การจัดลาดับความสาคัญของงานโครงการสาคัญ (Flagship) ตามแผนปฏิบตั ิการ 4 ปี
ศาลย ุติธรรมและสานักงานศาลย ุติธรรม พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์ J Justice for all
งาน/โครงการ*
1. งานส่งเสริมการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา
และระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
2. โครงการจัดตั้งและเปิดทาการศาลยุติธรรม

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2561 สานักประธานศาลฎีกา
2561

สานักแผนงานและ
งบประมาณ
สานักการต่างประเทศ
สานักส่งเสริมงานตุลาการ

3. โครงการพัฒนาระบบการแปลในกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
4. โครงการพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในคดีอาญา
5. งานขับเคลื่อนเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการศาลยุติธรรม
6. โครงการจัดตั้งสานักเจ้าพนักงานตารวจศาล (Court Marshall)

2561
2561

7. โครงการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E – Arbitration)
8. โครงการปฏิรูปกระบวนการวิธีพิจารณาเพื่อเพิ่มโอกาสของ
ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรม
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความยุติธรรม
ของทนายขอแรง

2561

สานัก ก.ศ.
- สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
- สานัก ก.ศ.
- สานัก ก.จ.
- สานักรักษาความปลอดภัย
- สานักแผนงานและ
งบประมาณ
สานักอนุญาโตตุลาการ

2561

สานักส่งเสริมงานตุลาการ

2562

10. โครงการส่งเสริมการทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ในศาลชั้นต้น
11. โครงการพัฒนามาตรฐานและระเบียบหลักเกณฑ์การคัดเลือกและ
การขึ้นทะเบียนเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ
12. โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการกาหนดโทษ
ในคดียาเสพติด
13. โครงการปฏิรูปกระบวนการกาหนดโทษอาญา

2562

2563

- สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
สานักกฎหมายและวิชาการฯ

2563

สานักกฎหมายฯ

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

2561
2561

2562

ยุทธศาสตร์ U Uplift and Uphold Standard
งาน/โครงการ*
1. โครงการกาหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ตามปกติ (Time Standard)
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสรรหา การคัดเลือก
การพัฒนา ค่าตอบแทนและตรวจสอบประสิทธิภาพล่าม
3. โครงการปรับปรุงแบบมาตรฐานห้องพิจารณาคดีและห้องควบคุม
ผู้ต้องหาและจาเลยของศาลยุติธรรม
4. โครงการพัฒนามาตรฐานรูปแบบอาคารและหน่วยงานในสังกัด
เพื่อรองรับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางกายภาพ

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2562 สานักส่งเสริมงานตุลาการ
2562

สานักการต่างประเทศ

2563

สานักบริหารงานออกแบบ
และก่อสร้าง
สานักบริหารงานออกแบบ
และก่อสร้าง

2562

ยุทธศาสตร์ S Stronger Specialized Court
งาน/โครงการ*
1. การจัดทาแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path)
ของผู้พิพากษาศาลชานัญพิเศษและศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
2. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งและเปิดทาการศาล
หรือแผนกคดีพาณิชย์
3. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งและเปิดทาการศาล
หรือแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
4. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งและเปิดทาการศาล
หรือแผนกคดีจราจร
5. โครงการพัฒนาระบบย่อคาพิพากษาและระบบสืบค้นคาพิพากษา
ศาลอุทธรณ์
6. การจัดทาฐานข้อมูลคาพิพากษา/คาสั่งศาลของศาลชานัญพิเศษและ
ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2562 - สานัก ก.ต.
- ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
- ศาลชานัญพิเศษ
2561 - สานักกฎหมายฯ
- สานักแผนงานฯ
2561 สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
2561 สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
2562 - สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาค 1 - 9
2562 - ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ
- ศาลชานัญพิเศษ
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ T Trusted Pillar
งาน/โครงการ*
1. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ศาลยุติธรรม
2. โครงการเปิดทาการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณา
พิพากษาคดี
3. โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมและหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลยุติธรรม
4. โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศาลยุติธรรม
เพื่อบริการประชาชนและสังคม

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
2561 - สานักส่งเสริมงานตุลาการ
- ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
(ยกเว้นศาลเยาวชนและ
ครอบครัว)
2561 สานักส่งเสริมงานตุลาการ
2561

5. โครงการจัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม

2561

6. โครงการจัดทาฐานข้อมูลการกาหนดโทษอาญา (ใช้ข้อมูลจาก
โครงการคัดสาเนาคาพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ)
7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะและรายได้
ของผู้กระทาความผิด

2561

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

2562

- กองสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์
- ศาลและสานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
- ศาลและสานักศาลยุติธรรม
ประจาภาค
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์ข้อมูลคดี
- สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนย์ข้อมูลคดี

ยุทธศาสตร์ I Innovation
งาน/โครงการ*
1. โครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคาคู่ความและเอกสาร
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing)
2. โครงการจัดหาระบบบันทึกคาพยานด้วยภาพและเสียง
ในห้องพิจารณาคดี
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสานวนคดีศาลยุติธรรม
4. โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาศาลยุติธรรม
5. โครงการส่งเสริมการนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาหรับตรวจสอบหรือ
จากัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว
6. โครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกากับดูแล
ในชั้นปล่อยชั่วคราว
7. โครงการกาหนดกรอบระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ตามปกติ (Time Standard)
8. โครงการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลคดีศาลยุติธรรม
และ Big Data
9. โครงการพัฒนาระบบ Smartphone Monitoring เพื่อติดตามและ
กากับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
10. โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สาหรับผู้บริหาร (Management Information System - MIS
และ Data Analytics)
11. โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ และแก้ไขฟื้นฟูในคดีอาญา :
คลีนิคจิตสังคม
12. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งวิทยาลัยศาลยุติธรรม
เพื่อพัฒนาผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ
และดะโต๊ะยุติธรรม

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2561 สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2561

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2561
2561

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สานักส่งเสริมงานตุลาการ

2561
2561
2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สานักส่งเสริมงานตุลาการ

2561

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2562
2561
2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา
รพีพัฒนศักดิ์
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ C Collaboration
งาน/โครงการ*
1. โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
2. โครงการสนับสนุนการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว
3. โครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติ
ต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
4. โครงการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายเพื่อลดการกระทาผิดซ้า
ของเด็กและเยาวชนในคดีอาญา
5. โครงการศึกษาและเตรียมการเข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความร่วมมือในการส่งเอกสารทางการศาลและเอกสารอื่น
ในเรื่องทางแพ่งหรือพาณิชย์

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2561 สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม
2561 ศาลเยาวชนและครอบครัว
2561

ศาลเยาวชนและครอบครัว

2563

ศาลเยาวชนและครอบครัว

2564

สานักกฎหมายและวิชาการ
ศาลยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ E Excellence Organization
งาน/โครงการ
1. โครงการจัดทาตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เป็นมาตรฐานกลาง
ของข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงานส่วนกลาง
2. โครงการจัดทาแผนความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ (Career Path)
ของข้าราชการศาลยุติธรรม
3. โครงการศึกษาอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนาสืบ
และรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
4. โครงการพัฒนาระบบงานสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
(e-Office)

โครงการต่อเนื่อง

โครงการใหม่

ปีที่เริ่ม
หน่วยงานรับผิดชอบ
ดาเนินการ
2562 สานัก ก.ศ
2562

สานัก ก.ศ.

2563

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรม
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

2563

