หน้า 1 จาก 6

แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
(สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 87 (ป) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559)

การติดตามรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ ายงบประมาณ เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะ
สะท้อนความก้าวหน้าและผลสาเร็จของการดาเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2544 ข้อ 25 ได้กาหนดให้ส่วนราชการภายในสานักงานที่ได้รับ
จั ด สรรงบประมาณประจ าปี รายงานผลการด าเนิ น งานและการใช้ จ่ า ยงบประมาณตามแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณประจาปีเป็นรายไตรมาส โดยเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินกับผลผลิตที่ได้รับเสนอ ต่อเลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรม ประกอบกับภาครัฐได้กาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ โดยให้หน่วยงานส่ วนราชการต่างๆ เร่งรัดการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ รวมทั้งสานักงานศาลยุติธรรมต้องรายงานผลการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้กรอบระยะเวลาต่างๆ ต่อหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมดังกล่าว และสนับสนุนต่อ
การบริหารราชการศาลยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรมจึงให้ความสาคัญในการเร่งรัดการติดตามผลการดาเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้มีข้อมูลที่สะท้อนผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าของหน่วยงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการพัฒนาปรับปรุงองค์กรได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ในการนี้
สานักงานศาลยุ ติธรรมจึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดาเนิน งานและผลการใช้จ่าย เงิน โดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดส่งรายงานผลฯ ให้สามารถส่งรายงานผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดมากขึ้น โดยมีแนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงิน งานประจา/งานโครงการ (รายไตรมาส) ดังนี้
1. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
สานักงานศาลยุติธรรมกาหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน จาแนกเป็น 2
ส่วน ได้แก่ งานประจา และงานโครงการ (งานเชิงยุทธศาสตร์) โดยเป็นงานประจาและงานโครงการที่หน่วยงาน
ได้รับแจ้งอนุมัติตามแผนการใช้ จ่ายเงินจากแหล่งเงินของสานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ เงินงบประมาณ เงิน
ค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ และเงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ
ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณหรือเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการโครงการตามที่แผนการใช้
จ่ายเงินกาหนด จะต้องจัดทารายงานดังกล่าวจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ หากงานประจา/โครงการจาเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินหรือขอขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี เพื่อไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานนั้นจะต้อง
รายงานต่อเนื่องจนกว่าจะงานประจา/โครงการนั้นจะแล้วเสร็จ หรือจนกว่าจะได้รับอนุมัติให้ ยกเลิกงานประจา/
โครงการดังกล่าว
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2. แนวทางการส่งรายงานและกาหนดเวลาการส่งรายงานผล
สานักงานศาลยุติธรรมกาหนดแนวทางในการจัดส่งรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จา่ ยเงิน (รายไตรมาส)
โดยจาแนกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
2.1 วิธีการส่งรายงาน และกาหนดเวลา
สานักงานศาลยุติธรรมกาหนดให้หน่วยงานส่งรายงานผลการดาเนินงานฯ งานประจา และงานโครงการ
ที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบรายงานที่กาหนดไว้ (MS Excel/MS Word) ทาง email โดยระบุชื่อเรื่อง
ในการส่ง email เป็น “รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ..../60 จาก (ชื่อหน่ว ยงาน)”
ดังนี้
หน่วยงาน

