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คําสั่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ที่ 28/2560
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ด ว ยคณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมได มี ม ติ ใ นการประชุ ม ครั้ ง ที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อใช
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
ดังนั้น จึงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช แผนยุ ทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่ อเป นกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงานและพัฒนาองคกรศาลยุติธรรม จัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป จัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป แผนการใชจายงบประมาณประจําป และการบริหารงานตามอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามเปาประสงคของแผนยุทธศาสตร
2. จัดทําแผนงาน โครงการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564
และติดตาม เรงรัดการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนประเมินผลใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของโครงการ
ทั ้ง นี ้ ใหใ ชแ ผนยุท ธศาสตรศ าลยุต ิธ รรม พ.ศ. 2561 – 2564 ตั ้ง แตว ัน ที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
ประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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สารจากประธานศาลฎีกา
ศาลยุ ติ ธ รรมเป น สถาบั นที่ ใ ช
อํ า นาจอธิ ป ไตย คื อ อํ า นาจตุ ล าการ เพื่ อสร า งและ
อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมภายใต ห ลั ก นิ ติ ธ รรมให แ ก
สั ง คมไทยมาอย า งยาวนาน เป น เวลากว า 135 ป
ที่ ผ า นมาด วยความเข ม แข็ ง ควบคู ไ ปกั บการพั ฒ นา
ของประเทศ
จากสถานการณปจจุบันที่ประเทศ
มี ความเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมือง ศาลยุติธรรมจึงจําเปนตองจัดทํา
แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 ขึ้น
เพื่ อกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาองคก รศาลยุ ติ ธรรม
และตอบสนองบริบทของการเปลี่ยนแปลง อันจะทําให
ศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรมตามหลัก
นิติธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
แผนยุทธศาสตรศาลยุ ติธรรมฉบั บนี้ เกิดขึ้นจากความรวมมือของขาราชการ
ตุลาการ ขาราชการศาลยุติธรรม รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งนักวิชาการ บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม ผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ ไดรวมกันระดมความคิดเห็นอยางกวางขวาง รวมทั้งใหขอสังเกต
ขอเสนอแนะ ในนามของศาลยุติธรรม ผมขอขอบคุณทุกทานที่เสียสละ รวมมือ รวมใจ จนทําให
แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 เสร็จสมบูรณ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทาน
จะได ร ว มมื อ กั น ขั บ เคลื่ อนแผนยุ ท ธศาสตร ฉบั บ นี้ โดยการนํ า แผนยุ ท ธศาสตร ศ าลยุ ติธ รรมนี้
ไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์สมตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวตอไป

(นายวีระพล ตั้งสุวรรณ)
ประธานศาลฎีกา
กันยายน 2560
| หน า ข
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คํานํา
ศาลยุติธรรมเปนองคกรที่นําระบบบริหาร
จัดการเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management) มาใชเปน
กรอบทิ ศ ทางในการพั ฒ นาองค ก รมาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) เปนเครื่องมือในการกําหนด
กรอบทิศทางการบริ หารงานศาลยุติธรรมใหมี ความถูกตอง
แมนตรง สอดคลองกับบริบทของศาลยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลง
ภายใตบทบาทภารกิจหนาที่ของศาลยุติธรรมในการอํานวย
ความยุติธรรมดวยความเปนธรรม ความถูกตอง ความรวดเร็ว
และความเสมอภาคเทาเทียม
สํ า นั กง าน ศาลยุ ติ ธรร มจึ ง ได จั ดทํ า
แผนยุ ท ธศาสตร ศ าลยุ ติ ธ รรม พ.ศ. 2561-2564 ขึ้ น
เพื่ อ เป น กรอบแนวทางในการพั ฒ นาองค ก รศาลยุ ติ ธ รรม
ในระยะ 4 ป โดยมุงเนนการอํานวยความยุติธรรม การคุมครองสิทธิเสรีภาพ และสรางโอกาส
ความเสมอภาคเทาเทียมกันทางสังคม และการเขาถึงกระบวนการของศาลไดโดยงาย สะดวก
รวดเร็ว และทัน สมัย ภายใตยุทธศาสตร JUSTICE ทั้งนี้ สํ านักงานศาลยุติธรรมยังคงมีภารกิจ
สําคัญที่ตองขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรมไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจัง เพื่อให
บรรลุผลสําคัญตามวิสัยทัศนและเปาประสงคของแผนยุทธศาสตรตอไป

(นายอธิคม อินทุภูติ)
เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
กันยายน 2560
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วิสัยทัศน
“ศาลยุติธรรมเปนสถาบันที่อํานวยความยุติธรรม
เพื่อใหสังคมสงบสุข เปนธรรมและเสมอภาคโดยยึดหลักนิติธรรม”
พันธกิจ
1. อํานวยความยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
2. พัฒนาและสรางระบบสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหมีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย
และเปนสากล
3. เสริมสรางความรวมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมไทยและตางประเทศ
4. ธํารงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการอํานวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคง
ของสังคมไทยที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร JUSTICE
J

Justice for All

ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรมดวยหลักนิติธรรม

U

Uplift and Uphold Standard

ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสูระดับสากล

S

Stronger Specialized Court

เพิ่มความเขมแข็งใหศาลชํานัญพิเศษ
และศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

T

Trusted Pillar

เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรม

I

Innovation

พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม

C

Collaboration

เรงบูรณาการเครือขายดานการยุติธรรมทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ

E

Excellence Organization

เพิ่มศักยภาพองคกรสูความเปนเลิศ
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เปาประสงค
J

ยุทธศาสตร
Justice for All
ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรม
ดวยหลักนิติธรรม

U Uplift and Uphold Standard
ยกระดับมาตรฐานระบบงาน
ศาลยุติธรรมสูระดับสากล

เปาประสงค
สังคมไทยมีความสงบสุขเรียบรอย สามัคคีปรองดอง อยางมั่นคง
และยั่งยืน
การอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานในระดับสากลของศาลยุติธรรม

