองชั้นตน้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานทะเบียนสารบบอุทธรณ์สามารถแบ่งออกตามลกัษณะ

เน้ือหาของงานได ้6 งานยอ่ย ดงัน้ี 

1.  การดาํเนินการส่งสํานวนคดีไปยงัศาลปกครองสูงสุด กรณีอุทธรณ์คาํพิพากษา 

ศาลปกครองกลาง 

2 .   การดํา เ นินการส่งสํานวนคดีไปย ังศาลปกครองสูงสุด กรณีอุทธรณ์คําสั่ ง 

ศาลปกครองกลาง 

3.  การอ่านคําพิพากษา/คําสั่ง ก่อนอ่านคําพิพากษาจะต้องดําเนินการจัดเก็บซอง 

คาํพิพากษา/คาํสั่งซ่ึงเป็นเอกสารลับไวใ้นตู้เก็บเอกสารในห้องสํานวนแล้วรอการเบิก – จ่าย  

เพื่ออ่านคาํพิพากษา/คาํสั่งศาลปกครองสูงสุด 

4.  การแจง้การอ่านคาํพิพากษา/คาํสั่งศาลปกครองสูงสุดและคาํวินิจฉัยช้ีขาดอาํนาจ

หน้าท่ีระหว่างศาล เม่ือศาลปกครองสูงสุดได้มีค ําพิพากษา/คาํสั่ง ช้ีขาดอุทธรณ์แล้วจะอ่าน 

คาํพิพากษาหรือคาํสั่งนั้นเองหรือจะส่งคาํพิพากษาหรือคาํสั่งนั้นให้ศาลปกครองชั้นตน้อ่านก็ได ้

ในทางปฏิบติัศาลปกครองสูงสุดจะส่งคาํพิพากษาหรือคาํสั่งมาใหศ้าลปกครองชั้นตน้เป็นผูอ่้านและ

เม่ือศาลปกครองชั้นตน้ไดอ่้านถือวา่ไดอ่้านคาํพิพากษา/คาํสั่งนั้นแลว้จะตอ้งแจง้การอ่านดงักล่าว

พร้อมกับส่งสําเนาคาํพิพากษาหรือคาํสั่งนั้นกลับคืนไปยงัสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 

โดยด่วน 

5.  การจดัทาํหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด ในชั้นศาลปกครองชั้ นต้น กรณีคาํพิพากษา 

ให้ดูวนัท่ีศาลอ่านคาํพิพากษา + ระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วนั + 15 (รอส่งทางไปรษณีย)์ ถึงท่ีสุดวนัท่ี

ศาลอ่าน กรณีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา ศาลมีคาํสั่งวนัท่ีเท่าใด ศาลมีหมายแจ้งคาํสั่งศาล 

ให้คู่กรณีทราบดูใบตอบรับว่าทราบคาํสั่งศาลเม่ือใด + ระยะเวลาอุทธรณ์ 30 วนั + 15 (รอส่งทาง

ไปรษณีย)์ ถึงท่ีสุดวนัท่ีศาลมีคาํสั่ง 

     ในชั้นศาลปกครองสูงสุด กรณีคาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นตน้อ่าน 

คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวนัท่ีเท่าใดถึงท่ีสุดวนัท่ีศาลอ่าน กรณีคาํสั่งศาลปกครองสูงสุด  

ศาลปกครองชั้นตน้อ่านคาํสั่งศาลปกครองสูงสุดวนัท่ีเท่าใด ถึงท่ีสุดวนัท่ีศาลอ่าน 

6.  การจดัทาํรายงานและสถิติคดีอุทธรณ์ 

กลุ่มออกหมาย มีลกัษณะงานจดัทาํหมายคาํสั่ง ประกาศศาลและหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานคดีให้ถูกตอ้งตามคาํสั่งศาล จดัส่งคาํพิพากษาและคาํสั่งไปยงัคู่กรณีและผูท่ี้เก่ียวข้องในคดี 

จดัทาํบญัชีนดัไต่สวน นดัพิจารณาคดี โดยมีภารกิจ ๒ งาน ดงัน้ี 
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1.  งานออกหมายและคําส่ัง 

    - จดัทาํหมายและคาํสั่ง ตามท่ีศาลมีคาํสั่งไวใ้นรายงานกระบวนพิจารณาคดี (ต.12) หรือสั่ง

ในสาํนวนเพื่อแจง้คู่กรณีดาํเนินการตามศาลสั่ง ซ่ึงจะมีแบบพิมพห์มายดงัน้ี 

ต.1  คาํสั่งเรียกใหท้าํคาํใหก้าร (สั่งใหผู้ถู้กฟ้องคดีทาํคาํใหก้ารยืน่ต่อศาล) 

ต.2  คาํสั่งเรียกใหท้าํคาํคดัคา้นคาํใหก้าร (สั่งใหผู้ถู้กฟ้องคดีทาํคาํคดัคา้นคาํใหก้าร) 

ต.3  คาํสั่งเรียกใหท้าํคาํใหก้ารเพิ่มเติม (สั่งใหผู้ถู้กฟ้องคดีทาํคาํใหก้ารเพิ่มเติม) 

ต.4  คาํสั่งเรียกให้บุคคลภายนอกทาํคาํช้ีแจง (สั่งให้บุคคลภายนอกหรือพยาน

ทาํคาํช้ีแจง) 

ต.6  คาํสั่งเรียกพยานบุคคล (สั่งให้บุคคล,หน่วยงาน ท่ีไม่ใช่ผูฟ้้องคดีหรือผูถู้กฟ้องคดี

มาใหถ้อ้ยคาํต่อศาลในชั้นไต่สวน) 

ต.7  คาํสั่งเรียกวตัถุเอกสารหรือพยานหลกัฐาน (สั่งให้ผูท่ี้ครอบครองพยาน

วตัถุหลกัฐานหรือเอกสารท่ีอาจจะเก่ียวขอ้งคดีหรือเป็นประโยชน์แก่คดีส่งไปยงัศาล) 

ต.8  คาํสั่งเรียกคู่กรณี (สั่งใหคู้่กรณีมาใหถ้อ้ยคาํในชั้นไต่สวน) 

ต.9  หมายเรียกใหเ้ขา้มาแทนท่ีคู่กรณีถึงแก่ความตาย 

ต.10 หมายแจ้งคาํสั่งศาล (กรณีศาลต้องการข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะสั่งรับหรือ 

ไม่รับคดีไวพ้ิจารณา) 

ต.11 หมายแจง้กาํหนดนดั (แจง้นดัฟังคาํพิพากษา) 

ต.11.1 หมายแจง้กาํหนดวนัส้ินสุดแสวงหาขอ้เทจ็จริง 

ต.11.2 หมายแจง้กาํหนดวนันัง่พิจารณาคร้ังแรก 

    - รับสาํนวนและตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารในสาํนวนคดี 

    - จดัทาํประกาศศาลและหนงัสือแจง้คาํสั่งศาลใหคู้่กรณีใหถู้กตอ้งตามคาํสั่งศาล 

    - บนัทึกขอ้มูลความเคล่ือนไหวแบบหนงัสือ ธ. ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อลงในระบบงาน

คดีปกครอง 

    - รวบรวมสถิติการออกหมายและคาํสั่ง และจดัทาํรายงาน 

2.  งานปลดหมายและส่งหมาย 

     - ปลดหมาย คาํสั่ง ประกาศศาล หนงัสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

     - ตรวจสอบความถูกต้องและคัดแยกหมายตามเ ง่ือนไขและวิ ธี ท่ีจะนํา ส่ง  

(ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือปิด/วางหมาย) 

     - จดัพิมพห์นา้ซอง และเขียนขอ้มูลตามแบบฟอร์มท่ีจะนาํส่ง 

     - ลงทะเบียนคุมหมายและหนงัสือ ธ. ก่อนท่ีจะนาํส่ง 

     - นาํส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือ EMS  

     - นาํส่งโดยพนกังานเดินหมายโดยวธีิวางหมายหรือปิดหมาย 
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พนักงานเ ดินหมายนําหมายไปส่งถ้าพบผู ้รับให้ผู ้รับลงลายมือช่ือรับเอกสาร  

ถา้ผูรั้บไม่ยอมรับหรือถา้ในขณะนาํส่งไม่พบผูรั้บให้ปิดหมายไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย ณ สถานท่ีนั้น 

ต่อเจา้หน้าท่ีพนักงานตาํรวจ ขา้ราชการอ่ืนๆ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กาํนัน  

แพทยป์ระจาํตาํบล ผูใ้หญ่บา้น และให้ถือว่าผูรั้บได้รับแจง้ในวนัท่ีได้ส่งหมายให้แก่บุคคลนั้น  

การท่ีพนกังานเดินหมายนาํหมายไปวางหรือปิดหมายให้ดาํเนินการในเวลากลางวนัระหว่างพระ

อาทิตยข้ึ์นจนถึงพระอาทิตยต์ก 

     - รายงานผลการส่งหมายใหก้ลุ่มสารบบคดีเพื่อดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

     - ดูแลและเตรียมความพร้อมหอ้งไต่สวนและหอ้งพิจารณาคดี 

เลขานุการประจําองค์คณะ ปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีของ 

ตุลาการศาลปกครองและพนกังานคดีปกครองในองคค์ณะ บริหารจดัการงานเลขานุการและธุรการ

คดีในองค์คณะให้มีประสิทธิภาพ ติดต่อประสานงานและนัดหมายกับส่วนต่างๆ  ตรวจสอบ

ความถูกต้องของเอกสารก่อนนําเสนอตุลาการศาลปกครอง จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่  

คน้ควา้เอกสารวชิาการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

พนักงานคดีปกครอง ทาํหนา้ท่ีช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองดาํเนินการจดัทาํสํานวนคดี

ตามท่ีตุลาการเจา้ของสาํนวนมอบหมาย ดงัน้ี 

เม่ือตุลาการเจา้ของสํานวนไดรั้บสํานวนคดีมาแลว้ ตุลาการเจา้ของสํานวนจะมอบหมาย

สํานวนคดีให้แก่พนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลืองาน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้พนกังานคดี

ปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลืองานจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สองคนต่อตุลาการหน่ึงท่าน ส่ิงแรกท่ี

ตอ้งดาํเนินการ คือ 

1.  ลงระบบความเคล่ือนไหวคดีโดยใชช่ื้อพนกังานคดีปกครองผูรั้บผดิชอบสาํนวน 

2.  เขียนช่ือผูถู้กฟ้องคดี เร่ืองท่ีพิพาท หนา้ปกสํานวน และปกในสํานวน พร้อมทั้งเขียน

ช่ือพนกังานคดีผูรั้บผดิชอบสาํนวนบริเวณปกใน 

3.  นําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสํานวน ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยบันทึกการ 

จ่ายสํานวนคดีแก่องค์คณะและการแต่งตั้งตุลาการผูแ้ถลงคดี แบบตรวจคาํฟ้อง (กลุ่มรับฟ้อง)  

แบบบนัทึกการตรวจสอบขอ้มูลผูฟ้้องคดีและอกสารอ่ืนๆ  

ต่อจากนั้นพนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลืองานตุลาการศาลปกครองกลาง 

ควรตอ้งอ่านคาํฟ้องและพิจารณาเอกสารต่างๆ ในสาํนวนคดีอยา่งรอบคอบพิจารณาวา่ คาํฟ้องอยูใ่น

หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีศาลปกครองกลางจะรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่ โดยพนกังานคดีปกครองท่ี

ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งตรวจสอบทั้งในเน้ือหาและในรูปแบบของคาํฟ้อง ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได ้ 

3 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นเก่ียวกับอํานาจศาลปกครอง ประเด็นเก่ียวกับเขตอํานาจของ 

ศาลปกครองกลาง และประเด็นเก่ียวกบัเง่ือนไขการฟ้องคดี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การตรวจคําฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจศาลปกครอง ในการพิจารณาว่าคาํฟ้องใด  

ศาลปกครองกลางจะรับไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่นั้น ตอ้งพิจารณาว่าคาํฟ้องมีลกัษณะเป็นคดีพิพาท

ตามมาตรา 9 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

พ.ศ. 2542 หรือไม่ ซ่ึงอาจพิจารณาได้จากลักษณะของคู่กรณีและลักษณะของการกระทําท่ี 

เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือจากลักษณะคดีท่ีกฎหมายกาํหนดมิให้อยู่ในอาํนาจศาลปกครอง

โดยเฉพาะ 

การตรวจคําฟ้องในประเด็นเกี่ยวกับเขตอํานาจศาลปกครองกลาง เม่ือพนักงาน 

คดีปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ีช่วยเหลืองานตุลาการศาลปกครองกลางได้ทาํการตรวจคาํฟ้องใน

ประเด็นเก่ียวกบัอาํนาจศาลปกครองมาแล้ว ย่อมจะตอ้งทราบแล้วว่าคดีท่ีไดฟ้้องมานั้นเป็นคดี

พิพาทประเภทใด ในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องทาํการตรวจคาํฟ้องในประเด็นเก่ียวกบัเขตอาํนาจ 

ศาลปกครองกลาง ซ่ึงเขตอาํนาจศาลปกครองกลางในท่ีนั้ น หมายถึง “เขตศาล” ตามาตรา 8  

แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดไว ้ดงันั้น 

ในการท่ีจะพิจารณาว่าคดีท่ีผูฟ้้องคดีนาํมาฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีท่ีอยูใ่นเขตอาํนาจของ

ศาลปกครองกลางหรือไม่นั้ นจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในคาํฟ้องว่า ผูฟ้้องคดี 

มีภูมิลาํเนาอยู่ท่ีใด มูลคดีเกิดข้ึนท่ีใด นอกจากนั้นยงัตอ้งพิจารณาวา่ คดีท่ีนาํมาฟ้องเป็นคดีท่ีอยูใ่น

อาํนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดหรือไม่ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ศาลปกครองกลาง

ย่อมมีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ีอยู่ในอาํนาจศาลปกครอง แต่หากเป็นกรณีท่ีคดีอยู่ในอาํนาจ

พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูสุดแลว้ศาลปกครองกลางยอ่มไม่มีอาํนาจพิจารณาพิพากษาคดีได ้ 

การตรวจคาํฟ้องในประเด็นเก่ียวกับเง่ือนไขการฟ้องคดี เม่ือพนักงานคดีปกครองท่ี

ปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลืองานตุลาการศาลปกครองไดท้าํการตรวจคาํฟ้องทั้งในประเด็นเก่ียวกบัอาํนาจ 

ศาลปกครอง เขตอาํนาจของศาลปกครองกลางมาแล้วและทราบแล้วว่าคาํฟ้องน้ีเป็นคดีพิพาท

ประเภทใด ในขั้นตอนต่อไปจึงตอ้งทาํการตรวจสอบเก่ียวกบัเง่ือนไขในการฟ้องคดี เพราะเหตุว่า

คดีพิพาทแต่ละประเภทย่อมมีเง่ือนไขการฟ้องคดีท่ีแตกต่างกนัไป เช่น การนบัระยะเวลาการฟ้องคดี 

การแกไ้ขเยยีวยาก่อนการฟ้องคดี หรือการชาํระค่าธรรมเนียมศาล เป็นตน้ 

เพื่อให้การตรวจคาํฟ้องในประเด็นเก่ียวกบัเง่ือนไขการฟ้องคดีเป็นไปอย่างรอบคอบ 

พนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลืองานตุลาการศาลปกครองกลาง จึงควรท่ีจะเร่ิมทาํการ

ตรวจสอบตั้งแต่ความเป็นผูมี้สิทธิฟ้องคดี ความสามารถในการฟ้องคดี คาํขอให้ศาลกําหนด 

คาํบงัคบั การแกไ้ขความเดือดร้อนเสียหายก่อนการฟ้องคดี ระยะเวลาในการฟ้องคดี และเง่ือนไขอ่ืน 

เช่น ฟ้องซํ้ า ฟ้องซอ้น หรือการดาํเนินกระบวนพิจารณาซํ้ า เป็นตน้ 

สาํหรับเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดนั้นเป็นกรณีท่ีผูฟ้้องคดีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไป

ตามเง่ือนไข ซ่ึงหากผูฟ้้องคดีไม่อยู่ในเง่ือนไขหรือไม่ดาํเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข ย่อมเป็น

เหตุหน่ึงท่ีศาลจะมีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาได้ และจากเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกาํหนด  
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อาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น 2 กรณี กล่าวคือ กรณีเป็นเง่ือนไขท่ีแกไ้ขไดซ่ึ้งกรณีน้ีพนกังานคดีปกครอง

จะตอ้งเสนอความเห็นต่อตุลาการเพื่อพิจารณามีคาํสั่งให้ผูฟ้้องคดีดาํเนินการแกไ้ขภายในระยะเวลา

ท่ีศาลกาํหนด หรือหากกรณีเป็นเง่ือนไขท่ีแกไ้ขไม่ได ้พนกังานคดีปกครองจะตอ้งเสนอความเห็น

ต่อตุลาการเพื่อพิจารณามีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา  

การเสนอความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสํานวน เม่ือพนกังานคดีปกครองท่ีปฏิบติัหน้าท่ี

ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองกลาง ไดท้าํการตรวจคาํฟ้องครบถว้นในทุกประเด็นแลว้ ส่ิงสําคญัท่ี

พนกังานคดีปกครองตอ้งดาํเนินการคือ การเสนอความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสํานวนเพื่อพิจารณา

วา่จะมีคาํสั่งรับคาํฟ้องน้ีไวพ้ิจารณาหรือไม่ อาจมีการเสนอดว้ยวาจาเพื่อความรวดเร็วหรือการเสนอ

ดว้ยการจดัทาํเป็นบนัทึกเจา้หนา้ท่ีเพื่อเป็นหลกัฐาน ก่อนท่ีพนกังานคดีปกครองจะเสนอความเห็น

ต่อตุลาการเจ้าของสํานวนเพื่อมีคําสั่ง เ ก่ียวกับคําฟ้องนั้ น ควรท่ีจะต้องทําการตรวจสอบ 

ในทุกประเด็นอย่างรอบคอบก่อน เพราะหากศาลมีคําสั่งเ ก่ียวกับคําฟ้องไปโดยผิดพลาด

คลาดเคล่ือนยอ่มส่งผลกระทบต่อการดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาลและโดยท่ีการตรวจคาํฟ้อง

เป็นจุดเร่ิมตน้ของการดาํเนินกระบวนพิจารณาของศาล ฉะนั้น ความเห็นท่ีพนักงานคดีปกครอง

เสนอต่อตุลการจึงมีความสาํคญั 

การเสนอความเห็นให้มีคําส่ังรับคําฟ้อง ยกร่างรายงานกระบวนพิจารณาเพื่อคาํสั่งรับคาํฟ้อง  

ซ่ึงในการยกร่างรายงานกระบวนพิจารณาเพื่อเสนอให้ตุลาการลงนามมีคาํสั่งรับคาํฟ้องนั้ น 

พนกังานคดีปกครองจะตอ้งทาํการสรุปขอ้เทจ็จริงในคาํฟ้องทั้งหมดแลว้อธิบายถึงเหตุผลท่ีสามารถ

รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาได ้โดยจะตอ้งอธิบายในเร่ืองอาํนาจศาลปกครองเขตอาํนาจศาลปกครองกลาง 

ความเป็นผูเ้สียหาย คาํขอทา้ยคาํฟ้อง ระยะเวลาการฟ้องคดีและเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

และเม่ือตุลการเจา้ของสาํนวนพิจารณาลงนามแลว้จึงจะดาํเนินการส่งพิมพห์มายแจง้คาํสั่งศาลต่อไป 

แต่มีขอ้พึงระวงัถา้ปรากฏวา่คาํฟ้องตอ้งดว้ยมาตรา 52 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครอง

และวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ตอ้งเสนอรับคาํฟ้องโดยองคค์ณะ ไม่ใช่อาํนาจของตุลาการนายเดียว 

การเสนอความเห็นให้มีคําส่ังไม่รับคําฟ้องไว้พิจาณาทั้งคดีหรือบางข้อหา หรือไม่รับผู้ฟ้อง

คดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีบางรายหรือคําส่ังจําหน่ายคดี การเสนอความเห็นเพื่อให้ศาลมีคาํสั่งไม่รับคาํ

ฟ้องทั้งคดีหรือไม่รับคาํฟ้องบางขอ้หาหรือไม่รับผูฟ้้องหรือผูถู้กฟ้องคดีบางรายหรือคาํสั่งจาํหน่าย

คดีนั้น พนกังานคดีปกครองจะตอ้งเสนอความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสํานวนพร้อมดว้ยเหตุท่ีทาํให้

ศาลไม่อาจรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา ซ่ึงอาจจะเสนอด้วยวาจาหรือจดัทาํเป็นบนัทึกเจ้าหน้าท่ีก็ได ้ 

เม่ือตุลาการเจา้ของสาํนวนเห็นชอบตามท่ีเสนอ  

การเสนอความเห็นใหมี้คาํสั่งเก่ียวกบัคาํขอกาํหนดมาตรการหรือวธีิการชัว่คราวก่อนการ

พิพากษา กรณีการขอทุเลาการบงัคบัตามกฎ ในกรณีน้ีให้พนักงานคดีปกครองพิจารณาก่อนว่า 

คาํฟ้องดงักล่าวศาลรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาไดห้รือไม่ หากไม่สามารถรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาไดก้็ไม่

จาํตอ้งพิจารณาคาํขอทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือคาํสั่งทางปกครองดงักล่าว ในกรณีน้ีสามารถเสนอ
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ตุลาการเจา้ของสาํนวนเพื่อเสนอองคค์ณะมีคาํสั่งไม่รับคาํฟ้องพร้อมกบัไม่รับคาํขอทุเลาการบงัคบั

ตามกฎหรือคําสั่ งทางปกครองไปพร้อมกันโดยดํา เ นินการเช่นเดียวกับการจัดทํา  ต.19  

ถา้คาํฟ้องดงักล่าวศาลสามารถรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาได ้แต่กรณีของคาํขอทุเลาเห็นวา่ยื่นโดยไม่มี

ขอ้อา้งหรือขอ้เทจ็จริงเพียงพอหรือไม่มีเหตุผลหรือสาระอนัควรไดรั้บการพิจารณา หรืออาจเห็นได้

ชดัแจง้ว่าไม่สมควรทุเลาการบงัคบัตามกฎหรือคาํสั่งทางปกครองให้พนักงานคดีปกครองเสนอ

ความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสาํนวนเพื่อสั่งรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา แต่สั่งไม่รับคาํทุเลาการบงัคบัตาม

กฎหรือคาํสั่งทางปกครองไวพ้ิจารณา ต.20 แลว้แต่กรณี แต่ถา้คาํฟ้องและคาํขอทุเลาดงักล่าวรับไว้

