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ดา้นกระบวนการ
ยตุธิรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 04

04

กระบวนการยติุธรรมของไทยมีประสทิธภิาพ สามารถอ�านวย 
ความยุตธิรรมแก่ประชาชนโดยสะดวก รวดเร็วและประหยดั  

ตลอดจนชว่ยขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถ 
แขง่ขนักบันานาประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม ก�าหนดกลไกการขับเคลือ่นและตดิตาม

ประเมินผลทีช่ดัเจน เพ่ือก�ากบัใหก้ระบวนการยตุธิรรม 
เกิดผลสัมฤทธิ ์น�าไปสูส่งัคมทีมี่ความสงบสขุ เปน็ธรรม  

และประเทศชาติมคีวามสงบเรยีบร้อย มัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนื

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม	มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	 คือ	การอ�านวยความ
ยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด และเข้าถึงง่าย 
โดยเสมอภาค และ การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล�้า และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม	ที่ก�าหนดเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูปไว้จ�านวน	10	 เรื่อง	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2563 ในระดับใกล้เคียงในการ
บรรลุเป้าหมาย (สีเหลือง) 3 เร่ือง	และอยู่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 7 เรื่อง  
ได้น�ามาด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับปรับปรุง)	ผ่านกิจกรรม	Big	Rock	จ�านวน	4	 เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป	และอีก	6	 เรื่องและประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคล่ือนกิจกรรม	 
Big	 Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	Big	Rock	ของแผนการปฏิรูปประเทศ	 
(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้	

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR04G01 การอ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก�าหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค

2564 2565

ปี 2565ป ี2564

 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ 1 มีระดับใกล้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี	 2564	และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
เมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี	2565	อัตราส่วนของจ�านวนกระบวนการในการอ�านวยความยุติธรรม	มีการก�าหนด 
ระยะเวลาในการด�าเนินงานในแต่ละข้ันตอน	ซึ่งประเมินสถานการณ์ผ่านตัวชี้วัดแทน	 โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม	 
ปัจจัยย่อยที่	8.2	ระบบการพิพากษาคดีอาญามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเวลา	 ท่ีมีคะแนนในปี	2564	เท่ากับ 
ปี	2563	ที่	 0.43	และในส่วนของอัตราส่วนการก�าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	พยาน	ผู้ต้องหา/จ�าเลย 
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่ายและเสมอภาค	ซึ่งประเมินสถานการณ์จากดัชนีนิติธรรม	ปัจจัยย่อยท่ี	4.1	 
มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	และไม่มีการเลือกปฏิบัติ	 ในปี	 2564	มีคะแนน	0.51	ลดลงเล็กน้อย	จากปี	 2563	 
ที่มีคะแนน	0.53	และส�าหรับการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 ของคู่ความและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในคดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์และด้อยโอกาส	 ได ้รับความคุ ้มครองสิทธิและเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 
กองทุนยุติธรรม	 ได้จัดท�าสรุปรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี	 โดยในปี	 2564	 ได้ให้ความ 
ช่วยเหลือไปแล้ว	2,253	ราย	จากจ�านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือ	 4,223	ราย	 (ร้อยละ	53)	 โดยมีอัตราให้ความ 
ช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปี	 2563	ที่ได้ด�าเนินการช่วยเหลือ	2,211	ราย	จากจ�านวนผู้ขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด	
5,642	ราย	(ร้อยละ	39)

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR04G02 การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหล่ือมล�้า และพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 2564 2565

ปี 2565ป ี2564

	 	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	 2	มีระดับใกล้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบค่าเป้าหมายในปี	 2564	และมีระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย 
เม่ือเทียบค่าเป ้าหมายในปี	 2565	 มีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้ในขั้นตอนการอ�านวย 
ความยุติธรรมเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลือโดยสะดวกและรวดเร็ว	อาทิ	การน�าระบบปฏิบัติการ	 Justice	
Fund	มาช่วยในขั้นการท�าส�านวนเพ่ือเช่ือมต่อระบบภายในให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานท่ีได้	 
การจัดให้มีช่องทางการให้บริการผ่านเว็บไซต์และ	 	Application	 	 Justice	 	Care	 	ที่ส่งผลให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อขอรับบริการและติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการได้ตลอด	 	 24	 	ชั่วโมง	 รวมถึงการพัฒนาระบบ 



สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 กำรให้ประชำชนสำมำรถติดตำมควำมคืบหน้ำ 
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า	 โดยมีการยกร่าง 
พระราชบัญญัติ ก� าหนดระยะเวลาด� า เนินงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม	 พ.ศ.	 ....	 ขึ้น	 หน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม	 มีการพัฒนา 
และเชื่อมโยง	 สร้างระบบตรวจสอบและแจ้งความ 
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	 
ร่างพระราชบัญญัติก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 แล้ว	 โดยเม่ือวันที่	 23	พฤศจิกายน	2564	 
คณะรัฐมนตรีได ้ประชุมปรึกษาและลงมติรับทราบสรุปผล 
การประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู ้แทนราษฎร	 
วันจันทร์ที่	22	พฤศจิกายน	2564	ซึ่งให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 
ต่อรัฐสภา	 เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน	 โดยส�านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได ้ส ่งร ่างพระราชบัญญัติดังกล ่าว 
ต่อรัฐสภาเพื่อด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป

BR0401

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการ

ยุติธรรม

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นการอ�านวยความสะดวกรวดเร็ว	 ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยไม่มีข้อจ�ากัด
เรื่องเขตพื้นที่การสอบสวน	 ส่งเสริมพัฒนาระบบ 
การสืบเสาะและการสอดส่องให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	
โดยเฉพาะการเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัต 
ของกระบวนการยุ ติธรรมด ้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติ ธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดี ได ้ 

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	โดย	 เมื่อวันที่	9	 เมษายน	2564	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติมีค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ที่ 	 177/2564	 เรื่ อ งการรับค� าร ้ องทุกข ์หรื อกล ่ าว โทษ 
ความผิดอาญานอกเขตอ�านาจการสอบสวนและออกระเบียบ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วยรายงานประจ�าวันอิเล็กทรอนิกส	์
พ.ศ.	 2564	 โดยเป็นการท�างานผ่านระบบ	 Crime	 เพื่อใช  ้
ใ นกา ร รับค� า ร ้ อ งทุ ก ข ์ ก ล ่ า ว โทษและ เ ชื่ อ ม โ ย งข ้ อมู ล 

BR0402

ตร.
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การออกหนังสือรับรองการช�าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ท้ังนี้	 ในส่วนของมาตรการเพ่ือคุ้มครองหรืออ�านวย
ความสะดวก	ให้แก่เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุคนพิการ	หรือ	ผู้ด้อยโอกาส	ในกระบวนการยุติธรรม	ได้ประเมินสถานการณ์
โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม	ปัจจัยย่อยที่	8.7	มีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกันสิทธิของผู้ต้องหา	ในปี	2564	
มีคะแนน	0.43	 เพิ่มข้ึนเล็กน้อย	จากปี	2563	ที่คะแนน	0.42	คะแนน	รวมท้ังจากรายงานสถานการณ์ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ�าปีงบประมาณ	2564	ที่มีการเก็บข้อมูลมาตรการ/ระบบที่เอื้อ 
ต่อการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าท่ี	 มีการก�าหนดแนวปฏิบัติ/
มาตรการ/หลักเกณฑ์	มีผลการประเมินในปี	2563	คิดเป็นร้อยละ	92.85	เพิ่มขึ้นมากจากปี	2562	ที่มีประสิทธิภาพ
อยู่ที่ร้อยละ	40.34		โดยสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเกิดจากหน่วยงานได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ/มาตรการ/หลักเกณฑ์	เพ่ิมขึ้น
เป็น	13	หน่วยงาน	จากจ�านวน	14	หน่วยงาน	



กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 กำรรับแจ้งควำมร้องทุกข์ต่ำงท้องที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน
สมควร	 รวมถึงพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการ		

ระหว่างสถานีต�ารวจทั่วประเทศ	ท�าให้พนักงานสอบสวนสามารถ 
รับค�าร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีที่เกิดข้ึนนอกเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ	 
และสามารถส ่งค�าร ้องทุกข ์ดังกล ่าวให ้พนักงานสอบสวน 
ผู้รับผิดชอบได้

