หัวข้อวิชา การพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของศาลยุติธรรม
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา
วิทยากร นายธนรัตน์ ทั่งทอง
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจาสานักประธานศาลฎีกา
ก่อนเข้าเนื้อหาของหัวข้อวิชา ท่านอาจารย์ได้ พูดคุยและเล่าถึง ระบบของศาลยุติธรรมในส่วน
ของผู้พิ พ ากษา ในการเลื่อ นตาแหน่ ง หรือ โยกย้ า ย โดยใช้ ร ะบบอาวุโ ส ซึ่ง อาจจะไม่ ไ ด้เ หมือ นกั บ
หน่วยงานอื่น เช่น ข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการตารวจ แต่ก็มีความสอดคล้องและเหมาะสมที่
จาต้องใช้ในระบบดังกล่าว
ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของศาลยุติธรรมกับเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ จาต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง กับ เป้ าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ที่มุ่งเน้นตามปรัชญา ที่ว่า
ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสร้างศาลยุติธรรม
มีจานวน
ศาลฎีกา จานวน ๑ ศาล
ศาลอุทธรณ์ จานวน ๑๑ ศาล
ศาลชั้นต้น จานวน ๒๔๕ ศาล
จานวนผู้พิพากษา ๔,๖๘๐ คน
สถิติคดีของศาลยุติธรรม (ระหว่าง วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
คดีเข้าสู่การพิจารณา ปริมาณคดีแล้วเสร็จ คดีคงค้าง
ศาลชั้นต้น
๑,๗๕๓,๒๕๐
๑,๕๓๗,๑๖๙
๒๑๖,๐๘๒
ศาลอุทธรณ์
๕๓,๔๙๓
๔๘,๕๗๗
๔,๙๑๖
ศาลฎีกา
๑๙,๓๖๐
๑๑,๓๓๐
๘,๐๓๐
สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานศาลยุติธรรม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรมงานส่งเสริมงานตุลาการ
และงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอานวยความยุติธรรม
จานวนหน่วยงานภายใน
๒๒+๒ = สานัก/ กอง ในส่วนกลาง
๙
= สานักงานศาลยุตธิ รรมประจาภาค
๒๕๗ = สานักอานวยการศาลและสานักงานประจาศาล

อัตรากาลังข้าราชการและลูกจ้าง สานักงานศาลยุตธิ รรม
ข้าราชการ
=
๙,๑๗๗ คน
ลูกจ้างชัว่ คราว
=
๑,๑๔๘ คน
ลูกจ้างประจา
=
๖๒๓ คน
พนักงานราชการ
=
๑,๕๑๕ คน
รวม
=
๑๒,๔๖๓ คน
นโยบายประธานศาลฎีกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - 25๖๐
ด้านการอานวยความยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
- มุ่งเน้น การพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม ให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจน เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี
ทั้งศาลชั้นต้นและศาลสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศที่เ หมาะสมมาใช้ เ พื่อ ส่ ง เสริ มและเพิ่ มประสิท ธิ ภาพในการ
พิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชนด้วย
- เสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนด้วย
ด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
- มีการพัฒ นาระบบงานให้ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง
เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
- ปรับ ปรุ งโครงสร้ างและพั ฒ นาระบบศาล พัฒ นากฎหมายและระบบวิ ธีพิ จารณาคดีใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ
- รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด้านการพัฒนาบุคลากร
-เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสานึกในการอานวยความยุติธรรม
-ปรับปรุงโครงการการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการอบรม
ด้านการต่างประเทศ
- เสริมสร้างความร่วมมือทางศาล และกระบวนการยุติธรรมเพื่อ ยกระดับศาลยุติธรรมไทยให้มี
บทบาทในระดับสากล พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ต่างประเทศ และเสริมสร้างให้ ประเทศต่างๆ และองค์ก รระหว่ างประเทศเชื่อมั่ นในการพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไทย
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ อาทิเช่น
E-Filing
โครงการส่งคาคู่ความและเอกสารยื่นผ่านทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้ศาล
และคู่ความสามารถส่งข้อมูลผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้
E-Service
การบริการคัดถ่ายคาพิพากษาและคาสั่งระหว่างศาล
E-Courtroom โครงการพัฒนาระบบห้องพิจารณาอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ
E-Hearing โครงการนาอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสืบพยาน
..........................................

หัวข้อวิชา โลกในยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา
วิทยากร พันเอก ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และ
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร?
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง
และสร้ างหนทางพั ฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ สามารถรั บ มื อ กั บโอกาส และภั ย คุ ก คามแบบใหม่ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้
“ประเทศไทย 4.0” ขอไล่เรียงเพื่อให้เห็นภาพ คือ ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ยุคแรก ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 1.0” เน้นการเกษตรเป็น
หลัก เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น ยุคสอง ขอเรียกว่า “ประเทศไทย 2.0”
เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ
เครื่ อ งเขี ย น กระเป๋ า เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เป็ น ต้ น และปั จ จุ บั น (2559) จั ด อยู่ ใ นยุ ค ที่ ส าม ขอเรี ย กว่ า
“ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า
รถยนต์ กลั่นนามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น แต่ ไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้
ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง อยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศ จึงเป็นเหตุให้
นาไปสู่ยุคที่สี ให้รหัสใหม่ว่า ”ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นเศรษฐกิจใหม่ (New Engines of Growth) มี
รายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล้าย ๆ กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่
ชัดเจนของประเทศที่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา “A Nation of Makers” อังกฤษ “Design of Innovation”
อินเดีย “Made in India” หรือ ประเทศเกาหลีใต้ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “CreativeEconomy”
ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร?
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐาน
คิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิด สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น

ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทาที่มีลักษณะสาคัญ คือ เปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมั ยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี (Smart
Farming) โดยเกษตรกรต้อ งร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional
Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่า
ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง?
เพื่อให้ เกิด ผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัต กรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups)
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตั ว เช่น เทคโนโลยีด้า นการเงิน อุป กรณ์ เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ ต้องใช้ค น
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น
ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร?
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสาเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชารัฐ”
เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน
ภาคสถาบั น การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย และสถาบั น วิ จั ย ต่ า งๆ ร่ ว มกั น ระดมความคิ ด ผนึ ก ก าลั ง กั น
ขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการดาเนินงานของ
“ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อันได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมาย
และกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่าย
ภาครัฐ กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้นา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ และกลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม
SMEs และผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกาลังวางระบบและกาหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างเข้มข้น

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่ มั่งคั่ง
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล เป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกาลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด
“ประชารัฐ” ที่ผนึกกาลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก

แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
Dr. Borworn www.drborworn.com
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