สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ ๑
หลักเกณฑ์และแนวทางการดาเนินโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
******************
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานศาลยุติธรรมได้จัดโครงการส่งเสริมการประสานงาน
ความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยจัดสรรงบประมาณให้ศาลยุติธรรม
ทั่วประเทศดาเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และมอบหมายให้สานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาจัดสรรวงเงินและติดตามการรายงานผลการดาเนินงาน
ในภาพรวม ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของศาลแต่ละแห่งมีกรอบและได้ผลสัมฤทธิ์ตรงกับวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ จึงกาหนดแนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์การดาเนินการ
สืบ เนื่ องจากปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านั กกฎหมายและวิ ชาการศาลยุติ ธ รรม
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
ของหน่ว ยงานในกระบวนการยุติธ รรม โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้
กฎหมายใหม่ที่สาคัญให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภายในจังหวัดได้รับทราบ และเพื่อให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความเข้ าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติในการดาเนินงานระหว่างกัน
และให้ ความร่ ว มมือในการแก้ไ ขปั ญหาข้อ ขัด ข้อ งที่เกิด ขึ้นเพื่อ พัฒนาเครือข่ ายระบบกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โดยได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
๑. หน่ว ยงานหลัก ได้แก่ ศาลจังหวัด และศาลอาเภอในเขตอานาจสานักงานอธิบดี
ผู้พิพากษาภาค ๑ - ๙ และศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาคในเขตกรุงเทพฯ โดยหน่วยงานดังกล่าวนี้จะได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ศาลบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
๒. หน่วยงานรอง ได้แก่ หน่วยงานศาลที่ประสงค์จะดาเนินการประสานความร่วมมือ
ด้านการยุติธรรมของหน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตามหนังสือสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
ที่ ศย ๐๑๖/ว ๘๒๓ ลงวัน ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงพิจารณาจัด สรรงบประมาณเพื่อดาเนิน การ
ตามวงเงินที่ได้รับ
๒. แนวทางการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานตามโครงการ ให้มีกาหนดการ ดังนี้
๑. ช่วงเช้า จัดอบรม/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยวิทยากรซึ่งเป็นผู้พิพากษา
ของศาลที่ดาเนินโครงการ หรือผูท้ รงคุณวุฒิอื่นที่หน่วยงานท่านเห็นว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
บรรยายนั้น ตัวอย่างเช่น
- ประมวลกฎหมายอาญาที่ แก้ไขใหม่ (เช่น การรอการกาหนดโทษและการรอการ
ลงโทษ)
- ประมวลกฎหมาย ...

-๒- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ (เช่น การกาหนดให้จาเลย
ต้องมาแสดงตนต่อศาลเมื่อประสงค์จะอุทธรณ์หรือฎีกา)
- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การบังคับคดี
ตามคาพิพากษา)
- หัวข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอื่นที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่าน
ทั้งนี้ สานักงานศาลยุติธรรมมี ความประสงค์ให้การดาเนินงานตามโครงการฯ.ของหน่วยงานในสังกัด
ในครั้งนี้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ที่สาคัญไปยังหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติ ธ รรมและสื่ อ สารให้ ห น่ ว ยงานดัง กล่า วได้ ท ราบถึ ง ภารกิจ และผลงานของศาลยุ ติ ธรรมเกี่ ยวกั บ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้ระบบนิติธรรม (เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากร
ของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมภายในจังหวัด ทั้งนี้ ไม่รวมประชาชนทั่วไปเพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมาย
ซ้าซ้อนกับโครงการตามงบประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาล ในการนี้ สานักกฎหมาย
และวิชาการศาลยุตธิ รรมได้จัดทาเนื้อหาบางส่วนที่ศาลอาจนามาใช้ประกอบการบรรยายได้ รายละเอียด
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซด์ของสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุตธิ รรม www.jla.coj.go.th
และ
๒. ช่วงบ่าย จัดประชุม/สัมมนาระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ศาล
อัยการ ตารวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ ส านักงานคุมประพฤติ สานัก งานบังคับคดี สถานพินิ จและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และหน่วยงานอื่น.ๆ.ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือ รวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ในการประสานงานร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
หน่วยงานอาจพิจารณากาหนดรูปแบบ/วาระการประชุม/สัมมนา.ตามความเหมาะสม
เช่น จัดประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด หรือจัดแบ่งประชุมเป็นกลุ่มย่อย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีเหตุสมควรอาจกาหนดให้มีการประชุมในครั้งต่อไปเพื่อติดตามผล
หรือดาเนินการสืบเนื่องต่อจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาก็ได้ (หากเงินงบประมาณเพียงพอ)
๓. การบริหารงบประมาณโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึ กอบรม การจั ดงาน และการประชุ มระหว่ างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/ว ๗๒ (ป)
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับอัตราการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สาหรับ ค่าใช้จ่ายต่าง.ๆ เช่น
ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ ต่างอาเภอ ให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริงและ
เหมาะสมภายใต้ระเบียบของทางราชการ แต่ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๔. ...

-๓๔. การรายงานผลการดาเนินงาน
หลังสิ้นสุดโครงการ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและเป็นหน่วยเบิกจ่าย
ข้างต้น ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับ ๕ และ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัด ส่งเฉพาะหนั งสือแจ้งการรายงานผลการดาเนินงานไปยังสานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม และ
๒. แบบรายงานผลการด าเนิ น งาน ให้ ส่ ง เป็ น ไฟล์ ข้ อ มู ล .(Word) ทาง Email
: prasan.coj@gmail.com
ภายใน ๑ เดื อน นั บจากสิ้ นสุ ดโครงการ โดยด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็ จก่ อนวั นที่ ๑ กั นยายน ๒๕๖๐
เพื่อสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจักได้รวบรวมสรุปผลในภาพรวมเสนอเลขาธิการสานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมต่ อ ไป ส าหรั บ เอกสารอื่ น .ๆ.เช่ น เอกสารโครงการ บั ญ ชี ล งนามผู้ เ ข้ า ร่ ว ม เอกสาร
การเบิกจ่าย ฯลฯ ไม่ต้องส่ง โดยให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ที่หน่วยเบิกจ่ายสาหรับหน่วยงานตรวจสอบ
ทางการเงินและบัญชีต่อไป
ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร หน่วยงานไม่สามารถนาไปเบิกจ่ายโครงการอื่นได้
หากมีงบประมาณคงเหลือ จะต้องนาส่งคืนสานักงานศาลยุติธรรม

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
๑. ผู้อานวยการสานักกฎหมายและวิชาการศาลยุตธิ รรม โทร. ๐๒ ๕๑๒ ๘๔๘๕
๒. นายปรมะ จั่นทอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ โทร. ๐๒ ๕๑๓ ๕๙๑๓
๓. นายรัตนพล ราชสัณห์ นิติกรชานาญการ โทร. ๐๒ ๕๑๒ ๘๕๐๖