BR0402

BR0403 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 กำรจัดหำทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจ
ให้ครบทุกสถำนีทั่วประเทศ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นการจัดให้มีมาตรการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพ 
ของผู ้เสียหาย	 ผู ้ต้องหา	 และจ�าเลย	 เพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน	 มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การช ่วยเหลือ	 ค�าแนะน�าด ้านกฎหมายในการ 
ด�าเนินคดี	 การด�าเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน 
ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	ถ้าสามารถยุติข้อพิพาท 
ท า ง ค ดี ใ น เ บื้ อ ง ต ้ น ไ ด ้ จ ะ ท� า ใ ห ้ ป ริ ม าณ ค ด ี
ท่ีจะขึ้นสู ่ศาลลดลง	 ช ่วยให ้ รัฐสามารถประหยัด 
งบประมาณค ่าใช ้จ ่ ายในด ้านการพิจารณาคด ี
ของศาลตามกระบวนการยุติธรรม	อีกทั้งยังช่วยให้
ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก	
และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมตามนโยบายรัฐบาล

ได ้มีการด�าเนินงานล่าช ้ากว ่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ	ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	 2564	 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์	 ในฐานะ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมการจัดหาทนายความอาสา
ประจ�าสถานีต�ารวจ	 ด�าเนินการได้เพียง	 150	 สถานี	 ซึ่งการ 
ด�าเนินการดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 
ร ้อยละ	 50	 ของสถานีต�ารวจทั่วประเทศ	 (741	 สถานี	 จาก	 
1,482	สถานี)	สภาทนายความได้ด�าเนินการยื่นขอรับงบประมาณ
รายจ่าย	 งบกลางแล้ว	 ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณด�าเนิน
โครงการเพิ่มขึ้นอีก	53	สถานี	ท�าให้ในปัจจุบันมีทนายความอาสา 
ประจ�าสถานีต�ารวจทั้งส้ิน	203	สถานี

สท.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบกำรปล่อยชั่วครำว

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน ้นให้ประชาชนเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้อย่างรวดเร็ว	 ให้ผู้ต้องหาและจ�าเลยมีโอกาสได้รับ 
การปล่อยตัวมากข้ึน	 ลดความเหลื่อมล�้าของสังคม 
ระหว ่ างคนจนกับคนรวยให ้มีความเสมอภาค 
เท ่ า เที ยม 	 อั น เป ็นการ คุ ้ มครองสิท ธิ เส รีภาพ 
แก่ผู้ต้องหาและจ�าเลยตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	
เข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยช่ัวคราว	และยกระดับ
การปล่อยช่ัวคราวให้มีประสิทธิภาพ	 โดยน�าระบบ
ประเมินความเสี่ยงและการก�ากับดูแลหลังปล่อย
ช่ัวคราวที่มีความเหมาะสมกับผู ้ต้องหาหรือจ�าเลย 
แต ่ ล ะ ร า ยม า ใ ช ้ ท ดแทนกา ร เ รี ย กทรั พ ย ์ สิ น 
เป็นหลักประกัน	

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยส�านักงานศาลยุติธรรม 
ได้ท�าสัญญาเช่าและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  ์
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องส�าหรับตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทาง
ของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว	 (Electronic	Monitoring)	 
ให ้แก ่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศที่ เข ้าร ่วมโครงการ	 จ�านวน	 
171	ศาล	และมีการสั่งติดอุปกรณ์	 EM	 ในการปล่อยชั่วคราว 
แก ่ผู ้ต ้องหา/จ�าเลยในศาลที่ เข ้าร ่วมโครงการ	 171	 ศาล	 
จ� านวน	 3 ,352	 เครื่ อง 	 โดยเริ่ ม ใช ้อุปกรณ ์ 	 EM	 ตั้ งแต  ่
วันที่	1	มีนาคม	2564				

BR0404

ศย.
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 1 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	 ร ่างพระราชบัญญัติก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงาน 
				ในกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	....

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ	ร่างพระราชบัญญัติ
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม	 พ.ศ. 	 . . . . 	 แล ้ว 	 โดยเ ม่ือวัน ท่ี	 
23	 พฤศจิกายน	 2564	 ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ได ้ส ่งร ่างพระราชบัญญัติ 
ดังกล ่าวต ่อรัฐสภาเพื่อด�า เนินการตาม 
ขั้นตอนต่อไป

