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สารบัญสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

               หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทน า       ๔-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๔-๑  

 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม    ๔-๑ 
  กับยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม   ๔-๑ 
 กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด  ๔-๒  

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๔-๓ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า   ๔-๓ 
 ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่    ๔-๕ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ   ๔-๖ 
 ให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว     ๔-๗ 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม สอบสวน ๔-๘ 
 และการสอบปากค าในการสอบสวน 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย     ๔-๙ 

 



 

๔-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๑.๑) ข้อ ๔.๑ การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๑) ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่
จ้าเป็น   

๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒) ข้อ ๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน
โดยเสมอภาค  

๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเตคารพและยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั นตอนของการค้นหาความจริง 

 ๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

 ๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่า
วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

 ๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑.๑) ๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า 
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

 ๑.๒) ๒๒๐๒๐๑ การอ้านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 



 

๔-๒ 
 

๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) การอ้านวยความยุติธรรม
ในแต่ละขั นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใส แล้วเสร็จ
ตามกรอบระยะเวลาที่
ก้าหนด และเข้าถึงง่าย
โดยเสมอภาค 

อัตราส่วนของจ้านวนกระบวนการใน
การอ้านวยความยุติ ธรรมที่มีการ
ก้าหนด ระยะเวลาการด้าเนินงานใน
แต่ละขั นตอนและการตรวจสอบความ
คืบหน้า 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ้านวนกระบวนการ 
ในการอ้านวยความยุติธรรมที่มีการก้าหนด
ระยะเวลาการด้าเนินงานในแต่ละขั นตอน 

และการตรวจสอบความคืบหน้า 

ร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนกระบวนการ 
ในการอ้านวยความยุติธรรมที่มีการก้าหนดระยะเวลา
การด้าเนินงานในแต่ละขั น ตอนและการตรวจสอบ 

ความคืบหน้า 

ประเภทและระดับของมาตรการที่
ก้าหนดขึ น เพ่ือการเข้าถึงการอ้านวย
ความยุติธรรมได้โดยง่าย และเสมอภาค 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔๐ ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรมที่มีการก้าหนดมาตรการ

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ้าเลยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีการก้าหนดมาตรการคุ้มครอง

สิทธิผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้อง/จ้าเลยให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้โดยง่ายและเสมอภาค 

สัดส่วนของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
คดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อย
โอกาส ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐ ของคู่ความและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในคดีท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  

ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของคู่ความและผู้ที่เก่ียวข้องในคดีที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส  
ที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิและเข้าถึง 

กระบวนการยุติธรรม 
๒ ) ก า ร บั ง คั บ ก า ร ต า ม

กฎหมายเ พ่ือลดความ
เหลื่ อมล ้ า  และ พัฒนา
ระบบการบริ ห า ร ง าน
ยุติ ธรรมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

อัตราส่วนของจ้านวนขั นตอนในการ
อ้านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส 
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐  
ของจ้านวนขั นตอนที่ส้าคัญ 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๗๕  
ของจ้านวนขั นตอนที่ส้าคัญ 

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐ
ก้าหนดขึ น เ พ่ือความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม 

ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๕๐  ของมาตรการ  
เพ่ือคุ้มครองหรือ อ้านวยความสะดวกให้แก่เด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส  
ในกระบวนการยุติธรรม 

ร้อยละ ๑๐๐ ของมาตรการ  
เพ่ือคุ้มครองหรือ อ้านวยความสะดวกให้แก่เด็ก 

สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือ ผู้ด้อยโอกาส  
ในกระบวนการยุติธรรม 



 

๔-๓ 
 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ 

ในกระบวนการยุติธรรม 
 เพ่ือก้าหนดระยะเวลาด้าเนินงานในทุกขั นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชน

ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า สร้างระบบการตรวจสอบ ติดตามและแจ้งความคืบหน้าในการด้าเนินการให้
ประชาชนทราบ 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชน
ตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

๒) ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑) ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 

 ๒.๒) จ้านวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ก้าหนดระยะเวลาในการ
ด้าเนินงานในแต่ละขั นตอน และประกาศให้ประชาชนทราบ 

 ๒.๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่จัดท้าระบบตรวจสอบและ/
หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบแล้วเสร็จ  

 ๒.๔) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่น้าระบบฯ ไปปฏิบัติ 
๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
   ๒ ป ี

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบด้าเนินงานหรืองบลงทุนด้านสารสนเทศของหน่วยงาน 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ส้านักงานอัยการสูงสุด ส้านักงานศาลยุติธรรม และหน่วยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรม เป็นอย่างน้อย  
ในการด้าเนินการ ดังนี  

  ๑)  ขั้นตอนที่  ๑ ด้าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด้าเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔) 
  ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ จัดท้าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด้าเนินงาน 

ในแต่ละขั นตอน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๖ เดือน ภายหลังร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 



 

๔-๔ 
 

  ๓)  ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดท้า/พัฒนาและเชื่อมโยงระบบตรวจสอบ
และ/หรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ป ี(๒๕๖๕) 
  ๔)  ขั้นตอนที่ ๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส้ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ทุกไตรมาสภายหลังจากระบบฯ เปิดให้บริการ 
  ๕)  ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการปฏิรูปฯ ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตาม 

ความคืบหน้าในการด้าเนินการ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๖ เดือน ภายหลังร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการ

ด้าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ 
  



 

๔-๕ 
 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
เพ่ืออ้านวยความสะดวกรวดเร็ว ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ้ากัด

เรื่องเขตพื นที่การสอบสวน พัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ 

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค้าร้องทุกข์ กล่าวโทษและ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต้ารวจทั่วประเทศ 

๒) ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑) จ้านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่ได้รับการจัดท้าแล้วเสร็จ 

