รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม

สํานักงานศาลยุติธรรม

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนํา
1) ข้อมูลองค์กร
2) ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนงานของศาลยุติธรรม
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ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
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8
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ส่วนที่ 1
บทนํา

ส่วนที่ 1
บทนํา
1) ข้อมูลองค์กร
1.1 วิสัยทัศน์
“ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อํานวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึด
หลักนิติธรรม”

1.2 พันธกิจ
1) อํานวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
2) พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และ
เป็นสากล
3) เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ
4) ธํารงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอํานวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของ
สังคมไทยที่ยั่งยืน

1.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ J Justice for All
ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม
ยุทธศาสตร์ U Uplift and Uphold Standard
การอํานวยความยุติธรรมที่มมี าตรฐานในระดับสากลของศาลยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ S Stronger Specialized Court
เพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชํานัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ
ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ I Innovation
พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ C Collaboration
เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ E Excellence Organization
เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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2) ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และแผนงานของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
แผนภูมิเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานศาลยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐป้องกันทุจริตฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน
(แผนงานที่สํานักงานศาลยุติธรรมได้รับ
จัดสรรงบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน 18,783.2329 ล้านบาท)

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(วงเงิน 2.6630 ล้านบาท 0.01%)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ / เป้าหมาย
การให้บริการของหน่วยงาน

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อําเภอของสงขลา
ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน :
ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียม เสมอภาค จากการพิจารณาคดีและการอํานวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม

ตัวชี้วัด เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ /
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :
1. ระดับความเชื่อมั่นของเยาวชนจากสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(เกณฑ์ชี้วัด : ระดับ 4)
2. เยาวชนจากสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดี มีความ
เข้าใจต่อการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม และให้การ
สนับสนุนแนวทางการออกจากความขัดแย้ง โดยสันติวิธี
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
(เกณฑ์ชี้วัด : ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน :
1. จํานวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ (เกณฑ์ชี้วัด : จํานวน 1,260,000 คดี)
2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอํานวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมจากศาลยุติธรรม
3. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด (คดีเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันรับฟ้องต่อคดีที่ขึ้นสู่ศาล)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(วงเงิน 13,863.1767 ล้านบาท 73.81%)

แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
(วงเงิน 4,917.3932 ล้านบาท 26.18%)
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แผนภูมิเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และแผนปฏิบัติราชการ ของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่อํานวยความยุติธรรม เพื่อให้สังคมสงบสุข เป็นธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

อํานวยความยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ J

ยุทธศาสตร์ U

ยุทธศาสตร์ S

ยุทธศาสตร์ T

ยุทธศาสตร์ I

ยุทธศาสตร์ C

ยุทธศาสตร์ E

(Justice for All)
ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรม
ด้วยหลักนิติธรรม

(Uplift and Uphold Standard)
ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาล
ยุติธรรมสู่ระดับสากล

(Stronger Specialized Court)
เพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชํานัญ
พิเศษ และศาลอุทธรณ์คดีชํานัญ
พิเศษ

(Trusted Pillar)
เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
อํานวยความยุติธรรม

(Innovation)
พัฒนานวัตกรรมการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรม

(Collaboration)
เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการ
ยุติธรรม ทั้งภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ

(Excellence
Organization)
เพิ่มศักยภาพองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์

แผนปฏิบัติราชการฯ
ปี 61
(วงเงิน 18,783.23
ล้านบาท)

สังคมไทยมีความสงบ
สุขเรียบร้อย สามัคคี
ปรองดองอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

การอํานวยความ
ยุติธรรมที่มมี าตรฐาน
ในระดับสากลของ
ศาลยุติธรรม

วงเงิน 9,445.44 ล้านบาท
(49.67%)
 งานประจํา
- งานพิจารณาพิพากษาคดี
- งานบริหารงานบุคคลข้าราชการ
ตุลาการศาลยุติธรรม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานช่วยเหลือและคุม้ ครองสิทธิ
เสรีภาพของคูค่ วามตามกฎหมาย
- งานระงับข้อพิพาท
 โครงการ
- โครงการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
- โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
(Belia Thai Sejiwa Sehati)
- โครงการส่งเสริมพัฒนาและ
เผยแพร่การระงับข้อพิพาท
ทางเลือก
- โครงการส่งเสริมการระงับข้อ
พิพาทของภาคและศาล

พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให้มี
ความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล

ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษและศาลอุ ท ธรณ์ ค ดี
ชํ า นั ญ พิ เ ศษมี ค วามเชี่ ย วชาญ ในการ
พิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษและมี
ระบบการอํานวย ความยุติธรรมทีส่ อดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทคดี

วงเงิน 100 ล้านบาท
(1.30%)
 โครงการ
- โครงการเปิดทําการ
ศาลนอกเวลาราชการ
เพื่อเร่งรัดการพิจารณา
พิพากษาคดี

วงเงิน 7.62 ล้านบาท
(0.03%)
 งานประจํา
- งานบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาข้าราชการตุลาการ
ศาลชํานัญพิเศษ
 โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบการ
อํานวยความยุติธรรมใน
ศาลแรงงาน

ประชาชนและสังคมศรัทธา
และเชือ่ มั่นในกระบวนการ
อํานวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม

วงเงิน 18.38 ล้าน
บาท (0.07%)
 งานประจํา
- งานประชาสัมพันธ์
ศาลยุติธรรม

เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและ
กระบวนการยุติธรรมไทยและต่างประเทศ

การบริหารคดีและการ
บริการของศาลยุติธรรม
มีความสะดวก รวดเร็ว
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย

ธํารงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอํานวยความยุติธรรมเพื่อความ
สงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยที่ยั่งยืน

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงองค์การ
ระหว่างประเทศให้การยอมรับและให้
ความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม
และทางวิชาการ

วงเงิน 56.87 ล้านบาท
(0.28%)
 โครงการ
- โครงการพัฒนาระบบบูรณา
การข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
ระยะที่ 2
- โครงการส่งเสริมการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สําหรับตรวจสอบหรือจํากัด
การเดินทางของบุคคลมาใช้
ในการปล่อยชั่วคราว

วงเงิน 44.37 ล้านบาท
(0.18%)
 งานประจํา
- งานประสานความร่วมมือ
ด้านการยุติธรรม
 โครงการ
- โครงการสนับสนุนการแก้ไข
บําบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน
และครอบครัว
- โครงการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรม
ไทยกับศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในประชาคม
อาเซียน

ศาลยุติธรรมมีระบบงานตุลาการ ระบบงาน
ธุรการของศาลยุติธรรม ระบบงานส่งเสริมงาน
ตุลาการ และระบบงานวิชาการ ที่มีขีด
สมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความ
ยุติธรรมให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
วงเงิน 9,110.53 ล้านบาท (48.47%)
 งานประจํา
- งานอํานวยการ
- งานพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
- งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม
 โครงการ
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
เพื่อทดแทน
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงานเพื่อทดแทน
- โครงการจัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ 2
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาล
ยุติธรรม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ
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ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม

ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
1) งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเสนอคํ า ของบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิ น รวม
28,585,367,118 บาท และได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 18,783,232,900 บาท (ปรากฏตามตารางที่ 1) โดยจําแนกเป็น 3 แผนงาน ได้แก่
แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลภาครัฐและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ รายละเอียดงบประมาณปรากฎตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณที่ได้รบั ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอคําขอ
(บาท)
28,585,367,118

ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จํานวน (บาท)
คิดเป็นร้อยละ... ของคําขอ

18,783,232,900

65.71

ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณที่ได้รบั ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย

รวม
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
2) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ รวม
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
3) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วงเงิน (ล้านบาท)
%
13,863.1767
73.81%
12,264.8838
1,598.2929
4,917.3932
26.18%
2,458.1851
428.0332
2,031.1749
2.6630
0.01%
18,783.2329

100%

หน้า 6

2) ภาพรวมผลการใช้จา่ ยงบประมาณ งานประจํา/โครงการ ที่ได้รบั งบประมาณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของสํานักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน
2561 (รวม 12 เดือน) มีผลการใช้จ่ายจํานวน 18,218,243,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.99 สูงกว่าเป้าหมาย
การเบิกจ่ายไตรมาส 1 – 4 ที่ภาครัฐกําหนด (ร้อยละ 96) โดยจําแนกแผน-ผลการเบิกจ่ายแต่ละแผนงาน ตามพ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

แผนงาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

งบรายจ่าย
รวม
ค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
รวม
ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

แผนงานพื้นฐานด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนใต้
รวมงบประมาณที่ได้รับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการเบิกจ่าย (ณ 25 ก.ย. 61)
แผนการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ
จํานวนเงิน
ของแผน
13,863,176,700
13,863,176,700
100
12,264,883,800
12,264,883,800
100
1,598,292,900
1,598,292,900
100
4,917,393,200
4,352,404,100
88.51
2,458,185,100
2,458,185,100
100
2,459,208,100
1,894,219,000
77.03
2,663,000

2,663,000

18,783,232,900

18,218,243,800

100
96.99
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3) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั เป้าหมายการให้บริการ / ผลผลิต / กิจกรรม ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยเท่าเทียมเสมอภาคจากการพิจารณาคดีและการอํานวยความยุติธรรมของ
ศาลยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ
1. จํานวนคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จ

เกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ 61

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส1-3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 1-4

สรุปผลเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ชี้วัด

1,260,000 คดี

381,360 คดี

706,161คดี

1,145,093 คดี

1,656,461 คดี

บรรลุเป้าหมาย

2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนว่าจะได้รับการอํานวยความยุติธรรมที่ถูกต้อง
เป็นธรรมจากศาลยุติธรรม

ระดับ 4.1

-

-

-

ระดับ 4.15*

บรรลุเป้าหมาย

3. ร้อยละของคดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด

ร้อยละ 77

ร้อยละ 58.57

ร้อยละ 70.06

ร้อยละ 70.55

ร้อยละ 94.24

บรรลุเป้าหมาย

- คดีเสร็จภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันฟ้องต่อคดีขึ้นสู่ศาล
หมายเหตุ : * สํารวจความเชื่อมั่นและความคิดเห็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักแผนงานและงบประมาณ
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เป้าหมายผลผลิต : การอํานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต

เกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ 61

ไตรมาส 1

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส1-3

ไตรมาส 1-4

สรุปผลเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ชี้วัด

1. ร้อยละของคดีที่ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเสร็จต่อคดีที่ขึ้นสู่ศาล

ร้อยละ 81

ร้อยละ 60.53

ร้อยละ 73.22

ร้อยละ 78.26

ร้อยละ 84.88

บรรลุเป้าหมาย

2. ร้อยละของคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จจากคดีแพ่งที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ย

ร้อยละ 72

ร้อยละ 78.88

ร้อยละ 80.63

ร้อยละ 79.76

ร้อยละ 90.16

บรรลุเป้าหมาย

ที่มา : 1. ส่วนระบบข้อมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ
2. สํานักส่งเสริมงานตุลาการ
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เป้าหมายกิจกรรม :
ตัวชี้วัดเป้าหมายกิจกรรม

เกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ 61

ไตรมาส 1

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 1-4

สรุปผลเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ชี้วัด

กิจกรรมที่ 1 : พิจารณาพิพากษาคดี
1.1. คดีในศาลฎีกาแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาทั้งหมด

ร้อยละ 32

ร้อยละ 31.87

ร้อยละ 26.90

ร้อยละ 54.12

ร้อยละ 65.85

บรรลุเป้าหมาย

1.2. คดีในศาลชั้นอุทธรณ์แล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด

ร้อยละ 72

ร้อยละ 69.88

ร้อยละ 67.76

ร้อยละ 81.26

ร้อยละ 86.71

บรรลุเป้าหมาย

1.3. คดีในศาลชั้นต้นแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด

ร้อยละ 82

ร้อยละ 60.74

ร้อยละ 60.43

ร้อยละ 78.40

ร้อยละ 84.97

บรรลุเป้าหมาย

2.1. ร้อยละของศาลยุติธรรมทั่วประเทศนําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้

ร้อยละ 98

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

บรรลุเป้าหมาย

2.2. ศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์นําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ทุกศาล

12 ศาล

12 ศาล

12 ศาล

12 ศาล

12 ศาล

บรรลุเป้าหมาย

220,000 คําร้อง

54,140 คําร้อง

110,473 คําร้อง

171,272 คําร้อง

229,516 คําร้อง

บรรลุเป้าหมาย

3.2. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องการออกหมายจับ

50,000 คําร้อง

12,101 คําร้อง

23,768 คําร้อง

36,453 คําร้อง

47,535 คําร้อง

ต่ํากว่าเป้าหมาย

3.3. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องการออกหมายค้น

30,000 คําร้อง

5,699 คําร้อง

12,433 คําร้อง

19,473 คําร้อง

26,171 คําร้อง

ต่ํากว่าเป้าหมาย

3.4. ศาลยุติธรรมแต่งตั้งทนายความเพื่อช่วยเหลือจําเลยในคดีอาญา

24,000 คดี

6,655 คดี

13,940 คดี

20,706 คดี

24,709 คดี

บรรลุเป้าหมาย

3.5. ศาลยุติธรรมแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อช่วยเหลือจําเลยในคดีอาญา

27,000 คดี

5,926 คดี

12,288 คดี

18,757 คดี

27,947 คดี

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 65

ร้อยละ 25.47

ร้อยละ 63.41

ร้อยละ 60.61

ร้อยละ 75.66

บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 : ระงับข้อพิพาททางเลือก

กิจกรรมที่ 3 : คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้เกี่ยวข้อง
3.1. ศาลยุติธรรมพิจารณาคําร้องปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา

กิจกรรมที่ 4 : พิจารณาพิพากษาคดีของศาลชํานัญพิเศษ
4.1. ร้อยละของคดีในศาลชํานัญพิเศษทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง
และกลุ่มศาลแรงงานที่แล้วเสร็จทั้งหมดจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชํานัญพิเศษ
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ตัวชี้วัดเป้าหมายกิจกรรม

เกณฑ์ชี้วัด
ปีงบประมาณ 61

ไตรมาส 1

ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3

ไตรมาส 1-4

สรุปผลเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ชี้วัด

กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรม
5.1. ประสานความร่วมมือทางการศาลระหว่างประเทศ คดีอาญา คดีแพ่งและ
พาณิชย์ คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดน คดีเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและ
กงสุล

