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ส่วนที่ 1
ความท้าทายในการพัฒนาศาลยุติธรรม
นับตั้งแต่ศาลยุติธรรมมีแผนกลยุทธ์ศาลยุติธรรม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 – 2549 (ทบทวนครั้งที่ 1
พ.ศ. 2546) เป็นต้น มาจนถึงแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ส่งผลให้ศาลยุติธรรม
มีการพัฒ นาในทุกด้าน ทั้งการพิจารณาพิพากษาคดี การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน การระงับ
ข้อพิพาททางเลือก งานธุรการศาลยุติธรรม การบริหารงานบุค คล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันศาลยุติธรรมมีความท้าทายที่สาคัญ อาทิ ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองการพัฒ นามาตรฐานการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในระดับสากล และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ศาลยุติธรรมยังคงต้องเสริมสร้างการพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่ออานวยความยุติธรรมและปฏิบัติภารกิจตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นที่ประจักษ์
ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
ความท้าทายในการพัฒนาศาลยุติธรรม
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศาลยุติธรรมสามารถสรุปประเด็นความท้าทายในการพัฒนา
ศาลยุติธรรมได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. ความเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กาหนดให้ รัฐพึงจัด ระบบการบริห ารงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทุ ก ด้ า นให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ธรรม ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ และให้ ป ระชาชนเข้ า ถึ ง
กระบวนการยุติธ รรมได้ โ ดยสะดวก รวดเร็ว และไม่ เ สีย ค่ า ใช้ จ่า ยสูง เกิน สมควร แต่จ ากสภาพการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีอัตราการเจริญเติบโตต่ากว่า
ระดับศักยภาพโดยมี ปัญหาโรคระบาดเป็น ปัจจัยฉุดรั้งที่สาคัญ รวมถึงสังคมไทยยังมีปัจจัยเชิงโครงสร้าง
ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยกับคนจน นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทั้งหมดล้วนส่งผลให้ศาลยุติธรรมต้องเร่งพัฒนาองค์กรในทุกด้าน
อย่างต่อเนื่องภายใต้ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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2. การพัฒนามาตรฐานการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในระดับสากล
การพัฒนามาตรฐานการอานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในระดับสากล ซึ่งแบ่งออกเป็น
2 ระดับ คือ
2.1 ระดับภูมิภาค
นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations) หรือ อาเซียน (ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 และได้ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ในปี พ.ศ. 2558 ก่อให้เกิด ความเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งด้านกายภาพ กฎระเบียบและ
ระหว่างประชาชน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภาคี นอกจากจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคแล้ว ยังมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายร่วมกัน เช่น การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
ซึ่งศาลยุติธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้
เช่น การพิจารณาคดีค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
2.2 ระดับโลก
กรอบสากลเพื่อความเป็นเลิศทางการศาล (The International Framework for Court
Excellence: IFCE) ถูกนามาใช้เป็นแนวทางของศาลทั่วโลก เพื่อประเมินและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพ
ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานของศาลยุติธรรมของตนให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับประเทศไทย
ยังได้ร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิ ทธิทางการเมื อง (International Covenant on Civil and Political Rights) หรือ ICCPR อนุ สั ญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women - CEDAW) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of
the Child - CRC) และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรื อ ย่ายี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment - CAT) นอกจากนี้ ในปัจจุบันมีองค์กรระหว่างประเทศที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่ วยงานทั่วโลกภายใต้ตัวชี้ วัดสากลที่หลากหลาย เช่น ความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งจัดทาโดยธนาคารโลก หรือ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law index)
จัดทาโดย World Justice Project ซึ่งส่งผลให้ศาลยุติธรรมต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการอานวยความยุติธรรม
ให้ทัดเทียมในระดับสากล
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3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาลยุติธรรมมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทางาน โดยในระยะ
