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ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

รายงานเล่มนี้ เป็นการน าเสนอตัวช้ีวัด/เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมาย
และตัวชี้วัดทั้งในส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและตัวชี้วัดของต่างประเทศ และ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 

 

ส่วนที่ 1 การทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ (Y2) และแผนย่อย (Y1) 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจากการเป็น 
แค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึง 
การมุ่งน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรม
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ก าหนดให้กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อ านาจรัฐอีกต่อไป  
แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และ 
ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
และสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส
และพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม 
มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง  

 

ก) เป้าหมายและตัวชี้วัดส าคัญที่อยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y2) ประเด็น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย 1 “กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรม” และใชต้ัวชี้วัด คือ “ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)” 
เป้าหมาย 2 “การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ”และใชต้ัวชี้วัด คือ “ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)” 
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ตารางที่ 1 เปา้หมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ดัชนีนิติธรรม
(คะแนน/อันดับ) 

คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 
ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 
4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.75 

 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.87 และ
อยู่ใน 10 อันดับแรก 

ของโลก 
2. การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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ข) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y1) ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

1) แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย   
กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม

เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการท าให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และด าเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาว ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ 
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ที่น าไปสู่ความเหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย 1 “กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย 
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง” และใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วน 
ของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ” “ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย” เป้าหมาย 2 
“การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม” และ
ใช้ตัวชี้วัด คือ “สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย 
ต่อจ านวนกฎหมาย” “ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย” และ “ระดับความเชื่อมั่น 
ของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย” และเป้าหมาย 3 “ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย” และ
ใช้ตัวชี้วัด คือ “จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น 
เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” 

แนวทางการพัฒนา 
1.1) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบท

และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
ที่มีอยู่ทุกล าดับชั้นของกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที่มีเนื้อหาไม่จ าเป็น  
หรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับ  
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
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1.2) มีวิธีการบัญญัติกฎหมายอย่างมีส่วนร่วม ต้องด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผย  
ผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสม  
กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐ  
ที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

1.3) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม และ
ก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สามารถกล่าวหาและจับกุมผู้กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว รวมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม  

1.4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย  สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่มช่องทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ 
และมีเนื้อหาเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

2) แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
การอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหาร

กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มี
ประสิทธิภาพและเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้าง
ความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม  
เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม   

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง 
น่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม 
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและ
เชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 
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เป้าหมาย “การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ” และใชต้ัวชี้วัด คือ “อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอนในการอ านวยความยุติธรรม
ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว” และ “ประเภทและระดับ 
ของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม” 

แนวทางการพัฒนา 
2.1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพ

และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจาก
การแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ 
และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

2.2) ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอ านวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามค าพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์
ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน
บนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน  

2.3) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส 
โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน 
การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

2.4) ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการ เป็นช่องทางให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร  

2.5) ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็น 
ไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ  และจัดให้มีบริการ 
ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวย 
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ความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
โดยสะดวก รวดเร็ว  

2.6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจกับประชาชนและ
การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

2.7) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น 
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิดโอกาส
ให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน  
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน 
ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ) 22000101 คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 
ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 
4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.75 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.87 และ

อยู่ใน  
10 อันดับแรก 

ของโลก 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความ
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ) 22000201 
(22000101) 

 คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 
ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 
4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 

ไม่ต่ ากว่า 0.75 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 0.87 และ

อยู่ใน  
10 อันดับแรก 

ของโลก 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

สัดส่ วนของกฎหมายที่ ได้ รับการ
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ 

22010101 ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด ร้อยละ 100 ของ
กฎหมายทั้งหมด 

ร้อยละ 100 
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่) 

ร้อยละ 100 
(กรณีมีกฎหมาย

บัญญัติใหม่) 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน 
ที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรม
จากกฎหมาย 

22010102     คดีที่เกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การจ้างแรงงาน 
ที่ไม่เป็นธรรมและ 

การผูกขาดทางการค้า 
ลดลงร้อยละ 50 

คดีที่เกี่ยวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

การจ้างแรงงาน 
ที่ไม่เป็นธรรมและ 

การผูกขาดทางการค้า 
ลดลงร้อยละ 75 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ใน
การบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวน
กฎหมาย 

22010201 ร้อยละ 50 ของกฎหมาย ร้อยละ 100 ของ
กฎหมาย 

ร้อยละ 100 ของ
กฎหมาย 

ร้อยละ 100 ของ
กฎหมาย 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

22010202 ทุกหน่วยงานของรัฐ 
บังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น  

ร้อยละ 50 

ทุกหน่วยงาน 
ของรัฐบังคับใช้

กฎหมาย 
ได้รวดเร็วขึ้น  
ร้อยละ 70 

ทุกหน่วยงาน 
ของรัฐบังคับใช้

กฎหมาย 
ได้รวดเร็วขึ้น  
ร้อยละ 80 

ทุกหน่วยงานของรัฐ
บังคับใช้กฎหมาย 

ได้รวดเร็วขึ้น  
ร้อยละ 85 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม 

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

22010203 ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

ร้อยละ 85 ของ
ประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้

กฎหมาย 

ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้

กฎหมาย 

ร้อยละ 97 ของ 
ประชาชนเชื่อมั่น 
ในการบังคับใช้

กฎหมาย 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด CODE ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไก 

ที่ ป ร ะ ช า ช น มี ส่ ว น ร่ ว ม กั น ใ น 
การทบทวนความจ าเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

22010301 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน 
ในการอ านวยความยุติ ธรรมที่ ใช้
นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

22020101 ร้อยละ 75 ของจ านวนขั้นตอนที่ส าคัญ ร้อยละ 100 ของ
จ านวนขั้นตอนที่ส าคัญ 

ร้อยละ 70 ของ
จ านวนขั้นตอน

ทั้งหมด 

ร้อยละ 100 ของ
จ านวนขั้นตอน

ทั้งหมด 

การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาคทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประเภทและระดับของมาตรการ 
ที่รัฐ ก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม 

22020102 ร้อยละ 100 (มาตรการเพื่อคุ้มครอง
หรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุคนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส 
ในกระบวนการยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 
(มาตรการส าคัญ 
ที่รัฐก าหนดขึ้น 

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรม 

ในกระบวนการยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการที่ส าคัญที่
รัฐก าหนดขึ้น เพื่อ

ขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม 
ในการอ านวย 
ความยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการที่รัฐ

ก าหนดขึ้น เพื่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริม
ให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิหรือเสรีภาพใน
กระบวนการยุติธรรม 

ได้เช่นเดียวกัน 
กับบุคคล) 
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ค) การเชื่อมโยงเป้าหมายและตัวชี้วัดระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Z) กับแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

 
***หมายเหตุ (1) ตัวอักษรสดี าและกรอบสนี้ าเงิน คือ เป้าหมายของยุทธศาสตรแ์ละแผนแม่บทฯ และ (2) ตัวอักษรและกรอบสีแดง คือ ตัวช้ีวัดของค่าเป้าหมาย 

 

รูปที่ 1 แผนภมูิแสดงการถ่ายทอดเป้าหมายลงสู่การปฏิบัต ิกรณี แผนแม่บท ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ กับตัวชี้วัดนานาชาติและ 
 ตัวชี้วัดของต่างประเทศในประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

Y2  แผนแม่บท ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมายที่  1 คือ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 1 คือ ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน)  
เป้าหมายที่ 2 คือ การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ

ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  ตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่  2 คือ ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน)  
(ตัวชี้วัดเดียวกับเป้าหมายที่  1) ซึ่งตัวชี้วัดของแผนแม่บทมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของนานาชาติ  
โดย The World Justice Project ส าหรับตัวชี้วัดย่อยของแผนแม่บทมีความเหมือนกับตัวชี้วัดของนานาชาติทุกตัว 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงาน   
ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) จัดท าขึ้นโดย The World Justice Project มีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินประสบการณ์ (Experiences) และการรับรู้ (Perceptions) เกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้
กฎหมายจากประชาชน (General Public) นักกฎหมาย (In-Country Legal Practitioners) และผู้เชี่ยวชาญ
ทั่วโลก (Experts Worldwide) ดัชนีนิติธรรมมีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดย 1 หมายถึงมีค่าดัชนีนิติธรรม 
มากที่สุด (Strongest Adherence to the Rule of Law) ในปี 2020 ดัชนีนิติธรรมได้ส ารวจจากประเทศ 
ที่เป็นสมาชิกจ านวน 128 ประเทศ เก็บข้อมูลจากประชาชนมากกว่า 130,000 ครัวเรือน และนักกฎหมายและ
ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกมากกว่า 4,000 คน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 71 มีค่าคะแนนที่ 0.51 
 ค านิยาม (Definitions) 

หลักนิติธรรมตามความหมายของ The World Justice Project มี 4 หลัก (Principles) ได้แก่  
(1) ความรับผิด (Accountability): รัฐบาลและเอกชนมีความรับผิดภายใต้กฎหมาย  
(2) กฎหมายที่เป็นธรรม (Just Laws): กฎหมายมีความชัดเจน มีการเผยแพร่ และคงที่  

มีการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
(3) รัฐบาลเปิด (Open Government): กระบวนการที่กฎหมายออกมาใช้บังคับ บริหาร บังคับ

ใช้กฎหมาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีความยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ 
(4) การเข้าถึงระบบยุติธรรม (Accessible and Impartial Dispute Resolution): ประชาชน

ได้รับความยุติธรรมทันเวลา ด้วยการพิจารณาโดยศาลที่มีความสามารถทางกฎหมาย มีจริยธรรม และ  
เป็นอิสระปราศจากการแทรกแซงและมีความเป็นกลาง  
 ตัวชี้วัด (Indicators) 

เกณฑ์การวัดดัชนีนิติธรรมประกอบด้วย 8 เกณฑ์ ได้แก่ การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on 
Government Powers) การปราศจากการทุจริต (Absence of Corruption) รัฐบาลเปิด (Open Government) 
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สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) ระเบียบและความมั่นคง (Order and Security) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Regulatory Enforcement) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(Criminal Justice) 

(1) การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (Constraints on Government Powers)  
 อ านาจของรัฐถูกจ ากัดโดยฝ่ายนิติบัญญัติ  (Government powers are effectively 

limited by the legislature.) 
 อ านาจของรัฐถูกจ ากัดโดยฝ่ายตุลาการ (Government powers are effectively limited 

by the judiciary.) 
 อ านาจของรัฐถูกจ ากัดโดยฝ่ายองค์กรตรวจสอบอิสระ (Government powers are 

effectively limited by independent auditing and review.) 
 เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐถูกลงโทษจากการประพฤติมิชอบ (Government officials are 

sanctioned for misconduct.) 
 อ านาจของรัฐได้รับการตรวจสอบจากฝ่ายที่ไม่ใช่รัฐ (Government powers are subject 

to non-governmental checks.) 
 การเปลี่ยนผ่านทางอ านาจอยู่ภายใต้กฎหมาย (Transition of power is subject to the law.) 