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 กำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับกุม 
และกำรสอบปำกค�ำในกำรสอบสวน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นการจัดให้มีมาตรการเพื่อคุ ้มครองผู ้ต ้องหา
และจ�าเลยให ้ เหมาะสม	 ครอบคลุมและรวดเร็ว	 
และสามารถ ใช ้ เ ป ็ นพยานหลั กฐานที่ มี ค ว าม 
น่าเชื่อถือในการพิสูจน์ความผิด	 หรือความบริสุทธิ์
ของผู ้ต ้องหาหรือจ�าเลย	 และเป ็นการคุ ้มครอง 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ ้าพนักงานต�ารวจผู ้จับกุม	
และพนักงานสอบสวน	ผู้ต้องหาและจ�าเลยสามารถ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาต ิ
ไ ด ้ ล งน ามแล ้ ว 	 ต ามค� า สั่ ง ส� า นั ก ง านต� า ร ว จแห ่ ง ช า ติ	 
ที่	 178/2564	ลงวันที่	 9	 เมษายน	2564	 เรื่อง	การบันทึกภาพ 
และเสียงการตรวจค้น	 จับกุม	 และสอบสวนคดีอาญา	ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์รองรับการปฏิบัติงาน	 
และการด�าเนินการในระยะต่อไปมุ่งเน้นไปที่เร่ืองการติดตาม
ประเมินผล	ประสิทธิภาพในการด�าเนินการของส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติในกิจกรรมดังกล่าว	 เช่น	การเก็บข้อมูลสถิติจ�านวนการ
บันทึกภาพและเสียง	การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

BR0505

ตร.
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1. การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติจริง

การก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมแต่ละข้ันตอน	ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติ
ระยะเวลาในการด�าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 มีผลบังคับใช้นั้นหน่วยงานจะต้องประกาศ 
ให้ประชาชนทราบภายใน	 90	 วัน	 ซึ่งหน่วยงานควรมีการเตรียมการล่วงหน้า	 และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการด�าเนินการดังกล่าว	 การด�าเนินงานของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในกิจกรรม 
การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติให้สามารถ 
บริการประชาชนผู้มาใช้บริการได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	และควรมีการจัดเก็บสถิติการเก็บข้อมูล
สถิติการใช้บริการ	การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	 เพื่อน�ามาใช้ในการติดตามประเมินผล
และประเมินประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการด�าเนินการในระยะต่อไป	 ในส่วนของโครงการทนายความอาสาประจ�า
สถานีต�ารวจ	 ที่ด�าเนินการโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น	 ควรเตรียมการจัดหาทนายความ 
ที่มีความพร้อมในการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติม	และน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ควบคู่ในการบริการเพื่ออ�านวยความสะดวกกับประชาชนเพิ่มเติมด้วย

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ

2. การใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และการใช้มาตรการอื่นร่วม

การปล่อยชั่วคราวท่ีน�าระบบประเมินความเสี่ยงและการก�ากับดูแลหลังการปล่อยตัวมาใช้	 เป็นความท้าทาย 
ในการปฏิบัติหน้าของผู้พิพากษาท่ีต้องใช้ดุลพินิจให้มีความเหมาะสมกับอัตราโทษในแต่ละคดีและพฤติการณ์
ของผู ้ต้องหา/จ�าเลย	 ซึ่งหากมีการพัฒนาให้มีประเภทของคดีและอัตราโทษท่ีไม่น�าปัจจัยทางด้านทรัพย์สิน 
มาเป็นหลักประกันในการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น	 ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ผู ้ต้องหา/จ�าเลย	 ได้เข้าถึงสิทธ ิ
การปล่อยตัวชั่วคราวและลดความเหล่ือมล�้าได้มากย่ิงข้ึน	 ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็น 
การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น	 จับกุม	 และการสอบปากค�า 
ในการสอบสวน	อาจพิจารณามาตรการอ่ืนชั่วคราวเพื่อคุ ้มครองสิทธิของบุคคล/ผู ้ต้องหา	และน�าเทคโนโลย ี
ที่มีความคุ้มค่ามาใช้ในการด�าเนินการด้วย
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สถานการณ์ปี 2564

