คําแนะนําในการจัดทํา
รายงานการปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและข้อมูลเสนอประกอบการประเมิน
(สําหรับตําแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และอธิบดีผู้พิพากษาภาค)
1. ปริมาณคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
ช่องปริมาณคดีที่ “ค้างมา”
หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณามาจากปีก่อนหน้า
รอบระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นสรุปปริมาณคดีศาลในความ
รับผิ ดชอบสํ าหรับรอบระยะเวลา 1 ตุ ลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
จํานวนคดีที่ “ค้างมา” ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณา
อยู่ ณ เวลาสิ้นสุดการทําการของวันที่ 30 กันยายน 2558 ส่วนในช่องจํานวน
คดีที่ “ค้างมา” ของ “ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่
ณ เวลาสิ้นสุดการทําการของวันที่ 30 กันยายน 2557
ช่องปริมาณคดีที่ “รับใหม่”

หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ขึ้นสู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวนคดีที่ “รับใหม่”
ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา
ดังกล่าว ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “รับใหม่” ของ “ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวน
คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาใหม่ในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

วิธกี ารคํานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคดีที่ขนึ้ สูก่ ารพิจารณา
สูตรที่ใช้ *1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างมา = (คดีค้างมาปีปัจจุบัน - คดีค้างมาปีก่อนหน้า) x 100
คดีค้างมาปีก่อนหน้า
= + XX %
สูตรที่ใช้ *1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีรับใหม่ = (คดีรับใหม่ปีปัจจุบัน - คดีรับใหม่ปกี ่อนหน้า) x 100
คดีค้างมาปีก่อนหน้า
= + XX %
2. ปริมาณคดีทแี่ ล้วเสร็จ
“ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จ”

หมายถึง จํานวนคดีที่เสร็จการพิจารณาไปจากศาลในความรับผิดชอบในรอบระยะเวลา
ที่เกี่ยวข้อง เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 “ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จ”
ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่เสร็จการพิจารณาในรอบระยะเวลาดังกล่าว
ส่วนในช่อง “ปริมาณคดีที่แล้วเสร็จ” ของ “ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่
เสร็จการพิจารณาในรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

สูตรที่ใช้ *2 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีที่แล้วเสร็จ = (คดีที่แล้วเสร็จปีปจั จุบัน - คดีที่แล้วเสร็จปีก่อนหน้า) x 100
คดีปีก่อนหน้า
= + XX %

-23. ปริมาณคดีทคี่ ้างการพิจารณา
ปริมาณคดีที่ “ค้างเกิน 1 ปี” หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณา ณ วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มีการ
ยื่นฟ้องต่อศาลในความรับผิดชอบ แต่ยังไม่เกินกว่า 2 ปี เช่น หากเป็นการ สรุป
ปริมาณคดีศาลในความรับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 จํานวนคดีที่ “ค้างเกินกว่า 1 ปี” แต่ยังไม่เกินกว่า
2 ปี ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30
กันยายน 2559 ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 1 ปี” ของ “ปีก่อนหน้า”
จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ปริมาณคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี”

หมายถึง จํานวนคดีของศาลในความรับผิดชอบที่ค้างการพิจารณา ณ วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ได้มีการ
ยื่นฟ้องต่อศาลในความรับผิดชอบ เช่น หากเป็นการสรุปปริมาณคดีศาลในความ
รับผิดชอบสําหรับรอบระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
จํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี” ของ “ปีปัจจุบัน” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณา
อยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ส่วนในช่องจํานวนคดีที่ “ค้างเกิน 2 ปี” ของ
“ปีก่อนหน้า” จะได้แก่จํานวนคดีที่ค้างการพิจารณาอยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

“อัตราการเปลี่ยนแปลง”

หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคดีที่ค้างการพิจารณาเมื่อเทียบ
ปริมาณคดีที่ค้างการพิจารณาของรอบระยะเวลาก่อนหน้า สําหรับกลุ่มคดีที่ค้าง
การพิจารณาประเภทเดียวกันซึ่งได้แก่กลุ่มคดี “ค้างเกิน 1 ปี” และ “ค้างเกิน
2 ปี” ตามสูตรดังต่อไปนี้

สูตรที่ใช้

*3.1

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างเกิน 1 ปี = (คดีค้างเกิน 1 ปี ปีปัจจุบัน - คดีค้างเกิน 1 ปี ปีก่อนหน้า) x 100
คดีค้างเกิน 1 ปี ปีก่อนหน้า
= + XX %