วิธีการส่ง
รายงาน

หน่วยงานที่
ส่งถึง

กาหนดเวลาส่ง
รายงาน

ศาลชั้นต้นในสังกัดภาค

Email

ภาค

ภายใน 7 วันนับแต่
สิ้นไตรมาส

ภาค

Email

สานักแผนงานฯ

ภายใน 15 วันนับแต่
สิ้นไตรมาส

ศาลสูง

Email

สานักแผนงานฯ

ภายใน 10 วันนับแต่
สิ้นไตรมาส

ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค

Email

สานักแผนงานฯ

ภายใน 10 วันนับแต่
สิ้นไตรมาส

หน่วยงานส่วนกลาง

Email

สานักแผนงานฯ

ภายใน 10 วันนับแต่
สิ้นไตรมาส

สิ่งที่ต้องส่ง
1. รายงานงานประจา
2. โครงการที่ได้รับแจ้งอนุมัติจาก
สานักแผนงานฯ และเป็นหน่วย
รับผิดชอบโครงการ ตามที่
แผนการใช้จ่ายฯ ระบุ
1. รายงานงานประจา และ โครงการ
ของศาลชั้นต้นในสังกัดภาค
2. รายงานงานประจา และ โครงการ
ที่ได้รับแจ้งอนุมัติตามแผนการใช้
จ่ายฯ และภาคเป็นหน่วย
รับผิดชอบ
1. รายงานงานประจา
2. โครงการที่ได้รับแจ้งอนุมัติ และ
เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ
ตามทีแ่ ผนการใช้จ่ายฯ ระบุ
1. รายงานงานประจา
2. โครงการที่ได้รับแจ้งอนุมัติ และ
เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ
ตามที่แผนการใช้จ่ายฯ ระบุ
1. รายงานงานประจา ที่เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ
2. โครงการที่ได้รับแจ้งอนุมัติ และ
เป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ
ตามที่แผนการใช้จ่ายฯ ระบุ
3. งาน/โครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณตามแผนการ
ใช้จ่ายฯ แต่สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาและความก้าวหน้าของ
หน่วยงาน

ทั้งนี้ กาหนดเวลาส่งรายงานข้างต้นเป็นกาหนดเวลาที่หน่วยงานจะต้องส่ง email ไฟล์แบบรายงานไปยังหน่วยงาน
ผู้รับ (หน่วยงานที่ส่งถึง) ทั้งแบบรายงานงานประจา และงานโครงการ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
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2.2 วิธีการส่งหนังสือแจ้งการส่งรายงาน
หลังจากที่หน่วยงานส่งเอกสารรายงานที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทางในข้อ 2.1 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงาน print หน้าจอการส่ง email เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งการส่งรายงาน
ไตรมาสของหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงาน

วิธีการส่งหนังสือ
แจ้งการส่งรายงาน

หน่วยงานที่
ส่งถึง

สิ่งที่ต้องส่ง

- ศาลชั้นต้นในสังกัดภาค

ทางไปรษณีย์

ภาค

1. หนังสือแจ้งการส่งรายงานผลฯ
รายไตรมาสทาง email ไปยังภาค
เรียบร้อยแล้ว
2. ให้หน่วยงาน print หน้าจอการส่ง email
ตามข้อ 2.1 เป็นเอกสารแนบท้าย

-

ทางไปรษณีย์ /ตาม
ระบบงานสารบรรณ

สานักแผนงานฯ

1. หนังสือ/บันทึกข้อความแจ้งการส่งรายงาน
ผลฯ รายไตรมาสทาง email ไปยังสานัก
แผนงานฯ เรียบร้อยแล้ว
2. ให้หน่วยงาน print หน้าจอการส่ง email
ตามข้อ 2.1 เป็นเอกสารแนบท้าย

ภาค
ศาลสูง
ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค
หน่วยงานส่วนกลาง