การอ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค

(1)	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 50	 ของจ�านวนกระบวนการ
ในการอ�านวยความยุติธรรมที่มีการก�าหนดระยะ
เวลาการด� า เนินงานในแต ่ ละ ข้ันตอนและการ
ตรวจสอบความคืบหน้า	 (2)	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 40	 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ที่ มีการก�าหนดมาตรการคุ ้มครองสิทธิผู ้ เสียหาย 
พยาน	ผู้ต้องหา/จ�าเลยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้โดยง่ายและเสมอภาค	และ	(3)	ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50 
ของคู ่ความและผู ้ที่ เกี่ ยวข ้องในคดีที่ ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์และด ้อยโอกาสที่ ได ้รับความคุ ้มครอง 
สิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การอ�านวยความยุติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม	(ฉบับปรับปรุง)	มุ่งเน้นไปที่
ความรวดเร็วในการด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด	ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค		 
โดยประเมินสถานการณ์การบรรลุเป้าหมายได้จาก	
อัตราส่วนของจ�านวนกระบวนการในการอ�านวยความ
ยุติธรรมมีการก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอน	ซึ่งปัจจุบันส�านักงานกิจการยุติธรรม
ได้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว	หากแต่ด้วยข้อจ�ากัด 
ในวิธีการจัดเก็บที่มีการก�าหนดนิยามแตกต่างกัน	 
ในเรื่องของกระบวนการปฏิบัติงาน	ประเภทความผิด	
และอัตราโทษ	ตลอดจนความยากง่ายในการปฏิบัติ
งานในฐานความผิดแต่ละประเภท	ท�าให้ไม่สามารถ

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR04G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1)	 ร ้อยละ	 100	 ของจ�านวนกระบวนการในการ
อ�านวยความยุติธรรมที่มีการก�าหนดระยะเวลาการ
ด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบความ
คืบหน้า	 (2)	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 80	 ของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่มีการก�าหนด
มาตรการคุ ้มครองสิทธิผู ้เสียหาย	พยาน	 ผู ้ต้องหา/
จ�าเลยให ้ เข ้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ได ้โดยง ่ายและเสมอภาค	 และ	 (3)	 ร ้อยละ	 100	 
ของคู ่ความและผู ้ที่ เกี่ ยวข ้องในคดีที่ ขาดแคลน 
ทุนทรัพย ์และด้อยโอกาส	 ที่ ได ้รับความคุ ้มครอง 
สิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการด�าเนินคดี
ของกองทุนยุติธรรม ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

น�าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการอ้างอิง	 จึงได้ประเมิน
สถานการณ์ผ่านตัวชี้วัดแทน	 โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม	
ป ัจจัยย ่อยที่ 	 8 .2	 ระบบการพิพากษาคดีอาญา 
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเวลา	 ที่มีคะแนน 
ในปี	 2564	 เท่ากับปี	 2563	 	 ที่	 0.43	 ในส่วนของ 
อัตราส่วนการก�าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 
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การอ�านวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไป
อย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด 
และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค

พยาน	ผู้ต้องหา/จ�าเลยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้โดยง่ายและเสมอภาค	 ยังไม่มีหน่วยงานจัดเก็บ
ข ้อมูล	 จึงประเมินสถานการณ์จากดัชนีนิติธรรม	 
ปัจจัยย่อยที่	4.1	มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	และไม่มี
การเลือกปฏิบัติ	 ในปี	 2564	 ท่ีมีคะแนน	0.51	ลดลง
เล็กน้อย	จากปี	2563	ที่มีคะแนน	0.53		ท้ังนี้	ส�าหรับ
การคุ ้มครองสิทธิและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 
ของคู ่ความและผู ้ที่ เกี่ ยวข ้องในคดีที่ ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส	 ได้รับความคุ ้มครองสิทธิ

และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 โดยกองทุนยุติธรรม	 
ได้สรุปรายงานผลการช่วยเหลือประชาชนในการ
ด�าเนินคดี	 	 โดยในปี	 2564	 ได้ให้ความช่วยเหลือ 
ไปแล ้ว 	 2 ,253	 ราย	 จากจ� านวนผู ้ ขอรับความ 
ช่วยเหลือ	 4,223	 ราย	 (ร ้อยละ	 53)	 โดยมีอัตรา 
ให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปี	2563	ที่ได้ด�าเนินการ
ช่วยเหลือ	 2,211	 ราย	 จากจ�านวนผู ้ขอรับความ 
ช่วยเหลือทั้งหมด	5,642	ราย	(ร้อยละ	39)

