กลุ่มที่ ๓ (สัปดาห์ที่ ๓)
สรุปรายงานการบรรยายประจาวัน
การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๖
หัวข้อวิชา การจัดทาแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผู้อานวยการสานักแผนงานและงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีมติการประชุม จัดทาแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
โดยกาหนดให้ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ใช้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การดาเนินงานและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม จัดทาแผนปฏิบัติการ 4 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการบริหารงาน
ตามอานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
๒. จัดทาแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 –
2560 และติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานตามแผน ตลอดจนประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ
- การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ได้จะต้องทาการวิเคราะห์จากจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์ และ
โอกาสขององค์กร เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
- ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ คือ
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อานาจตุลาการในการดารงอธิปไตย
และรั กษาความสงบเรีย บร้อ ยของสั งคม โดยการอ านวยความยุ ติธ รรมภายใต้ห ลัก นิ ติธ รรมด้ ว ย
ความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งมุ่งนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึ งการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมโดยง่ายภายในปี
พ.ศ. 2560 โดยมีเป้าหมายการให้บริการ สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนเชื่อมันใน
ความเป็นธรรมและการอานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนฯ จะต้องอยู่ในระดับ 4
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของคู่ความฯ จะต้องอยู่ในระดับ 4
- สิง่ สาคัญที่ส่งผลต่อแผนยุทธศาสตร์ที่เราจะต้องเจอภายใน 3 -5 ปี คือ
(๑) กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นให้สั้นที่สุด
(๒) การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน

๒

(๓) ลดจานวนคดีที่การดาเนินคดีผู้ไม่ได้กระทาความผิด ศาลยุติธรรมเราก็ต้องกากับ
การต่อสู้คดีให้ได้รับความเป็นธรรมที่สุด เราจะต้องทาหน้าที่ตามกลไกลของศาล รวมถึงหากเราอยู่ใน
ตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานก็ต้องกาชับน้อง ๆ ให้ยึดหลักดังต่อไปนี้
- หลักนิติธรรม คือ ความถูกต้อง ชอบธรรม ความถูกต้องชอบธรรมทั้งข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมาย
- หลักประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว เป็นธรรมและทันสมัย
- แนวทางการพัฒนาปฏิรูปกฎหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
โดยกาชับให้ผเู้ ข้ารับการอบรมคานึงถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ก็จะทา
ให้การทางานมีประสิทธิภาพ
- ร่างรัฐธรรมนูญฯ ที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม มีมาตรา 68 มาตรา 141 มาตรา
188 และมาตรา 189 เกี่ยวกับเรื่องการจัดระบบการบริหารงานฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ คือ ท่านอาจารย์อยากให้ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสานึกฝั่งในจิตใจถึงการให้บริการ
ที่รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาล คือต้องมีความเป็นกลาง ช่วยเหลือใน
การปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบแนวปฏิบัติ
- สานักงานศาลยุติธรรมได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ 3 ประเภท คือ งบบุคลากร
งบลงทุน และงบดาเนินการ ซึ่ง การจัดทาโครงการต่ าง ๆ เช่น โครงการเผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์
ก็จัดอยู่ในงบดาเนินการ
- การจั ด ท าแผนเพื่ อ ของบประมาณ ให้ ศ าลยุ ติ ธ รรมด าเนิ น การจั ด ท าแผนเพื่ อ
ของบประมาณภายในเดือนมิถุนายน
....................................................

๓

หัวข้อวิชา เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทชั้นสูง
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
เทคนิคการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทชั้นสูง แยกออกเป็น ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. บทบาทของผู้ไกล่เกลี่ย มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ ช่วยคู่พิพาทให้มีโอกาสหารือในเรื่องที่พิพาท
๑.๒ ช่วยประสานความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
๑.๓ เป็นตัวกลางช่วยหาทางออกหรือแก้ไขปัญหาของคู่พิพาท
๒. เทคนิคและขั้นตอนการไกล่เกลี่ยที่จะทาให้เกิดประสิทธิผล
๒.๑ การเตรี ย มความพร้ อม ได้ แ ก่ การศึ กษาข้ อ มู ลเบื้ อ งต้ นเกี่ ย วกั บข้ อ พิ พ าทและคู่ ก รณี
จดประเด็นที่ต้องการรู้เพิ่มเติม
๒.๒ การเปิดการไกล่เกลี่ย ได้แก่ ทาความรู้จักกับคู่ความ เช่น แนะนาตัว เพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศ สร้างสัมพันธ์อันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจ อธิบายวัตถุประสงค์ของการไกล่เกลี่ย ประโยชน์ของ
การไกล่เกลี่ย กระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นอย่างไร วางกรอบกติกาของการไกล่เกลี่ย เช่น ไม่พูดแทรกระหว่าง
ที่อีกฝ่ายพูด เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนาเสนอความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน
๒.๓ การรวบรวมข้อมูลและค้นหาข้อมูล ที่แท้จริง ได้แก่ ให้คู่กรณีเล่าเรื่องราวทีเกิดขึ้น รับฟัง
และทาความเข้าใจ ไม่คิดหรือคาดเดาไปเอง ซักถามหาข้อมูลให้ครบถ้วน พิเคราะห์หาประเด็นปัญหาและ
ข้อมูลที่แท้จริงของคู่ความ
๒.๔ การรวบรวมข้อเสนอ ได้แก่ ให้คู่กรณีระดมสมองแนะนาข้อเสนอ และให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
แยกปัญหาออกจากคน
๒.๕ การหาข้อตกลงและปิดการไกล่เกลี่ย ได้แก่ ช่วยคู่กรณีเลือกข้อเสนอที่เหมาะสม ถ้าตกลง
กันได้ก็บันทึกข้อตกลงหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ ฝากข้อคิดกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ เพื่อให้คู่พิพาท
กลับไปพิจารณา

