กลุ่มที่ ๔ (สัปดาห์ที่ ๔)
สรุปรายงานการบรรยายประจาวัน
การฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ ๖
หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติเทคนิคการย่อข้อกฎหมายและการยกร่างคาพิพากษา
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ๑. นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ่ง
๒. นายเผ่าพันธ์ ชอบนาตาล
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
๓. นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
ผู้พิพากษาศาลชันต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
การเขียนความเห็นในคาพิพากษาของศาลในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ในการเขียนความเห็น
๑. เพื่อเป็นการแสดงถึงข้อสรุปและเหตุผลแก่คู่ความหรือนักกฎหมายอื่น
๒. เพื่อใช้เป็นหลักกฎหมายเพื่อนักกฎหมายอื่น ผู้พิพากษาอื่น นักวิชาการ และประชาชนอื่นที่
สนใจ
๓. เพื่อเป็นการแสดงความเห็นของผู้พิพากษาให้ชัดแจ้ง และเป็นการประเมินความเพียงพอของ
หลักกฎหมายที่มีอยู่เดิม
ความเห็นดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้หลักนิตธิ รรม ความชัดเจน และความเที่ยงตรงของข้อเท็จจริง
ที่เพียงพอ และความสัมพันธ์ต่อหลักกฎหมายและการแสดงออกของการวิเคราะห์บทสรุปอย่างมีเหตุผล
การกาหนดขอบเขตของความเห็น
- ต้องมีความชัดเจนของหลักกฎหมายต่อคู่ความ
- การให้ ค วามเห็ น ดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ ความเห็ น ขององค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษา นั ก วิ ช าการ และ
สาธารณชน
- พิ จ ารณาถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการให้ ค วามเห็ น เพื่ อ ให้ มี ก ารเขี ย นค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ ต้ อ งตาม
วัตถุประสงค์นั้น
ประเภทของความเห็น
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. การให้ความเห็นแบบเต็มรูปแบบ คือ เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างการให้
ความเห็นทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง หลักกฎหมาย และอานาจปกครอง
๒. บันทึกความเห็น
๓. คาสั่งโดยสรุป เป็นคาสั่งที่กาหนดความเห็นในคดี

๒

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเรียงคาพิพากษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขอบเขตและรูปแบบในการนาเสนอความเห็น ได้แก่
๑. ความซับซ้อนของข้อเท็จจริงและธรรมชาติของประเด็น
การนาเสนอข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนอาจนาไปสู่การใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้หลักกฎหมายที่นามาปรับใช้จะเป็นหลักกฎหมายที่ไม่มีความ
ซับซ้อนก็ตาม
๒. ความเอาใจใส่ของผู้ฟัง
๓. ความเห็นดังกล่าวจะถูกตีพิมพ์หรือไม่
๔. ข้อเท็จจริงและประเด็น
การเตรียมเขียนคาวินิจฉัย
ก่อนเริ่มเขียนคาวินิ จฉัย ผู้พิพ ากษาควรคิด ว่าต้องการแสดงความเห็น อะไร ควรมีวิธีแสดง
ความเห็นอย่างไร รวมทั้งพิจารณาถึงขอบเขตของความเห็น ทัศนคติของกลุ่มผู้ฟัง โดยไม่ต้องคานึงว่า
ความเห็ น นั้ น จะถูกตีพิมพ์ห รือไม่ และผู้พิพากษาจะต้องแบ่งส่วนของคดีออกเป็นส่วนๆ ตามความ
เหมาะสม
เทคนิคที่ผู้พิพากษาใช้ในการจัดวางโครงสร้างและการเตรียมตัวก่อนเริ่มเขียนความเห็น
๑. การวางโครงสร้าง
การวางโครงสร้างก่อนเขียนความเห็นจะช่วยในการจัดระบบความคิด ซึ่งผู้พิพากษา
แต่ละท่านก็อาจมีวิธีการวางโครงสร้างในการเขียนคาพิพากษาแตกต่างกัน
๒. การใช้นิติกรประจาตัว (Law Clerk)
นิติกรประจาตัวเป็นตัวช่วยที่สาคัญของผู้พิพากษาในการเขียนความเห็น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาที่มีสานวนจานวนมาก
ความหมายของคาว่า นิติกรประจาตัว หรือ Law Clerk นั้น หมายถึง นักกฎหมายที่เป็น
ผู้ช่วยของผู้พิพากษาในการเขียนความเห็นทางกฎหมาย โดย Law Clerk ดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือในการดาเนินกระบวนพิจารณาในห้องพิจารณา
(๒) จัดการแสดงพยานหลักฐาน
(๓) ค้นคว้าวิจัยข้อกฎหมาย และเสนอแนะแก่ผู้พิพากษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใน
คดีก่อนที่จะเริ่มแถลงการณ์ด้วยวาจา
(๔) ร่างบันทึกย่อในกันควรพิจารณาและเอกสารทางกฎหมายอื่น
(๕) ทบทวนและยืนยันความถูกต้องและอานาจตามกฎหมาย
(๖) ค้นคว้าและเขียนบันทึก คาสั่ง และความเห็น
(๗) จัดห้องสมุดและให้คาแนะนาแก่บุคลากรในห้องประชุม
(๘) จัดทาข้อเสนอแนะในกรณีที่มีการอุทธรณ์
(๙) ส่งหมายเรียกพยาน
(๑๐) นาพยานเข้าสาบานตน

๓

๓. เอกสารที่ต้องตรวจสอบ
ผู้พิพากษาจะสรุปย่อข้อเท็จจริงที่คู่ความนาสืบและบันทึกของนิติกร โดยผู้พิพากษา
จาต้องทาความเข้าใจกับบันทึกในขณะที่เตรียมเขียนความเห็น
การจัดโครงสร้างและการเขียนความเห็น
แนวทางดังต่อไปนี้จะเป็นตัวช่วยผู้พิพากษาในการเขียนความเห็น ได้แก่
๑. โครงสร้าง
ความเห็นที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วย
(๑) รายการเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป และแนวทางในการดาเนินกระบวนพิจารณา
ในคดีดังกล่าว
(๒) รายการในส่วนของประเด็นที่วินิจฉัย
(๓) รายละเอียดของข้อเท็จจริงหลัก
(๔) ข้อโต้แย้งของการปรับใช้หลักกฎหมายและการปรับใช้หลักดังกล่าวกับ
ประเด็นข้อพิพาท
(๕) ข้อแนะนาที่สาคัญและจาเป็น
๒. องค์ประกอบของความเห็นในคาพิพากษา ได้แก่
(๑) ข้อความเบื้องต้น
ซึ่งเป็นข้อความย่อๆเกี่ยวกับลักษณะของคดี เช่น คู่ความเป็นใคร
(๒) บันทึกประเด็นข้อพิพาท
บั น ทึ ก ประเด็ น ข้ อ พิ พ าทควรเป็ น แบบย่ อ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจประเด็ น
ข้อพิพาทหลักได้
(๓) บันทึกข้อเท็จจริง
ในคดีที่มีเพียงประเด็นเดียว ข้อเท็จจริงดังกล่าวย่อมระบุได้ในประโยคเดียว
แต่เมื่อเป็นคดีที่มีหลายประเด็น ข้อเท็จจริงที่ยกมาอาจจะเกี่ยวข้องเพียงบางประเด็นเท่านั้น
ข้อเท็จจริงที่ระบุในบันทึกจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ประกอบการอธิบาย
ความเห็น
ข้อเท็จจริงที่มีรายละเอียดมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความสับสนก็ไม่ควรระบุไว้
นอกจากนี้ บั น ทึ ก ข้ อ เท็ จ จริ ง จะต้ อ งเที่ ย งตรง ผู้ เ ขี ย นไม่ ค วรอนุ ม านว่ า
ข้อเท็จจริงที่คู่ความอ้างเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
(๔) ข้อโต้เถียงหลักกฎหมาย
การโต้เถียงหลักกฎหมาย จะต้องแสดงว่าบทสรุปของศาลจะต้องอยู่บนหลัก
เหตุผลและตรรกศาสตร์ การโต้เถียงจะต้องเพียงพอที่จะแสดงให้ฝ่ายที่แพ้คดีเข้าใจว่าได้มีการพิจารณา
ความจาเป็นครบถ้วนแล้ว