หลายปีที่ผ่านมาเป็นการส่งเสริมและพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ สามารถสนับสนุน งานได้อย่างครอบคลุม
ในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น งานพิจารณาพิพากษาคดี งานสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและ
งานสานักงาน แต่ในปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีและเครื่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาขึ้นจนเอื้ออานวยต่ อการขยายผลการใช้ งานระบบสารสนเทศ เช่น Internet of Things (IoT) และ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น ซึ่งเป็นความท้าทายให้ศาลยุติธรรมต้องปรับ
วิธีคิดและวิธีการทางานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมาตรฐาน มีความปลอดภัย
สามารถรองรับ การทางานและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยง
เพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการข้ อ มูล ภายในหน่ ว ยงาน และกับ หน่ ว ยงานภายนอก รวมทั้งให้ ค วามสาคัญ
ในการบริหารจัดการให้ เกิดการพึ่งพาและสามารถบริหารจัดการระบบของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน
4. ภัยพิบัติโรคระบาดและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดอย่างรุนแรงของโรคติด เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Coronavirus
Disease: COVID-19) จานวนผู้ ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น มากอย่ า งรวดเร็ ว ในแทบทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศไทย
โดยปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่ทาให้เกิดการขยายตัวของโรคอย่างกว้างขวาง คือ การที่ประชาชนจานวนมาก
มารวมกัน ในสถานที่แ ห่ง ใดแห่ง หนึ่ง ซึ่ง การนัด พิจ ารณาคดีข องศาลชั้น ต้น ในแต่ล ะวัน มีจานวนคดี
จานวนคู่ความ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจานวนมากจนมีความแออัด อันเป็นกรณีไม่สอดคล้องกับมาตรการ
ที่ต้องการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไปสู่คู่ความและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ศาลยุติธรรมจาเป็นต้องกาหนดแนวทางที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการคดีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแตกต่างไปจากวิถีเดิมๆ โดยเสริมสร้างวิถีการปฏิบัติหน้าที่
หรือการบริหารงานแบบใหม่ เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับการอานวยความยุติธรรมและ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเมื่ อ เวลาผ่ า นไปสิ่ ง ใหม่ เ หล่ า นี้
จะกลายเป็นสังคมปกติวิถีใหม่ (New Normal) ของคู่ความ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการศาล ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม องค์กรศาลยุติธรรมและผู้คนทุกคนในสังคม นอกจากนี้
ศาลยุติธรรมจาเป็นต้องพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อย
ของเสียเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและธรรมชาติทางทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของคดีสิ่งแวดล้อมต่อไป
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2565 – 2568
วิสัยทัศน์
“ศาลยุติธรรมยึดมัน่ หลักนิตธิ รรมด้วยความเชือ่ มั่นและศรัทธาจากประชาชน”
พันธกิจ
1. อานวยความยุตธิ รรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
2. คุม้ ครองสิทธิเสรีภาพและลดความเหลื่อมล้าของประชาชนให้ได้รบั ความเป็นธรรมอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
3. พัฒนาระบบการอานวยความยุติธรรมให้เกิดสังคมสันติสุข และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งความเชื่อมัน่ ศรัทธาและการมีสว่ นร่วมของประชาชนในระบบงาน
ศาลยุตธิ รรมให้เป็นที่ประจักษ์ในนานาอารยประเทศ
ยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
เพื่อให้ศาลยุติธรรมบรรลุตามวิสัยทัศน์ “ศาลยุติธรรมยึดมั่นหลักนิติธรรมด้วยความเชื่อมั่น และ
ศรัทธาจากประชาชน” จึงจาเป็น ต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพั ฒ นาศาลยุติธรรมระยะ 4 ปี ที่ จะทาให้
ศาลยุ ติ ธ รรมสามารถอ านวยความยุ ติ ธ รรมและปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดให้ แ ก่ ป ระชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
ในทุกรูปแบบ โดยประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (TRUST) ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์ T เชื่อมั่นศรัทธาการอานวยความยุติธรรม (Trusted Justice)
2. ยุทธศาสตร์ R เชื่อถือในระดับสากล (Reliability)
3. ยุทธศาสตร์ U การดาเนินงานอันเป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน (Uniformity)
4. ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)
5. ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต (Transformation)
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เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
T เชื่อมั่นศรัทธาการอานวยความยุตธิ รรม ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในการอานวย
(Trusted Justice)
ความยุตธิ รรมของศาลยุตธิ รรม เพื่อเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคม
R เชื่อถือในระดับสากล (Reliability)

การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของศาลยุติธรรม
เป็นทีไ่ ว้วางใจและการปฏิบตั ิงานเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

U การดาเนินงานอันเป็นมาตรฐาน
ไปในทิศทางเดียวกัน (Uniformity)

ยกระดับการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)

ศาลยุตธิ รรมมีระบบงานที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างยั่งยืน

T เปลี่ยนผ่านสูอ่ นาคต
(Transformation)

นวัตกรรมของศาลยุตธิ รรมเสริมสร้างการอานวย
ความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม
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ยุทธศาสตร์ T เชือ่ มั่นศรัทธาการอานวยความยุตธิ รรม (Trusted Justice)
การอานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนถือเป็นภารกิจหลักของศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้ศาลยุตธิ รรมมีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดี
ที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอานาจของศาลอื่นและผู้พิพากษาย่อมมีอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
รวมทั้งได้บัญญัตใิ ห้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุม้ ครอง ตามกฎหมาย
เท่าเทียมกัน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ T เชื่อมั่นศรัทธาในการอานวยความยุติธรรม (Trusted Justice) จึงได้
กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ และศรัทธาในการอานวยความยุตธิ รรมของศาลยุตธิ รรม เพื่อเสริมสร้าง
ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับสังคม
ความเชื่อมัน่ ของประชาชนว่าจะได้รบั การอานวยความยุตธิ รรมที่ถกู ต้อง เป็นธรรมจากศาล
ยุติธรรม
ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี
1.1 เป้าหมาย
การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยรวดเร็ว
เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง
1.2 ตัวชี้วัด
คดีเสร็จไปตามระยะเวลามาตรฐานที่กาหนด
2565
ร้อยละ 75

2566
ร้อยละ 76

2567
ร้อยละ 78

2568
ร้อยละ 80

แนวทางการดาเนินการ
1. ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานกรอบระยะเวลาการดาเนินกระบวนพิจารณา
การพิพากษาและการมีคาสั่งในแต่ละประเภทคดี
2. พัฒนาระบบการประชุมปรึกษาคดีขององค์คณะในชั้นศาลต่าง ๆ ให้มคี วาม
เข้มแข็ง
3. ลดขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาคดีต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. กาหนดกรอบอัตรากาลังให้เหมาะสมและสะท้อนภารกิจและความรับผิดชอบ
ที่แท้จริงของผู้พิพากษาในแต่ละศาล โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน
นอกเหนือจากปริมาณคดีโดยรวมของศาล
5. สร้างระบบสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเจ้าพนักงานคดีให้มบี ทบาท
ในการช่วยผู้พิพากษาในการดาเนินกระบวนพิจารณาคดีต่าง ๆ ให้มากขึ้นและ
กาหนดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น
6. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการพิสูจน์
พยานหลักฐานสมัยใหม่ เช่น การใช้พยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์
พยานหลักฐานทางเทคโนโลยี (computer forensic) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
และพยานหลักฐานที่เกีย่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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2. พัฒนากระบวนพิจารณา กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
2.1 เป้าหมาย
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของศาลยุติธรรมไม่เป็นอุปสรรคต่อการอานวย
ความยุตธิ รรมและคุม้ ครองสิทธิของประชาชนด้วยความ
เสมอภาค
2.2 ตัวชี้วัด
ศาลยุตธิ รรมและสานักงานศาลยุตธิ รรมมีการ
เสนอร่างกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่อพัฒนาการอานวยความยุตธิ รรม การ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน และระบบศาลและ
สานักงานศาลยุติธรรม
2565
3 เรื่อง

2566
3 เรื่อง

2567
3 เรื่อง

2568
3 เรื่อง

3. สร้างเสริมความเชีย่ วชาญในคดีชานัญพิเศษและ
คดีที่มีลักษณะยุ่งยากซับซ้อน
3.1 เป้าหมาย
ผู้พิพากษาทีร่ ับผิดชอบคดีชานัญพิเศษมีความ
เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีทสี่ อดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภทคดี และคดีที่มคี วาม
ยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ
3.2 ตัวชี้วัด
คดีในศาลชานัญพิเศษแล้วเสร็จ
2565
ร้อยละ 65

2566
ร้อยละ 66

2567
ร้อยละ 68

แนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกีย่ วกับศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุตธิ รรม
2. พัฒนากฎหมายทางการศาล วิธพี ิจารณาความและระเบียบอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศาล
4. ดาเนินการปรับปรุงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ของผู้พิพากษาในคดีบางประเภทให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

