วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการอานวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิของ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว ด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว เสมอภาค ภายใต้หลัก
นิติธรรม”

พันธกิจ
๑. พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความ
เที่ยงธรรม รวดเร็วและเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในสังคม
๒. ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อลดและแบ่ง
เบาภาระคดีของศาล
๓. สร้างความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานภายนอกในการพิทักษ์ แก้ไข ฟื้นฟู
เด็กและเยาวชน
๔. ให้บริการประชาชนที่ มาติดต่อ ราชการศาลได้โ ดยสะดวก รวดเร็ว
ทั่วถึง รวมทั้งบริการชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่เด็กและเยาวชน
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการอานวยความยุติธรรม

กลยุทธ์
การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามกรอบพันธกิจ สานักงานประจาศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ใช้กลยุทธ์ ๙ ประการ เพื่อเป็นพาหนะนาพาให้
ดาเนินพันธกิจไปสู่จุดหมาย ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการนาระบบระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้เพื่อช่วย
ลดและแบ่งเบาภาระคดีของศาล
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชน
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดี
เยาวชนและครอบครัวและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการพิทักษ์ แก้ไข ฟื้นฟู เด็ก
เยาวชนและครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาผู้พิพากษาสมทบให้มีความรู้ ความสามารถในการ
พิจารณาพิพากษาคดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัด
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างระบบการอานวยความสะดวกและการให้ บริการ
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๗ ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู้ ท างกฎหมายและการปฏิ บั ติ ต น
เมื่อมาศาล
กลยุทธ์ที่ ๘ เสริมสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุ ท ธ์ ที่ ๙ เสริ ม สร้ า งระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
แก่บุคลากร

ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ เป็นศาลยุติธรรมชั้นต้น ประเภท
ศาลพิเศษ เริ่มแรกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทาการเมื่อ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลบังคับเมื่อ
วั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น “ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดแพร่” ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติม
สถานที่ตั้ง ปัจจุบันได้ย้ายอาคารที่ทาการมาตัง้ อยู่เลขที่ 239 หมู่ 10
ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000
หมำยเลขโทรศัพท์. 0 5453 3487 โทรสำร 0 5453 3576 เว็บไซต์
http://www.prejc.coj.go.th (ตรงข้ามโรงพยาบาลแพร่)
อานาจการพิจารณาพิพากษาคดี มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี ดังนี้
๑. คดีอาญาทีม่ ีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิด
๒. คดีอาญาทีศ่ าลคดีธรรมดาได้โอนมา (มาตรา ๙๗ อายุไม่เกิน ๒๐ ปี แต่
มีสภาพเป็นเด็ก)
๓. คดีครอบครัว
๔. คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
๕. คดีอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องศาลเยาวชนและ
ครอบครัว

องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดี
องค์ ค ณะในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี ใ นศาลเยาวชนและครอบครั ว มี
จานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้พิพากษา จานวน ๒ คน
๒. ผู้ พิ พ ากษาสมทบ จ านวน ๒ คน ผู้ พิ พ ากษาสมทบต้ อ งเป็ น สตรี
อย่างน้อยจานวน ๑ คน
**************************
บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย
๑. ผู้พิพากษา ทาหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีตามบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบราชการศาลให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย
๒. ผู้พิพากษาสมทบ ทาหน้าที่ร่วมเป็นองค์คณะในการพิจารณา
พิพากษาคดี จัดกิจกรรมให้คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือ สงเคราะห์ บาบัด แก้ไข
ฟื้นฟูปัญหาของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม ร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประชุมเพื่อจัดกิจกรรมใด ๆ ในการหารายได้มาใช้
ในการสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนและงานอื่นที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมอบหมาย
๓. ผู้ประนอมคดีครอบครัว ทาหน้าที่เป็นคนกลางช่วยเหลือให้คู่ความ
ได้เจรจาตกลงเพื่อยุติข้อขัดแย้งทั้งก่อนฟ้องคดีและหลังฟ้องคดี
๔. ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรม มี ส านั ก งานประจ าศาลเป็ น หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบงานธุรการ ของศาล โดยมีผู้อานวยการสานักงานประจาศาลเป็นหัวหน้า
ควบคุมบังคับบัญชาข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี ของผู้พิพากษารวมทั้งให้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
****************************