๔

แนวทางในการปรับใช้กฎหมาย
๑. มาตรฐานของการวินิจฉัย (Standard of Review)
: ความเห็นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของมาตรฐานในการวินิจฉัย อันเป็นการเริ่มต้นการ
โต้เถียงหลักกฎหมาย
๒. คาสั่งจากการวินิจฉัย (Order of Decision)
๓. ทางเลือกของการวางหลัก (Alternative Holdings)
: ผู้พิพากษาควรหลีกเลี่ยงคาว่า “แม้ว่า” เนื่องจากเป็นการลดคุณค่าของการวางหลัก
กฎหมาย
๔. การอ้างอิงคดี
: ประเด็นกฎหมายส่วนใหญ่จะมีข้อสนับสนุนที่เพียงพอโดยการอ้างอิงคดีล่าสุดซึ่งมี
ประเด็นตามคาวินิจฉัยของศาล หากความเห็นใดเป็นการวางหลักกฎหมายขึ้นใหม่ ศาลควรตรวจสอบ
ความมีอยู่ของอานาจและวิเคราะห์วิวัฒนาการของกฎหมายให้เพียงพอที่จะสนับสนุนหลักกฎหมายใหม่
๕. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources)
: เช่น บทความในวารสารกฎหมาย วิทยานิพนธ์ ตารา และแหล่งที่มาอื่นที่มิใช่กฎหมาย
ไม่ใช่ข้อมูลปฐมภูมิ
๖. คาอ้างอิง (Quotations)
: คากล่าวที่ยกมาอ้างอิงควรเป็นคากล่าวสั้นๆ และจะต้องมีความเป็นธรรม มีเนื้อหาและ
สะท้อนถึงความเที่ยงตรงกับแนวโน้มของแหล่งกาเนิด
๗. การหลีกเลี่ยงทนายความ (Avoiding Advocacy)
: การยกประเด็ น ส าคั ญ ของฝ่ า ยที่ แ พ้ ค ดี ขึ้ น วิ นิ จ ฉั ย นั้ น ความเห็ น ดั ง กล่ า วไม่ ค วร
กลายเป็นข้อโต้แย้งระหว่างผู้พิพากษาและนักกฎหมาย หรือผู้พิพากษาอื่นในศาลเดียวกันหรือศาลอื่น
๘. การแก้ปัญหาโดยศาลล่าง (Treatment of the court below)
: ความเห็นของศาลชั้นอุทธรณ์สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดตามคาพิพากษาศาลชั้นต้น
และเสนอคาแนะนาโดยปราศจากการแต่งเติมเรื่องราวในเหตุการณ์หรือข้อวิจารณ์ของศาลล่าง
ความเห็นของศาลชั้นอุทธรณ์ต้องไม่โจมตีคาพิพากษาของศาลล่างที่วินิจฉัยอย่างหลัก
แหลม ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์โดยไม่จาเป็น

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

๕

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติเทคนิคการย่อข้อกฎหมายและการยกร่างคาพิพากษา
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ๑. นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ่ง
๒. นายเผ่าพันธ์ ชอบนาตาล
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
๓. นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
ผู้พิพากษาศาลชันต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
หัวข้อบรรยาย
ส่วนที่หนึ่ง
ส่วนที่สอง
ส่วนที่สาม

คาพิพากษาที่มีคุณภาพ
รูปแบบคาพิพากษาศาลฎีกาและหลักการวินิจฉัยคดีเบื้องต้น
เทคนิคและขั้นตอนการยกร่างคาพิพากษาศาลฎีกา

ส่วนที่หนึ่ง
คาพิพากษาที่มีคุณภาพ
คาพิพากษาที่มีคุณภาพ นอกจากจะวินิจฉัยคดีได้อย่างถูกต้องตามตัวบทกฎหมายแล้ว ยังต้องมี
ส่วนประกอบอีก ๒ ส่วน คือ
๑. ต้องให้เหตุผลทางกฎหมายที่ดี และ
๒.ต้องใช้ภาษาและโวหารกฎหมายดี
๑. การให้เหตุผลทางกฎหมายที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ ๔ ประการ (ตามหนังสือของ
อาจารย์วิชา มหาคุณ)
(๑) แจ่มแจ้งไม่เคลือบคลุม
(๒) ใช้ภาษาที่ถูกต้อง สละสลวย งดงาม
(๓) สอดคล้องต้องกัน
(๔) ไม่ขัดกับสามัญสานึก
สาหรับการให้เหตุผลในทางกฎหมายที่บกพร่องหรือผิดพลาด เช่น
(๑) เหตุผลแบบกาปั้นทุบดิน
(๒) เหตุผลไม่เพียงพอ
(๓) เหตุผลไม่หนักแน่น
(๔) เหตุกับผลไม่ตรงกัน
(๕) เหตุผลที่ขัดกันเอง
(๖) เหตุผล “เผื่อเหนียว” หรือทาลายน้าหนักตนเอง
(๗) เหตุผลนอกเรื่อง
(๘) เหตุผลในเชิงเสียดสีคู่ความ
(๙) เหตุผลวกวน
(๑๐) เหตุผลเกินความจาเป็น

๖

๒. การใช้ภาษาและโวหารที่ดี
ค าพิ พ ากษาที่ ดี จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาไทยถู ก ต้ อ งตามหลั ก ไวยกรณ์ เขี ย นถู ก ต้ อ งตามที่
ราชบัณฑิตยสถานกาหนด ใช้ภาษาเขียนที่เป็นภาษากฎหมาย ใช้โวหารกฎหมายได้อย่างไพเราะ
เกี่ยวกับเรื่องโวหารกฎหมายนั้น ท่านอาจารย์ธานินทร์ได้กล่าวไว้ในหนังสือภาษากฎหมายไทยว่า
โวหารกฎหมายที่ดีต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ ๖ ประการ คือ
(๑) แจ้งชัดและปราศจากช่องโหว่
(๒) สั้นกะทัดรัด
(๓) ใช้ถ้อยคาในภาษากฎหมายให้เป็นระเบียบเดียวกันโดยตลอด
(๔) ใช้ถ้อยคาที่ใช้ในตัวบทกฎหมาย
(๕) สุภาพนุ่มนวล และ
(๖) สามารถจูงใจผู้ฟังผู้อ่านให้คล้อยตามได้
ส่วนที่สอง
รูปแบบคาพิพากษาของศาลฎีกาและหลักการวินิจฉัยคดีเบื้องต้น
รูปแบบคาพิพากษาในปัจจุบัน ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
๑. ส่วนแรก : ส่วนที่เป็นรายละเอียดข้อมูลคดีและมูลเหตุแห่งคดีโดยย่อ
กล่าวคือ ตั้งแต่เลขคดี ชือ่ คูค่ วาม ชื่อศาล ส่วนย่อฟ้อง คาให้การ ทางนาสืบของคู่ความ
กรณีเป็นคาพิพากษาของศาลสูง จะมีการกล่าวถึงผลคาพิพากษาของศาลล่างตามลาดับชัน้ การดาเนิน
กระบวนพิจารณาในระหว่างการพิจารณาที่มีผลกระทบต่อคดีในแต่ละชั้นศาล เช่น มีการถอนฟ้อง การ
เข้าแทนที่ ร้องสอด หรือสวมสิทธิเข้าเป็นคูค่ วาม
๒. ส่วนที่สอง : ส่วนวินิจฉัยหรือส่วนพิเคราะห์
ส่วนนี้ถือเป็นหัวใจหลักของคาพิพากษา ถือเป็นส่วนยากที่สุดในการยกร่างคาพิพากษา
สาหรับหลักการในวินิจฉัยคดี โดยหลักแล้วปัญหาที่ศาลต้องวินิจฉัยมีอยู่ ๒ ปัญหา คือ
ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย โดยศาลจะต้องวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงก่อนเพื่อให้ได้ขอ้ สรุป
ว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้อย่างไร จากนัน้ จึงวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่อไปว่า มีกฎหมายบัญญัตเิ กี่ยวกับ
ข้อเท็จจริงเรื่องนีไ้ ว้อย่างไร เมื่อนาข้อกฎหมายดังกล่าวไปปรับเข้ากับข้อเท็จจริงแล้วก่อให้เกิดผลอย่างไร
และศาลจะพิพากษาหรือมีคาสั่งคดีนี้อย่างไร
คาพิพากษาจึงต้องกล่าวถึงปัญหาข้อเท็จจริงก่อน โดยข้อเท็จจริงที่จะต้องกล่า วถึงเป็น
อันดับแรกคือ ข้อเท็จจริงที่เป็นยุติหรือรับฟังได้เบื้องต้น สาหรับข้อเท็จจริงที่เป็นยุติหรือรับฟังได้เบื้องต้น
ในชั้นฎีกา เช่น
(๑) ข้อเท็จจริงจากคาคู่ความและเอกสารในสานวนคดีซึ่งคู่ความยอมรับหรือไม่ได้โต้แย้ง
ว่าไม่มีข้อเท็จจริงดังกล่าวเกิดขึ้น
(๒) ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีกาแล้ว
(๓) ข้อเท็จจริงในคดีอื่นซึ่งมีผลผูกพันคู่ความตาม ปวิพ.มาตรา ๑๔๕
(๔) ข้อเท็จจริงในคดีอื่นที่ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็น
ข้อใดแห่งคดี ตาม ปวิพ.มาตรา ๑๔๔