 ๒.๒)  จ้านวนระเบียบที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ 
รับแจ้งความทุกสถานีต้ารวจทั่วประเทศ รวมทั งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับ  
การจัดท้าแล้ว และประกาศใช้  

 ๒.๓)  จ้านวนหน่วยงานฯ ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และด้าเนินการตามระเบียบฯ 

 ๒.๔) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
๒.๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  
๒.๒.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
   ๒ ป ี
๒.๒.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของหน่วยงาน 
๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ในการด้าเนินการ ดังนี  

  ๑)  ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด้าเนินงาน คู่มือการ
ด้าเนินงาน 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ป ี(๒๕๖๔) 
  ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔) 
  ๓)  ขั้นตอนที่  ๓ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการด้าเนินการและผลการ

ด้าเนินการ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ทุก ๖ เดือน  
  ๔)  ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของ

ประชาชน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) 

  



 

๔-๖ 
 

๒.๓  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ 
เพ่ือจัดให้มีมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ผู้ต้องหา และจ้าเลย เพ่ือให้เข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ น  
๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ ค้าแนะน้าด้าน
กฎหมาย ในการด้าเนินคดี การด้าเนินการในชั นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ น 

๒) ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑) มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ ภายใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๒.๒) ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
   ๒ ป ี
๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  ๑,๐๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณของกระทรวงยุติธรรม รายการเงินอุดหนุนสภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  
  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท้างาน

ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม และส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นอย่างน้อย ใน
การด้าเนินการ ดังนี  

  ๑)  ขั้นตอนที่ ๑ ขยายผลให้มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ของสถานีต้ารวจทั่วประเทศ  

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (๒๕๖๔) 
  ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ ขยายผลให้มีทนายความให้ค้าปรึกษาในสถานีต้ารวจครบทุกสถานี 
ทั่วประเทศ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ป ี(๒๕๖๕) 
  ๓)  ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการฝึกอบรมทนายความ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ครั ง ต่อปี 
  ๔)  ขั้นตอนที่ ๔ เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ทุกครั งที่ประชาชนมาใช้บริการ 
  ๕)  ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ครั ง ต่อปี 
  ๖)  ขั้นตอนที่ ๖ สร้างช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติ

ผิดมรรยาททนายความ 
   ระยะเวลาด าเนินการ ไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



 

๔-๗ 
 

๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว 
 เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล ้าในการเข้าถึงสิทธิที่

จะได้รับการปล่อยชั่วคราว และยกระดับการปล่อยชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพ โดยน้าระบบประเมินความเสี่ยง
และการก้ากับดูแลหลังปล่อยชั่วคราวที่มีความเหมาะสมกับผู้ต้องหาหรือจ้าเลยแต่ละรายมาใช้ทดแทนการ
เรียกทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจ้าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น  

๒) ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑) สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหา/จ าเลย 
โดยไม่อิงกับเงินหรือฐานะทางเศรษฐกิจ 

 ๒.๒) ระดับความพึงพอใจของ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยต่อการด าเนินมาตรการ
คุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  ส้านักงานศาลยุติธรรม  
๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
   ๒ ป ี
๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  ๓๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณส้านักงานศาลยุติธรรม 
๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

ส้านักงานศาลยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการด้าเนินการ ดังนี  

  ๑)  ขั้นตอนที่ ๑ จัดระบบการปล่อยชั่วคราวที่รวดเร็ว ไม่อิงกับเงินหรือฐานะทาง
เศรษฐกิจของผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยค านึงถึงความปลอดภัยของสังคมและมีมาตรการป้องกันการหลบหนี  
การปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ต้องหาหรือจ าเลยสามารถร้องขอให้มีการปล่อยได้ทุกวันโดยไม่มี
วันหยุด พร้อมทั งจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
  ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 

(EM) และพัฒนาระบบก้ากับดูแล  
   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
  ๓)  ขั้นตอนที่ ๓ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ครั้ง ต่อปี 
  ๔)  ขั้นตอนที่ ๔ ติดตามประเมิน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ 
   ระยะเวลาด าเนินการ  ๑ ปี (๒๕๖๕)  

  



 

๔-๘ 
 

๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าใน 
การสอบสวน 

 เพ่ือจัดให้มีมาตรการเพ่ือคุ้มครองผู้ต้องหาและจ้าเลยให้เหมาะสม ครอบคลุมและรวดเร็ว และ
สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือ
จ้าเลย และเป็นการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานต้ารวจผู้จับกุม และพนักงานสอบสวน 

๒.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจ้าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น  

๒) ตัวช้ีวัด  

 ๒.๑) ระดับความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลยต่อการด าเนิน
มาตรการคุ้มครองสิทธิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม  

 ๒.๒) ร้อยละของการร้องเรียนของผู้ เสียหาย พยาน ผู้ต้องหา/จ าเลย ต่อ 
การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามหลักสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

๒.๕.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ  
๒.๕.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 
   ๒ ป ี
๒.๕.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 
  งบด้าเนินงานของหน่วยงาน 
๒.๕.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

  ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ในการท้างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เป็นอย่างน้อย ในการด้าเนินการ ดังนี  

  ๑)  ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบการท้างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยี 
และประกาศให้สาธารณชนทราบ 

   ระยะเวลาด าเนินการ ๖ เดือน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔) 
  ๒)  ขั้นตอนที่ ๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผลการด้าเนินงาน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) 
  ๓)  ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และความพึงพอใจของประชาชน 
   ระยะเวลาด าเนินการ ๑  ปี (๒๕๖๕) 
 
 
 
 



 

๔-๙ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

๓.๑ ร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... . 
 สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถคาดการณ์และตรวจสอบได้ว่า

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด 