พิจารณาไดใ้ห้พนักงานคดีปกครองเสนอตุลาการเจา้ของสํานวนมีคาํสั่งรับคาํฟ้องและคาํขอทุเลาไว้

พิจารณา และให้นัดไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายในประเด็นคาํขอทุเลาดังกล่าว แต่ถ้าเป็นกรณีท่ี 

ผูฟ้้องคดีไม่มีคาํขอทุเลาและเป็นกรณีท่ีศาลเห็นเองจะเสนอให้ตุลาการเจา้ของสํานวนไต่สวน

หรือไม่ก็ได ้

การแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นวิธีพิจารณาคดีท่ีตุลาการเป็นผูค้วบคุม หรือกาํหนดทิศทาง 

การแสวงหาขอ้เทจ็จริงและเป็นวธีิพิจารณาท่ีใหคู้่กรณีมีสิทธิตรวจดูและโตแ้ยง้แสดงพยานหลกัฐานของ

คู่กรณีอีกฝ่ายได้อย่างเต็มท่ี ดังนั้น ก่อนอ่ืนควรมีความเขา้ใจพื้นฐานของระบบวิธีพิจารณาโดย

ระบบไต่สวนในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง กระบวนพิจารณาคดีของตุลาการแสดงให้เห็น

อย่างเด่นชัดตั้ งแต่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยตุลาการศาลปกครองไม่สามารถนํา 

คดีปกครองข้ึนมาดาํเนินการแสวงหาขอ้เท็จจริงและพิจารณาพิพากษาไดด้ว้ยตนเอง จึงตอ้งมีการ

ฟ้องคดีโดยคู่กรณี เม่ือศาลเห็นว่าคาํฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์ครบถว้นหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี

กฎหมายบญัญติัหรือไม่สมบูรณ์ครบถว้นเพราะคาํฟ้องนั้นไม่มีเหตุผลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอหรือ

ในกรณีท่ีมิได้แนบคาํสั่งทางปกครองมาพร้อมกับคาํฟ้องหรือในกรณีท่ีคาํฟ้องนั้นเป็นคาํฟ้อง

ร่วมกนั เม่ือเห็นว่ามีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีศาลจะมีคาํพิพากษาหรือมีคาํสั่งไดแ้ลว้ แมเ้พียงดูจากคาํฟ้อง

ศาลก็สามารถยุติการแสวงหาขอ้เท็จจริงและดาํเนินการเพื่อพิพากษาคดีต่อไปได ้ดว้ยภาระหน้าท่ี

ของตุลาการศาลปกครองมีจาํนวนมาก กฎหมายจึงกาํหนดให้มีตาํแหน่งพนักงานคดีปกครองไว้

ช่วยเหลือตุลาการเจา้ของสํานวนมอบหมาย ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองฯ 

และการปฏิบติัหน้าท่ีของพนักงานคดีปกครอง ตามขอ้ 19 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ฯ ว่าด้วย 

องค์คณะฯ ซ่ึงพนกังานคดีปกครองจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวมาแลว้ควบคู่ไปกบัอาํนาจหน้าท่ี

ของตุลาการเจา้ของสาํนวนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ดงัน้ี 

การแสวงหาข้อเท็จจริงในช้ันก่อนรับคําฟ้องไว้พิจารณา การตรวจคาํฟ้องเบ้ืองต้น 

ภายหลงัจากท่ีไดล้งทะเบียนคดีสารบบความ และออกใบรับให้ผูฟ้้องคดีพนกังานเจา้หนา้ท่ีศาลจึงมี

หนา้ท่ีตรวจคาํฟ้องในเบ้ืองตน้ ถา้เห็นวา่เป็นคาํฟ้องท่ีสมบูรณ์ครบถว้นก็ให้เสนอคาํฟ้องต่ออธิบดี

ศาลปกครองเพื่อดาํเนินการต่อไป ถา้เห็นวา่คาํฟ้องนั้นไม่สมบูรณ์ครบถว้น ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ หรือ

ผูฟ้้องคดีชาํระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถว้น ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีศาลแนะนาํให้ผูฟ้้องคดีแกไ้ข 
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หรือชําระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถ้าเห็นว่าข้อท่ีไม่สมบูรณ์

ครบถว้นนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกตอ้งไดห้รือเป็นคดีท่ีไม่อยู่ในอาํนาจของศาลปกครอง 

หรือผูฟ้้องคดีไม่แกไ้ขคาํฟ้องหรือไม่ชาํระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

ใหบ้นัทึกไวแ้ลว้เสนอคาํฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองเพื่อดาํเนินการต่อไป 

การช่วยเหลือตุลาการเจา้ของสํานวนเพื่อแสวงหาขอ้เท็จจริงประกอบการตรวจคาํฟ้อง 

ภายหลงัจากท่ีได้รับมอบหมายจากองค์คณะตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 56 ท่ีกาํหนดให้ตุลาการ

หวัหนา้คณะแต่งตั้งตุลาการในองคค์ณะคนหน่ึงเป็นตุลาการเจา้ของสํานวน แลว้ให้ตุลาการเจา้ของ

สาํนวนตรวจคาํฟ้อง ถา้เห็นวา่เป็นคาํฟ้องท่ีไม่สมบูรณ์ครบถว้นซ่ึงผูฟ้้องคดีอาจแกไ้ขได ้หรือผูฟ้้องคดี

ชาํระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน ตุลาการเจา้ของสํานวนมีคาํสั่งให้ผูฟ้้องคดีแก้ไข หรือชาํระ

ค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถว้นภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถา้ไม่มีการแกไ้ขหรือชาํระค่าธรรมเนียม

ศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือขอ้ท่ีไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจ

แกไ้ขใหถู้กตอ้งได ้หรือเป็นคดีท่ีไม่อยูอ่าํนาจของศาลปกครอง ใหตุ้ลาการเจา้ของสํานวนเสนอองค์

คณะสั่งไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาและสั่งจาํหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซ่ึงจะเป็นการแสวงหา

ขอ้เท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณารับหรือไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา โดยตรวจสอบจากประเด็น

เ ก่ียวกับอํา นาจศาลป กครองแล ะเ ง่ือนไข ในกา รฟ้อง คดีป กครองว่ารายก ารครบถ้วน 

ตามมาตรา 45 วรรคหน่ึง และให้คาํแนะนาํตามขอ้ 35 แห่งระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ฯ แก่ผูฟ้้องคดี 

และใช้ประกอบความเห็นเสนอตุลาการเพื่อศาลจะได้ใช้อ ํานาจตามข้อ 37 ของระเบียบฯ  

ดงักล่าวใหมี้คาํสั่งรับหรือไม่รับคาํฟ้องไวพ้ิจารณาคดีต่อไป 

การแสงหาข้อเท็จจริงช้ันรับคําฟ้องไว้พิจารณาและให้ทําคําให้การ เม่ือพนักงาน 

คดีปกครองไดต้รวจคาํฟ้องและเห็นว่าเป็นคาํฟ้องท่ีสมบูรณ์ จะทาํการยกกระบวนพิจารณาเสนอ

ความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสํานวนเพื่อมีคาํสั่งรับคาํฟ้องไวพ้ิจารณา ทั้งน้ีให้เสนอตุลาการเจา้ของ

สํานวนมีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทาํคาํให้การภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดรั้บสําเนาคาํฟ้องหรือ

ภายในระยะเวลาท่ีศาลกาํหนด พร้อมทั้งใหส่้งสาํเนาคาํใหก้ารตามจาํนวนผูฟ้้องคดีไปพร้อมกนัดว้ย 

หากพนกังานคดีปกครองพิจารณาแลว้เห็นว่าถา้กาํหนดประเด็นใหผู้ถู้กฟ้องคดีทาํคาํให้การจะทาํ

ให้ไดข้อ้เท็จจริงชัดเจนหรือเห็นว่ามีความจาํเป็นตอ้งใช้พยานหลกัฐานใด ให้ทาํรายงานกระบวน

พิจารณาเสนอความเห็นต่อตุลาการเจา้ของสํานวนเพื่อมีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทาํคาํให้การตามประเด็นท่ี

กาํหนดหรือส่งพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เม่ือตุลาการ

เจ้าของสํานวนมีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทาํคาํให้การแล้วให้พนักงานคดีปกครองบันทึกข้อมูล 

ความเคล่ือนไหวคดีลงระบบคอมพิวเตอร์ และนาํไปออกหมาย เม่ือกลุ่มออกหมายพิมพห์มายเสร็จ

ให้พนักงานคดีปกครองตรวจสอบความถูกต้องและเสนอตุลาการเจ้าของสํานวนลงนาม  

จดัชุดเอกสารโดยส่งสําเนาคาํฟ้องและสําเนาพยานหลกัฐานไปพร้อมหมายและนาํไปปลดหมาย 

ทั้งน้ี หากพยานหลกัฐานประกอบคาํฟ้องมีปริมาณหรือสภาพท่ีทาํให้การส่งสําเนาให้แก่ผูถู้กฟ้องคดี
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จะเป็นภาระแก่ศาลอย่างมาก อาจเสนอความเห็นให้ส่งรายการพยานหลักฐานไปให้ เพื่อให ้

ผูถู้กฟ้องคดีมาขอตรวจดูหรือขอรับท่ีศาล 

รับคําให้การและให้ทําคําคัดค้านคําให้การ เม่ือผูถู้กฟ้องคดียื่นคาํให้การแลว้ให้พนกังานคดี

ปกครองตรวจสอบว่าผูถู้กฟ้องคดียื่นคาํให้การโดยชัดแจง้แสดงการปฏิเสธหรือยอมรับขอ้หาท่ี

ปรากฏในคาํฟ้อง คาํขอทา้ยฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมส่งพยานหลกัฐานท่ีรับรองถูกตอ้งตาม

จาํนวนท่ีตุลาการเจา้ของสํานวนกาํหนดหรือไม่ หากเห็นว่าคาํให้การไม่ครบถ้วนตามประเด็นท่ี

ปรากฏในคาํฟ้องหรือไม่ชัดเจนเพียงพอ ให้ทาํรายงานกระบวนพิจารณาเสนอความเห็นต่อ 

ตุลาการเจา้ของสํานวนเพื่อมีคาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีดาํเนินการแก้ไขหรือจดัส่งคาํให้การมาใหม่

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เม่ือตุลาการเจา้ของสาํนวนมีคาํสั่งเป็นประการใดให้นาํใหอ้อกหมายเพื่อ

แจง้คาํสั่งให้ผูถู้กฟ้องคดีทราบ เม่ือพนกังานคดีปกครองตรวจสอบแลว้เห็นว่าคาํให้การครบถว้น

หรือชัดเจนให้เสนอตุลาการเจ้าของสํานวนเพื่อมีคาํสั่งรับคาํให้การและให้ส่งสําเนาคาํให้การ 

พร้อมทั้ งสํา เนาพยานหลักฐานไปยังผู ้ฟ้องคดีเพื่อให้คัดค้านหรือยอมรับคําให้การหรือ

พยานหลักฐานท่ีผูถู้กฟ้องคดียื่นต่อศาล ถ้าผูฟ้้องคดีประสงค์จะยื่นคาํคัดค้านคาํให้การให้ทาํ 

คาํคดัคา้นคาํให้การยื่นต่อศาลพร้อมสําเนาตามจาํนวนผูถู้กฟ้องคดีภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ี

ได้รับสําเนาคาํให้การหรือภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เม่ือตุลาการเจา้ของสํานวนมีคาํสั่งแล้วให้