๗

(๕) ข้อเท็จจริงในคดีที่มีการฎีกาทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย แต่คดีต้องห้ามฎีกาใน
ข้อเท็จจริง ตาม ปวิพ.มาตรา ๒๓๘
(๖) ข้อเท็จจริงในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งการพิพากษาคดีส่วนแพ่งต้องถือ
ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคาพิพากษาคดีส่วนอาญา ตาม ปวิอ. มาตรา ๔๖
การลาดับประเด็นที่ต้องวินิจฉัยกรณีมีประเด็นต้องวินิจฉัยหลายประเด็น ตามคาพิพากษาส่วน
ใหญ่จะมีการกาหนดประเด็นเรียงตามลาดับ ดังนี้
๑. อานาจฟ้อง, ฟ้องเคลือบคลุม
๒. สิทธิหน้าที่และความรับผิดของคู่ความในคดีแพ่ง จาเลยกระทาความผิดหรือไม่ใน
คดีอาญา
๓. หากมีความรับผิดในคดีแพ่ง ต้องรับผิดอย่างไร เพียงใด
ในส่วนคดีอาญา หากฟังว่าจาเลยกระทาผิดตามฟ้อง จะยังไม่มีการกาหนดโทษของ
จาเลยในชั้นนี้ แต่จะไปกาหนดในส่วนพิพากษาคดีเลย
๔. อายุความ
การวินิจปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องชั่งน้าหนักพยานหลักฐานของคู่ความนั้น ในคดีอาญาโจทก์มี
หน้าที่นาสืบอยู่แล้ว และหากมีข้อสงสัยตามสมควรก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จาเลย สาหรับ
คดีแพ่ง ควรต้องพิจารณาตามลาดับ ดังนี้
๑. ประเด็นที่จะวินิจฉัยข้อนี้ คู่ความฝ่ายใดมีหน้าที่นาสืบหรือมีภาระการพิสูจน์
๒. คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นาสืบ นาสืบสมกับข้ออ้างหรือไม่
๓. พยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายมีน้าหนักหักล้างพยานหลักฐานของคู่ความฝ่ายที่มี
หน้าที่นาสืบหรือไม่
การตีความกฎหมายที่จะนามาปรับแก่คดี หลักการตีความกฎหมายแพ่ง ปรากฏอยู่ใน ปพพ.
มาตรา ๔ ว่า การใช้กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตาม
ตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก่คดีจึงให้
วินิจฉัยคดีตาม
๑. จารีตประเพณี
๒. บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง
๓. หลักกฎหมายทั่วไป
๓. ส่วนที่สาม : ส่วนที่คาพิพากษาหรือคาสั่งวินิจฉัยชีข้ าดคดี
ในศาลชั้น ต้ น จะพิ พ ากษาบั ง คั บตามค าขอของโจทก์ หรื อ ให้ ยกฟ้ อ ง แต่ ใ นศาลสู ง มี
คาพิพากษา ๕ แบบ กล่าวคือ ยืน ยก กลับ แก้ และย้อน คดีแพ่งจะต้องมีคาสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรม
เนียมเสมอ
ส่วนสุดท้ายที่จะต้องใส่ลงไปในร่างคาพิพากษาด้วย คือ ซึ่งศาลล่างทั้งสองและองคณะ
ผู้พิพากษาที่พิพากษาหรือมีคาสั่งในศาลล่างทั้งสอง กับชื่อผู้ยกร่างฯ

๘

ส่วนที่สาม
เทคนิคและขั้นตอนการยกร่างคาพิพากษาศาลฎีกา
การยกร่างคาพิพากษาอย่างมีเทคนิค มีระบบระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยทาให้ยกร่างคา
พิพากษาได้อย่างละเอียดรอบคอบและรวดเร็วขึ้น
ขั้นตอนการยกร่างคาพิพากษาศาลฎีกา
๑. ตรวจอ่านสานวนเบื้องต้น
รอบแรก ผู้ยกร่างฯ จะต้องตรวจดูก่อนว่าเรื่องที่ฎีกาเป็นคดีที่อยู่ในชั้นใด เป็น
คดีหลักหรือเป็นคดีในชั้นบังคับคดี
รอบสอง จะเป็นการอ่านสานวนเพื่อตรวจดูว่า มีข้อจากัดสิทธิในการอุทธรณ์
ฎีกาหรือไม่ และมีคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่ยกร่างหรือไม่
๒. เตรียมข้อมูลสาหรับยกร่างคาพิพากษา
แนวคิดในการเตรียมข้อมูลสาหรับการยกร่างคาพิพากษามีหลักการง่ายๆว่า
ผู้ยกร่าง ต้องจัดระเบียบข้อมูลในสานวนและเอกสารต่างๆ ให้ง่ายต่อการสืบค้นเพื่อนามายกร่างคา
พิพากษามากที่สุด
๓. ปรึกษาผู้พิพากษาที่รับผิดชอบ
๔. ร่างคาพิพากษา
๕. ปรับปรุงร่างคาพิพากษา