2568
ร้อยละ70

1. สร้างเสริมความเชี่ยวชาญในคดีชานัญพิเศษ กฎหมายเฉพาะด้านทีต่ ้องอาศัย
ความรูแ้ ละประสบการณ์เป็นพิเศษ ตลอดจนคดีที่มลี ักษณะยุ่งยากซับซ้อนต่าง ๆ
2. เสริมสร้างบทบาทเพื่อให้สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เป็นหน่วยงานที่มบี ทบาทในการสร้างความรูค้ วามเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน
และสร้างองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้องและจาเป็นให้เป็นที่ยอมรับทั้งในศาลยุตธิ รรมและ
วงการกฎหมายทั่วไป
3. จัดระบบองค์ความรูใ้ นด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบและส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรูใ้ นระหว่างผู้พิพากษาที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
4. การส่งเสริมให้ผู้พิพากษานาประสบการณ์และความรู้ความเชีย่ วชาญมาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึน้
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4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาท
ทางเลือก
4.1 เป้าหมาย
การระงับข้อพิพาทโดยคานึงถึงความยินยอม
ของคู่กรณีเป็นสาคัญ ทาให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลด
น้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้น
ในสังคม
4.2 ตัวชี้วัด
1. อัตราส่วนคดีแพ่งทีไ่ กล่เกลี่ยสาเร็จจาก
คดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาล
2565
ร้อยละ 20

2566
ร้อยละ 21

2567
ร้อยละ 23

2568
ร้อยละ 25

2. จานวนข้อพิพาทที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ย
ก่อนฟ้องเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
2565
ร้อยละ 5

2566
ร้อยละ 5

2567
ร้อยละ 5

2568
ร้อยละ 5

แนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมในทุกชั้นศาลให้เป็น
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ
2. เร่งพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนพิจารณา
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงและมีการกากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อเพิม่ ความเข้มแข็ง
ของระบบอนุญาโตตุลาการ
3. ส่งเสริมให้คคู่ วามเข้าถึงและใช้กระบวนการไกล่เกลีย่ ได้อย่างสะดวกและ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการไกล่เกลีย่
ให้มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและคูก่ รณีนาข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
ไกล่เกลี่ยตั้งแต่ก่อนยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่ศาลและแก้ปัญหา
ข้อพิพาทและความเดือดร้อนของประชาชนและคู่กรณีให้ยุตโิ ดยเร็วยิ่งขึน้ และ
ระงับข้อพิพาทด้วยแนวทางที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ
5. พัฒนาบุคลากรผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องกับการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทให้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนมีทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการไกล่เกลีย่
ให้สามารถไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทที่มคี วามสลับซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้คคู่ วาม ทนายความและประชาชนตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกและมีความประสงค์ทจี่ ะให้ระงับ
ข้อพิพาทของตนด้วยวิธกี ารระงับข้อพิพาททางเลือกให้แพร่หลายมากขึ้น
7. เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในภาคส่วนอื่นเพื่อนาการไกล่เกลีย่
ไปมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ภาวะหนีส้ ินจากวิกฤติ
โรคระบาด หรือวิกฤติเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ R เชือ่ ถือในระดับสากล (Reliability)
ศาลยุติ ธรรมมี หน้ าที่ คุ้ มครองสิ ทธิของประชาชนให้ ได้รับความเป็ นธรรมอย่างทั่ วถึงและเสมอภาค
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ
และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเที ยมกัน ประกอบกับประเทศไทยเป็ นภาคี สนธิสัญญาด้านสิทธิ
มนุษยชนที่องค์การสหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญาหลัก เพื่อเป็นหลักการสาคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาคมโลก เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights – ICCPR) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ R
เชื่อถือในระดับสากล (Reliability) จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทาง
การดาเนินการ ดังนี้
เป้าประสงค์
ตัวชีว้ ดั

การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนของศาลยุติธรรมเป็นทีไ่ ว้วางใจและการปฏิบตั ิงาน
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพือ่ คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
1.1 เป้าหมาย
ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจาเลย
ระหว่างการต่อสู้คดีในศาลและการคุ้มครองสิทธิแก่
ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรมและพยานในคดีอาญา
1.2 ตัวชี้วัด
คู่ความ ผู้เสียหาย จาเลย พยานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการดาเนิน
กระบวนพิจารณาในชั้นศาลตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
2565
2566
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2567
2568
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

