


การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

กระบวนการยุติธรรม เป ็นกลไกส�ำคัญของรัฐ 
ในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำมสงบเรียบร้อย 
ของสังคม นอกจำกนี้ยังเป ็นกฎเกณฑ์กติกำให ้กับ 
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำท่ีดังกล่ำวอย่ำงมีคุณภำพ
เป ็นที่ เชื่ อถือของประชำชน จึ งจะสำมำรถสร ้ำง 
ควำมสงบเรียบร้อยและควำมเป็นธรรมในสังคมได้อย่ำง
ยั่งยืน รัฐจึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุงคุณภำพกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้มีสมรรถนะเท่ำทันควำม 
ซับซ้อนของสังคมและโลกยุคปัจจุบัน 
 แม ้กระบวนกำรยุติ ธรรมของไทยจะผ ่ำน 
กำรปฏิรูปด้ำนโครงสร้ำง กระบวนกำรท�ำงำน และ 
กำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนมำแล้วหลำย
ครั้ง แต่ยังคงปรำกฏข้อวิพำกษ์วิจำรณ์กำรด�ำเนินงำน
ของกระบวนกำรยุติธรรมทั้งในแง่ของควำมล่ำช้ำใน 
กำรด�ำเนินงำน อุปสรรคในกำรเข้ำถึง ควำมเหลื่อมล�้ำใน 
กำรบังคับใช้กฎหมำยและควำมถูกต้องของกำรด�ำเนิน
งำนอยู่เป็นระยะ 

กระบวนการยุติธรรมของไทย 
มีประสิทธิภาพ สามารถอํานวย

ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก 
รวดเร็วและประหยัด ตลอดจนช่วย 

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังได้

กําหนดกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกํากับ 

ให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ์ นําไปสู่สังคมที่ม ี

ความสงบสุข เป็นธรรม  
และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย 

มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ดา้นกระบวนการยุติธรรม

ประเด็น  04
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 สะท้อนให้เห็นควำมไม่เชื่อมั่นของประชำชน 
ต่อกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่ำว
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
จึงมีบทบัญญัติรับรองควำมต่อเน่ืองของกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ในมำตรำ 258 ง. 
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม (1) ให้มีกำรก�ำหนดระยะเวลำ
ด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมที่
ชัดเจนเพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ 
และมีกลไกช่วยเหลือประชำชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ให้
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งกำรสร้ำง
กลไกเพื่อให้มีกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม 
(2) ปรับปรุงระบบกำรสอบสวนคดีอำญำให้มีกำรตรวจ
สอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำน
อัยกำรอย่ำงเหมำะสม ก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพ่ือ 
มิให้คดีขำดอำยุควำม และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร
ในกำรสอบสวนคดีอำญำ รวมทั้งก�ำหนดให้กำรสอบสวน
ต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ และจัดให้มีบริกำร
ทำงด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วยงำนที่มี
อิสระจำกกันเพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรในกำรพิสูจน์
ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก (3) เสริมสร้ำงและพัฒนำ
วัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนกำรยุติธรรมให้มุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่
ประชำชนโดยสะดวกและรวดเร็ว และ (4) ด�ำเนินกำร
บังคับใช ้กฎหมำยอย ่ำงมีประสิทธิภำพ โดยแก ้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับ หน้ำที่ อ�ำนำจ และภำรกิจ
ของต�ำรวจให้เหมำะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรต�ำรวจให้
เกิดประสิทธิภำพ มีหลักประกันว่ำข้ำรำชกำรต�ำรวจจะ
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ได้รับควำมเป็นธรรมใน
กำรแต่งตั้ง และโยกย้ำย และกำรพิจำรณำบ�ำเหน็จ
ควำมชอบตำมระบบคุณธรรม ท่ีชัดเจน ซึ่งในกำร
พิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องค�ำนึงถึงอำวุโสและ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถประกอบกัน เพื่อให้ข้ำรำชกำร 
ต�ำรวจสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้

อำณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภำพ และภำคภูมิใจใน
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน ด้วยเหตุนี้ ตำมพระรำชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
2560 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 
2560 แต ่ ง ต้ั งคณะกรรมกำรปฏิ รูปประเทศด ้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม และได้จัดท�ำแผนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งมี 10 เรื่องและ
ประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย 
 1) การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุก 
ข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ ชัดเจนเพื่อให้
ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

 2)  การพัฒนากลไกช ่วยเหลือและเพิ่ ม
ศักยภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

 3)  การพัฒนากลไกการบั งคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

 4) การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม
ในสังคม 

 5) การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม 

 6) การก�าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดี
ขาดอายุความ

 7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื่อสร้าง
ความเชื่ อมั่ น ในการปฏิบัติหน ้ าที่ ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 

 8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 

 9) การเสริมสร ้างและพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ
มุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและ
รวดเร็ว

 10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
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 โดยในแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม มีวัตถุประสงค์รวมของแผนฯ ดังนี้

 1) เพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 2) เพื่อให้ทุกกลุ่มบุคคลมีโอกำสเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมโดยเสมอภำค และได้รับหลักประกันกำรคุ้มครอง 
     สิทธิที่มีมำตรฐำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน

 3) เพื่อให้ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยได้รับกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด โดยเสมอภำค ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
     และได้รับกำรด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรอื่นแทนกำรถูกควบคุมตัว จ�ำคุก กักขัง

 4) เพื่อให้สังคมมีควำมปลอดภัยและเป็นธรรม โดยจ�ำเลยได้รับกำรก�ำหนดโทษที่ได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรง 
     ของกำรกระท�ำผิด และมีกำรกระท�ำผิดซ�้ำลดลง

 5) เพื่อให้ระบบสอบสวนคดีอำญำมีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำร 
     อย่ำงเหมำะสมเป็นที่เชื่อมั่นของประชำชน  ไม่มีคดีขำดอำยุควำม และปรำศจำกกำรถูกแทรกแซง

 6) เพ่ือให้ระบบนิติวิทยำศำสตร์มีมำตรฐำนระดับสำกล เป็นที่น่ำเชื่อถือและผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร ์
     มีควำมเป็นอิสระ

 7) เพื่อให้หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมด้วยควำมสะดวก 
     และรวดเร็ว โดยมีประชำชนเป็นศูนย์กลำง

