แผนนยุทธศาส
ธ สตร์ศาล
ศ ยุติธรรม
พ ๒๕๕๕๗ – ๒๕๕๖๐๐
พ.ศ.

๑

วิสัยทัศน์
“ศาลยุติธรรมเป็นผู้ใช้อํานาจตุลาการในการดํารงอํานาจอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคม โดยการอํานวยความยุติธรรมภายใต้หลักนิติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ทั้งมุ่งนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุตธิ รรมได้โดยง่าย ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

พันธกิจ
พันธกิจ ๑

พันธกิจ ๒
พันธกิจ ๓
พันธกิจ ๔

การอํานวยความยุติธรรมมีมาตรฐานระดับสากล
- พิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
- ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เช่น การไกล่เกลี่ย และ
การอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
- การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค
การกระชั บ ความร่ ว มมื อ ทางการศาล การยุ ติ ธ รรม และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ
การให้ บ ริก ารการเรี ย นรู้ แก่ ป ระชาชน ด้ า นกฎหมายและการอํ า นวยความยุ ติธ รรมของ
ศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
การสนั บ สนุ น การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด

๒

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

เสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้โดยง่าย
เป้าประสงค์
สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และประเทศในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่นใน
ความเป็นธรรมและการอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในศาลชํานัญพิเศษให้มีมาตรฐานระดับ
สากล รองรับอรรถคดีจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษในประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
ภาคเศรษฐกิ จ สังคม การค้ า การลงทุนทั้งในและระหว่างประทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ประชาคมอาเซียน มีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านคดีชํานัญพิเศษ และยอมรับในระบบ
การอํานวยความยุติธรรมของศาลชํานัญพิเศษที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานระดับสากล
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๓ กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่ วมมื อทางวิชาการทั้ ง
ในระดั บประเทศ ระดับภู มิ ภ าคอาเซียน ระดับนานาชาติ และเสริ มสร้ างสถานะและ
บทบาทของศาลยุติธรรมไทยในเวทีระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ
รวมถึงองค์การระหว่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมไทย โดยให้การยอมรับและ
ให้ความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งระดับทวิภาคี
และพหุภาคี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ที่มีมาตรฐานระดับสากล
เป้าประสงค์
ศาลยุ ติธรรมเป็นศู นย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุ ติธรรมที่ มี
มาตรฐานระดั บสากล และมี องค์ ความรู้ เ ป็ น ที่น่า เชื่อถือ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
ค้นคว้า อ้างอิง
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๕ ยกระดั บ ระบบงานธุ ร การศาล ระบบงานส่ ง เสริ ม งานตุ ล าการ และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
ศาลยุติธรรมมีระบบงานธุรการศาล และระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ ที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลและมีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให้ดําเนินไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการให้บริการต้อนรับประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด

๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล1 เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้โดยง่าย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และประเทศในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในความ
เป็นธรรมและการอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม
1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อมีคดีความหรือการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น จะได้รับการ
อํา นวยความยุติ ธรรมที่เป็ น ธรรมและได้ ม าตรฐานจากศาลยุ ติธรรม ในระดับ ๔
จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๒. ศาลยุติธรรมไทยเป็นศาลที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศในประชาคมอาเซียนไม่ต่ํา
กว่ า ลํ า ดั บ 3 จากศาลยุ ติ ธ รรมทั้ ง หมดในประเทศประชาคมอาเซี ย น ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ประชาชนมีความเชื่อถือ ศรัทธาต่อศาลยุติธรรมในการดํารงอํานาจอธิปไตยตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 256๐
กลยุ ท ธ์ ๑.1 เสริ มสร้า งมาตรฐานการพิจ ารณาพิพ ากษาคดีแ ต่ล ะประเภท ทั้งคดี แ พ่ง คดีอ าญา คดีย าเสพติด
คดีผู้บริโภคและคดีสิ่งแวดล้อม ในแต่ละชั้นศาล2 และนํามาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจําคุกมาใช้ เพื่ออํานวย
ความยุติธรรมแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ผลลั พ ธ์ ๑.1 ศาลยุ ติ ธ รรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๑) คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจใน
พิจ ารณาพิ พ ากษาคดี แ ต่ ล ะ มาตรฐานของผลคําพิพากษาและการพิจารณาพิพากษาคดี ภายใต้หลักนิติธรรม ในแต่ละ
ประเภท ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ชั้นศาล ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1

การอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม ในที่นี้ หมายถึง การอํานวยความยุติธรรมตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ ได้แก่
๑) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาจากศาลอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
๒) สิทธิได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
๓) สิทธิที่จะได้รับหลักประกันขั้นตํ่าอย่างเสมอภาคในการดําเนินคดีอาญา คือสิทธิที่จะทราบข้อหา สิทธิในการต่อสู้คดี
สิทธิในการได้รบั การดําเนินคดีอย่างรวดเร็ว สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านทนายความ สิทธิที่ได้รบั ความช่วยเหลือ
ด้านล่าม สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าและซักถามพยาน สิทธิทจี่ ะให้การหรือไม่ก็ได้
๔) สิทธิที่ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน จะได้รับการพิจารณาโดยคํานึงถึงอายุ และวัตถุประสงค์ของการดําเนินคดีต้อง
เป็นไปเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติ
๕) สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลสูง
๖) สิทธิได้รับค่าทดแทนกรณีมีพิพากษาผิดพลาด
๗) สิทธิที่จะไม่ถูกดําเนินคดีซํ้า
2
ในแต่ละชั้นศาล ในที่นี้ หมายถึง ศาลฎีกา ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นเฉพาะศาลคดีแพ่งและศาลคดีอาญาในเขตกรุงเทพ
มหานคร ศาลจังหวัด ศาลแขวง ไม่รวมศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลชํานัญพิเศษ

๔

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
คดี ย าเสพติ ด คดี ผู้ บ ริ โ ภค
และคดีสิ่งแวดล้อม ในแต่ละ
ชั้ น ศาล ด้ ว ยความรวดเร็ ว
เป็นธรรม ถูกต้องตามบทบัญ
ญั ติ ของกฎหมาย สอดคล้ อ ง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สังคม และมีมาตรฐานระดับ
สากล

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๒) จําเลยในคดีอาญาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพึง
พอใจในมาตรฐานของกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๓) ศาลยุติธรรม ร้อยละ ๘๐ มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรม
ดีเด่น ในส่วนของงานคดี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๔) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จ
ของศาลชั้นต้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 0.1 ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๕) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาเปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จของ
ศาลชั้นอุทธรณ์ ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 2.0 ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๖) ศาลชั้นอุทธรณ์ที่คดีถึงที่สุดมีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษา
ศาลชั้นต้น ไม่เกินร้อยละ 8 ของคดีทั้งหมดที่ศาลชั้นอุทธรณ์มีคําพิพากษาถึงที่สุด ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๗) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ ไม่เกิน
ร้อยละ 8 ของคดีทั้งหมดที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.1 (๘) จําเลยผู้กระทําผิดในคดีอาญาที่ศาลตัดสินลงโทษจําคุกมีจํานวนลดลง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2.0 จากจํานวนจําเลยที่ต้องโทษทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.1 (๑) คดีทุกประเภททั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด คดีผู้บริโภค
และคดี สิ่ ง แวดล้ อ ม ในแต่ ล ะชั้ น ศาล ผ่ า นการตรวจสอบสํ า นวนและตรวจร่ า ง
คําพิพากษา/คําสั่ง จากระบบการกลั่นกรองตรวจสอบตามมาตรฐานที่กําหนดทุกคดี
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด3

ผลผลิต ๑.1.1 ร่างคําพิพากษา
/คํ า สั่ ง ในคดี แ ต่ ล ะประเภท
ทั้ ง คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี ย า
เสพติ ด คดี ผู้ บ ริ โ ภคและคดี
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละชั้นศาล
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.1 (๒) ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้ง ๑๐ ศาล มีคําพิพากษา/คําสั่งที่เป็นมาตร
มี คุ ณภาพและเป็ นมาตรฐาน
ฐานเดียวกัน ในคดีแต่ละประเภทที่มีข้อเท็จจริงทํานองเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
เดี ยวกัน โดยผ่ านการกลั่ นกรอง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.1 (๓) ศาลชั้นต้นมีคําพิพากษา/คําสั่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในคดี
แต่ละประเภทที่มีข้อเท็จจริงทํานองเดียวกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.1.๒ คดีแต่ละประเภท ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.1.๒(๑) คดี แ ต่ ล ะประเภท ทั้ ง คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี ย าเสพติ ด
ทั้ ง คดี แ พ่ ง คดี อ าญา คดี คดีผู้บริโภคและคดีสิ่งแวดล้อม ในแต่ละชั้นศาล พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จตาม
ยาเสพติ ด คดี ผู้ บ ริ โ ภคและ กรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คดี สิ่ ง แวดล้ อ ม ในแต่ ล ะชั้ น โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
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โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด ในที่นี้ หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจากแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจําปี
หรือจากแผนเพิ่มเติมระหว่างปี ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม

๕

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
ศาลพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.1.๒ (๒) ศาลฎี กาและศาลชั้ นอุ ทธรณ์ กํ า หนดนั ด ฟั ง คํ า พิ พ ากษา
แล้ ว เสร็ จ ตามกรอบเวลา ล่วงหน้าได้ทันที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคดีที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
มาตรฐานที่กําหนด
ตัว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.1.๒ (๓) ศาลฎี กาและศาลชั้นอุ ทธรณ์ อ่ า นคํ าพิ พ ากษาผ่า นระบบ
ทางไกลผ่านจอภาพด้วย Web Conference ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของคดีที่พิพากษา
แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๔) คดีในศาลฎีกาแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาทั้งหมด ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 30 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๕) คดีในศาลชั้นอุทธรณ์แล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์
ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๖) คดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี จากคดี
ยาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๗) คดีในศาลชั้นต้นแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๘) คดีส่วนอาญาในศาลชั้นต้น แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน จาก
คดี ส่ ว นอาญาที่ ขึ้ น สู่ ศ าลชั้ น ต้ น ทั้ ง หมด ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 7๐ ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๒ (๙) คดีส่วนแพ่งในศาลชั้นต้น แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน จากคดี
ส่วนแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.1.๒(๑๐) คดี ใ นศาลชั้ น ต้ น ในระบบการพิ จ ารณาคดี ต่ อ เนื่ อ งใช้
ระยะเวลารอการพิจารณาภายในเกณฑ์ที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๑.1.๓ ระบบการ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๑) แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกา ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
พิจารณาพิพากษาคดี ในแต่ละ โดยเร็ว ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด (เพื่อให้ศาลล่างใช้เป็น
ชั้ นศาล ดํ าเนิ นไปอย่ างมี แนวทางในการพิพากษาคดี)
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๒) แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ์ ได้รับการจัดทําแล้ว
เกณฑ์ที่กําหนด
เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้ ง บประมาณภายในวงเงิ น ที่ กํ า หนด
(เพื่อให้ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้ง ๑๐ ศาล และศาลชั้นต้นใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาคดี)
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๓) คู่มือการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีแต่ละประเภท สําหรับ
ศาลชั้ น ต้ น ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๖

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๔) ระบบกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้รับการปรับปรุงแล้ว
เสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด (ให้มี
หน้าที่ตรวจคัดแยกสํานวน ยกร่างคําพิพากษาศาลฎีกา ตรวจร่างคําพิพากษาศาลฎีกา)
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๕) ระบบกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ ได้รับการปรับปรุง
แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
(ให้เป็นระบบที่เข้มแข็งเช่นเดียวกับกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา)
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๖) สร้างระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจร่างคําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลจั ง หวั ด และศาลแขวง แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๗) สร้างระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจร่างคําพิพากษา/
คํ า สั่ ง ศาลคดี แ พ่ ง และศาลคดี อ าญาในเขตกรุ ง เทพมหานคร แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๘) แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี4 เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ และดําเนินการพัฒนาระบบตาม
แผน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.1.๓ (๙) การสมานฉันท์และสันติวิธี ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่จําเลยในคดีอาญา เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา
รวมทั้งประโยชน์ต่าง ๆ จากการให้การรับสารภาพ และคําให้การปฏิเสธเบื้องต้น ได้ถูก
นําไปปฏิบัติตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑.๔ (๑) ศาลยุติธรรมจัดทําหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้
ดุ ล พิ นิ จ ลงโทษจํ า เลยในคดี อ าญาแทนโทษจํ า คุ ก แล้ ว เสร็ จ และนํ า ไปใช้ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑.๔ (๒) ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีคําพิพากษาลงโทษจําเลย
ผู้กระทําผิดในคดีอาญาด้วยการลงโทษด้วยวิธีอื่นแทนการลงโทษจําคุก ที่เป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ในคดี อ าญาที่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ทํ า นองเดี ย วกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับ ข้อพิพาททางเลือกด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมทางเลือกแก่ประชาชน

ผลผลิต ๑.1.๔ ศาลยุติธรรมนํา
มาตรการทางเลื อกแทนการ
ลงโทษจํ าคุ ก ไปใช้ ล งโทษ
จําเลยผู้กระทําผิดอย่างทั่วถึง
และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
ทั่วประเทศ

ผลลั พ ธ์ ๑.๒ ศาลยุ ติ ธ รรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๒ (๑) คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจในผลการ
ดํ า เนิ น การระงั บ ข้ อ พิ พ าท ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี ในที่นี้ เช่น การจัดทําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอล การจัดระบบ
การพิจารณาคดีสําหรับชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว เป็นต้น

๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
ทางเลือก ด้วยการไกล่เกลี่ย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๒ (๒) คู่ความ/คู่กรณีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยอมรับในการ
ข้อพิพาท อย่างมีประสิทธิผล ทําหน้าที่คนกลางที่น่าเชื่อถือของผู้ประนีประนอม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายใน
และมีมาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๒ (๓) คดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จาก
คดีแพ่งที่เข้าสู่การพิจารณา ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๒ (๔) คดีชํานัญพิเศษไกล่เกลี่ยสําเร็จ5 เพิ่มขึ้นแต่ละประเภทไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๑๐ จากคดีชํานัญพิเศษแต่ละประเภทที่เข้าสู่การพิจารณา ในแต่ละปี ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิต ๑.๒.๑ การไกล่เกลี่ย ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.1 (๑) ศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์นําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไป
ข้ อ พิ พ าทมี ก ารนํ า ไปใช้ ใ น ใช้ทุกศาล ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ทุกชั้นศาล
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๑ (๒) ศาลชั้นต้น6 นําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๑๐0 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๒.๑ (๓) คดี ผู้ บริ โภคในศาลชั้ นต้ นเข้ าสู่ ระบบไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาท
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10๐ ของคดีผู้บริโภคทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๑ (4) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาล
ทรัพย์สิ นทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๒๕ ของคดี ท รั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาฯ ทั้ ง หมด ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๑ (5) คดีภาษีอากรในศาลภาษีอากรกลางเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๕ ของคดีภาษีอากรทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๑ (6) คดีแ รงงานในศาลแรงงานทั้ง หมดเข้า สู่ร ะบบไกล่เ กลี่ย
ข้อพิพาท ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๒.๒ ผู้ประนีประนอม ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.๒ (๑) เกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประนีประนอม
มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายใน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
วงเงินที่กําหนด
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คดีชํานัญพิเศษที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จ ในที่นี้ หมายถึง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน ไม่รวมคดี
ภาษีและคดีล้มละลาย
6
ศาลชั้นต้น ในที่นี้ หมายถึง ศาลชั้นต้นเฉพาะศาลคดีแพ่งและศาลคดีอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลชํานัญพิเศษ ยกเว้น
ศาลล้มละลายกลางและศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัด ศาลแขวง ไม่รวมศาลเยาวชนและครอบครัว

๘

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.๒ (๒) ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประนี
ประนอม ได้ รั บ การจั ด ทําแล้ว เสร็ จ และมีก ารติด ตามประเมิ นผลอย่ า งเป็น รูป ธรรม
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๒ (๓) ผู้ประนีประนอมร้อยละ ๘๐ มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์
ที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๒ (๔) การขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง7 ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

ผลผลิ ต ๑.2.๓ การพั ฒ นา
ศั ก ยภาพบุ ค ลากรผู้ มี ส่ วน
เกี่ ยวข้ องกั บการไกล่ เ กลี่ ย
ข้ อ พิ พ าท เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๒ (๕) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาคมการ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทแห่ ง เอเชี ย ที่ ไ ทยเป็ น สมาชิ ก ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.๓ (1) แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ไกล่ เกลี่ ยข้ อพิ พาทได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ และนํ า ไปปฏิ บั ติ ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.๓ (๒) บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ได้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ร้ อ ยละ 70 ผู้ ป ระนี ป ระนอมที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล้ ว ร้ อ ยละ 30
ผู้ประนีประนอมใหม่อบรมเพื่อขึ้นทะเบียน ร้อยละ 70 ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ที่สํานักระงับข้อพิพาทกําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด

ผลผลิ ต ๑.๒.๔ การสร้ า ง
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ แ ล ก
เปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ ด้ า นการ
ไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทกั บ เครื อ
ข่ า ยในต่ า งประเทศ เป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.2.๓ (๓) ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม/สัมมนาแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๑๐0 ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๔ (๑) ผู้ประนีประนอมที่มีความ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ/ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ การฝึ ก อบรมเพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ า นการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทกั บ
ประเทศสมาชิกสมาคมการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งเอเชีย และประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๔ (๒) ศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทในเวทีระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
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ผู้ประนีประนอมเฉพาะทาง ในที่นี้ หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญการไกล่เกลี่ยด้านคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ คดีภาษีอากร คดีแรงงาน คดีผู้บริโภค และคดีสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่น และภาษาของ
ชาติประชาคมอาเซียน