500 ครั้ง

1,377 ครั้ง

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 95

ร้อยละ 96.13

บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 82

อยู่ระหว่างดําเนินการ

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

ร้อยละ 95

ร้อยละ 96.76

บรรลุเป้าหมาย

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

ร้อยละ 95

ร้อยละ 95.58

บรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 6 : บริการและให้ความรู้ทางกฎหมาย
6.1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของความสําเร็จของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายประเภทต่างๆ และการอํานวยความยุติธรรมของศาลแก่ประชาชน
ตามแผนที่กําหนด
กิจกรรมที่ 7 : เสริมสร้างระบบการบริหารสํานักงาน
7.1. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางร้อยละ 85 มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลระดับหน่วยงานไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 82
กิจกรรมที่ 8 : เสริมสร้างระบบการบริหารงานบุคคล

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 3.1 และ 3.2 เป็นปัจจัยภายนอกที่ศาลยุติธรรมไม่สามารถควบคุมได้
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4) ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต ในระดับงานประจํา / โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

ยุทธศาสตร์ J ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรมด้วยหลักนิติธรรม (Justice for All)
ตัวชี้วัดที่ 1

ผู้พิพากษามีความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม

แนวทางการดําเนินการที่ 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการปฏิบัติตามกระบวนการที่ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี
1. งานพิจารณาพิพากษาคดี

8,512,237,100

7,476,911,658.16 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

ศาลทั่วราชอาณาจักร จํานวน 278 ศาล มีคดีขึ้นสู่
ศาล 1,959,273 คดี และคดีเสร็จไป 1,661,909
คดี คิดเป็นร้อยละ 84.82
2. งานบริหารงานบุคคลข้าราชการตุลา
การศาลยุติธรรม
2.1 สรรหาบุคคลเข้ารับข้าราชการ
เป็นข้าราชการตุลาการ

2.2 คั ด เลื อ กและสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของผู้พิพากษาอาวุโส

4,050,000
+ 15,254,145

13,739,400

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รับสมัครสอบ
14,350,831.71 คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตําแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 สนามเล็ก ผู้ผา่ นสอบคัดเลือกจํานวน 42 คน
ครั้งที่ 2 สนามจิว๋ ผู้ผา่ นสอบคัดเลือก จํานวน 61 คน
ครั้งที่ 3 สนามใหญ่
1,759,473.62 2.2 คั ด เลื อ กและสนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของผู้
พิ พากษาอาวุ โส จั ด สรรเงินงบประมาณกิจ กรรม
บริห ารงานบุ ค คลข้า ราชการตุลาการศาลยุ ติธ รรม
เพื่ อรองรั บปี งบประมาณ 61 ตั้ง แต่ 1 ต.ค. 60
จํานวน 55 อัตรา
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ตัวชี้วัดที่ 3

ผู้พิพากษา บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผู้มาติดต่อราชการ มีความมั่นใจในระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 4

จํานวนผู้ที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาลที่สามารถติดตามและประสานจับกุมได้ มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดําเนินการที่ 7 จัดตั้งสํานักอํานวยความยุติธรรม (Court Marshal) และเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ระบบและมาตรการเพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของศาลยุติธรรม บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
และผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งการติดตามผู้ที่หลบหนีการปล่อยชั่วคราว
3. งานรักษาความปลอดภัย
- กิ จ กรรมจ้ า งเหมารั ก ษาความ
ปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่
4. โครงการมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยศาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

50,000,000

ข้อ 1

1. กําลังตํารวจตระเวน

ชายแดนตํารวจภูธรและทหาร
ที่ปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้พพิ ากษาและ
บุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
จัดหาตามแผนที่กําหนด
2. ข้าราชการและลูกจ้างใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เดินทางไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับการ
อบรมการใช้และทบทวนการ
ใช้อาวุธและศิลปะการป้องกัน
ตัวตามแผนที่กําหนด

ร้อยละ
100

ร้อยละ
96.72

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

31,920,000
+ 4,095,700

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
27,041,654.43 มีอัตรา รปภ. จํานวน 1,8๘๘ อัตรา
19,635,525.39 - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

เนื่องจากไตรมาสที่ ๒ - ๔ หน่วยงานต้นสังกัดของ
ตํารวจตระเวนชายแดนได้ลดอัตรากําลังที่มาดูแล
รักษาความปลอดภัย ศาลจึงไม่ได้รบั สนับสนุน
อัตรากําลังครบตามเป้าหมาย

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
จัดอบรมการใช้และทบทวนการใช้อาวุธและเทคนิค
การป้องกันตัว (รุน่ ทบทวน) จํานวน 4 รุ่น 159 คน
(รุ่นทบทวน 3 รุน่ /120 คน และอบรมเบื้องต้น 1
รุ่น 39 คน) ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

ร้อยละ
3. อาคารศาลยุตธิ รรม
100
บ้านพักข้าราชการและพื้นที่
ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
ศาลยุติธรรมในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความ
มั่นคงปลอดภัยตามแผนที่
กําหนด
ร้อยละ
4. ข้าราชการและลูกจ้างใน
100
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และบุคลากรในสังกัด
สํานักงานศาลยุตธิ รรมที่
เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่
ดังกล่าวได้รับการจัดทํา
ประกันชีวิตตามแผนที่กําหนด

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ร้อยละ
100

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
ศาลในพื้นที่พิเศษ 8 ศาล ดําเนินการบริหาร
งบประมาณ ค่าบริหารจัดการ งบฉุกเฉินเพื่อรองรับ
มาตรการรักษา ความปลอดภัย (จัดหาและเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)

ร้อยละ
100

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
ข้าราชการและลูกจ้างศาลยุตธิ รรมในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และบุคลากรในสังกัดสํานักงานศาล
ยุติธรรมที่เดินทางไปปฏิบัติงานในพืน้ ที่ ได้รับการทํา
ประกันชีวิตตามแผนที่กําหนดไว้
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดที่ 5

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

คู่ความ ผู้เสียหาย จําเลย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพยานที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ

แนวทางการดําเนินการที่ 8 พัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลยุติธรรม
5. งานช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย

585,448,300

340,835,918.90 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

1) สถิติการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา
ชั้นต้น
- จํานวนคําร้อง 200,808 คําร้อง
- ศาลมีคําสั่งอนุญาต 184,561 คําสั่ง
- ศาลมีคําสั่งไม่อนุญาต 16,247 คําสั่ง
- ผู้ตอ้ งหาหรือจําเลยที่หลบหนีหลังปล่อยตัว
ชั่วคราว 3,288 คน
ชั้นอุทธรณ์
- จํานวนคําร้อง 5,691 คําร้อง
- ศาลมีคาํ สั่งอนุญาต 3,760 คําสั่ง
- ศาลมีคําสั่งไม่อนุญาต 1,931 คําสั่ง
- ผู้ตอ้ งหาหรือจําเลยที่หลบหนีหลังปล่อยตัว
ชั่วคราว 115 คน
ชั้นฎีกา
- จํานวนคําร้อง 2,355 คําร้อง
- ศาลมีคําสั่งอนุญาต 1,529 คําสั่ง
- ศาลมีคําสั่งไม่อนุญาต 826 คําสั่ง
- ผู้ตอ้ งหาหรือจําเลยที่หลบหนีหลังปล่อยตัว
ชั่วคราว 61 คน
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