แนวทางการดาเนินการ
1. เสริมสร้างระบบการปล่อยตัวชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว
ลดการเรียกหลักประกันลงเพื่อลดความเหลื่อมล้าของโอกาสที่จะได้รับ
การปล่อยชั่วคราว และจัดวางแนวทางการดาเนินงานของศาลทั่วประเทศ
ในการปล่อยชั่วคราวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
2. ศาลยุติธรรมมีการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดการคุมขังที่ไม่จาเป็น
ในทุกขั้นตอนและพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการลงโทษระดับกลางหรือ
มาตรการลงโทษทางเลือกทดแทนการจาคุกหรือกักขังตามที่กฎหมาย
เปิดช่องไว้ให้มีความแพร่หลายและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ศาลยุติธรรมมีการใช้มาตรการลงโทษและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
ในคดีอาญาที่หลากหลาย โดยใช้มาตรการทีไ่ ม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
เกินความจาเป็น และกาหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับสภาพ
ความผิดและตัวผู้กระทาผิดให้มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในอนาคต
4. การส่งเสริมให้มมี าตรการและแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิดให้มีความหลากหลาย สร้างเสริมทัศนะคติเชิงบวก และ
สนับสนุนบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการช่วยเหลือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยลดมาตรการที่เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพ
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แนวทางการดาเนินการ
5. พัฒนาระบบประเมินความเหมาะสมในการปล่อยชั่วคราว โดยการวิจัย
และศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราว
ความเป็นไปได้ที่จะมีการหลบหนี เพื่อสร้างระบบประเมินที่จะกาหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการดาเนินการต่อผูต้ ้องหาหรือจาเลยในระหว่าง
การพิจารณา
6. การพัฒนาระบบผู้กากับดูแลผูถ้ ูกปล่อยชั่วคราวให้มีความเข้มแข็งและ
มีการใช้อย่างแพร่หลาย
7. การปรับปรุงห้องควบคุมของทุกศาลให้ได้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
8. เพิ่มช่องทางในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่คู่ความ พยานและ
ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในต่างประเทศ และเพิ่มช่องทางการระงับข้อพิพาท
ในคดีระหว่างประเทศ
9. เสริมสร้างระบบการจัดหาล่ามสาหรับคู่ความในคดีอาญาให้มีความทั่วถึง
และมีความหลากหลายทางภาษา และพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ของล่ามที่ศาลจัดหาให้มมี าตรฐานและเป็นทีไ่ ว้วางใจของคู่ความ
10. สนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงโดยลดขั้นตอน ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการดาเนินการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาคไม่วา่ อยู่ในเขตท้องที่ใด
11. ส่งเสริมให้ผู้เสียหายในคดีอาญาและผู้ต้องหาหรือจาเลยได้ร่วมกันหา
วิธีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการไกล่เกลี่ยในคดีอาญาต่าง ๆ
12. สร้างเสริมระบบการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค
ในการฟ้องคดีเรียกร้องสิทธิจากผูป้ ระกอบธุรกิจให้มคี วามเข้มแข็งขึ้น
รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภคให้มากขึ้น
และพัฒนาระบบการดาเนินคดีแบบกลุ่มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13. สร้างเสริมระบบการช่วยเหลือและดูแลผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรง
ในครอบครัวในการขอรับความคุ้มครองผ่านกระบวนการทางศาล
และพัฒนาระบบการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. สร้างกลไกและวิธีการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการคุม้ ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการให้บริการประชาชนของศาลยุตธิ รรม
15. ส่งเสริมให้คคู่ วาม ผูเ้ สียหาย จาเลย พยานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รบั
การคุ้มครองสิทธิจากการดาเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลตามที่
กฎหมายบัญญัติ
16. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงการดาเนินงานของศาลยุติธรรมด้านการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้แพร่หลายและทั่วถึงยิ่งขึ้น
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตน
ตามที่กฎหมายกาหนด
2.1 เป้าหมาย
คู่ความ ผู้เสียหาย จาเลย พยานและผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้ถึงสิทธิเสรีภาพของตนตามที่กฎหมาย
กาหนดและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยง่าย
2.2 ตัวชี้วัด
คู่ความ ผู้เสียหาย จาเลย พยาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไป ได้รับความรูห้ รือเข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ของศาลยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน
2565
2566
2567
2568
400,000 คน 500,000 คน 600,000 คน 700,000 คน