๙

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๔ (๓) ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ํากว่า ๒ องค์กร ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ผลผลิ ต ๑.๒.๕ รู ปแบบ วิ ธี ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๒.๕ (๑) รูปแบบ วิธีการและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความ
การและช่ องทางการเผยแพร่ เข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้รับการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี
ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กั บ การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
มีความทันสมัย และทั่วถึง
กลยุทธ์ ๑.๓ เสริมสร้างมาตรฐานการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อ
รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผลลัพธ์ ๑.๓ สถาบันอนุญาโต ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๓ (๑) คู่พิพาททั้งไทยและต่างประเทศยอมรับในมาตรฐานของ
ตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม กระบวนการระงั บ ข้ อ พิ พ าทด้ ว ยวิ ธี อ นุ ญ าโตตุ ล าการ ของสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ
ดําเนินการระงับข้อพิพาทด้วย สํานักงานศาลยุติธรรม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีอนุญาโตตุลาการ ด้วยความ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๓ (๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการของ
เป็ น ธรรม รวดเร็ ว และมี สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม มีไม่เกินร้อยละ ๕ ของอนุญาโตตุลาการ
มาตรฐานระดับสากล
ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ๑.๓ (๓) ศาลที่ มี เ ขตอํ า นาจมี คํ า พิ พ ากษาบั ง คั บ ตามคํ า ชี้ ข าดของ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ร้อยละ ๘๐ ของ
คําร้องขอทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๓ (๔) ข้อพิพาทที่ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ แล้วเสร็จ
จากข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิต ๑.๓.๑ ข้อพิพาทที่เข้า ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๑ (1) ข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
สู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ร้อยละ
สถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ ๘๐ แล้วเสร็จไม่เกิน ๒ ปี นับแต่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยใช้งบประมาณภายใน
สํานักงานศาลยุติธรรม มีอย่าง วงเงินที่กําหนด
ต่ อ เนื่ อ ง และแล้ ว เสร็ จ ตาม ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๑ (๒) ข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญา
ระยะเวลาที่กําหนด
โตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม อย่างน้อย ๑๒๐ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๑ (๓) ข้อพิพาททางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น ใน
แต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๑ (๔) ข้อพิพาททางทรัพย์สินทางปัญญาฯ เข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น ในแต่
ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๑๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิ ต ๑.๓.๒ ระบบงาน
สนั บสนุ นการดํ าเนิ นกระบวน
พิ จารณาของอนุ ญาโตตุ ลาการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิ ต ๑.๓.๓ การสร้ า ง
ความร่ วมมื อและแลกเปลี่ ยน
องค์ค วามรู้ด้ า นระบบอนุ ญา
โตตุ ลาการกั บเครื อข่ ายในต่ า ง
ประเทศ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๒ (๑) คู่พิพาททั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจใน
ระบบงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม ในการสนับสนุนการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านการประสานงาน การอํานวยความ
สะดวกแก่คู่พิพาท การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๒ (๒) การขึ้นทะเบียนอนุญาโตตุลาการ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ทุกปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๓ (๑) อนุญ าโตตุลาการ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการกับประเทศต่าง ๆ ตามแผนที่กําหนด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๓ (๒) ศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเกี่ยวกับการอนุญาโต
ตุลาการ ในเวทีระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๓ (๓) ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายระหว่างประเทศที่ให้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนากระบวนการอนุญาโตตุลาการเพิ่มมากขึ้นไม่ต่ํากว่า ๒ องค์กร ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๓.๔ (๑) รูปแบบ วิธีการและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน
ศาลยุ ติ ธ รรม ได้ รั บ การดํ า เนิ น การตามแผนที่ กํ า หนด โดยมี ก ารเผยแพร่ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ผลผลิ ต ๑.๓.๔ การพั ฒนา
รูปแบบ วิธีการและช่องทางการ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ ที่มี
ความทั นสมั ย และทั่ วถึ ง ทั้ งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ ๑.๔ สร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
ผลลัพธ์ ๑.๔ คู่ความ บุคลากร ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๑) คู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความ
ในกระบวนการยุติธรรม และ พึงพอใจต่อการได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม8
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาคและมีมาตรฐานระดับสากล ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายใน
สิทธิเสรีภาพตามอํานาจหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

8

การคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม ในที่นี้ เช่น การได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้
รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งและพยานหลักฐานของตน การคัดค้าน
ผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ การได้รับทราบเหตุผลประกอบ
คําวินิจฉัย คําพิพากษา หรือคําสั่ง การได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และการตรวจสอบหรือได้รับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจําเลยในห้องที่มิใช่ ห้องพิจารณาคดีธรรมดา
การพิจารณาคดีเป็นการลับในศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น

๑๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
ของศาลยุติธรรม อย่างเสมอ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๒) ผู้เสียหาย จําเลย หรือพยานที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ภาคและมี ม าตรฐานระดั บ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ มีความพึงพอใจในสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจากการดําเนิน
กระบวนพิจารณาอย่างเหมาะสม และสิทธิที่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมจากศาลยุติธรรม
สากล
ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๓) จําเลยมีความพึงพอใจในมาตรฐานของระบบการขอให้ปล่อยตัว
ชั่วคราวของศาลยุติธรรม ในระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๔) จําเลยในคดีอาญา มีความพึงพอใจในคุณภาพของทนายความที่
ศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ (ทนายความขอแรง) ในระดับ ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๕) เด็กหรือเยาวชนที่ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญามีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในระดับ
๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๖) ผู้เสียหาย จําเลย หรือพยานในคดีอาญาที่ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจ
ภาษาไทยได้ ยอมรับในคุณภาพการแปลภาษาได้อย่างถูกต้องของล่ามที่ศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๗) ผู้เสียหาย จําเลย หรือพยานในคดีอาญาที่ไม่สามารถพูดหรือ
ได้ยินหรือสื่อความหมายได้ ยอมรับในคุณภาพการแปลความได้อย่างถูกต้องของล่าม
ภาษามือที่ศาลยุติธรรมแต่งตั้งให้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๘) คู่ความมีความพึงพอใจในคุณภาพของพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลยุติธรรม
แต่งตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๔ (๙) บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความพึงพอใจในมาตรฐาน
ของระบบการออกหมายจับ หมายค้น และการขอผัดฟ้อง/ฝากขังของศาลยุติธรรมใน
ระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิ ต ๑.๔.๑ การดํ าเนิ น
กระบวนพิ จารณาที่ เหมาะสม
ในคดี ต่ างๆ และการปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมในคดี ที่ มี ผู้ เสี ยหาย

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๑ (๑) คู่ความ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้เสียหาย จําเลย หรือพยานที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือทุพพล
ภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาล
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๑๒

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
จํ าเลย หรื อพยานที่ เป็ นเด็ ก ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๑ (๒) การคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน 9 ได้รับการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้
หรือทุพพลภาพ เป็นไปอย่างมี งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต ๑.๔.๒ กระบวนการ
ขอให้ปล่อยชั่วคราว ดําเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเกณฑ์ ที่
กําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๒ (๑) จําเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
ของคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมด ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๒ (๒) ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ มีคําสั่งในการร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในคดีที่มีข้อเท็จจริงทํานองเดียวกัน ร้อยละ ๙๐ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๒ (๓) ระบบการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลที่ได้มาตรฐาน10 ได้รับ
การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ตามแผนที่ กํ า หนด ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๔.๓ ทนายความขอ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๓ (๑) ศาลยุติธรรมแต่งตั้งทนายความขอแรงสําหรับช่วยเหลือและ
แรงที่ ศาลยุ ติ ธ รรมแต่ งตั้ ง ดําเนินคดีแทนจําเลยในคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละปี โดย
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ ใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ภาพตามมาตรฐานที่ กํ าหนด ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๓ (๒) ระบบทนายความขอแรงในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน11
และครอบคลุมทั่วประเทศ
ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๑.๔.๔ ที่ ป รึ ก ษา ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๔ (๑) ศาลยุติธรรมแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็กหรือเยาวชน
กฎหมายที่ศาลยุติธรรมแต่งตั้ง ในคดีอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างมี ประสิ ทธิ วงเงินที่กําหนด

9

การคุ้มครองสิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน ในที่นี้ เช่น จัดทํามาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิพื้นฐานจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรม จัดทํามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย จําเลย หรือพยาน
ที่เป็นเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพจากการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมในคดีเกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศ คดีเยาวชนและครอบครัว สืบพยานเด็กในห้องสืบพยานเด็ก ดําเนินกระบวนพิจารณาในบัลลังก์แบบ
ไม่เผชิญหน้าระหว่างจําเลยกับผู้เสียหาย จัดห้องปรึกษาคดีให้คู่ความและทนายความ เป็นต้น
10
ระบบการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาลที่ได้มาตรฐาน ในที่นี้ เช่น การอ่านคําสั่งขอให้ปล่อยชั่วคราวผ่านระบบทางไกลผ่าน
จอภาพด้วย Web Conference ในชั้นศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ การกําหนดเวลามาตรฐานในการพิจารณาสั่งคําร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวในศาลชั้นต้น การขึ้นทะเบียนนายประกันอาชีพในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ การจัดทําห้องรอปล่อยชั่วคราวสําหรับ
ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดซึ่งมีอัตราโทษเล็กน้อยหรือที่รอชําระค่าปรับ การนํากําไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
กับการขอปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล เป็นต้น
11
ระบบทนายความขอแรงในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน ในที่นี้ เช่น การจัดทําทะเบียนทนายขอแรงภายในศาลรวมถึงข้อมูลประวัติ
ของทนายความขอแรง การประเมินการปฏิบัติงานของทนายขอแรงภายในศาล การกําหนดหลักเกณฑ์กรณีจําเลยประสงค์เลือกทนาย
ขอแรงหากทนายความยินยอม การกําหนดหลักเกณฑ์ไม่อนุญาตให้ทนายความขอแรงถอนตัวโดยไม่มีเหตุอันควร เป็นต้น

๑๓

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
ภาพตามมาตรฐานที่ กํ าหนด ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๔ (๒) ระบบที่ปรึกษากฎหมายในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน12 ได้รับ
และครอบคลุมทั่วประเทศ
การจัดทําแล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ ง บประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๑.๔.๕ ล่ า มในคดี
อาญาที่ศ าลยุ ติ ธ รรมแต่ ง ตั้ ง
รองรั บ ภาษาต่ า งประเทศ
ภ า ษ า ป ร ะ จํ า ช า ติ ใ น
ประชาคมอาเซี ย น ภาษา
ท้ อ งถิ่ น และภาษามื อ ได้
ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศและ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิ
ภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๕ (๑) ศาลยุติธรรมแต่งตั้งล่ามภาษาต่างประเทศ ล่ามภาษาประจํา
ชาติประเทศในประชาคมอาเซียน ล่ามภาษาถิ่น และล่ามภาษามือให้แก่ผู้เสียหาย จําเลย
หรือพยานในคดีอาญาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด

ผลผลิต ๑.๔.๖ พยานผู้ เชี่ยว
ชาญที่ ศ าลยุ ติ ธ รรมแต่ ง ตั้ ง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิ
ภ า พ แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม ทั่ ว
ประเทศ

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๖ (๑) ศาลยุติธรรมแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญให้แก่คู่ความในคดี
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ได้ ร้ อ ยละ ๘๐ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๖ (๒) บัญชีผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมจําแนกความเชี่ยวชาญใน
แต่ละด้าน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ โดยมีจํานวนผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๑๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๗ (1) ศาลยุติธรรมจัดทําหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการใช้
ดุลพินิจในการออกหมายจับ หมายค้น แล้วเสร็จและนําไปใช้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๗ (2) ศาลชั้นต้นทั่วประเทศที่มีหน้าที่ออกหมายจับ หมายค้น มี
บรรทัดฐานในการตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาออกหมายจับ หมายค้นที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

ผลผลิ ต ๑.๔.๗ ระบบการ
ออกหมายจับ หมายค้น ของ
ศาลยุติธรรมดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตร
ฐานเดียวกันทั่วประเทศ
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ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๕ (๒) ระบบล่ามในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน13 ได้รับการจัดทํา
แล้ วเสร็จ ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

ระบบที่ปรึกษากฎหมายในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน ในที่นี้ เช่น การจัดทําทะเบียนที่ปรึกษากฎหมายภายในศาลรวมถึง
ข้อมูลประวัติของที่ปรึกษากฎหมาย การตรวจสอบคุณสมบัติและความรู้ของที่ปรึกษากฎหมายตามที่กฎหมายบัญญัติ
การประเมินการปฏิบัติงานของที่ปรึกษากฎหมายภายในศาล การกําหนดหลักเกณฑ์กรณีเด็กหรือเยาวชนในคดีประสงค์
เลือกที่ปรึกษากฎหมายหากที่ปรึกษากฎหมายยินยอม เป็นต้น
13
ระบบล่ามในศาลยุติธรรมที่ได้มาตรฐาน ในที่นี้ เช่น การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมล่ามที่ได้มาตรฐาน การสร้างเครื่องมือคัดกรองล่าม
ที่ได้มาตรฐาน การจัดหาล่ามทั้งล่ามภาษาต่างประเทศ ล่ามภาษาประจําชาติประเทศในประชาคมอาเซียน ล่ามภาษาท้องถิ่น และ
ล่ามภาษามือ ให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วประเทศ การจัดทําทะเบียนล่ามภายในศาล การประเมินการปฏิบัติงานของล่ามภายในศาล
การจัดทําคู่มือและแนวทางในการใช้ล่ามภายในศาลแจกจ่ายให้แก่คู่ความที่ต้องการใช้ล่ามและผู้ที่สนใจ เป็นต้น

๑๔

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๗ (๓) ศาลชั้นต้นมีระบบการร้องขอให้ออกหมายจับ หมายค้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เหมาะสมร้อยละ ๗๐ ของ
ศาลชั้ นต้ นทั่ ว ประเทศที่ มี ห น้ า ที่อ อกหมายจั บ หมายค้น ภายในปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๗ (๔) ศาลยุติธรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลการหมายจับ หมายค้น
และผลการปฏิบัติตามหมายจับ หมายค้น แล้วเสร็จและนําไปใช้ ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๔.๘ ระบบการผัด ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๘ (๑) ศาลชั้นต้นทั่วประเทศที่มีหน้าที่ผัดฟ้อง/ฝากขัง มีแนวทาง
ฟ้อง/ฝากขังของศาลยุติธรรม การปฏิบัติเกี่ยวกับการผัดฟ้อง/ฝากขัง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ ๑๐๐ ภายในปี
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๔.๘ (๒) ศาลชั้นต้นมีการผัดฟ้อง/ฝากขัง ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เหมาะสม ร้อยละ ๗๐ ของศาลชั้นต้น
ทั่ ว ประเทศที่ มี ห น้ า ที่ ผั ด ฟ้ อ ง/ฝากขั ง ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๕ เสริมสร้างให้ประชาชนเคารพกฎหมายและเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย
และเท่าเทียม
ผลลั พ ธ์ ๑.๕ ประชาชนทุ ก ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๕ (๑) ประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ จาก
ระดั บ ชั้ น มี ค วามเคารพ ศาลยุติธรรม กระทําความผิดหรือละเมิดต่อกฎหมาย ไม่เกินร้อยละ ๕ ภายในปีงบประมาณ
กฎหมาย และมีโอกาสเข้าถึง พ.ศ. 25๖๐
การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์ ๑.๕ (๒) ประชาชนที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ
ของศาลยุติธรรม ได้โดยง่าย รวมทั้ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งตามหลั ก นิ ติ ธ รรมภายใต้ ร ะบอบประชาธิ ป ไตย
และเท่าเทียม
สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๕ (๓) ประชาชนผู้มีอรรถคดี มีความพึงพอใจที่สามารถเข้าถึงการ
อํ า นวยความยุ ติธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรมได้โ ดยง่ าย 14 ในระดั บ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

14

การเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้โดยง่าย ในที่นี้ หมายถึง การที่ผู้มีอรรถคดีทุกกลุ่ม สามารถใช้
บริการจากศาลยุติธรรมได้ทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มคน และเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก เช่น จัดตั้งศาลในพื้นที่เขตอําเภอหรือตําบลในที่
ห่างไกล, คู่ความที่ไม่มีทรัพย์สินพอหรือมีความเดือดร้อนเกินสมควรที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลในคดีแพ่งได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมาย, ผู้เสียหาย จําเลย และพยานที่มีฐานะยากจนในคดีอาญาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การจ้างทนายและล่ามในการต่อสู้คดีตามกฎหมาย, การมีทางลาดและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ
ภายในศาล เป็นต้น

๑๕

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผลผลิต ๑.๕.๑ ประชาชนทุก
ระดับชั้นมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กฎหมายประเภท
ต่าง ๆ และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาล เพิ่มมากขึ้น

ผลผลิ ต ๑.๕.๒ ศาลยุ ติ ธรรม
อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมได้
ครอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศอย่ างมี
ประสิทธิภาพ

15

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๕ (๔) คู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความพึงพอใจ
ต่อการได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย15 โดยไม่เลือกปฏิบัติจากศาลยุติธรรม ในระดับ
๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด ผลผลิต ๑.๕.๑ (๑) ศาลยุติธรรมเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภท
ประเภทต่ า ง ๆ และการอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมของศาล แก่ ป ระชาชนทุ ก ระดั บ ชั้ น
แล้วเสร็จ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๑ (๒) ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา
ที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่าง ๆ และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๑ (๓) สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายประเภทต่าง ๆ จัดทํา
แล้วเสร็จและได้รับการเผยแพร่ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๒ (๑) ศาลแขวงในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคที่อยู่ใน
พื้นที่เขตอําเภอ หรือตําบลในที่ห่างไกล ได้รับการจัดตั้งตามหลักเกณฑ์และคุณลักษณะที่
กําหนดเพื่อบริการประชาชนผู้มีอรรถคดี แล้วเสร็จตามแผน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๒ (๒) ศาลพิเศษ/แผนกคดีพิเศษหรือคดีชํานัญพิเศษ16 ได้รับการ
จัดตั้งตามหลักเกณฑ์และคุณลักษณะที่กําหนด แล้วเสร็จตามแผน ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๕.๒ (๓) ศาลยุ ติ ธ รรมจั ด ตั้ ง ศาลเพิ่ ม ขึ้ น 17 ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
คุณ ลักษณะที่ กําหนด แล้วเสร็จตามแผน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๒ (๔) คู่ความ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตอํานาจศาลแขวงในเขต
กรุงเทพมหานครที่จัดตั้งใหม่ สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางการศาลภายใน ๑ ชั่วโมง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๕.๒ (๕) คู่ความ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตอํานาจศาลที่จัดตั้งใหม่
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางการศาลภายใน ๒ ชั่วโมง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

การได้ใช้สิทธิต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย ในที่นี้ เช่น การได้รับโอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ และการ
ตรวจสอบหรือได้รับทราบ พยานหลักฐานตามสมควร เป็นต้น
16
จัดตั้งศาลพิเศษ/แผนกคดีพิเศษหรือคดีชํานัญพิเศษ ในทีน่ ี้ เช่น ศาลคดียาเสพติด ศาลท่องเที่ยว ศาลจราจร /แผนกคดี
ท่องเที่ยว แผนกคดีจราจร แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลจังหวัดที่ตั้งในเขตอําเภอ หรือแผนกคดีชํานัญพิเศษใน
ศาลอุทธรณ์ เป็นต้น
17
จัดตั้งศาลเพิ่มขึ้น ในที่นี้ เช่น ศาลจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตอําเภอหรือตําบลในที่ห่างไกล ศาลชํานัญพิเศษประจําภาค
เป็นต้น