 8) เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภำพในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น
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ประเด็นท้าทายและข้อเสนอแนะ
 1) การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม 
มีจ�ำนวนมำกและยังเป็นองค์กรอิสระและหน่วยงำน 
นอกฝ่ำยบรหิำร ท�ำให้มทีศันคตแิละควำมเหน็ทีแ่ตกต่ำงกัน
เกีย่วกบัประเดน็ปฏริปูบำงประเด็น เช่น กำรสอบสวนร่วม 
กำรก�ำหนดระยะเวลำปฏิบัติหน้ำที่ไม่ให้ขำดอำยุควำม 
และกำรปฏริปูระบบนติวิทิยำศำสตร์ เป็นต้น
 2) องค์ความรู ้ในการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม กิจกรรมบำงกิจกรรมยังไม่มีกำร
ศกึษำผลกระทบของกำรด�ำเนนิกำรในประเทศไทยมำก่อน 
จึงจ�ำเป็นต้องท�ำกำรศึกษำวิจัยผลกระทบอย่ำงรอบด้ำน
ก่อนเริม่ด�ำเนนิกำร เช่น กำรน�ำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอ่ืน
มำใช้เพ่ิมเติมในกำรลงโทษทำงอำญำเพ่ือให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถลงโทษจ�ำเลยได้เหมำะสมกบักำรกระผิดนอกจำก
กำรจ�ำคุก กำรน�ำระบบโทษปรบัตำมควำมสำมำรถในกำร
ช�ำระของผูก้ระท�ำผดิมำใช้บงัคบั เป็นต้น
 3) พิจารณาใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เพ่ือกำรด�ำเนินกำรตำม
แผนกำรปฏิรูปประเทศด ้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
เนื่องจำกมีหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข ้องใน
กระบวนกำรยติุธรรมทกุหน่วยงำนร่วมเป็นกรรมกำร
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สรุปการด�าเนินงานของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่1 กำรก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร 
   ยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมโดยไม่ล่ำช้ำ  (0401) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยยังคงมียังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุเป้ำหมำย โดยได้มีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมำยกลำงใช้บังคับกับทุกหน่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้ยืนยันร่ำงกฎหมำยฉบับนี ้
จัดส ่งให ้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีด�ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย โดยได ้ผ ่ำนควำมเห็นชอบ 
จำกคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2561 ต่อมำเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ 11  
ได้แจ้งควำมเห็นกลับมำยังส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรมพิจำรณำทบทวนร่ำงกฎหมำยฉบับดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 
ได้พิจำรณำทบทวนเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำทบทวนอีกครั้งภำยในเดือน
มกรำคม 2564 นี้ ซึ่งท�ำให้กระบวนกำรตรำกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัตินี้ยังไม่แล้วเสร็จ 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2 กำรพัฒนำกลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศกัยภำพเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถงึ 
   กระบวนกำรยติุธรรม  (0402) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยอยู่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือ 
และคุ้มครองผู ้เสียหำย พยำน ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลย เช่น จัดให้มีกำรจัดให้มีทนำยควำมประจ�ำสถำนีต�ำรวจ  
กำรปล่อยชั่วครำวในวันหยุด กำรจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในทุกขั้นตอนตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพำท พ.ศ. 2562 ตลอดจนกำรปรับปรุงห้องขังในเรือนจ�ำให้เป็น 2 ชั้น จ�ำนวน 93 แห่งท่ัวประเทศ และกำรน�ำ
ระบบออนไลน์มำใช้ในกำรจัดหำล่ำมในศำลช้ันต้นทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งเป็นกำรลดจ�ำนวนคดีที่เข้ำสู ่ระบบ 
และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรประกันตัวซึ่งเป็นกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้
เป็นอย่ำงมำก

ป ี2562 •  ป ี2563 •   เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3 กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
   เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ (0403) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยมคีวำมเสีย่งในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย ได้ด�ำเนนิกำรเพ่ิมเติมในกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถงึ
สิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยช่ัวครำว โดยให้ผู้พิพำกษำสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลงเพื่อให้ประชำชน 
เข้ำถงึกำรปล่อยช่ัวครำวโดยไม่ต้องใช้หลกัประกนัมำกยิง่ข้ึน นอกจำกนี ้ ได้ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งในกำรน�ำเครือ่งตดิตำมตวั
อเิลก็ทรอนกิส์มำใช้ในกำรปล่อยช่ัวครำวเพือ่ควำมสะดวกในกำรควบคมุตัวและลดหลกัประกนั ซ่ึงเป็นกำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้
ทีม่ใีนกระบวนกำรยตุธิรรมได้   
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 4 กำรปรับกระบวนทัศน์ในกำรบริหำรงำนยุติธรรมเพื่อสร้ำง 
   ควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม (0404) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยในประเดน็นีย้งัคงมคีวำมเสีย่งในกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนนิโครงกำรเพือ่ลดอตัรำ
ผู้กระท�ำผิดซ�้ำให้ลดลง สำมำรถพึ่งพำตนเองได้และกลับคืนสู่สังคมอย่ำงปกติสุข ให้ควำมรู้กับเยำวชนในสถำนศึกษำ 
ต่อกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด โดยได้จัดท�ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรพักกำรลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรจัดท�ำข้อมูลนักโทษเด็ดขำดเพ่ือเสนอขอรับกำรพิจำรณำ 
พักกำรลงโทษตั้งแต่ชั้นเรือนจ�ำ ท�ำให้นักโทษกลับสู่สังคมได้รวดเร็วขึ้นและได้จัดตั้งเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำลเพื่อให้ 
กำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น (ในปี 2563 มีเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำล 
ปฏบิตัหิน้ำทีก่ระจำยอยูต่ำมเขตอ�ำนำจศำลทัว่ประเทศ 311 รำย) และหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องได้เสนอร่ำงประมวลกฎหมำย
ยำเสพติด ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีแล้วเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรท่ีมีส่วน 
ในกำรสร้ำงควำมปลอดภยัและควำมเป็นธรรมในสังคม

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เร่ืองและประเดน็ปฏริปูที ่5 กำรปรับปรงุระบบกำรสอบสวนคดีอำญำเพือ่ให้มกีำรตรวจสอบ 
   และถ่วงดลุระหว่ำงพนกังำนสอบสวนกับพนกังำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม (0405) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบตำมแผนฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพ่ือก�ำหนดประเภท 
หรือลักษณะคดี และวิธีกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร ซ่ึงกำรก�ำหนดกำรตรวจสอบ 
และถ่วงดลุระหว่ำงพนกังำนสอบสวนกับพนกังำนอัยกำรเป็นเรือ่งทีมี่กำรด�ำเนนิกำรแล้วในบำงกรณเีท่ำนัน้

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูท่ี 6 กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจ้ำหน้ำทีท่ี่เกีย่วข้อง 
   ทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขำดอำยุควำม (0406) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเส่ียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย ในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรในประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ คือ กำรหำรือถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม 
ร่วมกันในกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์กับประชำชน  
ซ่ึงกำรด�ำเนินกำรในระยะถัดไปคือกำรเสนอปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซ่ึงยังไม่ได้ข้อยุต ิ
อย่ำงเป็นรูปธรรมในประเด็นควำมท้ำทำยดังกล่ำว
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ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรือ่งและประเดน็ปฏริปูที ่7 กำรพฒันำระบบกำรสอบสวนเพือ่สร้ำงควำมเชือ่มัน่ในกำรปฏบัิต ิ
   หน้ำท่ีของพนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำร  (0407) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย โดยได้ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบ 
ประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ในสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจเพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้เกิดควำมรวดเร็ว 
ยิ่งขึ้น สำมำรถน�ำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้ประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวนและติดตำมผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และส�ำนักงำนอยักำรสงูสดุได้จดัตัง้สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชัน้สงู เพือ่สร้ำงควำมเชีย่วชำญในกำรสอบสวนคดอีำญำ
ประเภทต่ำง ๆ สำมำรถน�ำทักษะมำใช้ในงำนสอบสวนร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และพัฒนำกำรรวบรวม 
และแสวงหำพยำนหลกัฐำนในระดบัระหว่ำงประเทศ เพ่ือเพิม่ประสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิคดทีีต้่องรวบรวมพยำนหลกัฐำน
ที่อยู่ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรรวบรวมพยำนหลักฐำนที่ต่ำงประเทศร้องขอเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินคดี 
ระดบัมำตรฐำนสำกล

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 8 กำรปฏิรูประบบนิติวิทยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้องสมบูรณ ์
   ของข้อเท็จจริงแห่งคดี (0408)  
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำระบบนิติเวช  
เช่น พัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ชันสูตรพลิกศพ พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศพจ�ำนวนมำก 
ในกรณีภัยพิบัติ พัฒนำคู่มือกำรจัดกำรวัตถุพยำน พัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยติดเช้ือไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID-19) และจัดพมิพ์แนวทำงกำรจัดกำรศพทีต่ดิเช้ือหรอืสงสัยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
พัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม มีกำรจัดท�ำระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วย 
กำรบริหำรจัดกำรและวิธีปฏิบัติงำนนิติเวช ส�ำหรับโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2563

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 9 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   ในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อมุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดยสะดวกและ 
   รวดเรว็ (0408)  
สถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำยในประเด็นนี้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำย มีกำรพัฒนำระบบกำรยื่น 
และส่งค�ำคู่ควำมและเอกสำรโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing V.3) ซึ่งเปิดบริกำรให้ประชำชนใช้บริกำรแล้วในปัจจุบัน  
ได้รับกำรตอบรับกำรใช้งำนที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมสร้ำงสุข โดยมีกำรให้บริกำรประชำชน 
ด้วยบรกิำรในกระบวนกำรยตุธิรรมทีห่ลำกหลำย ณ จดุเดยีว 