5. งานช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย
(ต่อ)

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

2) สถิติการออกหมายจับและหมายค้น
หมายจับ
- จํานวนคําร้องออกหมายจับ 48,826 คําร้อง
หมายค้น
- จํานวนคําร้องออกหมายค้น 26,244 คําร้อง
3) สถิติที่ศาลจ่ายค่าป่วยการ แก่ผู้เชี่ยวชาญ (ตาม
มาตรา 31)
- จํานวนคดีทตี่ ้องใช้ผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนํา
901 คดี
- จํานวนครั้งที่ให้คําปรึกษาแนะนํา 828 คดี
4) สถิติคดีที่ศาลจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักแก่ล่ามในคดีอาญาของศาลชั้นต้น (ยกเว้นศาล
เยาวชน)
แต่งตัง้ ล่าม
- จํานวนคดีที่ศาลแต่งตั้งล่ามภาษาท้องถิ่น 302
คดี
- จํานวนคดีทศี่ าลแต่งตั้งล่ามภาษาต่างประเทศ
1,401 คดี
- จํานวนคดีทศี่ าลแต่งตั้งล่ามภาษามือ 11 คดี
- จํานวนเงินทีจ่ ่ายค่าป่วยการ 1,541,318 บาท
- จํานวนเงินทีจ่ ่ายค่าพาหนะ 361,336 บาท
- จํานวนเงินทีจ่ ่ายค่าเช่าที่พกั 27,990 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

5) สถิติคดีที่ศาลแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเพื่อ
ช่วยเหลือจําเลย และค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายใน
คดีอาญา
- จํานวนคดีทศี่ าลแต่งตั้งที่ปรึกษาชั้นตรวจสอบ
การจับ จํานวน 15,656 คดี
- จํานวนคดีทศี่ าลแต่งตั้งที่ปรึกษาชั้นพิจารณา/ชัน้
อุทธรณ์/ชั้นฎีกา จํานวน 9,053 คดี
6) สถิติคดีแต่งตั้งทนายเพื่อช่วยเหลือจําเลยใน
คดีอาญาและเงินรางวัลทนาย ของศาลชั้นต้น
- จํานวน 27,947 คดี

5. งานช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของคู่ความตามกฎหมาย
(ต่อ)

แนวทางการดําเนินการที่ 9 เสริมสร้างให้ประชาชนเคารพกฎหมายและเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย เสมอภาค เป็นธรรม
6. โครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน
(Belia Thai Sejiwa Sehati)

ข้อ 1

เยาวชนกลุ่ ม เป้ า หมายใน ร้อยละ
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ด้ รั บ 90
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการ
พิจารณาคดีของศาลยุติธรรม
และสิทธิของเด็กและเยาวชน
ต า ม ก ฎ ห ม า ย ต า ม แ ผ น ที่
กําหนด

ร้อยละ
90.4

2,663,000
+ 279,500

2,424,169.26 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการและศึกษาดูงานระบบกฎหมาย
และศาลยุตธิ รรม การปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการเสริมสร้างให้ดาํ รงชีวิตอยู่ในสังคม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เยาวชนอายุ 15-18 ปี
กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่าในสถาบันศึกษาปอเนาะ หรือโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม หรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ
ซึ่งมีภูมิลาํ เนาในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัด
ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ 4 อําเภอของศาล
จังหวัดสงขลา จํานวน 120 คน
- ปรับเพิม่ วงเงินโครงการจากเดิม 2,663,000 บาท
เป็น 2,942,500 บาท
หน้า 17

งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดที่ 10

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

คู่ความมีความพึงพอใจต่อกระบวนการและความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยของศาลยุติธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการที่ 16 ส่งเสริมและพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมในทุกชั้นศาล
7. งานระงับข้อพิพาท
- กิจกรรมไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท

8. โครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่
การระงับข้อพิพาททางเลือก

229,884,100

ข้อ 1

ประเด็น 2 1. ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยละ
/ แนวทาง ที่ ศ าลนํ า ไปใช้ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น ไป 90
ตามแนวทางการพั ฒ นางาน
2.1
ไกล่ เ กลี่ ย ของสํ า นั ก ส่ ง เสริ ม
งานตุลาการ

ร้อยละ
100

9,701,400
- 5,731,500

53,347,946.91

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
สถิติคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยของศาลทั่วราชอาณาจักร
รวมคดีทั้งหมด เข้าสู่การไกล่เกลี่ย 329,210 คดี
ไกล่เกลี่ยสําเร็จ 269,535 คดี คิดเป็นร้อยละ
81.87

1,868,471.96 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

ศาลยุติธรรมทั่วประเทศนําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไป
ใช้และส่งบุคลากรผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางทีส่ ํานักงานศาลยุติธรรมกําหนดภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รบั จัดสรร
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และปรับ
ลดวงเงินโครงการ จากเดิม 9,701,400 บาท เป็น
3,969,900 บาท

2. ผู้ประนีประนอมข้อพิพาท ร้อยละ
มีผลการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์ 90
ที่กําหนด

- ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
อยู่ระหว่างดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ศาลยุติธรรม

หน้า 18

งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

9. โครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
ของภาคและศาล

ข้อ 1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ประเด็น 2 ศาลทั่วประเทศนํางบประมาณ
/ แนวทาง ที่ได้รับจัดสรรไปจัดกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริม เผยแพร่ และ
2.1
พัฒนาระบบการระงับข้อ
พิพาททางเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

งบประมาณ (บาท)
แผน

5,800,000
+ 6,276,000

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

12,040,000 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

สํานักศาลยุตธิ รรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนางาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล ดังนี้
- จัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหาร
งบประมาณ เพือ่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนางาน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกลุม่ ศาลสูงและศาลไม่สงั กัด
สํานักงานอธิบดีผพู้ ิพากษาภาค (รวมศาลแรงงานภาค)
และกลุม่ ศาลสังกัดสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
๑-๙
- จัดสัปดาห์หรือเดือนแห่งการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกโดยจัดสรรเงินสนับสนุนให้ศาลทั่วประเทศ
จัดงานพิธีเปิดและกิจกรรมในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 5,800,000 บาท
เป็น 12,076,000 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ U ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสู่ระดับสากล (Uplift and Uphold Standard)
ตัวชี้วัดที่ 6

คดีที่ขึ้นสู่ศาลพิจารณาแล้วเสร็จในแต่ละปีด้วยความถูกต้องเป็นธรรม
6.1 ศาลชั้นต้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 6.2 ศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 6.3 ศาลฎีกาไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 6.4 คดีค้างพิจารณาเกิน 1 ปี ลดลง
6.5 คําพิพากษาศาลฎีกายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 55 6.6 คําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ยืนตามคําพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50
แนวทางการดําเนินการที่ 6 พัฒนามาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม
1. โครงการเปิ ด ทํ า การศาลนอกเวลา
ราชการเพื่ อ เร่ ง รั ด การพิ จ ารณา
พิพากษาคดี

ข้อ 1

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๘๗,๒๗๐,๓๓๔ - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

ประเด็น 2 1. ร้อยละของคดีในศาลฎีกา
/ แนวทาง แล้ ว เสร็ จ จากคดี ที่ ขึ้ น สู่ ศ าล
ฎีกาทัง้ หมด
4.4