บนัทึกขอ้มูลความเคล่ือนไหวคดีลงระบบคอมพิวเตอร์ เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาตามคาํสั่งเรียกให้

ทาํคาํให้การแล้วหากผูถู้กฟ้องคดีไม่ได้ดาํเนินการตามคาํสั่งศาล ให้เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานสารบบคดี

รายงานตุลาการเจา้ของสาํนวนเพื่อพิจารณา 

รับคําคัดค้านคําให้การและให้ทําคําให้การเพิ่มเติม เม่ือผูฟ้้องคดียื่นคาํคดัคา้นคาํให้การ 

ต่อศาลแลว้ ใหพ้นกังานคดีปกครองตรวจสอบคาํคดัคา้นคาํใหก้ารมีไดเ้ฉพาะในประเด็นท่ีไดย้กข้ึน

กล่าวในคาํฟ้อง คาํใหก้ารหรือท่ีศาลกาํหนด ให้พนกังานคดีปกครองตรวจสอบคาํคดัคา้นคาํให้การ

ของผูฟ้้องคดี หากพบว่าคาํคดัคา้นคาํให้การมีประเด็นหรือคาํขอเพิ่มข้ึนใหม่หรือต่างจากคาํฟ้อง 

คาํให้การหรือท่ีศาลกาํหนด ให้ทาํร่างคาํสั่งไม่รับประเด็นหรือคาํขอใหม่นั้นไวพ้ิจารณาเสนอตุลาการ 

หากคาํคดัคา้นคาํให้การครบถว้น ชดัเจน และผูฟ้้องคดีส่งสําเนาคาํคดัคา้นคาํให้การตามจาํนวนท่ี

กาํหนด ให้พนกังานคดีปกครองเสนอตุลาการเจา้ของสํานวนมีคาํสั่งรับคาํคดัคา้นคาํให้การและให้

ส่งสําเนาคาํคดัคา้นคาํให้การไปให้ผูถู้กฟ้องคดีทาํคาํให้การเพิ่มเติมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ี

ได้รับสําเนาคาํคดัค้านคาํให้การหรือภายในเวลาท่ีกาํหนด เม่ือตุลาการเจ้าของสํานวนมีคาํสั่ง 

แลว้ใหพ้นกังานคดีปกครองบนัทึกขอ้มูลความเคล่ือนไหวคดีลงระบบคอมพิวเตอร์และไปส่งพิมพ์

ค ําสั่งเรียกให้ทําคําให้การเพิ่มเติม เม่ือได้รับหมายแล้วให้พนักงานคดีปกครองตรวจสอบ 

ความถูกตอ้ง หลงัจากเสนอตุลาการเจา้ของสํานวนลงนามแลว้ให้ส่งสําเนาคาํคดัคา้นคาํให้การและ

สาํเนาพยานหลกัฐานไปพร้อมคาํสั่งเรียกใหท้าํคาํใหก้ารเพิ่มเติมและนาํไปปลดหมาย 
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รับคําให้การเพิ่มเติมและส่งสําเนาคําให้การเพิ่มเติมไปให้ผู้ฟ้องคดี เม่ือผู ้ฟ้องคดี 

ยื่นคาํให้การเพิ่มเติมแล้วให้พนักงานคดีปกครองตรวจสอบความครบถ้วน และเสนอตุลาการ

เจา้ของสาํนวนเพื่อมีคาํสั่งรับคาํใหก้ารเพิ่มเติมและส่งสาํเนาคาํใหก้ารเพิ่มเติมไปใหผู้ฟ้้องคดีทราบ 

ขั้นตอนวิธีการแสวงหาขอ้เท็จจริงของศาล การแสวงหาขอ้เท็จจริงท่ีกล่าวมาขา้งต้น  

หากยงัไม่เพียงพอศาลมีอาจออกคาํสั่งเรียกคู่กรณีหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคาํได้ตามท่ี

เห็นสมควร โดยมีวิธีการปฏิบัติโดยการเรียกให้คู่กรณีมาไต่สวน การเรียกพยานเอกสาร  

พยานผูเ้ช่ียวชาญ เดินเผชิญสืบ สืบพยานล่วงหน้า ส่งประเด็นให้ศาลปกครองชั้นตน้อ่ืนแสวงหา

ขอ้เทจ็จริงนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่พยานหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริงท่ีศาลตอ้งการนั้นจะแสวงหาโดยใชว้ิธีใด 

เม่ือไดพ้ยานหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริงตามวิธีการดงักล่าวแลว้พนกังานคดีปกครองตอ้งสรุปดว้ยว่า

ศาลไดใ้ชก้ระบวนวธีิพิจารณาในวธีิการดงักล่าวและไดพ้ยานหลกัฐานหรือขอ้เทจ็จริงนั้นมา 

การจัดทาํบันทกึเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการจัดทาํบันทกึของตุลาการเจ้าของสํานวน (สรุปสํานวน) 

การสรุปขอ้เท็จจริงประกอบไปดว้ยการสรุปขอ้เท็จจริงตามลาํดบัเหตุการณ์ เวลา และ

ขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายหรือกฎในคดีพิพาทนั้น ซ่ึงจะทาํใหก้ารรับฟังขอ้เท็จจริงหรือการ

รับฟังพยานหลกัฐานสามารถนาํไปใชใ้นการวินิจฉยัเน้ือหาของคดีไดง่้ายยิ่งข้ึน มีความเป็นตรรกะ 

และทาํใหก้ารใหเ้หตุผลมีความน่าเช่ือถือวา่เป็นสรุปสาํนวนท่ีถูกตอ้งและมีความยติุธรรม 

ภายหลงัจากท่ีศาลไดแ้สวงหาขอ้เท็จจริงจากคาํคู่ความและกรณีอ่ืนๆ พนกังานคดีปกครอง

มีหน้าท่ีจดัทาํบนัทึกเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบการจดัทาํบนัทึกของตุลาการเจา้ของสํานวน ต.14  

หากพิจารณาแลว้เห็นว่าคดีมีขอ้เท็จจริงเพียงพอท่ีจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคาํสั่งช้ีขาดคดีแล้ว 

ดงันั้น บนัทึกเจา้หน้าท่ีของพนกังานคดีปกครองจึงมีรูปแบบและเน้ือหาใกล้เคียงกบับนัทึกของ 

ตุลาการเจา้ของสํานวนซ่ึงในทางปฏิบติัพนักงานคดีปกครองอาจดาํเนินการยกร่างทั้งในรูปแบบ

บนัทึกเจา้หน้าท่ี หรือบนัทึกของตุลาการเจา้ของสํานวนก็ได ้บนัทึกของตุลาการเจา้ของสํานวนมี

ความสําคญัมากเน่ืองจากเป็นการสรุปขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการดาํเนินกระบวนพิจารณาทั้งหมดและ

เป็นแนวทางในการจดัทาํคาํพิพากษาต่อไป  

เม่ือพนกังานคดีปกครองจดัทาํบนัทึกเจา้หน้าแล้วเสร็จและเสนอต่อตุลากาเจา้ของสํานวน

เพื่อพิจารณาแล้ว ตุลาการเจา้ของสํานวนจะมีคาํสั่งให้จดัทาํบนัทึกของตุลาการเจ้าของสํานวน  

โดยตุลาการเจ้าของสํานวนอาจเห็นชอบตามบันทึกเจ้าหน้าท่ีของพนักงานคดีปกครองก็ได ้ 

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการกาํหนดวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริงโดยตุลาการเจา้ของสํานวน 

จะเสนอบนัทึกของตุลการเจา้ของสาํนวนพร้อมทั้งรายงานกระบวนพิจารณาท่ีกาํหนดวนัส้ินสุดการ

แสวงหาข้อเท็จจริงไว้แล้วต่อองค์คณะเพื่อพิจารณา เม่ือองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ 

ตุลาการเจ้าของสํานวน ตุลาการหัวหน้าคณะก็จะกําหนดวนัส้ินสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง 

ตามรายงานกระบวนพิจารณาท่ีตุลาการเจ้าของสํานวนได้เสนอ แล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบถึงวนั

ส้ินสุดแสวงหาขอ้เทจ็จริงล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 10 วนั 
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การจัดทาํคําแถลงการณ์ หลงัจากท่ีไดก้าํหนดวนัส้ินสุดการแสวงหาขอ้เท็จจริงในคดีแลว้ 

ก่อนวนันัง่พิจารณาคดี ตุลาการเจา้ของสํานวนตอ้งส่งมอบสํานวนคดีให้ตุลาการผูแ้ถลงคดีพิจารณา

โดยจัดทาํสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเห็นในการวินิจฉัยคดีเสนอต่อองค์คณะนั้ น  

โดยตุลาการผูแ้ถลงคดีไดรั้บการแต่งตั้งมาจากอธิบดีศาลปกครองชั้นตน้หรือประธานศาลปกครองสูงสุด 

และตุลาการผูแ้ถลงคดีผูไ้ดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งมิใช่ตุลาการในองคค์ณะท่ีพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

พนักงานคดีปกครองต้องทําหน้า ท่ีตรวจพิสูจน์อักษรของคําแถลงการณ์ พร้อมกับร่างท่ี 

ตุลาการผูแ้ถลงคดีแกไ้ขแลว้ส่งใหตุ้ลาการเจา้ของสาํนวนดาํเนินการต่อไป 

การประสานวันน่ังพิจารณา เม่ือนําส่งคาํแถลงการณ์พร้อมสํานวนให้สํานักอธิบดี 

ศาลปกครองกลางหรือประธานศาลปกครองสูงสุดเรียบร้อยแลว้ องคค์ณะจะกาํหนดวนันัง่พิจารณา

คดีคร้ังแรก ซ่ึงตุลาการผูแ้ถลงคดีจะตอ้งช้ีแจงดว้ยวาจาต่อองค์คณะเพื่อประกอบคาํแถลงการณ์ 

เป็นหนังสือท่ีได้เสนอไว้แล้ว ดังนั้ น พนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการเจ้าของสํานวน 

จะประสานมาย ังพนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการผู ้แถลงคดีเพื่ อขอนัดหมายกับ 

ตุลาการผูแ้ถลงคดีในการกาํหนดวนันั่งพิจารณาคดี เม่ือนัดหมายได้แล้วพนักงานคดีปกครอง

ช่วยงานตุลาการเจา้ของสาํนวนจะแจง้ใหห้อ้งท่ีใชน้ัง่พิจารณาพร้อมสําเนาหมายแจง้วนันัง่พิจารณา

คดีคร้ังแรกมายงัตุลาการผูแ้ถลงคดีอีกคร้ัง ให้พนักงานคดีปกครองช่วยงานตุลาการผูแ้ถลงคดี 

ลง ว ัน  เ ดือน ปี  ห้อง ท่ี ใ ช้นั่ ง พิ จา รณา  อง ค์ค ณ ะ  หม า ย เล ข ค ดี  ช่ื อผู ้ฟ้ อง ค ดี /ผู ้อุท ธ รณ์  

องคค์ณะตุลาการเจา้ของสํานวนไวเ้พื่อเตือนตุลาการผูแ้ถลงคดีล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั ก่อนถึงวนั

นัง่พิจารณาดี 

การออกหมายแจ้งกําหนดวันน่ังพิจารณาคร้ังแรกและส่งสรุปขอ้เท็จจริงของตุลาการ

เจา้ของสาํนวน ตอ้งใหคู่้กรณีทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