ป ี2562 •  ป ี2563 •  เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 10 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมเพ่ือเพิ่ม 
   ศกัยภำพในกำรแข่งขนัของประเทศ (0410) 
สถำนกำรณ์กำรบรรลเุป้ำหมำยอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงในกำรบรรลคุ่ำเป้ำหมำย มกีำรด�ำเนนิโครงกำรน�ำร่องจดัตัง้แผนกคดี
พำณิชย์และเศรษฐกิจภำยในศำลแพ่งกรุงเทพใต้ ท�ำให้คดีพำณิชย์ได้รับกำรพิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิด 
ควำมเสียหำยต่อกำรประกอบธุรกิจ อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภำพ 
กำรแข่งขนัในระดบัสำกล  
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่1

การก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนผูม้อีรรถคดีได้รับควำมยติุธรรมจำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ล่ำช้ำ และสำมำรถตรวจสอบควำม
คืบหน้ำของกำรด�ำเนินงำนในแต่ละขั้นตอนได้โดย
สะดวก

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเรจ็ในกำรตรำพระรำชบญัญตัริะยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... และ
กำรเตรียมกำรข ้อมูลและระบบสำรสนเทศของ 
หน่วยงำน

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรด�ำเนินงำนแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนกำรยุติธรรมเป็นหัวใจส�ำคัญของกำรอ�ำนวย
ควำมยตุธิรรมทีโ่ปร่งใสให้กบัประชำชน ปัจจบุนัหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรก�ำหนดระยะเวลำไว้เป็น
ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติภำยในหน่วยงำนอยู่แล้ว แต่ยังขำด
กำรประกำศให้สำธำรณชนรับทรำบ และยังขำดกำร
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของแต่ละหน่วยงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลระยะเวลำต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมได้ 
โดยง่ำย โดยกำรก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนินงำนในทุก 
ข้ันตอนของกระบวนกำรยุ ติธรรมจะช ่วยให ้บรรลุ 
เป้ำหมำยกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมที่ก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำย 
ที่ส�ำคัญในกำรบรรลุเป ้ำหมำยนี้คือ กำรเร ่งรัดกำร 
ตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน ่วยงำน 
ในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกำรด�ำเนินกำร 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา เนือ่งจำกหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีจ�ำนวนมำกและยังเป ็น 
องค์กรอสิระและหน่วยงำนนอกฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำร
ปฏริปูประเทศด้ำนกระบวนกำรยตุธิรรมจงึเป็นผูร้บัผดิชอบ
ยกร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... เพื่อเป็นกฎหมำยกลำง 
ใช้บังคับกับทุกหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งได้ 
ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีเมือ่วนัท่ี 25 ธนัวำคม 
2561 และได้ประสำนเร่งรัดหน่วยงำนในกระบวนกำร
ยตุธิรรมจดัท�ำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศรองรบักจิกรรมนี้ 
ต่อมำเมือ่วนัที ่20 มนีำคม 2563 คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ 
คณะท่ี 11 ได้แจ้งควำมเห็นกลับมำยังส�ำนักเลขำธิกำร 
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมพิจำรณำทบทวนร่ำงกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำว โดยคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรมได้พิจำรณำทบทวนตำมควำมเห็น 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ คณะที่ 11) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
และส�ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ
ได้จัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
จำกกฎหมำยจัดส่งให้ส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตร ี
ด�ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำยต่อไป ซึ่งคำดว่ำ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด�ำเนินกำรตำมประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัด 
กำรตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 
ของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล่ำว โดย
เบื้ องต ้นควรจัดท� ำ โครงกำรน� ำร ่องพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ
ติดตำมได้โดยสะดวกในชั้นสอบสวนก่อน ซึ่งเป็นต้นทำง
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดตำมผ่ำนระบบสำรสนเทศได้โดยไม่มีภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่ำงไรกต็ำม กระบวนกำรตรำกฎหมำยระดบัพระรำชบญัญติั 
มีระยะเวลำค่อนข้ำงยำวนำน และมีผลกระทบเป็นวงกว้ำง 
กับหน่วยงำน หน่วยงำนภำครฐัควรมวีำงแผนและเตรียมกำร
ภำยหลังจำกกฎหมำยบังคับใช้ เพื่อสำมำรถให้บริกำร
ประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด�ำเนินกำรตำมประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัดกำร
ตรำพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของ
กระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ และ
พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรองรับกิจกรรมดังกล ่ำว  
โดยเบ้ืองต้นควรจัดท�ำโครงกำรน�ำร ่องพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและ 
ติดตำมได้โดยสะดวกในชั้นสอบสวนก่อน ซึ่งเป็นต้นทำง 
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถติดตำมผ่ำนระบบสำรสนเทศได้โดยไม่มีภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยต่อไป

จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำทบทวนอีกครั้งภำยในเดือนธันวำคม 2563 ทั้งนี้ ระหว่ำงกำรจัดท�ำกฎหมำย 
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องสำมำรถพจิำรณำเผยแพร่ข้อมูลกำรก�ำหนดระยะเวลำภำยในหน่วยงำนให้ประชำชนทรำบในเบือ้งต้นได้ 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีภำรกิจส�ำคัญในกำร
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำและ
จ�ำเลยในกำรด�ำเนินคดี ซึ่งกำรปฏิรูปควำมช่วยเหลือใน
กระบวนกำรยุติธรรมประเภทต่ำง ๆ มีส ่วนช่วยให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้สะดวก
ยิ่งขึ้น เช่น กำรพัฒนำระบบกำรจัดให้มีทนำยควำม 
ช่วยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว กำรพัฒนำและ
ส่งเสริมระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท และส่งเสริมให้
ประชำชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรม
ทุกขั้นตอน เป็นต้น  ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อ
บรรลุควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ กำรขยำยผลกิจกรรม
ทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ กำรพัฒนำระบบกำรประเมินควำมเสี่ยง
ควบคู่กับกำรปล่อยชั่วครำว และเพิ่มกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่
ไกล่เกลี่ยตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พ.ศ. 2562 ให้มีจ�ำนวนเพียงพอครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
ทั่วประเทศ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพื่อคุ้มครองและปฏิบัติ
ต่อผู้เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำ และจ�ำเลยอย่ำงเหมำะสม 
กำรมีมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรจับและขัง 
ผู ้ต้องหำ จ�ำเลยและครอบครัว และปรับปรุงสถำนที่
ควบคมุและขงัผูต้้องหำระหว่ำงกำรพจิำรณำอย่ำงเหมำะสม
มีควำมปลอดภัยและสมศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา โดยช่วงที่ผ่ำนมำได้มีกำร
ด�ำเนินกำรกิจกรรมที่ส�ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรปล่อย
ชั่วครำวในวันหยุด และกำรจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพำท
ในทุกขั้นตอนตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท 
พ.ศ. 2562 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ และสภำ
ทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ จ�ำนวนรวมมำกกว่ำ 
20 รุ่น กำรจัดให้มีทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจ 
ปัจจุบันด�ำเนินกำรแล้ว 150 สถำนี จำก 1,482 สถำนีทั่ว
ประเทศ ซ่ึงคณะกรรมกำรปฏริปูประเทศด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรมได ้ประสำนงำนกับกระทรวงยุติธรรมและ 
สภำทนำยควำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อขยำยผล 
ให้มีจ�ำนวนทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจเพิ่มเติม
ให้มีจ�ำนวน ร้อยละ 50 ของสถำนีต�ำรวจทั่วประเทศ  
ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนกำรลดจ�ำนวนคดีที่เข้ำสู่ระบบและ
อ� ำนวยควำมสะดวกในกำรประกัน ตัว ตลอดจน 
กำรปรบัปรงุห้องขงัในเรือนจ�ำให้เป็น 2 ชัน้ จ�ำนวน 93 แห่ง
ทั่วประเทศ และกำรน�ำระบบออนไลน์มำใช้ในกำรจัดหำ
ล่ำมในศำลชั้นต ้นทั่วประเทศ ซึ่งเป ็นกำรลดควำม 
เหล่ือมล�้ำท่ีมีนัยส�ำคัญต่อกำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้
เป็นอย่ำงมำก 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่2