S Stronger Specialized Court
เพิ่มความเขมแข็งใหศาลชํานัญ
พิเศษ และศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ

ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีความเชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีชํานัญพิเศษและมีระบบการอํานวย
ความยุติธรรมที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละประเภทคดี

T Trusted Pillar
เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
อํานวยความยุติธรรม

ประชาชนและสังคมศรัทธาและเชื่อมั่นในกระบวนการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรม

I

Innovation
พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลยุติธรรม

C Collaboration
เรงบูรณาการเครือขายดาน
การยุติธรรมทั้งภายในประเทศ
และระหวางประเทศ

การบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็ว
และเสียคาใชจายนอย
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและตางประเทศ รวมถึง
องคการระหวางประเทศใหการยอมรับและใหความรวมมือทางการศาล
การยุติธรรมและทางวิชาการ

E Excellence Organization
เพิ่มศักยภาพองคกรสูความเปนเลิศ ศาลยุติธรรมมีระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม
ระบบงานสงเสริมงานตุลาการ และระบบงานวิชาการ ที่มีขีดสมรรถนะสูง
ในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
| หน า 3
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ยุทธศาสตร J (Justice for All)
ยึดมั่นการอํานวยความยุติธรรมดวยหลักนิติธรรม
เปาประสงค
สังคมไทยมีความสงบสุขเรียบรอย สามัคคีปรองดอง อยางมั่นคงและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. ผูพิพากษามีความเปนอิสระในการ
พิจารณาพิพากษาคดีใหเปนไป
ตามหลักนิติธรรม

แนวทางการดําเนินการ
1. เสริมสรางหลักประกันการปฏิบัติหนาที่โดยอิสระของ
ศาลยุติธรรม
2. เสริมสรางการพิจารณาพิพากษาคดีภายใตหลักนิติธรรม
ใหเปนไปอยางเปดเผย เสมอภาค ถูกตองตามกฎหมาย
3. สงเสริมการวินิจฉัยคดีตามหลักแหงความยุติธรรมและ
ความถูกตองในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
4. เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม
ในการตรวจสอบขอเท็จจริง และการปฏิบัติตามกระบวนการ
ที่ครบถวน ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อความเปนธรรม
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
5. สงเสริมประสิทธิภาพกระบวนการดําเนินคดีทุจริตประพฤติ
มิชอบภาครัฐ กับเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ ใหมีความรวดเร็ว
เปนธรรมและเสมอภาค

2. ศาลยุติธรรม1 มีการเสนอรางกฎหมาย
ใหม และแกไข ปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อพัฒนาระบบศาลและการอํานวย
ความยุติธรรม โดยจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย อยางเปนระบบ
ไมนอยกวาปละ 2 เรื่อง

1

6. พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่
และภารกิจของศาลยุติธรรมใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคม เพื่อเสริมสรางความเปนธรรมในสังคม และเพื่อให
ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค

“ศาลยุติธรรม” ในแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 นี้ หมายรวมถึง ศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
| หน า 4
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ตัวชี้วัด
3. ผูพิพากษา บุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมและผูมาติดตอราชการ
มีความมั่นใจในระบบและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
7. จัดตั้งสํานักอํานวยความยุติธรรม (Court Marshall) และ
เสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร ระบบและมาตรการ
เพื่อรักษาและคุมครองความปลอดภัยของศาลยุติธรรม
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและผูที่มาติดตอราชการ
รวมทั้งการติดตามผูที่หลบหนีการปลอยชั่วคราว

4. จํานวนผูที่หลบหนีการปลอยชั่วคราว
โดยศาลที่สามารถติดตามและประสาน
จับกุมได มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปอยาง
ตอเนื่อง
5. คูความ ผูเสียหาย จําเลย และ
ผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งพยานที่เปนเด็ก
เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพทุกคนไดรับการคุมครอง
สิทธิจากการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในชั้นศาลตามที่กฎหมายบัญญัติ

8. พัฒนากระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
ของศาลยุติธรรม

6. คูความมีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการระบบทนายความขอแรง และ
ที่ปรึกษากฎหมายของศาลยุติธรรม
ไมนอยกวารอยละ 802 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

11. เพิ่มโอกาสในการเขาถึงระบบทนายขอแรงและที่ปรึกษา
กฎหมายที่มีคุณภาพในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาลยุติธรรม

7. ผูตองหา จําเลย ผูประกันและ
ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจ
ในมาตรฐานของระบบขอปลอย
ชั่วคราว ไมนอยกวารอยละ 80
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

12. ยกระดับกระบวนการปลอยชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชน
และเกณฑที่กําหนด

2

9. เสริมสรางใหประชาชนเคารพกฎหมายและเขาถึงการอํานวย
ความยุติธรรมของศาลยุติธรรมไดโดยงาย เสมอภาค เปนธรรม
10. ชวยเหลือประชาชนใหสามารถยื่นคํารองหรือฟองคดีดวย
ตนเองไดในคดีความผิดเล็กนอยหรือคดีไมมีขอยุงยาก
เชน คดีผูบริโภค คดีจัดการมรดก/คดีรับรองบุตร
(ไมมีขอพิพาท)

Judiciary: Access to Justice : Availability of free legal assistance for indigent defendants (UN Rule of Law)
| หน า 5
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ตัวชี้วัด
8. ศาลยุติธรรมมีกฎหมายคุมครอง
ผูพิพากษาจากการถูกฟองรองดําเนินคดี
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
13. ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหมีผลคุมครอง
การปฏิบัติงานตามกฎหมายของผูพิพากษา

9. คูความมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติ
หนาที่ของอนุญาโตตุลาการของ
สํานักอนุญาโตตุลาการ สํานักงาน
ศาลยุติธรรมไมนอยกวารอยละ 90
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

14. สรางระบบประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ
อนุญาโตตุลาการใหครอบคลุมการคัดเลือกจนกระทั่ง
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการ

10. คูความมีความพึงพอใจตอกระบวนการ
และความรูความสามารถของบุคลากร
ที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยของ
ศาลยุติธรรมไมนอยกวารอยละ 90
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