(2) การปราศจากการทุจริต (Absence of Corruption)  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารไม่ใช้สาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Government 

officials in the executive branch do not use public office for private gain.) 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายตุลาการไม่ใช้สาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Government 

officials in the judicial branch do not use public office for private gain.) 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ เป็นต ารวจและทหารไม่ใช้สาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 

(Government officials in the police and the military do not use public office for private gain.) 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายนิติบัญญัตไิม่ใช้สาธารณสมบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Government 

officials in the legislative branch do not use public office for private gain.) 
(3) รัฐบาลเปิด (Open Government) 

 มีการเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลของรัฐ (Publicized laws and government data) 
 มีการให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to information) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน (Civic participation) 
 การมีกลไกรับข้อร้องเรียน (Complaint mechanisms) 

(4) สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights)  
 มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Equal treatment and absence of 

discrimination) 
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 มีการรับประกันสิทธิในชีวิตและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล (The right to life and 
security of the person is effectively guaranteed.) 

 มีกระบวนการออกกฎหมายที่เป็นธรรม (Due process of the law and rights of the 
accused) 

 มีการรับประกันเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก (Freedom of 
opinion and expression is effectively guaranteed.) 

 มีการรับประกันเสรีภาพในความเชื่อและการนับถือศาสนา (Freedom of belief and 
religion is effectively guaranteed.) 

 มีการรับประกันเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล (Freedom from arbitrary 
interference with privacy is effectively guaranteed.) 

 มีการรับประกันเสรีภาพในการรวมตัวเป็นหมู่คณะหรือสมาคม (Freedom of assembly 
and association is effectively guaranteed.) 

 มีการรับประกันเสรีภาพในสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน (Fundamental labor rights are 
effectively guaranteed.) 

(5) ระเบียบและความมั่นคง (Order and Security)  
 อาชญากรรมถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ (Crime is effectively controlled.) 
 ความขัดแย้งทางการเมืองถูกจ ากัด (Civil conflict is effectively limited.) 
 ประชาชนไม่ใช้อ านาจเพื่อการแก้แค้นส่วนบุคคล (People do not resort to violence to 

redress personal grievances.) 
(6) การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) 

 การบังคับใช้กฎระเบียบมีประสิทธิภาพ (Government regulations are effectively 
enforced.) 

 การบังคับใช้กฎระเบียบปราศจากการครอบง าที่ไม่เหมาะสม (Government regulations 
are applied and enforced without improper influence.) 

 การบริหารงานไม่ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล (Administrative proceedings are conducted 
without unreasonable delay.) 

 ขั้นตอนการท างานเป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างตรงไปตรงมา (Due process is respected in 
administrative proceedings.) 

 รัฐบาลไม่เวนคืนทรัพย์สินโดยปราศจากกระบวนการทางกฎหมายและการชดเชยที่เพียงพอ 
(The government does not expropriate without lawful process and adequate compensation.) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 

(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice)  
 ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการทางแพ่งได้ (People can access and afford civil 

justice.) 
 กระบวนการทางแพ่งปราศจากการแบ่งแยก (Civil justice is free of discrimination.) 
 กระบวนการทางแพ่งปราศจากการทุจริต (Civil justice is free of corruption.) 
 กระบวนการทางแพ่งปราศจากการครอบง าของรัฐบาล (Civil justice is free of improper 

government influence.) 
 กระบวนการทางแพ่ ง ไม่ ล่ าช้ า โดยไม่ มี เหตุ ผล ( Civil justice is not subject to 

unreasonable delay.) 
 กระบวนการทางแพ่งถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (Civil justice is effectively enforced.) 
 มีกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาททางเลือกอื่นที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นธรรม และมี

ประสิทธิภาพ (Alternative dispute resolution mechanisms are accessible, impartial, and effective.) 
(8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal justice) 

 ระบบการสืบสวนสอบสวนทางอาญามีประสิทธิภาพ (Criminal investigation system is 
effective.) 

 ระบบการพิพากษาคดีอาชญากรรมมีประสิทธิภาพและทันเวลา (Criminal adjudication 
system is timely and effective.) 

 ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดการกระท าที่เป็นอาชญากรรม (Correctional 
system is effective in reducing criminal behavior.) 

 ระบบยุติธรรมทางอาญามีความเป็นธรรม (Criminal system is impartial.) 
 ระบบยุติธรรมทางอาญาปราศจากการทุจริต (Criminal system is free of corruption.) 
 ระบบยุติธรรมทางอาญาปราศจากการครอบง าของรัฐบาล (Criminal system is free of 

improper government influence.) 
 มีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกันสิทธิของผู้ต้องหา (Due process of the law 

and rights of the accused.) 
 

Y1.1  แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมายที่ 1 คือ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย

ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 1 คือ 
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) การบังคับใช้กฎระเบียบ 
มีประสิทธิภาพ (Government regulations are effectively enforced.) ของเกณฑ์การวัดดัชนีนิติธรรม 
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เป้าหมายที่ 1 คือ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
ที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 คือ  
ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย พบว่ามีความสอดคล้องบางส่วน
ของเกณฑ์การวัดดัชนีนิติธรรม แต่ควรต้องพัฒนาเพิ่มเติมในภายหลัง 

เป้าหมายที่ 2 คือ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 1 คือ สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย ต่อจ านวนกฎหมาย พบว่ามีความสอดคล้องบางส่วนแต่ควรต้องพัฒนา
เพิ่มเติมในภายหลัง 

เป้าหมายที่ 2 คือ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตัวที่ 2 คือ ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย  
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) การบังคับใช้กฎระเบียบ 
มีประสิทธิภาพ (Government regulations are effectively enforced.) 

เป้าหมายที่ 2 คือ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเป็นธรรม ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องตัวที่ 3 คือ ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย  
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด (Open Government) 

เป้าหมายที่ 3 คือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกัน คือ จ านวน/ระดับ
ของมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด (Open Government) เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(Civic Participation) 
 

Y1.2  แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  
เป้าหมายที่ 1 คือ การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอนในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว มีความสอดคล้องกับ เกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด  
(Open Government) เรื่อง มีการเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลของรัฐ (Publicized Laws and Government 
Data) 

เป้าหมายที่ 1 คือ การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คือและประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการ
ยุติธรรม มีความสอดคล้องกับ เกณฑ์ข้อ 4 สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) 
 อย่างไรก็ตามยังมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความสอดคล้องของตัวชี้วัดในระดับแผนย่อยทุกตัว  
ที่กล่าวมานั้น ถึงแม้ว่าจะมีความสอดคล้องกับต่างประเทศอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สอดคล้องหรือสามารถเทียบเท่าได้
โดยสมบูรณ์ทั้งหมด เพียงแต่พอจะมีความสอดคล้องในประเด็นของตัวชี้วัดอยู่บ้าง เนื่องจากประเด็นตัวชี้วัด
ของต่างประเทศนั้นก าหนดไว้เพียงกว้างๆ ไม่ได้ระบุลงรายละเอียดปลีกย่อยแบบของไทย 
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ในภาพรวมพบว่าตัวชี้วัดในประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากอิงกับดัชนีนิติธรรมของ World Justice Project ซึ่งเป็นการประเมินกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมของนานาชาติแต่ก็ยังไม่ชัดเจนและควรต้องมีการพัฒนาเพ่ิมเติม 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั
ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัดที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน) 22000101 อันดับ/ 
ค่าคะแนน 

 / 
 

/ 
 

ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) พิจารณาจาก 
8 เกณฑ์ ได้แก่  การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล 
(Constraints on Government Powers)  
การปราศจากการทุจริต (Absence of Corruption) 
รัฐบาลเปิด (Open Government) สิทธิขั้นพื้นฐาน 
(Fundamental Rights) ระเบียบและความมั่นคง 
(Order and Security) การบั งคั บใช้ กฎหมาย 
(Regulatory Enforcement) กระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่ง (Civil Justice) และกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Justice) 

World Justice Project 

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน)  อันดับ/ 
ค่าคะแนน 

 

ประเด็นกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 

การอ านวยความยุติ ธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน) 22000201 
(22000101) 

อันดับ/ 
ค่าคะแนน 

 / / World Justice Project 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ก า ร พั ฒ น า ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการ
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิก ให้มี เนื้อหาที่ ไม่ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

22010101 สัดส่วน  / / เกณฑ์ข้อ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory 
Enforcement) 
การบั งคั บ ใช้ กฎระเบี ยบมี ประสิ ทธิ ภาพ 
( Government Regulations are Effectively 
Enforced.) 

World Justice Project 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ก า ร พั ฒ น า ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนใน
วงกว้างได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็น
ธรรมจากกฎหมาย 

22010102 ร้อยละ  / / สอดคล้องแต่ไม่ชัดเจน และควรต้องพัฒนาเพิ่ม World Justice Project 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั 
ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัดที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่ วถึ ง ไม่ เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้ อมู ลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมาย ต่อจ านวนกฎหมาย 

22010201 สัดส่วน  / / สอดคล้องแต่ไม่ชัดเจน และควรต้องพัฒนาเพิ่ม World Justice Project 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่ วถึ ง ไม่ เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

22010202   / / เกณฑ์ข้อ 6 การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory 
Enforcement)  การบั งคับใช้กฎระเบี ยบมี
ประสิทธิ ภาพ (Government Regulations 
are Effectively Enforced.) 
 

World Justice Project 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่ วถึ ง ไม่ เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ในการบังคับใช้กฎหมาย 

22010203 

 

 

/ / เกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด (Open Government) 
 

World Justice Project 

แผนย่อยการพัฒนา
กฎหมาย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย 

จ านวนที่ประชาชนมีส่วนร่วมกัน
ในการทบทวนความจ าเป็น 
เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

22010301 จ านวน 

 

/ / เกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด (Open Government)  
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Civic Participation) 

World Justice Project 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ตารางที่ 3 สรุปความสอดคล้องระหว่างเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดของต่างประเทศ/นานาชาต ิ(ต่อ) 

ประเดน็/แผนยอ่ย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
CODE 
ตัวชี้วัด 

หนว่ยนบั 
องค์กรจดัท า
ข้อมูลตัวชี้วดั 
ในประเทศไทย 

ความสอดคล้อง ชื่อประเทศหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ ที่มี

เป้าหมาย/ตวัชี้วัดที่
เหมอืนกนัหรือคล้ายกัน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ข้อมูลประกอบการพัฒนาตวัชี้วัด อาทเิชน่  

ค านิยาม วิธีการค านวณ วิธกีารเก็บ 

แผนย่อยกระบวนการ
ยุติธรรม 

การอ านวยความยุติธรรมมี
ความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

สัดส่วนที่ เพิ่มขึ้นของจ านวน
ขั้นตอน ในการอ านวยความ
ยุติ ธรรมที่ ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิ จิทั ลเพื่ อความ
โปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว 

22020101 สัดส่วน 

 

/ / เกณฑ์ข้อ 3 รัฐบาลเปิด (Open Government) มี
การเผยแพร่กฎหมายและข้อมูลของรัฐ (Publicized 
Laws and Government Data) 

World Justice Project 

แผนย่อยกระบวนการ
ยุติธรรม 

การอ านวยความยุติธรรมมี
ความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประเภทและระดับของมาตรการ
ที่รัฐ ก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอ
ภาค ในกระบวนการยุติธรรม 

22020102 

  

 / / เกณฑ์ข้อ 4 สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental 
rights) 

World Justice Project 

หมายเหต:ุ / หมายถึง พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง มีการจัดเก็บ 
      X หมายถึง ไม่พบข้อมูลที่มีความสอดคล้อง ไม่มีการจัดเก็บ 

