สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาขอโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดทาคาขอโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
1. คาขอโครงการต้องเป็นไปตามอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัด สานักงานศาลยุติธรรม
โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
1.1 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
1.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน)
1.3 นโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น โครงการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 – 9 หรือโครงการเตรียมการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
1.4 นโยบายประธานศาลฎีกา
1.5 แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
โดยคาขอโครงการต้องมีรูปแบบการดาเนินโครงการตามแนวทางการจัดสรรของสานักงานศาลยุติธรรม
เช่น การปรับรูปแบบจากการประชุม สัมมนา เป็นการบรรยายผ่านระบบ video conference หรือ
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ตลอดจนการปรับรูปแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เป็นการจัดผลิตสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก หรือการประชาสัมพันธ์ผ่าน inside coj ตลอดจนจัดประชุม/
สัมมนา/อบรม ณ สถานที่ราชการ/เอกชน ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายประธานศาลฎีกา (ข้อ 1 ดาเนินการให้ขา้ ราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
เพื่อให้การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และข้อ 3 การนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดีและเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น
และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง) ไปสู่การปฏิบัติเป็นไปมีอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดทาคาขอโครงการต้องเป็นไปตามความจาเป็นและต้องคานึงถึงความพร้อมในการ
ดาเนินงาน โดยสามารถใช้งบประมาณทันภายในปีงบประมาณนั้น และต้องมีรายละเอียดประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ ไม่ควรขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ที่ไม่มีความพร้อม ไม่ใช่อานาจหน้าที่ ไม่มีความเชี่ยวชาญชานาญ หรือในเรื่องที่มีหน่วยงานอื่นภายใน
สังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการอยู่แล้ว ตลอดจนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการดาเนินงานต้องมีความเหมาะสมและคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือความมั่นคง
3. ในกรณีที่หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมประสงค์จะจัดทาคาขอโครงการ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เช่น
3.1 ด้านการรักษาความปลอดภัย
3.2 ด้านการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล

-23.4 ด้านการต่างประเทศ
3.5 ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.6 ด้านการเงินการบัญชีทุกแหล่งรายได้ของสานักงานศาลยุติธรรม
3.7 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8 ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
3.9 ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ
3.10 ด้านการรายงานและติดตามประเมินผล
3.11 ด้านการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.12 ด้านการพัสดุ ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง
3.13 ด้านการวิจัย
3.15 ด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
3.16 ด้านการบังคับคดีผู้ประกัน
3.17 ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
3.18 ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญา
3.19 ด้านการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
3.20 ด้านการพัฒนาห้องสมุดศาลยุติธรรม
ให้หน่วยงานผู้จัดทาคาขอโครงการต้องวางแผน กาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน ตัวชี้วัด และ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการที่มีความชัดเจน มีประสิ ทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน ตลอดจน
ต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงเหตุผล
ความจาเป็นและความเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ กลุ่มศาลสูง กลุ่มศาลชั้นต้นในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มศาลพิเศษ
กลุ่มศาลชานัญพิเศษ กลุ่มศาลในสังกัดภาค 1 – 9 รวมทั้งสานักศาลยุตธิ รรมประจาภาค 1 – 9 ไม่ต้องจัดทา
คาขอโครงการในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว
4. ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีความประสงค์จะจัดทาคาขอโครงการในลักษณะ
บูรณการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน หรือด้านจิตวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ในภาพรวมของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ให้ศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางจัดทาคาขอโครงการโดยต้องวางแผน กาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานบูรณาการที่มีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้าซ้อนกัน
ตลอดจนต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึง
เหตุผลความจาเป็นและความเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศไม่ต้องจัดทา
คาขอโครงการในลักษณะบูรณการเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว

-35. หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรมกรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มคาขอ
โครงการที่ส านั กงานศาลยุติ ธ รรมก าหนดให้ ครบถ้ว น โดยเฉพาะข้ อมู ลส าคั ญที่ กฎหมาย หรื อมติ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกาหนดไว้ เช่น
5.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
/ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ) / นโยบายสาคัญของรัฐบาล เช่น โครงการจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 – 9
หรือโครงการเตรียมการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม / นโยบายประธานศาลฎีกา / แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2561 – 2564 / แนวทางการจัดสรรของสานักงานศาลยุติธรรม / อานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
5.2 จัดทาหลักการและเหตุผลเกี่ยวกับงบประมาณโครงการที่ขอตั้ง
5.3 แสดงผลสั มฤทธิ์ห รื อประโยชน์ที่ค าดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
6. คาขอโครงการต้องมีระเบียบเบิกจ่ายรองรับ โดยหน่วยงานจะต้องระบุระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในแบบฟอร์มคาขอโครงการด้วย
7. คาขอโครงการต้องไม่เป็นในลักษณะของงานประจา
8. คาขอโครงการต้องเป็นไปตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 335
ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ซั กซ้ อมความเข้ าใจในการจั ด ท าค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ด้ า นการจั ด หาคอมพิ ว เตอร์
สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย
อนึ่ง ขอให้สานักศาลยุติธรรมประจาภาค 1 – 9 วิเคราะห์และกลั่นกรองคาขอโครงการของสานัก
ศาลยุติธรรมประจาภาค สานักอานวยการประจาศาล และสานักงานประจาศาลในเขตอานาจของอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาขอโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น ก่อนจัดส่งคาขอ
โครงการของหน่วยงานในเขตอานาจของแต่ละภาคมายังสานักงานศาลยุติธรรม ทั้งนี้ หากหน่วยงานในสังกัด
ศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมไม่จัดทาคาขอโครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาคาขอ
โครงการฯ สานักงานศาลยุติธรรมจะไม่รับพิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แผนผังความสอดคล้องเชือ่ มโยงในการจัดทาคาของบประมาณโครงการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ
ดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
-

ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ

แผนการดาเนินงานของสานักงานศาลยุติธรรม
เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2561 - 2564

พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2543

นโยบายประธานศาลฎีกา

แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 - 2564

แผนปฏิบัติการ 4 ปี สานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2561 - 2564

แนวทางสานักงานศาลยุติธรรมและอำนำจหน้ำที่ตำม
ประกำศสำนักงำนศำลยุติธรรม

โครงการที่เสนอเป็นคาของบประมาณต่อรัฐสภา

กรอบวงเงินงบประมาณที่สานักงานศาลยุติธรรมมี
ในแต่ละปีงบประมาณ

โครงการทีไ่ ด้รับเสนออนุมตั ิ

หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาคาของบประมาณ
โครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

08
ถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์

07

01
มีความ
สอดคล้ อง

02
มีความจาเป็ น/
มีความพร้ อม

ไม่ ใช่ ลักษณะ
งานประจา

06
ระเบียบเบิกจ่ าย
รองรับ
05
รายละเอียด
ครบถ้ วน

03
คาขอบูรณการ
ส่ วนกลาง

04
คาขอบูรณาการ
ศาลเยาวชนฯ

ตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สดุ
ที่ ศย 015/ว 80 (ป) ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 61

01

เช่ น ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ชาติฯ แผนการปฏิรูปประเทศ
นโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ ศาลฯ เป็ นต้ น

02

เช่ น กาหนดการ สถานที่ วิทยากร กลุ่มเป้ าหมาย
เป็ นต้ น

03

ต้ องมีการวางแผน กาหนดเป้ าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการอย่ างชัดเจน

04

ต้ องมีการวางแผน กาหนดเป้ าหมาย ผลสัมฤทธิ์
ที่ต้องการอย่ างชัดเจน

05

เช่ น ชื่อโครงการ งบประมาณ ตัวชีว้ ัด กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องฯลฯ

06

เช่ น ระเบียบเกี่ยวกับการฝึ กอบรม การเดินทางไป
ราชการ ฯลฯ

07

เช่ น การจัดซือ้ ครุ ภณ
ั ฑ์ การปรั บปรุ งซ่ อมแซม
การจัดจ้ างจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

08

หนังสือสานักงานศาลยุตธิ รรม ด่ วนที่สุด
ที่ ศย 015/ว 335 ลว 23 พ.ค. 61

ส่วนแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ
สานักแผนงานและงบประมาณ