....................................................

๔

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการแผนงานโครงการ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผู้อานวยการสานักแผนงานและงบประมาณ
กระบวนการงบประมาณ
๑. กรอบแนวคิดการจัดทางบประมาณ
- การจัดทางบประมาณของศาลยุติธรรม ต้องมีความเชื่อมโยงของเป้าหมาย การให้บริการและ
ตัวชี้วัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
- โดยวิสัยทัศน์ของศาลยุติธรรม มีเป้าหมายในการให้บริการ คือ สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและการอานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม
โดยตัวชี้วัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑๒ ด้านการสร้างความเป็นธรรมและการบริหาร
ภาครัฐ
- ศาลยุติธรรมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี โดยประมาณการงบประมาณต่าง ๆ เพื่อเสนอให้
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- กรณีตัวอย่าง อนาคตประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เช่น ภาคเศรษฐกิจ
เน้นให้มี Smart Farmer และเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน เลี้ยงดูตนเองได้ หรือ ไทย
แลนด์ ๔.๐ สังคมดิจิตอล ทาน้อยได้มาก เป็นต้น
๒. การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมสู่การปฏิบัติ
- นโยบาย (แผน) คื อ การการท านามธรรมให้ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยการก าหนดยุ ท ธศาสตร์
และเป้าหมายองค์กร ได้แก่ การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมและนโยบายประธานศาลฎีกา
- ภารกิจ (แผนงาน) คือ การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการ ๔ ปี
การจัดทาคาของบประมาณประจาปี การจัดทาแผนดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
และปฏิบัติตามแผนโดยการจัดทาโครงการ การดาเนินงายโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณ โดยการกากับ
ติดตามและการประเมินผลโครงการว่าสัมฤทธิ์ผลและคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
- สภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (โครงการ) สามารถทาได้ ๒ แบบ คือ
(๑) หน่วยงานส่วนกลาง จัดทาโครงการแล้วให้ศาลต่าง ๆ ดาเนินโครงการตามโดยมีจุดร่วม
เดียวกัน และ
(๒) ศาลต่าง ๆ ดาเนินการเสนอโครงการเอง โดยวิทยากรต้องการให้ศาลต่าง ๆ เสนอ
โครงการด้วยตนเองเพื่อให้ตรงกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากกว่า
- เปรี ย บเที ย บได้ กั บ ว่ า โครงการ คื อ รถบั ส นโยบายประธานศาลฎี ก า คื อ ถนน และ
แผนยุทธศาสตร์ คือ เป้าหมาย

๕

การวางแผน
๑. การวางแผน คื อ การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะท ากิ จ การไว้ ล่ ว งหน้ า โดยก าหนดวิ ธี แ ละ
แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความสาเร็จตามคามมุ่งหมาย
๒. ลักษณะของแผนที่ดี
๑) มีความยืดหยุ่น มีความคล่องตัวในการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์/ โอกาส
๒) ความครอบคลุม ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ทั่วถึงทั้งองค์กร
๓) คุ้มค่าใช้จ่าย มีความประหยัดและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
๔) ความชัดเจน มีความชัดเจน What When Where Why How Whom
๕) กระบวนการ ผ่านทุกลาดับขั้นตอนของการวางแผน การเตรียมการ การวิเคราะห์ข้ อมูล
การจัดทาแผนการได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล
๖) ความมีเหตุผล มีเหตุผลสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีแนวทางที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่
กาหนดไว้
๗) ความสอดคล้อง อยู่ในกรอบและสอดคล้องกับวัต ถุประสงค์และนโยบายขององค์การที่
กาหนดไว้
๘) การเน้นอนาคต ระยะเวลาที่เหมาะสมคือ ๓ – ๕ ปี
๙) ความต่อเนื่อง มีความต่อเนื่องกับแผนอื่น ๆ และมีความต่อเนื่องกับกระบวนการการ
จัดการ รวมทั้ง มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (เช่น ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี)
๓. กระบวนการวางแผน (ตาดูดาว เท้าติดดิน)
๑) การเตรี ย มการและรวบรวมข้ อ มูล หลั กที่ ส าคั ญคื อ การสอบถามวั ต ถุป ระสงค์ สุ ด ท้ า ย
แนวนโยบายที่ชัดเจนว่ามีเป้าหมายผลผลิตอย่างไร เพื่อจะได้สามารถไปถึงเป้าหมายและมีความสอดคล้อง
กับนโยบาย
๒) การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหา ต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบว่ามีปัญหาอะไร เป้าหมาย
อย่างไร เพื่อนาไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริง
๓) การก าหนดแผนงานและโครงการต่ า ง ๆ มี ก ารก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย
(outcome และ output) กาหนดวิธีดาเนินการหรือกิจกรรม และกาหนดค่าใช้จ่าย
๔) การปฏิ บั ติ ต ามแผน มี ก ารก าหนดแผนงานที่ ชั ด เจน กระบวนการบริ ห ารงานต่ า ง ๆ
มีการมอบหมายงาน การควบคุมการปฏิบัติงาน สร้างการมีส่วนร่วม
๕) การประเมินผล เป็นปัจจัยของความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นการประเมินครึ่งแผน การประเมิน
ในระยะสิ้นสุดแผน เพื่อทราบข้อบกพร่อง จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปรับปรุง
๔. ประเภทของแผน
๑) แผนระยะสั้น เป็นรายปี
๒) แผนระยะปานกลาง ปกติ ๓ – ๕ ปี
๓) แผนระยะยาว ๑๐ ปีขึ้นไป