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

๙

หัวข้อวิชา ฝึกปฏิบัติเทคนิคการย่อข้อกฎหมายและการยกร่างคาพิพากษา
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร ๑. นายฉันชาย โรจนสโรช เลขานุการศาลแพ่ง
๒. นายเผ่าพันธ์ ชอบนาตาล
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
๓. นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข
ผู้พิพากษาศาลชันต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
การยกร่างคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีแพ่ง คือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๑
ซึ่งกาหนดว่าในคาพิพากษาคดีแพ่งต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง ต้องมีชื่อศาล ชื่อคู่ความ มีรายการคดี
มีเ หตุ ผ ลแห่ ง ค าวิ นิ จฉั ย และวิ นิ จ ฉั ย ในเรื่ อ งค่ า ฤชาธรรมเนี ย ม ส่ ว นในคดี อาญา อยู่ ใ นกฎหมาย
วิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา ๑๘๖ กาหนดว่ าต้องมีชื่อ ศาล คดีระหว่างใคร มี เรื่อ ง มี ข้อหา
ข้อเท็จจริง มีบทมาตราที่ยกขึ้นปรับ มีคาชี้ขาด มีคาวินิจฉัยในเรื่องของกลาง ซึ่งเป็นสิ่งกาหนดกรอบ
ของคาพิพากษา
ข้อสาคัญในการยกร่างคาพิ พากษา ประการแรก ต้ องคานึงถึง รูปแบบ เนื่องจากไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ คาพิพากษานั้นต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กาหนด อีกประการหนึ่ง คือ เรื่องของเนื้อหา
ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ร่างว่าเขียนได้น่าอ่าน ปรับบทข้อเท็จจริงข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันถือได้ว่าเป็น
ความสามารถเฉพาะคน อย่างในคดีแพ่งมักมีประเด็นหลายประเด็นยุ่งยากซับซ้อน จะยกประเด็นใน
ลาดับใดขึ้นมาวินิจฉัยก่อน จะยกอายุความหรืออานาจฟ้อง ก็ขึ้นอยู่กับว่ายกขึ้นแล้วตัดฟ้องได้หรือไม่
ข้อสังเกต คาว่า ประเด็น มักใช้กับคดีแพ่ง ส่วนคาว่า ปัญหา มักใช้ในคดีอาญา
ในการวินิ จฉัยปัญหาข้อเท็จจริง ต้องอาศัยการชั่งน้าหนักพยาน ผู้เขียนต้องหาเหตุผลมา
สนับสนุนได้ว่าทาไมศาลจึงเชื่อพยานฝ่ายนี้ คาที่ใช้เพื่อสนับสนุนพยานฝ่ายนั้นให้มีความน่าเชื่อถือ
ในกรณีเป็นพยานฝ่ายเดียวกัน มักใช้คาว่า สอดคล้อง แต่ ถ้าเป็นพยานคนละฝ่ายจะใช้คาว่า เจือสม
แต่คาว่าเจือสมต้องระวังในการใช้ในคดีอาญา เพราะไม่ควรเอาพยานจาเลยไปเจือสมกับพยานโจทก์แล้ว
ทาให้พยานโจทก์มีน้าหนักมากขึ้น เพราะจะขัดกับหลักในคดีอาญาที่ว่าเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องสืบ
พิสูจน์ความผิดของจาเลยจะเอาพยานจาเลยมาลงโทษจาเลยไม่ ได้ แต่หลักนี้ในปัจจุบันทางกฎหมาย
พยานก็เริ่มเปลี่ยนแล้ว เพราะหากจาเลยอ้างตนเองเป็นพยานเบิกความ ศาลสามารถนาคาของจาเลย
มาลงโทษจาเลยได้
ข้อสังเกตในคาพิพากษาศาลสูง คาว่า ชอบแล้ว มักใช้ในกรณีศาลล่างวินิจฉัยข้อกฎหมาย
และศาลสูงเห็นด้วย แต่หากเป็นกรณีศาลล่างวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงและศาลสูงเห็นด้วย มักใช้คาว่า
เห็นพ้องด้วย ซึ่งระยะหลังก็ไม่เคร่งครัดนักจึงมีการใช้ปน ๆ กัน
(ฝึกปฏิบัติการยกร่างคาพิพากษา)

๑๐

(ภาคบ่าย)
การย่อคาพิพากษาศาลสูง
การย่ อ ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าในปั จ จุ บั น ผู้ ที่ ด าเนิ น การย่ อ มี เนติ บั ณ ฑิ ต ยสภาฯ ส านั ก งาน
ศาลยุ ติธ รรม และศาลฎี กา ซึ่ งมี รู ป แบบการย่ อ ค าพิ พ ากษาที่ แตกต่ า งกั น เล็ก น้ อ ย โดยการย่ อ
คาพิพากษาของเนติบัณฑิตยสภาฯ และสานั กงานศาลนั้นจะย่อเพียง ๑๒ เล่ม ไม่ได้ย่อทุกฎีกา จึงต้อง
มีการคัดเลือกคาพิพากษาฎีกาที่จะย่อลงพิมพ์เผยแพร่ว่าคาพิพากษาใดสมควรย่อ หลักการคัด เลือก
หากเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมายเล็ก น้อยไม่สาคัญ จะไม่ผ่านการคัด เลือก เพราะการ
ลงพิมพ์นั้นอาจมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน
เหตุที่ต้องย่อ
เพื่ อ ให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ง่ า ยต่ อ การค้ น คว้ า อี ก ประการหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ ค าพิ พ ากษาชั้ น อุ ท ธรณ์
เนื่องจากมีการแก้กฎหมายให้คดีบางประเภทเป็นที่สุดที่ชั้นอุทธรณ์และมีระบบขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง
ส่วนคดีอาญาไม่มี เพราะประชาชนทั่วไปยังไม่ เคยเห็นผลงานของศาลชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ยัง
ไม่ให้ใช้ระบบขออนุญาตฎีกาในคดีอาญา และเหตุผลอีกประการคือต่างประเทศ นักลงทุนที่มาลงทุนใน
ประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่เขาดูว่าน่าลงทุนหรือไม่คือกฎหมายในประเทศนั้นแก้ไขยากหรือแก้ไขง่าย และ
ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลในการตัดสินคดีได้เพื่อที่จะรู้วา่ คดีประเภทนั้น ๆ ศาลมีแนวทางอย่างไร จึงต้องมี
การย่อคาพิพากษาของศาลไว้
ลักษณะในการย่อคาพิพากษา
แบบที่ ๑ ผู้ย่ออ่านคาพิพากษาทั้งหมด แล้วนามาเขียนใหม่ โดยโวหารของผู้ย่อเอง
แบบที่ ๒ ผู้ย่อคัดลอกถ้อยคาในคาพิพากษามาตัดบางคาออกแล้วเรียบเรียงให้เข้าใจ
แบบการย่อ
คือ ย่อสั้น และย่อยาว
ย่อสั้น ย่อเฉพาะคาพิพากษาส่วนที่สาคัญที่สุดของคาพิพากษานั้น
ย่อยาว จะมีทั้งส่วนฟ้อง คาให้การ และรายละเอียดต่าง ๆ ด้วย
หมายเหตุ ส่วนที่เกี่ยวข้องในการย่ออีกประการหนึ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาในบางกรณี เป็นส่วนซึ่ง
สนับสนุนอยู่ในคาพิพากษา โดยอาจเป็นประเด็นทางวิชาการที่น่าสนใจ เนื่องจากคาพิพากษาของ
ศาลฎีกาไม่สามารถทาความเห็นแย้ง จึงมีการทาหมายเหตุไว้เป็นช่องทางเชิงวิชาการ หมายเหตุที่ได้รับ
การจัดพิมพ์ย่อมเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ เพราะได้ผ่านการตรวจจากบรรณาธิการแล้ว แม้ว่าจะไม่มี
ผลในทางกฎหมาย
ลักษณะของหมายเหตุ
๑.เป็นหมายเหตุที่ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่มีผลทางกฎหมาย แต่เป็นความเห็นเชิงวิชาการ
๒.เป็นหมายเหตุที่เห็นด้วย เป็นความเห็นเชิงวิชาการที่สนับสนุนคาพิพากษา
๓.เป็นหมายเหตุที่แสดงว่าคาพิพากษานี้ตัดสินตรงตามแนวคาพิพากษาฎีกาใด ซึ่งหมายเหตุ
ลักษณะนี้ในปัจจุบันจะไม่ให้ใส่ลงไป