 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด 
 

การวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด (KPI Deployment Gap) เป็นการน าผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ทั้ง 23 ฉบับ (Causal Relationship) กับของ SDGs กับ
ขององค์กรนานาชาติ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ และแผนย่อยกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs กับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดการพัฒนาประเทศขององค์กรนานาชาติ มาท าการ
วิเคราะห์ช่องว่างการถ่ายทอดตัวชี้วัด ภายใต้หลักการว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันในด้านเป้าหมาย รวมถึงต้องมีตัวชี้วัดที่สอดรับกันอย่างเป็นระบบและสามารถ
ขับเคลื่อนผลการด าเนินงาน (Output) ไปสู่ผลลัพธ์ (Outcome) ของการพัฒนาได้  

โดยที่ปรึกษาได้พิจารณาถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอดตัวชี้วัด เช่น ข้อจ ากัดของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อจ ากัดของความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อจ ากัดด้านการได้มาของข้อมูล ข้อจ ากัด 
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น รวมถึงแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดของ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เข้าด้วยกันอีกทั้งจะน าผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้ส าหรับการพิจารณา
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มเติมตัวชี้วัด/ 
ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกันกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ (Target & KPI Alignment) 

ขั้นตอนในการด าเนินงานคัดเลือกตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1) ก าหนดเกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัด  
2) จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดตามเกณฑ์การพิจารณาในข้อที่ 1 
3) สรุปร่างตัวช้ีวัดจากการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการผนวกกับผลการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถ 

แบ่งได้ 3 กลุ่ม อันประกอบด้วย 1 กลุ่มตัวชี้วัดเดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว 2 กลุ่มตัวชี้วัดเดิม + ตัวชี้วัดเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 3 กลุ่มตัวชี้วัดที่ถูกปรับเปลี่ยน 

4) ประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับเพื่อน าเสนอ First Draft KPI 
5) ที่ปรึกษาเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการตกผนึกตัวชี้วัดเดิมและตัวชี้วัด

ปรับเปลี่ยน รวมทั้งตัวชี้วัดที่เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังหารือถึงความเหมาะสมของค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดเดิม 
ในคราวเดียวกัน 

6) สรุปผลตัวชี้วัดเดิมพร้อมค่าเป้าหมายที่เหมาะสมและตัวชีว้ัดปรับเปลี่ยนต่อคณะกรรมการตรวจรับ 

ในการจัดท าตัวชี้วัด (Draft KPI) เพื่อแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น (1) กลุ่มตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายเดิมที่มี 
ความเหมาะสมอยู่แล้ว (2) กลุ่มตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายที่เดิมที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว และต้องมีการเพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมเป้าหมาย และ (3) กลุ่มตัวชี้วัดที่ต้องปรับเปลี่ยน/ค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตาม 
แผนแม่บทฯ  
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รูปที่ 2 ขั้นตอนการคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

 

 
รูปที่ 3 สรุปกลุ่มตัวช้ีวัดที่ได้จากการวิเคราะห์ช่องว่างจากการถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 

จากการประชุมกลุ่มย่อยและเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาได้ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัดแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ตามหลักวิชาการโดยอาศัยเกณฑ์การพิจารณาประกอบกับผลคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ 
ที่ได้เข้าประชุมกลุ่มย่อย และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดในแต่ละ
เป้าหมายอีกทั้งที่ปรึกษายังท าการตรวจสอบสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด โดยการสืบค้นจาก 
Website และเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะท าให้ทราบถึงความพร้อมของข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวช้ีวัด 
ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดังแสดงในรูปที่ 4 และตารางที่ 4 
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รูปที่ 4 สรุปตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน) ค่าเป้าหมาย คะแนนของ 4 
ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 

/ 
 

 / 
 

 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความ
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรม (อันดับ/คะแนน) ค่าเป้าหมาย คะแนนของ 4 
ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 

/ 
 

 / 
 

 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
 

กฎหมายไม่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/
หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 

/   / 
 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
 

กฎหมายไม่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายท่ีมุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการไม่รับ 
ความเป็นธรรมจากกฎหมาย 
 

/   / 
 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย 

/ 
 

  / 
 

จ านวนเรื่องที่มีการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

   / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย /   / 
 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
 

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย /   / 
 

แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย จ านวน/ระดับมาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันใน
การทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย 

/ 
 

  / 
 

จ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชน    / 
แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส

สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

อัตราส่วนที่ เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน ในการอ านวย 
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
ความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว 

/   / 
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ตารางที่ 4 ผลตัวชี้วัดที่ผ่านการคัดเลือกความเหมาะสมและข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวช้ีวัด ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ต่อ) 

ประเด็น/แผนย่อย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด 

ผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 
สถานภาพ 
มีข้อมูล 

สถานภาพ 
ไม่มีข้อมูล 

ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส

สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐ ก าหนดขึ้น เพื่อ 
ความเสมอภาค ในกระบวนการยุติธรรม 
 

/   / 
 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดตัวเอียงหมายถึงตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม 
 

ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวชี้วัดและสถานภาพข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ปรึกษาจะน าเสนอภาพรวมของตัวชี้วัดโดยระบุนิยามของ
ตัวชี้วัด วิธีการวัดและวิธีการค านวณ และหลังจากนั้นจะขอแบ่งการสรุปผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย (1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจาก 
ที่ประชุมกลุ่มย่อย (2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงาน (3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงาน และ  
(4) สรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษาฯ  
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (22) 
เป้าหมาย: กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 22000101: ดัชนีนิติธรรม (คะแนน) ค่าเป้าหมาย คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 
นิยามของตัวชี้วัด 

ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม (WJP Rule of Law Index)1 เป็นเครื่องมือการประเมินเชิงปริมาณที่ออกแบบโดยโครงการยุติธรรมโลก (World Justice Project: WJP) 
เพื่อวัดว่าประเทศต่าง ๆ ยึดมั่นต่อหลักนิติธรรมมากน้อยเพียงใด ผ่านการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประเมินจากปัจจัยที่ส่งผลต่อหลักนิติธรรมทั้งหมด  
8 ด้าน ดังนี้ (1) การจ ากัดอ านาจของรัฐบาล (2) การทุจริต (3) ความมั่นคง (4) สิทธิขั้นพื้นฐาน (5) ระบอบปกครองแบบเปิด (6) การบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ  
(7) ระบบยุติธรรมทางทางแพ่ง และ (8) ระบบยุติธรรมทางอาญา  
วิธีการวัด 

วิธีการในการจัดท าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของ World Justice Project ประกอบด้วยกรอบแนวคิดเกี่ยวกับหลักนิติธรรมตามหลักการสากล ดังนี้  
(1) รัฐ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย 
(2) กฎหมายมีความชัดเจน เผยแพร่ต่อสาธารณะ มั่นคง และยุติธรรมและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน 
(3) กระบวนในการตรา การบริหาร และการบังคับใช้กฎหมาย สามารถเข้าถึงได้มีประสิทธิภาพและยุติธรรรม 
(4) การอ านวยความยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่รฐัที่มีอ านาจ มีจริยธรรม และเป็นอิสระและบุคคลที่เป็นกลางผู้ซึ่งมีจ านวนที่เพียงพอ มีเครื่องมือที่เพียงพอ 

ซึ่งหลักการสากลข้างต้นสามารถขยายออกเป็น 8 ปัจจัยหลัก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
ปัจจัยที่ 1 อ านาจที่จ ากัดของรัฐ (Limited Government Powers) รัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย 

สังคมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบการตรวจสอบและคานอ านาจทั้งโดยรัฐธรรมนูญและโดยองค์กร  

                                           
1 ดูเพิ่มเติมที่ : https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pdf 
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ปัจจัยหลักที่ 2 การปราศจากการคอรัปชั่น (Absence of Corruption) การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน รูปแบบของ 
การคอรัปชั่นมีหลายรูปแบบ เช่น การเรียก/รับสินบน การกรรโชก การใช้อิทธิพลเหนือที่ไม่สมควรโดยผลประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนตัวและการจั ดสรรงบประมาณหรือ
ทรัพยากรอ่ืนโดยมิชอบ การคอรัปช่ันตามรูปแบบต่าง ๆ ข้างต้นเป็นการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่ายนิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหาร  

ปัจจัยหลักที่ 3 ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (Order and Security) คือการท าให้มั่นใจในความมั่นคงของบุคคลและทรัพย์สินเป็นหน้าที่พื้นฐานของรัฐ 
การคุ้มครองความมั่นคงของมนุษย์นั้นครอบคลุมใน 3 มิติคือ การท าให้อาชญากรรมหมดสิ้นไป การท าให้ไม่มีความรุนแรงต่อพลเมือง รวมทั้งการก่อการร้าย และ  
การพิพาทโดยใช้อาวุธ และการไม่ท าให้เกิดการยอมรับการใช้ความรุนแรงในการยุติปัญหาหรือความเสียหายของบุคคลปัจจัยหลักด้านการคุ้มครองความมั่นคงของมนุษย์  

ปัจจัยหลักที่ 4 สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) สิทธิขั้นพื้นฐานจะต้องรับการรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ หลักนิติธรรมที่ผูกพันสังคมควรที่จะต้อง
รับรองสิทธิที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน การไม่เลือกปฏิบัติ สิทธิในชีวิตและความปลอดภัยของ
บุคคล สิทธิที่จะได้รับการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย ( rights to due process of law) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการนับถือศาสนา  
การไม่แทรกแซงความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการชุมนุมและการรวมกันเป็นสมาคม และการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้แรงงาน 

ปัจจัยหลักที่ 5 รัฐบาลที่เปิดเผย (Open Government) รัฐบาลที่เปิดเผยเป็นสิ่งจ าเป็นต่อหลักนิติธรรม อันเกี่ยวข้องกับการเข้าถึง การมีส่วนร่วมและการให้
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและประชาชน และมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบ การร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการให้อ านาจ
แก่ประชาชนโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความกังวลต่อรัฐบาลและเรียกหาความรับผิดชอบจากรัฐบาล  

ปัจจัยหลักที่ 6  การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) คือการที่เจ้าหน้าที่รัฐส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เนื่องเพราะ 
การบังคับใช้อาจก าหนดขอบเขตส าหรับการละเว้นหรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งแสวงหาประโยชน์ของตน การบังคับใช้กฎหมายที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่หมายความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงของภาครัฐหรือเอกชนแต่หมายความรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ด าเนินการโดยเคารพ
ต่อกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย (due process of law)  

ปัจจัยหลักที่ 7 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) ประชาชนทั่วไปต้องได้รับการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของตนและได้รับการเยียวยาด้วยวิธีการ 
ที่สอดคล้องกับหลักการขั้นพื้นฐานโดยผ่านองค์กรในกระบวนการยุติธรรมด้วยวิธีการสันติและมีประสิทธิภาพ แทนที่จะเป็นการใช้ก าลังในการแก้ไขปัญหา กระบวนการยุติธรรม
ทางแพ่งจะต้องเป็นกระบวนการที่สามารถเข้าถึงได้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไป มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง  
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ปัจจัยหลักที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นมาตรการส าคัญในการชดเชยความเสียหายและด าเนินคดีต่อบุคคลที่กระท า
ความผิดต่อสังคม ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพเป็นการสร้างความสามารถในการสอบสวนและการด าเนินคดีในความผิดอาญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นกลาง และปราศจากการแทรกแซงที่ไม่เหมาะสม ในขณะเดียวกันต้องรับรองสิทธิของผู้ต้องสงสัย และผู้เสียหาย  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 50% 42% 8% 
Measurable 58% 25% 17% 
Controllable 55% 36% 9% 
Affordable 55% 36% 9% 
Comparable 82% 9% 9% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 เป้าหมายที่ก าหนดยังมีความก ากวม เพราะทางกฎหมายบางฉบับยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมและเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐหรืออ า นาจ
ของรัฐาธิปัตย์ ท าให้รักษาผลประโยชน์ทางรัฐ   