๖

๕. การจาแนกแผนตามระดับขององค์การ
๑) แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม เป็นแผนงานรวมเพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมายแนวทาง
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในระยะยาวหรือระยะปานกลาง เป็นการวางแผนที่เป็นระบบและเพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย (รู้เข้า รู้เรา วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค)
๒) แผนปฏิบัติการ เป็นแผนสาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่วางไว้
ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง ๆ ให้สาเร็จในระยะเวลาสั้น ๆ ตามที่กาหนดไว้ ส่วนใหญ่จะกาหนด
ระยะเวลา ๑ ปี แผนปฏิบัติการจึงประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ที่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะนาไปปฏิบัติ

....................................................

๗

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการแผนงานโครงการ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผู้อานวยการสานักแผนงานและงบประมาณ
การจัดทาโครงการ
ความหมายของโครงการ
หมายถึง แผนงานย่อยที่มีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นรูปธรรม มีขอบเขตที่ชัดเจนจนสามารถนาไป
เป็น แนวทางปฏิบัติให้ บังเกิด ผลเป็น รูปธรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่พึ่งพิงและสอดคล้องกันภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในเวลาที่มีกาหนด โดยมีระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดที่แน่นอน
การเตรียมการเพื่อเขียนโครงการ
๑. กาหนดกรอบความคิดโครงการ (Project Ideas)
- แปลงนโยบาย/กลยุทธ์ให้เป็นแนวคิดโครงการ
- ทาความเข้าใจให้ถ่องแท้และตั้งคาถามจนกว่าจะเข้าใจอย่างชัดเจน
๒. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน
- ข้อมูลปฐมภูมิ จัดเก็บด้วยตนเอง
- ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นได้เก็บเอาไว้
- ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย เกี่ยวข้องโดยตรง
เครื่องมือทางความคิดในการวางแผนงานโครงการ
๑. การวางแผนโครงการเบื้องต้น
- Outcomes (เป้าประสงค์/ผลลัพธ์แผนกลยุทธ์)
Output (ผลผลิตตามแผน )
Process (กระบวนการ)
Inputs (บุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ)
๒. กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ต้องรู้สาเหตุของปัญหาเป็นอย่างดี
๓. ความคิดสร้างสรรค์
๔. การกาหนดรายละเอียดของวิธีการ What When Where Why Whom How How much
ตัวอย่าง เรื่องการสร้างสะพานลอย
วัตถุประสงค์ (Outcomes) เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนได้รับความปลอดภัยจาก
การใช้ในการข้ามถนน
ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์
อุบัติเหตุลดลงหรือไม่มีเลยภายในระยะเวลา ๖ เดือน
เป้าหมายผลผลิต (Output) สร้างสะพายลอยให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๑
ผลลัพธ์
นักเรียนได้ใช้สะพานลอยและได้รับความปลอดภัย