สูตรที่ใช้

*3.2

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ของคดีค้างเกิน 2 ปี = (คดีค้างเกิน 2 ปี ปีปัจจุบัน - คดีค้างเกิน 2 ปี ปีก่อนหน้า) x 100
คดีค้างเกิน 2 ปี ปีก่อนหน้า
= + XX %

4. ปริมาณคดีที่ดําเนินการไกล่เกลี่ย
ช่อง “ไกล่เกลี่ย”
หมายถึง จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยจริงที่คู่ความทุกฝ่ายมาเข้าร่วม
ในกระบวนการไกล่เกลี่ย ไม่ว่าการไกล่เกลี่ยนั้นจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตาม
ของทุกศาลในความรับผิดชอบ
ช่อง “สําเร็จ”
หมายถึง จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จ
ช่อง “อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” หมายถึง อัตราส่วนของจํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย ตามที่ระบุในช่อง
“ไกล่เกลี่ย” เมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่รับใหม่ของศาลในความรับผิดชอบในแต่ละปี
สําหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ให้คํานวณเฉพาะจํานวนคดี
ที่รับใหม่ในส่วนคดีแพ่ง สําหรับศาลที่พิจารณาพิพากษาเฉพาะคดีอาญา ให้คํานวณ
จากจํานวนคดีที่รับใหม่ทั้งหมดของศาล ตามสูตรดังต่อไปนี้

-3สูตรที่ใช้ *4.1 อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่

=

จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ของศาล

ช่องอัตราการเปลี่ยนแปลง “ไกล่เกลี่ย” หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของจํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย
ของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่ได้มีการไกล่เกลี่ยของปี
ก่อนหน้าตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้ *4.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง “ไกล่เกลี่ย” =
(จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีปัจจุบัน – จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีก่อนหน้า) x 100
จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ยปีก่อนหน้า
ช่องอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ “อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ “อัตราร้อยละ
ต่อคดีที่รับใหม่” ของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
“อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” ของปีก่อนหน้า
ตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้ *4.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง “อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่” =
อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปีปัจจุบัน – อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปีกอ่ นหน้า) x 100
อัตราร้อยละต่อคดีที่รับใหม่ปกี ่อนหน้า
ช่องอัตราการเปลี่ยนแปลง “สําเร็จ”

สูตรที่ใช้

หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของจํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการ
ไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จของปีปัจจุบันเมื่อเทียบกับ
จํานวนคดีที่ได้มีการดําเนินการไกล่เกลี่ย และการไกล่เกลี่ยนั้นมีผลสําเร็จ
ของปีก่อนหน้าตามสูตรดังต่อไปนี้

*4.4

อัตราการเปลี่ยนแปลง “สําเร็จ” =
(จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน – จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีกอ่ นหน้า) x 100
จํานวนคดีที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีก่อนหน้า

-45. อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ (ร้อยละ)
อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ หมายถึง อัตราส่วนจํานวนคดีที่แล้วเสร็จไปจากศาลในความรับผิดชอบใน
แต่ละปี เมื่อเทียบกับจํานวนคดีที่รับใหม่ของศาลในความ
รับผิดชอบในปีนั้น ๆ ตามสูตรดังต่อไปนี้
สูตรที่ใช้

*5.1

อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ “ปีปัจจุบัน” = จํานวนคดีที่แล้วเสร็จปีปัจจุบัน x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ปีปัจจุบัน

สูตรที่ใช้

*5.2

อัตราส่วนคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่ “ปีก่อนหน้า” = จํานวนคดีที่แล้วเสร็จปีก่อนหน้า x 100
จํานวนคดีที่รับใหม่ปีก่อนหน้า

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

หมายถึง อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของ “อัตราส่วนต่อคดีที่แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่”
ของปีปัจจุบันที่ได้คํานวณด้วยสูตรข้างต้นเมื่อเทียบกับ “อัตราส่วนต่อคดีที่
แล้วเสร็จต่อคดีที่รับใหม่” ของปีก่อนหน้า ตามสูตรดังต่อไปนี้

สูตรที่ใช้ *5.3 อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)

= (ปีปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า) x 100
ปีก่อนหน้า
= + XX %

6. ปริมาณคดีที่ตรวจสํานวน
*6
สูตรที่ใช้ อัตราการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ปริมาณคดีทตี่ รวจสํานวน = (ปีปัจจุบัน – ปีก่อนหน้า) x 100
ปีก่อนหน้า

= + XX %