 ตัวชี้วัด Rule of Law สามารถใช้ได้ เพียงแต่อาจไม่ครอบคลุมเป้าหมายหลัก  
 ในส่วนนี้อยูใ่นกระบวนการท าการปฏิรูประบบงานต ารวจเพ่ือให้สามารถใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ให้ได้ครอบคลุมและเป็นธรรม  
 ตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมไม่ได้มองกฎหมายเป็นหลัก มองภาพรวม 8 มิติ แต่เป้าหมายคือตัวกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งการจะตั้งตัวชี้วัดต้องเป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงาน 

ในประเทศอยากขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมาย แต่ปัจจุบันกลับเอา WJP มาวัดการท างานของหน่วยงาน  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 

 ดัชนีนิติธรรม เป็นตัวสะท้อนภาพรวม แต่มิได้สะท้อนในกระบวนการว่าเจ้าหน้าที่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหรือใช้กฏหมายเป็ นเครื่องมือ 
ได้อย่างเป็นธรรม  

 ควรมีตัวชี้วัดที่ส่งผลโดยตรงกับ "ผลลัพธ์หรือผลกระทบที่ได้จากการน ากฎหมายมาบังคับใช้" 
 8 มิติที่จัดเก็บข้อมูงมีความกระจายพอสมควร 
 เป้าหมายของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวกฏหมาย ดัชนีนิติธรรมไม่ได้มองแค่ตัวกฏหมายเป็นตัวหลักอย่างเดียวแต่มองหลายมิติและหลายเรื่องไม่เกี่ยวกับการบังคับใช้

กฏหมายโดยตรง 
 ‘ดัชนีนิติธรรม’ อาจต้องขยายความให้ชัด เนื่องจากนิยามค านี้กว้างไป 

ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 
 ค าว่า Rule of Law มิใช่เป็นเพียงกฎหมายเท่านั้น ในความเป็นจริงเป็นเรื่องที่รวมทั้งระเบียบ กฎเกณฑ์และ Norm ต่างๆ ด้วย ถ้าใช้ตัวชี้วัดว่า “หลักนิติธรรม

เป็นเครื่องมือ ....” จะเห็นภาพที่สามารถวัดได้และชัดเจนกว่าการใช้ค าว่า กฎหมาย  
 ประเด็นกฎหมายและกระบวนยุติธรรม ควรมองให้กว้างระหว่าง (1) กฎหมายและการน ากฎหมายมาบังคับใช้ (กระบวนยุติธรรม คือกระบวนการน ากฎหมาย

มาบังคับใช้) (2) กระบวนการยุติธรรม (Justice System) มีความหมายกว้างกว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice System) ซึ่งคนส่วนใหญ่มักนึกถึง
เฉพาะมิติอาญาเป็นหลัก แต่รวมถึงทางแพ่งและปกครองด้วย  

 อยู่ระหว่างปฏิรูประบบงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ให้ได้อย่างครอบคลุมและเป็นธรรมในทุกภาคส่วนด้วย 
ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่มีความเป็นสากล สามารถน ามาใช้ในการเทียบเคียงกับประเทศอื่น ๆ ได้ อีกทั้งมี ระบบการจัดเก็บข้อมูลส าหรับ
การจัดท าตัวชี้วัดอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ดัชนีนิติธรรม (อันดับ) The WJP Rule of Law Index 

(Overall Score) 
ค่าคะแนน /  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) 
รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
The WJP Rule of Law Index (Overall Score) N/A N/A 0.522 0.513 0.504 0.505 0.506 0.517 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีนิติ ธรรม 
(คะแนน) 

เป้าหมาย กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จาก
การพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมเพิ่มข้ึน 

     

คะแนนของ 4 ปัจจัย จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 
4. ความเป็นระเบียบและความมั่นคงไม่ต่ ากว่า 

0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 

0.65 

คะแนน 
ในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 

0.75 
 

คะแนน 
ทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 

0.87  

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A 0.52 0.51 0.50 0.50 0.50  0.51 N/A N/A N/A N/A N/A 

 
  

                                           
2 https://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2015/Thailand/ 
3 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2016/Thailand/ 
4 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2017-18/Thailand/ 
5 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2017-18/Thailand/ 
6 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2019/Thailand/ 
7 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Thailand/ 
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เป้าหมาย: การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทัว่ถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
ตัวชี้วัด Code 22000201 (22000101): ดัชนีนิติธรรม (อันดับ) 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 75% 17% 8% 
Measurable 67% 17% 17% 
Controllable 55% 36% 9% 
Affordable 45% 45% 9% 
Comparable 82% 9% 9% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 หน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานรับผิดชอบ)ที่บังคับใช้กฎหมายก็มีการน าหลักมาพิจารณาได้ผ่านทางกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง  
 ตัวเลขการเมือง หน่วยงาน อ านาจศาลปกครอง ก็เป็นเรื่องที่น ามาเป็นตัวชี้วัดได้  
 ควรมีตัวชี้วัดอื่นนอกจากดัชนีนิติธรรมด้วย  
 สิทธิขั้นพื้นฐานและภาครัฐโปร่งใสและปลอดคอร์รัปชั่น ใน 3 มิตินี้น่าจะพอมีความสอดคล้อง   

ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 
 ควรจัดการเข้าถึงความยุติธรรม (Access to Justice) เป็นมิติของผู้ใช้บริการ (Users) ทั่วโลกอยู่ระหว่าง 38-51% คือยังเข้าถึงความยุติธรรม 100% หากชี้วัด

ได้ว่าประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้น ทั้งช่องทางการเข้าถึง การมีกฎหมายไกล่เกลี่ยที่ช่วยให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็วตามรัฐธรรมนูญก็ จะท าให้เห็นความส าเร็จ
ของประชาชนในการได้รับความเป็นธรรมเพิ่มมากขึ้น  
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 หากพิจารณาถึงเครื่องมือแล้ว WJP อาจใช้ประเมินวัดไม่ได้ เพราะการวัดผลอาจไม่เหมาะสมเท่าที่ควร  
 การอ านวยความยุติธรรม หมายถึง สัดส่วนของคดีที่ด าเนินการได้ทันเวลา/จ านวนคดีทั้งหมดหรือไม่ หรือจะวัดที่ระยะเวลาของคดีที่อยู่ในกระบวนการ   

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมระดับหน่ึง แต่ทั้งนี้ควรให้ค านิยามของเป้าหมายแลตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันด้วย  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 

4) สรุปตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว เป็นตัวช้ีวัดที่เป็นสากลอยู่แล้ว 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายดัชนีนิติธรรมซึ่งก าหนดไว้เฉพาะช่วงปี 2576 - 2580 ที่อันดับ 10 ที่ปรึกษาเห็นว่าเป็นค่าเป้าหมายที่สูงมากเมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานในปัจจุบัน 
ซึ่งอยู่ที่ 71 ดังนั้น ในอนาคตอาจต้องพิจารณาปรับลดค่าเป้าหมายลงเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในโอกาสต่อไป 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ดัชนีนิติธรรม (อันดับ) The WJP Rule of Law Index 

(Global Rank) 
อันดับ /  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

(องค์การมหาชน) 
รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
The WJP Rule of Law Index (Global Rank) N/A N/A 568 649 7110 7111 7612 7113 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ดัชนีนิติ ธรรม 
(อันดับ) 

เป้ าหมาย การอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่ งใส เป็นธรรม ทั่ วถึ งและ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

     

   อยู่ใน 10 
อันดับแรก 
ของโลก 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A 56 64 71 71 76 71 N/A N/A N/A N/A N/A 

 

                                           
8 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2015/Thailand/ 
9 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2016/Thailand/ 
10 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2017-18/Thailand/ 
11 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2017-18/Thailand/ 
12 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2019/Thailand/ 
13 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Thailand/ 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ตัวชี้วัด Code 22010101: สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
นิยามของตัวชี้วัด 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้มี “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558” และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการกฎหมายแต่ละฉบับมีหน้าที่14  

(1) จัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายนั้นใช้บังคับหรือเมื่อมีเหตุอ่ืนตามที่ก าหนด  
(2) จัดท าค าแปลกฎหมายทั้งหมดเป็นภาษากลางของอาเซียนและเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนถึงข้อมูลได้ 

โดยประเภทกฎหมายที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวน ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
2) พระราชบัญญัต ิ
3) ประมวลกฎหมาย 
4) พระราชก าหนด 
5) กฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และมีข้อยกเว้น (กฎหมายที่ไม่ต้องทบทวนความเหมาะสมและจัดท าค าแปล) ได้แก่ 
1) กฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง และระยะเวลานั้นได้ล่วงพ้นไปแล้ว เชน่ กฎหมายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
2) กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                           
14  https://www.krisdika.go.th/result_working_capital 
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3) กฎหมายที่ให้ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้มีการด าเนินการนั้นแล้ว เช่น กฎหมายให้ใช้ประมวลกฎหมาย กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
กฎหมายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน กฎหมายจัดต้ังศาล กฎหมายจัดต้ังจังหวัด กฎหมายเกี่ยวกับการออกเหรียญ ธนบัตรหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

4) กฎหมายที่ก าหนดลักษณะของเครื่องแสดงวิทยฐานะ เครื่องหมาย หรือเครื่องแบบ เช่น กฎหมายก าหนดครุยวิทยฐานะ กฎหมายก าหนดเครื่องหมาย
ราชการ กฎหมายก าหนดเครื่องแบบ 

5) กฎหมายอื่นที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ทั้งนี้มีการก าหนดเวลาที่จะทบทวนทุก 5 ปีที่กฎหมายใช้บังคับหรือเมื่อมีกรณี ดังต่อไปน้ี 

1) เมื่อเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมาย 
2) เมื่อได้รับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่มีเหตผุลอันสมควร จากองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือจากประชาชนทั่วไป 
3) เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
4) เมื่อมิได้มีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามกฎหมายเกินสามปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ 

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาในการทบทวน (ทั้งหมดหรือบางเรื่องตามที่จ าเป็น) 
1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นใช้บังคับต่อไป 
2) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
3) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องหรืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม 
4) การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือลดผลกระทบและภาระของประชาชนที่เกิดขึ้นจากกฎหมายนั้นของประชาชนดีขึ้น 
5) การใช้ระบบคณะกรรมการ การอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต ระบบการจดทะเบียนหรือระบบอ่ืนที่ก าหนดขึ้นเพื่อก ากับหรือควบคุม เพียงเท่าที่จ าเป็น 
6) การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7) การป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายนั้น 
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8) เรื่องอื่นใดที่จะท าให้กฎหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่จ าเป็น ไม่ก่อให้เกิดความไม่เ ป็นธรรม 
แก่ประชาชน หรือท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น15 