๘

หัวข้อการเขียนโครงการ
๑. ชื่อโครงการ ควรกาหนดชื่อโครงการให้สั้น กระชับ ตรงกับวัตถุประสงค์ เป็นที่เข้าใจได้ง่าย
๒. หลักการและเหตุผล หมายถึง กรอบแนวคิด ความสาคัญ ที่มา และความจาเป็นของโครงการ
ต้อ งเขี ย นแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการพร้อ มทั้ ง ระบุ เ หตุผ ลและข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสนับสนุนการจัดทาโครงการอย่างชัดเจนและเชื่อมโยงว่า โครงการนี้มีความ
สอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ หรื อ นโยบายประธานศาลฎี ก า หรื อ เป็ น การวางรากฐานไปสู่ ส ถานที่
พึงประสงค์ในอนาคตของหน่วยงานอย่างไร
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการและตัวชี้วัด
๓.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ (Outcomes) หมายถึง ข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้น หลังจากการดาเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต
- ระบุข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นเมื่อโครงการเสร็จ โดยระบุผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- เป็นประโยชน์จากผลผลิต
- ข้อความที่ใช้เขียนวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ เป็นจริงได้ สามารถวัดผลและ
ประเมินผลได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
๓.๒ ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ หมายถึง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์วัดสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
- เป็นการวัดผลสาเร็จตามวัต ถุประสงค์ของโครงการที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิต
- มีการกาหนดประเด็นชี้วัดและเกณฑ์ชี้วัดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน
- การกาหนดประเด็นและเกณฑ์ชี้วัด มีหลักสาคัญคือ ต้องสอดคล้องกับกับประเด็น ที่
ต้องการจะประเมิน มีความสาคัญและต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น
๔. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
๔.๑ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ (Output) หมายถึง สิ่งของหรือบริการที่เป็นรูปธรรมจัดทา
โดยหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา และทาให้กลุ่มเป้าหมายได้ประโยชน์จากผลผลิตนั้น
- ระบุชื่อผลผลิตหรือผลงานที่จะได้รับจากการทาเป็นโครงการ
- ระบุปริมาณคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานที่ต้องทา
- ระบุเวลาที่ผลผลิตหรือผลงานจะแล้วเสร็จ
๔.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต หมายถึง ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดผลสาเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมาย
ผลผลิตที่เกิดขึ้น
- เป็นการวัดผลสาเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตที่เกิดขึ้น
- กาหนดตัวชี้วัดผลสาเร็จในระดับที่ผลผลิตที่ต้องการวัดให้สอดคล้อง เชื่อมโยงสนับสนุน
ตัวชี้วัดของผลสาเร็จของผลลัพธ์ กลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
- สะท้อนให้เห็นความสาเร็จในการทางานอย่างแท้จริงและแสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินการได้

๙

๕. กิจกรรมหลัก หมายถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลงาน ผลผลิตตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยระบุเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญที่จะดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เรียงลาดับขั้นตอนที่สาคัญและจาเป็น (มิใช่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)
๖. แผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
หลัก เป้าหมายการดาเนินงานและงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละกิจกรรม
- ระบุกระบวนการหรือขัน้ ตอนที่ใช้ในการปฏิบัตงิ านเพื่อให้เกิดผลงานหรือผลผลิตตามเป้าหมาย
ว่าจะทาเพื่อใคร จานวนเท่าไหร่ และใช้งบประมาณเท่าไหร่
๗. การติดตามและประเมินผล หมายถึง วิธีการและแนวทางในการดาเนินงานติดตามงาน การ
ควบคุม การกากับและการประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ
- ระบุถึงการติดตาม ควบคุม กากับและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งระบุรูปแบบการประเมินผลโครงการ
๘. ประโยชน์ที่ คาดว่ าจะได้รับ (Impact) หมายถึง ผลกระทบทางบวกที่คาดว่าจะได้รั บจาก
โครงการเมื่อโครงการนั้นประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
๙. รายละเอียดรายการงบประมาณ หมายถึง ประมาณการรายจ่ายทั้งโครงการจาแนกตาม
ประเภทค่าใช้จ่าย หมวดรายจ่ายและรายการ โดยยอดรวมค่าใช้จ่ายในแต่ละด้านต้องเท่ากับยอดรวมของ
โครงการและจาแนกเป็นรายงวด/ราย
- เป็น การระบุรายจ่ายทั้งโครงการโดยระบุวงเงินรวมของโครงการ และงบประมาณรายปี
จาแนกตามงบประมาณและรายการท่ า มารถเบิ ก จ่า ยได้ ต ามกฎหมายและระเบี ย บเป็ น รายกิ จ กรรม
(รายละเอียดศึกษาได้จากแนวทางการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑๐. ระยะเวลาดาเนินการ หมายถึง ระยะเวลารวมทั้งสิ้นที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ โดยระบุ
ตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
๑๑. สถานที่ดาเนินโครงการ หมายถึง สถานที่ตั้งของโครงการรวมทั้งพื้นที่เป้าหมายให้บริการ
๑๒. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานผู้มีอานาจหน้าที่ตามภารกิจหรือได้รับมอบหมาย
ให้ประสานการดาเนินการตามโครงการนั้น

....................................................