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	 ได้มีการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม	Big	 Rock	 ท่ี	 1	การให้ประชาชนสามารถติดตาม 
ความคืบหน้า	 ขั้นตอนการด�าเนินงานต ่าง	 ๆ	 ในกระบวนการยุ ติธรรม	 คณะกรรมการปฏิ รูปประเทศ 
ด้านกระบวนการยุติธรรม	โดยส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ได้จัดท�าร่างพระราชบัญญัติ
ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 	 26	 มกราคม	 2564	 ซึ่ งป ัจจุบันอยู ่ ระหว ่างการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎรก่อนบรรจุวาระของรัฐสภา	 ซ่ึงร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการก�าหนด
ระยะเวลาการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม	 ท�าให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ 
ความคืบหน้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย	 มีความสะดวกและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ได้มากขึ้น	 และตามกิจกรรม	Big	 Rock	ที่	 2	 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 
ได้ด�าเนินการออกค�าสั่งเลขท่ี	 177/2564	ลงวันที่	 9	 เมษายน	2564	 เรื่องการรับค�าร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
ความผิดอาญานอกเขตอ�านาจการสอบสวนและออกระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติว่าด้วยรายงานประจ�าวัน 
อิเล็กทรอนิกส ์	 พ.ศ.	 2564	 โดยเป ็นการท�างานผ ่านระบบสารสนเทศของส�านักงานต�ารวจแห ่งชาติ	 
(ระบบ	Crime)	 เพื่อใช้ในการรับค�าร้องทุกข์กล่าวโทษและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานีต�ารวจทั่วประเทศ	 
ท�าให้พนักงานสอบสวนสามารถรับค�าร้องทุกข์แม้จะเป็นคดีท่ีเกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ	และสามารถ 
ส่งค�าร้องทุกข์ดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด�าเนินการอย่างรวดเร็ว	นอกจากน้ี	 ส�าหรับการ 
ด�าเนินการตามกิจกรรม	 Big	 Rock	 ที่	 3	 การจัดหาทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจให้ครบทุกสถานี 
ทั่วประเทศ	สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์	 ได้ท�าการประเมินความพึงพอใจจากประชาชนผู้รับบริการ 
โครงการทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจทั่วประเทศจ�านวน	 9,689	 คน	 มีความพึงพอใจคิดเป ็น 
ร้อยละ	 94.20	 ซึ่งเป็นมาตรการคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู ้เสียหาย	 ผู ้ต ้องหา	 และจ�าเลย	 เพื่อให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	และลดปริมาณคดีเข้าสู่ระบบอีกทางหนึ่งด้วย		
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ภายหลังจากท่ีพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	 มีผลบังคับใช้	 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องด�าเนินการก�าหนด 
ระยะเวลาที่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบภายใน	 90	 วัน	 ซ่ึงหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการ 
เตรียมการล่วงหน้า	 และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือรองรับ 
การด�าเนินการ	 ในส ่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ ้งความร ้องทุกข ์ต ่างท ้องที่	 
ควรมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติให้สามารถบริการประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมี
มาตรฐานทั่วประเทศ	 และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ที่จะได้รับงบประมาณเพิ่มเติมปี	 2565	 
ในโครงการทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจ	 ควรเตรียมการจัดหาทนายความที่มีความพร ้อม 
ในการให้บริการตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมด้วย

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมควรมีการซักซ้อม
ความเข้าใจกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	 ภายหลังพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ของกระบวนการยุติธรรม	พ.ศ.	 ....	มีผลบังคับใช้	 เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถด�าเนินการ 
ได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด	 	 ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	 
ควรมีการจัดเก็บสถิติข้อมูลการใช้บริการ	 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ	 เพื่อน�ามาใช้ 
ในการติดตามประเมินผลและประเมินประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการด�าเนินการในระยะต่อไป	และสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์อาจพิจารณาน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู ่ในการบริการเพื่ออ�านวย 
ความสะดวกกับประชาชนเพิ่มเติมด้วย
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สถานการณ์ปี 2564

การบังคับการตามกฎหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า  
และพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรมเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม

(1) 	 ไม ่ต�่ ากว ่าร ้อยละ	 50	 ของจ�านวนข้ันตอน 
ในการอ�านวยความยุติธรรมที่ ใช ้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อความโปร ่งใส	 ความสะดวก 
และรวดเร็ ว 	 และ	 (2 ) 	 ไม ่ต�่ ากว ่ าร ้อยละ	 50	 
ของมาตรการ	 เพื่อคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่เด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุคนพิการ	หรือ	ผู้ด้อยโอกาส	
ในกระบวนการยุติธรรม

ผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR04G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

