ระบบจัดการข้อมูลงานคดีปกครอง
อภิชาติ ศรีสุลยั *
รองศาสตราจารย์ ดร.วราพร จิ ระพันธุท์ อง**

บทคัดย่อ
ศาลปกครองได้ ให้ ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มาช่ วยสนับสนุ นการปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครอง โดยได้ พัฒนาโปรแกรม
ระบบงานคดีปกครองและระบบสนับสนุนงานคดีปกครอง ในลักษณะของ Client-Server มีเครื่อง
แม่ข่ายและฐานข้ อมูลอยู่ท่สี ่วนกลางและศาลปกครองในภูมิภาค ๙ แห่ ง ปัจจุบันระบบเดิมเริ่มมี
ข้ อจํากัดในการใช้ งาน สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติท่ีต่างไปจากเดิมที่ได้ วิเคราะห์
ออกแบบระบบไว้ มี การบั น ทึก ข้ อ มู ล จํา นวนมากเกินความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน มีร ายงานที่
ต้ องการเพิ่มเติมภายหลัง ขาดความยืดหยุ่นในการเข้ าถึงข้ อมูล
ดังนั้นเพื่อให้ สามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้ใช้ งานระบบให้ มากที่สุด พร้ อมทั้งเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากระบบ Client-Server เป็ น
ระบบงานผ่านเว็บไซต์ (Web Application)
โครงการพั ฒ นาระบบนี้ ได้ ทํา การวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้ โปรแกรมภาษา Visual
Studio.Net ติดต่อกับฐานข้ อมูล Oracle ผ่านเว็บเซิฟเวอร์ IIS การใช้ งานจะทําผ่านระบบ Webbased บนเครือข่ายอินทราเน็ต ทําให้ ผ้ ูใช้ งานเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียกใช้ งาน ถือเป็ น
การนํา เทคโนโลยี ทางด้ า นสารสนเทศมาช่ ว ยในการบริ หารจัด การ เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ายและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพขององค์กร

1. บทนํา
ปั จจุ บันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ และจําเป็ นอย่ างยิ่งต่อองค์กรทั้งในภาครัฐ
และเอกชน เนื่องจากในสภาวะปั จจุบันเป็ นยุคแห่งข้ อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้
องค์กรต่ างๆหันมาใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นเครื่องมือช่ วยอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
ศาลปกครองเป็ นศาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรและมีการจัดตั้ง
ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธีพิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 มี ฐ านะ
เทียบเท่าศาลยุติธรรมและมีอาํ นาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง ซึ่งเป็ นคดีพิพาทระหว่าง
เอกชนกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
*

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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ศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองชั้นต้น

วิธพี ิจารณาคดีในศาลปกครองนั้นจะใช้ ระบบไต่สวน โดยตุลาการในคดีปกครอง จะต้ อง
ทําหน้ าที่ในการแสวงหาทั้งข้ อเท็จจริงและข้ อกฎหมาย ซึ่งในการแสวงหาข้ อเท็จจริงดังกล่าวจะไม่
ถูกจํากัดอยู่ แต่ เฉพาะข้ อเท็จจริ งหรื อพยานหลักฐานที่คู่ ความหรื อคู่ กรณีย่ืนหรื อเสนอต่ อศาล
เท่านั้น ซึ่งสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธกี ารดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
ศาลปกครองได้ ให้ ความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มา
ช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิบั ติ ง านตามกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง โดยได้ พั ฒ นาโปรแกรม
ระบบงานคดีปกครองและระบบสนับสนุนงานคดีปกครอง ในลักษณะของ Client-Server มีเครื่อง
แม่ข่ายและฐานข้ อมูลอยู่ท่สี ่วนกลางได้ แก่ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครอง
ภูมิภาค ๙ แห่ ง ได้ แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองอุดรธานี ศาล
ปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก
ศาลปกครองระยอง และศาลปกครองนครศรีธรรมราช ซึ่งเริ่มใช้ งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็ นต้ น
มา เพื่ อ ช่ ว ยอํา นวยความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบั ติ ง านคดี ข องตุ ล าการศาลปกครองและ
เจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานศาลปกครอง
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ปั จจุบันระบบเดิมเริ่มมีข้อจํากัดในการใช้ งานสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติท่ี
ต่างไปจากเดิมที่ได้ วิเคราะห์ออกแบบระบบไว้ มีการบันทึกข้ อมูลจํานวนมากเกินความต้ องการ
ของผู้ใช้ งาน มีรายงานที่ต้องการเพิ่มเติมภายหลัง ขาดความยืดหยุ่นในการเข้ าถึงข้ อมูล เช่น กรณี
เปลี่ยนแปลงตุลาการหรือพนักงานคดีปกครอง ต้ องให้ ผ้ ูดูแลระบบปรับปรุงข้ อมูลก่อนผู้ใช้ งานจึง
จะบันทึกข้ อมูลต่อไปได้ หน้ าจอมีความซับซ้ อนทําให้ ไม่สะดวกในการบันทึกข้ อมูล เทคโนโลยีท่ใี ช้
เป็ นแบบ Client-Server ซึ่งต้ องติดตั้งระบบใหม่ทุกครั้งที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ มี
แผนกหรื อประเภทของคดีเพิ่มเติมเข้ ามา ทําให้ ระบบเดิมที่มีอยู่ ไม่ สามารถรองรับการจัดเก็บ
ข้ อมูลได้