แนวทางการดาเนินการ
1. จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจาเลยและผู้เสียหายในศาลชั้นต้น
ทั่วประเทศ และการประสานกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจหรือภาวะโรคระบาดให้ทราบถึงสิทธิตามกฎหมายแรงงานและ
กระบวนการในการได้รับความคุ้มครอง เช่น การจัดทาคลินิกศาลแรงงาน
การจัดทาสื่อหรือศูนย์ให้ความรู้
3. การพัฒนาระบบการดูแลและให้ข้อมูลความรู้แก่ผเู้ สียหายหรือเหยื่อ
อาชญากรรม พยานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีอย่างเหมาะสม
4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายของตน
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ยุทธศาสตร์ U การดาเนินงานอันเป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน (Uniformity)
การให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศถือเป็นภารกิจสาคัญประการหนึ่งของ
ศาลยุติธรรม นอกเหนือจากการอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามกฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีความหลากหลายทางสังคมเกิดขึน้ อย่างมากมาย เช่น ความหลากหลาย
ทางกายภาพ วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ทาให้ศาลยุติธรรมแต่ละแห่งต้องเร่งพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของคนในพื้นที่และสมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่ ของหน่วยงาน และ
เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้น ยุทธศาสตร์ U การดาเนินงานอันเป็น
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน (Uniformity) จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และ
แนวทางการดาเนินการ ดังนี้
เป้าประสงค์ ยกระดับการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัตงิ านของศาลยุติธรรม
ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 80

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างมาตรฐานการดาเนินงานของศาลยุติธรรม
1.1 เป้าหมาย
การให้บริการประชาชนด้วยมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ
1.2 ตัวชี้วัด
คู่ความสามารถใช้บริการข้อมูลคดี
ศาลยุติธรรมทีศ่ าลยุติธรรมทั่วประเทศหรือ
ผ่านระบบออนไลน์
2565
274 ศาล

2566
274 ศาล

2567
274 ศาล

2568
274 ศาล

แนวทางการดาเนินการ
1. กาหนดมาตรฐานระยะเวลาการดาเนินการบริการประชาชนของศาลยุติธรรม
2. เสริมสร้างมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี โดยเฉพาะปัญหาทาง
กฎหมายใหม่ ๆ ให้เป็นแนวปฏิบตั ทิ ี่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานคดีในการสนับสนุนการ
พิจารณาพิพากษาคดี
4. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการติดตามและบังคับคดีนายประกัน
ให้มีประสิทธิภาพและมีอัตราการบังคับคดีสาเร็จเพิม่ สูงขึ้น
5. ปรับปรุงศาลและบริเวณศาลให้มีเครื่องอานวยความสะดวกสาหรับบุคลากร
ผู้มาติดต่อราชการและผูส้ ูงอายุ
6. ส่งเสริมการใช้การบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management)
ที่ครอบคลุมถึงความเหมาะสมการใช้งานอาคาร ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
7. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
และการติดต่อราชการแก่ประชาชนของศาลยุติธรรม
8. เสริมสร้างมาตรฐานการให้บริการต้อนรับประชาชนและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. พัฒนาและติดตามการประเมินผลคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมตามตัวชี้วัดและเกณฑ์
มาตรฐานสากล
2.1 เป้าหมาย
การอานวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานใน
ระดับสากลของศาลยุติธรรม
2.2 ตัวชี้วัด
ศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ก ารส ารวจการพั ฒ นา
และน าข้ อ สั งเกตจากการส ารวจไปปรั บ ปรุ งการ
ดาเนิ น งานให้ เป็ น ผลที่ เป็ น รูป ธรรมอย่ างต่ อเนื่ อ ง
ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
2565
1 ครั้ง