(1) 	 ไม ่ต�่ ากว ่าร ้อยละ	 75	 ของจ�านวนขั้นตอน 
ในการอ�านวยความยุ ติธรรมท่ีใช ้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร ่งใส	 ความสะดวก
และรวดเร็ว	 และ	 (2)	 ร้อยละ	 100	 ของมาตรการ	 
เพื่อคุ ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก	 ให้แก ่เด็ก	 
สต รี 	 ผู ้ สู งอายุ คน พิการ 	 ห รือ 	 ผู ้ ด ้ อย โอกาส	 
ในกระบวนการยุติธรรม	

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
การลดความเหลื่อมล�้า	 ไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการ
ยุติธรรม	 ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม	 (ฉบับปรับปรุง)	มุ่งเน้นไปท่ีการให้ประชาชน
เข ้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรม โดย เท ่ า เที ยมกัน 
ใ นกา ร เ ข ้ า ถึ ง สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย 	 มี ม าตรกา ร 
เพื่ อคุ ้ มครองผู ้ ต ้ องหาและจ� า เลยให ้ เหมาะสม	
ครอบคลุมและรวดเร็ ว 	 และมีความน ่ า เ ช่ือ ถือ 
ในการพิสูจน์ความผิดหรือการคุ้มครองความบริสุทธิ์
ของผู ้ต ้องหาและจ�าเลย	 โดยได้มีการน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้ในขั้นตอนการอ�านวย 
ความยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ 
โดยสะดวกและรวดเร็ว	อาทิ	การน�าระบบปฏิบัติการ	 
Ju s t i ce 	 Fund 	 มาช ่ ว ย ใน ข้ันการท� าส� านวน 
เพื่อเชื่อมต ่อระบบภายในให ้ เจ ้าหน ้าที่สามารถ 
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้	 การจัดให้มีช่องทางการ 
ให้บริการผ่านเว็บไซต์และ	Application	Justice	Care
ที่ส ่งผลให ้ประชาชนสามารถติดต ่อขอรับบริการ 
และติดตามความคืบหน ้ า ในการด� า เนินการได ้ 
ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 รวมถึงการพัฒนาระบบการออก