2.3 วิธีการส่งเอกสารประกอบรายงาน
ในกรณีที่หน่วยงานผู้จัดทารายงานมีเอกสารประกอบการรายงานผลการดาเนินงานฯ ที่เป็นผลผลิต
จากการดาเนินโครงการ เช่น ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หนังสือเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติ สรุปประเด็นแนวทาง สรุป
เนื้อหาประเด็นต่างๆที่ได้จากประชุม/สัมมนา /คณะกรรมการฯ/คณะทางานฯ เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา
สถิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง (สถิติคดี สถิติไกล่เกลี่ย ปริมาณจานวนงาน/เงิน ) เป็นต้น ขอให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีที่เอกสารประกอบเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (เช่น .doc .pdf .xls .jpg เป็นต้น) ให้
หน่วยงานส่งไฟล์เอกสารประกอบดังกล่าว พร้อมกับการส่งรายงานทาง email ตามข้อ 2.1 โดยกรุณาระบุว่าเป็น
เอกสารประกอบของงานประจา/โครงการใด
2) กรณี ที่เอกสารประกอบเป็น กระดาษ/หนัง สือเป็น เล่ ม ให้หน่ วยงานส่ งเอกสารประกอบ
ดังกล่าว พร้อมกับการส่งหนังสือแจ้งการส่งรายงานทางไปรษณีย์หรือตามระบบงานสารบรรณ ตามข้อ 2.2 โดย
กรุณาระบุว่าเป็นเอกสารประกอบของงานประจา/โครงการใด
3. การสิ้นสุดการรายงานผล
หน่วยงานจะสิ้นสุดการรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ก็ต่อเมื่อหน่วยงานได้ดาเนินงาน
ครบถ้วนตามที่แผนการใช้จ่ายกาหนดและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสต่อไปหน่วยงานไม่ต้องจัดทารายงาน
อีก ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานระบุให้ชัดเจนในไตรมาสที่ดาเนินงานและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เช่น
- กรณีงานประจา กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ หน่วยงานสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ตามวิธีการทางพัสดุ ตรวจ
รับครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 3 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 4 หน่วยงานไม่ต้อง
รายงานผลการดาเนินงานฯ สาหรับรายการนี้อีก
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- กรณี ง านโครงการ หากหน่ ว ยงานด าเนิ น งานตามกิจ กรรมภายใต้ โ ครงการ ที่ แผนการใช้ จ่ า ยฯ
โครงการนั้นกาหนดไว้ครบถ้วนทุกกิจกรรม พร้อมทั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทุกกิจกรรมภายใต้โครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 3 ดังนั้น ในไตรมาสที่ 4 หน่วยงานไม่ต้องรายงานผลการดาเนินงานฯ
สาหรับโครงการนี้อีก
อนึ่ง ในกรณีที่สิ้นปีงบประมาณแล้วแต่งานประจา/โครงการยังดาเนินงานไม่ครบถ้วน หรือเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
ปีงบประมาณ ต้องขออนุมัติกันเงิน/ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปีต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป หน่วยงานยังคงต้อง
จัดทารายงานจนกว่าจะดาเนินงานครบถ้วนและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
4. แบบรายงานที่ใช้ในการรายงานผลการดาเนินงานฯ
4.1 กรณีงานโครงการ
งานโครงการ

หน่วยงานผู้จดั ทารายงาน

แบบรายงาน

1. โครงการ
2. โครงการด้านเทคโนฯ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ ตามที่
แผนการใช้จ่ายฯ ระบุ

แบบ รง. 02

3. โครงการด้านก่อสร้างฯ

หน่วยรับผิดชอบโครงการ ตามที่
แผนการใช้จ่ายฯ ระบุ

แบบรายงานโครงการ (ลงทุน)
ตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ ศย 015 /ว 65(ป) ลว. 30 ก.ย. 58

งานโครงการ (งานเชิงยุทธศาสตร์)

4.2 กรณีงานประจา
งานประจา
1. งานพิจารณาพิพากษาคดี
1.1 กิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี
1.2 กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม

หน่วยงานผู้จัดทารายงาน
1. สานักการคลัง
2. สถาบันพัฒนาฯ
3. ภาค /ศาลทั่วประเทศ

แบบรายงาน
แบบงานประจา

สถาบันพัฒนาฯ

แบบ รง. 02

1.3.1 กิจกรรมสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการตุลาการ

สานัก ก.ต.