๑๑

องค์ประกอบของการย่อจะมี ๓ ส่วน คือ
๑.ส่วนหัวเรื่อง ได้แก่ เลขคดีแดง ชื่อคู่ความ ชื่อกฎหมาย ชื่อข้อกฎหมาย โดยหากเป็นคดีที่
เด็กเป็นคู่ความหรือคดีครอบครัว ให้ใช้ตัวอักษรย่อ
๒.ส่วนเนื้อหา ถ้าเป็นย่อสั้นจะเริ่มจากส่วนวินิจฉัยในคาพิพากษาหลังคาว่า “เห็นว่า” นามาย่อ
โดยตั ด ส่ ว นที่ ฟุ่ ม เฟื อ ย ค าที่ ไ ม่ ก ระชั บ เยิ่ น เย้ อ ออก เอกสารหมายอะไรก็ ไ ม่ ต้ อ งใส่ ส่ ว นย่ อ ยาว
จะคล้ ายกั บ คาพิ พ ากษาเต็ ม รู ปแบบที่น ามาบี บ ให้ สั้น ลง ย่ อ ฟ้อ งย่ อค าให้ก ารถ้า ไม่ มีป ระเด็ น หรื อ
ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้ในข้อกฎหมายที่ย่อนั้นก็อาจจะย่อสั้นๆ หรือย่อคาขอบังคับเลย แต่ถ้าฟ้องเคลือบคลุม
ต้อ งย่ อ ฟ้ อ งให้ เ ห็ น ว่ า เคลื อ บคลุ ม อย่ า งไร ค าพิพ ากษาของศาลชั้ น ต้ น จะไม่ ตั ด ทอน ใครอุ ท ธรณ์
คาพิพากษาศาลอุทธรณ์ ใครฎีกา ถึงชั้นฎีกาจะใช้ว่า “ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ” แล้วตัดข้อเท็จจริงที่
เยิ่นเย้อออกไป เอาข้อกฎหมายที่ย่อสั้นไว้มาใส่ ตามด้วยคาพิพากษาศาลฎีกา ใส่ชื่อองค์คณะไม่ต้องมี
คานาหน้าชื่อ แล้วตามด้วยชื่อผู้ย่อ
๓.ส่วนหมายเหตุ (ถ้ามี)
แนวคิดว่าคาพิพากษาใดควรย่อหรือไม่ควรย่อ
๑.เป็นหลักกฎหมายใหม่
๒.เป็นหลักกฎหมายเดิมที่ผ่านมาแล้ว ๑๐ ปี ไม่มีการย่อ
ขั้นตอนการย่อ (ย่อสั้น)
-อ่านก่อน
-มีกี่ประเด็น
-เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงจะไม่ย่อ
-ถ้าเป็นข้อกฎหมายพื้น ๆ ไม่กลับหลัก เป็นไปตามตัวบท อาจไม่ย่อ
-เมื่อได้ประเด็นที่ย่อแล้ว ให้ย่อตามประเด็นที่ศาลฎีกาวางไว้ตามลาดับ
-เมื่อประเด็นหนึ่งไปแล้ว จะย่อประเด็นอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันให้ย่อหน้าใหม่
-ชื่อกฎหมายใช้ตัวย่อได้ แต่มาตราให้ใช้เต็ม
-ในเนื้ อหาให้ ใช้ ชื่อคน ชื่ อนิ ติ บุคคล ชื่ อกฎหมายย่อ แต่ส่ วนหัว เรื่อ งชื่อคู่ ความให้ใ ช้เต็ ม
เว้นแต่กรณีเด็กและผู้แทนโดยชอบธรรม และคดีครอบครัว
-เริ่มย่อตั้งแต่หลังคาว่า “เห็นว่า”
-เมื่อตัดข้อความแล้ว ต้องสรุปให้เข้าใจ ย่อแล้วอ่านเข้าใจ
-ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องเพราะต้องใช้ข้อมูลก่อน “เห็นว่า” อาจเติมข้อเท็จจริงเพิ่มเข้ามา
-จะตัดข้อความที่ไม่จาเป็น แต่จะไม่เติมข้อความหรือเปลี่ยนถ้อยคาในคาพิพากษาเพราะเป็น
วรรณกรรมของผู้เขียนคาพิพากษา (การย่อลักษณะคัดลอกถ้อยคา)
(ผึกปฏิบัติการย่อข้อกฎหมาย)

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

๑๒

หัวข้อวิชา : ฝึกปฏิบัตกิ ารเขียนแผนงานโครงการ (ต่อ)
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร : นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผู้อานวยการสานักแผนงานและงบประมาณ และคณะ
ภาคเช้า
กรอบแนวคิดการจัดทางบประมาณ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ เป็นการยึดโยงกับภาพรวมของประเทศจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม โดยนาเอาวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกัน
ในด้านการอานวยความยุติธรรม คือ ประเทศชาติคาดหวังสังคมที่มีความเป็นธรรม มีความสงบเรียบร้อย
และลดความเหลื่อมล้าในสังคม เพราะฉะนั้นเมื่อต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สังคม
ก็คาดหวังว่า กระบวนการยุติธรรมโดยศาลยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมได้ทั้งสองอย่าง ประกอบด้วย
หลักความยุติธรรม คือ ความถูกต้องชอบธรรมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
หลักประสิทธิภาพ คือ ความรวดเร็วทันสมัย สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
จากแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องภารกิจหลักในการอานวยความ
ยุติธรรม การพิจารณาพิพากษาคดี การประนีประนอม การคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งการพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นเรื่องการพิจารณาคดีของศาลชานาญพิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เป็นเรื่องการประสานความร่วมมือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นเรื่องการสร้างองค์ความรู้เรื่องการวิจัยและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นเรื่องการพัฒนางานธุรการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้านซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๕ นี้
เป็นงานหลักของข้าราชการศาลยุติธรรม
ท่ า นวิ ท ยากรยกตั ว อย่ า งมาคื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ เสริ ม สร้ า งการอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ มี
มาตรฐานระดับสากลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้
โดยง่าย
เทคนิ ค ในการจั ด ท าแผน คื อ เมื่ อ ได้ รั บ มอบหมายให้ ไ ปท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น
แผนปฏิบัติการ ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจาปี หรือในการของบประมาณใด ๆ ประจาปี
ขั้นตอนแรก ต้องรู้ก่อนว่า แผนยุทธศาสตร์ที่จะจัดทานั้นมีกี่ด้าน
ศาลหรื อ ส่ ว นที่ ผู้ จั ด ท าสั ง กั ด จะรั บ ผิ ด ชอบด้ า นใดเป็ น หลั ก โดยดู ไ ด้ จ ากแผนยุ ท ธศาสตร์
ศาลยุติธรรม
เป้าประสงค์ห ลักรวมของศาลในยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริ มสร้ างการอานวยความยุติ ธรรมให้ มี
มาตรฐานระดับสากลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้
โดยง่าย
เป้าประสงค์ที่ต้องการคือ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคาดหวังว่า สังคมไทยมีความสงบ
เรียบร้อย และประเทศในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในความเป็นธรรมและการ
อานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม ซึ่งก็คือเป้าประสงค์รวมของคนไทยทั้ง

๑๓

ชาติ และเป็นเป้าประสงค์ร่วมกันของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยแผนงานโครงการที่ทานั้น
ต้องสามารถตอบตัวชี้วัดเป้าประสงค์นี้ได้
ซึ่งมีตัวชี้วัด คือ
๑. ประชาชนเชื่อมั่นว่าเมื่อมีคดีความหรือการละเมิดสิทธิเกิด จะได้รับการอานวยความยุติธรรม
ที่เป็นธรรม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ (จากแบบสอบถาม จะทาการวัดอยู่ ๒ อย่าง คือ
หลักยุติธรรมและหลักประสิทธิภาพ)
๒. ศาลยุติธรรมไทยเป็นศาลที่ได้รั บความเชื่อมั่นจากประเทศในประชาคมอาเซียนไม่ต่ากว่า
ลาดับที่ ๓ (ซึ่งปัจจุบันประเทศสิงคโปร์ อยู่ในลาดับที่ ๑ ประเทศไทยอยู่ในลาดับที่ ๓)
๓. ประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธาต่อศาลยุติธรรมในการดารงอานาจอธิปไตยตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ในระดับที่ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
การที่จะให้บรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ดังกล่าวได้ก็ต้องมีกลยุทธ์
กลยุทธ์ คือ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามกลยุทธ์ที่ ๑.๑ เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละประเภทฯ
ผลลัพธ์ คือ ศาลยุติธรรมพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละประเภทในแต่ละชั้นศาลด้วยความรวดเร็ว
เป็นธรรม ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งจะมีตัวชี้วัดต่างๆ จะมีผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งมีตัวชี้วัดผลผลิตที่จะแตกออกมาเป็นอีก ๒-๓
ตัวชี้วัด
วิธีการในการทางาน
ในระดับยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ จะเป็นผลลัพธ์ระดับประเทศ
- กลยุทธ์ จะเป็นผลลัพธ์ระดับ แผนงาน
- ผลผลิต จะเป็นผลลัพธ์ระดับโครงการ
ดังนั้น ในตัวชี้วัดผลผลิต ๑ ตัว เราสามารถนามากาหนดแนวทางรองรองรับเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดผลผลิตได้ ๑ แนวทาง หรือ ๑ งานโครงการก็ได้
เทคนิคในการทางาน
วิธีที่ ๑ แปลงจากยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ออกมาเป็นงานโครงการ
วิธีที่ ๒ ทาการวิเคราะห์ว่า ในเรื่องนั้นๆ มีสภาพปัญหาอย่างไร มีสาเหตุของปัญหาอย่างไร
ก็สามารถนามากาหนดเป็นงานโครงการได้