๑๖

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์ ๑.๖ เสริมสร้างศักยภาพในกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ผลลัพธ์ ๑.๖ ประชาชนและ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๖ (1) ประชาชนยอมรับในผลการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาของผู้ดํารง
สื่อมวลชนยอมรับในผลการ ตําแหน่งทางการเมือง ในระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๖ (๒) สื่อมวลชนมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษา
ของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทาง คดี อ าญาของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง ในเชิ ง บวกมากกว่ า เชิ ง ลบ ภายใน
การเมือง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ผลผลิต ๑.๖.1 กระบวนพิจารณา ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๖.1 (๑) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง มี
พิ พ ากษาคดี ข องศาลฎี ก า วิธีพิจารณาคดี ระบบไต่สวนตามมาตรฐานที่กําหนดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แผนกคดี อาญาของ ผู้ ดํ า รง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตําแหน่งทางการเมือง เป็นไป ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๖.1 (๒) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกคดี ตามเกณฑ์ที่กําหนด ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๖.๒ ศาลฎีกาแผนก ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๖.๒ (๑) คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
คดี อาญาของผู้ดํารงตําแหน่ ง การเมือง แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปี
ทางการเมื อง มี การพิ จารณา โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
พิ พ ากษาคดี ที่ ร วดเร็ ว ตาม ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๖.๒ (๒) คณะกรรมการไต่สวนมีกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงและ
กรอบ ระยะเวลาที่กําหนด
ทําความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินคดี ตามมาตรฐานที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๗ เสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้ง
ผลลัพธ์ ๑.๗ ประชาชนและ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๗ (1) ประชาชนยอมรับในผลการพิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้ง
สื่ อ มวลชนยอมรั บ ในผลการ ในระดับ ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พิจารณาพิพากษาคดีเลือกตั้ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๗ (๒) สื่อมวลชนมีการนําเสนอข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี
ในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ เลือกตั้ง ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ผลผลิต ๑.๗.1 กระบวนพิจารณา ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.1 (๑) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง มีวิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวน
พิ พ ากษาคดี ข องศาลฎี ก า ตามมาตรฐานที่กําหนดในแต่ละประเภทคดี ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ภายใน
แผนกคดี เ ลื อ กตั้ ง ในแต่ ล ะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ประเภทคดี เป็ น ไปตามบท ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.1 (๒) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ดําเนินกระบวนพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ติดต่อกันทุกคดี ตามเกณฑ์ที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๗.๒ ศาลฎีกาแผนก ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.๒ (๑) คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง แล้วเสร็จตามกรอบ
คดี เ ลื อ กตั้ ง มี ก ารพิ จ ารณา เวลามาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
พิ พ ากษาคดี ที่ ร วดเร็ ว ตาม วงเงินที่กําหนด
กรอบระยะเวลาที่กําหนด
ผลผลิต ๑.๗.๓ กระบวนพิจารณา ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.๓ (๑) ศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้งมีวิธีพิจารณาคดีระบบ
พิ พากษาคดี ของศาลชั้ น ไต่สวนอย่างเป็นเอกภาพ ตามมาตรฐานที่กําหนดในแต่ละประเภทคดี ตามเจตนารมณ์ของ
อุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้งใน รัฐธรรมนูญ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๑๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
แต่ ล ะประเภทคดี มี เ อกภาพ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.๓ (๒) ศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้ง ดําเนินกระบวนพิจารณา
และเป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ อย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกคดีอย่างเป็นเอกภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
แห่งรัฐธรรมนูญ
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.๓ (3) แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้ง
ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด (เพื่อให้ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้ง ๑๐ ศาล ใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาคดี)
ผลผลิต ๑.๗.๔ ศาลชั้นอุทธรณ์ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๗.๔ (๑) คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดี
แผนกคดีเลือกตั้งมีการพิจารณา เลือกตั้ง แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปี
พิพากษาคดีที่รวดเร็ว ตามกรอบ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ระยะเวลาที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๘ เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว18 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว
ผลลั พ ธ์ ๑.๘ ศาลยุ ติ ธรรม ตั วชี้ วัด ผลลั พ ธ์ ๑.๘ (1) เด็ ก เยาวชนผู้ถู กฟ้ อ งว่ า กระทํ า ความผิ ดที่ เข้ า สู่ก ระบวน
อํ านวยความยุ ติ ธรรมแก่ เ ด็ ก พิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว19 ซึ่งได้รับการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูหรือใช้วิธีการ
เยาวชน สตรี และบุคคลใน สําหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษอาญาหรือวิธีการอื่นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ครอบครัว ในคดีเยาวชนและ ร้อยละ ๘0 ไม่กลับมากระทําความผิดซ้ํา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครอบครั ว อย่ า งเป็ น ธรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๘ (2) เด็ก เยาวชนผู้กระทําผิดและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในผล
ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ ข อง ของการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูของศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกับเครือข่าย ในระดับ 4
กฎหมายและสอดคล้ อ งกั บ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รั ฐ ธรรมนู ญ อนุ สั ญ ญาว่ า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๘ (3) คู่ความในคดีครอบครัว มีความปรองดองและมีสัมพันธภาพที่ดี
ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก และอนุ สั ญ ญา ต่อกันด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย แม้ในคดีที่ไม่อาจรักษาสถานภาพของการสมรสไว้ได้
ว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ จากคดี ค รอบครั ว ที่ ขึ้ น สู่ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว ทั้ ง หมด
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๘ (๔) บุคคลในครอบครัวซึ่งถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
และเด็กผู้ได้รับการปฏิบัติโดยมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ซึ่งศาลเยาวชน
และครอบครัวมีคําสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ๑.๘ (๕) ไม่มีการโต้แย้งสิทธิตามกฎหมายในศาลเยาวชนและครอบครัว
เกี่ยวกับการไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่ครบถ้วน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
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คดีเยาวชนและครอบครัว ในที่นี้ หมายถึง คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด คดีอาญาที่ศาลซึ่งมี
อํานาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง คดีครอบครัว คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ และคดีอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นอํานาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว
19
ศาลเยาวชนและครอบครัว ในที่นี้ หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด และ
ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

๑๘

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิต ๑.๘.๑ ศาลเยาวชน
และครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ในการคุ้ ม ครอง และแก้ ไ ข
บํ า บั ด ฟื้ น ฟู เด็ ก เยาวชน
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ต า ม ที่
ก ฎ ห ม า ย บั ญ ญั ติ อ ย่ า ง มี
ม า ต ร ฐ า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
กํ า หนด โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ชุ ม ช น ทั่ ว
ประเทศ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๘.1 (1) ศาลเยาวชนและครอบครัววางแผนการพิจารณาพิพากษา
คดี แ ต่ ล ะคดี ที่ เ หมาะสมกั บ ตั ว เด็ ก หรื อ เยาวชนและพฤติ ก ารณ์ เ ฉพาะเรื่ อ ง โดย
คํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนยิ่งกว่าการลงโทษ ทุกคดีในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๘.1 (๒) สร้างระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจร่างคําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลเยาวชนและครอบครั ว แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๘.1 (3) ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศมีเครือข่ายชุมชนที่มี
ส่วนร่วมในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในแต่ละ
ปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๘.1 (4) การแก้ไขบําบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ที่ศาลเยาวชน
และครอบครัวได้จัดทําร่วมกับเครือข่าย ร้อยละ ๙๐ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๘.1 (5) การแก้ไขบําบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามคําสั่ง
ศาล ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวได้จัดทําร่วมกับเครือข่าย บรรลุผลตามแผนแก้ไขบําบัด
ฟื้ น ฟู ที่ กํ า หนด ร้ อ ยละ ๘๐ ของคดี ที่ ศ าลมี คํ า สั่ ง แก้ ไ ขบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ทั้ ง หมด ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๙ พัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทคดีครอบครัว
ผลลั พ ธ์ ๑.๙ การระงั บ ข้ อ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๙ (๑) คู่ความในคดีครอบครัวมีความพึงพอใจในผลการไกล่เกลี่ย
พิ พาทคดี ครอบครั ว โดย ข้อพิพาท ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๙ (๒) คู่ความ/คู่กรณียอมรับในการทําหน้าที่คนกลางที่น่าเชื่อถือของ
ดํ าเนิ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ผล ผู้ประนีประนอมในคดีครอบครัว ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
และได้มาตรฐาน
2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๙ (๓) คดีครอบครัวที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ จาก
คดีครอบครัวที่เข้าสู่การพิจารณา ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลผลิต ๑.๙.๑ ผู้ ประนี ป ระ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๙.๑ (๑) คดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัว เข้าสู่ระบบไกล่
นอมคดี ค รอบครั ว ปฏิ บั ติ เกลี่ ยข้อพิพาท ร้ อ ยละ ๑๐๐ ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
หน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ภายในวงเงินที่กําหนด
ตามมาตรฐานที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๙.๑ (๒) การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ได้รับการ
จัดทําแล้วเสร็จ ทุกปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๙.๑ (๓) ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประนี
ประนอมคดีครอบครัว ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ และมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
รูปธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๑๙

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๙.๑ (๔) ผู้ ป ระนี ป ระนอมคดี ค รอบครั ว ร้ อ ยละ ๘๐ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

ตัวชี้วดั ผลผลิต ๑.๙.๑ (๕) แผนการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวได้รับ
การจัดทําแล้วเสร็จ และนําไปปฏิบัติในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๑.๙.๒ รู ป แ บ บ ตัวชี้วั ด ผลผลิ ต ๑.๙.๒ (๑) รูปแบบ วิ ธีก ารและช่ องทางการเผยแพร่ ข้อ มูล ความรู้
วิ ธี ก าร และช่ อ งทางการ ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว ได้รับการดําเนินการตามแผน
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ความ ที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
เข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย
ข้ อ พิ พ า ท ค ดี ค ร อ บ ค รั ว
มีความทันสมัย และทั่วถึง
กลยุทธ์ ๑.๑๐ เสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนฯ และดะโต๊ะยุติธรรม20 เพื่อรองรับบทบาทภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์
ศาลยุติธรรม ภายใต้ความเป็นอิสระ
ผลลัพธ์ ๑.๑๐ ศาลยุติธรรมมี
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา
อาวุ โส ผู้ พิ พากษาสมทบศาล
เยาวชนฯ และดะโต๊ ะยุ ติ ธรรม
ที่ ส ามารถรองรั บ บทบาท
ภารกิจตามยโยบายประธาน
ศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมี
ความเป็นอิสระ

ผลผลิต ๑.๑๐.๑ แผนอัตรา
กํ า ลั ง ข้ า ราชการตุ ล าการ
ผู้ พิ พ า ก ษ า อ า วุ โ ส แ ล ะ
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม และแผน
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๐ (๑) การอํานวยความยุติธรรมของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา
อาวุ โส ผู้ พิ พ ากษาสมทบศาลเยาวชนฯ สอดคล้ อ งกับ นโยบายประธานศาลฎี ก าและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
ของตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๐ (๒) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบศาล
เยาวชนฯ และดะโต๊ะยุติธรรม ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ศ กําหนด ในระดับดี ร้อยละ ๙๕ ของข้าราชการทั้งหมดในแต่ละประเภท
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๐ (๓) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงความเป็นอิสระของ
ศาลยุติธรรม จากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การ
โยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรม แล้วแต่กรณี และการ
คัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๑ (๑) แผนอัตรากําลังข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส และ
ดะโต๊ะยุ ติธรรม ได้รั บการจัดทํา/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจกั บนโยบายประธาน
ศาลฎี ก าแผนยุ ทธศาสตร์ ศาลยุ ติ ธรรมและได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ต. ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบและดะโต๊ะยุติธรรม
ในที่นี้ ไม่รวมข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ (ยกเว้นผลผลิตที่ ๑.๑๐.๓)

๒๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ความก้ า วหน้ า ในเส้ น ทาง
อ า ชี พ (CareerPath)ข อ ง
ข้าราชการตุล าการ มีค วาม
เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ภารกิ จ กั บ นโยบายประธาน
ศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์
ศาลยุติธรรม

ผลผลิต ๑.๑๐.๒ ระบบการ
แต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง
การโยกย้ า ยแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราช
การตุ ล าการ ผู้ พิ พ ากษา
อ า วุ โ ส ด ะ โ ต๊ ะ ยุ ติ ธ ร ร ม
แล้ ว แต่ ก รณี และการคั ด
เลื อ กผู้ พิ พ ากษาสมทบศาล
เยาวชนฯ มี ความเหมาะสม
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมี
ความเป็นอิสระ
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ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๑ (2) จัดอัตรากําลังผู้พิพากษาที่มีอาวุโสและประสบการณ์สูง
กระจายไปยั ง ศาลชั้ น ต้ น ทั่ ว ประเทศ ตามแผนอั ต รากํ า ลั ง ที่ กํ า หนด เพื่ อ กลั่ น กรอง
ตรวจสอบสํ า นวนและตรวจร่ า งคํ า พิ พ ากษา/คํ า สั่ ง ศาลชั้ น ต้ น ให้ มี คุ ณ ภาพ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๑ (3) เกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการ
ตุลาการ ที่คํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณคดี และลักษณะความซับซ้อนของคดี
ได้รับการจัดทํา/ปรับปรุงแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากก.บ.ศ. และก.ต. ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๑ (4) แผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของ
ข้าราชการตุลาการรายตําแหน่ง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๒ (๑) หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม21 ในการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรมแล้วแต่กรณี และ
การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ ได้รับการจัดทํา/ปรับปรุง แล้วเสร็จ และ
ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๒ (๒) ฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลคุณสมบัติของข้าราชการ
ตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโส ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งและ
การโยกย้ายแต่งตั้ง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๒ (๓) ข้าราชการตุลาการ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจของ ก.ต. ในการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้ายแต่งตั้ง ร้อยละ ๘๐
ของข้าราชการตุลาการทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๒ (๔) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงานระดับบุคคลข้าราชการ
ตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ (Standard
to be used in evaluating of performance of judge) ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
แต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้ายแต่งตั้งแล้วแต่กรณี ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโส ที่เหมาะสม ในที่นี้ เช่น หลักเกณฑ์การโยกย้าย
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการทั่วไป ที่มีการกําหนดสัดส่วนระหว่างหลักอาวุโสและหลักเกณฑ์ด้านอื่น หลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้ง
ข้าราชการตุลาการในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการกําหนดสัดส่วนระหว่างหลักสมัครใจและหลักอาวุโส หลักเกณฑ์การโยกย้าย
แต่งตั้งข้าราชการตุลาการในศาลเยาวชนและครอบครัว ที่มีการกําหนดสัดส่วนระหว่างหลักอาวุโสและหลักความเชี่ยวชาญในคดี เป็นต้น
หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการแต่งตั้งผู้ พิพากษาสมทบและดะโต๊ะยุติธรรม เช่ น การกํ าหนดเกณฑ์ มาตรฐานในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบให้ดํารงตําแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นต้น

๒๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิ ต ๑.๑๐.๓ ระบบเงิ น
เดือน ค่าตอบแทน สิทธิประ
โยชน์และสวัสดิการ มีความ
เหมาะสมกับฐานะและสมดุล
กั บคุณภาพชี วิตในการทํ างาน
ของข้าราชการตุลาการ และ
ผู้พิพากษาอาวุโส

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๐.๓ (๑) ค่าตอบแทนใหม่ของข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษา
อาวุโส ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๑๐.๓ (๒) แผนการปรั บปรุ งระบบสิ ทธิ ประโยชน์ และสวั สดิ การที่
ตอบสนองความต้องการของข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโส ได้รับการจัดทําแล้ว
เสร็จและนําไปปฏิบัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๑๐.๓ (๒) แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (Work-Life-Balance)
ข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโส ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและมีการดําเนินการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๑.๑๑ พัฒนาข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบและดะโต๊ะยุติธรรม ให้เป็นต้นแบบที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความรู้ ความสามารถรองรับบทบาทภารกิจตามนโยบาย
ประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลัพธ์ ๑.๑๑ ศาลยุติธรรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๑) คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อ
ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา อํานวยความยุติธรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการ
อาวุ โ ส ผู ้ พ ิ พ ากษาสมทบ ตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ และดะโต๊ะยุติธรรม ในระดับ ๔.๕ จาก
และดะโต๊ะยุติธรรม เป็นต้นแบบ คะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ ดี ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดํารงตน และการทุจริตประพฤติมิชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรู้ ของข้ าราชการตุ ลาการ ผู้ พิ พากษาอาวุ โส ผู้ พิ พากษาสมทบ มี ไม่ เกิ นร้ อยละ ๕ ของ
ความสามารถรองรับบทบาท ข้าราชการทั้งหมดในแต่ละประเภท ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ภารกิจตามนโยบายประธาน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๓) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบและ
ศาลฎี ก า แผนยุ ท ธศาสตร์ ดะโต๊ะยุติธรรม กระทําผิดวินัยไม่เกินร้อยละ ๓ ของข้าราชการทั้งหมดในแต่ละประเภท
ศาลยุติธรรม และการก้ าวสู่ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๔) ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประสิทธิผล
ประเทศ มีความพึงพอใจต่อความรู้ ความสามารถของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา
อาวุโส ผู้พิพากษาสมทบและดะโต๊ะยุติธรรม ในภาพรวม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๕) ข้าราชการตุลาการมีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้พิพากษาสมทบ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๑.๑๑ (๖) ข้าราชการตุลาการสามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ในลักษณะ
สื่อสารได้ อย่างน้อย ๑ ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของข้าราชการตุลาการทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิ ต ๑.๑๑.๑ การสร้ าง
ต้ นแบบที่ ดี ด้ านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตของ
ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษา

ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๑ (๑) กิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมทั่วทั้งองค์กร ในการเชิดชู
ความดี ความซื่อสั ตย์สุ จริ ต และการต่ อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการตุลาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๒๒

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
อาวุ โส ผู้ พิ พากษาสมทบและ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๑ (๒) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ
ดะโต๊ ะยุ ติ ธรรม เป็ นไปอย่ าง และดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม ร้ อ ยละ ๑๐๐ ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก คุ ณ ธรรม
เหมาะสม
จริ ย ธรรม และหลั ก อิ น ทภาษ ตามหลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่ กํ า หนด ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๑ (๓) ข้าราชการตุลาการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริมให้
รําลึกถึง “คุณค่าของบรรพตุลาการ” ทั้งคุณงามความดี ความรู้ ผลงาน และอัจฉริยภาพ
ของบรรพ ตุลาการ ตามหลักสูตรฝึกอบรมที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๑.๑๑.๒ ข้ าราชการ ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๑๑.๒ (๑) แผนพั ฒ นาข้ า ราชการตุ ล าการ ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส
ตุ ลาการ ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส ผู้พิพากษา สมทบและดะโต๊ะยุติธรรมรายบุคคล ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ในแต่ละปี โดย
ผู้ พิ พ ากษาสมทบ 22 และ ใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ดะโต๊ ะ ยุ ติ ธ รรม มี ค วามรู้ ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๒ (๒) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบและ
ทัก ษะและความสามารถใน ดะโต๊ะยุติธรรม ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ
การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรม อํานวยความยุติธรรม มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
รองรั บ การก้ า วสู่ ป ระชาคม กฎหมายของประเทศในประชาคมอาเซียน กติกาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
อาเซียนอย่างได้มีประสิทธิภาพ กับกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน ตามแผนพัฒนาข้าราชการตุลาการ ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ
๑๐๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๒ (๓) บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ของข้าราชการตุลาการ ระหว่างศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆทั้งใน
ประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียนรวมถึงประเทศอื่น ร้อยละ ๘0 ได้รับการ
จัดทําตามแผนที่กําหนดในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๑.๑๑.๒ (4) ข้ า ราชการตุ ล าการที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที่ กํา หนดในหลั ก สู ต รการศึก ษาในแต่ล ะปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัด ผลผลิ ต ๑.๑๑.๒ (5) ข้าราชการตุลาการที่เข้ารับทุนฝึกอบรมต่างประเทศ
ร้อยละ ๑๐๐ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๑.๑๑.๒ (6) ข้าราชการตุลาการมีพื้นฐานภาษาต่างประเทศอย่างน้อย
๑ ภาษา ร้อยละ ๗๐ ของข้าราชการตุลาการทั้งหมด ภายในปี 25๖๐ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
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ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบ ในที่นี้ ไม่รวมข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา
สมทบในศาลชํานัญพิเศษ

๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในศาลชํานัญพิเศษให้มีมาตรฐาน
ระดั บ สากล รองรับ อรรถคดี จ ากการขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมถึ ง การเป็ น ศู น ย์ ก ลางทาง
วิชาการด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษในประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ ภาคเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุนทั้งในและระหว่างประทศ โดยเฉพาะประเทศในประชาคม
อาเซียน มีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านคดีชํานัญพิเศษ และยอมรับในระบบการอํานวยความยุติธรรมของ
ศาลชํานัญพิเศษที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานระดับสากล
๑. นักธุรกิจ นักลงทุน ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศและประชาชน มีความเชื่อมั่นว่า เมื่อ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
มีคดีความหรือการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น จะได้รับการอํานวยความยุติธรรมที่เป็นธรรม
และมีมาตรฐานระดับสากลจากศาลชํานัญพิเศษในแต่ละประเภท ในระดับ 4 จาก
คะแนนเต็ม 5 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๒. ศาลชํ านั ญ พิเ ศษเป็น ศูน ย์ ก ลางการยุ ติธรรมด้ า นกฎหมายและคดี ชํา นั ญ พิ เ ศษใน
ประชาคมอาเซียน ตามกรอบความร่วมมือทางการศาลของศาลในประชาคมอาเซียน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
๓. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเกี่ยวกับกฎหมายด้านธุรกิจได้รับการจัด
อันดับที่ดีขึ้นจากสถาบันนานาชาติเพื่อการจัดการ (IMD : International Manage -ment
Development) ภายในปี 256๐ (ในปี พ.ศ. 25๕๕ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๔)
กลยุทธ์ ๒.1 เสริมสร้างมาตรฐานระบบการอํานวยความยุติธรรมในคดีชํานัญพิเศษ ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน เพื่อสร้างหลักประกัน
ความเป็นธรรมให้กับภาคเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุนทั้งในและระหว่างประทศ โดยเฉพาะประเทศในประชาคม
อาเซียน
ผ ล ลั พ ธ์ ๒ .1 ร ะ บ บ ก า ร ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๑) คู่ความชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในมาตรฐานของผล
อํ า นวย ความยุ ติ ธ รรมของ คํ า พิ พ ากษาคดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษแต่ ล ะประเภท ที่ มี คํ า พิ พ ากษาสอดคล้ อ งกั บ หลั ก
ศาลชํา นัญ พิเ ศษ ดํา เนิ น ไป มาตรฐานสากลภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายใน
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด้วยความเป็นธรรมและเป็น ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๒) คู่ความมีความพึงพอใจในคําพิพากษาคดีชํานัญพิเศษแต่ละ
มีมาตรฐานระดับสากล ตาม ประเภทที่มีความเป็นเอกภาพ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
ประเภทคดีชํานัญพิเศษ
2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๓) ศาล หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษในประชาคมอาเซียน ที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลหรือ องค์
ความรู้ จากศู นย์ กลางการยุ ติ ธรรมด้ า นกฎหมายและคดี ชํ า นั ญ พิ เ ศษของไทย มี ค วาม
พึ ง พอใจต่ อ ประโยชน์ ข องข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ในระดั บ ๔ จากคะแนนเต็ ม ๕ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วดั ผลลัพธ์ ๒.1 (๔) ศาลชํานัญพิเศษแต่ละประเภท ผ่านเกณฑ์การประเมินผลศาลดีเด่น
ในส่วนของงานคดี ไม่ต่ํากว่าระดับ ๓.๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๕) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าฯ เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา
อย่างน้อยร้อยละ ๐.๕ ในแต่ละปี

๒๔

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผ ล ผ ลิ ต ๒ . 1.1 ร่ า ง คํ า
พิพากษา/คําสั่งในคดีชํานัญ
พิเศษแต่ละประเภท ในศาล
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลล้ ม ละลายกลาง ศาล
ภาษี อ ากรกลาง และกลุ่ ม
ศาลแรงงาน มี คุ ณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผ่าน
การกลั่นกรองตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ
ผลผลิ ต 2.1.๒ คดี ชํ า นั ญ
พิเศษแต่ละประเภท ในศาล
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลล้ ม ละลายกลาง ศาล
ภาษี อ ากรกลาง และกลุ่ ม
ศ า ล แ ร ง ง า น พิ จ า ร ณ า
พิ พ ากษาคดี แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
ก ร อ บ เ ว ล า ม า ต ร ฐ า น ที่
กําหนด

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๖) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา แผนกคดีล้มละลาย เปรียบเทียบกับคดี
แล้วเสร็จของศาลล้มละลายกลาง ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๐.๑ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๗) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา แผนกคดีภาษีอากร เปรียบเทียบกับ
คดีแล้วเสร็จของศาลภาษีอากรกลางลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๐.๑ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๘) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา แผนกคดีแรงงาน เปรียบเทียบกับ
คดีแล้วเสร็จของศาลแรงงานลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๐.๑ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๙) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ไม่เกินร้อยละ ๗ ภายในปี 2556
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๑๐) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษา ศาลล้มละลายกลาง
ไม่เกินร้อยละ ๘ ภายในปี 2556
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๑๑) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง
ไม่เกินร้อยละ ๑5 ภายในปี 2556
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.1 (๑๒) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษา กลุ่มศาลแรงงาน
ไม่เกินร้อยละ ๓ ภายในปี 2556
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.1 (๑) คดีชํานัญพิเศษแต่ละประเภท ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่ม
ศาลแรงงาน ผ่านการตรวจสอบสํานวนและตรวจร่างคําพิพากษา/คําสั่งจากระบบการ
กลั่นกรองตรวจสอบตามมาตรฐานที่กําหนดทุกคดี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.1 (๒) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง มีคําพิพากษา/คําสั่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ใน
คดีแต่ละประเภทที่มีข้อเท็จจริงทํานองเดียวกัน ร้อยละ ๙๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๒.1.1(๓) ศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาคทั้ ง ๙ ศาล มี
คําพิพากษา /คําสั่งที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในคดีแต่ละประเภทที่มีข้อเท็จจริงทํานอง
เดียวกัน ร้อยละ ๙๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒(๑) ศาลชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน
พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ ๘๐ ของคดี
ชํานัญพิเศษทั้งหมดในแต่ละศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๒) ศาลชํานัญพิเศษทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน
กําหนดนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคดีชํานัญพิเศษ
ทั้งหมดในแต่ละศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด
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ผลผลิ ต ๒.1.๓ ระบบการ
พิ จารณาพิ พากษาคดี ในศาล
ชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สิน
ท า ง ปั ญ ญ า แ ล ะ ก า ร ค้ า
ระหว่ า งประเทศกลาง ศาล
ล้ ม ละลายกลาง ศาลภาษี
อากรกลาง และกลุ่ ม ศาล
แรงงาน ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐาน
สากลและเกณฑ์ที่กําหนด

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๓) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิจารณาพิพากษาคดีที่ยื่นฟ้อง
ต่อศาลจังหวัด ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพด้วย Web Conference ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของคดีชํานัญพิเศษทั้งหมดที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๔) คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ใน
แต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๕) คดีในศาลล้มละลายกลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕
จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลาง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๖) คดีในศาลภาษีอากรกลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐
จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๒ (๗) คดีในศาลกลุ่มศาลแรงงาน แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ จากคดี
ทั้งหมดที่ขึ้นสู่กลุ่มศาลแรงงาน ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๑) แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกา แผนกคดีชํานัญพิเศษ ได้รับ
การจัดทําแล้วเสร็จโดยเร็ว ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด (เพื่อให้
ศาลล่างใช้เป็นแนวทางในการพิพากษาคดี)
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๒) แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกา แผนกคดีชํานัญพิเศษ ได้รับ
การแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในประชาคมอาเซียนแล้วเสร็จ ในแต่ละ
ปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด (เพื่อให้ศาลในประชาคมอาเซียนนําไป
ศึกษาเปรียบเทียบกับคดีชํานัญพิเศษในประเทศของตน)
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๓) คู่มือการพิจารณาพิพากษาคดีในคดีชํานัญพิเศษแต่ละ
ประเภท สําหรับศาลชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน ได้รับการจัดทํา
แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๔) สร้างระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจร่างคําพิพากษา/คําสั่ง ศาล
ชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลล้มละลายกลาง
ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๕) ศาลชํานัญพิเศษนําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอล
มาใช้ ดังนี้
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าฯ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล
- ศาลล้มละลายกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๐ จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล
- ศาลภาษีอากรกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕๐ จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล
- ศาลแรงงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐ จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
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ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๖) ศูนย์กลางทางวิชาการด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษ
ได้รับการจัดตั้งแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในประชาคมอาเซียน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.1.๓ (๗) แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษ23
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ และดําเนินการพัฒนา
ระบบตามแผน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
กลยุทธ์ ๒.๒ เสริมสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบใน
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและศาลแรงงาน ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รองรับ
อรรถคดีจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน ภายใต้ความเป็นอิสระ
ผลลั พ ธ์ ๒.๒ ศาลชํ า นั ญ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๒ (๑) ข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งและ
พิ เ ศษมี ข้ าราชการตุ ลาการ เลื่อนตําแหน่งให้เจริญก้าวหน้าในศาลชํานัญพิเศษ ตามแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
ผู้ พิ พ า ก ษ า อ า วุ โ ส แ ล ะ (Career Path) ร้อยละ 20 ต่อปี นับตั้งแต่ปี 255๘
ผู้พิพ ากษาสมทบ ที่ มีค วาม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๒ (๒) การอํานวยความยุติธรรมของข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส
เ ชี่ ย ว ช า ญ เ ฉ พ า ะ ด้ า น และผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯและศาลแรงงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
ส า ม า ร ถ อํ า น ว ย ค ว า ม ตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม เกี่ยวกับการอํานวยความยุติธรรมในคดีชํานัญ
ยุติธรรมในคดีชํานัญพิเศษได้ พิเศษ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ น ที่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๒ (๓) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส และผู้พิพากษาในศาล
น่าเชื่อถือ ภายใต้ความเป็น ชํานัญพิเศษ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ ที่ก.บ.ศ
อิสระ
กํ า หนด ในระดั บ ดี ร้ อ ยละ ๙๕ ของข้ า ราชการทั้ ง หมดในแต่ ล ะประเภท ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๒ (๔) ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแทรกแซงความเป็นอิสระของ
ศาลยุ ติ ธ รรม จากฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ใ นการแต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นตํ า แหน่ ง
การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส แล้วแต่กรณี และการคัดเลือก
ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯและศาลแรงงาน ในแต่ละปี
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แผนการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษ ในที่นี้ เช่น การปรับระบบการพิจารณาเก็บค่าฤชาธรรมเนียม
ของศาลชํานัญพิเศษให้สอดคล้องกับระยะเวลาและความยากง่ายหรือซับซ้อนในการดําเนินกระบวนพิจารณา การปรับ
กระบวนพิจารณาคดีแรงงานให้มีขั้นตอนที่น้อยลงและเรียบง่าย การนําระบบไต่สวนมาใช้มากขึ้นในการพิจารณาพิพากษา
คดีแรงงาน การกระจายปริมาณคดีให้เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญของผู้พิพากษา การนําผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน
ธุร กิจหรือขอความเห็นจากผู้ทรงคุ ณ วุฒิ มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาคดีล้มละลาย การจัดทํ ามาตรฐานการ
พิจารณาพิพากษาคดี เป็นต้น

๒๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิต ๒.๒.๑ ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลข้าราชการตุลา
การ ผู้ พิ พ ากษาอาวุ โ ส ผู้
พิ พ า ก ษ า ส ม ท บ ใ น ศ า ล
ชํานัญพิเศษ มีการปรับเปลี่ยน
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในศาลชํานัญพิเศษ

ผลผลิ ต ๒.๒.๒ ระบบการ
แต่ งตั้ ง การเลื่ อนตําแหน่ ง การ
โยกย้ าย แต่ งตั้ งข้ าราชการ
ตุ ลาการ ผู้ พิ พากษาอาวุ โส
มี ความเหมาะสม โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และมี ความ
เป็นอิสระ

24

ตัวชี้วดั
ตัวชี้ วัด ผลผลิ ต ๒.๒.๑ (๑) แผนพั ฒนาระบบการบริหารทรั พยากรบุ คคลข้ าราชการ
ตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า น 24 ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก ก.ต. ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๒.๑ (๒) เกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของข้าราชการตุลาการ
ในศาลชํานัญพิเศษที่คํานึงถึงลักษณะเฉพาะด้านของคดี และความซับซ้อนของคดีชํานัญ
พิเศษแต่ละประเภท ได้รับการจัดทํา/ปรับปรุงแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจาก
ก.บ.ศ. และ ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๗ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๒.๑ (๓) แผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path) เพื่อแต่งตั้ง
และเลื่อนตําแหน่งข้าราชการตุลาการศาลชํานัญพิเศษให้เจริญก้าวหน้าในศาลชํานัญพิเศษ
ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้ วัด ผลผลิต ๒.๒.๒ (๑) หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง การโยกย้าย
แต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ ที่คํานึงถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ใน
คดีชํานัญพิเศษมากกว่าระบบอาวุโส ได้รับการจัดทํา/ปรับปรุง แล้วเสร็จ และได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๒.๒ (๒) ฐานข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลคุณสมบัติของข้าราชการ
ตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษแต่ละศาล ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
แต่งตั้ง การเลื่ อนตําแหน่งและการโยกย้ ายแต่งตั้ง ได้รับการจัดทําแล้ วเสร็จ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๒.๒ (๓) ข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ ก.ต. ในการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้าย
แต่งตั้ง ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการตุลาการทั้งหมดในศาลชํานัญพิเศษแต่ละประเภทศาล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๒.๒ (๔) เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลงานระดับบุคคล ข้าราชการ
ตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ ที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่งและการ
โยกย้ายแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถในคดีชํานัญพิเศษ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด

แผนพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ
ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในที่นี้ เช่น จัดตั้งอนุกรรมการ ก.บ.ศ ศาลชํานัญพิเศษ เพื่อกําหนดทิศทางพัฒนาศาลชํานัญ
พิเศษ ปรับโครงสร้างตําแหน่งข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษให้มีตําแหน่งในศาลชํานัญพิเศษได้ถึงระดับผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลชั้นอุทธรณ์ จัดทําแผนอัตรากําลังข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษที่สอดคล้อง
ตามโครงสร้างตําแหน่งที่จัดทําใหม่ เป็นต้น

๒๘

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
กลยุทธ์ ๒.๓ พัฒ นาข้า ราชการตุล าการ ผู้พิพ ากษาอาวุโ ส ผู้พิพ ากษาสมทบในศาลชํา นัญ พิเ ศษ ให้มีค วาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความรู้ ความสามารถในระดับสากล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลั พ ธ์ ๒.๓ ศาลยุ ติ ธรรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๓ (๑) คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความเชื่อมั่นในความ
ข้ าราชการตุลาการ ผู้ พิ พากษา เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษ ใน
อาวุโส และผู้พิพากษาสมทบใน ระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาลชํ านั ญพิ เศษ ที่ มี ความ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๒.๓ (๒) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส และผู้พิพากษาสมทบใน
เชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน และมี ศาลชํานัญพิเศษ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในลักษณะสื่อสารได้ อย่างน้อย ๑ ภาษา
ความรู้ ความสามารถ ในระดั บ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สากล พร้ อมก้ าวสู่ ประชาคม
อาเซียน
ผลผลิ ต ๒.๓.๑ ข้ าราชการ ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๒.๓.๑ (๑) แผนพั ฒ นาข้ า ราชการตุ ล าการในศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษ
ตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส และ ผู้พิพากษาอาวุโสรายบุคคล และการอบรมผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ ให้มี
ผู้พิพากษาสมทบในศาลชํานั ญ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู้ความสามารถในระดับสากล
พิ เศษ มี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ด้าน และมีความรู้ ความสามารถ ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๒) หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมผู้พิพากษาสมทบให้มีความ
ในระดั บสากล พร้ อมก้ าวสู่ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรู้ ความสามารถระดับสากล ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ
ประชาคมอาเซี ยนอย่ างมี และผ่ า นความเห็ น ชอบจาก ก.บ.ศ. ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้
ประสิทธิภาพ
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๓) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาสมทบในศาล
ชํ า นั ญ พิ เ ศษ ได้ รั บ การฝึ ก อบรม/พั ฒ นาให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น มี ค วามรู้
ความสามารถระดับสากล มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศและกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายชํานัญพิเศษของประเทศในประชาคมอาเซียน กติกาและสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมของศาลชํานัญพิเศษ
ตามแผนพัฒนาข้าราชการตุลาการ ฯ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๒.๓.๑ (๔) บั นทึ กความตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมื อทางด้ านการศึ กษาของ
ข้ าราชการตุ ลาการในศาลชํานัญพิ เศษ ระหว่างศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลั ยหรื อองค์ กรต่าง ๆ
ทั้ งในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียนรวมถึ งประเทศอื่น ร้ อยละ ๙0 ได้รั บการจั ดทํ า
ตามแผนที่กําหนดในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๕) ข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ ได้รับทุนการศึกษา
ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๒๐ ของข้ า ราชการตุ ล าการในศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษทั้ ง หมดที่ ข อ
ทุนการศึกษา โดยสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษา ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๖) ข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษ
ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษในต่างประเทศ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๕๐ ของข้าราชการตุลาการ และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษที่ขอทุนฝึกอบรม
ต่างประเทศ โดยผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๒๙

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๗) ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาอาวุโส และผู้พิพากษาสมทบ
ในศาลชํานัญพิเศษ ได้รับการฝึกฝนภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙0 ในแต่ละ
ปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๒.๓.๑ (๘) ข้าราชการตุลาการในศาลชํานัญพิเศษ ร้อยละ ๘๐ ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากผู้พิพากษาอาวุโสในศาลชํานัญพิเศษ
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๓๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ และเสริมสร้างสถานะและบทบาทของศาลยุติธรรม
ไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับ
นานาชาติ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมไทย โดยให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ
ทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๑. ผลสัมฤทธิ์ของการประสานความร่ วมมือด้านการยุติธรรมในประเทศ มีร ะดับ
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ความสําเร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ของการขยายความร่วมมือด้านทางการศาลและการยุติธรรม ระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ มีระดับความสําเร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุม ระหว่ า งประเทศระดั บ ภู มิ ภ าค
อาเซียน ระดับนานาชาติและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือการมีบทบาท/ท่าทีใน
การประชุมระหว่างประเทศของศาลยุติธรรม มีระดับความสําเร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. ผลสัมฤทธิ์ของการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารระดับสูง และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งกั น ในทุ ก ระดั บ มี ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ ๘๐ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. ผลสั มฤทธิ์ข องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ มีระดับความสําเร็จ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลยุทธ์ ๓.๑ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในประเทศ
ผลลั พ ธ์ ๓.๑ หน่ ว ยงานใน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๑ (๑) กิจกรรมภายใต้การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม
กระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๕ ได้ถูกนําไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ภายในปี
ที่เกี่ยวข้องในประเทศ ให้ความ พ.ศ. 256๐
ร่วมมือกับศาลยุติธรรม
ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ๓.๑ (๒) ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง
ศาลยุติธรรมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 25๖๐
ผลผลิ ต ๓.๑.๑ การประสาน ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๑.๑ (๑) ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีการประสานความร่วมมือกับ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานใน หน่ วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้ อง ร้ อยละ ๙๐ ในแต่ละปี
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม / โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น ไป ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๑.๑ (๒) กระบวนการทํางานของศาลยุติธรรมที่มีขั้นตอนเชื่อมโยง
อย่างมีประสิทธิภาพ
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
๒ ระบบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๓๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๑.๑ (๓) การเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่เป็นความลับระหว่างศาลยุติธรรม
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.1.๒ (1) บุคลากรระดับสูง ระดับกลาง ในกระบวนการยุติธรรม
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ เข้ า ร่ ว มการอบรมในหลั ก สู ต รที่ศ าลยุ ติ ธ รรมจั ด ขึ้ น ได้ รั บ การ
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๙๕ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ผลผลิต ๓.1.๒ ศาลยุ ติ ธ รรมมี
การพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัย
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์
ปั จ จุ บั น แก่ บุ ค ลากรระดั บ สู ง
ระดั บ กลาง ในกระบวนการ
ยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ ๓.๒ กระชับ ความร่ว มมือ ทางการศาลและการยุติธ รรม ระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ
ผลลัพ ธ์ ๓.๒ ศาลยุติธรรมและ ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ๓.๒ (๑) ความตกลงทางการศาลระหว่ า งศาลยุ ติ ธ รรมไทยกั บ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ศาลยุติธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน25 ก่อให้เกิดความร่วมมือทางการศาลระหว่าง
ในระดั บ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และ กั น ในระดั บ ทวิ ภ าคและพหุ ภ าคี โดยไม่ ผ่ า นวิ ธี ก ารทางการทู ต (Diplomatic
ระดับนานาชาติ ให้ความร่วมมือ Channel) ทั้งในส่วนของคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีชํานัญพิเศษ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ทางการศาลและการยุ ติ ธ รรม ของความตกลงทางการศาลทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
กับศาลยุติธรรมไทย
ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ๓.๒ (๒) ความตกลงทางการศาลระหว่ า งศาลยุ ติ ธ รรมไทยกั บ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน26 ก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างกันในระดับทวิภาคและพหุภาคี โดยไม่ผ่านวิธีการทางการทูต (Diplomatic
Channel) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ของความตกลงทั้งหมด ภายในปีงบประมาณพ.ศ. 256๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๒ (๓) ความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมหรือ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในระดั บ นานาชาติ ผ่ า นวิ ธี ท างการทู ต
(Diplomatic Channel) ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ ร้อยละ ๑๐๐
ก่อให้เกิดกิจกรรมหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาบางส่วนระหว่างประเทศ ภายในปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๐
25

ความตกลงทางการศาลระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยไม่ต้องผ่านวิธีทางการทูต
ในที่นี้ หมายถึง ความตกลงทางการศาลที่สามารถดําเนินการโดยผ่านหน่วยงานกลางของประเทศภาคีคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางการทูต เช่น ความตกลงเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคําพิพากษาของศาลต่างประเทศในเรื่อง
ทางแพ่งและพาณิชย์ระหว่างกัน ความตกลงเกี่ยวกับการส่งคําคู่ความและเอกสารในคดีแพ่งและพาณิชย์ (ปัจจุบันประเทศ
ไทยทําความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องการส่งคําคู่ความและเอกสารและการสืบพยานหลักฐานในคดีแพ่งและพาณิชย์กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนเฉพาะสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพียงประเทศเดียวเท่านั้น) เป็นต้น
26
ความตกลงทางการศาลระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยไม่
ผ่านวิธีทางการทูต ในที่นี้ หมายถึง ความตกลงที่สามารถดําเนินการโดยผ่านหน่วยงานกลางของประเทศภาคีคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่าย โดยไม่ต้องใช้วิธีการทางการทูต เช่น การกําหนดรูปแบบและวิธีการประสานงานระหว่างกัน เมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
คดีอาญาในประเทศภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น

๓๒

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิต ๓.๒.๑ ศาลยุติธรรมไทย
มีค ว า ม ต ก ล ง ว่า ด้ว ย ค ว า ม
ร่ว มมือ ทางการศาล กั บ ศาล
ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ใ น
กระบวนการยุ ติ ธ รรมในระดั บ
ภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยไม่ ผ่ า น
วิธีการทางการทูต

ตัวชี้วดั
ตั วชี้ วัด ผลผลิ ต ๓.๒.๑ (๑) บัน ทึ ก ความตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ วมมื อ ทางการศาล
ระหว่างศาลยุติธรรมไทยกับศาลยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียนในระดับทวิพาคีและพหุ
พาคี โดยไม่ผ่านวิธีการทางการทูต ทั้งในส่วนของคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีชํานัญ
พิเศษ ได้รับการจัดทําตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๒.๑ (๒) บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรม
ไทยกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ทั้งในระดับทวิพาคีและ
พหุพาคี โดยไม่ผ่านวิธีการทางการทูต ได้รับการจัดทําตามแผนที่กําหนดในแต่ละปี
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๒.๑ (๓) เรื่องที่ศาลยุติธรรมขอความร่วมมือไปยังศาลยุติธรรม
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตามบันทึกความตกลงฯ
โดยไม่ผ่านวิธีการทางการทูต ได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗0
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๒.๑ (๔) เรื่องที่ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ในภูมิภาคอาเซียนขอความร่วมมือมายังศาลยุติธรรมไทย ตามบันทึกความตกลงฯ
ได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙0 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๓.๒.๒ ผลการประสาน ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๒.๒ (๑) เรื่องที่ศาลยุติธรรมขอความร่วมมือไปยังศาลยุติธรรม
ความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับนานาชาติ โดยผ่านวิธีการทางการทูต
ไทยกับศาลยุติธรรมและหน่วยงาน ได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙0 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ในกระบวนการยุติธรรมในระดับ ภายในวงเงินที่กําหนด
นานาชาติ โดยผ่ า นวิ ธีท างการ ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๒.๒ (๒) เรื่องที่ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ทูต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับนานาชาติขอความร่วมมือมายังศาลยุติธรรมไทย โดยผ่านวิธีการทางการทูต
ได้รับการดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗0 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๓.๓ เสริมสร้างบทบาทเชิงรุกของศาลยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการ
เยือน การหารือและการขยายความร่วมมือในระดับสูง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ โดยใช้กรอบ
การประชุมและกลไกทวิภาคีเป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์
ผลลั พ ธ์ ๓.๓ ศาลยุ ติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๓ (๑) ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดับ
บทบาทท่าที ที่เป็นที่ยอมรับในเวที ภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมระหว่าง
ระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศที่ศาลยุติธรรมไทยเป็นเจ้าภาพ ให้การยอมรับในนโยบาย/ท่าทีเกี่ยวกับประเด็น
ที่ศาลยุติธรรมไทยให้ความสําคัญ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละปี
อาเซียน และระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๓ (๒) ข้อเสนอของผู้แทนศาลยุติธรรมไทยได้รับการบรรจุในถ้อย
แถลงของการประชุมระหว่างประเทศ หรือมีหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงว่าท่าที
ของผู้แทนศาลยุติธรรมได้รับการยอมรับจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ
ส่วนใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 ในแต่ละปี

๓๓

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิ ต ๓.๓.๑ ศาลยุ ติ ธรรมมี
ความสั มพั นธ์ ที่ ดี กั บศาลยุ ติ ธรรม
และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม
ระดั บภู มิ ภาคอาเซี ยน ระดั บนานา
ชาติและองค์การระหว่างประเทศ
ผลผลิต ๓.๓.๒ การมีบทบาทนํา
และท่าทีของศาลยุติธรรมในเวที
ระหว่ า งประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๓.๑ (๑) ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับสูงมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ประเทศอย่างเป็นทางการ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๓.๑ (๒) คณะผู้แทนศาลยุติธรรมมีปฏิสัมพันธ์กับศาลยุติธรรมและ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ และองค์การ
ระหว่างประเทศ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๓.๒ (1) ศาลยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ
ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ27 ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๓.๒ (๒) การเข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทย ในการประชุมเจรจา
จัดทําสนธิสัญ ญาความร่วมมือด้า นการยุติธ รรมระหว่า งประเทศหรือความตกลง
ระหว่างประเทศ ร้อยละ 9๐ ดําเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๓.๓.๒ (๓) การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ในการเข้ า เป็ น ภาคี ค วามตกลง
ระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอนุวัติการกฎหมายภายในเป็นไปตาม
พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ร้อยละ 9๐ ดําเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี โดย
ใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๓.๒ (๔) ความเห็นทางกฎหมายที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ปีละ ๑๐ เรื่อง
ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๓.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง
ผลลัพธ์ ๓.๔ เครือข่ายระหว่าง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๔ (๑) เครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
ประเทศให้ความร่วมมือทางวิชา อาเซียน ภายใต้ความตกลงความร่วมมือทั้งระดับทวิพาคีและพหุพาคี มีการดําเนิน
การระหว่ า งประเทศ ทั้ ง ระดั บ กิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ทวิพาคีและพหุพาคี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๓.๔ (๒) เครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ
ภายใต้ความตกลงความร่วมมือ มีการดําเนินกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ผลผลิต ๓.๔.1 ศาลยุติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๔.1 (๑) ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศใน
เครื อข่ า ยทางวิ ช าการระหว่ า ง ระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งระดับทวิภาคและพหุภาคี ไม่น้อยกว่า ๑๐ เครือข่าย ภายใน
ประเทศ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
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ศาลยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ ในที่นี้ เช่น
การประชุมศาลยุติธรรมอาเซียน การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศาลในคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ การประชุมเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจศาลในประชาคมอาเซียนในการพิจารณาคดีอาชญากรรม
ข้ามชาติ เป็นต้น

๓๔

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ๒ มิติ
คื อ มิ ติ ก ารหารื อ (dialogue
dimension)และมิติโครงการความ
ร่วมมือ (project dimension)
ผลผลิต ๓.๔.2 ศาลยุติธรรมมี
เครื อข่ า ยทางวิ ช าการระหว่ า ง
ประเทศ ในระดั บนานาชาติ ที่
สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนางานศาลและกฎหมาย

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๔.๑ (๒) แผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ระหว่าง
ศาลยุติธรรมกับเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้ง
ความร่วมมือมิติการหารือ และมิติโครงการความร่วมมือ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและ
นําไปปฏิบัติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๔.๒ (๑) ศาลยุติธรรมมีเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศใน
ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๔.๒ (๒) เครือข่ายที่มีอยู่เดิมได้รับการพัฒนาให้ขยายกรอบความ
ร่วมมือระหว่างกัน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๓.๔.๒ (๓) แผนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ระหว่าง
ศาลยุติธรรมกับเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ ได้รับการ
จัด ทํ า แล้ ว เสร็ จ และนํ า ไปปฏิ บั ติ ในแต่ ล ะปี โดยใช้ ง บประมาณภายในวงเงิ น ที่
กําหนด

๓๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มี
มาตรฐานระดับสากล
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ ศาลยุติธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับ
สากล และมีองค์ความรู้28 เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ค้นคว้า อ้างอิง
- ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ความเชื่อถือในมาตรฐานขององค์ความรู้แ ละข้อมูล สารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากศูน ย์ก ลางการเรีย นรู ้ด ้า นกฎหมายและการอํ า นวยความยุต ิธ รรมของ
ศาลยุติธรรม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลยุทธ์ ๔.๑ ยกระดับศูนย์ให้บริการข้อสนเทศทางกฎหมายในศาลฎีกา ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและ
การอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากล
ผลลัพธ์ ๔.๑ ประชาชน หน่วย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๑ (๑) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
งานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ เข้าใช้บริการศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การอํานวยความ
ประเทศและต่ างประเทศ ได้ ใช้ ยุติธรรมของศาลยุติธรรม รวมทั้งสืบค้นข้อมูลจากระบบสืบค้นข้อมูล เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ประโยชน์ จ ากศู น ย์ ก ลางการ ร้อยละ ๕ ในแต่ละปี
เรี ย นรู้ ด้ า นกฎหมายและการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๑ (๒) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
อํ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง และต่างประเทศผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ขององค์ความรู้ที่ได้รับจาก
ศาลยุ ติ ธ รรมในการค้ น คว้ า การใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ด้ า นกฎหมาย การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมของ
อ้างอิง
ศาลยุติธรรม ในระดับ ๔ จาก คะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิ ต ๔.๑.๑ ศู นย์ กลางการ
เรี ย นรู้ ด้ า นกฎหมายและการ
อํ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ข อ ง
ศาลยุ ติ ธรรม มี องค์ ความรู้
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

28

ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๑.๑ (๑) ศาลยุ ติ ธ รรมปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารข้ อ สนเทศ
ทางกฎหมายในศาลฎี ก า ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้ ด้ า นกฎหมายและ
การอํา นวยความยุ ติ ธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรมแล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ ง บประมาณภายในวงเงิ น ที่ กํา หนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๑.๑ (๒) ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความ
ยุ ติ ธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรมมี ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น 29 และเป็ น ปั จ จุ บั น 30 ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

องค์ความรู้ ในที่นี้ หมายถึง ความรู้ที่ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เช่น งานวิจัย เอกสารทาง
วิชาการ บทความทางกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ ฐานข้อมูลคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกาฉบับเต็ม
และฉบับย่อ คําพิพากษาศาลฎีกาที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ ดุลพาห คําพิพากษาของศาลต่างประเทศ กฎหมายประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ สรุปหลักกฎหมาย เอกสารไปดูงานศาลต่างประเทศ และผลการประชุมทางวิชาการ เป็นต้น
29
ข้อมูลที่ครบถ้วน ในที่นี้ เช่น กฎหมาย ตํารา เอกสารวิชาการ วารสาร และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ คําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกาฉบับเต็มและฉบับย่อ ความเห็น
ทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ และเอกสารงานวิจัย เป็นต้น
30
เป็นปัจจุบัน ในที่นี้ หมายถึง องค์ความรู้ด้านกฎหมายการอํานวยความยุติธรรมของ ศาลยุติธรรม และงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผลิตหรือจัดทําขึ้นฉบับล่าสุด

๓๖

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิต ๔.๑.๒ ประชาชน หน่วย
งานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เข้าถึง
องค์ ค วามรู้ ข องศู นย์ กลางการ
เรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมได้
โดยง่าย

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๑.๒ (๑) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและ
การอํ านวยความยุ ติ ธรรมของศาลยุ ติ ธรรม ผ่ านช่ องทางต่ างๆได้ หลายช่ องทาง เช่ น
ที่ศูนย์กลางเรียนรู้โดยตรง หรือใช้บริการonline ผ่านช่องทางInternet หรือ Intranet
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๑.๒ (๒) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่ างประเทศผู้ ใช้ บริ การ มีค วามพึง พอใจที่ส ามารถเข้ าถึ ง องค์ ค วามรู้ ได้ อย่ า ง
สะดวก รวดเร็ว ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนากฎหมาย การเพิ่มศักยภาพอํานวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรมและงานที่เกี่ยวข้อง และผลักดันสู่การนําไปใช้ประโยชน์
ผลลั พ ธ์ ๔.๒ ศาลยุ ติ ธ รรมนํ า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๒ (๑) ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ ที่สอดคล้อง
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ กับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อ
เสนอร่างแก้ไขกฎหมาย การเพิ่ม เข้าสู่รัฐสภา ไม่น้อยกว่า ๖ ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ศักยภาพระบบการอํานวยความ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๒ (๒) ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความยุติธรรม
ยุติธรรมของศาลยุติธรรม และ ของศาลชํานัญพิเศษให้ทันสมัย เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่รัฐสภา ไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๒ (๓) ร่างแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความยุติธรรม
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศาลยุติธรรม ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อ
เข้าสู่รัฐสภา ไม่น้อยกว่า ๖ ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๒ (๔) ร่างระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศาลยุติธรรม ได้รับการยกร่าง ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุง
ให้ทันสมัย ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฉบับ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๒ (๕) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการอํานวยความยุติธรรม
ของศาลยุติธรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ถูกนําไปปฏิบัติให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต ๔.๒.๑ ศาลยุติ ธ รรมมี ตัวชี้วั ด ผลผลิต ๔.๒.๑ (๑) กองทุนสนับสนุนการสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ า นกฎหมาย
กองทุ นสนั บสนุ นการสร้ า งองค์ การอํ า นวยความยุ ติ ธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรม และงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง
ความรู้ด้านกฎหมายการอํานวย แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้ ง บประมาณภายในวงเงิ น ที่
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรม กําหนด
และงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๑ (๒) ร่างระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้าง
องค์ความรู้ของศาลยุติธรรม ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ. ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๓๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๑ (๓) ศาลยุติธรรมให้ทุนสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลทั้งสถาบันหรือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้
เสนอขอรับทุนการวิจัย หรือที่สํานักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้เป็นผู้ดําเนินการ
แทน ไม่ต่ํากว่า ๑๒ ทุน ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๔.๒.๒ ศาลยุ ติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๒ (๑) งานวิจัยเพื่อการพัฒนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการ ความ และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
พั ฒ นากฎหมาย การเพิ่ ม ศั ก ย ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ผ่านการตรวจรับตามเกณฑ์ที่กําหนด ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง
ภาพอํ านวยความยุ ติ ธรรมของ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ศาลยุติธรรมและงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๒ (๒) งานวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ
กับการอํานวยความยุติธรรมของศาลชํานัญพิเศษให้ทันสมัย เป็นสากลเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ผ่านการตรวจรับตามเกณฑ์ที่
กําหนด ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๒ (๓) งานวิจัยเพื่อการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศาลยุติธรรม ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ผ่ า นการตรวจรั บ ตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด ไม่ น้ อ ยกว่ า ๔ เรื่ อ ง ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๒ (๔) งานวิจัยเพื่อการเพิ่มศักยภาพการอํานวยความยุติธรรม
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศาลยุติธรรม ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ผ่ า นการตรวจรั บ ตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ เรื่ อ ง ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๒.๒ (๕) บทความทางกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ/วารสาร และเอกสารทาง
วิชาการต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๔.๓ สร้างความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่ายภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างองค์
ความรู้และจัดทํางานวิจัยพัฒนา
ผลลั พ ธ์ ๔.๓ เครื อ ข่ า ยภาค ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๔.๓ (๑) เครือข่ายภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีความตกลง
เอกชนและสถาบั น การศึ ก ษา ร่วมกับศาลยุติธรรม ให้ความร่วมมือสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนา
ให้ความร่วมมือในการสร้างองค์ กฎหมายและการเพิ่มศักยภาพการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมรวมถึงงานที่
ความรู้และจัดทํางานวิจัยพัฒนา เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต ๔.๓.1 ศาลยุติ ธ รรมมี ตัวชี้ วัด ผลผลิต ๔.๓.๑ (๑) แผนความร่วมมื อระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่าย
ความตกลงร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ย ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างองค์ความรู้และจัดทํางานวิจัยด้านการ
ภ า ค เ อ ก ช น แ ล ะ ส ถ า บั น พัฒนากฎหมายและการเพิ่มศั กยภาพการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
การศึ ก ษา ในการสร้ า งองค์ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและนําไปปฏิบัติ ในแต่ละปี โดยใช้
ความรู้และจัดทํางานวิจัยพัฒนา งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๓๘

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผลผลิต ๔.๓.๒ เครือข่ายภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา สร้างองค์
ความรู้และจัดทํางานวิจัยพัฒนา
ด้ า นการพั ฒ นากฎหมาย การ
เพิ่ มศั ก ยภาพการอํ า นวยความ
ยุ ติ ธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรมและ
งานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๓.1 (๒) ศาลยุติธรรมมีความตกลงร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๓.1 (๓) เครือข่ายภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่ให้ความ
ร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และจัดทํางานวิจัยพัฒนา มีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๔.๓.๒ (๑) งานวิจัยพัฒนา ที่จัดทําโดยเครือข่ายภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ผ่านการตรวจรับตามเกณฑ์ที่กําหนด
ไม่ต่ํากว่า ๗ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วดั ผลผลิต ๔.๓.๒ (๒) บทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม ที่จัดทําโดยเครือข่าย
ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ/วารสารต่างๆ จํานวนไม่
น้อยกว่า ๕๐ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๓๙

