
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 22

     กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม

“มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น 
สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติ 

รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อประชาชน ด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง 

น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้”

฿

การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไก
ส�ำคัญตอบสนองต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติด้วยกำรมุ ่งเน้นให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น สอดคล้อง 
กับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิติได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีกระบวนกำรยุติธรรมที่เคำรพสิทธิของมนุษยชนและ
ปฏิบัติต่อประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นกลำง น่ำเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับ
ประเด็น ได้แก่ (1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม และ (2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย
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(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และ 
(2) การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
สะท้อนจำกดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ใน 4 ปัจจัย ได้แก่ กำรจ�ำกัดอ�ำนำจรัฐ รัฐบำลโปร่งใส สิทธิขั้นพื้นฐำน 
และควำมเป็นระเบียบและควำมมั่นคง ทั้งนี้ อ้ำงอิงจำกรำยงำนตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมประจ�ำปี 2562 ประเทศไทย 
มีคะแนนเฉล่ียของทั้ง 4 ปัจจัยเท่ำกับ 0.54 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกคะแนนเฉลี่ยในปี 2561 ที่ 0.53 ซ่ึงอยู่ในระดับ
ท่ีต�่ำกว่ำที่เป้ำหมำยก�ำหนดในปี 2565 (ไม่ต�่ำกว่ำ 0.65) ซึ่งเมื่อพิจำรณำในรำยละเอียดของทั้ง 4 ปัจจัย พบว่ำ 
ปัจจัยกำรจ�ำกัดอ�ำนำจรัฐและปัจจัยรัฐบำลโปร่งใสมีค่ำคะแนนคงที่อยู ่ที่ 0.47 คะแนน และ 0.48 คะแนน 
ตำมล�ำดับในปี 2561–2562 ขณะท่ีปัจจัยสิทธิข้ันพื้นฐำนมีคะแนนปรับเพ่ิมข้ึนจำก 0.47 คะแนน เป็น 0.48 คะแนน 
และปัจจัยควำมเป็นระเบียบและควำมม่ันคงมีคะแนนปรับเพิ่มขึ้นจำก 0.69 คะแนน เป็น 0.71 คะแนน ในช่วง
ระยะเวลำดังกล่ำว ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยของทั้ง 4 ปัจจัยในปี 2562 มีค ่ำต�่ำกว่ำคะแนนเฉลี่ย
ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จ�ำนวน 15 ประเทศที่ 0.62 คะแนน โดยประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 2 อันดับแรก คือ ประเทศนิวซีแลนด์ (0.84) และออสเตรเลีย (0.83) และประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด
คือกัมพูชำ (0.39) ซึ่งประเทศประเทศไทยมีทิศทำงกำรพัฒนำในทิศทำงเดียวกันกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย 
ทีมี่คะแนนปัจจยักำรจ�ำกดัอ�ำนำจรฐั ปัจจยัรฐับำลโปร่งใส และปัจจยัสทิธขิัน้พืน้ฐำนน้อยกว่ำปัจจัยควำมเป็นระเบียบ
และควำมม่ันคง 

ควำมเป็นระเบียบและควำมั่นคง
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นทั้ง 2 เป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่งให้ควำมส�ำคัญ 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู ่กำรบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู ้
ด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชน โดยสร้ำงกลไกให้เกิดกระบวนกำร
มีส่วนร่วมกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในทุกภำคส่วนของสังคม เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและบังคับใช้
กฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ ประชำชนมีควำมเข้ำใจถึงสิทธิและสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียม
และเป็นธรรม กำรติดตำมกระบวนกำรของกำรบังคับใช้กฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสมัฤทธ์ิของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยก�ำหนดกรอบระยะเวลำด�ำเนนิกำรทีต้่องแล้วเสรจ็
ให้ชดัเจน ทีเ่น้นกำรมส่ีวนร่วมของประชำชนเป็นส�ำคญั ทนัต่อสถำนกำรณ์และบรบิทกำรพฒันำประเทศ และกำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำย ด้ำนข้อมูลสถิติ ด้ำนงำนยุติธรรม โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกันเพื่อให้เกิด
กำรบูรณำกำรและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยอำศัยเครื่องมือนวัตกรรมใหม่ ๆ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท�ำงำนเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็วและมีมำตรฐำนมำกยิ่งข้ึน