ไม่ต่ํา
กว่า
ร้อยละ
60

ร้อยละ
65.85

2. ร้อยละของคดีในศาลชั้น
อุทธรณ์แล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่
ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด

ไม่ต่ํา
กว่า
ร้อยละ
90

ร้อยละ
86.71

- ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
ปริมาณคดีที่เข้าสูก่ ารพิจารณา ๖๐,๘๓๐ คดี
ปริมาณคดีที่ดาํ เนินคดีแล้วเสร็จ ๕๒,๗๔๓ คดี
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคดีเข้าสู่ศาลเพิม่ ขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 4,918 คดี
- ศาลอุทธรณ์ไม่เปิดทําการนอกเวลาราชการตาม
โครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

3. ร้อยละของคดีในศาล
ชั้นต้นแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่
ศาลชั้นต้นทั้งหมด

ไม่ต่ํา
กว่า
ร้อยละ
85

ร้อยละ
84.97

- ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
ปริมาณคดีที่เข้าสูก่ ารพิจารณา ๑,๘๗๕,๑๕๗ คดี
ปริมาณคดีที่ดาํ เนินคดีแล้วเสร็จ ๑,๕๙๓,๔๑๐ คดี
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีคดีเข้าสู่ศาลเพิม่ ขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 113,637 คดี

ปริมาณคดีที่เข้าสูก่ ารพิจารณา ๑๕,๖๕๓ คดี
ปริมาณคดีที่ดาํ เนินคดีแล้วเสร็จ ๑๐,๓๐๘ คดี
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ S เพิ่มความเข้มแข็งให้ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ (Stronger Specialized Court)
ตัวชี้วัดที่ 8

การพัฒนาผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ เป็นไปตามแผนพัฒนาผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสรายบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัดที่ 9

ผู้พิพากษาและผู้พพิ ากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการที่ 8 จัดทําแผนและพัฒนาผู้พิพากษาและผู้พิพากษาอาวุโสรายบุคคล (IDP) ในศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู้ความสามารถ
ในระดับสากล
1,697,700
879,603.88 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
1. โครงการพั ฒ นาระบบการอํ า นวย ข้อ 1
ผู้พิพากษาศาลแรงงานผู้เข้ารับ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
ความยุติธรรมในศาลแรงงาน
การฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูน
- 294,000
จัดอบรมผู้พพิ ากษาที่มีวาระโยกย้าย ในวันที่ 1
ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
เมษายน 2561 จํานวน 19 ท่าน และรองอธิบดี
กับการปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง 1 ท่าน (ผู้สังเกตการณ์)
การฝึกอบรมที่กําหนด
หลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลแรงงาน" ผูเ้ ข้ารับการอบรม
ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมที่กาํ หนด
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และปรับ
ลดวงเงินโครงการ จากเดิม 1,697,700 บาท เป็น
1,403,000 บาท

ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดําเนินการที่ 10 จัดทําแผนและพัฒนาผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล
2. งานบริหารงานบุคคลและพัฒนา
ข้าราชการตุลาการ
ศาลชํานัญพิเศษ
- กิจกรรมคัดเลือกและอบรม
เพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบ

ข้อ 2

5,924,200

3,582,773.86 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งผูพ้ ิพากษา
สมทบในศาลเยาชนและครอบครัว จํานวน 41 ศาล
รวม 848 คน โดยมีประกาศแต่งตัง้ ผู้พิพากษาสมทบ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 100 ง
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ T เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรม (Trusted Pillar)
ตัวชี้วัดที่ 10 คู่ความ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อศาลยุติธรรมในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 11 พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
1. งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม
- กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ์ ง าน
ศาลยุติธรรม

ข้อ 1

18,388,700
+ 37,519,400

36,695,211.72

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
1) ผลิตวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Advanced
โดยจ้างพิมพ์จาํ นวน 4 งวด งวดละ 8,๐๐๐ เล่ม รวม
ทั้งสิ้น 32,000 เล่ม
2) ผลิตหนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม COJ NEWS
3) จัดสรรงบประมาณกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน
ศาลยุติธรรมให้แก่ศาลและภาคทั่วประเทศ จํานวน
278 แห่ง เป็นเงิน 43,529,500 บาท
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 18,388,700
บาท เป็น 55,908,100 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ I พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม (Innovation)
ตัวชี้วัดที่ 1 ศาลยุติธรรมมีระบบการบริหารคดีอิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย 5 ระบบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดําเนินการที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการข้อมูลคดีของศาลยุติธรรม
1. โครงการพั ฒ นาระบบบู ร ณาการ
ข้อมูลคดีศาลยุติธรรม ระยะที่ 2

ข้อ 3

ระบบบู รณาการข้ อมู ลคดี ของ
ศาลยุติธรรม ได้รับการพัฒนา
และจัดทําให้มีข้อมูลครบถ้วน
แล้วเสร็จ

1
ระบบ

-

25,400,000

- - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- ยกเลิกประกวดราคา ครัง้ ที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ ๒

ตัวชี้วัดที่ 4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของศาลยุติธรรมในงานที่นอกเหนือจากการพิจารณาพิพากษาคดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 15 นํามาตรการหรือวิธีการที่สามารถป้องกันการหลบหนีมาใช้แทนการเรียกหลักประกันเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หรือจําเลยในการปล่อยชั่วคราว
2. โครงการส่ ง เสริ ม การนํ า อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับตรวจสอบหรือ
จํากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ใน
การปล่อยชั่วคราว

ข้อ 3

ประเด็น 3
/ แนวทาง
1.3.1 –
1.3.3

1. ศาลยุติธรรมนําอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้สําหรับ
ตรวจสอบหรือจํากัดการ
เดินทางของบุคคลในการ
ปล่อยตัวชั่วคราว
2. ศาลนําร่องมีการนํา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับ
ตรวจสอบหรือจํากัดการ
เดินทางของบุคคลมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว

26
ศาล

ศาล

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
80

-

31,470,000

- - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- ชะลอโครงการ

- ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- ชะลอโครงการ
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ C เร่งบูรณาการเครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Collaboration)
ตัวชี้วัดที่ 2

กิจกรรมภายใต้การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการที่ 2 ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
1. งานประสานความร่ว มมื อ ด้านการ ข้อ 2
- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
ยุติธรรม
- อบรมหลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุติธรรม
13,178,000
11,155,075.98 ระดับสูง รุ่นที่ 22 จํานวน 99 คน
- กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากรใน
กระบวนการยุติธรรม
+ 294,000
- สัมมนาสาธารณะเรื่อง "ก้าวสูจ่ ุดเปลี่ยนสังคมไทยรุ่น
ใหม่หัวใจนิติธรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา จํานวน 549 คน
- ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒2 ได้รับการเสริมสร้างองค์
ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบันใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมของ
หน่วยงาน
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 13,178,000 เป็น
13,472,000 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ตัวชี้วัดที่ 4 ศาลยุติธรรมมีข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเอกสารและสืบพยานทางไกลกับต่างประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดําเนินการที่ 4 ประสานความร่วมมือในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานที่อยู่ต่างประเทศหรือการส่งหมายระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในการสืบพยานทางไกลผ่าน VDO Conference
2. งานประสานความร่ว มมื อ ด้านการ
ยุติธรรม
- กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ทาง
กฎหมายและการศาลระหว่าง
ประเทศ