๑๐

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการรายงานข้อมูลคดี
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ๑) นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจาสานักประธานศาลฎีกา
๒) นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจาสานักประธานศาลฎีกา และ
๓) นายอนันต์ คงชื่น ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
“ผู้ใดมีข้อมูล ผู้นั้นมีอำนำจ”
“ข้อมูล” หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สาหรับใช้เป็นหลักอนุมาน
หาความจริง หรือการคานวณ
ประเภทของข้อมูล
๑) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจาก การเก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสัมภาษณ์
๒) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจาก การนาข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบมาใช้งาน
ควำมต้องกำรของผู้บริหำรในกำรตอบสนองต่อข้อมูล
- รวดเร็ว
- ชัดเจน
- ทันสมัย
- สมบูรณ์
- ถูกต้อง
- เชื่อถือได้
แหล่งที่มำของข้อมูล
ที่มาของข้อมูล
แหล่งที่มา
ความสาคัญของข้อมูล
๑. จากกระบวนการ เป็นข้อมูลแสดงผลการปฏิบัติงาน ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงาน
ขององค์ ก รหรื อ ระบบ ช่ ว ยสร้ า ง ตรวจสอบ การควบคุ ม และการ
ความเข้ า ใจ และสะท้ อ นปั ญ หาที่ แก้ปัญหา
เกิดขึ้นจากการดาเนินงานในอดีต
๒. จากภายในองค์กร
เป็นข้อมูลที่จัดทาขึ้นภายในองค์กร ข้ อ มู ล จะแสดงอดี ต ปั จ จุ บั น และ
เ พื่ อ แ ส ด ง เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ผ ล ทิศทางในอนาคต นาไปใช้เพื่อกาหนด
ดาเนินการของกิจกรรมหรือโครงการ แนวทางและจัดสรรทรัพยากรในการ
ต่างๆ ข้อ มูล จะครอบคลุ มตั้ งแต่ ๖ ดาเนินงาน
เดือน จนถึงหลายปี
๓. จากภายนอกองค์กร คือ ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ จะใช้ ใ นการประกอบการตั ด สิ น ใจ
องค์กร หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่มี ของผู้ บ ริ ห ารในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การ
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วางแผนกลยุทธ์ การแก้ปัญหาเฉพาะ
การเมือง สังคม
หน้า การตัดสินใจที่จะดาเนินการต่อ
หรือล้มเลิก
กำรพิจำรณำจัดเก็บข้อมูล ต้องรู้ว่าจะจัดเก็บข้อมูลอะไร และใช้เพื่อประโยชน์อะไร
ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บข้อมูลคดีของแต่ละงำน
งำนรับฟ้อง
๑) ปริมาณคดีรับใหม่
๒) ปริมาณคดีที่นัดครั้งแรกในแต่ละวัน

๑๑

๓) ระยะเวลาจากวันรับฟ้องจนถึงวันนัดครั้งแรก
๔) ประเภทของผู้ยื่นคาฟ้อง/คาร้อง
๕) ปริมาณคดีที่นัดครั้งแรก แล้วเสร็จ/ส่งไปดาเนินการต่อ/เลื่อน
๖) ปริมาณคดีที่นัดในแต่ละวัน (รวมคดีที่เลื่อนมา)
๗) จานวนทุนทรัพย์
๘) ประเภทและลักษณะของผู้ถูกฟ้อง
๙) เหตุแห่งการเสร็จ/เลื่อน
๑๐) ระยะเวลาแล้วเสร็จแต่ละประเภทคดี
งำนประชำสัมพันธ์
๑) ปริมาณ/ประเภทคดีที่ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
๒) ปริมาณคดี/ประเภทหลักประกันที่ผิดสัญญา
๓) ระยะเวลาที่อ่านคาสั่งของศาลอุทธรณ์/ฎีกา
๔) ระยะเวลาที่ศาลมีคาสั่งภายในวันที่ยื่นคาร้อง/วันอื่น
๕) ปริมาณคดีที่ศาลมีคาสั่งให้ปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน
๖) ประเภทหลักประกันที่ใช้ยื่นคาร้องขอปล่อยชั่วคราว
๗) ปริมาณ/ประเภทคดี ที่ศาลชั้นต้นมีคาสั่งให้ส่งศาลสูง
๘) ปริมาณ/ประเภทคดี ที่ศาลชั้นต้นอนุญาต/ยกคาร้อง
บังคับคดีผู้ประกัน
๑) ปริมาณคดีที่ชาระค่าปรับ/ผ่อนชาระค่าปรับ
๒) ปริมาณคดีที่ออกหมายบังคับคดี
๓) กรณีมีหลักทรัพย์ระยะเวลาที่สืบทรัพย์ได้
๔) ระยะเวลาการบังคับคดี
๕) ระยะเวลาที่ขายทรัพย์ได้
๖) ถอนการบังคับคดี
งำนไกล่เกลี่ย
๑) ปริมาณคดีที่เข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย
๒) ปริมาณคดีที่ค้างในศูนย์ไกล่เกลี่ย
๓) ผลสัมฤทธิ์ของคดีที่เข้าศูนย์ไกล่เกลี่ย
๔) ผลสัมฤทธิ์ของคดีต่อจานวนนัด
๕) ทุนทรัพย์ของคดีที่เข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย
๖) ปริมาณคดีโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
๗) คู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อน และเหตุแห่งการเลื่อน
๘) ปริมาณ/ประเภทคดีที่คู่ความตกลงกันก่อนเข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ย
คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพในคดีอำญำ
๑) ปริมาณคดีอาญาที่เข้าสู่ศาลทั้งหมด
๒) ปริมาณคดีอาญาที่เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
๓) ระยะเวลาหรือจานวนครั้งที่ใช้มนการคุ้มครองสิทธิ

๑๒

๔) จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการเยียวยา
๕) จานวนผู้เสียหายที่เข้าร่วมในกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
งำนอุทธรณ์ ฎีกำ
๑) ประเภทคดีที่ยื่นอุทธรณ์ ฎีกา
๒) ปริมาณคดีที่ศาลมีคาสั่งไม่รีบอุทธรณ์ ฎีกา
๓) ปริมาณคดีที่เลื่อนการอ่านคาพิพากษา
๔) ปริมาณคดีอาญาที่ต้องสั่งสานวนไปยังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๒๔๕ วรรคสอง
๕) ปริมาณคดีที่คู่ความทิ้งอุทธรณ์ ฎีกา
๖) ปริมาณคดีที่ยื่นขอถอนอุทธรณ์ ฎีกา
๗) ปริมาณคดีที่ศาลอุทธรณ์ ฎีกา ย้อนสานวน

....................................................