2. วัตถุประสงค์
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซต์ในการจัดเก็บข้ อมูลในกระบวนวิธพี ิจารณาคดีปกครอง
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้ อจํากัดต่างๆในระบบงานเดิมในด้ านการ
จัดการฐานข้ อมูล
3. เพื่อพัฒนาระบบให้ มีความยืดหยุ่นในการเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเหมาะสมและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภายหลัง
4. เพื่อพัฒนาระบบให้ ง่ายต่อการใช้ งาน และง่ายต่อการดูแล รวมทั้งการบริหารจัดการ

3. ระเบียบวิธีวิจยั
การค้ น คว้ า เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบจัด การข้ อ มู ล งานคดีป กครองได้ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เป็ น
ต้ นแบบระบบจัดการข้ อมูลงานคดีปกครอง ผู้ค้นคว้ าได้ ทาํ การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อพัฒนาระบบ
ดังกล่ าว โดยเริ่มจากการศึกษาระบบงานเดิมของสํานักงานศาลปกครอง โดยเป็ นระบบ ClientServer ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นระบบต้ นแบบ และนําเอาระบบเว็บอิเล็กทรอนิคส์เข้ ามาประยุกต์ให้ เข้ ากับ
ระบบงานเดิม โดยมีข้นั ตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. การออกแบบบทบาทการทํางานของผู้ใช้ ระบบ สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้ แก่
งานรับฟ้ อง งานสารบบความ งานเลขานุการอธิบดี งานออกหมาย งานคําพิพากษา
2. การออกแบบพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้ Use Case Diagram เพื่อให้ เห็นภาพรวมของ
ทั้งระบบใหม่ ข้ อมูล และขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถสร้ างความสัมพันธ์ต่างๆระหว่าง Use
Case
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ระบบจัดการข้ อมูลงานคดีปกครอง

เก็บข้ อมูลรับ

เก็บข้ อมูลจ่าย
ํ
ี

เจ้ าหน้ าที่งานรับฟ้ อง

เจ้ าหน้ าที่งาน
เลขานุการอธิบดี

เก็บข้ อมูลออก
เจ้ าหน้ าที่งาน
ออกหมาย

เก็บข้ อมูลสารบบความ
เก็บข้ อมูลคําพิพากษา
เจ้ าหน้ าที่งานสารบบ

เจ้ าหน้ าที่งาน
คําพิพากษา

ภาพที่ 2 Use Case Diagram ของระบบจัดการข้ อมูลงานคดีปกครอง

1343

3. การออกแบบฐานข้ อมูล โดยใช้ ER Diagram เพื่อทําการออกแบบความสัมพันธ์ของ
ข้ อมู ล และตารางข้ อมู ล พร้ อมกับอธิบายรายละเอียดของข้ อมูลในแต่ ละตาราง รวมถึงแสดง
ความสัมพันธ์ของข้ อมูลในแต่ละตาราง

ภาพที่ 3 E-R Diagram ของระบบจัดการข้ อมูลงานคดีปกครอง

1344

4. การออกแบบจอแสดงผลสําหรับการทํางานของระบบ เพื่อให้ ง่ายและสะดวกต่อการ
ทํางานของผู้ใช้ ในแต่ละกลุ่มงาน
5. ติดตั้ง IIS สําหรับการทํา Web Server
6. ติดตั้ง Oracle 11g DBMS เพื่อทําหน้ าที่เป็ น Database Server
7. ติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2012 สําหรับใช้ ในการพัฒนาระบบงาน

