เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference System)
เพือ่ เร่งรัดการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8
***********************************************************
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพือ่ ทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ตัวชี้วัดที่ 1. ความส้าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม (1.1 ร้อยละของจ้านวนค้าขอของผู้เสียหายและจ้าเลยที่พิจารณาได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด)
**คาอธิบาย**
“จานวนคาขอผู้เสียหายและจาเลย” หมายถึง ค้าขอที่ผู้เสียหายหรือจ้าเลยยื่นต่อกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพในปีงบประมาณ 2561
“ที่พิจารณาแล้วเสร็จ” กรณีผู้เสียหาย หมายถึง ค้าขอผู้เสียหายที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติ
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ ส่วน กรณีจ้าเลย หมายถึง ค้าขอจ้าเลยที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมั ติ/ไม่อนุมัติ
“ภายในระยะเวลาที่กาหนด”
กรณีเอกสารครบถ้วน หมายถึง กรณีผู้เสียหาย 45 วัน และกรณีจ้าเลย 56 วัน
กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน หมายถึง ให้ด้าเนินการติดตามเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน ดังนั้น กรณี
ผู้เสียหาย 75 วัน และกรณีจ้าเลย 86 วัน ทั้งนี้
เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรา 44
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 60 - มีนาคม 61)
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 60 – กันยายน 61)
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดดังกล่าวยังเป็นตัวชี้วัดตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมอีกด้วย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 69
ร้อยละ 74
ร้อยละ 79
ร้อยละ 84
ร้อยละ 90
**หมายเหตุ**
ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดตามมมาตรา 44 ที่กาหนดขึ้นมาโดยสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ไม่สามารถต่อรองตัวชี้วัดดังกล่าวได้
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ผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 มี ผลการด้าเนินงานได้เพียงร้อยละ 28.67 เท่านั้น
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จานวนคาขอที่ยื่นในปีงบ ๒๕๖๑
(ก)
ที่พิจารณาแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ
จานวนคาขอ
เดือน
(ข)
(ค)
(ง)
ที่ยื่นในปีงบ
สูตรค้านวณ : (ข*100)/ก
ภายใน
เกินมาตรฐาน
รวม
๒๕๖๑
มาตรฐานเวลา
เวลา
ตุลาคม 2560
๑,๒๐๙
12
0
๑๒
พฤศจิกายน 2560
๑,๑๓๘
187
0
๑๘๗
ธันวาคม 2560
๑,๐๘๓
439
42
๔๘๑
มกราคม 2561
๑,๑๐๗
347
255
๖๐๒
กุมภาพันธ์ 2561
๙๔๔
381
456
๘๓๗
มีนาคม 2561
๗35
416
497
๙๑3
รวม
๖,216
1,782
1,250
๓,๐๓2
28.67

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1

ข้อเท็จจริง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว ได้ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการด้าเนินงานที่ผ่านมาที่อาจเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผลการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
(1) สัดส่วนของจ้านวนค้าขอที่ เ สนอคณะอนุก รรมการฯ พิจ ารณา ปรากฏว่า จากค้าขอที่ ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จ้านวนทั้งสิ้น 8,232 ค้าขอ จ้าแนกเป็น
ค้าขอที่ยื่นก่อนปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 5,200 ค้าขอ
(คิดป็นร้อยละ 63.17 ของจ้านวนค้าขอทั้งหมดที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
ค้าขอที่ยื่นในปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 3,032 ค้าขอ
(คิดป็นร้อยละ 36.83 ของจ้านวนค้าขอทั้งหมดทีผ่ ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
ซึ่งตัวชี้วัดตามมาตรา 44 นี้เป็นการวัดผลการด้าเนินงานเฉพาะค้าขอที่ยื่นในปีงบ 2561 เท่านั้น
ซึ่งจ้านวนค้าขอที่ยื่นในปีงบ 2561 ที่พิจารณาแล้วเสร็จดังกล่าว ยังไม่เพียงพอที่จะท้าให้ ผลการ
ด้าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
(2) ตัวชี้วัดตามมาตรา 44 ดังกล่าวเป็นการวัดผลการด้าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการรับค้าขอ การติดตาม
รวบรวมเอกสารหลักฐาน และการพิจารณาของคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ (แล้วแต่กรณี)
ซึ่ ง จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง พบว่ า ยั ง มี ส้ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมบางแห่ ง จั ด ส่ ง ค้ า ขอไปยั ง
คณะอนุกรรมการฯ ล่าช้า ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากยุติธรรมจังหวั ดบางแห่งอาจมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ต้ อ งด้ า เนิ น การติ ด ตามเอกสารหลั ก ฐานให้ค รบถ้ ว นเสีย ก่ อน จึ ง จะด้ า เนิ น จั ดส่ง ส้า นวนไปยัง
คณะอนุกรรมการฯ ที่รับผิดชอบ