การพัฒนากลไกช่วยเหลือ
และเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนผู ้มีอรรถคดีเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ผู้เสียหำย พยำน  
ผู ้ต ้องหำ/จ�ำเลย มีหลักประกันกำรคุ ้มครองสิทธิ 
ที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพทุกขั้นตอน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรขยำยผลกิจกรรมทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนี
ต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กำรมีระบบล่ำม
ออนไลน์ในศำลยุติธรรม และกำรพัฒนำผู้ไกล่เกลี่ย
ตำมพระรำชบัญญัติกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำท พ.ศ. 
2562 

140

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม04

141

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 040402



ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย อย่ำงไรกต็ำม ประเดน็
ปฏริปูนีย้งัมกีจิกรรมย่อยจ�ำนวนมำกทีต้่องด�ำเนนิกำรเพื่อขจัดข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรม อำทิ ฐำนะทำงกำรเงิน รวมทั้งกำรปรับปรุงหลักประกัน 
กำรคุ้มครองสิทธิที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพในทุกข้ันตอน เช่น ปรับปรุงวิธี
พิจำรณำคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อย จัดตั้งระบบเจ้ำพนักงำนคดีเพื่อช่วยเหลือ
ประชำชนในกำรยื่นฟ้องคดี และสร้ำงควำมรอบรู ้และทักษะพื้นฐำนด้ำน 
ควำมยุติธรรมให้กับประชำชนและชุมชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศในเรื่อง
และประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย ควรเร่งรัดกำรขยำยผลกิจกรรมทนำยควำมอำสำ
ประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนำระบบกำรประเมินควำม
เสี่ยงควบคู่กับกำรปล่อยชั่วครำว จัดให้มีมำตรกำรเพื่อคุ้มครองและปฏิบัติต่อผู้
เสียหำย พยำน ผู้ต้องหำ และจ�ำเลยอย่ำงเหมำะสม มีมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบ
จำกกำรจับและขังผู้ต้องหำ จ�ำเลยและครอบครัว ซึ่งจะท�ำให้กระบวนกำรยุติธรรม
ของประเทศมีควำมรวดเร็วและลดควำมเหลื่อมล�้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรลงโทษในคดีอำญำของ
ประเทศไทย มีโทษอยู ่  5 สถำน คือประหำรชีวิต  
จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ซึ่งกำรลงโทษที่ใช้ 
ในปัจจุบันมักใช้เพียงกำรจ�ำคุกและกำรปรับเท่ำน้ัน  
แม้จะมีกำรแก้ไขอัตรำโทษปรับให้สูงขึ้นแต่เมื่อเทียบกับ
อัตรำค่ำครองชพีในปัจจบัุนอำจยงัไม่เพยีงพอให้ผูก้ระท�ำผดิ
ส่วนใหญ่เข็ดหลำบและไม่กระท�ำควำมผิดอีก ท�ำให้โทษ
ที่ยังมีประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้ในปัจจุบันมีเพียง 
โทษเดียวคือกำรจ�ำคุก จึงมีควำมจ�ำเป็นในกำรศึกษำ
ทบทวนโทษที่มีอยู่ตำมประมวลกฎหมำยอำญำให้มีควำม
เหมำะสมกับสภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  
ในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ คือ 
กำรศึกษำวิจัยผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรบังคับ 
ใช้กฎหมำย อำทิ กำรถอดข้อพิจำรณำเก่ียวกับควำม 
น่ำเชื่อถือของหลักประกันออกจำกกำรพิจำรณำหรือ
พิจำรณำฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู ้ต้องหำหรือจ�ำเลย 
ในกำรปล่อยช่ัวครำว กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ
หรือจัดท�ำกฎหมำยกลำงเพื่อก�ำหนดโทษปรับตำม 
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระของผูก้ระท�ำผดิ และกำรวำงโทษ
อย่ำงอื่นโดยไม่ต้องลงโทษจ�ำคุกก่อน 

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา ในปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกได้
ด�ำเนินกำรปล่อยตัวผู ้ต ้องหำช่ัวครำวในวันหยุดแล้ว 
ได้ด�ำเนินกำรเพิ่มเติมในกำรขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงสิทธ ิ
ที่จะได้รับกำรปล่อยช่ัวครำว โดยให้ผู้พิพำกษำสำมำรถ 
ใช ้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลงเ พ่ือให ้
ประชำชนเข้ำถึงกำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่ต้องใช้หลัก
ประกันมำกยิ่งข้ึน นอกจำกนี้ ได้ด�ำเนินกำรต่อเนื่องใน
กำรน�ำเครื่องติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์มำใช ้ในกำร 
ปล่อยชั่วครำวเพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมตัวและ 
ลดหลักประกัน ซ่ึงเป ็นกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำที่ มี 
ในกระบวนกำรยุติธรรมได้  

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่3

การพัฒนากลไกการบังคับ
การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ควำมเหลื่อมล�้ำต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยลดลง จ�ำเลย
ในคดีอำญำมีควำมเสมอภำคในกำรบังคับโทษ  
ผู ้ต ้องหำหรือจ�ำเลยในคดีอำญำได้รับกำรปล่อย
ชั่วครำวโดยไม่ใช้หลักประกันเพิ่มมำกขึ้น และน�ำ
อุปกรณ์ติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัวมำใช ้
ในกำรปล่อยชั่วครำวแทนกำรจ�ำคุกกักขังอย่ำงมี
ประสิทธิผล