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

๑๔

หัวข้อวิชา : ฝึกปฏิบัตกิ ารเขียนแผนงานโครงการ (ต่อ)
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร : นางสาวรุจิวรรณ ผลัญชัย ผู้อานวยการสานักแผนงานและงบประมาณ และคณะ
ภาคบ่าย
ก่อนจะได้มีการฝึกปฏิบตั ิเขียนแบบคาขอโครงการ ท่านวิทยากรได้แนะนาว่าเมือ่ ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาในการเขียนโครงการ ให้นากระบวนการวางแผนมาใช้ ซึ่งประกอบด้วย
๑. การเขียนโครงการและรวบรวมข้อมูล
โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ข้อมูลสถิติ นโยบาย
ความต้องการของผู้บริหาร หนังสือเวียน ตลอดถึงโครงการดังกล่าวเคยดาเนินการในปีก่อนๆ แล้วหรือไม่
รวมถึงข้อมูลภายนอกที่สาคัญคือ ๕ C
CONTEXT บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย
CHANGE การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์กร ซึง่ ปัจจุบันคือไทยแลนด์ ๔.๐
CUSTOMER คือลูกค้าหรือผู้รับบริการมีกี่ ประเภท แต่ละประเภทต้องการอะไร ได้รับบริการ
อะไร/อย่างไร ซึ่งในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม ลูกค้าได้แก่ พนักงานอัยการ ทนายความ ตารวจ
ราชทัณฑ์ ประชาชน ซึ่ งส่ ว นใหญ่ มีความต้องการได้ รับ บริก ารจากศาลในเรื่ องเอกสาร ส านวนคดี
โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการที่สาคั ญซึ่งประสบปัญหาความไม่เท่าเทียม ความเหลื่อมล้าทาง
สังคม ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย และมีฐานะยากจน ต้องเน้นการให้บริการอย่างทั่วถึงเพื่อลดปัญหา
ดังกล่าว โดยสิ่งที่ทาได้ง่ายๆ คือ ให้บริการข้อมูลที่มีอยู่ในอานาจ และบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ยิ้ม
แย้มแจ่มใส
COMPETITION การพัฒนาผลผลิต และการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด การวัด
เทียบกับกิจการชั้นนาหรือกฎ กติกาสากล ซึ่งท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่างการทาบัตรประจาตัวประชาชน
ที่อาเภอ ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที เสร็จ ซึ่งต่างกับงานของศาลซึ่งไม่ได้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เนื่องจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมที่ช้า หรือเกิดปัญหาบ่อย
COMPETENCIES สมรรถนะขององค์กร โดยสานักงานศาลยุติธรรมจะเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการคดี การพัฒนาบุคลากร และการพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ
โดยข้อมูลที่จัดเตรียมรวบรวมทั้งหมด ต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุด ทั้ งนี้ เพื่อจะได้รู้ปัญหา และ
ความต้องการ เพื่อนาไปประกอบการจัดทาโครงการ
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล คือน าข้อมูลหรือปัญหามาวิเคราะห์สาเหตุหรือความต้องการ และ
แนวทางแก้ไข เพื่อนาไปสู่การจัดโครงการ
๓. กาหนดแผน คือ กาหนดแผนงานโครงการต่ างๆ อัน ได้ แก่ กาหนดวั ต ถุป ระสงค์ และ
เป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ กาหนดวิธีการดาเนินการหรือกิจกรรม แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ
กาหนดเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรที่ต้องใช้
๔. การปฏิบัติตามแผน
๕. การประเมินผล

๑๕

นอกจากหลักดังกล่าว ก็เข้าสู่กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ โดยท่านวิทยากรให้ผู้เข้ารับการ อบรม
ตรวจสอบความครบถ้วน ของหัวข้อการเขียนโครงการ ซึ่งประกอบด้วย
๑. ชื่อโครงการ
๒. หลักการ และเหตุผล
๓. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
๔. เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดความสาเร็จ
๕. กิจกรรมหลัก
๖. แผนการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
๗. การติดตามประเมินผล
๘. ประโยชน์ทคี่ ิดว่าจะได้รับ
๙. รายละเอียดรายการงบประมาณ
๑๐. ระยะเวลาดาเนินการ
๑๑. สถานทีด่ าเนินการ
๑๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ว่าตัวอย่างที่ให้มามีหัวข้อดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ ตลอดถึงมีความชัดเจน และสอดคล้องกัน
หรือไม่
ซึ่งท่านวิทยากร ได้เฉลยและให้คาแนะนาว่า
หลักการและเหตุผล นอกจากจะอ้างแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมแล้ว ควรยกปัญหาอุปสรรคใน
การทางานในศาลซึ่งเป็นเหตุผลที่จะจัดโครงการดังกล่าวด้วย เช่น ประชาชนในพื้นที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากมิจฉาชีพ ขาดความเข้าใจในกระบวนการศาล เป็นต้น ก็จะทาให้มีโอกาสที่โครงการจะได้รับการ
พิจารณาอนุมัติมากขึ้น
วัตถุประสงค์ (OUTCOME) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรมไปแล้วระยะหนึ่ง
จึงไม่มีเชิงปริมาณหรือร้อยละในหัวข้อดังกล่าว
เป้าหมายผลผลิต (OUTPUT) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังโครงการแล้วเสร็จ ให้ระบุเป็นข้อความว่า
ต้องการอะไร จะไม่มีจานวน เช่น จานวนคน จานวนครั้ง ในส่วนนี้
ตัว ชี้วัดเป้าหมายผลผลิต ให้ ระบุปริมาณงานที่ต้องการ จานวนคน จานวนครั้ง หรือร้อยละ
ระยะเวลา หรือวงเงินงบประมาณที่กาหนด
นอกจากนี้ ท่านวิทยากรยังได้แนะนาว่า การเขียนแผนงานโครงการ หากระบุจานวนและชื่อ
ผู้เข้ารับการอบรม สถานที่จัดอบรมไปด้วย จะแสดงให้เ ห็นถึงความพร้อมของหน่วยงานผู้ขอในการจัด
โครงการ ซึ่งมีโอกาสได้รับอนุมัติจากสานักแผนค่อนข้างมากกว่าโครงการอื่นที่ไม่ระบุไป
นอกจากนั้น กิจกรรมของโครงการที่จะต้องมีการเบิกจ่ายเงิน สามารถดูระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ได้ จากหนั ง สื อ ประกอบค าบรรยายฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าค าของบประมาณ หนั ง สื อ เวี ย นด้ า น
การงบประมาณของสานักงานศาลยุติธรรม (เล่มสีชมพู) หน้า ๒๒๐ ซึ่งสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้

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

๑๖

หัวข้อวิชา : การฝึกปฏิบตั กิ ารจัดทาคาของบประมาณ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร : ๑. นางนวรัตน์ อินทร์รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
๒. นายกานต์กมล จันทร์ทองแท้
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานแผนและงบประมาณ
วัตถุประสงค์ คือ งานนิติกรมีความสอดรับอย่างไรกับการทาคาของบประมาณ และมีความจาเป็น
อย่างไรที่นิติกรต้องทราบว่า เมื่อไรจะต้องจัดทาคาของบประมาณ หรือของบประมาณจัดซื้อวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์อย่างไรได้บ้าง และมีวิธีการของบประมาณอย่างไร
แบ่งขอบเขตออกเป็น ๓ ส่วน คือ
๑. การจัดทาคาของบประมาณ และการบริหารงบประมาณ งานประจา
๒.การจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์
๓.การฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์
ส่วนที่ ๑. การจัดทาคาของบประมาณและการบริหารงบประมาณ งานประจา
สิ่งสาคัญที่ต้องรู้ในการจัดทาคาของงบประมาณ คือ ต้องแยกให้ออกระหว่าง งานประจา และ
งานโครงการเพื่อที่จะได้ทาคาของงบประมาณได้ถูกต้อง งานประจา คือ จะง่ายกว่างานโครงการ เพราะ
จะไม่มีแบบฟอร์ม เหมือนงานโครงการ ดูกว่างานโครงการ ไม่ต้องมี วัตถุเป้าหมาย หรือผลผลิต จะให้
เข้าใจง่าย ๆ ภารกิจที่เราทาประจาอย่าง เช่น ค่าน้า ค่าไฟ การขอผิดแบบฟอร์ม จะทาให้เกิดความ
ยุ่งยาก และต้องถูกตีกลับและต้องทาใหม่
ระบบงบประมาณ และการจัดทาคาของบประมาณ งานประจา ยึดโยงอยูก่ ับ
ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔
งบประมาณประจาปี หมายถึง จานวนเงินที่ศาลยุติธรรมและสานักงานได้รับอนุมัติ จาก
ก.บ.ศ. ให้ใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ปีงบประมาน จากเงินรายรับ
เงินรายรับ หมายถึง เงินที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานได้รับ ได้แก่
(๑).เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณ
(๒).เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของศาลยุติธรรม
(๓).เงินประมาณประจาปีเหลือจ่าย
(๔).เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(๕).เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค และ
(๖).เงินอื่นใดที่ศาลยุติธรรมหรือสานักงานได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้อง
นาส่งคลัง
ปัจจุบัน ศาลยุติธรรม มีรายรับสาหรับใช้จ่ายอยู่ ๓ ประเภท คือ ข้อ ๑ , ๓ , และ ๖