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม ประกอบด้วย 2 แผนแม่บทย่อย สรุปสำระส�ำคัญ
ได้ดังน้ี  (1) กำรพัฒนำกฎหมำย มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้นกำรด�ำเนินกำรในกำรปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมำย
ให้มีเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น สอดคล้องกับบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ จำกกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมมำประยุกต ์ใช ้ และส่งเสริมให้ประชำชนมีส ่วนร ่วมอย่ำงเป ็นรูปธรรม เพ่ือจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำ ในกำรน�ำไปสู่กระบวนกำรยุติธรรม ตลอดจนมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกฎหมำยทุกระดับ
ให้ไม่ขัดกัน มีประสิทธิภำพในกำรน�ำกฎหมำยไปใช้บังคับ (2) กำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม มีแนวทำงในกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ
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กฎหมำยเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบควำมสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ในสังคม กฎหมำยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ มีกำรปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิต ิ
ของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
ประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรมีกฎหมำยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ และกำร 
มีกฎหมำยที่ไม่ขัดแย้งและไม่ซ�้ำซ้อนกัน เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยสัดส่วนของกฎหมำยท่ีได้รับกำรทบทวนแก้ไขปรับปรุงและ/หรือ
ยกเลิกให้มีเนื้อหำที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ เทียบเคียงจำกกำรประเมินตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว เมือ่วนัที่ 
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 บัญญัติขึ้นตำมนัยมำตรำ 77 และมำตรำ 258 ค. ด้ำนกฎหมำย (1) และ (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560 พบว่ำในปี 2562 มีแนวโน้มท่ีจะบรรลุตำมเป้ำหมำยได้เร็วกว่ำท่ีก�ำหนด โดยประเมิน
จำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
ที่มีบทบัญญัติให้หน่วยงำนรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบังคับใช้กฎหมำยต้องประเมินควำมจ�ำเป็น ควำมล้ำสมัย  
หรือควำมสอดคล้องกับสภำพสังคมและบริบทกำรพัฒนำของกฎหมำยในส่วนท่ีรับผิดชอบในกำรบังคับ โดยจะต้อง 
ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิต หรือกำรประกอบอำชีพของประชำชน หรือมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดควำม 
ไม่เป็นธรรมแก่ประชำชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐท่ีผ่ำนมำมีควำมสอดคล้องกับท้ัง 2 ปัจจัยส�ำคัญ 
สู่ควำมส�ำเร็จหลัก โดยมีโครงกำรท่ีแล้วเสร็จ ได้แก่ กำรจัดท�ำหลักเกณฑ์ในกำรตรวจสอบควำมจ�ำเป็นในกำร
ตรำพระรำชบญัญตั ิ(Checklist) ก่อนทีจ่ะเสนอคณะรฐัมนตรพีิจำรณำ ตำมที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำร
จดัท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. 2562 สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) ให้หน่วยงำนของรัฐ
แสดงเหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรตรำกฎหมำยและต้องวิเครำะห์โดยมีข้อมูลและเอกสำรหลักฐำนประกอบชัดเจน 
ว่ำไม่เป็นกำรสร้ำงภำระแก่ประชำชนเกินควำมจ�ำเป็น คุ้มค่ำกับภำระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชำชน ควำมซ�้ำซ้อนกับ
กฎหมำยอื่น ผลกระทบต่องบประมำณ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่ส�ำคัญ เป็นต้น (2) หน่วยงำน
ของรัฐต้องตรวจสอบและพิจำรณำจัดท�ำร่ำงกฎหมำยให้สอดคล้อง และไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญฯ ยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำย
ท่ีหมดควำมจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพ

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

เป้าหมาย
220101

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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เพือ่ไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน (3) กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำยให้ด�ำเนนิกำรประเมนิผลทีเ่กดิจำกกำรบงัคบัใช้
กฎหมำยและกฎท่ีออกตำมกฎหมำยนั้นในครำวเดียวกัน โดยยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ�ำเป็น 
ล้ำสมัย หรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพเพื่อไม่ให้เป็น
ภำระแก่ประชำชน สอดคล้องกับหลักสำกลและพันธกรณีระหว่ำงประเทศ ลดควำมซ�้ำซ้อนและขัดแย้งกันของ
กฎหมำย ลดควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
(4) ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องค�ำนึงถึงควำมได้สัดส่วนระหว่ำงประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ
กฎหมำยเทียบกับภำระของประชำชนและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย และ (5) ให้มีกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้นมีผลใช้บังคับ หรือเมื่อได้รับหนังสือร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 
จำกองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือจำกประชำชน และหน่วยงำนของรัฐผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่ำข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร  โดยกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่
วนัทีต้่องท�ำกำรประเมนิผลสมัฤทธิ ์กำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำยท่ีมผีลใช้บังคบัอยูก่่อนวนัที ่27 พฤศจกิำยน 2562
ให้กระท�ำครัง้แรกไม่ช้ำกว่ำห้ำปีนบัแต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ส่งผลบังคับให้หน่วยงำนรำชกำรที่จะเสนอกฎหมำยต้องระบุ 
(1) วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของภำรกิจ (2) ผู้ท�ำภำรกิจ และ (3) ควำมจ�ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย และโครงกำร
ทบทวนกำรอนุญำตของทำงรำชกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงตำมนโยบำย THAILAND 4.0 ของรัฐบำล โดยกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำย หรือกฎ
ข้อบังคับที่หมดควำมจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ หรอืเป็นอปุสรรคต่อกำรด�ำรงชพี หรือกำรประกอบอำชีพ 
เพื่อไม่ให้เป็นภำระแก่ประชำชน ตลอดจนพิจำรณำปรับปรุงกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่มีผลใช้บังคับอยู่ให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ โครงกำรร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมำย พ.ศ. .... และกำรจัดท�ำร่ำงอนบุญัญตัหิรอืแนวทำงเพือ่รองรบัร่ำงพระรำชบัญญัติ
นอกจำกนี้ ยังมีกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกฎหมำย กฎและระเบียบให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้อง 
กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อำทิ โครงกำรกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย โครงกำรพัฒนำกฎหมำย 
เป็นต้น

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติ และกฎหมำยล�ำดบัรองทีม่ี
อยู่เป็นจ�ำนวนมำก ดังน้ัน กำรด�ำเนินกำรในระยะต่อไปจึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรบังคับใช้
พระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวให้กับหน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบังคับใช้กฎหมำย ก่อนที่จะเริ่ม
กระบวนกำรกำรทบทวนและพัฒนำกฎหมำยในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวเร่งสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ให้กับหน่วยงำนของรัฐในกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในพระรำชบัญญัตินี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำยอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและทันต่อ
สภำวกำรณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับบริบทในกำรพัฒนำประเทศ 
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กฎหมำยเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ โดยเป็นเครื่องมือจัดระบบควำมสัมพันธ์และจัดระเบียบ
ใช้ในสังคม และเมื่อกฎหมำยได้รับกำรประกำศใช้ก็จะมีผลผูกพันกับทุกภำคส่วนในสังคม กำรปฏิบัติตำมและ 
กำรบังคับกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม มีควำมคุ ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับ
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรประยุกต์
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกฎหมำย จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง 

ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เม่ือพิจำรณำด้วยสัดส่วนน�ำเทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลกลำงของประเทศมำใช ้
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อจ�ำนวนกฎหมำย เทียบเคียงจำกมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcemen) 
ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justic Project (WJP) ท่ีสะท้อนควำมน่ำเช่ือถือ 
ว่ำกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมเป็นธรรมและสำมำรถน�ำไปใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยในปี 2562 ประเทศไทย 
มคีะแนนเฉลีย่เท่ำกบั 0.48 คะแนน น้อยกว่ำคะแนนเฉล่ียโลกที ่0.54 คะแนน และอยูล่�ำดับที ่80 จำกทัง้หมด 126 ประเทศ
ทั่วโลก และล�ำดับท่ี 4 ของอำเซียน โดยมีค่ำคะแนนปรับลดลงเล็กน้อยจำกปี 2560-2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
0.50 และอยู่ล�ำดับที่ 59 จำกทั้งหมด 113 ประเทศทั่วโลก 

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการท่ีผ ่านมา ได ้มีกำรด�ำเนินโครงกำร 
เพ่ือพัฒนำระบบกลำงและข้อมูลด้ำนกฎหมำยของ
ประเทศให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก อำทิ 
กำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำประมวลกฎหมำย 
แบบต่อเนื่องเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงได ้โดยสะดวก  
พ.ศ. .... และกำรพัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำย รวมทั้ง
ได้มีกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยในมำตรำ 11 ซึ่งก�ำหนดให้
มีกำรพฒันำระบบกลำงเพือ่เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบักำรจดัท�ำ 
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสมัฤทธ์ิ รวมทัง้กำรเข้ำถงึ 
บทบัญญัติของกฎหมำยของประชำชน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
หรือประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและแสดง 
ควำมคดิเหน็ได้อย่ำงสะดวก และมำตรำ 24 ได้ก�ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช้ดุลพินิจ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐ ในกำรบั งคับใช ้กฎหมำยให ้มี
ควำมโปร ่ ง ใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ให้ประชำชน
ทรำบเป็นกำรทั่วไปซึ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนท่ีสอดคล้อง 
กับปัจจัยสู่ควำมส�ำเร็จในกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมำใช ้ ในกระบวนกำรบังคับใช ้กฎหมำย 
และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกฎหมำย โดยใน
ระยะต่อไปควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์และสำมำรถตอบสนองตัวชี้ วัดได ้อย ่ำง 
มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวสอดคล้องกับ
ปัจจัยส�ำคัญสู ่ควำมส�ำเร็จหลักของกำรพัฒนำระบบ 
ฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกฎหมำย

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ด้วยขณะนี้ 
อยู่ระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึง่ได้มกีำรประกำศในรำชกิจจำนเุบกษำ
เมือ่วนัที ่31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ประกอบกบักำรพัฒนำ
ระบบฐำนข ้อมูลกลำงด ้ ำนกฎหมำยซึ่ งมีก� ำหนด
ระยะเวลำแล้วเสร็จในเดือนธันวำคมปี 2563 ท�ำให้
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ยังขำดกำรบูรณำกำรของฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องและกำรน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ตลอดจนกำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้ให้กบัหน่วยงำน
เพื่อด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว นอกจำกนี้
ยั งขำดกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำพัฒนำ
กระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย ในด้ำนกำรพัฒนำระบบ
ฐำนกลำงของข ้อมูล และกำรอ�ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยของเจ้ำหน้ำภำครัฐ
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรติดตำม 
ผลกำรด�ำเนินกำรในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกฎหมำย และกำรเชือ่มโยงฐำนข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำน
ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำย รวมทั้ง
พิจำรณำปรับลดระยะเวลำและขั้นตอนของกระบวนกำร
ต่ำง ๆ โดยก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดท่ีชัดเจนของหน่วยงำน 
และเร ่งจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติในกำรใช ้ดุลพินิจของ
เ จ ้ ำ ห น ้ ำ ท่ี ข อ ง รั ฐ ใ น ก ำ ร บั ง คั บ ใ ช ้ ก ฎ ห ม ำ ย 
ให้มีควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้  ตลอดจนกำร
พัฒนำนวั ตก ร รมและน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยให้เหมำะสม
เพือ่ให้ครอบคลมุกำรกระท�ำผดิในทุกรูปแบบรวมถึงแก้ไข
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้กระบวนกำรบังคับใช้
กฎหมำยมีควำมทันสมัยสอดคล้องกับสภำวกำรณ์โลก
เปลี่ยนแปลงไป
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กฎหมำยเมื่อได้รับกำรประกำศใช้จะมีผลผูกพันกับทุกภำคส่วนและประชำชนทุกคนในสังคม กำรมีส่วนร่วม 
ของประชำชนในกำรพัฒนำกฎหมำยตลอดกระบวนกำรจะเป็นกลไกส�ำคัญที่จะท�ำให้ทุกภำคส่วนได้รับกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกและประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศที่เท่ำเทียมและเป็นธรรมเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรมีหลักเกณฑ ์
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพ และกลไก/ช่องทำงกำรมีส่วนร่วมที่หลำกหลำย จะเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อยำ่งเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำด้วยจ�ำนวน/ระดับของมำตรกำร/กลไกที่ประชำชนมีส่วนร่วม 
ในกำรทบทวนควำมจ�ำเป็น เหมำะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เทียบเคียงจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวันที่ 
31 พฤษภำคม 2562 พบว่ำมีแนวโน้มท่ีจะบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยได้ร้อยละ 100 ซึ่งเร็วกว่ำที่ก�ำหนด 
ในปี 2570 เน่ืองจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวก�ำหนดให้ประชำชนเป็นผู้ติดตำมกำรด�ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำยได้ เริ่มตั้งแต่ในข้ันตอนกำรประกำศรำยชื่อหน่วยงำนผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย  
กำรรับฟังควำมคิดเห็นเพื่อน�ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์จนถึงกำรแจ้งผลกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมำย 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (สคก.) ยกร่ำงพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำ
ร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่  
31 พฤษภำคม พ.ศ. 2562 สรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้ (1) ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ หน่วยงำนของรัฐพึงจัดให้มี 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นแก่ประชำชน และน�ำผลนั้นมำประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกข้ันตอน (2) มีกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำยทุกห้ำปีนับแต่วันที่กฎหมำยนั้น 
มผีลใช้บงัคับ หรอืเมือ่ได้รบัหนงัสอืร้องเรยีนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรท่ีเกีย่วข้อง หรือจำกประชำชน และหน่วยงำนของรฐั 
ผู้รับผิดชอบกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ เห็นว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะนั้นมีเหตุผลอันสมควร โดยกำรประเมินผล 
