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(๒๒) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อ เป็นกลไกสาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมี กระบวนการยุ ติธ รรมที่เคารพสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้านบรรลุ
ความส าเร็ จ ในการสร้ า งสั งคมไทยให้ เ ป็ น สั งคมที่เ ป็น ธรรม ลดความเหลื่ อมล้ าในทุก มิติ และเป็ นไปเ พื่ อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และการนากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ทาให้เกิดปัญหาในการ
ดาเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศที่ขาดความ
โปร่งใส อันเกิดจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังไม่สามารถดาเนินการอย่างสอดประสานกัน ได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ ขาดความเป็น ธรรม และเลือกปฏิบัติ อัน สามารถสะท้อนได้จากดัช นีนิติธ รรม จัดทาโดย
World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลาดับที่ ๗๑
จาก ๑๑๓ ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาใน
ทุกมิตอิ ย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มาสนับ สนุ นให้เกิด ความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็น
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทาง
กฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับ ชั้นให้ เชื่ อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จะนากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้าและ
ความไม่เท่าเทียม
๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็ น ธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้
ด าเนิ นงานสอดประสานกั นอย่ างเป็ นองคาพยพเพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ ง กรณี พิ พาทได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
-๑-

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ บทนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศภายใต้ส ถานการณ์ของการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ ยนผ่ านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
จากการเป็ น แค่เครื่ องมือในการปกครองไปสู่ การเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒ นาประเทศที่มีพลวัต เพื่อให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งนากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหาร
จัดการให้ กระบวนการยุ ติธ รรมเกิดผลสั มฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน
และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังกล่าว กาหนดให้กฎหมายและ
กระบวนการยุ ติธ รรมเป็น กลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อานาจรัฐ
อีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และไม่เลื อ กปฏิบั ติ โดยมีแนวทางการพัฒ นาที่ ให้ ค วามส าคัญ กับ การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็น กลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นและสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงขนานใหญ่ มุ่ ง เน้ น การน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ
ทั่วถึง
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

-๒-

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารรราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหมายที่ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ ที่
เหมาะสม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิ ป ไตย เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเท่าเทียม
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง
๔.๘.๓ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ทางแพ่ ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

-๓-

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๑. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ ดัชนีนิติธรรม
ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ (คะแนน/อันดับ)
จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม
๒. การอานวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่ งใส เป็ น ธรรม ทั่ว ถึ ง
และปราศจากการเลื อ ก
ปฏิบัติ

ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
คะแนนของ ๔ ปัจจัย
จากทั้งหมด ๘ ปัจจัย
๑. การจากัดอานาจ
รัฐ
๒. รัฐบาลโปร่งใส
๓. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๔. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕

-๔-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
คะแนนในทุกปัจจัย
คะแนนในทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๕

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
คะแนนทุกปัจจัยไม่ต่า
กว่า ๐.๘๗ และอยู่ใน
๑๐ อันดับแรก
ของโลก

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๓.๑ แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายเป็นเครื่องมือจัด ระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการทาให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่ มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้ง ส่ ง เสริ มให้ เกิด การพัฒ นาประเทศในระยะยาวให้ ทุกภาคส่ ว นได้รับ ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นากฎหมาย การบั ง คั บ ใช้ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย เพื่ อ มุ่ ง ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท
และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจาเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยู่ ทุกล าดับ ชั้น ของกฎหมาย แก้ไขปรั บปรุง กฎหมายให้ ทันสมัย ยกเลิ กกฎหมายที่ มีเนื้อหาไม่จาเป็ น
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้ เอื้ อต่ อการด าเนิ น งานของหน่ว ยงานภาครั ฐ ในการพั ฒ นาประเทศ เพื่อ รองรั บ
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิ ภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุ ตสาหกรรม
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องดาเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรา
กฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนา
ประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการบั ง คับ ใช้ ก ฎหมายให้ เ ป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ง ใส ไม่ เลื อกปฏิ บัติ และเป็น ธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระทาผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม

-๕-

๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหา
เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

-๖-

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
๑. กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การพั ฒนาภาครั ฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่ งให้ ประชาชน
ในวงกว้ างได้ รั บประโยชน์
จากการพั ฒ นาประเทศ
โดยทั่วถึง

ตัวชี้วัด
สัดส่ว นของกฎหมายที่
ได้รับการทบทวนแก้ไข
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ / ห รื อ
ยกเลิ ก ให้มีเนื้อหาที่ไม่
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาประเทศ
ร้อยละจานวนคดี/เรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่ เ กี่ ย ว กั บ
การไม่ รั บ ความเป็ น
ธรรมจากกฎหมาย

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมายทั้งหมด

-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมายทั้งหมด
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

-

-๗-

คดีทเี่ กี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
(กรณีมีกฎหมาย
บัญญัติใหม่)