๑๓

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการรายงานข้อมูลคดี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นางสาวเปรมฤดี หาวัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักแผนงานและงบประมาณ
ระเบียบ คาสั่ง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานสถิติคดี
๑. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ในการจัดทารายงานข้อมูลคดี
การจัด เก็บข้อมูลคดีขึ้นอยู่กับกฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎ ระเบียบของแต่ละศาล ซึ่ง ใน
ระเบยี บการรายงานคดีของสานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคได้มีการกาหนดไว้ ข้อ ๖ ทารายงานคดีและ
กิจการของศาลส่งตามระเบียบ
โดยข้อมูลจะเริ่มต้นเก็บจากโปรแกรมที่ ถูกสร้างโดนสานักเทคโนฯ หรือของบริษัทเอกชนที่
สานั ก งานศาลยุติ ธ รรมดาเนิ น การจัด จ้า งให้ ส ร้า งโปรแกรมการจัด ท าฐานข้ อมู ล คดี เช่ น ศาลจั งหวั ด
ศาลแขวง ศาลเยาวชนฯ ศาลภาษีอากรกลาง เป็นต้น ซึ่งปรับปรุงคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการ
จัดทาฐานข้อมูลของศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรอีกทางหนึ่ง
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกาหนด
อานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๓)
ข้ อ ๑๓ ส านั ก แผนงานและงบประมาณ มี อ านาจหน้ า ที่ ดั ง นี้ (จ) พั ฒ นาระบบ รู ป แบบ
มาตรฐาน หลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารจัด ท าแผน การติ ด ตามประเมิน ผล และการประสานแผนระหว่ า ง
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนการจัดทาสถิติคดี และ
สถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่
การจัดทารายงานข้อมูลคดีมีปรากฏอยู่ในปฏิทินการรายงานข้อมูลคดีข องสถาบันวิจัยและ
พัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้จัดทาขึน้ ซึ่งศาลแต่ละศาลต้องรายงานความคืบหน้าเป็นข้อมูลในการประเมินผลงาน
ประจาปีงบประมาณของแต่ละศาล
ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ที่สนใจ หรือต้องศึกษาอาจเป็นตัวเลขหรือ
ข้อความ ซึ่งได้จากการนับ การวัด การสังเกต หรือการบันทึก
ลักษณะของข้อมูล แบ่งได้ ๒ ชนิด คือ
๑. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ในทางสถิติเรียกว่า ข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น น้าหนัก ส่วนสูง
๒. ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นตัวเลข เรียกว่า ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น เพศ สถานภาพ คุณภาพ
สินค้า
ข้อมูลที่จัดเก็บมีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ คือ ข้อมูลที่สามารถนับเป็น
หน่วยได้ เช่น คดี อายุ ระยะทาง ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ข้อมูลที่ไม่สามารถคานวณหรือนับเป็นหน่วยได้
เช่น เบอร์โทรศัพท์ เพศ
ประเภทข้อมูล
๑. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่เก็บจากแหล่งข้อมูลโดยตรง เช่น การสารวจด้วยตัวอย่าง
๒. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว เช่น รายงานต่าง ๆ

