4)

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ / เป้าหมายผลผลิต / เป้าหมายกิจกรรม
ของสํานักงานศาลยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการของสํานักงานศาลยุติธรรม ไตรมาส 1-3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานศาลยุติธรรมได้กําหนดเป้าหมายการให้บริการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของภาครัฐ คือ
ประชาชนได้รับความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาค จาก
การพิจารณาคดีและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม โดยมีตัวชี้วัด

รวมจํ า นวน 21 ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ใช้ เป็ น เกณฑ์ ใ นการแสดงว่ า การดํ า เนิ น งานบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1-3) สํานักงานศาลยุติธรรมมีผล
การดําเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด ปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางผลการดําเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการ ไตรมาส 1-3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของศาลยุติธรรม

เกณฑ์ชี้วัด
(ทั้งปีงบประมาณ)

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส1-3

ไตรมาส 1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
1. จํานวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ

1,260,000 คดี

381,360 คดี

706,161คดี

1,145,093 คดี

2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอํานวยความยุติธรรมที่ถูกต้อง
เป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

ระดับ 4.1

-

ระดับ 4.16*

อยู่ระหว่างดําเนินการ

3. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด

ร้อยละ 77

ร้อยละ 58.57

ร้อยละ 70.06

ร้อยละ 70.55

4. ร้อยละของคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีที่ขึ้นสู่ศาล

ร้อยละ 81

ร้อยละ 60.53

ร้อยละ 73.22

ร้อยละ 78.26

5. ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย

ร้อยละ 72

ร้อยละ 78.87

ร้อยละ 98.93

ร้อยละ 91.59

6. คดีในศาลฎีกาแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาทั้งหมด

ร้อยละ 32

ร้อยละ 31.87

ร้อยละ 21.03

ร้อยละ 54.12

7. คดีในศาลชั้นอุทธรณ์แล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด

ร้อยละ 72

ร้อยละ 69.88

ร้อยละ 65.58

ร้อยละ 81.26

8. คดีในศาลชั้นต้นแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด

ร้อยละ 82

ร้อยละ 60.74

ร้อยละ 60.13

ร้อยละ 78.40

- คดีเสร็จภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล
เป้าหมายผลผลิต : การอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ

เป้าหมายกิจกรรมพิจารณาพิพากษาคดี

ไตรมาส 1-4

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของศาลยุติธรรม

เกณฑ์ชี้วัด
(ทั้งปีงบประมาณ)

ไตรมาส 1

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3

เป้าหมายกิจกรรมระงับข้อพิพาททางเลือก
9. ร้อยละของศาลยุติธรรมทั่วประเทศนําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้

ร้อยละ 98

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

10. ศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์นําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ทุกศาล

ศาล 12

ศาล 12

ศาล 12

ศาล 12

คําร้อง 220,000

คําร้อง 54,140

คําร้อง 110,473

คําร้อง 171,272

12. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องการออกหมายจับ

คําร้อง 50,000

คําร้อง 12,101

คําร้อง 23,768

คําร้อง 36,453

13. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องการออกหมายค้น

คําร้อง 30,000

คําร้อง 5,699

คําร้อง 12,433

คําร้อง 19,473

14. ศาลยุติธรรมแต่งตั้งทนายความเพื่อช่วยเหลือจําเลยในคดีอาญา

24,000คดี

6,655 คดี

13,940 คดี

20,706 คดี

15. ศาลยุติธรรมแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือจําเลยในคดีอาญา

27,000 คดี

5,926 คดี

12,288 คดี

18,757 คดี

ร้อยละ 65

ร้อยละ 25.47

ร้อยละ 63.41

ร้อยละ 70.19

เป้าหมายกิจกรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง
11. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา

เป้าหมายพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชํานัญพิเศษ
16. ร้อยละของคดีในศาลชํานัญพิเศษทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง
และกลุ่มศาลแรงงานที่แล้วเสร็จทั้งหมดจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชํานัญพิเศษ
เป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม
17. ประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ คดีอาญา คดีแพ่งและ
พาณิชย์ คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน คดีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและ
กงสุล

500 ครั้ง

เป้าหมายบริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย
18. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายประเภทต่างๆ และการอํานวยความยุติธรรมของศาลแก่ประชาชน
ตามแผนที่กําหนด

ร้อยละ 95

ไตรมาส 1-4

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของศาลยุติธรรม

เกณฑ์ชี้วัด
(ทั้งปีงบประมาณ)

ไตรมาส 1

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3

เป้าหมายเสริมสร้างระบบการบริหารสํานักงาน
19. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางร้อยละ 85 มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลระดับหน่วยงานไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 82

ร้อยละ 82

เป้าหมายเสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล
20. ร้อยละของข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรู้
ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รองรับบทบาทภารกิจ
ตามนโยบาย ประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด

ร้อยละ 95

21. ร้อยละของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศ. กําหนด ใน
ระดับดีขึ้นไปของบุคลากรทั้งหมดในแต่ละประเภท

ร้อยละ 95

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดตามแผนกํากับติดตามฯ นอกจากนี้จะดําเนินการจัดเก็บเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ร้อยละ 41.66

ร้อยละ 75.97

ร้อยละ 95.07

ไตรมาส 1-4