คดีทเี่ กี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การจ้างแรงงานที่ไม่
เป็นธรรม และการ
ผูกขาดทางการค้า
ลดลงร้อยละ ๗๕

เป้าหมาย
๒ . ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม แ ล ะ
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนากฎหมาย

ตัวชี้วัด
สัดส่วนการนา
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ต่อจานวนกฎหมาย
ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ร้อยละ ๕๐ ของ
กฎหมาย

ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย

ร้อยละ ๗๕ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๕๐

จานวน/ระดับของ
มาตรการ/กลไก
ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมกันในการทบทวน
ความจาเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย
กฎหมาย

ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
กฎหมาย

ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้ บังคับใช้กฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๕๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๗๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๐ รวดเร็วขึ้น ร้อยละ ๘๕

-๘-

ร้อยละ ๘๕ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๗ ของ
ประชาชนเชื่อมั่น
ในการบังคับใช้
กฎหมาย
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ ในการบริ ห าร
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศจึ ง ต้ อ งมุ่ ง สู่ ก ารเสริ ม สร้ า งสั ง คมนิ ติ ธ รรมด้ ว ยกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพและเอื้อ ให้ ทุกภาคส่ ว นได้รับความเป็นธรรมอย่ างเสมอภาค ปราศจากการเลื อกปฏิบั ติ
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่บ ทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ช าติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม มีจุดเน้น
ให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง กระบวนการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่ อ ประชาชนโดยเสมอภาค
มีค วามเป็ น กลาง น่ า เชื่อ ถื อ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ค วามกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม เป็ น มื อ อาชี พ มีค วามเป็ น ธรรม และ
ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ประชาชนเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวก มุ่ ง ให้ เ กิ ด การสร้ า ง มาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้า
และสร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรม สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
กับ ประโยชน์ ส าธารณะ การอานวยความยุติธ รรมมีป ระสิ ทธิภ าพและเป็ นไปอย่า งเสมอภาค หน่ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพ
และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รั บการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริห ารงานบุ ค คลในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งโปร่ ง ใส
เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
๒) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ ง ทางแพ่ ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ร่ วมกัน ในการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคาพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
บนพื้ น ฐานแห่ งการไว้ ว างใจซึ่ งกั น และกั น รวมทั้ ง การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพและผลงาน
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน
๓) เสริ มสร้ างพลวั ต ความหลากหลาย บู รณาการด้ านกระบวนการยุ ติ ธรรมด้ วยการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน และการสร้ า งความเสมอภาคในการอานวยความยุ ติธ รรมด้ว ยการคุ้ มครอง
ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรม การช่ ว ยเหลื อ ประชาชนให้ เ ข้ า ถึ ง ความเป็ น ธรรม การพั ฒ นารู ป แบบ
ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย

-๙-

และกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ กับ ประชาชน การพั ฒ นากลไกคุ้มครองสิ ทธิ และเสรีภ าพประชาชนผู้ ได้รั บ
ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริ มสร้ างความโปร่ งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็นช่องทาง
ให้ป ระชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๕) กาหนดให้ การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธ รรมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ อื่น ๆ และจัดให้ มีบริการ
ทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ ป ระชาชนได้รับบริการในการพิสู จน์ข้ อเท็จจริงอย่างมีทางเลื อก อานวย
ความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อานาจกับประชาชนและ
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๗) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน

-๑๐-

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การอานวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของ
ร้อยละ ๗๕ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ร้อยละ ๗๐ ของ
ร้อยละ ๑๐๐ ของ
จานวนขั้นตอนในการ จานวนขั้นตอนที่สาคัญ จานวนขั้นตอนที่สาคัญ จานวนขั้นตอนทั้งหมด
จานวนขั้นตอน
อานวยความยุติธรรมที่
ทั้งหมด
ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว
ประเภทและระดับของ
ร้อยละ ๑๐๐
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
มาตรการ
(มาตรการ
ร้อยละ ๕๐ (มาตรการ (มาตรการทีส่ าคัญ
(มาตรการที่รัฐ
ทีร่ ัฐกาหนดขึ้นเพื่อ
เพื่อคุ้มครองหรือ
สาคัญ
ที่รัฐกาหนดขึ้น
กาหนดขึ้น
ความเสมอภาค
อานวยความสะดวก
ที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อขจัดการ
เพื่อขจัดอุปสรรค
ในกระบวนการ
ให้แก่เด็ก สตรี
เพื่อขจัดการ
เลือกปฏิบัติ
หรือส่งเสริม
ยุติธรรม
ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ
เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
ให้บุคคลสามารถใช้
ผู้ด้อยโอกาส
โดยไม่เป็นธรรม
ในการอานวยความ
สิทธิหรือเสรีภาพ
ในกระบวนการ
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)
ยุติธรรม)
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับบุคคล
อื่น)
ตัวชี้วัด

-๑๑-