๑๗

แหล่งเงินของสานักงานศาลยุติธรรม
1. เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี (เงินรายรับตาม (๑) , (๓))
2. ค่าธรรมเนียมศาลเสริมงบประมาณ
( เงินรายรับตาม (๖))
3. ค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ
หมายเหตุ แหล่งเงินตาม ๑ และ ๒ สานักงานศาลจะไม่สามารถใช้จ่ายได้เลย ต้องทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลังและใช้จ่ายตามที่ตกลงเท่านั้น ไม่สามารถนาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ และใช้จ่ายได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ๔ ปี หรือ ๕ ปี ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง และเมื่อใกล้ครบกาหนดอาจทา
ความตกลงต่อระยะเวลาออกไปด้วย
ระบบงบประมาณ (Budget) หมายถึง กระบวนการวางแผน เกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินอย่าง
มี ร ะเบี ย บ ในระยะเวลาหนึ่ ง โดยจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รได้ รั บ
ผลตอบแทนกลับคืนมาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ (ที่มา: จรัส สุวรรณมาลา)
หน้าที่ของระบบงบประมาณ
1) ควบคุวินัยทางการเงินของรัฐบาล
2) บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) จัดสรรงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและสังคมส่วนรวม
ประเภทระบบงบประมาณ
-เน้นรายการใช้จ่ายมากกว่าความสาเร็จ
-ขาดการเชื่อมโยงในการวางแผนและการบริหาร
ทรัพยากร

 แบบแสดงรายการ
 แบบแสดงผลงาน
 แบบการวางแผนการวางโครงการและการจัดทางบประมาณ
 แบบมุ่งเน้นผลงาน หรือ แบบเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

สานักศาลยุติธรรม ใช้แบบมุ่งเน้นผลงานฉะนั้น การของบประมาณต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และแผนยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรมจะต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ
เวลาของบประมาณเราจึงต้องตอบคาถามให้ได้ว่าสอดคล้องและมีความจาเป็นอย่างไร ไม่เช่นนั้ น
งบประมาณที่ขอไปก็จะถูกตัด
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐มาตรา ๒๗
-สานักงานศาลยุติธรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ๑๗,๔๘๗,๙๖๘,๕๐๐ บาท
(หมายเหตุ สานักงานศาลยุติธรรมของบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท )
จึ ง เป็ น ข้ อ จ ากั ด ว่ า เวลาที่ เ ราของบประมาณเข้ า มาจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรจากส านั ก แผนและ
งบประมาณ เพราะขึ้น อยู่กับเหตุ ผลความจาเป็น เช่นเดี่ยวกัน ทาให้สานักงานศาลยุติธรรมต้องขอ
งบประมาณเสริม จากค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับผู้ประกัน

๑๘

เมื่ อ ศาลยุ ติ ธ รรม และส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ได้ รั บ งบประมาณมาแล้ ว ส านั ก แผนและ
งบประมาณก็จะจัดงบประมาณจัดลงตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งรัฐบาล
กาหนดให้จ่ายในแผนงานบุคลกรภาครัฐ จานวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(เงินเดือน)
ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจะถูกเชื่อมโยงโดยโครงสร้างและแผนงานของศาลยุติธรรมและ
สานักงานศาลยุติธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้กลยุทธ์ ผลผลิ ต ตามที่กาหนดไว้ ในงานประจา
หรือ งานโครงการ ซึ่งงบประมาณจะเบิกจ่ายได้ตามกิจกรรม จะไม่สามารถเบิกจากข้ามกิจกรรมได้ เช่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กิจกรรม การพิจารณาพิพากษาคดี ก็จะเป็นเรื่องเงินเดือนของผู้พิพากษา ค่าตอบแทน
รถประจาตาแหน่ง ฯ หากมีเงินเหลือ ก็จะไม่สามารถนาไปจ่าย ในกิจกรรมของยุทธ์ศาสตร์อื่นได้
งานประจา หรือ งานเชิงยุทธศาสตร์
งานประจา หมายถึง งานที่จาเป็นต้องดาเนินการเป็นประจาหรือเป็นภารกิจที่ต้องดาเนินการ
ตามกฎหมายหรือระเบียบและสนับสนุนต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
งานเชิงยุทธศาสตร์ หรือ งานโครงการ หมายถึ ง ผลผลิตของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
จัดทาขึ้นเพื่อให้เกิดการให้บริการทั้งในรูปแบบการให้บริการโดยตรง หรือโดยการใช้วัตถุสิ่งของหรือ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อนาไปใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนหน่วยงานภายนอกส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้น
โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ๔ กระบวนการ คือ
๑.การจัดทางบประมาณ
๒.การอนุมัติงบประมาณ
๓.การบริหารงบประมาณ
๔.การติดตาม/รายงานผล
-การจัดทาคาของบประมาณ จะทาล่วงหน้า ๒ ปี เช่น งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ต้องเริ่ม
๑.การจัดทางบประมาณ( ก.ย.๕๘-ธ.ค.๕๘)
ตาม ระเบียบ ก.บ.ศ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดให้ สานักงานจัดทาคาขอ
งบประมาณ เสนอต่อคณะอนุกรรมการแล้ว เสนอ ก.บ.ศ.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือน
ธันวาคมก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ ถัดไป เพื่อนาเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี
๒.การอนุมัติงบประมาณ(มิ.ย.๕๙- ก.ค.๕๙)
๓.การบริหารงบประมาณ(๑. ต.ค.๕๙- ๓๐ ก.ย.๖๐)
๔.การติดตาม/รายงานผล (ธ.ค.๖๐ – มี.ค. ๖๐/ มิ.ย๖๐. –ก.ย.๖๐)
ในช่วงต้นปี ๒๕๖๐ จะมีการขอให้หน่วยงานทบทวนการของบประมาณ เนื่องจากว่าการขอ
งบประมาณจะทาล่วงหน้า ๒ ปี เมื่อถึงปีงบประมาณ อาจมีบางรายการที่ ได้รับงบประมาณไปในปี
ก่อนหน้าแล้วหรือราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความชัดเจนจึงต้องขอให้หน่วยงานทบทวนและ
จัดลาดับความสาคัญแต่ละรายการที่ของบประมาณ

๑๙

ประกาศส านัก งานศาลยุติ ธรรม เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ แนวทางและวิธีก ารจัด ท าค าของบประมาณ
ประจาปี
จาแนกประเภทงบประมาณ ออกเป็น ๓ ประเภท
 ค่าใช่จ่ายด้านบุคลากร(เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าครองชีพ)
ค่าใช่จ่ายด้านบริหารจัดการ(ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)
 ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
(หมายเหตุ - ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท จะใช้จ่ายข้ามประเภทไม่ได้)
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคาของบประมาณ
-ประกาศสานัก งานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี
จาแนกประเภทงบประมาณ
-หนังสือสานักงานศาลยุติธรรม เรื่องการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
.....
-ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ ....
-รูปแบบ แนวทาง และคู่มือการจัดทาคาขอ
- แบบฟอร์มคาของบประมาณ
การยื่นคาของบประมาณต้องยื่นภายในกาหนดเวลา หากไม่ทันภายในกาหนด คาขอนั้นก็จะไม่ถูก
รวมเข้าไปในภาพรวมของสานักงานศาลยุติธรรมเพื่อเสนอ ก.บ.ศ พิจารณา
กุญแจแห่งความสาเร็จ ถูกต้อง ถูกทาง ถูกเวลา
๒.การอนุมัติงบประมาณ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติงบประมาณ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕...
- เอกสารงบประมาณ สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
- งบประมาณโดยสังเขป
- เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
-งบประมาณรายจ่าย เล่มที่ ๑๑
และเมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติ จาก ก.บ.ศ ก่อน จึงจะใช้จ่ายงบประมาณได้
(ตาม ระเบียบ ก.บ.ศ.) ซึ่งจะแตกต่างจากหน่วยงานอื่น