15. เพิ่มระดับสมรรถนะบุคลากรผูมีสวนเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท
16. สงเสริมและพัฒนาระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลยุติธรรม
ในทุกชั้นศาล

11. การระงับขอพิพาทดวยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ แลวเสร็จไมต่ํากวา
รอยละ 50 ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

17. จัดทําเกณฑมาตรฐานในการดําเนินกระบวนพิจารณา
ในชั้นอนุญาโตตุลาการ และเรงรัดพัฒนาระบบ
การอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส (E – Arbitration)
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

12. ศาลยุติธรรมมีคาคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานสูงขึ้น
ในแตละป

18. พัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของศาลยุติธรรม รวมถึงการพัฒนากลไก
และระบบงานปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร U (Uplift and Uphold Standard)
ยกระดับมาตรฐานระบบงานศาลยุติธรรมสูระดับสากล
เปาประสงค
การอํานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานในระดับสากลของศาลยุติธรรม
ตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินการ

1. ศาลยุติธรรมมีผลคะแนนผานเกณฑ
ของทุกมาตรฐานสากลในดาน
การอํานวยความยุติธรรมในระดับ
ไมต่ํากวารอยละ 80 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. มีหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการพัฒนาและติดตาม
ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและ
สํานักงานศาลยุติธรรมตามตัวชี้วัด และเกณฑมาตรฐานสากล
ใหสัมฤทธิ์ผล

2. อัตราการเลื่อนคดีลดลงไมนอยกวา
รอยละ 10 3 ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีในระบบการพิจารณาคดี
ครบองคคณะและตอเนื่อง4 และระบบการติดตามพยานที่
สนับสนุนและสอดสองใหคูความนําพยานมาเบิกความ
โดยไมตองเลื่อนคดี

3. คูความที่เปนคนพิการ และผูสูงอายุ
มีความพึงพอใจตอการติดตอราชการ
ศาลยุติธรรมไมนอยกวารอยละ 85
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่และแบบแปลนอาคาร
ที่ทําการศาลและสํานักงานใหสอดคลองกับหลัก Universal
Design รวมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสําหรับ
คนพิการและผูสูงอายุในหองพิจารณาคดี5

4. คูความมีความพึงพอใจในบริการ
ของลามแปลภาษาของศาลยุติธรรม
ไมนอยกวารอยละ 85 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
และการตรวจสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงระบบ
คาตอบแทนของลามแปลภาษาของศาลยุติธรรมใหเหมาะสม

3

Trial Date Certainty: The proportion of important case processing events (trials) that are held when first
scheduled. (Global Measure of Court Performance)
4
มาตรฐานการบริหารคดีในระบบการพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่องตามคูมือมาตรฐานนิเทศงานธุรการในระบบ
พิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง ประกอบดวย (1) การบริหารคดีในชั้นรับฟอง (2) ระบบไกลเกลี่ย (3) ระบบประชุมคดี
(4) ระบบศูนยนัดความ (5) การเตรียมคดี (6) กระบวนการเสริม (7) การจัดเก็บขอมูล (8) การเสริมสรางและพัฒนาระบบ
5
% of court room rated as fully physically wheelchair accessible , % of court rooms rated as equipped
with suitable hearing assistance devices (International Framework of Court Excellence : Affordable and
Accessible of Court Service)
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ตัวชี้วัด

แนวทางการดําเนินการ

5. ผูใชงานเว็บไซตศาลยุติธรรม
5. พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการใชงานของเว็บไซตศาลยุติธรรม
6
มีความพึงพอใจไมนอยกวารอยละ 85
ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน รวมทั้ง
ในแตละป
ครอบคลุมการเขาถึงของกลุมคนพิการทางการมองเห็น
6. คดีที่ขึ้นสูศาลพิจารณาแลวเสร็จ
ในแตละป 7 ดวยความถูกตอง
เปนธรรม
6.1 ศาลชั้นตน ไมต่ํากวารอยละ 85
6.2 ศาลชั้นอุทธรณ ไมต่ํากวา
รอยละ 90
6.3 ศาลฎีกา ไมต่ํากวารอยละ 60
6.4 คดีคางพิจารณาเกิน 1 ป ลดลง
6.5 คําพิพากษาศาลฎีกายืนตาม
คําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ
ไมต่ํากวารอยละ 55
6.6 คําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณ
ยืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตน
ไมต่ํากวารอยละ 50

6

6. พัฒนามาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม
ใหมีความรวดเร็ว ตอเนื่อง และเปนธรรม
7. เสริมสรางประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจราง
คําพิพากษา/คําสั่ง และเพิ่มบทบาทภารกิจกองผูชวยผูพิพากษา
ใหสามารถสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสูง
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
8. จัดระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
ระบบงานธุรการศาลยุติธรรมเพื่อใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
9. กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาคดีตามปกติ
(Time Standard) ของคดีแตละประเภท และปรับปรุง
ขั้นตอนการดําเนินการของศาลยุติธรรมใหมีความคลองตัว
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น
10. เสริมสรางมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีแตละประเภท
ใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด

% and number of website users rating the site as above average or benchmark (International Framework of
Court Excellence : Affordable and Accessible of Court Service)
7
จากเอกสารสรุปผลการดําเนินงานดานคดีศาลยุติธรรม พบวา ชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2559 ศาลชั้นตนพิจารณา
พิพากษาคดีแลวเสร็จรอยละ 87.68 ศาลอุทธรณพิจารณาพิพากษาคดีแลวเสร็จรอยละ 90.81 และศาลฎีกาพิจารณา
พิพากษาคดีแลวเสร็จรอยละ 58.37
คําพิพากษาศาลฎีกายืนตามคําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณในป พ.ศ. 2550 คิดเปนรอยละ 57.43 และในป พ.ศ. 2559
คิดเปนรอยละ 39.21
คําพิพากษาศาลชั้นอุทธรณยืนตามคําพิพากษาศาลชั้นตนในป พ.ศ. 2550 คิดเปนรอยละ 49.41 และในป พ.ศ. 2559
คิดเปนรอยละ 30.75
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ตัวชี้วัด
7. เสริมสรางประสิทธิภาพในการ
นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
11. พัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดี และปรับระบบงาน
ของศาลชั้นตนและศาลสูงใหสอดคลองกับระบบองคคณะ
12. แกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และกําหนดมาตรการสนับสนุน
การทํางานของผูพิพากษาในการนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
13. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และกําหนดจํานวนองคคณะผูพิพากษา
ศาลชั้นตนใหมีจํานวนที่เหมาะสมในแตละลักษณะคดีและ
การเพิ่มอํานาจการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษา
นายเดียว โดยไมกระทบตอความยุติธรรม