ยุท ธศาสตร์ ที่ ๕ ยกระดั บ ระบบงานธุร การศาล ระบบงานส่ ง เสริ ม งานตุ ล าการ และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
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เป้าประสงค์ ศาลยุติธรรมมีระบบงานธุรการศาล และระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ32 ที่มีมาตรฐานระดับสากล
และมีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให้ดําเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบ
การให้บริการต้อนรับประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด
๑. ผลสัม ฤทธิ์ข องการยกระดับระบบงานธุ ร การศาล และระบบงานส่ งเสริ ม งาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตุลาการ ให้มีมาตรฐานระดับสากลและมีขีดสมรรถนะสูง มีระดับความสําเร็จ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผลสัมฤทธิ์ของคุณภาพระบบการให้บริการต้อนรับประชาชน มีระดับความสําเร็จ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้การยอมรับในมาตรฐานของระบบงาน
ธุรการศาล ในระดับ ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กลยุ ท ธ์ ๕.๑ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายประธานศาลฎี ก า และแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ทุ ก ส่ ว นงาน ภายใต้ ร ะบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ผลลั พ ธ์ ๕.๑ ศาลยุ ติ ธ รรมนํ า ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๑ (๑) นโยบายประธานศาลฎีกา ได้ถูกนําไปปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่า
นโยบายประธานศาลฎีกา และแผน ร้อยละ ๙๐ ของนโยบายทั้งหมด ในแต่ละปี
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม แปลงไปสู่ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๑ (๒) ศาลยุติธรรมบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่กําหนดไว้ในแผนยุทธ
การปฏิ บั ติ บรรลุ วิ สั ยทั ศน์ ศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลสั มฤทธิ์ ที่ กํ าหนด และได้ รั บ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๑ (๓) ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ –
งบประมาณในวงเงินที่เหมาะสม
๒๕๖๐ มีระดับความสําเร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๑ (๔) ศาลยุติธรรมได้รับงบประมาณไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๐.๕๐ ของ
วงเงินงบประมาณรวมของประเทศ ในแต่ละปี
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ระบบงานธุรการศาล ในที่นี้ หมายถึง งานในความรับผิดชอบของสํานักอํานวยการประจําศาล และสํานักงานประจําศาล
ในทุกชั้นศาลที่สนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมของศาลทุกประเภท ได้แก่ งานรับฟ้อง งานออกหมาย งานเก็บสํานวน
ความและเอกสาร งานอุทธรณ์ – ฎีกา งานนิติการ งานหน้าบัลลังก์บันทึกคําพยาน งานไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ
งานสารบบและคําพิพากษา งานดําเนินคดีหลังคําพิพากษา งานศูนย์นัดความในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและ
ต่อเนื่อง งานบังคับคดีนายประกัน งานให้คําปรึกษาแนะนําด้านกฎหมาย งานให้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่
คู่ความและประชาชนผู้เกี่ยวข้อง งานให้บริการข้อมูลทางกฎหมายและคําพิพากษาแก่ผู้พิพากษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
การพิจารณาคดี
32
ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ ในที่นี้ หมายถึง งานในความรับผิดชอบของสํานักและกองต่าง ๆ ในส่วนกลาง ได้แก่ สํานักบริหาร
กลางฯ กองการต่างประเทศ ศูนย์วิทยบริการฯ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง สํานักการ
คลัง สํานักบริหารทรัพย์สิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักระงับข้อพิพาท สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรม สํานักประธานศาลฎีกา สํานัก กบศ. สํานัก กต. สํานัก กศ. ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดฯ
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สํานักพัฒนาระบบงาน กองสวัสดิการ
ศาลยุติธรรม และสํานักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ รวมถึงสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค

๔๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผลผลิต ๕.๑.๑ แผนปฏิบัติการ ๔
ปี ที่ สอดคล้ องกั บ น โ ย บ า ย
ประธานศาลฎี ก าและแผนยุ ท ธ
ศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ ได้นํ าไปใช้ เป็ นแนวทางใน
การจัดทําคําของบประมาณ

ผลผลิ ต ๕.๑.๒ การบริ ห าร
แผนงานและงบประมาณ ตาม
ระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้ น
ผลงานตามยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต ๕.๑.๓ การติดตามประเมิน
ผลทั้ ง ระดั บ โครงการและระดั บ
ยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิ ต ๕.๑.๔ การผลั กดั นให้
ศาลยุ ติ ธรรมได้ รั บการจั ดสรร
งบประมาณที่เพียงพอกับการบริหาร
โดยอิ สระ ตามบทบั ญญั ติ ของ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๑ (๕) กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ สามารถนําไปดําเนินการในทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของกลยุทธ์
ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๑ (๑) แผนปฏิบัติการ ๔ ปี ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่ สอดคล้ องกั บนโยบายประธานศาลฎี กาและแผนยุ ทธศาสตร์
ศาลยุ ติ ธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ได้ รั บการจั ดทํ าแล้ วเสร็ จ ผ่ านความเห็ นชอบจาก
เลขาธิการฯ และนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ ภายในปีงบประมาณ
255๗ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๑ (๒) แผนปฏิบัติการ ๔ ปีของศาลยุติธรรมแต่ละศาลทั่วประเทศ
ที่สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ โดยการมีส่วนร่วมจากทีมงานภายในศาล
ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารศาลและนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๒ (๑) แผนปฏิบัติการประจําปีของศาลยุติธรรมแต่ละศาลและ
หน่ ว ยงานในส่ ว นกลางทุ ก หน่ ว ย ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๒ (๒) ศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง บริหารงาน/โครงการ
แล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของงาน/โครงการ
ทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ดผลผลิต ๕.๑.๒ (๓) ศาลและหน่ วยงานในส่ วนกลางร้ อยละ ๘๐ เบิ กจ่ าย
งบประมาณงานประจํา งาน/โครงการได้ตามที่กําหนดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรื อบรรลุ ผลผลิ ตโดยใช้วงเงินงบประมาณไม่ เกินกว่ าที่ กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๒ (๔) สํานักงานศาลยุติธรรมมีเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปีลดลง ในแต่ละปี
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๑.๓ (๑) รายงานติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการดํ า เนิ น งาน/
โครงการ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและนําเสนอเลขาธิการฯ ในแต่ละไตรมาส โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๓ (2) การประเมินผลระดับโครงการ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ จํานวน
๒ เรื่องและนําเสนอเลขาธิการฯ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๓ (๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับยุทธศาสตร์ ทั้งการประเมิน
ครึ่ ง แผนและเมื่ อสิ้ นสุ ดแผน ได้ รับ การจั ด ทํา แล้ ว เสร็ จ และนํา เสนอเลขาธิ ก ารฯ
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๔ (๑) การประสานงานความร่วมมือด้านการงบประมาณที่เป็น
อิสระของศาลยุติธรรม ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ระหว่างศาลยุติธรรมกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ ดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๔๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
รัฐธรรมนูญ ภายใต้นโยบายประธาน ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๑.๔ (๒) รายงานการวิจัยเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและเสนอแนะ
ศาลฎี กา และแผนยุ ทธศาสตร์ วิธีการกําหนดวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม เพียงพอ สําหรับการบริหารงานอย่าง
ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็ นอิสระของศาลยุ ติธรรมตามรัฐ ธรรมนูญ ได้ รั บการจัดทําแล้ วเสร็ จ ผ่านความ
เห็ น ชอบจาก ก.บ.ศ. และนํ า เสนอฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละฝ่ า ยบริ ห าร ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๑.๔ (๓)ศาลยุ ติ ธรรมได้ รั บการสนั บสนุ นจากฝ่ ายบริ หารให้ ใช้ เงิ น
ค่าธรรมเนียมศาลหรือเงินอื่นเพื่อเสริมงบประมาณ ในแต่ละปี (กรณีงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ)
กลยุทธ์ ๕.๒ พัฒนาระบบงานธุรการศาลให้มีมาตรฐานระดับสากล พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลั พ ธ์ ๕.๒ ศาลยุ ติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๒ (๑) ศาลยุติธรรม ร้อยละ ๘๕ มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรม
ระบบงานธุ ร การศาลที่ เ ป็ น ดีเด่น ในส่วนของงานธุ ร การศาลและการบริ การประชาชน ไม่ ต่ํา กว่าร้อ ยละ ๙๕
มาตรฐานสากลและสามารถ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สนั บ ส นุ น ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๒ (๒) ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาล มีความพึงพอใจในมาตรฐาน
ยุ ติ ธ รรมของศาลยุ ติ ธ รรมได้ และขีดสมรรถนะของระบบงานธุรการศาลภายในศาล ในระดับ ๔.๕ จากคะแนนเต็ม
อย่างมีประสิทธิผล
๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ ๕.๒ (๓) ขั้ น ตอน และระยะเวลาปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ลดลงไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๒๐ ของระบบงานธุรการศาลทั้งหมดในแต่ละศาล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต ๕.๒.๑ ระบบงานธุรการ ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๑ (๑) แผนพัฒนาระบบงานธุ รการศาล33 เพื่อสนับสนุนการ
ศาลมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน อํานวยความยุติธรรมและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับการจัดทํา
ที่ กํ า หนด พร้ อ มในการเข้ า สู่ แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาคมอาเซียน
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๑ (๒) ศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้รับการพัฒนาระบบงานธุรการ
ศาลตามแผนฯ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง ในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๑ (๓) ศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดน ได้รับการพัฒนา
ระบบงานธุรการศาลทั่วทั้งศาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แล้ว
เสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดนทั้งหมด ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๑ (๔) ศาลยุติธรรมมีระบบงานธุรการศาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
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การพัฒนาระบบธุรการศาล ในที่นี้ เช่น การกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละ
งานเพื่อบริการประชาชน การจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานเป็นภาษาต่างประเทศ/ภาษาถิ่นโดยเฉพาะศาลแถบ
จังหวัดชายแดน การให้บริการเรียงตามลําดับก่อน-หลัง การปรับปรุงระบบและช่องทางการให้บริการในแต่ละงานเพื่อให้
บริการที่เหมาะสมแก่คู่ความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การบริการแบบ One Stop Service การให้บริการที่แสดง
ระยะเวลาในการให้การบริการในแต่ ละงาน การให้การบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
การให้บริการไม่พักเที่ยง การให้บริการนอกเวลาราชการ การนําระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานธุรการศาล เป็นต้น

๔๒

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๑ (๕) คู่ความมีความพึงพอใจในความสะดวก รวดเร็ว และการ
เข้าถึงบริการได้โดยง่ายเมื่อมาติดต่อราชการศาล ในระดับ ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ ใน
แต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๕.๒.๒ ระบบงานธุรการ ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๒ (๑) แผนพัฒนาระบบงานธุรการศาลที่รองรับการพิจารณาคดี
ศาลที่รองรับระบบการพิจารณา ครบองค์ คณะและต่ อเนื่ อง ได้ รั บการจั ดทํ าแล้ วเสร็ จและผ่ านความเห็ นชอบจาก
คดี ค รบองค์ ค ณะและต่ อ เนื่ อ ง เลขาธิการฯ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๒.๒ (๒) ข้ าราชการตุ ลาการในศาลชั้ นต้ นมี ความพึ งพอใจใน
มาตรฐานที่กําหนด
ประสิทธิภาพของศูนย์นัดความในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ในการ
ตรวจหาวันนัดแก่คู่ความและกําหนดวันนัดสืบพยานแทนผู้พิพากษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
ของข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้นทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้ วัด ผลผลิ ต ๕.๒.๒ (๓) คดีที่ เข้ าสู่ร ะบบการพิ จ ารณาคดีค รบองค์ ค ณะและ
ต่อเนื่องโดยผ่านศูนย์นัดความและระบบก่อนวันนัดในศาลชั้นต้น มีอัตราคดีคงค้างไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๒.๒ (๔) ระบบติดตามพยานที่สนับสนุนและสอดส่องให้คู่ความนํา
พยานมาเบิกความโดยไม่ต้องเลื่อนคดี ทําให้การเลื่อนคดีในระบบการพิจารณาคดี
ครบองค์คณะและต่อเนื่องในแต่ละศาล มีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของคดีที่เข้าสู่ระบบการ
พิจารณาคดีต่อเนื่องทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง
ผลลัพธ์ ๕.๓ หน่วยงานในสังกัด ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์ ๕.๓ (๑) หน่วยงานในสั งกัดส่วนกลาง ร้อยละ ๘๕ มีคะแนนการ
ส่วนกลางมีการบริหารงานอย่าง ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลระดับหน่วยงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ในแต่ละปี
มีประสิทธิผล
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๓ (2) ศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 สามารถปฏิบัติงาน
ในส่วนของระบบงานธุรการทั่วไป34 ที่มีระบบงานเชื่อมโยงจากหน่วยงานในสังกัด
ส่วนกลางได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๐
ตัว ชี้ วั ด ผลลัพ ธ์ ๕.๓ (3) ผู้ บริหารหน่ วยงานมี ความพึ งพอใจในมาตรฐานและขี ด
สมรรถนะของหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละปี
ผลผลิต ๕.๓.๑ หน่วยงานในสังกัด ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๓.๑ (๑) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง จัดทํามาตรฐานระบบงาน
ส่วนกลางมีระบบงานที่มีมาตรฐาน แล้วเสร็จผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการฯ และนําไปใช้ ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง ในแต่ละปี
และมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ทั่วทั้งองค์กร
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๓.๑ (๒) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดระดับแผนยุทธศาสตร์ สู่ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและตัวชี้วัดระดับบุคคล
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อวัดคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
34

ระบบงานธุรการทั่วไปในศาลยุติธรรม ในที่นี้ หมายถึง งานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงินบัญชีและพัสดุ งานการคลัง
งานแผนและงบประมาณ งานสถิติ งานข้อมูลและสารสนเทศ งานฝึกอบรม งานห้องสมุด และงานปรับปรุงซ่อมแซม

๔๓

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิ ต ที่ ๕.๓.๒ กฎ ระเบี ยบ
ประกาศ ข้อบังคับ และคําสั่งเวียน
ปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานของสํานักงานศาลยุติธรรม
มี ม าตรฐานเอื้ อ ต่ อ การบริ ห าร
และรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๓.๒ (๑) กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ร้อยละ 90 ได้รับการยกร่าง ทบทวน ยกเลิก ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเอื้อต่อการบริหาร
และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ศ.อย่างน้อย ๑๐ ฉบับ
ในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๓.๒ (๒) คําสั่งเวียนปฏิบัติเพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม ได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการฯ
และประกาศใช้ อย่างน้อย ๒๐ ฉบับ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๕.๔ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี และสนับสนุนการ
อํานวยความยุติธรรม รวมถึงรองรับการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอํานวย
ความยุติธรรมได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ ๕.๔ ศาลยุติธรรมมีระบบ ผลลัพธ์ ๕.๔ (๑) ประชาชนผู้มีอรรถคดีมีความพึงพอใจในมาตรฐานของระบบเทคโน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ รองรับระบบ โลยีสารสนเทศที่รองรับระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและระบบงานธุรการศาล
การพิจารณาพิพากษาคดี ระบบงาน ที่ทําให้ประชาชนเข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมได้โดยง่าย ในระดับ ๔ จากคะแนน
ธุรการศาลและระบบงานส่งเสริม เต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
งานตุลาการที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้ ผลลัพธ์ ๕.๔ (๒) ปริมาณคดีค้างพิจารณาในศาลนําร่องที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง การ ใช้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี มีไม่เกินร้อยละ ๕ ของคดีที่ขึ้นสู่ศาลทั้งหมด
อํานวยความยุติธรรมได้โดยง่าย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลลัพธ์ ๕.๔ (๓) ศาลยุติธรรมสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ผ่านระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ ของผู้ มี อ รรถคดี ทั้ ง หมด ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลลัพธ์ ๕.๔ (๔) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจในมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ ร องรั บ ระบบการจั ด การองค์ ค วามรู้ ข องศาลยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชน
ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลลัพธ์ ๕.๔ (๕) หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ร้อยละ ๘๐
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้บริหารงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิต ๕.๔.๑ ระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๑ (๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคดีให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ทั่วประเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลคดีระหว่างศาล ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จตามแผนที่
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๑ (๒) การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลคดีที่เป็นเอกสารให้เป็น
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ในศาลนําร่อง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จตามแผนที่
กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๔๔

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๑ (๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี35 ที่มีข้อมูล
เชื่อมโยงกันทุกศาล ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิ ต ๕.๔.๒ ระบบเทคโนโลยี ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๒ (๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ
สารสนเทศรองรับระบบการพิจารณา การพิจารณาพิพากษาคดี36 ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและนําไปใช้ตามแผนที่กําหนด
พิพากษาคดี มีขีดสมรรถนะสูงและ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่า ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๒ (๒) ศาลนําร่องที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการ
มาตรฐานสากล
พิจารณาพิพากษาคดี สามารถลดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐ ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการพิจารณาคดีในระบบศาลปกติ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๕.๔.๓ ระบบเทคโนโลยี ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๓ (๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงาน
สารสนเทศรองรั บ ระบบธุ ร การ ธุรการศาล37 เพื่อบริการประชาชน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและนําไปใช้ตามแผนที่
ศาล ระบบสํานักงาน ระบบการ กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
จั ด การองค์ ค วามรู้ เ พื่ อ บริ ก าร ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๓ (๒) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ
ประชาชน มี ขี ด สมรรถนะสู ง บริหารและระบบสํานักงานช ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและนําไปใช้ตามแผนที่กําหนด
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๔.๓ (๓) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบการ
จัดการองค์ความรู้ของศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการประชาชน38 ได้รับการจัดทําแล้ว
เสร็ จ และนํ า ไปใช้ ต ามแผนที่ กํ า หนด ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๕.๕ พัฒนาคุณภาพการให้บริการต้อนรับประชาชนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผลลั พ ธ์ ๕.๕ ศาลยุ ติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๕ (๑) ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลมีความพึงพอใจที่ได้รับการ
ระบบการให้ บ ริ ก ารต้ อ นรั บ ที่ บริการต้อนรับที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด ในระดับ ๔
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดี ในที่นี้ เช่น ข้อมูลและประวัตินายประกันอาชีพ ข้อมูลล่ามภาษาต่าง ๆ ข้อมูลและ
ประวัติทนายขอแรง ข้อมูลและประวัติที่ปรึกษากฎหมายในคดีครอบครัว ข้อมูลและประวัติการกระทําผิดของจําเลย/ผู้ต้องหา เป็นต้น
36
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการพิจารณาพิพากษาคดี ในที่นี้ เช่น การทดลองนําร่องศาลอิเล็กทรอนิคส์
การส่งเอกสารทางคดี รับส่งคําคู่ความ คําร้องขอผัดฟ้อง/ฝากขัง และการแจ้งคําสั่งศาล ฯลฯ ผ่านทางอิเล็กทรอนิคส์ การไกล่
เกลี่ยผ่านระบบInternet การสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ การผัดฟ้อง/ฝากขัง โดยระบบ Video Conference หรือ Web
Conference การบันทึกคําเบิกความพยานทั้งภาพและเสียงด้วยระบบดิจิตอลในห้องพิจารณาคดี เป็นต้น
37
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบงานธุรการศาล ในที่นี้ คือ การทดลองนําร่องระบบงานธุรการศาลให้
เป็นระบบอิเล็กทรอนิคส์ เช่น ระบบงานรับฟ้อง งานศูนย์นัดความ งานเก็บสํานวนและค้นหาสํานวน งานออกหมาย งาน
ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราว งานจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นต้น
38
ระบบการจัดการองค์ความรู้ของศาลยุติธรรมเพื่อให้บริการประชาชน ในที่นี้ ได้แก่ ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและ
การอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม และศูนย์กลางทางวิชาการด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษ

๔๕

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วดั
ของประชาชนได้ อย่ างมี คุ ณภาพ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๕ (๒) กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในข้อมูล
สูงสุด และมีข้อมูลข่าวสารจากการ ข่าวสารของศาลยุติธรรมที่เผยแพร่สู่สาธารณะ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อศาลยุติธรรมไทย
สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิ ต ๕.๕.๑ ระบบอํ า นวย
ความสะดวกและการให้ บ ริ การ
ต้อนรับประชาชนของศาลยุติธรรม
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่กําหนด
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ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๕.๑ (1) ศาลยุ ติ ธ รรมทั่ ว ประเทศมี พ นั ก งานต้ อ นรั บ ประจํ า
ศาลยุติธรรมที่มีความพร้อมและมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ที่
กําหนด ร้อยละ ๙๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๑ (2) ประชาชนผู้มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจต่อการให้
คําปรึกษาและการแนะแนวทางการให้การบริการแก่ประชาชนของพนักงานต้อนรับ
ประจําศาล ในระดับ ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๑ (3) ช่องทางและกลไกการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของ
ประชาชน ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ง บประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๑ (4) ศาลยุติธรรมมีระบบการอํานวยความสะดวกและการ
ให้บริการต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่มีมาตรฐาน39 ตามที่กําหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๕ ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