2566
1 ครั้ง

2567
1 ครั้ง

2568
1 ครั้ง

แนวทางการดาเนินการ
1. พัฒนาระบบงานธุรการเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของ
ศาลยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีในการพิจารณาคดีครบองค์คณะ
และต่อเนื่อง
3. สารวจการพัฒนาภายในศาลและปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ตามแนวทางแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย (Self-Assessment
Checklist)
4. มีหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการพัฒนาและช่วยเหลือศาลในการ
ประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและให้คาแนะนา
ในการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
5. ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลกับผูร้ ับการประเมิน เพื่อพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
ให้มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability)
ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวิถีการดาเนินชีวิตของคนไทยในสังคม
ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เช่น ระบบเศรษฐกิจ
แบบไร้เงิน สดหรือทาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังคมแบบไร้พรมแดน และความคิด เห็นที่แ ตกต่างทาง
การเมือง องค์กรที่เข้มแข็งจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถ
พัฒ นาได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรและงบประมาณ ทั้งนี้ ศาลยุติธรรมได้
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นในการพัฒนาองค์ก รให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้
ความท้าทายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) จึงได้
กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
เป้าประสงค์ ศาลยุตธิ รรมมีระบบงานที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ ยืน
ตัวชี้วดั
จานวนหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลยุตธิ รรมที่มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 82
ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 85

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละ 86
ร้อยละ 88
ร้อยละ 90

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมระบบงานตุลาการและระบบงานธุรการ
ของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ
1.1 เป้าหมาย
ระบบงานตุลาการ ระบบงานธุรการของ
ศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุตธิ รรมมีความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม
1.2 ตัวชี้วัด
ศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด
สานักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการศาลยุติธรรม
2565
ร้อยละ 95

2566
ร้อยละ 96

2567
ร้อยละ 98

2568
ร้อยละ 100

แนวทางการดาเนินการ
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในระบบงานตุลาการ ระบบงาน
ธุรการของศาลยุติธรรม และการบริหารงานของสานักงานศาลยุติธรรมให้
สามารถตรวจสอบได้โดยประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ
2. ส่งเสริมให้มีระบบการกลั่นกรองและให้คาแนะนาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมให้ศาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในสานักงานศาลยุติธรรมใช้ระบบการ
บริหารความเสี่ยงและสามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
4. ส่งเสริมระบบการตรวจสอบภายในให้สามารถให้คาแนะนาในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ส่งเสริมการเผยแพร่คาพิพากษา คาวินิจฉัยและคาสั่งของศาลสูงต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางและรูปแบบต่าง ๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
7. เสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
9. เสริมสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
10. ร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ
และเอกชน ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้าง
ความร่วมมือด้านการยุติธรรม การบริหารองค์กร และวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. ส่งเสริมและเผยแพร่คาพิพากษาและการ
ปฏิบัติงานอืน่ ของศาลยุตธิ รรม เพือ่ แสดงความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ต่อสังคม
2.1 เป้าหมาย
ศาลยุติธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม
2.2 ตัวชี้วัด
ศาลยุติธรรมมีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) หรือมาตรฐานอื่นในทานองเดียวกัน

แนวทางการดาเนินการ
1. ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัตงิ านของศาลยุติธรรม ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ มีความโปร่งใส และสังคมสามารถตรวจสอบได้
2. การเผยแพร่คาพิพากษาของศาลและกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมด้านสังคมของศาลยุติธรรม

2565
2566
2567
2568
90 คะแนน 91 คะแนน 93 คะแนน 95 คะแนน

3. รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
3.1 เป้าหมาย
ศาลยุติธรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพดีขึ้นอย่างยัง่ ยืน
3.2 ตัวชี้วัด
คดีสิ่งแวดล้อมมีการพิจารณาแล้วเสร็จ
2565
ร้อยละ 75