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรปล่อยชั่วครำวในวันหยุด กำรขยำยโอกำสในกำร
เข้ำถึงสิทธิที่จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำว ให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรเรียกหลักประกันลดลง 
ให้ประชำชนเข้ำถึงกำรปล่อยชั่วครำวโดยไม่ต้องใช้
หลักประกันมำกยิ่งขึ้น กำรน�ำเครื่องติดตำมตัว 
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรปล่อยชั่วครำวเพื่อสะดวก
ในกำรควบคุมตัวและลดหลักประกัน 
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำม
กฎหมำยอย ่ ำง เคร ่ งครัด เพื่ อลดควำมเหลื่ อมล�้ ำ  
ต้องมุ่งเน้นไปท่ีกำรพัฒนำกำรลงโทษที่ท�ำให้ผู้กระท�ำผิด
เข็ดหลำบและไม่กระท�ำควำมผิดอีกหรือป้องปรำมไม่ให้ 
ผู้ที่ยังไม่กระท�ำควำมผิดยับยั้งชั่งใจในกำรกระท�ำควำม
ผิดของตน โดยมีควำมท้ำทำยส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินกำร 
ในประเด็นนี้คือ (1) กำรน�ำมำตรกำรลงโทษอย่ำงอื่น 
มำใช้เพิ่มเติมในกำรลงโทษทำงอำญำเพื่อให้ผู้พิพำกษำ
สำมำรถลงโทษจ�ำเลยได้เหมำะสมกับกำรกระท�ำควำมผิด
นอกจำกกำรจ�ำคุก และ (2) กำรน�ำระบบโทษปรับตำม
ควำมสำมำรถในกำรช�ำระของผู้กระท�ำผิดมำใช้บังคับ
ท�ำให้ประชำชนผู ้มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดีมีควำมยับยั้ง
ชั่งใจในกำรกระท�ำควำมผิดที่ต้องเสียค่ำปรับตำมฐำนะ
ของตนที่มีรำคำสูงขึ้นกว่ำปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมเป็น
หัวใจส�ำคัญของกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำส�ำหรับกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยในประเด็นปฏิรูปนี้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
พัฒนำกลไกกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำบรรลุผล จ�ำเป็นต้องให้หน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษำวิจัยอย่ำงจริงจัง ถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรบังคับใช ้กฎหมำยอย ่ำงถ่ีถ ้วน 
เพื่อจ�ำกัดผลกระทบเชิงลบที่อำจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 
เพรำะเป็นกิจกรรมปฏิรูปที่มีผลกระทบต่อกระบวน 
กำรยุติธรรมทั้งระบบ อำทิ กำรถอดข้อพิจำรณำเกี่ยว 
กับควำมน่ำเชื่อถือของหลักประกันออกจำกกำรพิจำรณำ
หรือพิจำรณำฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้ต้องหำหรือจ�ำเลย
ในกำรปล่อยชั่วครำว กำรแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ
หรือจัดท�ำกฎหมำยกลำงเพื่อก�ำหนดโทษปรับตำมควำม
สำมำรถในกำรช�ำระของผู้กระท�ำผิด และกำรวำงโทษ
อย่ำงอื่นโดยไม่ต้องลงโทษจ�ำคุกก่อน เป็นต้น
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ปัญหำยำเสพติดของประเทศไทยเป็นปัญหำเรื้อรัง 
มำอย่ำงยำวนำน มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นวงกว้ำง และมีปัญหำผู ้กระท�ำผิดซ�้ำที่ต ้องโทษ 
จ�ำคุกใหม่ภำยในระยะเวลำ 3 ปี มำกกว่ำร้อยละ 30  
ซ่ึงข้อมูลผู้ต้องขัง ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2563 ประเทศไทย
มีผู้ต้องขังทั้งหมด 346,822 รำย เป็นผู้ต้องขังควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด 256,676 รำย คิดเป็นร้อยละ 74  
ของผู้ต้องขังทั้งหมด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
อัตรำผู ้ต้องขังจำกควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดยังคงมี
แนวโน้มสูง (ปี 2562 ร้อยละ 79 ปี 2561 ร้อยละ 76) 
ในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยน้ีคือ ผลักดันให้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด 
มีผลบังคับใช้ กำรน�ำหลักเศรษฐศำสตร์ กลไกตลำดและ
กลไกรำคำมำประกอบกำรด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพิ่มเติม โดยพิจำรณำน�ำกำร
ลงโทษอย่ำงอื่นมำใช ้บังคับแทนกำรจ�ำคุก รวมทั้ง  
กำรจัดท�ำสิทธิประโยชน์ให้กับผู ้ประกอบกำรในกำร 
รับผู ้พ ้นโทษเข้ำท�ำงำน และกำรปรับปรุงกฎหมำย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน
 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนิน 
โครงกำรเพื่อลดอัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำให้ลดลง สำมำรถ
พ่ึงพำตนเองได ้และกลับคืนสู ่ สั งคมอย ่ำงปกติสุข  
ให ้ควำมรู ้กับเยำวชนในสถำนศึกษำต ่อกำรสร ้ำง
ภูมิคุ ้มกันและป้องกันยำเสพติด โดยได้จัดท�ำโครงกำร
พัฒนำระบบกำรพักกำรลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำร 
จัดท�ำข้อมูลนักโทษเด็ดขำดเพ่ือเสนอขอรับกำรพิจำรณำ
พักกำรลงโทษตั้งแต่ชั้นเรือนจ�ำ ท�ำให้นักโทษกลับ 
สู ่สังคมได้รวดเร็วข้ึนและได้จัดต้ังเจ้ำพนักงำนต�ำรวจ
ศำลเพื่อให้กำรบังคับตำมค�ำพิพำกษำของศำลในคดี
อ ำญำมี ป ร ะ สิท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น  ( ใ นป ี  2 5 63  
มีเจ้ำพนักงำนต�ำรวจศำลปฏิบัติหน้ำท่ีกระจำยอยู่ตำม
เขตอ�ำนำจศำลท่ัวประเทศ 311 รำย) และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องได้เสนอร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด  
ที่ ผ ่ ำนกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีแล ้ ว เข ้ ำสู  ่
กำรพิจำรณำของรัฐสภำ ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินกำรที่มีส่วน
ในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยและควำมเป็นธรรมในสังคม

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่4

การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหาร
งานยุติธรรม เพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
อัตรำกำรกระท�ำผิดซ�้ำลดลง มีกำรก�ำหนดโทษอำญำ 
ที่เหมำะสม ได้สัดส่วนกับควำมร้ำยแรงของกำร 
กระท�ำควำมผิด  มีกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยกำร
บังคับใช้กฎหมำยยำเสพติดบนพื้นฐำนของหลักฐำน 
เชิงประจักษ์และกำรใช้หลักเศรษฐศำสตร์อย่ำงมี
ประสทิธผิล 

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
สถิติผู้ต้องขัง อัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำ 
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ที่มำ: สถิติผู้ต้องขัง กรมรำชทัณฑ์
http://www.correct.go.th/stathomepage/

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ยังคงมีปัจจัยที่ส�ำคัญของประเด็น
ปฏิรูปนี้คือกำรลดโอกำสผู้กระท�ำผิดใหม่เข้ำสู่เรือนจ�ำ
น้อยลง กำรลดอัตรำผู้กระท�ำผิดซ�้ำ กำรก�ำหนดอัตรำ
และประเภทของโทษที่ เหมำะสมกับผู ้ กระท�ำผิด  
โดยเฉพำะควำมผิดท่ีเกี่ยวกับยำเสพติด ซึ่งหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและ
จัดท�ำแผนงำนโครงกำรเพ่ิมเติมเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย 
ในประเด็นปฏิรูปนี้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ดังนั้น เพื่อ
ให ้กำรปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้บรรลุเป ้ำหมำย  
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องต้องผลักดันให้ประมวลกฎหมำย
ยำเสพติดมีผลบังคับใช้เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
ได้โดยง่ำยและปฏบิตัติำมได้อย่ำงถกูต้อง และเป็นประโยชน์
ในกำรอ้ำงอิงและใช้กฎหมำยอย่ำงเป็นระบบ น�ำหลัก
เศรษฐศำสตร์ กลไกตลำดและกลไกรำคำมำประกอบ
กำรด�ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
เพิ่มเติม โดยพิจำรณำน�ำกำรลงโทษอย่ำงอื่นมำใช้บังคับ
แทนกำรจ�ำคุก จัดท�ำสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกอบกำร
ในกำรรับผู ้พ้นโทษเข้ำท�ำงำน และปรับปรุงกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม
ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในปัจจุบัน

10 อันดับของประเภทคดีที่มีจ�านวนผู้ต้องขังสูงสุดที่มีตัวอยู่
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สถานการณ์ในภาพรวมของเร่ืองและประเด็นปฏิรูป ปัจจุบันกำรสอบสวนคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำย 
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ เว้นแต่ในกรณีที่ประชำชนฟ้องคดีอำญำเองท่ีต้องมีกำรไต่สวนมูลฟ้อง จะเร่ิมต้นท่ีพนักงำน
สอบสวนและพนักงำนอัยกำรเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศำลตำมล�ำดับ เว้นแต่ในกรณีคดีอำญำบำงประเภทที่ก�ำหนดให้
พนักงำนอัยกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้น เช่น คดีที่เด็กเป็นผู้เสียหำย ผู ้ต้องหำหรือพยำน  
กำรชันสูตรพลิกศพ กำรสอบสวนคดีพิเศษ และคดีควำมผิดนอกรำชอำณำจักร เป็นต้น ซ่ึงกำรปรับปรุงระบบกำร
สอบสวนคดีอำญำเพื่อให้มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำรอย่ำงเหมำะสม 
มีส่วนส�ำคัญในกำรช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยของกำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำร
ในประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญคือส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติและส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดต้องหำรือและมีข้อตกลงร่วมกัน 
ถึงขอบเขตอ�ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนของตนเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุงประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำร่วมกัน 

การด�าเนินงานที่ผ่านมา โดยในช่วงที่ผ่ำนมำหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบตำมแผนฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรียมกำรแก้ไข
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ เพื่อก�ำหนด
ประเภทหรือลักษณะคดี และวิธีกำรท�ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงพนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำย ทั้งนี้  
กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวต้องหำรอืร่วมกนัระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรอบด้ำนเพื่อให้กำรปรับปรุงได้รับกำร
ยอมรับจำกภำคส่วนท่ีมีควำมเกี่ยวข้องในกำรสอบสวน
คดีทั้งหมด