ระบบการอํานวยความสะดวกและการให้บริการต้อนรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่มีมาตรฐาน ในที่นี้ เช่น สร้าง
มาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยคําที่ใช้พูดกับประชาชนให้ทุกคนถือปฏิบัติกับประชาชนเหมือนกันทุกคน
จัดสถานที่ภูมิทัศน์และอุปกรณ์อํานวยความสะดวก เช่น จัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีห้องหรือ
ที่นั่งอย่างเพียงพอ มีป้ายบอกทาง/แผนผังจุดบริการตามลําดับขั้นตอน/ป้ายชื่อห้องทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ จัดเตรียม
วัสดุสํานักงานที่จําเป็น ดินสอ ปากกาสําหรับใช้กรอกคําขอไว้บริการ มีบริการถ่ายเอกสาร มีห้องน้ําที่มีสภาพดี เพียงพอ
และสะอาด ฯลฯ จัดให้มีการบริการตลอดเวลาระหว่างเวลาราชการ เช่น เวลา 08.๓0-16.๓0 น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง
ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการบริการ เช่น ติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ
สอบถาม จัดทําป้ายแสดงสถานที่ ประเภทงาน ขั้นตอนของงาน ระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องและชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ มีพนักงานต้อนรับประจําศาลให้คําแนะนํา
ประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนการติดต่องานกับหน่วยงาน คําแนะนําต้องชัดเจน หลีกเลี่ยงคําที่ประชาชนอาจไม่เข้าใจ
จัดเตรียมแบบฟอร์มคําร้อง คําขอต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง โดยมีตัวอย่างแบบคําร้องที่กรอกข้อมูลเป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งมี
พนักงานต้อนรับคอยให้คําแนะนํา และบริการเขียนคําร้อง จัดเอกสารต่าง ๆ ให้ชาวต่างชาติ ผู้ไม่รู้หนังสือและผู้พิการ
มีประกาศเสียงตามสาย มีคอมพิวเตอร์ให้สามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ฯลฯ จัดให้มีช่องทางการติดต่อที่ผู้รับบริการสามารถ
ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้โดยง่าย เช่น โทรศัพท์สายด่วน Website E-mail และกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นต้น

๔๖

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
ผลผลิ ต ๕.๕.๒ การสื่ อ สาร
ประชาสั ม พั น ธ์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๒ (๑) การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์40 ของ
ศาลยุติธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๒ (๒) แผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านต่างประเทศ
ได้ รั บการจั ดทํ าแล้วเสร็จและดํ าเนินการเผยแพร่ ข้อมู ลข่าวสารตามแผนที่ กํ าหนด
ภายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๕.๒ (๓) เครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ระหว่างศาลยุติธรรมกับเครือข่ายทางสังคมและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ
มีเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ใน แต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

กลยุทธ์ ๕.๖ เสริมสร้างคุณภาพระบบงานการเงิน บัญชี และการบริหารทรัพย์สิน
ผ ล ลั พ ธ์ ๕ . ๖ สํ านั กงานศาล ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๖ (๑) ข้าราชการฝ่ายตุลาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความ
ยุ ติ ธรรม มี ร ะบบงานการเงิ น พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการให้บริการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ
บัญ ชี และการบริ ห ารทรัพ ย์ สิน ครุภัณฑ์ ในระดับ ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ส ามารถสนับ สนุ น ภารกิ จของ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๖ (๒) ข้อทักท้วงจากการตรวจสอบทางการเงินที่ส่อไปในทาง
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๖ (๓) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยตรวจสอบภายใน มี
ความพึงพอใจในข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของ
หน่วยงานในสังกัด ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตั ว ชี้วั ด ผลลั พ ธ์ ๕.๖ (๔) ประชาชนผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการศาลและข้ า ราชการฝ่ า ย
ตุลาการที่ปฏิบัติงานภายในศาล มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารที่ทําการศาลยุติธรรม ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของศาล
การมีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ และการมีความเป็นอารยะสถาปัตย์
ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗)
ผลผลิต ๕.๖.๑ ระบบงานการเงิน ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๑ (๑) ระบบการเงิน และบัญชี อย่างน้อย ๒ ระบบ ได้รับการ
และบัญชี มีความทันสมัย โปร่งใส พั ฒ นาให้ มี ค วามทั น สมั ย รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
และมีประสิทธิภาพ
40

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในที่นี้ ได้แก่ การส่งข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อสัญญาณวิทยุโทรทัศน์
ผ่านดาวเทียมและภาคพื้นดินครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านสัญญาณวิทยุกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาที่ทันสมัย และการส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบดิจิทัลคอนเท้นท์ผ่านระบบโครงข่ายสื่อสาร
ความเร็วสูงทั้งระบบมีสายและไร้สาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter การส่งข้อความผ่านมือถือ
การส่งข่าวสารผ่านระบบ e – mail การดาวน์โหลดข้อมูลจาก Tablet publishing ในรูป e – book, e – magazine การ
รับชมโทรทัศน์ออนไลน์ การรับฟังวิทยุออนไลน์ เป็นต้น

๔๗

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผลผลิต ๕.๖.๒ ระบบตรวจสอบ
ทางการเงิ น เป็ น ไปอย่ า งมี
มาตรฐาน ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบของสํ า นั ก งานการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และหน่ ว ย
ตรวจสอบภายใน

ผลผลิต ๕.๖.๓ พัสดุ ครุภัณฑ์ มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
และเพียงพอต่อการใช้งาน

ผลผลิต ๕.๖.๔ อาคารที่ทําการ
ศาลยุติธรรม มีรูปแบบที่สะท้อน
ภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของ
ศาล มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยเพี ย งพอต่ อ
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ และมี ค วาม
เป็นอารยะสถาปัตย์

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๑ (๒) ระเบียบ/แนวทางการปฏิบัติทางการเงิน และบัญชี ได้รับ
การทบทวน ปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับการระบบการเงินและบัญชีของภาครัฐ
แล้วเสร็จ จํานวน ๒ เรื่อง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๒ (๑) หน่วยงานในสังกัดได้รับการตรวจสอบทางการเงินจาก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๒ (๒) หน่วยงานในสังกัดได้รับการตรวจสอบทางการเงินจาก
หน่วยตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ตามแผนที่
กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๖.๒ (๓) กฎบั ตรการตรวจสอบภายในได้ รั บการปรั บปรุ งให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและแนวทางในการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ แล้วเสร็จ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๒ (๔) หน่วยงานในสังกัดมีระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน
และบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๓ (๑) พัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ ๙๕ ได้ รั บ การจั ด หาตามความต้อ งการของหน่ ว ยงานและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานเหมาะสมกับราคา ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ๕.๖.๓ (๒) ศู น ย์ ข้ อ มู ล พั ส ดุ ได้ รั บ การจั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๓ (๓) ครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ได้รับการจัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์/เกณฑ์ที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๓ (๔) ครุภัณฑ์/วัสดุที่มีสภาพเป็นครุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐๐ ไม่เสื่อมสภาพการใช้งานก่อนระยะเวลาประกัน/ก่อนระยะเวลาตามเกณฑ์ที่
กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๔ (๑)แผนก่อสร้าง และแผนการการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศาลยุติธรรม ที่มีการจัดลําดับความสําคัญในการดําเนินงาน ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๔ (๒) อาคารที่ทําการศาลยุติธรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ได้รับการก่อสร้างตามรูปแบบที่สะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของศาล มีพื้นที่ใช้
สอยเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ มีความเป็นอารยะสถาปัตย์ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน แล้ ว เสร็ จ ร้ อ ยละ ๘๐ ตามแผนที่ กํา หนด ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๖.๔ (๓) อาคารที่ทําการศาลยุติธรรม ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีภาพลักษณ์ความเป็นอิสระของศาล มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ
มี ค วามเป็ น อารยะสถาปั ต ย์ แ ละมี คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน แล้ ว เสร็ จ ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ ๘๐ ตามแผนที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๔๘
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ตัวชี้วดั
กลยุ ท ธ์ ๕.๗ เสริมสร้างระบบการบริหารทรัพ ยากรบุคคลข้าราชการศาลยุ ติธรรม พนั กงานราชการและลูก จ้า ง
เพื่อสรรหา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์กําลังคนที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูง รองรับบทบาทภารกิจตามนโยบาย
ประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลั พ ธ์ ๕.๗ ศาลยุ ติ ธ รรมมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๗ (๑) การปฏิบัติงานรองรับระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริม
ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร งานตุลาการ และการให้บริการประชาชนของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ
บุ ค คลข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม และลูกจ้าง สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดที่
พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง กําหนดในแผนยุ ทธศาสตร์ ศาลยุติธรรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๕ ของตั วชี้วัดเกี่ยวกั บ
ที่สามารถรองรับบทบาทภารกิจ ระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และการให้บริการประชาชนทั้งหมด
ตามนโยบายประธานศาลฎี ก า ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
และแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๗ (๒) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ศ กําหนด ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากรทั้งหมดในแต่ละประเภท ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๗ (๓) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีความ
พึงพอใจต่อมาตรการการบริหารทรัพยากรบุคคล และความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ
(Career Path) ของตน ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์ ๕.๗ (๔) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
มีความพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ได้รับ ในระดับ ๔
จากคะแนนเต็ม ๕ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลผลิ ต ๕.๗.๑ อั ต รากํ า ลั ง ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๑ (๑) โครงสร้างและแผนอัตรากําลังข้าราชการศาลยุติธรรม
ข้าราชการศาลยุติธรรมมีขนาด ที่กําหนดจํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ ได้รับ
แ ล ะ ส ม ร ร ถ น ะ ที่ เ ห ม า ะ ส ม การทบทวนแล้วเสร็จ และนําไปใช้เป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๑ (๒) มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (Job specification) รายตําแหน่ง
ที่กําหนด หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ ทักษะ สมรรถนะของ
ตําแหน่งแต่ละระดับที่ถูกต้อง ชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจหลักและภารกิจสําคัญ ได้รับการ
ทบทวนแล้วเสร็จ และนําไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหน่ง ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๑ (๓) แบบบรรยายลักษณะงาน (Job description) รายตําแหน่ง
ที่ ถู กต้ องตามมาตรฐานได้ รั บการทบทวนแล้ วเสร็ จ และนํ าไปใช้ เป็ นกรอบในการ
ปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๑ (๔) แผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมรายตําแหน่งที่ชัดเจน ได้รับความจัดทําแล้วเสร็จและนําไปใช้เป็น
เกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วดั ผลผลิต ๕.๗.๑ (๕) แผนความต่อเนื่องทางการบริหาร (Succession Planning)
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ได้รับความจัดทําแล้วเสร็จและนําไปใช้ในการสรรหา
และพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
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ผลผลิต ๕.๗.๒ ระบบการแต่งตั้ง
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง การ
โยกย้าย และกิจกรรมด้านการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลอื่ น ๆ มี
ความเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และทันเวลา

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๑) หลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ในการแต่งตั้ง การเลื่อนตําแหน่ง
การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ได้รับการทบทวน แล้วเสร็จ และได้รับความ
เห็นชอบจาก ก.ศ. ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๒) การสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง มีการวัดความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะที่ตรงตามตําแหน่ง ตามแผนอัตรากําลังและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
รายตํ า แหน่ง ไม่น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ ๕๐ ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๓) ฐานข้อมูลบุคคลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ได้รับการจัด
ทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๔) การกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสมได้รับ
การทบทวนแล้วเสร็จ และนําไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อน
เงินเดือน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๕) หน่วยงานในสังกัด ร้อยละ ๑๐๐ ประกาศหลักเกณฑ์
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติร าชการให้ ผู้ใ ต้ บัง คั บ บัญ ชาทราบก่ อ นการประเมิ นผล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๒ (๖) หน่วยงานในสังกัดร้อยละ ๑๐๐ มีเกณฑ์การให้คะแนน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ บุ ค คลที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ผลผลิต ๕.๗.๓ สิทธิประโยชน์และ ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๓ (๑) แผนการปรับปรุงระบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่
สวัสดิการ มีความเหมาะสมกับฐานะ ตอบสนองความต้องการของข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับการ
และสมดุ ลกั บคุ ณภาพชี วิ ตในการ จั ด ทํ า แล้ ว เสร็ จ และมี ก ารดํ า เนิ น การไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๗๐ ตามแผนที่ กํ า หนด
ทํางานของข้าราชการศาลยุติธรรม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๗.๓ (๒) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต (Work-Life-Balance) ข้าราช
การศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จและมีการ
ดําเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ตามแผนที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
25๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
กลยุทธ์ ๕.๘ พัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น
และมีขีดสมรรถนะสูง รองรับบทบาทภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผลลั พ ธ์ ๕.๘ ข้ า ราชการศาล ตัวชี้ วัด ผลลัพ ธ์ ๕.๘ (๑) ประชาชนผู้ม าติ ดต่ อ ราชการศาลทั้ ง ชาวไทยและชาว
ยุติธรรม พนักงานราชการ และ ต่างประเทศ มีความพึงพอใจในความรู้ ความสามารถของข้าราชการศาลยุติธรรม
ลู ก จ้ า ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในภาพรวม ในระดับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ ภายใน
ซื่อสัตย์ สุจริตและมีขีดสมรรถนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สู ง รองรั บ บทบาทภารกิ จ ตาม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๘ (๒) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน และการทุจริตประพฤติ
น โ ย บ า ย ป ร ะ ธ า น ศ า ล ฎี ก า มิชอบของข้าราชการศาลยุ ติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง มี ไม่เกิ นร้อยละ ๕
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการเข้ า สู่ ของบุคลากรทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาคมอาเซี ย นได้ อ ย่ า งมี ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๘ (๓) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ประสิทธิผล
กระทําผิดวินัยไม่เกินร้อยละ ๕ ของบุคลากรทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ผลผลิ ต ๕.๘.๑ ข้ าราชการศาล
ยุ ติ ธรรม พนั กงานราชการ และ
ลูกจ้าง ได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกให้
มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

ผลผลิต ๕.๘.๒ ข้าราชการศาล
ยุติธรรม พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง มีขีดสมรรถนะสูง รองรับ
บทบาทภารกิ จ ตามนโยบาย
ประธานศาลฎี ก า แผนยุ ท ธ
ศาสตร์แ ละการเข้ า สู่ ป ระชาคม
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ๕.๘ (๔) ข้าราชการศาลยุติธรรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมตามแผนพัฒนารายบุคคลไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 9๐ ในแต่ละปี
ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์ ๕.๘ (๕) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ในลักษณะสื่อสารได้ อย่างน้อย ๑ ภาษา ร้อยละ ๓๐
ของบุคลากรทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๑ (๑) กิจกรรมการสร้างค่านิยมร่วมทั่วทั้งองค์กร ในการเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริต การต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๑ (๒) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร้อยละ
๑๐๐ ได้ รั บการส่ งเสริ มให้ ปฏิ บั ติ ตามหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม และหลั กธรรมาภิ บาล
ตามหลักสูตรฝึกอบรมที่กําหนด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๑) แผนพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรมรายบุคคล (Indivi
dual Development Plan: IDP) ได้รับการทบทวนแล้วเสร็จและนําไปใช้ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๒) การทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมให้รองรับบทบาทภารกิจ
ตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ข้าราชการศาลยุติธรรมทุกระดับ ได้รับการจัดทําแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๓) ข้าราชการศาลยุติธรรม ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน รองรับบทบาทภารกิจ
ตามนโยบายประธานศาลฎีกา แผนยุทธศาสตร์และการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๑๐๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด
ตัว ชี้ วัด ผลผลิ ต ๕.๘.๒ (๔) ข้า ราชการศาลยุ ติธ รรมผู้ มีผ ลงานและศัก ยภาพสู ง
(Talent Management) ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาให้เป็นต้นแบบข้าราชการ
ศาลยุติธรรมที่ทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ทั้งงานเฉพาะ
ด้าน และงานบริหาร ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ร้อยละ ๙๕ ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๕) โรงเรียนผู้อํานวยการ ได้รับการจัดตั้งแล้วเสร็จและ
ดําเนินการฝึ ก อบรมตามมาตรฐานหลักสู ตรที่กําหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๖) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ร้อยละ ๗๐ ได้รับความรู้ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น e-Learning หรือเว็บไซต์ ผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดในแต่ละหลักสูตร ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

๕๑

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต

ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๗) บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการศึกษา
ของข้าราชการศาลยุติธรรม ระหว่างศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยหรือองค์กรต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ และประเทศในประชาคมอาเซียนรวมถึงประเทศอื่น ร้อยละ ๘0 ได้รับ
การจัดทําตามแผนที่กําหนดในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๘) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๙) ข้าราชการศาลยุติธรรมที่เข้ารับทุนฝึกอบรมต่างประเทศ
ร้อยละ ๙๐ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามที่กําหนดในแต่ละหลักสูตร ในแต่ละปี โดยใช้
งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลผลิต ๕.๘.๒ (๑๐) ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้าง
มีพื้นฐานภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา ร้อยละ ๗0 ของบุคลากรทั้งหมด
ภายในปี 25๖๐ โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

1

ภาคผนวก ก
วิธีการวัดผลตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ ๑.๑ (3) ศาลยุติธรรมร้อยละ 80 มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรมดีเด่นในส่วนของงานคดี
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนศาลที่มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรมดีเด่นในส่วนของงานคดีไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐

x 100

จํานวนศาลยุติธรรมทั้งหมด

ผลลัพธ์ ๑.๑ (4) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จของศาลชั้นต้น ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ 0.1 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ของศาลชั้นอุทธรณ์ในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นต้นในปีปัจจุบัน

จํานวนคดีรับใหม่ของศาลชั้นอุทธรณ์ในปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นต้นในปีที่ผ่านมา

x 100

ผลลัพธ์ ๑.๑ (5) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จของศาลชั้นอุทธรณ์ ลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยร้อยละ ๒.๐ ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ของศาลฎีกาในปีปัจจุบัน
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นอุทธรณ์ในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีรับใหม่ของศาลฎีกาในปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นอุทธรณ์ในปีที่ผ่านมา

x 100

2

ผลลัพธ์ ๑.๑ (6) ศาลชั้นอุทธรณ์ที่คดีถึงที่สุดมีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลชั้นต้น ไม่เกินร้อยละ 8
ของคดีทั้งหมดที่ศาลชั้นอุทธรณ์มีคําพิพากษาถึงที่สุด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

วิธีการวัด
จํานวนคดีถึงที่สุดของศาลชั้นอุทธรณ์ที่คดีถึงที่สุดที่กลับคําพิพากษาศาลชั้นต้น

x 100

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นอุทธรณ์

ผลลัพธ์ ๑.๑ (7) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์ ไม่เกินร้อยละ 8
ของคดีทั้งหมดที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนคดีของศาลฎีกาที่กลับคําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์

x 100

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกา

ผลลัพธ์ ๑.๑ (8) จําเลยผู้กระทําผิดในคดีอาญาที่ศาลตัดสินลงโทษจําคุก มีจํานวนลดลงไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2
จากจํานวนจําเลยที่ต้องโทษทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
จํานวนจําเลยผู้กระทําผิดในคดีอาญาที่ศาลตัดสินลงโทษจําคุก
จํานวนจําเลยที่ต้องโทษทั้งหมด

x 100

3

ผลผลิต ๑.๑.2 (1) คดีแต่ละประเภท ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด คดีผู้บริโภคและคดีสิ่งแวดล้อม
ในแต่ละชั้นศาล พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้งบประมาณภายใน
วงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีแต่ละประเภท ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดียาเสพติด คดีผู้บริโภค และคดีสงิ่ แวดล้อม ในแต่ละชั้นศาล เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน

จํานวนคดีแต่ละประเภทที่ขึ้นสู่แต่ละชั้นศาล (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

จํานวนคดีแพ่งในศาลชั้นต้น ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีอาญาในศาลชั้นต้น ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดียาเสพติดในศาลชั้นต้น ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีผู้บริโภคในศาลชัน้ ต้น ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีผู้บริโภคที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้น ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100
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จํานวนคดีแพ่งในศาลชั้นอุทธรณ์ ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีอาญาในศาลชั้นอุทธรณ์ ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดียาเสพติดในศาลชั้นอุทธรณ์ ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์ ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีผู้บริโภคที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นอุทธรณ์ ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีสงิ่ แวดล้อมที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