8. จําเลย ผูต องขัง และผูเกี่ยวของ
มีความพึงพอใจตอหองพิจารณาคดี
และหองควบคุมของศาลยุติธรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

14. ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงหองพิจารณาคดีและ
หองควบคุมของศาลยุติธรรม

9. ศาลยุติธรรมมีฐานขอมูลคาใชจาย
ในการพิจารณาพิพากษาคดี
แตละประเภท ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

15. ดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อจัดทําฐานขอมูล
การคํานวณคาใชจายในการพิจารณาพิพากษาคดี
แตละประเภท และดําเนินการปรับปรุงงบประมาณและ
คาธรรมเนียมตางๆ ใหเหมาะสม
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ยุทธศาสตร S (Stronger Specialized Court)
เพิ่มความเขมแข็งใหศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
เปาประสงค
ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษมีความเชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษา
คดีชํานัญพิเศษและมีระบบการอํานวยความยุติธรรมที่สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของ
แตละประเภทคดี
ตัวชี้วัด
1. ศาลยุติธรรมมีระบบฐานขอมูล
คําพิพากษา และคําสั่งที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันในคดีแตละประเภทที่มี
ขอเท็จจริงทํานองเดียวกันของ
ศาลชํานัญพิเศษแตละประเภทและ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
และศาลตางๆ สามารถสืบคนได
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
1. จัดทําฐานขอมูลคําพิพากษา/คําสั่งศาลที่เกี่ยวของ
เพื่อใหศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ใชเปนแนวทางในการพิพากษาคดี

2. ศาลชํานัญพิเศษอยางนอย 1 ศาล
สามารถใชภาษาอังกฤษในกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดีได ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ใหสามารถรองรับการพิจารณาพิพากษาคดีโดยใชภาษาอังกฤษ

3. จัดตั้งศาลยุติธรรมแผนกคดีพาณิชย
คดีสิ่งแวดลอม หรือคดีอื่นๆ
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. จัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดลอม แผนกคดีพาณิชย หรือแผนกคดีอื่น
4. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและดําเนินการจัดตั้ง
ศาลชํานัญพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด
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ตัวชี้วัด
4. สํานวนและคําพิพากษา/คําสั่ง
ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษมีความถูกตอง
ครบถวนทุกสํานวน ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
5. สรางระบบตรวจสอบสํานวนและตรวจรางคําพิพากษา/คําสั่ง
ของศาลชํานัญพิเศษ และศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

5. คูความ ผูเกี่ยวของ และประชาชน
มีความเชื่อมั่นตอความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานของผูพิพากษาในศาลชํานัญ
พิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
ไมนอยกวารอยละ 80 ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. จัดทําแผนความกาวหนาในเสนทางอาชีพ (Career Path)
และเสนอปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อเลื่อนตําแหนงและแตงตั้งผูพิพากษาในศาลชํานัญพิเศษ
และศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ

6. เพิ่มศักยภาพกองผูชวยผูพิพากษาของศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษ ใหสามารถสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
ไดอยางรวดเร็ว เปนธรรม

6. แผนความกาวหนาในเสนทางอาชีพ
(Career Path) เพื่อเลื่อนตําแหนง
และแตงตั้งผูพิพากษาในศาลชํานัญ
พิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
แลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และถูกนําไปใช 8
7. การเลื่อนตําแหนงและแตงตั้งผูพิพากษา
ในศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ เปนไปตามแผน
ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ
(Career Path) ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

8

การจัดทํา Career Path จะครอบคลุมการเขา-ออกจากตําแหนง รวมทั้งสมรรถนะของผูที่จะเขาสูตําแหนง
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ตัวชี้วัด
8. การพัฒนาผูพิพากษาและผูพิพากษา
อาวุโสในศาลชํานัญพิเศษและศาล
อุทธรณคดีชํานัญพิเศษ เปนไป
ตามแผนพัฒนาผูพิพากษาและ
ผูพิพากษาอาวุโสรายบุคคล
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
8. จัดทําแผนและพัฒนาผูพิพากษาและผูพิพากษาอาวุโส
รายบุคคล (IDP) ในศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณ
คดีชํานัญพิเศษ ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในคดีชํานัญ
พิเศษและมีความรูความสามารถในระดับสากล

9. ผูพิพากษาและผูพิพากษาอาวุโสใน
ศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดี
ชํานัญพิเศษมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู
ความสามารถในระดับสากล ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. การเลื่อนตําแหนงและการแตงตั้ง
9. จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินผลงานระดับบุคคล (IDP)
โยกยายของผูพิพากษาในศาลชํานัญ
ของผูพิพากษาในศาลชํานัญพิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญ
พิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
พิเศษ โดยคํานึงถึงความรูความสามารถในคดีชํานัญพิเศษ
ใชขอมูลจากผลการประเมินตามเกณฑ
เปนองคประกอบสําคัญ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. ผูพิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู
ความสามารถในระดับสากล
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

10. จัดทําแผนและพัฒนาผูพิพากษาสมทบในศาลชํานัญพิเศษ
ใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในคดีชํานัญพิเศษและมีความรู
ความสามารถในระดับสากล