4. ผลการวิจยั
1. ได้ ร ะบบงานคดีป กครองสํา หรั บ จัด เก็บ ข้ อ มู ล กระบวนวิธีพิจ ารณาคดี ป กครองที่
สามารถรองรับกับแผนกคดีท่จี ะเพิ่มขึ้นในอนาคต
2. ระบบที่พัฒนาช่ วยอํานวยความสะดวกในการใช้ งานด้ วยเว็บแอปพลิเคชั่น และเมนู
การเข้ าสู่หน้ าจออย่างง่ายและรวดเร็วกว่าระบบเดิม
3. ระบบที่พัฒนาช่ วยให้ เจ้ าหน้ าที่ไม่ ต้องติดตั้งระบบใหม่ ทุกครั้งที่มีการปรับ version
เหมือนระบบเดิมที่เป็ นแบบ Client Server

ภาพที่ 4 การสืบค้ นเลขคดี
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ภาพที่ 5 รายละเอียดของคดี

5. อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาพบว่า การพัฒนาระบบงานคดีปกครอง โดยวิเคราะห์จากบทบาทการ
ทํางานของผู้ใช้ ระบบ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ ผู้นาํ เข้ าข้ อมูลและผู้ใช้ ข้อมูล(ตุลาการและ
พนักงานคดีปกครอง) สามารถนํามาเป็ นข้ ออภิปรายที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
จากการใช้ งานของผู้ใช้ ข้อมูล สามารถใช้ งานได้ สะดวก มีปุ่มและคําอธิบายที่ง่ายต่อความ
เข้ าใจ การแบ่งเมนูของระบบเป็ นลําดับ เข้ าใจง่าย ไม่ซับซ้ อนต่อผู้ใช้ งานระบบ มีการ Login ก่อน
เข้ าใช้ งานระบบ มีการเพิ่ม แก้ ไข ลบ ข้ อมูลของคดีได้ สามารถทํางานได้ รวดเร็วทั้งส่วนการค้ นหา
ข้ อมูล บันทึกข้ อมูล และการแสดงผลข้ อมูลและสามารถจัดเก็บข้ อมูลคดีปกครองทั้งระบบตั้งแต่
ขั้นตอนการยื่นคําฟ้ องจนถึงขั้นตอนการออกหมายเลขคดีแดง (สิ้นสุดคดี) สามารถออกหมายเลข
คดีดาํ และหมายเลขคดีแดงแยกตามสาขา ปี พ.ศ. ประเภทคดีได้ โดยอัตโนมัติ สามารถจัดเก็บไฟล์
เอกสารหรือแบบหมายที่เกี่ยวข้ องกับคดีในแต่ละคดีได้ ไม่จาํ กัดจํานวนและมีความถูกต้ อง 100%

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในส่วนของความครบถ้ วนของข้ อมูลยังไม่ สมบูรณ์พอ เนื่องจากยังขาดในส่วนของการ
อุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุด และเชื่อมโยงไปยังข้ อมูลของการบังคับคดี หากต้ องการให้ ได้
ข้ อมูลอย่างครบถ้ วนอาจต้ องมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติม ซึ่งหากพัฒนาพร้ อมกันในเฟสนี้อาจทําให้
ระบบมีขนาดใหญ่และใช้ เวลามากเกินไป
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ควรมีการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการบังคับคดีปกครองและอุทธรณ์คาํ พิพากษา/คําสั่ง
ไปยังศาลปกครองสูงสุดต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ
โครงการพัฒนาระบบฉบับนี้สาํ เร็จลงได้ ด้วยดี ด้ วยความอนุเคราะห์ของอาจารย์ท่ปี รึกษา
โครงการพัฒนาระบบ รศ.ดร. วราพร จิระพันธุ์ทอง ที่เสียสละเวลาอันมีค่า และให้ คาํ แนะนําถึง
ประเด็นต่างๆ ในการศึกษาและชี้แนวทางในการแก้ ปัญหา การค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม อันเป็ น
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารย์ค ณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในด้ าน
ต่างๆที่ได้ มีส่วนช่วยให้ งานวิจัยดังกล่าวนี้สาํ เร็จลงได้ ด้วยดี
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