แบบ รง. 02

1.3.2 กิจกรรมคัดเลือกและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของผู้พพิ ากษาอาวุโส

ภาค /ศาลทั่วประเทศ

1.3 กิจกรรมบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม

แบบงานประจา

หน้า 5 จาก 6

งานประจา
1.3.3 กิจกรรมคัดเลือกและอบรมเพื่อเป็น
ผู้พิพากษาสมทบ
1.4 กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ประธานศาลฎีกาและการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

หน่วยงานผู้จัดทารายงาน

แบบรายงาน

1. ศาลชานัญพิเศษ
2. ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แบบงานประจา

สานักประธานศาลฎีกา

แบบ รง. 02

ภาค/ศาลทั่วประเทศ

แบบงานประจา

ภาค/ศาลทั่วประเทศ

แบบงานประจา

4.1 กิจกรรมความร่วมมือทางกฎหมายและการศาล
ระหว่างประเทศ

กองการต่างประเทศ

แบบ รง. 02

4.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

สถาบันพัฒนาฯ

แบบ รง. 02

2. งานระงับข้อพิพาท
กิจกรรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
3. งานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของคู่ความตามกฎหมาย
กิจกรรมช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
คู่ความตามกฎหมาย
4. งานประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม

5. งานอานวยการ
5.1 กิ จ กรรมสนับสนุนการพิจ ารณาพิพากษาคดีและ 1. สานักการคลัง
บริหารทั่วไป
2. สถาบันฯ
3. ภาค /ศาลทั่วประเทศ
5.2 กิจกรรมจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาล 1. สานักรปภ.
และสถานที่
2. ภาค / ศาลทั่วประเทศ
5.3 กิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด

ภาค /ศาลทั่วประเทศ

5.4 กิ จ กรรมจัด หาวัส ดุ หนั งสื อ ตารากฎหมายและ 1. ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
เอกสารอื่น
2. สานักกฎหมายและวิชาการฯ

แบบงานประจา

แบบ รง. 02 (สานัก รปภ.)
แบบงานประจา (ภาคและศาล
ทั่วประเทศ)
แบบงานประจา
แบบ รง. 02

3. สานักประธานศาลฎีกา
4. ศาลฎีกา
5.5 กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์

1. สานัก รปภ.
2. สานักบริหารทรัพย์สิน
3. ภาค /ศาลทั่วประเทศ

แบบรายงาน (ลงทุน)
ตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ ศย 015 /ว 65(ป)
ลว. 30 ก.ย. 58

หน้า 6 จาก 6

งานประจา

หน่วยงานผู้จัดทารายงาน

5.6 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลฯ

1. สานักบริหารงานออกแบบฯ
2. สานักบริหารทรัพย์สิน

5.7 กิจกรรมบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบรายงาน
แบบรายงาน (ลงทุน)

3. ภาค / ศาลทั่วประเทศ

ตามหนังสือสานักงานศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ ศย 015 /ว 65(ป)
ลว. 30 ก.ย. 58

1. สานักเทคโนฯ

แบบ RIT 02 (สานักเทคโนฯ)

2. ศาลที่ได้รับงบประมาณ

แบบ RIT 01 (ภาค / ศาล)

1. กองสารนิเทศฯ

แบบ รง. 02 (กองสารนิเทศฯ)

2. ภาค /ศาลทั่วประเทศ

แบบรายงาน ปชส. (ภาค/ศาล

6. งานประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งานศาลยุติธรรม

รายงานส่งกองสารนิเทศฯ)
7. งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม
7.1 กิจกรรมบริหารงานบุคคลและพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม

1. สานัก ก.ศ.

7.2 กิจกรรมพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาฯ

แบบ รง. 02

2. สานักการเจ้าหน้าที่
แบบ รง. 02

5. แนวทางการรายงานโครงการบูรณาการ
การจัดทารายงานผลการดาเนินงานฯ โครงการบูรณาการ ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจากโครงการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการกาหนดไว้ โดยโครงการบูรณาการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เช่น
1
2
3
4
5

โครงการ

หน่วยรับผิดชอบหลัก

โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฯ
โครงการเปิดทาการศาลนอกเวลาราชการฯ
โครงการสนับสนุนการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน
ภายในกระบวนการยุติธรรม

สถาบันพัฒนาฯ
สานักส่งเสริมงานตุลาการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
กองสารนิเทศ
สานักกฎหมายฯ

เป็นต้น
ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานไปยังหน่วยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ โดยไม่ต้องส่งไปยังสานักแผนงานฯ