12. ผูพิพากษาศาลชํานัญพิเศษและ
ศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ
มีความพึงพอใจในศักยภาพของ
ขาราชการศาลยุติธรรมในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู
พิพากษาและการบริการประชาชน
ใหมีประสิทธิภาพ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ในแตละป

11. จัดทําแผนและพัฒนาขาราชการศาลยุติธรรมในศาลชํานัญ
พิเศษและศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษ ใหมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผูพิพากษาและการบริการ
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด
แนวทางการดําเนินการ
13. ผูพิพากษามีความพึงพอใจตอผล
12. ปรับปรุงหลักเกณฑการคัดเลือกและวิธีการอบรมผูพิพากษา
การปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาสมทบ
สมทบของศาลชํานัญพิเศษใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ศาลชํานัญพิเศษ ไมนอยกวา
และมีความรูความสามารถระดับสากล
รอยละ 90 ในแตละป
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ยุทธศาสตร T (Trusted Pillar)
เพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรม
เปาประสงค
ประชาชนและสังคมศรัทธาและเชื่อมั่นในกระบวนการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
ตัวชี้วัด
1. คูความ ผูเกี่ยวของ และประชาชน
มีความเชื่อมั่นตอการทํางาน
ของศาลยุติธรรม ไมนอยกวา
รอยละ 80

แนวทางการดําเนินการ
1. เสริมสรางคานิยมเพื่อความเปนเลิศทางการศาล9

2. ศาลยุติธรรมมีคูมือการติดตอราชการ
ทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางนอย 5 ภาษา ภายในป
งบประมาณ พ.ศ. 256410

3. จัดทําคูมือการติดตอราชการของศาลแตละประเภทและ
ทุกชั้นศาลพรอมทั้งดําเนินการแปลเปนภาษาตางประเทศ

2. พัฒนาองคประกอบเพื่อความเปนเลิศทางการศาล
2.1 ความเปนผูนําทางการศาลและการบริหารจัดการ
2.2 การวางแผนและนโยบายทางการศาล
2.3 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ
การเงิน พัสดุ และบุคลากร
2.4 กระบวนการพิจารณาของศาล
2.5 ความตองการและความพึงพอใจของลูกคา
2.6 การเขาถึงบริการของศาล
2.7 ความไวใจและเชื่อมั่นของสาธารณชน

3. ศาลยุติธรรมมีสื่อในรูปแบบตางๆ
4. จัดทําและเผยแพรขอมูลความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ทั้งเอกสาร คลิปวีดีโอทั้งภาษาไทย
กระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีและกระบวนการยุติธรรม
และภาษาตางประเทศในการสราง
ทางเลือกของศาลยุติธรรม ผานเว็บไซตในรูปแบบสื่อตางๆ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ
ทั้งเอกสาร คลิปวีดีโอ ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
พิจารณาพิพากษาคดีและกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกของศาลยุติธรรม
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
9

คานิยมเพื่อความเปนเลิศทางการศาล 10 ประการ ประกอบดวย (1) ความเสมอภาค (2) ความยุติธรรม (3) ความเปนกลาง
(4) ความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี (5) ความสามารถ (6) ความซื่อสัตย (7) ความโปรงใส (8) การเขาถึงบริการ
(9) ตามระยะเวลาที่กําหนด (10) ความแนนอน
10
% and number of information document available in other languages (International Framework of Court
Excellence : Affordable and Accessible of Court Service)
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ตัวชี้วัด
4. ศาลยุติธรรมมีสถิติและฐานขอมูลตางๆ
ที่สามารถสืบคนผานเว็บไซต ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
5. จัดทําฐานขอมูลตางๆของศาลยุติธรรมเพื่อใหศาลยุติธรรม
และหนวยงาน ในกระบวนการยุติธรรมสามารถสืบคนได
ผานเว็บไซต

5. ศาลยุติธรรมมีระบบฐานขอมูล
แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกา
และศาลตางๆ สามารถสืบคนได
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

6. จัดทําฐานขอมูลแนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลฎีกาเพื่อให
ศาลตางๆ ใชเปนแนวทางในการพิพากษาคดี

6. ศาลยุติธรรมมีระบบฐานขอมูล
แนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ
และศาลตางๆ สามารถสืบคนได
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. จัดทําฐานขอมูลแนวคําพิพากษา/คําสั่งศาลชั้นอุทธรณ
เพื่อใหศาลชั้นอุทธรณทั้งหมดและศาลชั้นตนใชเปนแนวทาง
ในการพิพากษาคดี

7. ศาลยุติธรรมมีฐานขอมูลที่จําเปน
สําหรับการศึกษาคนควาดานกฎหมาย
สําหรับประชาชนแลวเสร็จและ
ใหบริการไดภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

8. จัดตั้งศูนยกลางทางวิชาการดานกฎหมายและคดีเพื่อให
บริการแกประชาชนและผูเกี่ยวของ

8. ศาลยุติธรรมมีการดําเนินการแกไข
ตามขอรองเรียนใหเสร็จสิ้นไมนอยกวา
รอยละ 80 ของขอรองเรียนในแตละป

9. วางระบบการรับเรื่องรองเรียน บริหารและติดตาม
การดําเนินการจัดการตามขอรองเรียน

9. คูความ ผูเกี่ยวของ และประชาชน
มีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา
แนะนํา การบริการตอนรับ และ
การอํานวยความสะดวกในดานตางๆ
แกผูมาติดตอราชการศาลยุติธรรม
ไมนอยกวารอยละ 80 ในแตละป

10. พัฒนาระบบการใหบริการตอนรับและการอํานวย
ความสะดวกในดานตางๆ ของศาลยุติธรรมใหมีคุณภาพ
และไดมาตรฐานตามที่กําหนด

10. คูความ ผูเกี่ยวของ และประชาชน
กลุมเปาหมายรอยละ 80 ไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ถูกตอง สะดวก
รวดเร็ว และสรางความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองตอศาลยุติธรรมในแตละป

11. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธของศาลยุติธรรม
ใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ เขาถึงกลุมเปาหมาย
ไดอยางรวดเร็ว ทั่วถึง
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ตัวชี้วัด
11. ศาลยุติธรรมทั่วประเทศมีพนักงาน
ตอนรับประจําศาลยุติธรรมที่มี
ความพรอมและมีจิตสํานึก
ในการใหบริการประชาชนตามเกณฑ
ที่กําหนดรอยละ 90 ในแตละป

แนวทางการดําเนินการ
12. พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมพนักงานตอนรับที่เปนไป
ตามมาตรฐาน โดยเนนอบรมความรูดานกฎหมาย ระบบงานศาล
การประชาสัมพันธ ใหแกพนักงานตอนรับประจําศาลยุติธรรม
และกระตุนจิตสํานึกในการใหบริการของขาราชการศาลยุติธรรม

12. การบริการสารสนเทศทางกฎหมาย
และวิชาการของศาลยุติธรรม
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

13. นําเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยมาใชเพื่อสงเสริมและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสารสนเทศทางกฎหมายและ
วิชาการศาลยุติธรรมในระดับสากลแกผูรับบริการทั้งใน
และระหวางประเทศ

13. พิพิธภัณฑศาลไทยและจดหมายเหตุ
เปนแหลงเรียนรูสําคัญของประเทศ
ในดานกฎหมายและการศาลยุติธรรม
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

14. สงเสริมการอนุรักษอาคารและพิพิธภัณฑศาลไทย
ใหทรงคุณคาทางประวัติศาสตรและเปนแหลงเรียนรู
ดานกฎหมายและการศาลไทยแกอนุชนรุนหลังและ
ประชาชนผูสนใจ
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ยุทธศาสตร I (Innovation)
พัฒนานวัตกรรมการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
เปาประสงค
การบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรมมีความสะดวก รวดเร็วและเสียคาใชจายนอย
ตัวชี้วัด
1. ศาลยุติธรรมมีระบบการบริหาร
คดีอิเล็กทรอนิกสอยางนอย 5 ระบบ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
1. ตอยอดการนําระบบดิจิตอลมาใชเพื่อสนับสนุนใหการเขาถึง
และการอํานวยความยุติธรรมสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการยื่นและสงคําคูความหรือคําสั่ง
ศาลและเอกสารอื่นโดยสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึงรวมถึงพัฒนาระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
(e – Payment) มาใชในการชําระคาธรรมเนียมศาล
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการพิจารณาคดีโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบหองพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกสและ
ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บสํานวนและขอมูลคดี
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการขอมูลคดีของศาลยุติธรรม
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขอมูลอิเล็กทรอนิกส
และขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
8. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บและใหบริการคัดสําเนา
คําพิพากษาระหวางศาลทั่วประเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
9. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและบูรณาการฐานขอมูล
การบังคับคดีผูประกัน
10. พัฒนาระบบสารสนเทศสํานวนคดีศาลยุติธรรมใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และการสืบคนขอมูลในการบริหารจัดการคดี
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ตัวชี้วัด
2. ศาลยุติธรรมมีงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการ ที่สนับสนุนระบบงาน
สงเสริมงานตุลาการอยางนอย 5 เรื่อง
ตอป

แนวทางการดําเนินการ
11. สนับสนุนใหบุคลากรของศาลยุติธรรมจัดทําผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนระบบงานสงเสริมงานตุลาการ
12. สงเสริมการศึกษาวิจัยและดําเนินการนําผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการไปพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ศาลยุติธรรม

3. จํานวนกฎหมายที่ศาลยุติธรรมเสนอ
13. ผลักดันใหมีจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อรวบรวมประเด็น
ที่ควรเสนอปรับแกไขกฎหมายอยางตอเนื่องใหสามารถ
เพื่อขอแกไขบทบัญญัติใหสามารถคุมครอง
11
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเพิ่มขึ้น
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดเพิ่มขึ้น
อยางนอยปละ 1 เรื่อง
4. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการ
ใหบริการของศาลยุติธรรมในงาน
ที่นอกเหนือจากการพิจารณา
พิพากษาคดี ไมนอยกวารอยละ 80
ในแตละป

14. ริเริ่มมาตรการหรือวิธีการที่ชวยลดระยะเวลารอการประกันตัว
ของผูตองหา12
15. นํามาตรการหรือวิธีการที่สามารถปองกันการหลบหนี
มาใชแทนการเรียกหลักประกันเพื่อคุมครองสิทธิของ
ผูตองหาหรือจําเลยในการปลอยชั่วคราว
16. พัฒนาระบบการจําแนกผูกระทําความผิดและสงเสริม
การชวยเหลือ สงเคราะห การแกไขบําบัดฟนฟูในคดีอาญา
17. กําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นของกระบวนการบริหารจัดการคดี
เพื่อคุมครองสิทธิของประชาชน
18. พัฒนาคุณภาพการใหบริการตอนรับประชาชนและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ

11
12

เสริมสรางบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เชน การถายทอดวงจรปดใหผูเกีย่ วของกับคดีไดรับทราบคําพิพากษาคดีไปพรอมๆ กับในหองพิจารณาคดีเพื่อที่จะได
เตรียมตัวกับผลจากคําพิพากษา อาทิ หาหลักทรัพยเพิ่ม หรือการจัดสถานที่สําหรับการประกันตัวผูตองหาในคดีเล็กๆ นอยๆ
ซึ่งสามารถชวยลดระยะเวลาในถูกคุมขัง
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ตัวชี้วัด
5. ศาลยุติธรรมมีขอสรุปเกีย่ วกับการจัดตั้ง
วิทยาลัยเพื่อสรางหลักสูตรการพัฒนา
ผูพิพากษาสมทบ ผูประนีประนอม
อนุญาโตตุลาการ และดะโตะยุติธรรม
ที่ตอบสนองภารกิจของศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรม ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
19. ศึกษาความจําเปนและความคุมคาในการจัดตั้งวิทยาลัย
ศาลยุติธรรม เพื่อเปนสถาบันพัฒนาผูพิพากษาสมทบ
ผูประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ และดะโตะยุติธรรม
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ยุทธศาสตร C (Collaboration)
เรงบูรณาการเครือขายดานการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
เปาประสงค
หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศและตางประเทศ รวมถึงองคการระหวางประเทศ
ใหการยอมรับและใหความรวมมือทางการศาล การยุติธรรม และทางวิชาการ
ตัวชี้วัด
1. ศาลยุติธรรมมีระบบฐานขอมูลคดี
ที่หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
สามารถเขาถึงและสามารถนําไปใช
ประโยชนได ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
1. พัฒนาและบูรณาการความรวมมือในการจัดทําฐานขอมูลกลาง
หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลคดีที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม

2. กิจกรรมภายใตการประสาน
ความรวมมือดานการยุติธรรม
ในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 80
ไดถูกนําไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รวมมือกับหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและสรางความรวมมือดานกระบวนการยุติธรรม
ในการอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. ศาลยุติธรรมมีความรูความเขาใจ
ในขอเท็จจริงและสภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
เพิ่มมากขึ้น ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

3. จัดกิจกรรมระหวางศาลยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและความรูความเขาใจ
กระบวนงาน ที่จะสรางประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐ
และสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย13

4. ศาลยุติธรรมมีขอตกลงความรวมมือ
ในการสงเอกสารและสืบพยานทางไกล
กับตางประเทศ ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

4. ประสานความรวมมือในการไดมาซึ่งพยานหลักฐานที่อยู
ตางประเทศหรือการสงหมายระหวางประเทศ/ความรวมมือ
ในการสืบพยานทางไกลผาน VDO Conference

13

เชน จัดใหผูพิพากษาไดเขาเยีย่ มชมเรือนจํา สถานที่กักขัง หองขังในศาลและสถานพินิจทั้งในไทย
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ตัวชี้วัด
5. เด็กและเยาวชนในคดีอาญา รวมถึง
ผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งไดรับการแกไข บําบัด ฟนฟู
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่
กฎหมายกําหนด รอยละ 80
ไมกลับมากระทําผิดซ้ํา และคูความ
ในคดีครอบครัว มีความพึงพอใจ
ตอสัมพันธภาพที่ดีตอกันแมไมอาจ
รักษาสถานภาพของการสมรสไวได
ไมนอยกวารอยละ 80 จากคดี
ครอบครัวที่ขึ้นสูศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั้งหมด ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยการมีสวนรวมของ
ภาคประชาสังคม

แนวทางการดําเนินการ
5. พัฒนาระบบการจําแนกเด็กและเยาวชนในคดีอาญา
การแกไข บําบัด ฟนฟู และการคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
เยาวชน และผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

6. ศาลยุติธรรมมีขอสรุปเกี่ยวกับ
ความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค
อาเซียนดานการแกไข บําบัด ฟนฟู
เด็ก เยาวชนผูกระทําความผิด
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

7. ศึกษาแนวทางความรวมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ดานการแกไข บําบัด ฟนฟูเยาวชนผูกระทําความผิด

7. ศาลยุติธรรมมีองคความรูเกี่ยวกับ
ระบบศาลนานาชาติที่ถูกตอง
เปนปจจุบันและสามารถนําความรู
ไปถายทอดแกสังคมได ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

8. ขยายความรวมมือทางดานวิชาการ การฝกอบรม และ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับตางประเทศ

6. จัดใหมีระบบบริหารเครือขายชุมชนที่มีประสิทธิภาพและ
สามารถผลักดันใหเกิดการแกไข บําบัด ฟนฟู เด็ก เยาวชน
และครอบครัว ไดอยางมีประสิทธิภาพ

| หน า 21

แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564

ยุทธศาสตร E (Excellence Organization)
เพิ่มศักยภาพองคกรสูความเปนเลิศ
เปาประสงค
ศาลยุติธรรมมีระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของศาลยุติธรรม ระบบงานสงเสริมงานตุลาการ
และระบบงานวิชาการ ที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมใหดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชีว้ ัด
แนวทางการดําเนินการ
1. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. ทบทวนและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผูพิพากษาและระเบียบหลักเกณฑ
ของผูพิพากษาใหสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานที่เปนจริง
ในการบริหารงานบุคคลไดรับ
และปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑในการบริหารงานบุคคล
การทบทวนและปรับปรุง ภายใน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรของ
ศาลยุติธรรมไดรับการประเมินและ
ปรับปรุงไมนอยกวารอยละ 80
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมของบุคลากร
ของศาลยุติธรรมใหมีความรูความสามารถทันกับบริบท
ทางกฎหมาย ระเบียบและสังคมที่เปลี่ยนไป และรองรับ
การทํางานแบบหลายภาระงาน (multi-function)

3. ศาลยุติธรรมมีขอสรุปเกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสรางองคกร
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3. ปรับปรุงโครงสรางและระบบงานของสํานักงานศาลยุติธรรม
และสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาคโดยมุงเนนการกระจาย
อํานาจเพื่อสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรม ตลอดจน
วางแผนและจัดการบริหารงานบุคคลใหเหมาะสม

4. ศาลยุติธรรมมีชองทางผานสื่อ
4. เพิ่มชองทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธของสํานักตางๆ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อสื่อสารกับบุคลากร
ไปยังบุคลากรของศาลยุติธรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
ภายในศาลยุติธรรมครบทุกสํานัก
เพื่อใหสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของกฎหมาย
และมีการปรับใหเปนปจจุบัน
ระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติตาง ๆ
ตลอดเวลา ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
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ตัวชีว้ ัด
5. ฐานขอมูลบุคลากรของศาลยุตธิ รรม
แบบ Real-time ถูกจัดทําขึ้น และ
มีการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
5. จัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลบุคลากรของศาลยุติธรรม
ที่สามารถนําเสนอรายงานไดแบบ Real-time

6. ศาลยุติธรรมมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของระบบบริหารและ
ระบบสํานักงานที่มีความเชื่อมโยง
มีความปลอดภัย และนําไปใช
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
อยางนอย 2 ระบบ

6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ
ระบบบริหารและระบบสํานักงาน
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับระบบงานศาลยุติธรรมใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