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่5

การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญา
เพ่ือให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่าง
พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ
อย่างเหมาะสม

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
กำรสอบสวนคดีอำญำที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง 
โปร่งใส ผู ้เก่ียวข้องในคดีได้รับควำมยุติธรรมและ 
หลกัประกนักำรคุม้ครองสทิธแิละเสรภีำพอย่ำงแท้จริง

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรหำรือถึงแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง
พนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  
กำรก�ำหนดกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่ำงพนักงำน
สอบสวนกับพนักงำนอัยกำรเป็นเรื่องที่มีกำรด�ำเนินกำร
แล ้วในบำงกรณี แต ่หำกน�ำมำใช ้ กับกำรสอบสวน 
คดีอำญำเป็นกำรทั่วไป นอกจำกจะต้องแก้ไขประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำซึ่งเป็นกฎหมำยกลำง 
ที่ใช้ในกำรสอบสวนแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึงทัศนคติและ
วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกัน ตลอดจนปัญหำจ�ำนวน
บุคลำกรที่ต ้องเตรียมกำรรองรับให้เพียงพอถือเป็น
ปัจจัยท้ำทำยที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรตำมประเด็น
ปฏิรูปนี้

ข ้ อ เสนอแนะ เพื่ อ การบรรลุ เ ป ้ าหมาย  ดั งนั้ น  
เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศในเร่ืองและประเด็นนี้บรรลุ
เป้ำหมำย รัฐบำลควรมอบหมำยหน่วยงำนกลำงเพื่อเป็น
เจ้ำภำพ ในกำรหำรือระหว่ำงส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
และส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกัน 
ถึงขอบเขตอ�ำนำจของเจ ้ำหน้ำท่ีภำยในหน่วยงำน 
ของตน เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุง
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำร่วมกันต่อไป
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
กำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ชัดเจนเป็นประเด็นเป้ำหมำย 
ของกำรปฏิรูปประเทศท่ีก�ำหนดไว ้ ในรัฐธรรมนูญ  
เพื่อป้องกันมิให้คดีขำดอำยุควำม โดยในปัจจุบันกำร
สอบสวนคดีอำญำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรสอบสวน 
ที่พนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรใช้ร่วมกันไว้  
ซึ่งเป็นข้อตกลงกำรส่งส�ำนวนระหว่ำงพนักงำนสอบสวน
ไปยังพนักงำนอัยกำรไว้อยู ่แล้ว แต่ยังไม่มีกำรบัญญัติ
ระยะเวลำแยกกันอย่ำงชัดเจนไว้ในกฎหมำยวิธีพิจำรณำ 
ควำมอำญำ ท�ำให้ในกำรปฏิบัติหำกมีกำรส่งส�ำนวนล่ำช้ำ  
เมื่อพนักงำนอัยกำรสั่งสอบเพิ่มเติมอำจท�ำให้หมดระยะ
เวลำฝำกขัง ท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมตัวผู้ต้องหำไว้ได้ 
หำกผู ้ต้องหำหลบหนีจะท�ำให้สิ้นเปลืองทรัพยำกรใน
กำรจับกุม หรือหำกพนักงำนอัยกำรตัดสินใจสั่งฟ้องโดย
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อำจท�ำให้ศำลยกฟ้องท�ำให้ 
ผู ้ เสียหำยในคดีไม ่ได ้รับกำรอ�ำนวยควำมยุ ติธรรม 
โดยสมบูรณ์ 

การด�า เนินงานที่ผ ่ านมา หน ่วยงำนท่ีเกี่ ยวข ้อง 
ยังอยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรในประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ 
คือ กำรหำรือถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสม 
ร ่วมกันในกำรด�ำเนินงำนเพ่ือให ้กำรอ�ำนวยควำม
ยุติธรรม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์
กับประชำชน ก่อนน�ำไปสู่กำรเสนอปรับปรุงประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซ่ึงยังไม ่ได ้ข ้อยุติ 
อย่ำงเป็นรูปธรรมในประเด็นควำมท้ำทำยดังกล่ำว

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่6

การก�าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดี
ขาดอายุความ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
คดีไม ่ขำดอำยุควำมในชั้นสอบสวน ช้ันไต ่สวน  
ชั้นฟ้องคดี

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
กำรหำรือถึงแนวทำงกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำง 
พนักงำนสอบสวนกับพนักงำนอัยกำร
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย กำรก�ำหนดระยะเวลำ
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ต้องมีกำร
ศึกษำผลกระทบในทุกมิติเพรำะหำกมีกำรแยกระยะเวลำท่ีชดัเจนอำจท�ำให้ระยะ
เวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พิม่มำกข้ึนส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมมีควำมล่ำช้ำมำก
ยิ่งขึ้น และต้องพิจำรณำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดงันัน้ เพือ่ให้กำรปฏริปูประเทศประเดน็นี้
บรรลเุป้ำหมำย หน่วยงำนกลำงที่เกี่ยวข้องต้องเป็นเจ้ำภำพเร่งรัดกระบวนกำร
หำรือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพำะส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติและ
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดถึงระยะเวลำและวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมร่วมกันในกำร
ด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ 
เป็นประโยชน์กับประชำชน รวมทั้งน�ำตัวอย่ำงกระบวนกำรสอบสวนจำก 
ต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันมำเป็นกรณีศึกษำ ก่อนน�ำไปสู ่กำรเสนอ
ปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำต่อไป 
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป
ควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรมถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ของระบบนิติรัฐ โดยเฉพำะกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำควรมีช ่องทำงให ้ประชำชนผู ้ เสียหำยเข ้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมได้โดยง่ำย สะดวก รวดเร็ว และไม่
เ สียค ่ ำ ใช ้จ ่ ำยที่ เป ็นภำระเ กินสมควร ซ่ึง ในช ่วง 
ที่ผ ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญคือ กำรซักซ ้อม 
ควำมเข้ำใจกับเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติในโครงกำรรับ 
แจ้งควำมทุกท้องที่ให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้มี
มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ และกำรจัดตั้งสถำบัน 
ฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำน
อัยกำรในคดีอำญำ

การด�าเนินงานที่ผ ่านมา กำรด�ำเนินกำรที่ผ ่ำนมำ 
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติได้จัดท�ำโครงกำรรับแจ้งควำม
ทุกท้องที่ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
สำมำรถแจ้งควำมได้ทุกสถำนีต�ำรวจไม่จ�ำกัดเฉพำะ 
ท้องที่ที่เกิดเหตุและได้ชี้แจงเจ้ำหน้ำท่ีระดับปฏิบัติกำร
ให้ทรำบถึงวิธีปฏิบัติของโครงกำรรับแจ้งควำมทุกท้องที่

แล้วท�ำให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร
เป็นอย่ำงมำก อีกทั้งยังอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำระบบ
ประจ�ำวันอิเล็กทรอนิกส์ในสำรสนเทศสถำนีต�ำรวจ 
เพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนให้เกิด
ควำมรวดเร็วยิ่งขึ้น สำมำรถน�ำข้อมูลที่บันทึกไว้ไปใช้
ประโยชน ์ ในกำรสืบสวนสอบสวนและติดตำมผล 
ได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ ให้ระบบประจ�ำวนัอเิลก็ทรอนกิส์ 
ของทุกสถำนีต�ำรวจท่ัวประเทศสำมำรถใช้งำนได้มี
ประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น และส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดได้จัดตั้ง
สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญในกำรสอบสวนคดีอำญำประเภทต่ำง ๆ 
สำมำรถน�ำทักษะมำใช้ในงำนสอบสวนร่วมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน และพัฒนำกำรรวบรวมและ
แสวงหำพยำนหลักฐำนในระดับระหว ่ำงประเทศ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินคดีที่ต้องรวบรวม
พยำนหลักฐำนที่อยู ่ต่ำงประเทศ รวมถึงกำรรวบรวม
พยำนหลกัฐำนทีต่่ำงประเทศร้องขอเพือ่ให้มปีระสทิธภิำพ 
ในกำรด�ำเนินคดีระดับมำตรฐำนสำกล