การออกหมายเลขคดีแดง เม่ือคู่กรณีไม่พอใจในคาํพิพากษาซ่ึงนาํไปสู่การอุทธรณ์คดี  

ศาลได้มีคาํพิพากษาหรือคาํสั่ง คู่กรณีหรือผูมี้ส่วนได้เสียท่ีมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนแตกต่างจาก 

คําพิพากษาหรือคําสั่ งของศาลปกครองชั้ นต้น คู่กรณีหรือผู ้มี ส่วนได้เสียย่อมมีสิทธิ ท่ีจะ 

โตแ้ยง้หรือคดัคา้นคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองชั้นตน้ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยจดัทาํ 

คาํอุทธรณ์เป็นหนงัสือยืน่ต่อศาลปกครองชั้นตน้ท่ีมีคาํพิพากษาหรือคาํสั่งเพื่อให้ศาลปกครองสูงสุด

พิจารณาทบทวนคาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลปกครองชั้น ซ่ึงเม่ือพนักงานคดีปกครองได้รับ

มอบหมายให้ตรวจอุทธรณ์ว่าจะเป็นการอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํร้องอุทธรณ์คาํสั่งนั้นจะตอ้ง

ตรวจเง่ือนไขการอุทธรณ์ต้องพิจารณาว่าอุทธรณ์สมบูรณ์ครบถ้วนหรือไม่ มีการชําระค่า 

ธรรมเนียมศาลครบถ้วนหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ตอ้งห้ามหรือไม่ หากพนักงานคดีปกครองเห็นว่า 

คาํอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซ่ึงผู ้อุทธรณ์อาจแก้ไขได้ หรือผู ้อุทธรณ์ชําระค่าธรรมเนียม 

ไม่ครบถว้น ผูอุ้ทธรณ์ไม่แกไ้ขอุทธรณ์ใหส้มบูรณ์ครบถว้นหรือชาํระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถว้น
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ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือขอ้ท่ีไม่สมบูรณ์ครบถว้นนั้นเป็นกรณีท่ีไม่อาจแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้

หรือคาํอุทธรณ์ตอ้งหา้มตามกฎหมายหรือคาํอุทธรณ์ยืน่โดยผิดระเบียบ 

การปรับข้อเทจ็จริงเข้ากบัข้อกฎหมาย  วา่ตอ้งนาํขอ้กฎหมายใดมาวินิจฉยั ดงันั้น เหตุผล

ของการวนิิจฉยัเน้ือหาของคดีจึงตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้เท็จจริงและการปรับใชข้อ้กฎหมาย จึงเป็น

หน้าท่ีท่ีพนกังานคดีปกครองจะตอ้งให้ลกัษณะของกฎหมายในการวินิจฉัย หากกฎหมายท่ีมีอยู ่

ไดช้ดัเจนเพียงพอกบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึนก็ตอ้งตีความหรือให้ความหมายหรือนิยามความไม่ชดัเจน

ของกฎหมายนั้นว่า มีความหมายอย่างไรพร้อมเหตุผลประกอบดว้ย กล่าวคือ เป็นการให้ลกัษณะ

ของกฎหมายท่ีศาลปกครองมีหนา้ท่ีทาํใหข้อ้กฎหมายสมบูรณ์ เพื่อนาํมาวนิิจฉยักบัขอ้เท็จจริงท่ีเป็น

ท่ียุติแล้วและนาํไปสู่การวินิจฉัยประเด็นเน้ือหาของคดี พนกังานคดีปกครองจึงตอ้งใช้หลกัการ

ตีความกฎหมายปกครองและกฎหมายทัว่ไปมาอุดช่องว่างหรือสามารถทาํให้กฎหมายท่ีนํามา

วนิิจฉยัคดีมีประสิทธิภาพได ้

การเสนอความเห็นในกรณีที่ต้องมีคําบังคับ พนักงานคดีปกครองจะตอ้งตรวจสอบว่า 

คดีนั้นศาลไดมี้คาํสั่งเก่ียวกบัวิธีการชัว่คราวก่อนการพิพากษาหรือไม่ และตอ้งสรุปด้วยว่าจะให้

คาํสั่งเก่ียวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามีผลต่อไปหรือไม่ อย่างไร ซ่ึงส่วนใหญ่จะให ้

คาํสั่งดงักล่าวส้ินผลลง เน่ืองจากคาํสั่งดงักล่าวจะมีผลบงัคบัตามคาํพิพากษามาแทนท่ีและกาํหนด

ผลของคดีใหย้ติุ ในกรณีท่ีพนกังานคดีปกครองเห็นวา่ศาลควรพิพากษาและมีคาํบงัคบัพนกังานคดี

ปกครองตอ้งตรวจสอบวา่คาํบงัคบันั้นๆ ศาลปกครองกลางมีอาํนาจกาํหนดไดเ้พียงใดและตอ้งเป็น

ผลจากการวินิจฉัยซ่ึงประกอบไปด้วยเหตุผล  การเสนอให้ศาลมีคาํบงัคบั พนักงานคดีปกครอง

จะตอ้งเสนอให้ศาลกาํหนดคาํบงัคบัตามคาํขอของผูฟ้้องคดี ในกรณีคาํบงัคบัให้ชําระเงินหรือ 

ส่งมอบทรัพยสิ์น ถา้ผูน้ั้นไม่ชาํระเงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์น ศาลอาจมีคาํสั่งให้มีการบงัคบัคดีแก่

ทรัพยสิ์นของบุคคลนั้นได ้

ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอขั้นตอนต่างๆ ของการทาํงานตาํแหน่งพนกังานคดีปกครอง เพื่อให้

เห็นถึงบทบาทสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) ในกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี กลุ่มออกหมาย  

ท่ีมีความเช่ือมโยงของกลุ่มงานต่างๆ เหล่าน้ีมาสู่องค์คณะตุลาการท่ีช่วยในการขับเคล่ือน

กระบวนการพิจารณาคดีตลอดจนคดีถึงท่ีสุดและการนาํไปสู่การเยียวยาไดท้นัต่อความเดือดร้อน

ของประชาชน 
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ภาพประกอบที่ 4 สถิติคดีรับเข้า คดีแล้วเสร็จ และคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาสะสมของ 

                                ศาลปกครอง จาํแนกตามปี พ.ศ. ตั้งแต่เปิดทาํการจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ทีม่า : รายงานประจาํปี 2557 
 

ผลสําเร็จของการดําเนินคดี เม่ือพิจารณาแล้วคดีรับเข้าของศาลปกครองมีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ.ศ. 2556 มีคดีรับเขา้สูงถึง13,020 คดี มากกว่าค่าเฉล่ียของปี

รับเขา้ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2551-2555) จาํนวน 4,958 คดี หรือมากกว่าร้อยละ 61.51 อย่างไรก็ตาม

จาํนวนคดีท่ีสามารถพจิารณาไดแ้ลว้เสร็จมีแนวโนม้สูงเพิ่มข้ึนทุกปีเช่นกนั โดยในปี 2556 พิจารณา

ได้แล้วเสร็จสูงถึง 9,721 คดี แต่คดีท่ีรับเขา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นจาํนวนมากส่งผลให้จาํนวนคดีท่ีอยู่

ระหวา่งพิจารณาสะสมเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  มีคดีอยูร่ะหวา่ง

พิจารณาสะสมเพิ่มข้ึน 20,633 คดี แมว้า่คดีท่ีอยูร่ะหวา่งพิจารณาสะสมเพิ่มสูงข้ึนแต่คดีเหล่าน้ีเป็น

คดีท่ีรับเขา้มาใหม่ในปี 2555-2556 สูงถึง 15,520 คดี คิดเป็นร้อยละ 75.22 ของคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการ

พิจารณาทั้งหมด 
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      กลุ่ม     ตําแหน่ง กรอบอตัรา อตัราครองปัจจุบัน 

กลุ่มรับฟ้อง ผูอ้าํนวยการกลุ่ม 1 1 

 พนกังานคดีปกครอง 9 12 

 เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

(ชาํนาญการพิเศษ-เช่ียวชาญ) 

2 ไม่มี 

 เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

(ปฏิบติัการ-ชาํนาญการพิเศษ) 

9 7 

 เจา้พนกังานธุรการ 4 3 

 พนกังานราชการศาลฯ 11 6 

 ลูกจา้งชัว่คราว - 3 

กลุ่มสารบบคดี ผูอ้าํนวยการกลุ่ม 1 1 

 พนกังานคดีปกครอง 4 15 

 เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

(ชาํนาญการพิเศษ-เช่ียวชาญ) 

2 ไม่มี 

 เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

(ปฏิบติัการ-ชาํนาญการพิเศษ) 

15 14 

 เจา้พนกังานธุรการ 7 ไม่มี 

 พนกังานราชการศาลฯ 7 7 

 ลูกจา้งชัว่คราว -  2 

กลุ่มออกหมาย      ผูอ้าํนวยการกลุ่ม      1  1 

      พนกังานคดีปกครอง      7 18 

      เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

     (ชาํนาญการพิเศษ-เช่ียวชาญ) 

    14 13 

      เจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

     (ปฏิบติัการ-ชาํนาญการพิเศษ) 

    14 13 

      เจา้พนกังานธุรการ     13    7 

      พนกังานราชการศาลฯ     33 24 

      ลูกจา้งชัว่คราว -    2 

องคค์ณะ      พนกังานคดีปกครอง     482 218 

 

ตารางที ่1 อตัรากาํลงัของกลุ่มสนบัสนุนคดีปกครอง ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 

ทีม่า : กลุ่มบริหารทัว่ไป สาํนกังานศาลปกครองกลาง 
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จากตาราง จะเห็นไดว้า่สัดส่วนอตัรากาํลงัของเจา้หนา้ท่ีระหวา่งกรอบอตัราท่ีสํานกังาน

ไดก้าํหนดไวโ้ดยจาํแนกแต่ละตาํแหน่งกบัอตัราครองปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่แต่ละตาํแหน่งมีส่วนเกิน

และส่วนท่ีขาดไปในสัดส่วนท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกนัเม่ือเปรียบเทียบกนักบัปริมาณคดีท่ีเพิ่มข้ึน

ส่งผลใหมี้คดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคงคา้งสะสมเพิ่มข้ึนตามมา 

 

ผลการศึกษาภาคสนาม 

โดยเก็บข้อมูลจาการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการ

ปฏิบติังานในตาํแหน่ง จาํนวน 11 คน คือ ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าท่ีศาลปกครอง เจ้าพนักงานธุรการ 

เลขานุการประจาํองคค์ณะ และพนกังานเดินหมาย โดยเน้ือหาท่ีนาํเสนอเป็นการบรรยายเรียงลาํดบั

ตามคาํถามในแบบสัมภาษณ์ และการตอบคาํถามของผูใ้ห้สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซ่ึงคาํถาม

ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจยัมี 4 ขอ้ และในส่วนเพิ่มเติมของแบบสัมภาษณ์คือปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบติังานพร้อมขอ้เสนอแนะของแต่ละคน ซ่ึงคาํถามครอบคลุมวตัถุประสงคข์อง

การวจิยั 3 ขอ้ คือ 

1.  เพื่อศึกษาความสําคัญของสายงานสนับสนุน (ด้านคดีปกครอง) ของสํานักงาน 

ศาลปกครองกลาง 

2.  เพื่อศึกษากระบวนการทาํงานของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) ของสํานกังาน

ศาลปกครองกลาง 

3.  เพื่อศึกษาถึงความสําเร็จในการปฏิบติังานของสายงานสนบัสนุน (ดา้นคดีปกครอง) 

ของสาํนกังานศาลปกครองกลาง 

คําถามข้อที่ 1 โครงสร้างของสํานกังานศาลปกครองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  