จํานวนคดีแพ่งในศาลฎีกา ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีอาญาในศาลฎีกา ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดียาเสพติดในศาลฎีกา ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีผู้บริโภคที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา ที่เสร็จไปตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีสิ่งแวดล้อมที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

5

ผลผลิต ๑.๑.2 (2) ศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์กําหนดนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 8๐ ของคดีที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีของศาลฎีกาที่สามารถนัดฟังคําพิพากษาได้ทันที

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)
จํานวนคดีของศาลชั้นอุทธรณ์ที่สามารถนัดฟังคําพิพากษาได้ทันที
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

ผลผลิต ๑.๑.2 (3) ศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์อ่านคําพิพากษาผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ
ด้วย Web Conference ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีที่ศาลฎีกาอ่านคําพิพากษาผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพด้วย Web Conference

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกา
จํานวนคดีที่ศาลชั้นอุทธรณ์อ่านคําพิพากษาผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพด้วย Web Conference

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชั้นอุทธรณ์

ผลผลิต ๑.๑.2 (4) คดีในศาลฎีกาแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๓๐
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกา
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกา (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

x 100

x 100
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ผลผลิต ๑.๑.2 (5) คดีในศาลชั้นอุทธรณ์แล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 7๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
คดีเสร็จไปของศาลชั้นอุทธรณ์
คดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

ผลผลิต ๑.๑.2 (6) คดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ แล้วเสร็จภายใน 1 ปี จากคดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์
ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
คดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์เสร็จไปภายใน 1 ปี
(ไม่เกิน ๑ เดือน + เกิน ๑ เดือน ไม่เกิน ๓ เดือน + เกิน ๓ เดือนไม่เกิน ๖ เดือน + เกิน ๖ เดือนไม่เกิน ๑ ปี)

คดียาเสพติดที่ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

ผลผลิต ๑.๑.2 (7) คดีในศาลชั้นต้นแล้วเสร็จจากคดีที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘5
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ

x 100

ผลผลิต ๑.๑.2 (8) คดีส่วนอาญาในศาลชั้นต้น แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จากคดีส่วนอาญาที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น
ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีอาญาแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ของศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
จํานวนคดีอาญาที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ

x 100
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ผลผลิต ๑.๑.2 (9) คดีส่วนแพ่งในศาลชั้นต้น แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จากคดีส่วนแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลชั้นต้น
ทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีแพ่งแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ของศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลชั้นต้นในกรุงเทพฯ

x 100

ผลผลิต ๑.๑.2 (10) คดีในศาลชั้นต้นในระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องใช้ระยะเวลารอการพิจารณาภายใน
เกณฑ์ที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่
กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีในศาลชั้นต้นในระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องทีใ่ ช้ระยะเวลารอการพิจารณาภายในเกณฑ์ที่กําหนด

x 100

จํานวนคดีในศาลชั้นต้นในระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ ๑.2 (3) คดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากคดีแพ่งที่เข้าสู่การพิจารณา
ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาล
ปีปัจจุบัน (คดีค้างมา+คดีรับใหม่ )

x 100

จํานวนคดีแพ่งที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาล
ปีที่ผ่านมา (คดีค้างมา+คดีรับใหม่ )

x 100
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ผลลัพธ์ ๑.2 (4) คดีชํานัญพิเศษไกล่เกลี่ยสําเร็จ เพิ่มขึ้นแต่ละประเภท ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10 จากคดีชํานัญพิเศษ
แต่ละประเภทที่เข้าสู่การพิจารณา ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน
จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ขึ้นสู่ศาล
ปีปัจจุบัน (ค้างมา+รับใหม่ )

จํานวนคดีแรงงานที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน
จํานวนคดีแรงงานที่ขึ้นสู่ศาล
ปีปัจจุบัน (ค้างมา+รับใหม่ )

x 100

x 100

จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ขึ้นสู่ศาล
ปีที่ผ่านมา (ค้างมา+รับใหม่ )

จํานวนคดีแรงงานที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีแรงงานที่ขึ้นสู่ศาล
ปีที่ผ่านมา (ค้างมา+รับใหม่ )

x 100

หมายเหตุ คดีชํานัญพิเศษที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จ ในที่นี้ หมายถึง คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีแรงงาน ไม่รวมคดีภาษีและคดีล้มละลาย

ผลผลิต ๑.๒.๑ (2) ศาลชั้นต้นนําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 100 ของศาลชั้นต้นทั้งหมด
ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนศาลชั้นต้นในกลุ่มศาลแพ่ง ศาลอาญาในเขตกรุงเทพฯ ศาลชํานัญพิเศษ
(ยกเว้นศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง) ศาลจังหวัด ศาลแขวง (ไม่รวมกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว)
ที่มีการนําระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้

x 100

จํานวนศาลชั้นต้นในกลุ่มศาลแพ่ง ศาลอาญาในเขตกรุงเทพฯ ศาลชํานัญพิเศษ
(ยกเว้นศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง) ศาลจังหวัด ศาลแขวง (ไม่รวมกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว)

หมายเหตุ ศาลชั้นต้น ในที่นี้ หมายถึง ศาลชั้นต้นเฉพาะศาลคดีแพ่งและศาลคดีอาญาในเขตกรุงเทพมหานคร
ศาลชํานัญพิเศษ ยกเว้น ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง ศาลจังหวัด ศาลแขวง ไม่รวมศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

x 100
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ผลผลิต ๑.๒.๑ (3)

คดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 100
ของคดีผู้บริโภคทั้งหมดในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้นที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

x 100

จํานวนคดีผู้บริโภคที่เข้าสู่ศาลชัน้ ต้นทั้งหมด (คดีค้างมา + คดีรบั ใหม่)

ผลผลิต ๑.๒.๑ (4) คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25
ของคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในศาลทรัพย์สินฯ ที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

x 100

จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินฯ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต ๑.๒.๑ (5) คดีภาษีอากรในศาลภาษีอากรกลางที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15
ของคดีภาษีอากรทั้งหมดในแต่ละปี ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีภาษีอากรในศาลภาษีอากรกลางที่เข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

x 100

จํานวนคดีภาษีอากรที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต ๑.๒.๑ (6) คดีแรงงานในศาลแรงงานทั้งหมดเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร้อยละ 100
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีแรงงานในกลุ่มศาลแรงงานทีเ่ ข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
จํานวนคดีแรงงานที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลแรงงาน (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100
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ผลลัพธ์ ๑.3 (4) ข้อพิพาทที่ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ แล้วเสร็จจากข้อพิพาทที่เข้าสู่
กระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3๐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนข้อพิพาทเสร็จไปด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
จํานวนข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม
(คดีค้างมา+ คดีรับใหม่)

x 100

ผลผลิต ๑.3.1 (1) ข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานศาลยุติธรรม ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ร้อยละ 80
แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2560
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี
จํานวนข้อพิพาทที่เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2560

x 100

ผลผลิต ๑.4.2 (1) จําเลยได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของคําร้องขอปล่อยตัว
ชั่วคราวทั้งหมด ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนจําเลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

x 100

จํานวนคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมด

ผลผลิต ๑.6.2 (1) คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วเสร็จ
ตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100
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ผลผลิต ๑.7.2 (1) คดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต ๑.7.4 (1) คดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาคดีในศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้ง แล้วเสร็จตามกรอบเวลา
มาตรฐานที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงิน
ที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีของศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้งแล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์แผนกคดีเลือกตั้ง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลลัพธ์ ๑.9 (3) คดีครอบครัวที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 จากคดีครอบครัวที่เข้าสู่
การพิจารณา ในแต่ละปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
จํานวนคดีครอบครัวที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีปัจจุบัน
จํานวนคดีครอบครัวที่เข้าสู่การพิจารณา
ปีปัจจุบัน (คดีค้างมา+คดีรับใหม่ )

x 100

จํานวนคดีครอบครัวที่ไกล่เกลี่ยสําเร็จปีที่ผ่านมา
จํานวนคดีครอบครัวที่เข้าสู่การพิจารณา
ปีที่ผ่านมา (คดีค้างมา+คดีรับใหม่ )

x 100

ผลลัพธ์ 2.1 (5) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าฯ เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จ
ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินฯ ในปีปัจจุบัน

จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ เสร็จไปในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินฯ ในปีที่ผ่านมา

จํานวนคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ เสร็จไปในปีที่ผ่านมา

x 100
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ผลลัพธ์ 2.1 (6) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จ
ของศาลล้มละลายกลาง ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.1 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายในปีปัจจุบัน

จํานวนคดีล้มละลายเสร็จไปในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายในปีที่ผ่านมา

จํานวนคดีล้มละลายเสร็จไปในปีที่ผ่านมา

x 100

ผลลัพธ์ 2.1 (7) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จ
ของศาลภาษีอากรกลาง ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.1 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรในปีปัจจุบัน

จํานวนคดีภาษีอากรเสร็จไปในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรในปีที่ผ่านมา

จํานวนคดีภาษีอากรเสร็จไปในปีที่ผ่านมา

x 100

ผลลัพธ์ 2.1 (8) คดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน เปรียบเทียบกับคดีแล้วเสร็จ
ของศาลแรงงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 0.1 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนคดีรับใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานในปีปัจจุบัน

จํานวนคดีแรงงานเสร็จไปในปีปัจจุบัน

x 100

จํานวนคดีรบั ใหม่ที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานในปีที่ผ่านมา

จํานวนคดีแรงงานเสร็จไปในปีที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ 2.1 (9) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ไม่เกินร้อยละ 7 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่กลับคําพิพากษาของศาลทรัพย์สินฯ
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ

x 100

x 100
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ผลลัพธ์ 2.1 (10) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลล้มละลายกลาง ไม่เกินร้อยละ 8
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายที่กลับคําพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลาย

x 100

ผลลัพธ์ 2.1 (11) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ไม่เกินร้อยละ 15
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรที่กลับคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร

x 100

ผลลัพธ์ 2.1 (12) ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับผลคําพิพากษากลุ่มศาลแรงงาน ไม่เกินร้อยละ 3
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0

วิธีการวัด
จํานวนผลคําพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานทีก่ ลับคําพิพากษาของศาลกลุ่มศาลแรงงาน
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน

x 100
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ผลผลิต 2.1.2 (1) ศาลชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน พิจารณาพิพากษาคดี
แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐานที่กําหนด ร้อยละ 80 ของคดีชํานัญพิเศษทั้งหมด
ในแต่ละศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลชํานัญพิเศษในแต่ละศาลที่แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลชํานัญพิเศษในแต่ละศาล (ค้างมา + รับใหม่)

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ที่แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (ค้างมา + รับใหม่)
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลางที่แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีทขี่ ึ้นสู่ศาลล้มละลายกลาง (ค้างมา + รับใหม่)
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลางที่แล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีทขี่ ึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง (ค้างมา + รับใหม่)
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่กลุ่มศาลแรงงานทีแ่ ล้วเสร็จตามกรอบเวลามาตรฐาน
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่กลุ่มศาลแรงงาน (ค้างมา + รับใหม่)

x 100

x 100

x 100

x 100
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ผลผลิต 2.1.2 (2) ศาลชํานัญพิเศษ ทั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลล้มละลายกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และกลุ่มศาลแรงงาน กําหนดนัดฟังคําพิพากษา
ล่วงหน้าได้ทันที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคดีชํานัญพิเศษทั้งหมดในแต่ละศาล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชํานัญพิเศษที่สามารถนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที

x 100

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลชํานัญพิเศษ

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ทีส่ ามารถนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลล้มละลายกลางที่สามารถนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลล้มละลายกลาง

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลภาษีอากรกลางทีส่ ามารถนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที

จํานวนคดีเสร็จไปของศาลภาษีอากรกลาง

จํานวนคดีเสร็จไปของกลุม่ ศาลแรงงานที่สามารถนัดฟังคําพิพากษาล่วงหน้าได้ทันที

จํานวนคดีเสร็จไปของกลุ่มศาลแรงงาน

x 100

x 100

x 100

x 100

ผลผลิต 2.๑.2 (3) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พิจารณาคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด ผ่านระบบทางไกล
ผ่านจอภาพด้วย Web Conference ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคดีชํานัญพิเศษทั้งหมด
ที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินฯ พิจารณาคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพด้วย Web Conference

จํานวนคดีชํานัญพิเศษที่ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัด (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100
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ผลผลิต 2.1.2 (4) คดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 90 จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินฯ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต 2.1.2 (5) คดีในศาลล้มละลายกลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 จากคดีทั้งหมด
ที่ขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลาง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลล้มละลายกลาง

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลาง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต 2.1.2 (6) คดีในศาลภาษีอากรกลาง แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 จากคดีทั้งหมด
ที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลภาษีอากรกลาง

x 100

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ผลผลิต 2.1.2 (7) คดีในศาลกลุ่มศาลแรงงาน แล้วเสร็จไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จากคดีทั้งหมด
ที่ขึ้นสู่ศาลกลุ่มศาลแรงงาน ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีเสร็จไปของศาลในกลุ่มศาลแรงงาน
จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลแรงงาน (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100
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ผลผลิต 2.๑.3 (5) ศาลชํานัญพิเศษนําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอลมาใช้ ดังนี้
1.) ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2.) ศาลล้มละลายกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3.) ศาลภาษีอากรกลาง ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4.) ศาลแรงงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 จากคดีทั้งหมดที่ขึ้นสู่ศาล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนคดีที่ศาลทรัพย์สินฯ นําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินฯ (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ปริมาณคดีที่ศาลล้มละลายกลางนําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลล้มละลายกลาง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ปริมาณคดีที่ศาลภาษีอากรกลางนําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจิตอลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลภาษีอากรกลาง (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

ปริมาณคดีที่ศาลในกลุ่มศาลแรงงานนําระบบบันทึกคําพยานด้วยระบบดิจติ อลมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาคดี

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลในกลุ่มศาลแรงงาน (คดีค้างมา + คดีรับใหม่)

x 100

x 100

x 100

x 100
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ผลลัพธ์ 5.1 (1) นโยบายประธานศาลฎีกาได้ถูกนําไปปฏิบัติ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของนโยบายทั้งหมด ในแต่ละปี
วิธีการวัด
จํานวนนโยบายประธานศาลฎีกาที่ได้ถูกนําไปปฏิบัติ

x 100

จํานวนนโยบายประธานศาลฎีกาทั้งหมด

ผลลัพธ์ 5.1 (5) กลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 สามารถนําไปดําเนินการ
ในทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลยุทธ์ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
จํานวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560นําไปดําเนินการในทางปฏิบัติ

x 100

จํานวนกลยุทธ์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 – 2560 ทั้งหมด

ผลผลิต 5.1.2 (2) ศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง บริหารงาน/โครงการแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายผลผลิต
ที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของงาน/โครงการทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณ
ภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนงาน/โครงการของศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง ที่ดําเนินการแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายผลผลิตที่กําหนด

x 100

จํานวนงาน/โครงการ ของศาลและหน่วยงานในส่วนกลางทั้งหมด

ผลผลิต 5.1.2 (3) ศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง ร้อยละ 80 เบิกจ่ายงบประมาณงาน/โครงการ ได้ตามที่
กําหนดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือบรรลุผลผลิต โดยใช้วงเงินงบประมาณ
ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนศาลและหน่วยงานในส่วนกลาง ที่เบิกจ่ายงบประมาณงาน/โครงการได้ตามที่กาํ หนดในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือบรรลุผลผลิต โดยใช้วงเงินงบประมาณไม่เกินกว่าทีก่ ําหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ศาลและหน่วยงานในส่วนกลางทั้งหมดได้รบั งบประมาณงาน/โครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

x 100
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ผลลัพธ์ 5.2 (1) ศาลยุติธรรมร้อยละ 85 มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรมดีเด่นในส่วนของงานธุรการศาล
และการบริการประชาชน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วิธีการวัด
จํานวนศาลที่มีคะแนนการประเมินศาลยุติธรรมดีเด่นในส่วนของงานธุรการศาลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95

x 100

จํานวนศาลยุติธรรมทั้งหมด

ผลผลิต 5.2.1 (3) ศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดน ได้รับการพัฒนาระบบงานธุรการศาลทั่วทั้งศาล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดนทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดนที่ได้รับการพัฒนาระบบงานธุรการศาลทัว่ ทั้งศาล
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเสร็จ

x 100

จํานวนศาลยุติธรรมในแถบจังหวัดชายแดน

ผลผลิต 5.2.2 (2) ข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้นมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของศูนย์นัดความ
ในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ในการตรวจหาวันนัดแก่คู่ความ
และกําหนดวันนัดสืบพยานแทนผู้พิพากษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของข้าราชการ
ตุลาการในศาลชั้นต้นทั้งหมด ในแต่ละปี โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้นที่มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของศูนย์นัดความในระบบการพิจารณา
คดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ในการตรวจหาวันนัดแก่คู่ความและกําหนดวันนัดสืบพยานแทนผู้พิพากษา

จํานวนข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น

x 100
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ผลผลิต 5.2.2 (3) คดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องโดยผ่านศูนย์นัดความ
และระบบก่อนวันนัดในศาลชั้นต้น มีอัตราคดีคงค้าง ไม่เกินร้อยละ 10 ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีคงค้างของคดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
โดยผ่านศูนย์นัดความและระบบก่อนวันนัดในศาลชั้นต้น

x 100

จํานวนคดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
โดยผ่านศูนย์นัดความและระบบก่อนวันนัดในศาลชั้นต้น

ผลผลิต 5.2.2 (4)

ระบบติดตามพยานที่สนับสนุนและสอดส่องให้คู่ความนําพยานมาเบิกความโดยไม่ต้อง
เลื่อนคดี ทําให้การเลื่อนคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในแต่ละศาล
มีไม่เกินร้อยละ 10 ของคดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องทั้งหมด ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนคดีที่ถูกเลื่อนจากการใช้ระบบติดตามพยานในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในแต่ละศาล

x 100

จํานวนคดีที่เข้าสู่ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่อง

ผลลัพธ์ 5.3 (1) หน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ร้อยละ 85 มีคะแนนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
ระดับหน่วยงาน ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปี

วิธีการวัด
จํานวนหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางที่มีคะแนนการประเมินฯ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80

x 100

จํานวนหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง

ผลลัพธ์ 5.4 (2) ปริมาณคดีค้างพิจารณาในศาลนําร่องที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนา
ระบบการพิจารณาพิพากษาคดี มีไม่เกินร้อยละ 5 ของคดีที่ขึ้นสู่ศาลทั้งหมด
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
ปริมาณคดีค้างพิจารณาในศาลนําร่องที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดี

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่ศาลนําร่อง

x 100
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ผลลัพธ์ 5.4 (3) ศาลยุติธรรมสามารถให้บริการแก่ประชาชนผู้มีอรรถคดี ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มีอรรถคดีทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
จํานวนประชาชนผู้มีอรรถคดีที่สามารถใช้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม

x 100

จํานวนประชาชนผู้มีอรรถคดีทั้งหมด

ผลลัพธ์ 5.4 (5) หน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง ร้อยละ 80 สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้บริหารงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

วิธีการวัด
จํานวนหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลางที่สามารถนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้บริหารงานตามที่สํานักงานศาลยุติธรรมกําหนด

x 100

จํานวนหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมในส่วนกลาง

ผลผลิต 5.5.1 (1) ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีพนักงานต้อนรับประจําศาลยุติธรรมที่มีความพร้อม
และมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ที่กําหนด ร้อยละ 90 ในแต่ละปี
โดยใช้งบประมาณภายในวงเงินที่กําหนด

วิธีการวัด
จํานวนพนักงานต้อนรับประจําศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่มีความพร้อม
และมีจิตสํานึกในการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์ที่กําหนด
จํานวนพนักงานต้อนรับประจําศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

x 100