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่7

การก�าหนดระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดี
ขาดอายุความ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
ประชำชนมีควำมเชื่ อมั่ น ในกำรปฏิบั ติหน ้ ำที ่
ของพนกังำนสอบสวนและพนกังำนอยักำรในสอบสวน
คดีอำญำ ผู้เสียหำย/ผู ้เกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งควำม 
ร้องทุกข์/กล่ำวโทษได้ทีส่ถำนตี�ำรวจทกุแห่งทัว่ประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ่
ของพนักงำนสอบสวนและพนักงำนอัยกำรในกำร
สอบสวนคดีอำญำเพิ่มขึ้น พัฒนำประสิทธิภำพ 
ของระบบสอบสวนคดีอำญำของพนักงำนสอบสวน 
และพนักงำนอัยกำร กำรร้องเรียนเรื่องปฏิเสธไม่รับ 
แจ้งควำมร้องทุกข์/กล่ำวโทษ มีอัตรำที่ลดลง
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
กำรด�ำเนินกำรในช่วงปีที่ผ ่ำนมำแม้จะมีกำรด�ำเนิน
โครงกำรรับแจ้งควำมทุกท้องที่มำได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่
ประชำชนท่ัวไปยงัขำดกำรรบัรูห้รอืไม่ได้เข้ำร่วมใช้บรกิำร 
โครงกำรดังกล่ำวมำกนัก อีกทั้งในส่วนสถำบันฝึกอบรม
กำรสอบสวนชั้นสูงเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 
2563 จึงยังคงต ้องใช ้ระยะเวลำในกำรด�ำเนินกำร 
ตำมแผนฯ ให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้กำรปฏิรูป
ประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนของรัฐต้อง
เร่งประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนทรำบถึงโครงกำร 
รับแจ้งควำมทุกท้องที่ให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรได้
มีมำตรฐำนเดียวกันท่ัวประเทศ และเร่งรัดกำรพัฒนำ
สถำบันฝึกอบรมกำรสอบสวนชั้นสูง เพื่อสร้ำงควำม
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสอบสวนและ
พนักงำนอัยกำรในคดีอำญำให้ประชำชนมีควำมเชื่อมั่น
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่8

การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์
เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อเท็จจริงแห่งคดี

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มีมำตรฐำนระดับสำกล 
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์มีกำรปฏิบัติงำนที่มี
มำตรฐำนวชิำชพีและมแีรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำน

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเ ร็จของกำรตรำพระรำชบัญญั ติระบบ
นิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... 

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ง. (2) ก�ำหนด
ให้กำรสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จำกนิติวิทยำศำสตร์ โดยจัดให้มีบริกำรทำงนิติวิทยำศำสตร์มำกกว่ำหนึ่งหน่วย 
เป็นอิสระจำกกันเพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงมีทำงเลือก ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำย
ที่ส�ำคัญคือ กำรก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่มำจำกผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อพิจำรณำ และมีมำตรกำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ทั้งนี้ ยังไม่มีกำรด�ำเนินกำรขับเคลื่อนให้เกิด
ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม

การด�าเนินงานท่ีผ่านมา โดยในช่วง
ทีผ่่ำนมำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำร
พัฒนำระบบนิติวิทยำศำสตร์เพ่ือ 
ใช ้ในกำรสอบสวน มีกำรพัฒนำ
ระบบนิติเวช เช่น พัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรแพทย์ส�ำหรับเจ ้ำหน้ำที่
ชันสูตรพลิกศพ พัฒนำแนวทำงกำร
จัดกำรศพจ�ำนวนมำกในกรณีภัย
พิบัติ พัฒนำคูม่อืกำรจดักำรวตัถพุยำน
และจัดพิมพ์เผยแพร่ พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรศพที่ติดเชื้อหรือสงสัย 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) 
และจัดพมิพ์แนวทำงกำรจัดกำรศพ 
ที่ ติด เชื้ อหรือสงสัยติด เชื้ อ ไวรัส

โคโรนำ 2019 (โควิด-19) เผยแพร่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขและส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด พัฒนำระบบกำร
ติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม มีกำรจัดท�ำระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรและวิธี
ปฏิบัติงำนนิติเวช ส�ำหรับโรงพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2563 อีกทั้ง คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอยู่ระหว่ำงกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. .... เพื่อก�ำหนดนโยบำย
และทิศทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของประเทศในระยะยำวต่อไป
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย  อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยำศำสตร ์
ในประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกและรับผิดชอบภำรกิจที่แตกต่ำงกัน มำตรฐำนกลำงจึงเป็นประเด็นท้ำทำยและ
หัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของประเทศ ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนกลำงในกำรให้บริกำรทำง
นิติวิทยำศำสตร์ และมำตรฐำนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ อันอำจน�ำไปสู่กำรจัดตั้งสภำ
วิชำชีพ เพื่อให้กำรตรวจเก็บพยำนหลักฐำนและกำรตรวจพิสูจน์มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นมำตรฐำนสำกล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องต้องเร่งผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....   เพื่อก�ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติ
งำนร่วมกัน และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ซ่ึงเป็นวิชำชีพท่ีขำดแคลนในปัจจุบัน  
ให้มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมครอบคลุมทุกพื้นท่ีของประเทศ
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ป ี2562 •
ป ี2563 •

สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 258 ง. (3) 
ก�ำหนดให้มีกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร
ขององค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรม  
ให้มุ ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน โดยสะดวก 
และรวดเรว็ ประกอบกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำร 
ยุติธรรมของประเทศไทยมีหลำยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง
จ�ำนวนมำก เช่น ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ ส�ำนักงำน
อัยกำรสูงสุด ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม ส�ำนักงำนศำล
ปกครอง ส�ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงำนภำย
ใต้กระทรวงยุติธรรม ซึ่งบำงหน่วยงำนไม่ได ้อยู ่ ใน 
ฝ่ำยบรหิำรหรอืเป็นองค์กรอิสระ ท�ำให้มวีฒันธรรมองค์กร 

และระบบงำนที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรก�ำหนดให้มีกำร
เสริมสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนกำรยุติธรรมมีทัศนคติ ค่ำนิยม และสมรรถนะ 
กำรบริกำรประชำชนด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและมีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกัน รวมท้ังเสริมสร้ำงและพัฒนำ
ระบบงำนในกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิด
กำรเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธผิล จึงเป็นสิ่งที่ควรเร่งรัดด�ำเนินกำรในประเด็น
ปฏิรูปนี้ ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
คือ กำรขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
อ�ำนวยควำมยุติธรรม กำรก�ำหนดกลไกหรือกำรจัดให้มี
กิจกรรมที่ช ่วยส่งเสริมและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กร 
และบุคลำกรของหน่วยงำน เพื่อผลักดันให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรและมีกำรประสำนควำม
ร่วมมอืกนัระหว่ำงหน่วยงำนให้เป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
รวมทั้งกำรพิจำรณำก�ำหนดตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำนที่มี 
ควำมชัดเจนให้ตอบสนองกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ  
ณ จุดเดียว (One Stop Service) 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่9

การเสริมสร้างและ
พัฒนาวฒันธรรมองค์กรขององคก์รตา่ง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
เพ่ือมุ่งอ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
โดยสะดวกและรวดเร็ว

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรยติุธรรมมีวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนโดย
สะดวกรวดเร็ว

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จของกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร  
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกระบวนกำรอ�ำนวย
ควำมยุติธรรมที่สะดวกและรวดเร็ว 