ขั้นตอนในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย 

 
ที่มา: ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา,2558 

                                           
15 https://www.krisdika.go.th/web/guest/summary-important-works 
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โดยแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ เพื่อให้การจัดท าร่างกฎหมาย 

มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก าหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5 แนวทาง คือ 
 ก าหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/ กฎกระทรวงทุกฉบับ 
 สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
 เข้าถึงข้อมูลกฎหมายและค าวินิจฉัยทางกฎหมายที่ทันสมัย 
 พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย 
 ลดขั้นตอนการท างานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

ตัวชี้วัด:  
1) จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (900 เรื่อง) 
2) โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (4 โครงการ) 
3) ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ (3 ฐานข้อมูล) 
4) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
5) ระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายฉบบัปรับปรุง 

(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ  
มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าร่างกฎหมาย มีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้างภาระแก่ประชาชน โดยก าหนดแนวทาง
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

ตัวชี้วัด: ร่างกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายภาครัฐ คือ พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมายและมีเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ เพื่อความร่วมมือ

ในการปฏิรูปการจัดท าร่างกฎหมาย โดยก าหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 3 แนวทาง คือ 
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 เสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
 พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายนกักฎหมายภาครัฐ 
 เพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินผล 

ตัวชี้วัด:  
1) โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ (จ านวน 7 โครงการ) 
2) ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย 
3) มีหลักเกณฑ์การประเมินนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คือ เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการ
องค์กร ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 4 แนวทาง คือ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการขอ้มูลทางกฎหมาย 
 พัฒนาข้าราชการและกระบวนการท างาน 
 พัฒนาระบบการจัดการความรู ้
 เสริมสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด:  
1) ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2)  คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
3) ส านักงานฯ มีการจัดการความรู้อยา่งเป็นระบบ 
4) คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ าว่าร้อยละ 85) 

โดยจัดท าแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 26 แผนงาน รวมทั้งสิ้น 83 โครงการ 
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เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและตัวชี้วัด 

 
 

ผลลัพธ์เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
(1) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 1 

 มีกลไกให้การออกกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ดี และมีเท่าที่จ าเป็น 
 พัฒนากระบวนการตรากฎหมายให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
(2) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 2 

 มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและ การประกอบอาชีพของประชาชน และให้มีเท่าที่จ าเป็น 
(3) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 3 

 แก้ไขกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(4) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 4 

 นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทาง  
ที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 

(5) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 5 
 มีระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้ประชาชนเข้าถงึโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายโดยง่าย 

 

ตัวชี้วัดสัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศสามารถเทียบเคียงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

เป้าประสงค์: มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้ างภาระแก่
ประชาชน 

แนวทางการขับเคลื่อน: พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ตัวชี้วัด: ร่างกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 83% 8% 8% 
Measurable 83% 8% 8% 
Controllable 60% 30% 10% 
Affordable 50% 40% 10% 
Comparable 70% 10% 20% 

 
  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    43 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 พิจารณากระบวนการของการประเมินกฎหมาย (ก่อน-หลัง) การประเมิน RIA (Regulatory Impact Assessment) สามารถวัด/ประเมินกระบวนการออก
กฎหมายได้ดีกว่า  

 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวน/จ านวนกฎหมายทั้งหมด 
ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable 

 จ านวนกฎหมายที่ลดลงขณะที่ประชาชนเข้าถึงและมีหลักนิติธรรมเพ่ิมมากขึ้น  
 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บต้องสามารถสะท้อนการน าเสนอการ Implementation ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งควรเสนอวิธีการวัดที่เหมาะสม  

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสม  

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได ้

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่มีฐานข้อมูล เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีถัดไป  จึงสามารถให้ค่า

เป้าหมายได้ 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวน
แก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิกให้มี
เนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 

รายงานการส ารวจกฎหมายที่ได้รับการทบทวน
แก้ไข ปรับปรุงและ /หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

สัดส่วน   / ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กระทรวงยุติธรรม 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

รายปี 

  

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สั ดส่ วนของกฎหมาย 
ที่ได้รับการทบทวนแก้ไข 
ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก
ให้ มี เ นื้ อหาที่ ไ ม่ เ ป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ  
 

เป้ าหมาย กฎหมายไม่ เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ ภายใต้ กรอบ
กฎหมายที่ มุ่ ง ให้ ป ระชาชน 
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จาก 
การพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง  

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
ตัวชี้วัด Code 22010102: ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

ไม่พบการนิยามที่สอดคล้องโดยตรง แต่พบตัวชี้วัดที่มีความใกล้เคียงกันอยู่บ้าง คือ “ความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติ 
การทุจริต หรือการถูกแทรกแซงด้วยการทุจริตหรืออ านาจมิชอบ” 

โดยที่มาของนิยามดังกล่าวมาจากการเปรียบเทียบและวิเคราะห์การจัดท าตัวชี้วัดทั้งในประเทศและระดับสากล มีความสอดคล้องกันดังนี้ เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว 
และคณะ (2560) เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดีอาญาในทุกระดับ  การปฏิบัติหน้าที่หลักอย่างเต็มที่ตามกฎหมายและเป็นไปตาม
กระบวนการอันควร (Due Process) ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมไม่มีการแทรกแซงด้วยการทุจริตหรืออ านาจมิชอบ และ Rule of Law Index, 
World Justice Project ก าหนดให้มีการปลอดจากคอร์รัปชั่น (Absence of Corruption) การปลอดการแทรกแซงโดยมิชอบ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐบาลในฝ่ายตุลาการ 
ไม่แสวงหาประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการวัดว่าผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการศาลอื่น ๆ ละเว้นจากการชักชวนและยอมรับสินบน
เพื่อให้ด าเนินการบางอย่าง หรือเร่งรัดกระบวนการบางอย่าง และผู้พิพากษาจะต้องปราศจากอิทธิพลของรัฐบาล ผลประโยชน์เอกชน และองค์กรทางอาชญากรรมอื่น  

เจ้าหน้าที่ต ารวจและทหารต้องไม่แสวงประโยชน์จากหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและการไม่ถูกแทรกแซงจากการทุจริตหรืออานาจที่มิชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อสะท้อนความสุจริต โปร่งใส ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
วิธีการประเมินวัด 

ประเมินวัดจากสถิติทางการ Administrative Data (AD) โดยใช้ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม โดยพิจารณาจากจ านวนร้อยละสถิติเรื่องร้องเรียนที่มีน้อยลงด้วย
จ านวนสถิติการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งพิจารณาจากจ านวนคดีหรือจ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ การเลือกปฏิบัติและ/หรือ
การทุจริตหรือถูกแทรกแซงจ าแนกตามประเภทผู้ถูกร้องเรียน โดยใช้แหล่งข้อมูลดังนื ้

(1) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.)  
(2) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
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(3) ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม  
(4) ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  
(5) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  
(6) ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

และจ านวนร้อยละความเห็นของประชาชนที่ส ารวจ โดยการส ารวจภาคประชาชน Public Survey (PS) จะมีการประเมินวัดจาก 
(1) สัดส่วนของบุคคลที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สินบนหรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา  
(2) สัดส่วนขององค์กรภาคธุรกิจที่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อให้สินบน หรือถูกเรียกสินบนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านี้ ในช่วง

ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา  
แหล่งข้อมูลสะท้อนหน่วยงานที่จัดเก็บ  

สถิติการร้องเรียนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและสถิติการร้องทุกข์/ด าเนินคดี  ทั้งในส่วนของ ป.ป.ช., ป.ป.ท. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน/หรือสถิติ 
การร้องทุกข์กล่าวโทษ สถิติส านักงานต ารวจและผลการส ารวจ 
การค านวณ 

จ านวนคดีหรือจ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ การเลือกปฏิบัติและ/หรือการทุจริตหรือถูกแทรกแซง  
ค่าเป้าหมาย 

จ านวนคดีหรือจ านวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ การเลือกปฏิบัติ และ/หรือการทุจริตหรือถูกแทรกแซงลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุกป ี 
ค่าเปรียบเทียบ 

พิจารณาจากผลการศึกษาเบ้ืองต้นในโครงการหรือตัวเลขอ้างอิงจากการศึกษาของหน่วยงานที่เชื่อถือได้16 

                                           
16 โครงการวิจัยการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด, (หน้า 74),โดยธีระ สินเดชารักษ์และคณะ, 2561   
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แผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2560 - 2563 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นด้วยกัน ดังนี ้
(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
(2) พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
(3) พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
(4) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายแก่ประชาชน 
(5) ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์การและเพิ่มขีดสมรรถนะองค์การ 

และมีเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานและตัวชี้วัด คือ  
(1) ร่างกฎหมายและการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐมีคุณภาพครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล 
(2) กฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เอื้อต่อการพัฒนาประเทศการบริหารราชการ และการด ารงชีวิตของประชาชน 
(3) พัฒนากระบวนการร่างกฎหมาย 
(4) ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
(5) บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจ าเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
(6) ประชาชนและผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางวิชาการของส านักงานฯ 

ผลลัพธ์เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน 
(1) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 1 

 การมีกฎหมายที่ดี และมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
(2) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 2  

 ประชาชนได้รับความคุ้มครองการด ารงชีวิตภายใต้กฎหมายที่เหมาะสม 
 มีหลักกฎหมายปกครองตามหลักวิชาการที่ส่วนราชการสามารถใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
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(3) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 3 
 เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 

(4) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 4 
 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ มีข้อมูลกฎหมายของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ 
(5) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 5 

 นักกฎหมายภาครัฐมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเชิงสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบกฎหมายของประเทศได้ในทิศทาง  
ที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 การส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาชีพกฎหมายให้แก่นักกฎหมายภาครัฐอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 
(6) ผลลัพธ์ของเป้าหมายการให้บริการที่ 6 

 การให้บริการทางวิชาการบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิม่ประสิทธิภาพการจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

เป้าประสงค์:  
1) การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
2) มีเครื่องมือส าหรับการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
3) เพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท ากฎหมาย 

ตัวชี้วัดสัดส่วนจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมายสามารถเทียบเคียงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพ 
การจัดท าร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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เป้าประสงค:์ การตรวจพิจารณาร่างกฎหมายมีความถูกต้องสมบูรณ์ มีกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่บังคับได้และเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด:  

1) จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย  
2) ความถูกต้องของการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากฎหมายและหลักกฎหมายปกครอง 
เป้าประสงค์:  

1) ศึกษาและวิจัยกฎหมายและจัดทาข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หรือส่วนราชการเพื่อพัฒนากฎหมาย 
2) ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายปกครอง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักกฎหมายปกครองให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
3) มีฐานข้อมูลกฎหมายเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบุคลากรทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์:  

1) นักกฎหมายกฤษฎีกามีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและมีองค์ความรู้ทางกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวโน้มของกฎหมายของนานาประเทศ 
2) บุคลากรภาครัฐมีขีดความสามารถในทางกฎหมายทันต่อความจ าเป็นในการบริหารราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: เผยแพร่ความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 
เป้าประสงค์: ให้บริการความรู้และข้อมูลกฎหมายแก่ประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมธรรมาภิบาลและเพิ่มขีดสมรรถนะองค์การ 
เป้าประสงค์:  