12,799,300
+ 7,200,700
+ 40,000,000

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- ประชุมวิชาการทางการศาลและการยุติธรรมระหว่าง
33,196,028
ประเทศ จํานวน 27 ครั้ง
- อบรม ทางการศาลและการยุติธรรมระหว่างประเทศ
จํานวน 6 ครั้ง
- ศึกษาดูงานระบบการให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายของสิงคโปร์
- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ The
Administration of Civil and Criminal Justice in
Thailand : view from a Bench ณ ประเทศญี่ปุ่น
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 12,799,300 เป็น
60,000,000 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ตัวชี้วัดที่ 5 เด็กและเยาวชนในคดีอาญา รวมถึงผู้กระทําความรุนแรงในครอบครัวซึ่งได้รับการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่กฎหมายกําหนด ร้อยละ 80 ไม่กลับมากระทําผิดซ้ํา และคู่ความในคดีครอบครัว
มีความพึงพอใจต่อสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแม้ไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสไว้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จากคดีครอบครัวที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม
แนวทางการดําเนินการที่ 5 พัฒนาระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในคดีอาญา การแก้ไข บําบัด ฟื้นฟู และการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามบทบัญญัติของกฎหมาย
3. โครงการสนับสนุนการแก้ไข บําบัด
ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว

ข้อ 1

1. บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมายผู้กระทํา
ความผิด มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการเลี้ยงดูบุตรหลานตาม
หลักจิตวิทยาและผ่านเกณฑ์
การทดสอบที่กาํ หนดไว้

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

2. เด็ก เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายผู้กระทํา
ความผิดได้รับการอบรม แก้ไข
บําบัด ฟื้นฟู หรือวิธีการอื่น
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
คําสั่งศาล ตามแผนที่กําหนด

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

18,294,000

16,426,759.84 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ มีเด็ก
เยาวชนและผูป้ กครองเข้าร่วม จํานวน ๑๐,๖๙๙ คน

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- จัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน
ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศได้ดําเนิน
กิจกรรม แล้วเสร็จทุกศาล มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๑,๘๙๙ คน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชน
ผู้กระทําความผิดไม่กลับมากระทําผิดซ้ําอีก
- จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (EQ MQ) ทั้งหมด 6 รุน่
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ตัวชี้วัดที่ 7 ศาลยุติธรรมมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบศาลนานาชาติที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและสามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดแก่สังคมได้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางการดําเนินการที่ 8 ขยายความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ
4. โครงการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งศาลยุ ติ ธ รรมไทยกั บ ศาล
ยุติธรรมและหน่วยงานในประชาคม
อาเซียน

ข้อ 1

1. รายงานสรุ ป ด้ า นความ 1 ฉบับ 1 ฉบับ
ร่ ว ม มื อ ท า ง ก า ร ศ า ล แ ล ะ
กฎหมายที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ
อาเซี ยน/โอเชี ยเนี ย/ยุ โรปที่ ได้
จากการประชุ ม/สั มมนาได้รับ
การจัดทําแล้วเสร็จ
2. การจัดประชุม/สัมมนาให้ ร้อยละ
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ 100
ทางการศาลและกฎหมายที่
เกิดขึ้นในกลุ่มอาเซียนได้รับการ
จัดทําตามแผนที่กําหนด

ร้อยละ
100

5,037,000
- 672,450

581,094.58 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

จัดทํารายงานสรุปด้านความร่วมมือทางการศาลและ
กฎหมายที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน/โอเชียเนีย/
ยุโรป ที่ได้จากการประชุม/สัมมนา
- เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการ และปรับ
ลดวงเงินโครงการลงจากเดิม 5,037,000 บาท เป็น
4,364,550 บาท
- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือ
ทางการศาลและกฎหมายที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศ
อาเซียน/โอเชียเนีย/ยุโรป ผ่านระบบ Streaming
จํานวน ๗ ครั้ง
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ยุทธศาสตร์ E เพิ่มศักยภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Excellence Organization)
ตัวชี้วัดที่ 6

ศาลยุติธรรมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบริหารและระบบสํานักงานที่มีความเชื่อมโยง มีความปลอดภัย และนําไปใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 2 ระบบ

แนวทางการดําเนินการที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบบริหารและระบบสํานักงาน
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาเพื่อทดแทน

ข้อ 3

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ข้อ 3

3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สํานักงานเพื่อทดแทน

ข้อ 3

เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา พร้อม
โปรแกรมจัดการสํานักงานที่มี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้องตามกฎหมาย
ได้รับการจัดหาเพือ่ ทดแทน
เครื่องเดิมทีห่ มดอายุการใช้งาน
และผ่านการตรวจรับตาม
มาตรฐานที่กําหนดในสัญญา

3,485
เครื่อง

42,710,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมจัดการสํานักงาน และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้รับการจัดหา
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและ
ผ่านการตรวจรับตามมาตรฐานที่
กําหนดในสัญญา

700
ชุด

36,190,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน
พร้อมโปรแกรระบบปฏิบัติการ
ได้รับการจัดหาเพื่อทดแทน
เครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน
และผ่านการตรวจรับตาม
มาตรฐานที่กําหนดในสัญญา

800
ชุด

- - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- อยู่ระหว่างส่งเรือ่ งการอุทธรณ์ให้กรมบัญชีกลาง
(บริษัทผู้ยื่นเสนอราคายื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณา)

- - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน

800
ชุด

32,560,000

30,720,000 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- จัดหาทั้งหมด 800 ชุด ตรวจรับและเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

ตัวชี้วัดที่ 6

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ศาลยุติธรรมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบบริหารและระบบสํานักงานที่มีความเชื่อมโยง มีความปลอดภัย และนําไปใช้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 2 ระบบ

แนวทางการดําเนินการที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับระบบงานศาลยุติธรรมให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. งานอํานวยการ
- กิ จ กรรมบริ ห ารจั ด การด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ

33,000,000 49,706,499
+14,879,430
+6,890,000

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของสํานักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรม
จํานวน 1 ระบบ
- จัดหาสิทธิ์การใช้โปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,952 ระบบ
- จ้างบํารุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
จํานวน 1 ระบบ
- จัดหาวงจรเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสําหรับศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม (MPLS)
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 33,000,000 เป็น
54,769,430 บาท

5. โครงการจัดหาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภายในอาคาร
ศาลยุติธรรม ระยะที่ 2

ข้อ 3

ศาลยุ ติ ธ รรมได้ รั บ การติ ด ตั้ ง
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
ใหม่ ภ ายในอาคาร และผ่ า น
การตรวจรั บ ตามมาตรฐานที่
กําหนดในสัญญา

61
แห่ง

68,932,000

- - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยมีกําหนดการติดตั้งระบบ
เครือข่ายให้กับศาลแขวงธนบุรี ศาลแขวงพระนครใต้ และ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ (ภายใน
วันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑) และหน่วยงานศาลยุติธรรม จํานวน
๓๐ หน่วยงาน (ภายในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๖2)
- ปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ จากเดิม 69 แห่ง
ปรับเป็น 61 แห่ง และปรับลดวงเงิน จากเดิม
70,748,300 บาท ปรับเป็น 68,932,000 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