2566
ร้อยละ 80

2567
ร้อยละ 85

2568
ร้อยละ 85

1. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการดาเนินคดีสิ่งแวดล้อม งานคดีสิ่งแวดล้อม และ
สนับสนุนบทบาทของศาลยุติธรรมในการช่วยส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อม
การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental law)
2. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมหรือมาตรการที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองการใช้วัสดุ
อุปกรณ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. รณรงค์ส่งเสริมรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วนราชการหรือเอกชน
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ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต (Transformation)
องค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันให้เท่าทันต่อโลกอนาคตต้องสามารถสร้างนวัตกรรมที่สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ ศาลยุติธรรมนาไปสู่การ
เป็นองค์กรนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ จึงมีความจาเป็นยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนการทางานขององค์กรแบบ
ดั้งเดิมบางส่วน ที่ยังไม่สามารถแข่งขันและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ยุทธศาสตร์ T เปลี่ยนผ่านสู่อนาคต (Transformation) จึงได้กาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
เป้าประสงค์ นวัตกรรมของศาลยุตธิ รรมเสริมสร้างการอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม
ตัวชี้วดั
จานวนคาคู่ความที่ยนื่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ปีงบประมาณ 2565
ร้อยละ 10
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
1.1 เป้าหมาย
เสริมสร้างการอานวยความยุติธรรมและ
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนด้วยระบบดิจิทัล
1.2 ตัวชี้วัด
จานวนคดีแพ่งทีค่ ู่ความใช้ระบบ e-filing
เปรียบเทียบกับคดีแพ่งที่ขึ้นสู่ศาล
2565
ร้อยละ 35

2566
ร้อยละ 40

2567
ร้อยละ 45

2568
ร้อยละ 50

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาระบบการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (COJ electronic court proceeding
platform)
2. การพัฒนาและบูรณาการระบบการจัดการ การยื่นและรับส่งคาคู่ความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย (Integrated electronic system for
management and submission of court pleadings)
3. การบูรณาการระบบสารสนเทศสานวนคดีให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลคดี
ของศาลยุติธรรมทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ข้อมูลในศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรมโดยใช้ Blockchain หรือ
เทคโนโลยีในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอื่นที่ทันสมัย
5. พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีที่อาศัยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial
intelligence) ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในศาลยุติธรรม
และสานักงานศาลยุติธรรมเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและ
การบริหารจัดการ
6. การพัฒนาระบบการให้บริการผ่าน E-Service
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ประเด็นยุทธศาสตร์
2. นวัตกรรมด้านระบบงาน
2.1 เป้าหมาย
เสริมสร้างระบบการบริหารและการ
บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
2.2 ตัวชี้วัด
นวัตกรรมระบบการบริหารและการบริการ
ประชาชนที่ได้รบั การต่อยอดหรือเพิ่มขึ้น
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1 นวัตกรรม 1 นวัตกรรม 1 นวัตกรรม 1 นวัตกรรม

3. นวัตกรรมการบริหารบุคคล
3.1 เป้าหมาย
บุคลากรของศาลยุติธรรมและสานักงาน
ศาลยุติธรรมมีความเชี่ยวชาญ
3.2 ตัวชี้วัด
ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม
ที่ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาให้มีความรู้ทักษะ
สมรรถนะและความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับ
บทบาทภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกา
แผนยุทธศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2565
ร้อยละ 85

2566
ร้อยละ 86

2567
ร้อยละ 88

2568
ร้อยละ 90

แนวทางการดาเนินการ
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการปล่อยชั่วคราวและนายประกันเพื่อ
สนับสนุนการใช้มาตรการกากับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดี
ให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างมาตรฐานและระบบงานในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ทาให้สามารถดาเนินกระบวนพิจารณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
อานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น
3. การให้บริการข้อมูลเชิงสถิติแก่หน่วยงานภายในและภายนอกแบบ
บูรณาการ (Integrated statistical information service)
4. การพัฒนาระบบสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเจ้าพนักงานคดี
5. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การพัฒนางานวิจัยที่เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศาลยุติธรรมและ
ระบบการพิจารณาพิพากษาคดีให้รองรับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
ในอนาคต
7. แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารองค์กร ด้านกฎหมาย การตีความกฎหมาย
การวินิจฉัยคดี แนวคาพิพากษา และการสร้างแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
(Best Practice)
1. ส่งเสริมบทบาทของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ในการสร้างผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน
2. ส่งเสริมบทบาทของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
ในการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะเฉพาะด้านเพื่อการ
บริหารงานคดีและพัฒนาองค์กร
3. เพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถของข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีภายใต้สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. สร้างเสริมระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management)
ในด้านต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัยและสามารถบูรณาการกับระบบ
เผยแพร่คาพิพากษา คาวินิจฉัย คาสั่งศาลสูง
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มที ักษะที่จาเป็นต่อการทางานในสภาพแวดล้อม
ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