1) ส านักงานฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์การที่ดีและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
2) ส านักงานฯ เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
3) ส านักงานฯ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับระหว่างประเทศ 
4) ส านักงานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 33% 25% 42% 
Measurable 33% 25% 42% 
Controllable 60% 20% 20% 
Affordable 60% 30% 10% 
Comparable 70% 0% 30% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย  
 เห็นควรปรับตัวชี้วัดเป็น "ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมาย"  
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 วัดได้บางส่วน แต่ควรเพิ่มตัวชี้วัดอื่น ๆ ประกอบด้วย เพราะบางครั้งประชาชนเข้าไม่ถึงความยุติธรรม รู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายต่อการร้องเรียนหรือเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม  

 ตัวชี้วัดไม่ควรระบุความเป็นธรรมจากกฎหมาย เพราะกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ความเป็นธรรม แต่ควรพิจารณาจากพนักงานของรัฐมากกว่า  
 อาจวัดสัดส่วนของคดีที่ทันเวลาต่อจ านวนคดีทั้งหมด  
 ต้องพิจารณาว่าเมื่อมีเป้าหมายดังกล่าว ไม่มีเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากการยกเว้นระเบียบ ,กฎหมาย  รัฐจะมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง (เช่น ยกเว้นระเบียบ/ 

ข้อปฏิบัติเรื่องที่ขัดต่อการพัฒนา) แล้วจะส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร เนื่องจากเป้าหมายนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการพัฒนาประ เทศก็ได้ (เช่น สิทธิชุมชน 
สิทธิเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม) ดังนั้นต้องศึกษาก่อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร เพื่อที่จะได้ก าหนดตัวช้ีวัดให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 

 ต้องระบุให้ชัดเจนว่าใช้ข้อมูลจากการรับแจ้งว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือใช้ข้อมูลจากผลคดีหรือผลการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว 
 ตัวชี้วัดนี้ "เก็บได้ วัดผลได้"แต่สะท้อนเป้าหมายของแผนย่อย การพัฒนากฎหมายได้หรือไม่ ต้องพิจารณาตั้งแต่การก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

แล้วหรือไม่   
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว เนื่องจากมีกรณีที่กฎหมายเป็นสาเหตุที่น าไปสู่ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนจริง  ๆ การคงตัวชี้วัดนี้ไว้ท าให้มีความครอบคลุม
เป้าหมายมากขึ้น 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเหน็ของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการ
ด าเนินงานของข้อมูลตามโครงสร้างตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่วนจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน
ที่ เกี่ยวกับการไม่รับความเป็น
ธรรมจากกฎหมาย 

สถิติจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การไม่รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย 

ร้อยละ  / ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนจ านวนคดี/เรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับการไม่
รับความเป็นธรรมจาก
กฎหมาย 

เป้าหมาย กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐ
และภาคเอกชนอยู่ภายใต้
ก ร อ บ ก ฎ ห ม า ย ที่ มุ่ ง ใ ห้
ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศโดยทั่วถึง  

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 22010201: สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย  
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย 
Code 22010201_1: จ านวนเรื่องที่มีการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
นิยามของตัวชี้วัด 

ไม่พบนิยาม 
วิธีการวัด ประกอบด้วย  

- การประเมินและติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวัดระดับความส าเร็จ (Milestone) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 มีระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  
ระดับ 2 ระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ภายในหน่วยงานได้  
ระดับ 3 สามารถเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้  
ระดับ 4 ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม  
ระดับ 5 สามารถพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้17  

  

                                           
17 ประกาศส านักงานกิจการยุติธรรม: เรื่องแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 - 2565 (หน้าที่ 75), โดยส านักงานกิจการยุติธรรม, 2563 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
(1) ส านักงานกิจการยุติธรรม  
(2) คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้มี “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558” 

และมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อน และตัวชี้วัด  
มีดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์: เพื่อให้การจัดท าร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการขับเคลื่อน:  

1) ก าหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/กฎกระทรวงทุกฉบับ 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
3) เข้าถึงข้อมูลกฎหมายและค าวินิจฉัยทางกฎหมายที่ทันสมัย 
4) พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย 
5) ลดขั้นตอนการท างานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

ตัวชี้วัด:  
1) จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (900 เรื่อง) 
2) โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (4 โครงการ) 
3) ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ (3 ฐานข้อมูล) 
4) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
5) ระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายฉบับปรับปรุง 
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โดยตัวชี้วัดสัดส่วนการน าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมายสามารถเทียบเคียงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

เป้าประสงค์: เพื่อให้การจัดท าร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการขับเคลื่อน: ก าหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/กฎกระทรวงทุกฉบับ 
ตัวชี้วัด: จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (900 เรื่อง)  

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 

เป้าประสงค์: มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้ างภาระ  
แก่ประชาชน 

แนวทางการขับเคลื่อน: พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ตัวชี้วัด: ร่างกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในภาครัฐ 
เป้าประสงค์: พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมาย และมีเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดท าร่างกฎหมาย 
แนวทางการขับเคลื่อน:  

1) เสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
2) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินผล 

ตัวชี้วัด:  
1) โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ (จ านวน 7 โครงการ) 
2) ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย 
3) มีหลักเกณฑ์การประเมินนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป้าประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการองค์กรของส านักงานฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของส านักง านฯ  

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
แนวทางการขับเคลื่อน:  

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
2) พัฒนาข้าราชการและกระบวนการท างาน 
3) พัฒนาระบบการจัดการความรู ้
4) เสริมสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาล 
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ตัวชี้วัด:  
1) ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2) คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
3) ส านักงานฯ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
4) คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ าว่าร้อยละ 85)  

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 33% 33% 33% 
Measurable 33% 25% 42% 
Controllable 60% 30% 10% 
Affordable 40% 50% 10% 
Comparable 44% 22% 33% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ชื่อของตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนท าให้ไม่ทราบถึงวิธีการประเมินวัด ดังนั้น ตัวชี้วัดนี้ควรให้ค านิยามของการวัดโดยละเอียดมากขึ้น เพือ่ท าให้ตัวชี้วัดมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  
 การประเมินวัดใช้ได้บางส่วน แต่ควรพิจารณาความคุ้มค่าทางสังคมประกอบด้วย  
 ควรให้นิยามความหมายให้ชัดเจนถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจคืออะไร ไม่เลือกปฏิบัติคืออะไร และจึงสามารถพิจารณาตัวชี้วัดได้  
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 ในด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อน าไปใช้ในประกอบการวิเคราะห์สามารถท าได้ แต่การน าไปใช้วัดความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธร รมคาดว่า 
ไม่อาจประเมินวัดได้ เนื่องจากมีข้อค านึงในหลักการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมที่ซับซ้อน และยังจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ/ กฎหมายอ ย่างรอบคอบและดุลย
พินิจประกอบด้วย  

 ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคุณภาพความยุติธรรมนั้นบรรลุผลตามความเป็นจริง  
 ตัวชี้วัดไม่สะท้อนเป้าหมาย เพราะเทคโนโลยีควรน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และไม่อาจไม่ได้สะท้อนเรื่อง “คุณภาพของ 

การปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างคุ้มค่า ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม” ได้   
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 

 ควรพิจารณาระบบการควบคุม ระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 
 ตัวชี้วัดสามารถวัดผลได้ แต่อาจจะไม่สะท้อนค่าเป้าหมายของแผนย่อย เนื่องจากเป้าหมายมีขอบเขตที่กว้างมาก 

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมระดับหนึ่ง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงในหลายด้าน อาทิ นิยามตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจน พร้อมทั้งต้องท าการปรับเป้าหมายและตัวชี้วัด  

ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อจะได้สามารถน ามาประเมินวัดได้ตรงตามที่เป้าหมายก าหนดได้   
ข้อเสนอ 

ควรมีการเพ่ิมตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงเป้าหมาย คือ “จ านวนเรือ่งที่มีการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” 
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 เป็นตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้คา่เป้าหมายได้ 
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเปน็ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
สัดส่ วนการน าเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ ใน 
การบังคับใช้กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย 

รายงานการประเมินและติดตาม 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สัดส่วน  / ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
รายงานการประเมินและติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
สัดส่วนการน าเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลกลางของ
ประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายต่อจ านวนกฎหมาย 

เป้าหมาย การปฏิบัติตาม
และการบังคับใช้กฎหมายมี
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมดีขึ้น 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติม Code 22010201_1: จ านวนเรื่องที่มีการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
นิยามของตัวชี้วัด 

สถิติจ านวนเรื่องไกล่เกลี่ยส าเร็จเป็นที่ยุติ ตาม พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลสถิติทางการบริหารรวบรวมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

2) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นตัวช้ีวัดเสนอขึ้นใหม่ ยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได ้

 

3) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เป็นตัวชี้วัดเสนอขึ้นใหม่ ยังไม่สามารถก าหนดค่าเป้าหมายได้ การก าหนดเป้าหมายให้การบังคับใช้กฎหมาย มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีความทั่วถึง ไม่เลือก
ปฏิบัติและเป็นธรรม สามารถพิจารณาได้จากมิติ “ความสามารถในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม” ฉะนั้น การมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ท าให้
ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกขึ้น (Access to Justice) เป็นการตอบสนองสอดคล้องต่อเป้าหมายดังกล่าวมากขึ้น 

 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
จ านวนเรื่องที่มีการไกล่เกลี่ยตาม
พระราชบัญญัติการไกล่ เกลี่ย 
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 

สถิติจ านวนเรื่องไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 
 

-  / กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

รายปี 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนเรื่องไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนเรื่องที่มีการไกล่
เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
พ.ศ. 2562 
 

เป้าหมาย การปฏิบัติตาม
และการบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและ
เป็นธรรมดีขึ้น 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 22010202: ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

ระยะเวลาที่มีการก าหนดตามกฎหมายเพื่อด าเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมอาญา โดยพิจารณาจากกระบวนการตั้งต้น ที่หน่วยงานสืบสวนรับเรื่องร้องเรียนจนถึง
ศาลตัดสินคดีถึงที่สุด  
วิธีการวัดประเมิน  

ใช้การส ารวจผู้ใช้บริการ User Survey (US)  
การค านวณ 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการด าเนินคดีตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนคดีถึงที่สุด  
ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาที่เฉลี่ยที่เหมาะสมในการด าเนินคดีตั้งแต่รับเรื่องร้องเรียนจนคดีถึงที่สุดลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ  10 ของทุกปี เช่น โดยมีระยะเวลาเหมาะสมภายใน  
11 วันหรือ 1 เดือน ในคดีที่โทษจ าคุกน้อยกว่า 3 ปี ไม่ควรเกิน 1 ปี 3 เดือนในคดีที่มีโทษจ าคุกเกินกว่า 10 ปี และไม่ควรเกิน 3  ปีในคดีที่มีโทษจ าคุกเกินกว่า 10 ปี  
คดีร้ายแรง และควรใช้ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานต ารวจ อัยการ ไม่ควรเกินก าหนดระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ฝากขัง
จนกระทั่งมีการฟ้องหรือไม่ฟ้องคดี ในขั้นของการพิจารณาคดีควรกาหนดตามความรุนแรงของโทษ เช่น คดีลหุโทษควรด าเนินการภายใน 6 เดือน คดีที่มีอัตราโทษไม่เกิน 
10 ปี ควรแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน และคดีที่มีอัตราโทษเกิน 10 ปีขึน้ไป ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี  
ค่าเปรียบเทียบ 