หากไม่เหมาะสมท่านคิดวา่ควรปรับปรุงอยา่งไร 

คําถามข้อที่ 2 อตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมาย 

มีเพียงพอสอดคลอ้งต่อปริมาณงานของคดีท่ีเขา้มา หรือไม่ อยา่งไร 

คําถามข้อที ่3 หน่วยงานของท่านไดมี้การจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในดา้นการ

ปฏิบติังานให้แก่เจา้หน้าท่ีเพียงพอหรือไม่ อย่างไร และท่านอยากให้หน่วยงานพฒันาบุคลากร 

ในดา้นใด 

คําถามข้อที่ 4 สายงานสนบัสนุนท่ีอยู่ในกลุ่มของท่านมีความสอดคล้องกับงานท่ีทาํ

หรือไม่ อยา่งไร 

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บรวบรวมจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจากการสัมภาษณ์ในการศึกษา

คร้ังน้ี ประกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั จาํนวน 11 คน ดงัน้ี 
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1.  นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

2.  นายคมกฤช  วชัรบุตร   ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

3.  นายอลงกต  ไผพ่ลู   ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

4.  นายมนสั  ไหมอ่อน   ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ 

5.  นายสารัต  ขนุนวล   ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ 

6.  นายบุญโรจน์  สีดาํ   ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ 

7.  นางณฐักฤตา  เปรมปรีด์ิ  ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองชาํนาญการ 

8.  นายเกียรติวสุิทธ์ิ  ฐิตะฐาน  ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ 

9.  น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท ์ ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

10.  นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี  ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ 

11.  นายนราชยั  บุญยธนดิลก  ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย 

ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

คําถามข้อที่ 1 โครงสร้างของสํานักงานศาลปกครองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

หากไม่เหมาะสมท่านคิดว่าควรปรับปรุงอย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

โครงสร้างของสํานักงานศาลปกครองยงัไม่เหมาะสม เน่ืองจากปัจจุบันมีการบรรจุ

อัตรากําลังพนักงานคดีปกครองเ ป็นจํานวนมากเพื่ อให้ ช่วยงานตุลาการศาลปกครอง  

แต่ในขณะเดียวกนัอตัรากาํลงัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการกลบั

ไม่เพิ่มข้ึน เม่ือมีการขยายอัตรากําลังของตําแหน่งพนักงานคดีปกครองเพิ่มข้ึนทําให้งาน 

ในส่วนของการพิจารณาคดีเพิ่มข้ึน แต่งานในส่วนของธุรการคดีซ่ึงตอ้งใช้ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ี 

ศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการกลบัไม่เพิ่มข้ึนจึงทาํให้เกิดความไม่เหมาะสมของ

โครงสร้างอตัรากาํลงัของสาํนกังานศาลปกครอง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

โครงสร้างสาํนกังานศาลปกครองมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

โครงสร้างสาํนกังานศาลปกครองมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่  4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตําแหน่ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  

(ประจาํองคค์ณะ) 

โครงสร้างสาํนกังานศาลปกครองมีความเหมาะสมดีแลว้ 
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ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 5 นายสารัต  ขุนนวล ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  

(ประจาํองคค์ณะ) 

โครงสร้างสํานักงานศาลปกครองไม่เหมาะสม ควรเพิ่มอตัรากาํลงัตามปริมาณงาน 

ท่ีเพิ่มข้ึน 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 6 นายบุญโรจน์  สีดํา ตําแหน่ง พนักงานคดีปกครองชํานาญการ  

(ประจาํองคค์ณะ) 

โครงสร้างสํานักงานศาลปกครองย ังไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงโดยมุ่งเน้นและ 

ใหค้วามสาํคญัในส่วนของงานดา้นวิชาการและงานสนบัสนุนดา้นคดีปกครอง เป็นโครงสร้างหลกั

มากกว่ามุ่งเน้นงานของสํานักงานทัว่ไป และควรเพิ่มโครงสร้างองค์การในส่วนของกลุ่มงาน

สนบัสนุนงานวิชาการแยกออกจากศาล เพราะสํานกังานส่วนอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความอิสระในการ

ผลิตผลงานทางวชิาการโดยไม่อยูภ่ายใตอ้งคก์ารศาล หรือผูบ้ริหารของสาํนกังาน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองชาํนาญการ 

(กลุ่มรับฟ้อง) 

โครงสร้างของสํานักงานศาลปกรองมีความเหมาะสมดีแลว้ มีการจดัแบ่งภารกิจออก

อย่างชัดเจน และแต่ละภารกิจมีการจัดแบ่งหน่วยงานรองรับแต่ละภารกิจนั้ นๆ อย่างชัดเจน

เหมือนกนั เช่น ภารกิจทางด้านงานคดี จะมีสํานักต่างๆ เช่น สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด 

สํานกังานศาลปกครองสูงสุด สํานกัอธิบดีศาลปกครองกลาง สํานกังานศาลปกครอง สํานกับงัคบัคดี 

เป็นต้น สํานักต่างๆ เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานศาลปกครอง ซึงมีภารกิจสนับสนุนการ

พิจารณาคดีของศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ของศาล

ปกครอง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

โครงสร้างของสํานักงานศาลปกครองมีความเหมาะสมดีแลว้ เพราะทุกภาคส่วนตาม

โครงสร้างไดท้าํงานไปพร้อมๆ กนั ในการขบัเคล่ือนองคก์าร ไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท ์ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

(กลุ่มรับฟ้อง) 

โครงสร้างสาํนกังานศาลปกครองมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ 

โครงสร้างสํานักงานศาลปกครองไม่มีความเหมาะสมเพราะงานห้องสํานวนหรือ 

ออกหมายควรจะใชก้รอบอตัรากาํลงัของเจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง ส่วนพนกังานคดีปกครองน่าจะอยู่

ในส่วนองคค์ณะหรือส่วนท่ีทาํคดีโดยตรง 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

โครงสร้างของสาํนกังานศาลปกครองไม่มีความเหมาะสมอยา่งยิง่  

สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที ่1 โครงสร้างของสํานักงานศาลปกครองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลพอสรุปไดว้า่ โครงสร้างสํานกังานศาลปกครอง 

มีความเหมาะสมดีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 54.55 เพราะไดมี้การจดัแบ่งภารกิจไวอ้ย่างชดัเจนในการ

ปฏิบติังานในแต่ละด้าน ส่วนร้อยละ 45.45 มีความเห็นว่ายงัไม่เหมาะสม ควรมีโครงสร้างของ 

ส่วนสนับสนุนทางวิชาการเพราะภารกิจของสํานักงานศาลปกครองจะเป็นภารกิจเก่ียวกบัการ

ดาํเนินการทางคดีปกครอง ควรมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบังานสนบัสนุนคดีเป็นอนัดบัแรก 

คําถามข้อที่ 2 อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมาย 

มีเพยีงพอสอดคล้องต่อปริมาณงานของคดีทีเ่ข้ามา หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

อตัรากาํลงัของกลุ่มสารบบคดียงัไม่เพียงพอสอดคล้องต่อปริมาณงานของคดีท่ีเขา้มา 

เน่ืองจากปัจจุบนัมีการเปิดแผนกคดีส่ิงแวดล้อมและแผนกคดีบริหารงานบุคคลทาํให้มีขั้นตอน 

ในการดาํเนินการทางธุรการคดีเพิ่มข้ึน แต่อตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีไม่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้การทาํงาน

อาจจะล่าชา้ได ้

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

อัตรากําลังของกลุ่มออกหมาย สํานักงานศาลปกครองกลางมีย ังไม่เพียงพอและ 

ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีเขา้มา กล่าวคือยงัมีอตัราส่วนจาํนวนคนต่อคดีท่ียงันอ้ยอยู ่โดยเฉพาะ

ในช่วงเวลาท่ีศาลมีการเร่งรัดคดี 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

ปริมาณงานเพิ่มมากข้ึน ควรเพิ่มบุคลากรเพิ่มมากข้ึนตามปริมาณท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะ

ลูกจ้างชั่วคราวเม่ือสอบได้พนักงานศาลแล้วยา้ยไปจากกลุ่มรับฟ้องไปกลุ่มอ่ืน ตาํแหน่งเดิม 

จะถูกยบุไปโดยไม่มีตาํแหน่งหรืออตัรากาํลงัมาทดแทน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

อตัรากาํลงัตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองของกลุ่มรับฟ้อง กลุ่มออกหมาย กลุ่มสารบบคดี 

มีมากเกินไป ควรจดัสรรมาช่วยงานท่ีองคค์ณะ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 นายสารัต  ขนุนวล ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

อัตรากําลังพนักงานคดีปกครองขององค์คณะยงัไม่เหมาะสม เจ้าหน้าท่ียงัน้อยไม่

เพียงพอกบัปริมาณงาน 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 นายบุญโรจน์  สีดาํ ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

อตัรากาํลงัเหมาะสม เพียงพอดีแลว้ 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองชํานาญการ  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

อตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีกลุ่มรับฟ้องยงัไม่เพียงพอสอดคล้องกบัปริมาณงานท่ีเขา้มา 

เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีในกลุ่มมีสับเปล่ียนโยกยา้ยงานอยู่บ่อยคร้ัง และในการโยกยา้ยแต่ละคร้ังนั้น

บางคร้ังไม่มีเจา้หน้าท่ีมาทดแทนเจา้หน้าท่ีคนเดิมท่ีไดมี้การโยกยา้ย ประกอบกบัปัจจุบนัมีงาน 

ท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึนอยูต่ลอดซ่ึงเป็นงานนอกเหนือจากภารกิจหลกัทาํใหก้ารทาํงานล่าชา้และมี

ประสิทธิภาพลดลง และการทาํงานของเจ้าหน้าท่ีรับฟ้องใช้เวลาเป็นตัวกาํหนดงานแต่ละช้ิน  

ทาํให้ภารกิจไม่ลุล่วงตามขอ้ตกลงในบางคร้ัง สาเหตุจากเจา้หน้าท่ีหน่ึงคนตอ้งปฏิบติังานภารกิจ

หลกัและภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกนั โดยมีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีการโยกยา้ยและไม่มี

มาทดแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีมีอยูก่็ตอ้งรับผดิชอบในหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีท่ีโยกยา้ยนั้นดว้ย 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

อตัรากาํลงัของเจา้หนา้ท่ีในส่วนของกลุ่มสารบบคดี ยงัขาดอตัรากาํลงัอยูเ่ม่ือเปรียบเทียบ

กบัปริมาณงานของคดีท่ีเขา้มา 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท์ ตาํแหน่ง เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

อตัรากาํลงัมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ 

กรอบอตัรากาํลงัของกลุ่มรับฟ้องมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่กลุ่มสารบบคดี (ห้องสํานวน) 

ออกหมาย อตัรากาํลงัของพนกังานคดีปกครองมีเยอะเกินไป ซ่ึงงานในหนา้ท่ีน้ี ควรจะเป็นงานใน

ตาํแหน่งของเจา้หนา้ท่ีศาลปกครอง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

อตัรากาํลงัเจา้หนา้ท่ีในส่วนของพนกังานเดินหมายของกลุ่มออกหมายยงัมีไม่เพียงพอ

กบัปริมาณคดีท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะปัจจุบนัมีแผนกคดีส่ิงแวดลอ้มและแผนกคดีบริหารงานบุคคลเขา้

มา ทาํให้เกิดปัญหาในการส่งหมายตามคาํสั่งศาลเป็นไปได้อย่างลาํบากท่ีตอ้งทาํแข่งกบัเวลาท่ี