๑๔

ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ถ้าหากมีผู้นาไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ จะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล
ทุติยภูมิ เช่น ข้อมูลที่เล่ม เป็นรายงานต่าง ๆ
คุณสมบัติ ของข้อ มูล ที่ ดี ต้องมีความถูกต้ องแม่น ยา ทันสมัย ครบถ้ว นสมบูร ณ์ ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ ความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกาหนดของหน่วยงานที่รับข้อมูล
การนาเสนอข้อมูล เป็นการจัดทาข้อมูลที่รวบรวมให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด เช่น กราฟ ตาราง
การนาเสนอข้อมูลอาจทาได้ ๒ แบบ คือ
๑. การนาเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน คือ ไม่มีแบบแผนตายตัวไม่มีกฎเกณฑ์ อาจนาเสนอใน
รูปแบบของบทความ หรือการเสนอแบบกึ่งข้อความกึ่งตาราง
๒. การน าเสนอข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น แบบแผน คื อ น าเสนอข้ อ มู ล ที่ มี ก ฎเกณฑ์ ซึ่ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานที่กาหนด โดยการนาเสนอในรูปแบบตาราง รูปภาพ แผนภูมิ
โดยในการจาตารางข้อมูลเพื่อเผยแพร่ที่นามาจากแหล่งข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ควรมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาด้วย ทั้งนี้ เพื่อบอกแหล่งที่มาว่าไม่ได้เกิดจากการคิดเอง แต่มีการอ้างอิงจากแหล่งอื่น
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากศาลทุกศาล ต้องมีผลดาเนินการที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อผ ู้บริหารของศาลยุติธรรมจะ
นาข้อมูลมาใช้ในการเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหาร เพื่อสามารถใช้จ่ายเป็นงบประมาณประจาปีของ
สานักงานศาลยุติธรรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อมูลคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร หรือตัวย่อไม่ว่าประเภทคดีใด ศาลต้องกรอกข้อมูลและปฏิบัติให้
ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีตัวย่อของหลายประเภทคดี และหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ และศาลอุทธรณ์ค ดีชานัญพิเศษ หากใส่หมวดของตัวอักษรผิดจะทาให้สถิติคดีต่าง ๆ
ผิดเพี้ยนไปหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง
การเก็บข้อมูลคดีในด้านต่าง ๆ ก็เพื่อนาเสนอหรือสามารถตอบคาถามได้ว่าสานักงานศาลยุติธรรม
ได้ดาเนินการตามที่ของบประมาณจากสภาแล้ว หรือเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการขอรับจัดสรรงบประมาณ เช่น
คดีคุ้มครองสิทธิ คดีทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมาย การสืบพยานนอกศาล ซึ่งข้อมูลคดีเหล่านี้เป็น
ข้อมูลที่มีงบประมาณและระยะเวลาในการดาเนินการ

....................................................

๑๕

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติการรายงานข้อมูลคดี
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ๑) นายนรา เมธาธราธิป ผู้พพิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจาสานักประธานศาลฎีกา
๒) นางบุษรัชต์ แสงอากาศ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักส่งเสริมงานตุลาการ
๓) นางสุดธิดา ธีระอนุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักส่งเสริมงานตุลาการ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามหนั งสือสานักงานศาลยุติธ รรม ที่ ศย ๐๒๕/ ว ๑๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ แบ่งรอบการประเมินได้ ๒ รอบ คือ
- รอบประเมินที่ ๑ (ผลงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
- รอบประเมินที่ ๒ (ผลงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
กรอบการประเมินและวัดผล แบ่งเป็น ๔ มิติ น้าหนักรวม ร้อยละ ๑๐๐
๑. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
๑) มิติประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๓๐
๒) มิติคุณภาพการบริการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๒๐
๓) มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๓๐
๔) มิติพัฒนาองค์กร กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๒๐
๒. หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลางและสานักงานศาลยุติธรรม
ประจาภาค ๑-๙
๑) มิติประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๓๐
๒) มิติคุณภาพการบริการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๑๕
๓) มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๓๐
๔) มิติพัฒนาองค์กร กาหนดตัวชี้วัดมีน้าหนักร้อยละ ๒๕
มิติที่ ๑ การประเมินมิติประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เช่น หน่วยงานของศาลมีหน้าที่ในการ
พิจารณาคดีเป็นหลัก ผลที่ตามมาจากการพิจารณา คือ ประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการที่ได้ ทาให้คู่ความ
มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติราชการของศาล มีความพึงพอใจ ลดปริมาณค้างนานในศาล
มิติที่ ๒ การให้คุณภาพการบริการ
มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คือ ผลผลิตที่ได้จากการปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร การให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนา การนานโยบายประธานศาลฎีกามาใช้
การวัดมิติที่ ๑ ประเด็นที่วัดมี ๓ เรื่องใหญ่ คือ
๑. ด้านคดี กาหนดในมิติที่ ๑ และมิติที่ ๓
๒. ด้านการไกล่เกลี่ย กาหนดในมิติที่ ๒ และมิติที่ ๓
๓. งานธุรการ ได้แก่ งานธุรการคดี และงานธุรการทั่วไป กาหนดในทุกมิติ
ประเด็นการวัดทางคดีมีประเด็นอะไรบ้าง