หนังสือรับรองการช�าระเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	
ท้ังน้ีในส่วนของมาตรการเพ่ือคุ ้มครองหรืออ�านวย
ความสะดวก	 ให้แก่เด็ก	สตรี	 ผู้สูงอายุคนพิการ	หรือ	 
ผู ้ด ้อยโอกาส	 ในกระบวนการยุติธรรม	 ได้ประเมิน
สถานการณ์โดยใช้ค่าดัชนีนิติธรรม	ปัจจัยย่อยที่	 8.7	
มีกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายและประกันสิทธิ
ของผู้ต้องหา	 ในปี	 2564	 มีคะแนน	 0.43	 เพิ่มขึ้น 
เล็กน ้อย	 จากปี	 2563	 ที่คะแนน	 0.42	 คะแนน	 
รวมทั้งจากรายงานสถานการณ์ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาประจ�าปีงบประมาณ	
2564	 ที่มีการเก็บข้อมูลมาตรการ/ระบบท่ีเอื้อต่อ 
การป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่	มีการก�าหนดแนวปฏิบัติ/
มาตรการ/หลักเกณฑ์	 มีผลการประเมินในปี	 2563	 
คิดเป ็นร ้อยละ	 92.85	 เพิ่มขึ้นมากจากปี	 2562	 
ที่มีประสิทธิภาพอยู ่ที่ร ้อยละ	 40.34	 	 โดยสัดส่วน 
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้นเกิดจากหน่วยงานได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ/
มาตรการ/หลักเกณฑ์	 เพิ่มขึ้นเป็น	 13	 หน่วยงาน	 
จากจ�านวน	14	หน่วยงาน	
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การด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 ได้มีการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม	Big	 Rock	 ท่ี	 4	ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว	 
โดยศาลยุ ติธรรมได ้จัดระบบให ้มีการปล ่อยชั่วคราวได ้ทุกวันโดยไม ่มีวันหยุด	 ซึ่ งอ�านวยความสะดวก 
ให้กับประชาชนในการเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย ่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	 ซึ่งมีศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 
เข ้าร ่วมโครงการ	 จ�านวน	 171	 แห ่ง	 และส�านักงานศาลยุติธรรมได ้ท�าสัญญาเช ่าและติดตั้ งอุปกรณ์ 
เครื่องมืออิ เล็กทรอนิกส ์พร ้อมระบบที่ เกี่ยวข ้องส�าหรับตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางของบุคคล 
ในการปล่อยช่ัวคราว	(Electronic	Monitoring)	แก่ผู้ต้องหา/จ�าเลยในศาล	จ�านวน	3,352	เครื่อง	เพื่อใช้ในศาล
ยุ ติธรรมทั่วประเทศ	 ในส ่วนของการปล ่อยช่ัวคราวที่น�าระบบประเมินความเสี่ยงและการก�ากับดูแล 
หลังการปล่อยตัวมาใช้	 และเมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 2563	 ประธานศาลฎีกาได้ออกค�าแนะน�าของประธาน 
ศาลฎีกา	 เก่ียวกับมาตรฐานกลางส�าหรับการปล่อยชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ�าเลย	พ.ศ.	 2563	และเมื่อวันที่ 
1	มิถุนายน	2564	 ได้มีค�าแนะน�าของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการใช้มาตรการก�ากับดูแลในระหว่างปล่อยตัว
ชั่วคราว	พ.ศ.	2564		ซึ่งมีการให้ค�าแนะน�าให้สามารถปล่อยชั่วคราวได้โดยไม่ต้องเรียกหลักประกัน	และสามารถ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพื่อตรวจสอบหรือจ�ากัดการเดินทางได้	ซึ่งเป็นมาตรการที่ท�าให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว	 ลดความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับการปล่อยชั่วคราว	
และยกระดับการปล่อยช่ัวคราวให้มีประสิทธิภาพ	นอกจากนี้	 จากการด�าเนินงานผ่านกิจกรรม	Big	Rock	ที่	 5	
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น	จับกุม	และการสอบปากค�าในการสอบสวน	 	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
มีค�าสั่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่	 178/2564	 เมื่อวันที่	 9	 เมษายน	 2564	 	 เรื่อง	 การบันทึกภาพและเสียง 
การตรวจค้น	จับกุม	และการสอบสวนคดีอาญา	 เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกภาพและเสียง	 ในการตรวจค้น	
จับกุม	 และการสอบสวนคดีอาญา	 ซึ่งส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอยู ่ระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์ 
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	
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ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุเป ้าหมาย	 การปล ่อยชั่ วคราวท่ีน�าระบบประเมินความเสี่ยง 
และการก�ากับดูแลหลังการปล่อยตัวมาใช้	 เป็นความท้าทายในการปฏิบัติหน้าของผู้พิพากษาที่ต้องใช้ดุลพินิจ 
ให ้มีความเหมาะสมกับอัตราโทษในแต่ละคดีและพฤติการณ์ของผู ้ต ้องหา/จ�าเลย	 ซึ่งหากมีการพัฒนา 
ให้มีประเภทของคดีและอัตราโทษท่ีไม่น�าปัจจัยทางด้านทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันในการพิจารณาให้มาก 
ยิ่งขึ้น	ก็จะเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหา/จ�าเลย	 ได้เข้าถึงสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวและลดความเหลื่อมล�้า 
ได้มากยิ่งขึ้น	ในส่วนของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติในประเด็นการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	การบันทึกภาพ 
และเสียงในการตรวจค้น	จับกุม	และการสอบปากค�าในการสอบสวนอยู่ในระหว่างการจัดหาระบบและอุปกรณ์
บันทึกภาพและเสียงมาปฏิบัติงานซึ่งต้องใช้งบประมาณในการด�าเนินการ	อาจพิจารณามาตรการอื่นชั่วคราว 
เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคล/ผู้ต้องหา	ในการตรวจค้น	จับกุม	และการสอบสวนคดีอาญาแทน

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อให้การด�าเนินการในระยะต่อไปบรรลุเป้าหมาย	ควรพัฒนาประเภท
ของคดีและอัตราโทษท่ีไม ่น�าป ัจจัยทางด ้านทรัพย ์สินมาเป ็นหลักประกันในการพิจารณาให้มากยิ่งขึ้น	 
และน�าเทคโนโลยีท่ีมีความคุ ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณมาใช้ในการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น	
จับกุม	 และการสอบปากค�าในการสอบสวน	 รวมถึงแจ้งผลการด�าเนินการในขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ให้ประชาชน 
ทราบอย่างสะดวกและรวดเร็ว
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