เหลืออยู ่เพราะคาํสั่งศาลจะระบุกาํหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งส่งใหคู้่กรณีทราบ 
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สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที่ 2 อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่กลุ่มรับฟ้อง กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มออกหมาย 

มีเพยีงพอสอดคล้องต่อปริมาณงานของคดีทีเ่ข้ามาหรือไม่ อย่างไร 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่แลว้มีความเห็นวา่อตัรากาํลงัไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 90.91 

เน่ืองจากปัจจุบนัศาลปกครองได้เปิดแผนกคดีส่ิงแวดล้อมและแผนกบริหารงานบุคคล ทาํให้มี

ขั้นตอนในการดาํเนินการทางธุรการคดีเพิ่มข้ึน ส่งผลให้การทาํงานเป็นไปอยา่งล่าชา้ ส่วนสายงานสนบัสนุน

ท่ีอยู่ในทั้ง 3 กลุ่ม มีความไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานโดยเฉพาะตาํแหน่งพนักงานคดีปกครอง  

ซ่ึงตามกรอบท่ีให้ไวมี้ความแตกต่างกนัมากกบัจาํนวนพนกังานคดีปกครองท่ีดาํรงอยู่ในปัจจุบนั 

ทั้ งน้ีเห็นว่าควรให้ตาํแหน่งเจ้าหน้าท่ีศาลปกครองและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองได ้

คําถามข้อที ่3 หน่วยงานของท่านได้มีการจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านการ

ปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาบุคลากรใน

ด้านใด 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

สํานักงานศาลปกครองได้มีการจดัให้มีการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในการปฏิบติังาน

ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพียงพอในบางคร้ัง เช่น การอบรมให้แก่พนกังานคดีปกครอง แต่การอบรมเก่ียวกบั 

การปฏิบติังานด้านธุรการคดียงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากไม่มีหลกัสูตรการอบรมของงานธุรการคดี

โดยตรง  นอกจากนั้ นควรมีหลักสูตรการอบรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ  

การอบรมทางด้านจิตวิทยาในการให้บริการประชาชน และจิตวิทยาในการแก้ปัญหา กรณีท่ีมี 

การติดต่อกบับุคคลท่ีไม่ปกติ เช่น การให้บริการบุคคลท่ีมีปัญหาทางจิตจากการส่ือสารผ่านทาง

โทรศพัทก์บัผูท่ี้มีปัญหาทางจิต เป็นตน้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

การอบรมยงัไม่เพียงพอ เห็นว่าควรพฒันางานด้านสารบรรณให้เจา้หน้าท่ีให้มีความรู้

เก่ียวกบัระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยงานสารบรรณ ใหม้ากยิง่ข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู ่

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

การอบรมมีเพียงพอ แต่ควรเพิ่มดา้นจิตวิทยาการให้บริการบุคคลท่ีมีลกัษณะพิเศษ เช่น  

จิตไม่ปกติ ฯลฯ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

การอบรมมีเพียงพอ แต่อยากใหเ้พิ่มการพฒันาดา้นการเขียนสาํนวน 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 นายสารัต  ขนุนวล ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

มีการอบรมในเร่ืองทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ไดเ้นน้มาท่ีความรู้เฉพาะดา้นในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 นายบุญโรจน์  สีดาํ ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

การอบรมยงัไม่เพียงพอ ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ  

ท่ีเก่ียวกบัคดีปกครองอยา่งเขม้ขน้ทั้งจากภายในสํานกังานและหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ควรสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีได้รับการเข้าอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ จากหน่วยงานภายนอกท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันางานดา้นคดีปกครอง 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองชํานาญการ 

 (กลุ่มรับฟ้อง) 

งานกลุ่มรับฟ้องเป็นงานท่ีมีเวลามาเป็นตวักาํหนดในการทาํงานแทบทุกภารกิจ ทาํให้

เจา้หน้าท่ีไม่สะดวกในการเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันาความรู้ในด้านการปฏิบติังานแก่เจา้หน้าท่ี 

ท่ีเพียงพอ แต่กลุ่มรับฟ้องจะมีวิธีการสอนงานแทนการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีซ่ึงทาํให้ไม่กระทบ

กบังานท่ีปฏิบติัอยู ่

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

ในส่วนการจดัให้มีการฝึกอบรมในด้านต่างๆ นั้น สํานักงานศาลปกครองได้มีการจดั

อบรมอยู่เสมอ แต่เน่ืองจากมีงานตอ้งปฏิบติัในแต่ละวนัมีจาํนวนมาก จึงมีบุคลากรท่ีเขา้รับการ

อบรมนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท์ ตาํแหน่ง เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

อยากใหห้น่วยงานอบรมดา้นบริหารงานคดี และเพื่อให้หน่วยงานไดพ้ฒันาบุคลากรควร

จะอบรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจิตวทิยาในการทาํงานและบริการประชาชน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ 

สํานกังานควรจะจดัให้มีการอบรมดา้นธุรการคดีให้กบัเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองในส่วนท่ี

เก่ียวกบักลุ่มออกหมาย กลุ่มสารบบคดี และกลุ่มรับฟ้อง ให้ตรงกบังานท่ีปฏิบติัอยูท่ี่ตอ้งใชค้วามรู้

เก่ียวกับกฎหมายแทนตาํแหน่งพนักงานคดีปกครองเพื่อให้พนักงานคดีปกครองได้ไปทาํงาน 

ดา้นกฎหมายไดเ้ตม็ท่ีเก่ียวกบัคดี 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

มีการอบรม แต่ไม่เพียงพอหรือหัวข้อการอบรมไม่ตรงกับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

ในตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั เช่นงานในตาํแหน่งพนักงานเดินหมายไดเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังาน
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เก่ียวกบัการส่งหมายของศาล เน่ืองจากการส่งหมายเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาคดีของศาลและ 

มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ มีปัญหาเกิดข้ึนต่อการออกหมายในขณะน้ี ทั้งน้ีอยากให้หน่วยงานพฒันา

บุคลากรของศาลและไปศึกษาดูงานจากศาลยุติธรรมซ่ึงเป็นตน้แบบในการบริหารจดัการเก่ียวกบั

คดี ท่ีผ่านมาไดมี้การจดัไปดูงานท่ีศาลยุติธรรมแต่ไม่ได้จดัให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยตรงไปศึกษาดูงานดว้ย 

สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที่ 3 หน่วยงานของท่านได้มีการจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน 

การปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพียงพอหรือไม่ อย่างไร และท่านอยากให้หน่วยงานพัฒนาบุคลากร

ในด้านใด 

ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่าหน่วยงานได้มีการอบรมให้กบัเจา้หน้าท่ีเพียงพอ 

ในบางด้าน เช่น การอบรมพนักงานคดีปกครอง แต่ไม่เคยมีหลกัสูตรการอบรมด้านธุรการคดี

โดยตรง เห็นว่าควรจะเน้นหลกัสูตรเฉพาะดา้นของการปฏิบติังานของแต่ละตาํแหน่งให้มีความรู้ 

เชิงลึกให้มากข้ึน และอยากให้ความสําคญักับพนักงานเดินหมายท่ีไม่มีเวลาในการอบรมหรือ

หลักสูตรในด้านน้ีเลย ควรมีการจัดสรรเวลาพิเศษให้พนักงานเดินหมายได้รับการพัฒนา

เช่นเดียวกบัตาํแหน่งอ่ืนๆ และหลกัสูตรเพิ่มเติมท่ีหน่วยงานควรจดัสรรให้ เช่น จิตวิทยาในการ

ใหบ้ริการ งานสารบรรณ และคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

คําถามข้อที่ 4 สายงานสนับสนุนที่อยู่ในกลุ่มของท่านมีความสอดคล้องกับงานที่ทํา

หรือไม่ อย่างไร 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

สายงานสนบัสนุนท่ีมีอยูใ่นกลุ่มงานยงัไม่สอดคลอ้งกบังานท่ีทาํ เน่ืองจากกลุ่มสารบบคดี

มีอตัรากาํลงัของเจา้หน้าท่ีศาลปกครอง จาํนวน 17 อตัรา และเจา้พนกังานธุรการจาํนวน 7 อตัรา  

ซ่ึงเป็นอัตรากําลังตามโครงสร้าง แต่ตามข้อเท็จจริงมีเจ้าหน้าท่ีศาลปกครองเพียง 14 อัตรา  

ส่วนเจา้พนกังานธุรการไม่มีอตัรากาํลงั ในขณะท่ีโครงสร้างมีตาํแหน่งพนกังานคดีปกครองจาํนวน 

4 อตัรา แต่ขอ้เทจ็จริงมีพนกังานคดีปกครอง 15 อตัรา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานท่ีทาํ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

สายงานสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

สายงานสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

สายงานสนบัสนุนมีความสอดคลอ้ง 
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ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 นายสารัต  ขนุนวล ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

ยงัไม่มีความสอดคลอ้ง ยงัคงมีการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีซํ้ าซอ้น 

 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 นายบุญโรจน์  สีดาํ ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

สอดคลอ้งพอสมควรแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองชาํนาญการ 

(กลุ่มรับฟ้อง) 

มีความสอดคล้องเน่ืองจากกลุ่มรับฟ้องเป็นกลุ่มงานสนับสนุนการทํางานของ 

ศาลปกครองอยู่แล้ว เร่ิมตั้งแต่งานตั้งสํานวน การรับเอกสารคู่ความทางเคาน์เตอร์ งานอุทธรณ์ 

 เป็นตน้ ภารกิจเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

กลุ่มงานสารบบคดีในส่วนงานบริหารสํานวนนั้ นมีความสอดคล้อง ตั้ งแต่การรับ 

คาํคู่ความจบัคู่กบัสํานวนคดีนาํเสนอองคค์ณะตลอดจนการจดัเก็บสํานวนคดีมีความสอดคลอ้งกบั

สายงานสนบัสนุนการงานท่ีทาํอยู ่

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท ์ตาํแหน่ง เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

(กลุ่มรับฟ้อง) 

มีความสอดคลอ้งกบัสายงานท่ีทาํโดยตรง 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ 

มีความสอดคลอ้งดีแลว้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

ไม่มีความสอดคล้องเท่าท่ีควรเพราะยงัมีตาํแหน่งพนักงานคดีปกครองท่ีมากเกินไป 

ไม่สอดคลอ้งกบัโครงสร้างท่ีเป็นอยู ่ส่วนพนกังานเดินหมายมีจาํนวนนอ้ยกวา่ปริมาณงาน 

สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที่ 4 สายงานสนับสนุนที่อยู่ในกลุ่มของท่านมีความสอดคล้องกับงานที่ทํา

หรือไม่ อย่างไร 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัส่วนใหญ่เห็นว่ามีความสอดคลอ้งกบังานท่ีทาํอยู่แต่ยงัไม่ไดมี้มุมมอง 

ถึงความเหมาะสมแต่ละตาํแหน่ง เน่ืองจากบทบาทของสายงานสนับสนุนตาํแหน่งพนักงานคดี

ปกครองท่ีครองอยูใ่นปัจจุบนัมีมากกวา่กรอบท่ีไดว้างไวใ้นอตัราส่วนมากพอสมควรของทั้ง 3 กลุ่ม 

เพื่อใหพ้นกังานคดีปกครองไดท้าํงานดา้นคดีโดยตรงมากกวา่น้ีควรจดัสรรอตัรากาํลงัของตาํแหน่ง
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เจา้หน้าท่ีศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอทดแทน

ตาํแหน่งพนกังานคดีปกครอง 

คําถามข้อที ่5 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

กลุ่มสารบบคดีเป็นกลุ่มท่ีปฏิบติังานทางด้านธุรการคดี โดยปกติจะต้องมีเจา้หน้าท่ี 

ศาลปกครองและเจา้พนกังานธุรการเป็นผูป้ฏิบติังาน และมีพนกังานคดีปกครองเพียง 4-5 อตัรา แต่

ข้อเท็จจริงมีพนักงานดีปกครองปฏิบัติงานถึง 15 อัตรา ทําให้เกิดปัญหาเม่ือมีการโยกย้าย 

ตุลาการทาํใหมี้การโยกยา้ยพนกังานคดีปกครองประจาํองคค์ณะดว้ย เน่ืองจากบางส่วนตอ้งมาพกัท่ี

กลุ่มงานสารบบคดี ซ่ึงส่งผลกระทบต่องานของกลุ่มสารบบคดี เม่ือพนักงานคดีปกครองต้อง

โยกยา้ยหมุนเวยีนบ่อยๆ ทาํใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติังานตอ้งมีการสอนงานทุกคร้ังและทาํให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดไดง่้ายต่อผูม้ารับงานใหม่ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานส่วนมากจะเป็นในด้านอตัรากําลังซ่ึงมกัจะมี 

การยา้ย เปล่ียนตาํแหน่งทาํให้งานตอ้งหยุดชะงกัและจะตอ้งหาอตัรากาํลงัมาทดแทนและตอ้งมี 

การสอนงานให้ผูม้ารับหน้าท่ีแทนอยู่เสมอ และการทดแทนในกรณีมีการลาหรือหยุดราชการ 

ซ่ึงมีปัญหาอยูเ่นืองๆ  

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

- 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

งานธุรการมีมากเกินไป ทาํใหไ้ม่มีเวลาเพียงพอท่ีจะเขียนสาํนวน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 นายสารัต  ขนุนวล ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

1.  อตัราจาํนวนเจา้หนา้ท่ีมีนอ้ย 

2.  งานซํ้ าซอ้น 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 นายบุญโรจน์  สีดาํ ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

- 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองชํานาญการ  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

1.  ปริมาณเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติังานมีไม่เพียงพอกบัปริมาณงานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
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2.  คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานบางเคร่ืองเป็นเคร่ืองรุ่นเก่า (ปี 2544) ยงัไม่มี 

การปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับระบบงานคดีท่ีพฒันาข้ึน ทาํให้โปรแกรมบางตัวไม่รองรับ 

เกิดปัญหาในการทาํงาน 

3.  เจา้หนา้ท่ีกลุ่มรับฟ้องมีการสับเปล่ียนงานอยูบ่่อยคร้ังทาํให้ตอ้งมีการสอนงานให้กบั

เจา้หนา้ท่ีใหม่ๆ ซ่ึงทาํใหเ้สียเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีและเกิดความล่าชา้ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

ปัญหาในตอนน้ีสืบเน่ืองจากพื้นท่ีจัดเก็บสํานวนคดีมีไม่เพียงพอ เพราะสํานวนคดี 

มีเพิ่มข้ึนทุกปีและย ังมิได้มีการทําลายแต่อย่างใด ดังนั้ น สํานวนคดีตั้ งแต่ปี 2544 – 2558  

จึงมีปริมาณมากแต่พื้นท่ีจดัเก็บมีเท่าเดิม 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท์ ตาํแหน่ง เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

บุคลากรมีไม่เพียงพอกบัการทาํงาน ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณงานท่ีมีมาก ในการติดต่อ

ประสานงานกนับางคร้ังมีการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนทาํใหไ้ม่เขา้ใจในส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัไดต้รงกนั 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ  

การปฏิบติังานบางคร้ังไม่มีระบบในการปฏิบติัหน้าท่ีในการรับส่งหมายของพนักงาน 

คดีปกครองทาํให้เลขานุการประจาํองคค์ณะมีการเดินส่งงานอยูต่ลอดเวลา ทาํใหไ้ม่ไดป้ระจาํอยูท่ี่โต๊ะ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

1.  ปัญหาคือการออกหมายของศาล กระชั้นชิดและมีระยะเวลาในการส่งหมายให้คู่กรณี

กระชั้นชิดมากเกินไป 

2.  ปัญหาการปิดหมายศาล คือ การติดต่อเจา้หนา้ท่ีตาํรวจมาเป็นพยานในการปิดหมาย  

ซ่ึงพนักงานเดินหมายไม่สามารถควบคุมได้เพราะเป็นเร่ืองขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ี  

สาํนกังานศาลปกครองควรจะมีหนงัสือแจง้เวียนให้สํานกังานตาํรวจแห่งชาติทราบถึงภารกิจท่ีตอ้ง

ทาํร่วมกบัสาํนกังานศาลปกครอง 

สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมูลพอสรุปได้ว่า

แต่ละตําแหน่งจะมีปัญหาและอุปสรรคในตําแหน่งของตนทีป่ฏิบัติอยู่ ดังนี ้

โดยส่วนใหญ่แลว้ปัญหาในการโยกยา้ยของเจา้หน้าท่ีท่ีเกิดจากการสอบเปล่ียนสายงาน

ได้แล้วไม่มีอัตรามาทดแทน ประกอบกับการโยกย้ายตุลาการทําให้ต้องโยกย้ายพนักงาน 

คดีปกครองบางส่วนถูกส่งมายงักลุ่มงานต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทั้ง 3 กลุ่มเพราะตอ้งมีการสอน 

งานใหม่อยู่เนืองๆ ทาํให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและงานล่าช้า ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ไม่มี 

ความทันสมัยเพียงพอท่ีจะรองรับในการปฏิบัติงานและสืบค้นข้อมูล ในส่วนของพนักงาน 
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คดีปกครองประจาํองค์คณะปัญหาท่ีพบคือมีงานธุรการมากเกินไปทาํให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการ

เขียนสํานวน ส่วนพนักงานเดินหมายปัญหาท่ีพบคือการออกหมายกระชั้นชิดเกินไปทาํให้เจา้หน้าท่ี 

ท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัตอ้งทาํงานแข่งกบัเวลาอยา่งเตม็ท่ี 

คําถามข้อที ่6 ข้อเสนอแนะ 

ผู้ให้ข้อมูลที ่1 นางจินตนา  เลิศอาภานนท ์ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มสารบบคดี 

ควรมีการปรับโครงสร้างอตัรากาํลงัใหม่ให้เหมาะสมกบัปริมาณงานและลกัษณะงาน 

ท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานในแต่ละงาน เช่น งานในกลุ่มสารบบคดีมีลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและเจา้พนกังานธุรการเป็นหลกั ส่วนตาํแหน่งพนกังานคดีปกครอง

เป็นส่วนประกอบในการขบัเคล่ือนงาน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่2 นายคมกฤช  วชัรบุตร  ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มออกหมาย 

- 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่3 นายอลงกต  ไผพ่ลู ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการกลุ่มรับฟ้อง 

- 

ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 นายมนัส  ไหมอ่อน ตาํแหน่ง พนักงานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

อยากใหส้าํนกังานจดัเจา้หนา้ท่ีมาช่วยงานธุรการคดีในการจดัทาํสารบรรณเม่ือมีเอกสาร

เขา้มาในสาํนวนใหก้บัพนกังานคดีปกครองประจาํองคค์ณะ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่5 นายสารัต  ขนุนวล ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

1.  ควรมีการเพิ่มจาํนวนเจา้หนา้ท่ี 

2.  ควรมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีใหช้ดัเจน 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่6 นายบุญโรจน์  สีดาํ ตาํแหน่ง พนกังานคดีปกครองชาํนาญการ (ประจาํ

องคค์ณะ) 

ควรจะมีการมุ่งเน้นการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้มีความหลากหลาย

ดา้น โดยเฉพาะความรู้ดา้นอ่ืนๆ นอกจากดา้นกฎหมาย 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 7 นางณัฐกฤตา  เปรมปรีด์ิ ตาํแหน่ง เจ้าหน้าท่ีศาลปกครองชํานาญการ  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

การทาํงานในสายงานสนับสนุนการทาํงานของศาลปกครองเป็นหน่วยงานท่ีต้องมี 

ความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยาํ ถ้ามีการผิดพลาดอาจทาํให้การพิจารณาคดีของศาลปกครอง 

เกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าได ้ฉะนั้นบุคลากรเป็นส่วนสําคญัท่ีตอ้งมีอย่างเพียงพอกบัปริมาณงาน  

มีความรู้ความสามารถใหต้รงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี และมีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการปฏิบติังานท่ีทนัสมยั

ต่อการเปล่ียนแปลงจะเป็นผลทาํให้การทาํงานของศาลและการพิจารณาคดีของศาลปกครอง 
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เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว ้และประชาชน 

เกิดความประทบัใจ 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่8 นายเกียรติวิสุทธ์ิ  ฐิตะฐาน ตาํแหน่ง เจา้หนา้ท่ีศาลปกครองปฏิบติัการ  

(กลุ่มสารบบคดี) 

สาํนกังานควรเพิ่มพื้นท่ีในการจดัเก็บสาํนวนและเพิ่มบุคลาการให้เพียงพอ เพราะในการ

พิจารณาคดีจาํเป็นตอ้งให้ความยุติธรรมต่อคู่กรณีให้มีความรวดเร็วทนัต่อการแกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

ผู้ ให้ข้อมูลคนที่ 9 น.ส. เกตุน์สิรี  สุริยะยานนท์ ตาํแหน่ง เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน  

(กลุ่มรับฟ้อง) 

- 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่10 นางสาวเสาวนีย ์ กินนะรี ตาํแหน่ง เลขานุการประจาํองคค์ณะ  

- 

ผู้ให้ข้อมูลคนที ่11 นายนราชยั  บุญยธนดิลก ตาํแหน่ง พนกังานเดินหมาย (กลุ่มออกหมาย) 

สํานกังานศาลปกครองควรมีศูนยข์อ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทยในการ

ตรวจสอบทะเบียนท่ีอยู่ของบุคคลหรือนิติบุคคล ในการติดต่อส่งหมายของศาล เพื่อให้เกิดความ

แม่นยาํในการปิด/วางหมายศาล และในขั้นตอนการรับฟ้องควรให้ผูฟ้้องคดีได้ทาํแผนท่ีหรือ

สถานท่ีใกลเ้คียงเพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่งหมายไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

สรุปภาพรวม 

คําถามข้อที ่6 ข้อเสนอแนะและอืน่ๆ  

ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไดใ้ห้ขอ้มูลพอสรุปไดว้า่ ในแต่ละตาํแหน่งจะมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  

ว่าควรมีการพฒันาบุคลากรให้มีความหลากหลายและเน้นการปฏิบติังานเฉพาะด้านให้ได้รู้ถึง

บทบาทหนา้ท่ีของตนไดอ้ยา่งถ่องแท ้มีขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ีควรมีการปรับ

โครงสร้างอัตรากําลังใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและลักษณะของงาน ซ่ึงทั้ ง 3 กลุ่ม  

มีลกัษณะงานท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีศาลปกครองและตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ เป็นหลกั 

ส่วนตาํแหน่งพนักงานคดีปกครองเป็นส่วนประกอบในการขบัเคล่ือนงานและควรท่ีจะได้ไปทาํ

เก่ียวกบัคดีโดยตรงมากกวา่น้ี 