-3(3) การพิจารณาค้าขอของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะมีความแตกต่างกัน ค้าขอที่มีลักษณะเดียวกัน
คณะอนุกรรมการฯ คณะหนึ่งอาจพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติได้เลย แต่คณะอนุกรรมการฯ อีกคณะ
อาจมีมติให้ชะลอเรื่อง แล้วให้ฝ่ายเลขาติดตามเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(4) นิติกรเจ้าของส้านวนแต่ละคนอาจมีความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานแตกต่างกัน
ค้าขอใดที่ เ ห็นว่าเอกสารหลักฐานยัง ไม่ครบถ้วน นิติก รจึง ไม่ สรุป ค้าขอเสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา
(5) ปริมาณค้าขอกับจ้านวนนิติกรเจ้าของส้านวนประจ้าคณะอนุกรรมการฯ ไม่สัมพันธ์กัน
4.2

แนวทางการแก้ไขปัญหา
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ทบทวนและวางแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) ให้ยุติธรรมจังหวัดมอบหมายและก้ากับดูแลให้พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้าเนินการส้ารวจ
ปริมาณค้าขอที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่
1-4 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงานสรุป
(2) ให้ยุติธรรมจังหวัดที่เป็นที่ตั้งคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายและก้ากับดูแลให้พนักงานคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ด้าเนินการตรวจสอบส้านวนที่ไม่สามารถสรุปความเห็นได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด โดยให้
ผู้อ้านวยการส้านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท้ารายงานสรุป
(3) ให้ยุ ติธรรมจังหวัด ก้ากั บดูแลให้พนักงานคุ้ม ครองสิทธิและเสรีภาพ ด้าเนินการรับค้าขอ/ติดตาม
เอกสารหลักฐาน และจัดส่งส้านวน ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้
ระยะเวลาและขั้นตอนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
(รวมระยะเวลา 30 วัน)
(1)
รับคาขอ
และบันทึก
ข้อมูลใน
ระบบฯ

(2)
ในกรณีที่
เอกสาร
หลักฐานไม่
ครบถ้วน
ให้มีหนังสือ
ติดตาม
เอกสาร
หลักฐาน
1 ครั้ง

(3)
หลังจากมี
หนังสือติดตาม
เอกสาร
หลักฐานแล้ว
ให้รอเอกสาร
หลักฐานที่จะ
ส่งมา

(4)
เสนอ ยจ.ลงนาม
ในหนังสือจัดส่งคา
ขอไปยัง
คณะอนุกรรมการฯ
ที่รับผิดชอบ
(ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
ได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
หรือไม่)

(5)
จัดส่งคาขอ
ทางไปรษณีย์ไปยัง
คณะอนุกรรมการฯ
ที่รับผิดชอบ

1 วัน

2 วัน

15 วัน

7 วัน

5 วัน

(4) เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ประจ้าภูมิภาค พิจารณาค้าขอที่เกิดเหตุ
ภายในจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบได้

-4(5) ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4 เกลี่ยอัตราก้าลังนิติกรเจ้าของส้านวน
ที่ประจ้าคณะอนุกรรมการฯ ไปปฏิบัติงานชั่วคราว ณ คณะอนุ กรรมการฯ ประจ้าจังหวัดที่มี ค้าขอ
ปริมาณมาก
(6) ให้ เ ลขานุก ารคณะอนุก รรมการฯ บริห ารจัดการจ้านวนส้านวนและจ้านวนครั้ง ที่ จ ะจัดประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(7) ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4 แต่งตั้งนิติกรเจ้าของส้านวนประจ้า
คณะอนุ ก รรมการฯ คณะละ 1 คน เป็ น ผู้ ป ระสานงานและรับ ผิด ชอบรายงานผลการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัดนั้นๆ

วาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
------------------------------------------------------