154

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม04

155

แผนการปฏริปูประเทศด้านกระบวนการยติุธรรม 040409



การด�าเนินงานที่ผ่านมา หน่วยงำนของรัฐมีกำรพัฒนำ
ระบบงำนในกระบวนกำรยุติธรรม โดยน�ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมำใช้กับกำรท�ำงำนภำยในหน่วยงำนและ 
งำนบริกำรประชำชน เช่น ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้มี
กำรพัฒนำระบบกำรยื่นและส่งค�ำคู ่ควำมและเอกสำร
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing V.3) ซึ่งเปิดบริกำร 
ให้ประชำชนใช้บริกำรแล้วในปัจจุบัน ได้รับกำรตอบรับ
กำรใช้งำนที่มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ณ เดือนกันยำยน 
2563 มีศำลยุติธรรมมำกกว ่ำ 30 แห ่ง ที่มีสถิต ิ
จ�ำนวนคดีที่ยื่นฟ้องผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์สูงกว่ำ
ระบบกระดำษ มีกำรจัดตั้ งศูนย ์ยุติธรรมสร ้ำงสุข  
โดยมีกำรให้บริกำรประชำชน ด้วยบริกำรในกระบวนกำร
ยุติธรรมที่หลำกหลำย ณ จุดเดียว ประกอบด ้วย  
1) กำรส่งเสริมและสร้ำงกำรรับรู ้กฎหมำย และกำร
คุ ้มครองสิทธิเสรีภำพ 2) กำรให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย  
3) ช่วยเหลือทำงกำรเงนิแก่ผูเ้สยีหำยและจ�ำเลยในคดอีำญำ  
4) กำรคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ 5) กำรไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพำท 6) กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ และร้องเรียน  
7) กำรให้บริกำรกองทุนยุติธรรม และ 8) กำรจัดหำ
ทนำยควำมตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยำศำสตร์ใน
ประเทศไทยมีอยู่เป็นจ�ำนวนมำกและรับผิดชอบภำรกิจ 
ที่แตกต่ำงกัน มำตรฐำนกลำงจึงเป็นประเด็นท้ำทำยและ
หัวใจส�ำคัญของกำรด�ำเนินกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ของ
ประเทศ ทั้งกำรก�ำหนดมำตรฐำนกลำงในกำรให้บริกำร
ทำงนิติวิทยำศำสตร์ และมำตรฐำนกลำงของเจ้ำหน้ำที่ 
ผู ้ปฏิบัติงำนด ้ำนนิติวิทยำศำสตร ์  อันอำจน�ำไปสู  ่
กำรจัดต้ังสภำวชิำชพี เพ่ือให้กำรตรวจเกบ็พยำนหลกัฐำน 
และกำรตรวจพิสูจน์มีควำมน่ำเช่ือถือและเป็นมำตรฐำน
สำกล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้กำร
ปฏิรูปประเทศประเด็นนี้บรรลุเป้ำหมำย  หน่วยงำน 
ที่ เ กี่ ย วข ้ องต ้ อง เร ่ งผลั กดันร ่ ำ งพระรำชบัญญั ติ 
ระบบนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....   เพื่อก�ำหนดมำตรฐำน 
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน และก�ำหนดมำตรกำรจูงใจ 
ให้ผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ซ่ึงเป็นวิชำชีพ 
ที่ขำดแคลนในปัจจุบัน ให้มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงำนที่เพียงพอ 
ในกำรอ� ำนวยควำมยุติ ธรรมครอบคลุ มทุ กพื้ นที ่
ของประเทศ
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สถานการณ์ในภาพรวมของเรื่องและประเด็นปฏิรูป กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งและพำณิชย์เป็นหนึ่งใน 
ปัจจัยส�ำคัญของกำรลงทุนระหว่ำงประเทศที่นักธุรกิจต่ำงชำติใช้ในกำรตัดสินใจส�ำหรับกำรเข้ำมำประกอบธุรกิจ 
ในประเทศไทย เมื่อกำรด�ำเนินคดีพำณิชย์มีควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และมีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับ 
นำนำอำรยประเทศ มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและบริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิผล  
และมีระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำยในและระหว่ำงหน่วยงำน จะท�ำให้นักธุรกิจต่ำงชำติมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด�ำเนิน
คดีพำณิชย์ของไทยและตัดสินใจเข ้ำมำลงทุนได ้ง ่ำยยิ่งขึ้น ในช่วงที่ผ ่ำนมำได ้เตรียมกำรด�ำเนินกำรตำม 
ประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญคือ กำรปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งท่ีเกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำล  
( in te rnat iona l  ju r i sd ic t ion )  เพื่ อ ให ้ สอดรับกับหลักสำกลและรองรับกำรค ้ ำระหว ่ ำ งประ เทศ  
กำรปรับปรุ งแก ้ ไขพระรำชบัญญัติ ว ่ ำด ้ วยกำรขัดกันแห ่ งกฎหมำยให ้สอดคล ้องกับสภำพเศรษฐกิจ 
และสังคมในปัจจุบัน และพัฒนำระบบกำรอนุญำโตตุลำกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration) ตั้งแต่ชั้นยื่นค�ำเสนอ
ข้อพิพำท กำรติดตำมสถำนะของข้อพิพำท กำรยื่นค�ำร้องเอกสำรต่ำง ๆ กำรสืบพยำน กำรประชุมหำรือ ตลอดจน
กำรท�ำค�ำชี้ขำด เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่คู่พิพำทสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและสังคม

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ส�ำนักงำนศำลยุติธรรมได้ด�ำเนินโครงกำรน�ำร่อง
จัดตั้งแผนกคดีพำณิชย์และเศรษฐกิจภำยในศำลแพ่งกรุงเทพใต้ เพ่ือก�ำหนด
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี และมี
กระบวนกำรจัดกำรส�ำนวนคดีไว้เป็นกำรเฉพำะ ท�ำให้คดีพำณิชย์ได้รับ 
กำรพิจำรณำด้วยควำมรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อกำรประกอบ
ธุรกิจ อีกท้ังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนเศรษฐกิจและ 
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในระดับสำกล  นอกจำกนี้  ในส ่วนสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรได้ปรับปรุงคู่มือผู้ใช้งำนระบบ TAI ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี
อนุญำโตตุลำกำร ซึ่งเป็นระบบออนไลน์เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก ่
คู่พิพำทและผู้ใช้บริกำรของสถำบันอนุญำโตตุลำกำร 

เรือ่งและประเดน็ปฏรูิปที ่10

การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยตุธิรรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ

ป ี2562 •ป ี2563 •

• เป้าหมาย •
นักธุรกิจต่ำงชำติเชื่อมั่นและยอมรับกระบวนกำร
ยุติธรรมของไทย นักธุรกิจและประชำชนผู้มีอรรถคดี 
ได ้รับควำมยุ ติธรรมจำกกำรด�ำเนินคดีพำณิชย  ์
ท่ีสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม มีมำตรฐำนเทียบเท่ำ
นำนำอำรยประเทศ

• คา่เปา้หมายทีต่อ้งบรรลภุายในป ี2565 • 
ควำมส�ำเร็จของกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยในกำร 
ด�ำเนินคดีแพ่งและพำณิชย์ กำรจัดตั้งศำลพำณิชย์/ 
แผนกคดีพำณิชย์ในศำลยุติธรรม และกำรยกระดับ
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรให้เป็นศูนย์กลำงในระดับ
ภมูภิำค
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้
ประเด็นกำรปฏิรูปประเทศบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมต้องด�ำเนินกำรเพิ่มเติม
คือกำรปรับปรุงประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง
ที่เกี่ยวกับเขตอ�ำนำจศำล (international jurisdiction) 
เพื่อให้สอดรับกับหลักสำกล และรองรับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ และกำรปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรขัดกันแห่งกฎหมำยให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของประ เทศด ้ ว ยกำรพัฒนำประสิ ท ธิ ภ ำพของ
กระบวนกำรยุติธรรมต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ ยังมีกิจกรรมส�ำคัญ
ที่ต้องด�ำเนินกำรอีกหลำยกิจกรรม เพื่อให้กำรด�ำเนินคดี
พำณิชย์สอดคล้องกับหลักสำกลเพื่อส่งเสริมกำรค้ำและ
กำรพำณิชย์ทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ และพัฒนำ
สถำบันอนุญำโตตุลำกำรของไทยให้เป ็นศูนย์กลำง 
กำรอนุญำโตตุลำกำรระหว่ำงประเทศในระดับภูมิภำค 
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