๒๐

๓.การบริหารงบประมาณ
- หัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรมควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีให้อยู่ในวงเงินและ
วัตถุประสงค์ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับและกิจกรรมแต่ละงาน
กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน)
สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท จัดเป็น
ครุภัณฑ์ (ต่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท เป็น วัสดุ)
และสานักงานศาลยุติธรรมได้มอบอานาจให้ประธานศาล อธิบดีผู้พิพากษาภาค อธิบดีผู้
พิพากษาศาลแล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ สาหรับ ๒ กรณี
กรณีที่ ๑ ครุภัณฑ์ ฉุกเฉิน/เร่งด่วน จานวน ๗ รายการ
กรณีที่ ๒ ครุภัณฑ์ ทดแทน จานวน ๑๓ รายการ
(ดูเพิ่มหนังสือเวียนสานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๕๙ (ป) ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๕๙)
๔. การติดตาม/รายงาน
ส่วนราชการต้องรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้
จ่ า ยเป็ น งบประมาณรายไตรมาส โดยเปรี ย บเที ย บผลการใช้ จ่ า ยกั บ ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ รั บ เสนอต่ อ
เลขาธิการ ภายใน ๓วัน นับแต่สิ้นไตรมาส
ส่วนที่ ๒ การจัดทาแผนความต้องการครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ คือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด เกินกว่า ๕,๐๐๐
บาทรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าติ ดตั้ง เป็นต้นจัดเป็นครุภัณฑ์
(ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)
ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่
เกินกว่า ๕,๐๐๐ บาท(สามารถเบิกจ่ายได้จาก ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ) และไม่ร่วมถึงครุภัณฑ์
เครื่องเรือนประจาบ้านพักข้าราชการ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดหาครุภัณฑ์เครื่อง
เรือน ฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ (สิงหาคม ๒๕๕๙)
-ตรวจสอบคุณลักษณะและราคา ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะและราคากลางจะเป็นไป
ตามที่กระทรวง ICT กาหนด
ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน สานักงบประมาณ
-ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- อ้างอิงคุณลักษณะและราคาท้องตลาด ณ ขณะนั้น ต้องคานึงถึงประหยัดและประโยชน์ทางราชการ
เป็นสาคัญ

๒๑

- ยกเว้น ครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจาบ้านพักข้าราชการ ซึ่งจะเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดหา
ครุภัณฑ์เครื่องเรือน ฯ
การขอครุภัณฑ์ตามแผนความต้องการประจาปี
ต้องเรียงลาดับความสาคัญ ตามเหตุผล ความจาเป็น ของแต่ละหน่วยงาน นั้น
- จาเป็น – ไม่ได้รับ จะไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- เสริม – ได้รับจัดสรร จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สนับสนุน – หากไม่ได้รับจัดสรร ก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้
ส่วนที่ ๓ ฝึกปฏิบัติ ในการเขียนแผนความต้องการครุภัณฑ์
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หัวข้อวิชา : ฝึกปฏิบัตกิ ารให้คาปรึกษาและการบริการประชาชน
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร : นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
และคณะ
การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี
ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา
เบื้องหลังความสาเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ซึ่งการ
บริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย
การบริการสามารถแสดงออกเป็น ๒ แบบ คือ
๑. ขั้นตอนการให้บริการ เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอน และเทคนิค ของวิธีปฏิบัติที่
ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการ ได้ประโยชน์ ตรงตามความต้องการมากที่สุด
๒. พฤติกรรมการบริการ เป็นการแสดงออกด้านการแต่งกาย สีหน้า แววตา กิริยา
ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งพฤติกรรมที่ดี ย่อมสร้างความสุข ให้เกิดขึ้นกับผู้บริการได้เป็นอย่างดี ได้แก่
การแต่งกายที่สะอาด เรียบร้อย สีหน้าและแววตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน กิริยาท่าทางที่ สุภาพ
อ่อนน้อม การพูดจาด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวล สุภาพ ชัดเจน ให้เกียรติ มีหางเสียง
สิ่งสาคัญของคนทางาน
- รู้งาน ที่ต้องทา
- รู้คน ที่ต้องพบเจอ
- รู้ตนเอง ที่เราอาจไม่เคยรู้
เตรียมตัวเราให้พร้อมในทุกวัน
- มีสติ ทุกอย่างเริ่มที่เราและจบที่เรา
- มีทัศนคติที่ดีในการดาเนินชีวิต
ผู้ให้บริการต้อง
- บริการด้วยความกระตือรือร้น
- บริการด้วยความเต็มใจ
- บริการด้วยความจริงใจ ชนะตัวเอง
- บริการด้วยความพอดี
ความหมายบริการให้คาปรึกษา (Counseling Service)
บริการให้คาปรึกษานับว่าเป็น “หัวใจของบริการแนะแนว” ซึ่งถือว่าเป็นบริการที่สาคัญที่สุดใน
บริการแนะแนว บริการให้คาปรึกษา จึงเป็นบริการที่ทุกคนรู้จักดี บางครั้งมีผู้สับสนว่าบริการแนะแนว
ก็คือ บริการให้คาปรึกษานั่นเอง ทั้งนี้เพราะบริการแนะแนวจะจัดบริ การให้คาปรึกษาอย่างเป็นทางการ
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ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าบริการอื่น ๆ ความจริงแล้วการบริการให้คาปรึกษานั้นเป็นบริการหนึ่ง
ของบริการแนะแนว
วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา
1. เกิดแรงจูงใจที่จะให้ข้อมูล
2. เข้าใจและเห็นปัญหาของตนเอง
3. อยากแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเอง
4. ดาเนินการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนของการให้คาปรึกษา
- เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้น
- เริ่มต้น
- ระหว่างพูดคุย ค้นหาประเด็นข้อพิพาทและความต้องการที่แท้จริง
- สรุปเรื่อง
- ติดตามผล
ก่อนเริ่มต้นพบคู่ความ ต้องเตรียมความพร้อมของเราก่อน
- เตรียมพร้อมด้านบุคลิกภาพภายนอก/ภายใน
- เตรียมพร้อมด้านความรู้และข้อพิพาทที่อาจเจอ
- เตรียมพร้อมรับความรู้สึกของคู่ความ
- เตรียมประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- เตรียมสถานที่
เริ่มต้น
- แนะนาตัว
- ให้คู่ความแนะนาตัว
- ตรวจสอบว่าคู่ความเป็นตัวความหรือรับมอบอานาจ
- อธิบายถึงขอบเขตการทางานและขั้นตอนต่างๆ
- เตรียมความพร้อมให้คู่ความ
ข้อแนะนาระหว่างการพูดคุยกับคู่ความ
- อยู่กับปัจจุบัน
- อย่าอวดรู้ ไม่รู้ถาม
- ใช้คาถามปลายเปิด
- ปล่อยให้บทสนทนาลื่นไหล ค้นหาความต้องการที่แท้จริง
- อย่านาประสบการณ์ตนเองไปเปรียบเทียบ
- พูดให้กระชับ
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- รับฟัง และรวบรวมข้อเท็จจริงให้มากที่สุด
- สร้างบรรยากาศในการสนทนาที่ดี
ฟังอย่างไร
- อย่างมีสติ
- อย่างไม่รีบ
- อย่างไม่รวบรัด
- อย่างไม่คิดเอง
- อย่างไม่แสดงอารมณ์
สรุป
- สรุปประเด็นให้คู่ความฟังอีกครั้ง
- แนะนา
- ดาเนินการ
- นัดหมาย
(ฝึกปฏิบัติ)

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