๑๖

๑. การบริหารจัดการคดีค้างนาน เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดตัวชี้วัด ได้แก่ คดีค้างนานในคดีจัดการ
พิเศษ คือ คดีที่ค้างเกิน ๖ เดือน คดีสามัญ คือ คดีที่ค้างเกิน ๑ ปี
คาพิพากษาของศาลสูง การจัดการคดีค้ามนุษย์ และการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
และการคุ้มครองสิทธิทางศาลเป็นประเด็นการวัดที่กาหนดในตัวชี้วัด ประสิทธิภาพดูต้นทุน ระยะเวลา
ผลการดาเนิ น งาน และการบริห ารจัด การคดีที่มีจาเลยต้องขัง ซึ่งมีการกาหนดไม่เหมือนกัน การอ่าน
คาพิพากษาของศาลสูง การสืบพยานว่ามีการสืบพยานตรงตามจานวนวันที่นัดไว้หรือไม่ การกาหนดงาน
บังคับคดีผู้ประกัน
การรายงานข้อมูลคดีของตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการลดคดีค้างนาน เริ่มตั้งแต่รับฟ้องจนพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ แยกเป็น
ค้างนานเกิน ๑ ปี ถึง ๒ ปี กับค้างนานเกิน ๒ ปีขึ้นไป ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมในการรายงานต้องดาเนินการ
จัด เก็บรายละเอียดของคดีในแต่ละรอบประเมิน วิธีในการคิด จะมีสูต รในการคานวณให้หากสามารถ
ดาเนินการได้จะได้คะแนนในข้อนี้
- คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ วัดในทางบวกว่าศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับคาพิพากษาศาลชั้นต้นมากน้อย
แค่ไหน ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม คือ ปริมาณคดีที่ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้น และคดีที่ศาลอุทธรณ์ส่งกลับ
มาให้ศาลชั้นต้นอ่านทั้งหมด สองส่วนนี้จะนามาคานวณเพื่อหาว่าผลงานที่ออกมาคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่
๒. การบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ มีตัวชี้วัดที่ ตาม
ประเด็น ดังนี้
๑) สารบบ ข้อมูลบุคคล ซึ่งเจ้าหน้าทีที่จัดเก็บน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทคโนฯ มากกว่านิติกร
๒) การรายงานความเคลื่อนไหวของคดีค้ามนุษย์ เป็นตัวชี้วัดใหม่
๓) คดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่ศาลพิจารณาแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ไม่เกินปี
๓. การพัฒนาระบบงานศาลเพื่อรองรับการพิจารณาครอบองค์คณะและต่อเนื่อง
๑) ขั้นตอนการดาเนินงานตามเครื่องมือมาตรฐานการนิเทศงานธุรการ เช่น การจัดแบ่งประเภท
คดี การตรวจความพร้อมของสานวน การเสนอสานวนพร้อมคดีนัดความหรือไม่
๒) ร้อยละของพยานที่มาตามกาหนดวันนัดสืบพยาน เป็นตัวชี้วัดที่กาหนดใหม่ ต้องการวัด
ประสิทธิภาพระบบการติดตามพยาน
๔. ความสาเร็จของการให้บริการคุ้มครองสิทธิทางศาล
๑) ร้อยละของการให้บริการเขียนคาร้องขอปล่อยชั่วคราว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ชั่วโมงแล้วศาล
มีคาสั่ง
๒) การให้บริการเขียนคาร้องขอบค่าสินไหมทดแทน แล้วเสร็จภายใน ๓๐ นาทีนับแต่ได้รับ
เอกสารครบถ้วน
๓) ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ทนายความขอแรง ล่าม
๔) การให้ บ ริการคาร้องคาขอที่ส่งไปยังศาลสูงนับ แต่วันที่ศาลมี คาสั่งภายใน ๑ วันทาการ
(เกี่ยวกับคาร้องขอปล่อยชั่วคราว ๑ วันทาการ)
๕) บันทึกรายละเอียดคาฟ้องคาร้องในคดีมโนสาเร่ เฉพาะกลุ่มของศาลแขวง ศาลจังหวัดไม่มีวัด

๑๗

การวัดมิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ
๑) ร้อยละของคดีแล้วเสร็จของคดีที่ขึ้นสู่ศาลทั้งหมด จานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลเท่าไหร่ คดีที่แล้วเสร็จ
เท่าไหร่ รวมทั้งคดีค้างมาและคดีรับใหม่
๒) ร้อยละของคดีจาเลยต้องขัง ภายใน ๖ เดือน
๓) ร้อยละของคดีที่สามารถสืบพยานได้ตรงตามจานวนวันนัดที่กาหนด
การรายงานข้อมูลคดีงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๑. การรายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในดีแพ่ง
มีการจัดเก็บคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยที่จัดทาในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งหมด กับการจัดเก็บ
คดีที่สู่ศาลทั้งหมด รวมผลคดีทั้งการถอนฟ้อง ยอมความ และจานวนทุนทรัพย์ทั้งหมด
๒. การรายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในคดีอาญา
ความแตกต่างระว่างแบบรายงานผลทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา คือ แบบรายงานคดีอาญาจะไม่มกี าร
เก็บข้อมูลในส่วนคดีอาญาทีเ่ ข้าสู่ศาล คดีที่เข้าสู่ศาลทั้งหมดจะเก็บเฉพาะคดีแพ่ง
๓. การรายงานแบบความพึงพอใจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เป็นการเก็บเป็นรายคนไม่ใช่รายคดี
ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกการรายงานผลการดาเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัว โดยให้รายงานไป
ยังศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ซึง่ ในประเด็นดังกล่าว สานักส่งเสริมงานตุลาการต้องดาเนินการหารือ
กับทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางต่อไป
การรายงานคดีตามคดีนโยบาย
๑.ข้อมูลคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒
๒. ข้อมูลคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ข้อมูลคดีความผิดต่อพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. ข้อมูลคดีความผิดต่อความมั่นคง
การรายงานข้อมู ลคดี ดังกล่าว สานักส่ งเสริมงานตุ ลาการได้ดาเนิน การออกหนัง สือแจ้งไปยั ง
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อขอให้รายงานข้อมูลดังกล่าวมายังสานักส่งเสริมงานตุลาการ โดยมีการกาหนด
รายละเอียดและวิธีการส่งข้อมูลไว้
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