พิจารณาจากผลการศึกษาเบื้องต้นในโครงการหรือตัวเลขอ้างจากการศึกษาของหน่วยงานที่เชื่อถือได้  ซึ่งจากผลการทดลองจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ในกระบวนการ
ยุติธรรม พบว่า ระยะเวลาโดยเฉลี่ยทั้งกระบวนการอยู่ที่ 1 ปี 2 เดือน 
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แหล่งข้อมูลทีใ่ช้อ้างอิง  
ผลจากการส ารวจผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้ังแต่ช้ันเริ่มต้นจนถึงที่สุด ประกอบด้วย ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ผู้ต้องโทษ ครอบครัว  

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: หนว่ยงานในกระบวนการยุติธรรมแต่ละขั้นตอน18 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากทีป่ระชุมกลุ่มยอ่ย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 42% 25% 33% 
Measurable 55% 18% 27% 
Controllable 56% 33% 11% 
Affordable 56% 33% 11% 
Comparable 67% 11% 12% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 เรื่องของระยะเวลาไม่สามารถวัดเป้าหมายได้โดยตรง อาจจะสามารถวัดได้เพียงการบังคับใช้กฎหมายเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น  
 ควรวัดร้อยละความส าเร็จของการผลักดันกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนกฎหมาย  
 ระยะเวลาที่ลดลงไม่อาจสะท้อนคุณภาพความยุติธรรมได ้

ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 
 ตัวชี้วัดนี้วัดผลได้ แต่ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมาย 

                                           
18 โครงการวิจัยการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูล และกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด, (หน้า 137), โดยธีระ สินเดชารักษ์และคณะ, 2561 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว กล่าวคือ ตัวช้ีวัดดังกล่าวสามารถวัดผลได้   

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีถัดไป 

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยูแ่ล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเปน็ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย 

ผลจากการส ารวจผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาตั้งแต่ชั้นเริ่มต้นจนถึงที่สุด 

-  / ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระยะเวลาที่ลดลงใน
กระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย 

เป้ าหมาย การปฏิบัติตามและ 
การบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ
และเป็นธรรมดีขึ้น 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรมดีขึ้น 
ตัวชี้วัด Code 22010203: ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย 
นิยามของตัวชี้วัด 

เมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ท าหน้าที่อย่างเต็มที่แล้ว เป้าหมายหลักเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ  เพื่อให้ประชาชนมี 
ความเช่ือมั่นเช่ือถือ ศรัทธา และไว้วางใจต่อกระบวนการยุติธรรม  
วิธีการวัดประเมิน  

ใช้การส ารวจแบบ Public Survey (PS) โดยการประเมินความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นความไว้วางใจ ความถูกต้อง เที่ยงตรงและความโปร่งใสของ
กระบวนยุติธรรม 
 เครื่องมือในการประเมิน  
 แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ ์
กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนทุกกลุ่มทั้งที่เป็นกลุ่มผู้ที่เคยรับบริการและไม่เคยรับบริการ 
วิธีการค านวณ   

ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประชาชน  (0-100 คะแนน) เหตุที่ต้องก าหนดเป็นคะแนนเช่นนี้ เนื่องจาก 
ผลการศึกษาวิจัยโดยทั่วไป เมื่อต้องการวัดประสิทธิภาพ ความเช่ือมั่นหรือการวัดประเด็นสาธารณะที่จ าเป็นจะต้องสะท้อนระดับคะแนนต้องวัดเป็นระดับเต็ม 100 คะแนน 
เช่น โครงการจัดท าดัชนีชี้วัดความเป็นธรรมทางสังคม โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สกว. โดยใช้เกณฑ์ในการวัดระดับ 
ความเป็นธรรมทางสังคมที่คะแนน 0-100 เช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นค่ามาตรฐานและสามารถเปรียบเทียบกับการจัดท าตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมในระดับสากลเดียวกัน  
ค่าเป้าหมาย  
 ความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมของประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุกปี 
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ค่าเปรียบเทียบ 
พิจารณาจากผลการศึกษาเบ้ืองต้นในโครงการหรือตัวเลขอ้างอิงจากการศึกษาของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

หน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล  
 ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม19 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 
 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 42% 33% 25% 
Measurable 42% 25% 33% 
Controllable 78% 11% 11% 
Affordable 67% 22% 11% 
Comparable 67% 11% 22% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดในเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายด้วย  
 ระดับความเช่ือมั่นมี 3 มิติ 1) เข้าไปใช้บริการโดยตรง 2) ไม่ได้เข้าไปใช้บริการ / คดีโดยตรง เป็น Outcome อีกทีหนึ่ง แต่ไม่ได้เป็น Output ของเป้าหมาย  
 ความเช่ือมั่นเป็นตัวชี้วัดที่แปรผันตาม Baseline ที่ไม่เท่ากันและมีความไม่คงที่ของการใช้ความรู้สึก/ ทัศนคติร่วมด้วย  
 ระดับความเช่ือมั่นอาจจะสามารถวัดเป้าหมาย ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบัติได้ แต่ไม่อาจจะวัดเรื่องความคุ้มค่าได้ 

                                           
19 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด วิธีการจัดเก็บข้อมูลและกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด, (หน้าที่ 74), โดยธีระ สินเดชารักษ์และคณะ, 2561 
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ความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น Measurable 
 ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดผลได้ แต่ไม่อาจสะท้อนเป้าหมายเรื่องความคุ้มค่าได้ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว 

 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ตัวชี้วัดมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม” ของแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม

แห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 - 24565 โดยส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยด าเนินการตามตัวชี้วัดอยู่แล้ว ขณะนี้ทางส านักงานฯ ก าลังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาและรวมรวมข้อมูล 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเปน็ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้
กฎหมาย 

รายงานผลการส ารวจความเชื่อมั่น
ของประชาชนในการบั งคั บ ใช้
กฎหมาย 

-  / ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระดับความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในการบังคับ
ใช้กฎหมาย 

เป้าหมาย การปฏิบัติตามและ 
การบังคับใช้กฎหมายมีความ
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่ วถึง  
ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
ดีข้ึน 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 
เป้าหมาย: ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 
ตัวชี้วัด Code 22010301: จ านวน/ระดับมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  
ตัวชี้วัดเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมเป้าหมาย  
Code 22010301_1: จ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชน  
นิยามของตัวชี้วัด 

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอให้มี “พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558” และมี
รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แนวทางการขับเคลื่อน และตัวชี้วัด มีดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 
เป้าประสงค์: เพื่อให้การจัดท าร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการขับเคลื่อน:  

1) ก าหนดให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัลไว้ในร่างกฎหมาย/กฎกระทรวงทุกฉบับ 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
3) เข้าถึงข้อมูลกฎหมายและค าวินิจฉัยทางกฎหมายที่ทันสมัย 
4) พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย 
5) ลดขั้นตอนการท างานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

ตัวชี้วัด:  
1) จ านวนร่างกฎหมายและให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ (900 เรื่อง) 
2) โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (4 โครงการ) 
3) ฐานข้อมูลกฎหมายต่างประเทศ (3 ฐานข้อมูล) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    74 

4) รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
5) ระเบียบว่าด้วยการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายฉบับปรับปรุง 

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจ านวน/ระดับมาตรการ/กลไกที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น เหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายสามารถเทียบเคียงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย 

เป้าประสงค์: เพื่อให้การจัดท าร่างกฎหมายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
แนวทางการขับเคลื่อน: พัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท ากฎหมาย 
ตัวชี้วัด: รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ 
เป้าประสงค์: มีขั้นตอนและกระบวนการจัดท าร่างกฎหมายมีคุณภาพและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้ างภาระ  

แก่ประชาชน 
แนวทางการขับเคลื่อน: พัฒนาระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
ตัวชี้วัด: ร่างกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในภาครัฐ 
เป้าประสงค์: พัฒนาบุคลากรด้านการร่างกฎหมาย และมีเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐเพื่อความร่วมมือในการปฏิรูปการจัดท าร่างกฎหมาย 
แนวทางการขับเคลื่อน:  

1) เสริมสร้างทักษะและศักยภาพนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 
2) พัฒนารูปแบบการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายนักกฎหมายภาครัฐ 
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประเมินผล 

ตัวชี้วัด:  
1) โครงการฝึกอบรมนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ (จ านวน 7 โครงการ) 
2) ฐานข้อมูลเครือข่ายนักกฎหมาย 
3) มีหลักเกณฑ์การประเมินนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาประสิทธิภาพการท างานของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป้าประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการองค์กรของส านักงานฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของส านักง านฯให้

บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
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แนวทางการขับเคลื่อน:  
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการให้บริการข้อมูลทางกฎหมาย 
2) พัฒนาข้าราชการและกระบวนการท างาน 
3) พัฒนาระบบการจัดการความรู ้
4) เสริมสร้างความโปร่งใสและระบบธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด:  
1) ระบบฐานข้อมูลกฎหมายมีเสถียรภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
2) คะแนนประเมินส่วนราชการ (ผ่านทุกองค์ประกอบ) 
3) ส านักงานฯ มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
4) คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ไม่ต่ าว่าร้อยละ 85) 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 23% 31% 46% 
Measurable 17% 33% 50% 
Controllable 40% 30% 30% 
Affordable 22% 33% 44% 
Comparable 33% 33% 33% 
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สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ควรมีการก าหนดจ านวนประชาชนให้ชัดเจนและมั่นใจว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการเสนอความคิดเห็นหรือไม่ซึ่งส่งผลต่อการสัมฤทธิ์ผลของ
กฎหมาย  

 ระบุว่าสัดส่วนของประชาชนต่อแสนคนที่มีส่วนร่วมอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่า เพราะจ านวนประชากรแต่ละประเทศ/ภูมิภาคไม่เท่ากัน จึงไม่ส ามารถ
บ่งช้ีข้อมูลที่สอดคล้องกับเป้าหมายได้  

 ประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทบทวนความจ าเป็น ความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเท่าที่ ควร (มิได้มีการเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เท่าที่ควร)  

 การพัฒนากฎหมายในแต่ละฉบับ คนทั่วประเทศมีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ตัวชี้วัดที่จะวัดจ านวนประชาชนนั้นต้องพิจารณาฐานคือเท่าไหร่ (ไม่มีตั วฐาน) รวมทั้ง
จ านวนกลไกด้วย  

 ต้องระบุว่า "ประชาชน" ที่มีส่วนร่วมอย่างไร เช่น กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นๆ  
 ใช้ช่องทางในการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายแทนจ านวนประชาชน  
 ต้องมีเกณฑ์ในการชี้วัดว่า จ านวนประชาชนที่ชัดเจนและสามารถวัดได้จริงจึงจะถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย  
 จ านวนอาจจะไม่ครอบคลุมถึง "สัดส่วนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายที่เพียงพอ" ในการพัฒนากฎหมายให้มีผลส าเร็จอย่างมีคุณค่า 

ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 
 ช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีน้อย การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้มีการแพร่หลายทั่วไป  
 การสะท้อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักส าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายในสภา (กลไก)  
 "จ านวน" ไม่สะท้อนความส าเร็จของการพัฒนากฎหมาย ควรหาวิธีการวัดเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ   

ผลการประเมนิความเหมาะสมของตัวชี้วดั 
มีความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะวัดครอบคลุมทั้ง จ านวน/ระดับของมาตรการ/กลไก แต่ควรเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพด้วย 
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2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว ควรเพ่ิมการวัดกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชน คือ “จ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชน” 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเปน็ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
จ านวน/ระดับมาตรการ/กลไกที่
ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวน
ความจ าเป็น เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

รายงานผลการส ารวจจ านวน/ระดับ
มาตรการ/ กลไกที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมกันในการทบทวนความจ าเป็น 
เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

จ านวน  / ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายปี 
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ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวน/ระดับมาตรการ/กลไก 
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการ
ทบทวนความจ าเป็น เหมาะสม
และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

เป้าหมาย ประชาชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย 

     
เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 

อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ตัวชี้วัดเพิ่มเติม Code 22010301_1: จ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชน  
นิยามของตัวชี้วัด 

สถิติจ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดยภาคประชาชนต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณากฎหมาย 
 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยที่มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว สามารถจัดท าข้อมูลสถิติได้ 

 

2) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้  

 

3) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมาย ที่ก าหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรพิจารณาจากข้อมูลจ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่เสนอโดย
ภาคประชาชนด้วย ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลได้จากสถิติการยื่นเรื่องเสนอกฎหมายต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางนิติบัญญัติต่อไป 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเปน็ค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 
จ านวนกฎหมายหรือระเบียบ
ที่เสนอโดยภาคประชาชน 

สถิติจ านวนกฎหมายหรือระเบียบที่ภาคประชาชน
เสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จ านวน  / ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 

ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
จ านวนกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เสนอโดย
ภาคประชาชน 

เป้าหมาย ประชาชนมี 
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
กฎหมาย 

     
เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 

อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย: การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด Code 22020101: สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน ในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว 

นิยามของตัวชี้วัด 
 ไม่มี 
วิธีการวัดประเมิน 

- การประเมินและติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- การวัดระดับความส าเร็จ (Milestone) โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ 1 มีระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน  
ระดับ 2 ระบบฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ได้รับการพัฒนา และสามารถใช้ภายในหน่วยงานได้  
ระดับ 3 สามารถเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้  
ระดับ 4 ระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม  
ระดับ 5 สามารถพัฒนาระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานได้  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานกิจการยุติธรรม20  

  

                                           
20 ประกาศส านักงานยุติธรรม: เรื่องแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 - 2565 (หน้าที่ 75), โดยส านักงานกิจการยุติธรรม,2563 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    85 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 50% 25% 25% 
Measurable 50% 25% 25% 
Controllable 50% 30% 20% 
Affordable 50% 30% 20% 
Comparable 60% 10% 30% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ตัวชี้วัดสามารถใช้ประเมินวัดผลได้บางส่วน ควรมีตัวชี้วัดอื่นๆประกอบด้วย  
 การค านึงถึงสิทธิตามสิทธิของผู้ต้องหาและจ าเลยในคดีอาญา  
 ตัวชี้วัดนี้อาจจะตอบโจทย์การท างานของหน่วยงานผู้ให้บริการได้ แต่การใช้เทคโนโลยีนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความหมายได้ จึงย้อนกลับไปแบบเดิมคือ 

ควรมีค าอธิบายค าแต่ละค าในเป้าหมายให้ชัดเจน  
 นวัตกรรมไม่บ่งบอกความเป็นธรรม   
 ตัวชี้วัดตอบเป้าหมายได้เพียงความโปร่งใส สะดวกและรวดเรว็ แต่ไม่อาจสนองตอบต่อประเด็น "ความเป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ" 

ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 
 เป้าหมายมีลักษณะนามธรรม  
 ควรใช้ Alternative Justice เพื่อให้สามารถ Access to Justice ได้มากขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น  
 ผู้เสียหายเข้าถึงมากขึ้น  
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 ตัวชี้วัดตอบเป้าหมายได้เพียงความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว แต่ไม่ได้ตอบประเด็น "ความเป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ"   
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้  

 

4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ านวนขั้นตอน
ในการอ านวยความยุติธรรมที่ ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิ จิทั ล 
เพื่อความโปร่งใส ความสะดวกและ
รวดเร็ว  

รายง านการส า ร วจจ านวนขั้ น ตอน 
ในการอ านวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส  
ความสะดวกและรวดเร็ว 

สัดส่วน  / ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

สั ดส่ วนที่ เพิ่ มขึ้ นของ
จ า น ว น ขั้ น ต อ น ใ น 
การอ านวยความยุติธรรม
ที่ ใ ช้ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 
เพื่อความโปร่งใส ความ
สะดวกและรวดเร็ว 

เป้ าหมาย การอ านวยความ
ยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็น
ธรรมและปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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แผนย่อยกระบวนการยุติธรรม 
เป้าหมาย: การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
ตัวชี้วัด Code 22020102: ประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐ ก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

นิยามของตัวชี้วัด 
หน่วยงานต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสรับรู้รับทราบกระบวนการ ขั้นตอนการบริหารและประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวก เป็นธรรม  

วิธีการค านวณ  
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียว่าหน่วยงานในระบบกระบวนการยุติธรรมมีการก าหนดมาตรการเชิงรุกด้านการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใ สและแจ้งให้

ประชาชนรับทราบ  
ค่าเป้าหมาย 

ระดับการรับรู้ว่าหน่วยงานในระบบกระบวนการยุติธรรมมีการก าหนดมาตรการเชิงรุกด้านการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและแจ้งให้ประชาชนรับทราบ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุกปี  
วิธีการส ารวจ 

ท าการประเมินโดยหน่วยงาน Self-Assessment (SA)  และอาศัยผู้เช่ียวชาญ  Observation (OB)  
วิธีการวัด  

(1) วัดได้จากการที่ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
(2) ค่าร้อยละของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เห็นว่าการบริหารงานบุคคลมีความโปร่งใส  
(3) ร้อยละของผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียนที่ได้รับทราบผล การด าเนินการ และการรับรู้ความคืบหน้า  
(4) ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการให้กับผู้ร้องเรียนรับทราบ  

  



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)  ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    89 

แหล่งข้อมูลสะท้อนหน่วยงานที่มีการจัดเก็บ  
(1) รายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน  
(2) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ป.ป.ช.  
(3) รายงานการร้องเรียนของหน่วยงาน  
(4) รายงานการทุจริต ของ ป.ป.ช., ป.ป.ท.21 

 

1) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากที่ประชุมกลุ่มย่อย 
ผลการประชุมกลุ่มย่อย 

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยบางส่วน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
Relevant 36% 45% 18% 
Measurable 27% 55% 18% 
Controllable 44% 33% 22% 
Affordable 44% 33% 22% 
Comparable 56% 11% 33% 

 

สรุปความคิดเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อย 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Relevant  

 ควรมีการเพ่ิมตัวช้ีวัดในประเด็นการวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย  
 ควรปรับแก้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม เช่น บทสันนิษฐานเด็ดขาด  
 ต้องก าหนดมาตรการให้มีความเสมอภาค ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

                                           
21 ประกาศส านักงานกิจการยุติธรรม: เรื่องแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 - 2565 (หน้าที่ 68), โดยส านักงานกิจการยุติธรรม,2563  
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 ขาดค าอธิบายเป้าหมายจึงไม่สามารถก าหนดตัวชี้วัดได้  
 ก าหนดสมมติฐาน (Assumption) ที่ต้องการเพื่อท าการจัดกลุ่มและระดับความส าคัญว่าสามารถสะท้อนต่อความส าเร็จ/ความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมหรือไม่   
 มาตรการที่เพิ่มขึ้นมีคุณภาพเพียงพอที่จะท าความจริงให้ปรากฎหรือไม่  
 การวัดตัวชี้วัดเรื่อง ความเสมอภาค ต้องมีแนวคิดที่ชัดเจนถึงมาตรฐานในการอ านวยความยุติธรรมในลักษณะทั่วไปและการอ านวยความยุติธรรม  

แบบเฉพาะเจาะจงมีลักษณะอยา่งไร ทั้งนี้เพื่อน ามาพัฒนาตัวช้ีวัดการอ านวยความยุติธรรมแบบเจาะลึก 
ความคิดเหน็ที่มีต่อประเด็น Measurable 

 ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนและก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจน 
 การน าตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือวัดการเก็บข้อมูลจะต้องกลับไปศึกษาว่าการประเมินวัดผลจะใช้วิธีการใดในการวัด เช่น Public Survey/AD เป็นต้น  
 คาดว่าสามารถประเมินวัดผลได้ในทางอ้อม แต่ต้องมีการจัดท า Data Dictionary ของมาตรการ/กระบวนการในระดับข้อมูลที่สามารถน าเอามาใช้เป็น Big Data ได้  
 จ านวนมาตรการยังใช้วัดผลไม่ได้  
 ควรวิเคราะห์และท ามาตรฐานการอ านวยความยุติธรรมให้ชัดเจนก่อน จึงจะสามารถพิจารณาว่าตัวชี้วัดนี้เหมาะสมหรือไม่ เพราะผู้ตอบแบบสอบถามมักไม่ได้

อยู่ในกระบวนการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนโดยตรง 
ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่แล้ว  
 

2) สรุปความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
 

3) สรุปความเหมาะสมของค่าเป้าหมายจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้  
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4) สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามความเห็นของที่ปรึกษา 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
 มีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว 
ความคิดเห็นของที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าเป้าหมาย 

เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงไม่สามารถให้ค่าเป้าหมายได้ เนื่องจากต้องเริ่มเก็บข้อมูลก่อน โดยใช้ปีแรกเป็นปีฐานเพื่อใช้ก าหนดเป็นค่าเป้าหมายในปีถัดไป 
 

ที่ปรึกษาได้ท าการทบทวนข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด พร้อมทั้งระบุหน่วยวัด หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมายและหน่วยงานจัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งผลการด าเนินงาน
ของข้อมูลตามโครงสร้างตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเทียบผลการด าเนินงาน ดังนี ้
 

โครงสร้างตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ข้อมูลประกอบการพัฒนาตัวชี้วัด หน่วย มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล หน่วยงานขับเคลื่อนเป้าหมาย หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ความถ่ี 

ประเภทและระดับของมาตรการ 
ที่รัฐ ก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม 

รายงานการส ารวจประเภทและระดับของมาตรการ 
ที่รัฐ ก าหนดขึ้นเพื่อความเสมอภาคในกระบวนการ
ยุติธรรม 

-  / ส านักงานกิจการยุติธรรม ส านักงานกิจการยุติธรรม รายปี 

 

ผลการด าเนนิงานของข้อมลูตามโครงสรา้งตัวชี้วัด 
ข้อมูล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

- N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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ค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงานของตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัด เป้า/ผล 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

ประเภทและระดับของ
มาตรการที่รัฐ ก าหนด
ขึ้นเพื่อความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย การอ านวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว  
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

     

เห็นควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบตัวชี้วัดให้มีความสมบูรณ์เพื่อท าการค านวณ 
อย่างน้อย 3 ปี แล้วจึงก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

ผลการด าเนินงาน  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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