ตัวชี้วัดที่ 14 สํานักงานศาลยุติธรรมมีระบบแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การออกแบบและก่อสร้าง และการติดตามประเมินผลที่สามารถสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 18 เสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพระบบแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การออกแบบและก่อสร้าง และการติดตามประเมินผลให้มีมาตรฐานในระดับสากล โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
6. งานอํานวยการ
- กิ จ ก ร ร ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ละ
บริหารทั่วไป

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
6,293,279,700 6,715,775,464.19 - สํานักงานศาลยุติธรรมบริหารจัดค่าใช้จา่ ยด้าน
+ 503,918,700
บุคลากร ตามกรอบอัตรากําลัง 15,641 อัตรา
+ 475,895,400
ข้าราชการศาลยุติธรรม 10,681 อัตรา
ลูกจ้างประจํา
786 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว
2,273 อัตรา
พนักงานราชการศาลยุติธรรม 1,901 อัตรา
- จ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทาํ การศาลจังหวัด
สมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1 หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- ศาลทัว่ ราชอาณาจักร 278 ศาล กับ 26 หน่วยงาน
บริหารจัดการค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานสําหรับการ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
- แผนการใช้จา่ ยเพิ่มเติม จากเดิม 6,293,279,700
เป็น 7,273,093,800 บาท

-

กิจกรรมจ้างเหมารักษาความ
สะอาด

320,000,000

271,345,104.93 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

- จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารทีท่ ําการ 243
อาคารและอาคารชุดพักอาศัย 5,694 หน่วย
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

-

กิ จ กรรมจั ด หาวั ส ดุ หนั ง สื อ
ตํารากฎหมาย และเอกสารอื่น

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

8,910,000
+ 7,090,000

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

5,670,642.57 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

1) ศาลฎีกาจัดพิมพ์หนังสือคําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.
๒๕๖๑ จํานวน ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๕,๘๐๐ เล่ม และ
หนังสือสารบาญคําพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๖๑
จํานวน ๑ ครั้ง ๕,๘๐๐ เล่ม
2) สํานักประธานศาลฎีกาจัดพิมพ์หนังสือ "รายงานผล
การบริหารราชการศาลยุตธิ รรมตามนโยบายประธาน
ศาลฎีกา ประจําปี ๒๕๖๑
3) สํานักกฎหมายและวิชาการฯ จัดพิมพ์หนังสือ ดังนี้
- หนังสือรวมผลงานทางวิชาการของ ศ.โสภณ
รัตนากร
- หนังสือคําอธิบายกฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัว (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม 1
4) ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม จัดหาวัสดุการเรียนรู้
ดังนี้
- หนังสือด้านกฎหมาย ด้านสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
และด้านความรู้ทั่วไปและบันเทิงคดี รวม 7,867 เล่ม
- โปรแกรมการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ 14 ชุด
- สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องด้านกฎหมาย 4,539 เล่ม
- ฐานข้อมูลด้านวิชาการกฎหมาย 2 ฐานข้อมูล
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ฐานข้อมูล
- อนุมัตแิ ผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม จากเดิม 8,670,000
เป็น 16,000,000 บาท
หน้า 31

งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

ตัวชี้วัดที่ 14 สํานักงานศาลยุติธรรมมีระบบแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การออกแบบและก่อสร้าง และการติดตามประเมินผลที่สามารถสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 19 เร่งรัดการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และเพียงพอต่อการใช้งาน
7. งานอํานวยการ
- กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์

216,194,900 81,186,959.70

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- รายการจัดเงินตามแผนการใช้จ่ายประจําปีงบประมาร
พ.ศ. 2561 จํานวน 1,500 รายการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายการก่อหนี้ผูกพัน 1,328 รายการ
- ดําเนินการแล้วเสร็จ 1,265 รายการ
- อยู่ระหว่างดําเนินงาน 63 รายการ
รายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้
172 รายการ

ตัวชี้วัดที่ 14 สํานักงานศาลยุติธรรมมีระบบแผนงาน งบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ การออกแบบและก่อสร้าง และการติดตามประเมินผลที่สามารถสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิผลในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 21 ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมมีอาคารที่ทําการ ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของศาล มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอ เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ ทันสมัย ประหยัดพลังงาน
คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนและมีความเป็นอารยะสถาปัตย์
8. งานอํานวยการ
- กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
อาคารศาล สถานที่ และ
บ้านพัก

ข้อ 1
258,390,000

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
50,609,578 - รายการจัดเงินตามแผนการใช้จ่ายประจําปีงบประมาร
พ.ศ. 2561 จํานวน 154 รายการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
รายการก่อหนี้ผูกพัน 107 รายการ
- ดําเนินการแล้วเสร็จ 71 รายการ
- อยู่ระหว่างดําเนินงาน 36 รายการ
รายการทีย่ ังไม่ก่อหนี้
47 รายการ
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

9. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทําการศาล
ยุ ติ ธ ร ร ม พ ร้ อ ม บ้ า น พั ก แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างประกอบ
- รายการผูกพันเดิม 15 แห่ง
- รายการผูกพันใหม่ 10 แห่ง

ข้อ 1

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

- รายการผูกพันเดิม
อาคารที่ทาํ การศาลยุติธรรมที่
ได้รับอนุมตั ิงบประมาณก่อสร้าง
มีผลการก่อสร้างตามรูปแบบ
รายการและระยะเวลาทีก่ ําหนด
โดยผ่านการตรวจรับตาม
มาตรฐานในสัญญาจ้าง และมีผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 88 ของ
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- รายการผูกพันใหม่
อาคารที่ทาํ การศาลยุติธรรมที่
ได้รับอนุมตั ิงบประมาณก่อสร้าง
สามารถก่อหนีผ้ ูกพันให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 มีผลการ
ก่อสร้างตามรูปแบบรายการและ
ระยะเวลาที่กําหนด โดยผ่านการ
ตรวจรับตามมาตรฐานในสัญญา
จ้าง และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
88 ของ วงเงินงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

25
แห่ง

4
แห่ง

งบประมาณ (บาท)
แผน

1,755,954,900

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต

ผล

947,735,309 - ไม่บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
กรณี รายการผูกพันเดิม ๑๕ แห่ง
- โครงการที่ดาํ เนินการแล้วเสร็จ มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เกินกว่า
ร้อยละ 88 ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 4 แห่ง
- โครงการที่ก่อหนี้แล้ว อยู่ระหว่างการดําเนินการ
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 น้อยกว่าร้อยละ 88 ของงบประมาณที่
ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 11 แห่ง
กรณี รายการผูกพันใหม่ ๑๐ แห่ง
- โครงการที่กอ่ หนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 2 จํานวน - แห่ง
- โครงการที่กอ่ หนี้ผูกพันแล้วภายในไตรมาสที่ ๔
จํานวน ๓ แห่ง
- โครงการที่ยังไม่ก่อหนี้ จํานวน ๗ แห่ง
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

ตัวชี้วัดที่ 15 คู่ความ ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดที่ 16 ข้าราชการตุลาการผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ ร้อยละ 80 ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการอํานวยความยุติธรรมใน
แต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 22 พัฒนาข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรม และผู้พิพากษาสมทบ ให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น และมีความรู้ ความสามารถในการ
อํานวยความยุติธรรมในระดับสากล
10. งานพั ฒ นาข้ า ราชการตุ ลาการศาล
ยุติธรรม
- กิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนา
ข้าราชการตุลาการ
ศาลยุติธรรม