7. โครงสรางและแผนอัตรากําลัง
8. ทบทวนความเหมาะสมของการจัดสรรกําลังคนและ
ขาราชการศาลยุติธรรมที่กําหนด
ดําเนินการวางแผนกําลังคนของศาลยุติธรรมเพื่อใหสามารถ
จํานวนอัตรากําลังที่เหมาะสม
อํานวยความยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว
สอดคลองกับภารกิจตาม
แผนยุทธศาสตร ลักษณะคดี
และสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดรับการทบทวนแลวเสร็จและ
นําไปใชเปนกรอบในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
8. ศาลยุติธรรมเปน Happy Workplace 9. จัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูพิพากษาและบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกระดับ
เพื่อใหมีความเขมแข็ง มั่นคง มีความพรอมในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10. จัดทําแผนสรางสมดุลยภาพระหวางชีวิตและการทํางาน
(Work-Life-Balance)
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ตัวชีว้ ัด
9. ศาลยุติธรรมมีการปรับปรุงเงินเดือน
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และ
สวัสดิการใหสูงขึ้นอยางนอย 1 เรื่อง
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางการดําเนินการ
11. ศึกษาทบทวนเงินเดือน คาตอบแทน สิทธิประโยชนและ
สวัสดิการของบุคลากรศาลยุติธรรมใหสอดคลองกับบริบท
ในอนาคต

10. ตัวชี้วัดมาตรฐานการประเมินบุคคล
ในแตละสายงานจัดทําแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

12. จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินผลงานของบุคลากร
ทุกระดับ/ประเภท (Standard to be used in evaluating
of performance) ที่ใชเปนขอมูลประกอบการแตงตั้ง
การเลื่อนตําแหนงและการโยกยายแตงตั้ง

11. ศาลยุติธรรมจัดทําแผนความกาวหนา 13. จัดทําแผนความกาวหนาในเสนทางอาชีพ (Career Path)
ในสายอาชีพของผูพิพากษา และ
ของผูพิพากษาและขาราชการศาลยุติธรรมรายตําแหนง
ขาราชการศาลยุติธรรมแลวเสร็จ
ที่ชัดเจน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ และสงเสริมขวัญกําลังใจ
และนําไปใชเปนเกณฑในการบริหาร
ในการปฏิบัตงิ าน
ทรัพยากรบุคคล ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
12. ศาลยุติธรรมเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในแตละป

14. สนับสนุนทุนการศึกษาตอตางประเทศ
15. สนับสนุนทุนการศึกษาตอภายในประเทศ
16. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดวยวิธีที่หลากหลาย เชน สงเสริม
การเรียนรูดานภาษาตางประเทศ และการเรียนรูดานอื่นๆ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

13. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 17. พัฒนาระบบงาน และกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารงานศาลยุติธรรม
กับการบริหารราชการศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม
รอยละ 50 ไดรับการทบทวน
ใหทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
ยกเลิก หรือปรับปรุงใหทันสมัย
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตัวชีว้ ัด
แนวทางการดําเนินการ
14. สํานักงานศาลยุติธรรมมีระบบแผนงาน 18. เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพระบบแผนงาน งบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุ การออกแบบและกอสราง และ
งบประมาณ การเงิน การบัญชี
การติดตามประเมินผล ใหมีมาตรฐานในระดับสากล โปรงใส
การพัสดุ การออกแบบและกอสราง
สามารถตรวจสอบได
และการติดตามประเมินผล
ที่สามารถสนับสนุนภารกิจของ
19. เรงรัดการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ศาลยุติธรรม ไดอยางมีประสิทธิผล
ที่กําหนด และเพียงพอตอการใชงาน
ในแตละป
20. ลดขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจาย การซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ
อาคาร และบานพัก
21. สงเสริมใหศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรมมีอาคาร
ที่ทําการ ที่สะทอนภาพลักษณความเปนอิสระของศาล
มีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ เหมาะสมตอการปฏิบัติภารกิจ
ทันสมัย ประหยัดพลังงาน คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
มีความเปนอารยะสถาปตย
15. คูความ ผูเกี่ยวของ และประชาชน
22. พัฒนาขาราชการตุลาการ ผูพิพากษาอาวุโส ดะโตะยุติธรรม
มีความเชื่อมั่นตอความรู ความสามารถ
และผูพิพากษาสมทบ ใหเปนตนแบบที่ดีดานคุณธรรม
ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม และ
จริยธรรม ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น และมีความรู
จริยธรรมของขาราชการตุลาการ
ความสามารถในการอํานวยความยุติธรรมในระดับสากล
ผูพิพากษาอาวุโส ดะโตะยุติธรรม
และผูพิพากษาสมทบ ไมนอยกวา
รอยละ 80 ในแตละป
16. ขาราชการตุลาการ ผูพิพากษาอาวุโส
ดะโตะยุติธรรม และผูพิพากษาสมทบ
รอยละ 80 ไดรับการเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอการอํานวยความยุติธรรมในแตละป
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แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564

ตัวชีว้ ัด
17. คูความ ผูเกี่ยวของ ประชาชน และ
ผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน มีความเชื่อมั่นตอความรู
ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริต
คุณธรรม และจริยธรรมของขาราชการ
ศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจาง
และบุคลากรของศาลยุติธรรมทุก
ประเภท ไมนอยกวารอยละ 80
ในแตละป

แนวทางการดําเนินการ
23. พัฒนาขาราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจาง และ
บุคลากร ของศาลยุติธรรมทุกประเภทใหมีคุณธรรม จริยธรรม
ปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่น และมีขีดสมรรถนะสูง รองรับ
บทบาทภารกิจตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ นโยบาย
ประธานศาลฎีกา และแผนยุทธศาสตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

18. ขาราชการศาลยุติธรรม พนักงาน
ราชการ ลูกจาง และบุคลากรของ
ศาลยุติธรรมทุกประเภท รอยละ 80
ไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของศาลยุติธรรมในแตละป
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