ข้อ 2

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- อบรมหลักสูตรผูช้ ่วยผู้พิพากษา จํานวน 3 รุ่น
24,947,000 79,578,520.09 รวมจํานวน 297 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาประจําศาล(ผู้ช่วยผู้พิพากษา
+ 187,827,200
รุ่นที่ 67) จํานวน 4 คณะ รวมจํานวน 176 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาศาลชั้นต้น จํานวน 3 รุ่น
รวมจํานวน 253 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาศาลหัวหน้าศาล จํานวน 2
รุ่น จํานวน 293 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ จํานวน
132 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาหัวหน้าคณะในศาลชั้น
อุทธรณ์ จํานวน 49 คน
- อบรมหลักสูตรผูพ้ ิพากษาศาลฎีกา จํานวน 19 คน
- อนุมัตแิ ผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม จากเดิม 24,947,000
เป็น 212,774,200 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

ตัวชี้วัดที่ 17 คู่ความ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นต่อความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และบุคลากรของศาลยุติธรรมทุกประเภท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดที่ 18 ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรของศาลยุติธรรมทุกประเภท ร้อยละ 80 ได้รับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
ศาลยุติธรรมในแต่ละปี
แนวทางการดําเนินการที่ 23 พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง และบุคลากร ของศาลยุติธรรมทุกประเภทให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นและมีขีดสมรรถนะสูงรองรับบทบาท
ภารกิจตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. งานบริ ห ารงานบุ ค คลและพั ฒ นา
ข้าราชการศาลยุติธรรม
- กิ จ กรรมบริ ห ารงานบุ ค คล
ข้าราชการศาลยุติธรรม

6,000,000
+ 23,265,860

- บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
- สํานักงานบริหารศาลยุตธิ รรมบริหารงานบุคคลให้
3,858,806 ได้มาซึ่งบุคคลที่มคี ุณสมบัติและมีปริมาณเพียงพอ
โดยสรรหาบุคลากร ดังนี้
บุคลากรประเภททั่วไป
บุคลากรประเภทวิชาการ
บุคลากรประเภทอํานวยการ
รวมทัง้ คัดเลือกตําแหน่งประเภทบริหาร ผู้ตรวจ
ราชการสํานักงานศาลยุติธรรม และผู้ช่วยเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุตธิ รรม
- อนุมัตแิ ผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม จากเดิม 6,000,000
เป็น 29,265,860 บาท
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งาน/โครงการ

สอดคล้องกับนโยบาย
ประธาน
ศาลฎีกา

-

กิจกรรมพัฒนาข้าราชการศาล
ยุติธรรม

ข้อ 2

การปฏิรูป
ประเทศด้าน
กระบวนการ
ยุติธรรม

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
งาน/โครงการ

เป้าหมาย
หน่วยนับ
แผน
ผล

งบประมาณ (บาท)
แผน

ผลการดําเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต
ผล

11,676,900 21,116,510.62 - บรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด
+ 24,106,700
- อบรมหลักสูตรผูอ้ ํานวยการระดับสูง จํานวน 18 คน

ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
และศึกษาดูงานต่างประเทศ จํานวน 22 คน
- อบรมหลักสูตรผูอ้ ํานวยการระดับต้นและศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ 2 รุ่น รวมจํานวน 93 คน
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ระดับกลาง รุ่นที่ 2 (65 คน)
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม
ระดับต้น จํานวน 3 รุ่น รวม 791 คน
- อบรมหลักสูตรนิติกรระดับต้น จํานวน 79 คน
- อบรมหลักสูตรนิติกรระดับกลาง จํานวน 112 คน
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานคดีระดับปฏิบัตกิ าร
จํานวน 25 คน
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานคดีระดับชํานาญการ
จํานวน 1 คน ใช้วิธีการอบรมในรูปแบบส่งผู้เข้ารับการ
อบรมฝึกปฏิบตั ิงาน ณ ศาลอุทธรณ์และศาลอาญาคดี
ทุจริต
- อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม
จํานวน 4 รุ่น รวม 752 คน
- อนุมัตแิ ผนการใช้จ่ายเพิ่มเติม จากเดิม 11,676,900
เป็น 35,783,600 บาท
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ส่วนที่ 3
ข้อขัดข้องในการปฏิบัตงิ าน และแนวทางแก้ไข
กรณี รายการค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 3
ข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ าน และแนวทางแก้ไข กรณี รายการค่าใช้จ่ายด้านลงทุน
ตามแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นข้อขัดข้อง
1. ด้านก่อสร้างอาคารศาล/บ้านพัก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ

แนวทางแก้ไขและเร่งรัดการดําเนินงาน
1. ด้านก่อสร้างอาคารศาล/บ้านพัก และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ

1.1 การเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน

1.1 กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ให้ ร ายการที่ เสนอของบประมาณ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มด้ า นที่ ดิ น (ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ใช้ พื้ น ที่ จ าก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) และไม่ควรเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างหรือรูปแบบรายการ เนื่องจากจะทําให้ต้องใช้เวลาในการขอ
อนุญาตใช้ที่ดินเพิ่ม

1.2 การจัดทํารูปแบบรายการและการจัดซื้อจัดจ้าง

1.2 หน่ วยงานควรวางแผนการดํ าเนิ น งานล่วงหน้ า และจัดทํ ารูป แบบรายการให้ แ ล้ว เสร็จ ภายในเดือ นตุลาคม (ต้ น
ปีงบประมาณ) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 วัน นับจากได้รับรูปแบบรายการและราคากลาง ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม

1.3 ผู้รับจ้างดําเนินการล่าช้าหรือผู้รับจ้างทิ้งงาน

1.3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับต้องติดตามการดําเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด
และให้ รายงานรายการที่เสร็จ ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กํ าหนดในสั ญ ญา หากรายการใดมี เหตุผลในการขอขยายสัญ ญาต้อ ง
ดําเนินการก่อนสิ้นสุดสัญญา

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื้อครุภัณฑ์

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดซื้อครุภัณฑ์

2.1 ความพร้อมด้าน TOR เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง

2.1 หน่ ว ยงานควรวางแผนการดํ า เนิ น งานล่ ว งหน้ า และเมื่ อ เสนอคํ า ขอรายการครุภั ณ ฑ์ / โครงการด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานควรมีความพร้อมด้าน TOR ทั้งนี้ หากมีการปรับแก้ TOR หน่วยรับผิดชอบโครงการควรประสานงานกับ
หน่วยจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดระยะเวลาในการทบทวน TOR หลายครั้ง

2.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนที่ต้องใช้ระยะเวลามากขึ้น

2.2 หน่วยจัดซื้อจัดจ้างควรดําเนินการภายในเดือนธันวาคม กรณี รายการครุภัณฑ์/โครงการใดมีการยื่นอุทธรณ์ ให้ส่งเรื่อง
ไปยังกรมบัญชีกลางภายใน 7 วัน และติดตามผลการอุทธรณ์ หากล่าช้าเกิน 30 วัน หน่วยจัดซื้อจัดจ้างควรมีหนังสือทวงถาม

หมายเหตุ : ตามมติในการประชุมคณะทํางานกํากับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ และเงินค่าปรับผู้ประกันฯ ประเภทค่าใช้จา่ ยด้านลงทุน
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
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