สัมฤทธิ์ต้องด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ต้องท�ำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ ทั้งนี้ กำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ต้องด�ำเนินกำรโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และพิจำรณำให้สอดคล้องกับหลักกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้และ
ให้หน่วยงำนของรฐัแจ้งผลกำรประเมนิผลสมัฤทธิไ์ว้ในระบบกลำง (3) ส�ำนกังำนพฒันำรฐับำลดจิทิลั (องค์กำรมหำชน) 
(สพร.) ร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ (สคก.) รับผิดชอบในกำรจัดให้มกีำรบ�ำรุงรักษำและพัฒนำระบบกลำง 
หมำยควำมว่ำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครือข่ำยเชื่อมโยงที่จัดท�ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท�ำร่ำง
กฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งกำรเข้ำถึงบทบัญญัติของกฎหมำยของประชำชนตำมที่ร้องขอเพ่ือใช้เป็น
ช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจำกองค์กรที่เก่ียวข้องหรือประชำชนว่ำสมควรยกเลิก ปรับปรุง หรือ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยใด โดยอย่ำงน้อยต้องด�ำเนินกำรให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและ
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงสะดวก แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ�ำเป็น นอกจำกนี ้
ให้หน่วยงำนของรัฐท่ีรับผิดชอบกำรบังคับใช้กฎหมำยจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลดังต่อไปนี้ไว ้ในระบบกลำง  
1) ตัวบทกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2) ค�ำแปลของกฎหมำยเป็นภำษำ
ทีใ่ช้ในกำรท�ำงำนของอำเซยีน 3) ค�ำอธบิำยโดยสรปุสำระส�ำคญัของกฎหมำยในลักษณะท่ีประชำชนจะสำมำรถเข้ำใจได้ 
และ 4) ควำมมุง่หมำย วตัถปุระสงค์ และขอบเขตกำรมผีลบงัคบัใช้ของกฎหมำย ทัง้นี ้กฎหมำยใดไม่มหีน่วยงำนของรฐั 
ที่รับผิดชอบโดยตรง ให้เป็นหน้ำท่ีของ สคก. ท่ีจะเป็นผู้จัดท�ำ (ในกรณีที่พระรำชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้กำรด�ำเนินกำร 
ในเรื่องใดต้องกระท�ำผ่ำนระบบกลำง ถ้ำกำรจัดท�ำระบบกลำงยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่ำกำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนของรัฐเป็นกำรด�ำเนินกำรผ่ำนระบบกลำงตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้ว) พร้อมท้ัง 
ได้ด�ำเนินกำรออกกฎหมำยล�ำดับรองตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยกฎกระทรวง 3 ฉบับ และประกำศ 11 ฉบับ และได้ด�ำเนินกำรออกแบบระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศและเครอืข่ำยเช่ือมโยงในลกัษณะของระบบกลำงเสรจ็เรยีบร้อยและส่งให้ สพร. ด�ำเนนิกำรต่อไปแล้ว 
โดยมกี�ำหนดแล้วเสรจ็ในเดือนธนัวำคม พ.ศ. 2563 ซึง่สอดคล้องกบัปัจจยัส�ำคัญสูค่วำมส�ำเรจ็หลกัเกณฑ์กำรมส่ีวนร่วม 
ของประชำชนที่ชัดเจนและที่มีประสิทธิภำพ
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ประเดน็ท้าทายทีส่่งผลต่อการบรรลเุป้าหมาย กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและ 
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ส่งผลให้หน่วยงำนของรัฐที่รักษำกำรตำมกฎหมำยมีภำระหน้ำที ่
ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดกำรตระหนักรู้และมีส่วนร่วมของประชำชนทั้งในกระบวนกำรตรำกฎหมำย บังคับใช้
กฎหมำย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยเพิ่มขึ้น ประกอบกับพระรำชบัญญัติฯ ไม่มีบทก�ำหนดโทษในกำร 
ไม่ด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำยทีช่ดัเจน ดงันัน้ จงึอำจมข้ีอจ�ำกัดในกำรท�ำให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบัญญัตฯิ  
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจำกนี้ กำรที่ระบบกลำงมกี�ำหนดแล้วเสร็จในช่วงสิน้ปี 2563 ในขณะทีพ่ระรำชบัญญัตฯิ  
มีผลบังคับใช้แล้วอำจท�ำให้ขำดระบบที่จะท�ำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย
ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ในระยะต่อไปควรเร่งด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จหลัก 
โดย สคก. และ สพร. ควรเร่งพัฒนำระบบกลำงให้แล้วเสร็จ และสำมำรถด�ำเนนิกำรตำมทีก่�ำหนดในพระรำชบัญญัต ิ
ได้โดยเร็ว รวมท้ังควรเร่งท�ำควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนของรัฐ โดยเฉพำะหน่วยงำนที่เป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำย
จ�ำนวนมำกให้เข้ำใจและสำมำรถด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับพิจำรณำก�ำหนด
บทลงโทษในกรณีท่ีหน่วยงำนไม่ปฏิบัติตำมกระบวนกำรมีส่วนร่วมที่กฎหมำยก�ำหนดให้ชัดเจน นอกจำกนั้น 
ควรเร่งสร้ำงกำรตระหนักรู้ให้ประชำชนทุกภำคส่วนเข้ำใจสิทธิตำมพระรำชบัญญัติอย่ำงทั่วถึง

ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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โดยกระบวนกำรไกล่เกลี่ยเพื่อใช้ระงับข้อพิพำทหรือยุติควำมขัดแย้งที่ได้มำตรฐำน กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว เจ้ำหน้ำที่เป็นมืออำชีพมุ่งเน้นกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีน�ำมำใช้ในกำรเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนยุติธรรม จะเป็นปัจจัยส�ำคัญ 
ที่จะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

เป้าหมาย

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย โดยพิจำรณำจำก
อัตรำส่วนที่เพิ่มขึ้นของจ�ำนวนขั้นตอนในกำรอ�ำนวยควำม
ยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อควำม
โปร่งใส ควำมสะดวกและรวดเร็ว และประเภทและระดับ
ของมำตรกำรที่ รั ฐก� ำหนดขึ้ น เ พ่ือควำมเสมอภำค 
ในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงจำกข้อมูล
รำยงำนทีเ่ก่ียวข้องคือ ดชันนีติธิรรม (Rule of Law Index) 
โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่  6 กำรบังคับใช ้กฎหมำย 
(Regulatory Enforcement) ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำร
ยุ ติธรรมทำงแพ่ง (Civil Justice) และป ัจจัยท่ี 8 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice)  
ซึง่หำกเปรยีบเทยีบค่ำคะแนนเฉลีย่ของปี 2560 และ 2561
เทยีบกบัค่ำคะแนนของปี 2562 พบว่ำประเทศไทยมค่ีำคะแนนของทัง้ 3 ปัจจยัใกล้เคยีงกบัในช่วงปีทีผ่่ำนมำ  โดยมค่ีำคะแนน 
ของแต่ละปัจจัยเทียบกันระหว่ำงปี 2560-2561 กับ ปี 2562 เท่ำกับ 0.50 กับ 0.48, 0.53 กับ 0.49 และ 0.40  
กบั 0.42 ตำมล�ำดบั และเมือ่เทียบกบัค่ำคะแนนเฉลีย่โลกของทัง้ 3 ปัจจยัทีอ่ยูร่ะดับ 0.54, 0.55 และ 0.48  จะเหน็ได้ว่ำ 
ประเทศไทยมีค่ำคะแนนที่ต�่ำกว่ำในทุกปัจจัย ในขณะท่ีกำรจัดอันดับประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศที่เข้ำร่วมกำร 
วดัดชันจี�ำนวน 113 ประเทศในปี 2560-2561 และ 126 ประเทศในปี 2562 จะเห็นได้ว่ำในปี 2562 ได้รับกำรจัดล�ำดับ
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนในทุกปัจจัย จำก 59 เป็น 80, 59 เป็น 76 และ 72 เป็น 74 ตำมล�ำดับ สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมจ�ำเป็นในกำรเร่งด�ำเนนิกำรทีเ่กีย่วข้องในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย รวมถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรยติุธรรมท้ังทำงแพ่ง
และทำงอำญำ

การด�าเนินการที่ผ่านมา มีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงและกำรให้บริกำรด้ำนยตุธิรรม รวมถงึกำรสร้ำงเครือขำ่ยกำร
ท�ำงำนในระดับภูมิภำคและชุมชน โดยได้มีกำรจัดต้ังกลไกก�ำกับดูแลใน 18 จังหวัดตำมจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติกำร

แผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

 กำรบังคับใช้กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงแพ่ง

กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำ
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ของกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นผู้ดูแลในแต่ละพื้นท่ี สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนที่เกี่ยวกับกระบวนกำร
ยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงมำกขึ้น รวมถึงกำรน�ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรพัฒนำงำนยุติธรรมในด้ำนฐำนข้อมูล
และงำนนิติวิทยำศำสตร์ กำรเพิ่มช่องทำงในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม กำรประชำสัมพันธ์และพัฒนำองค์ควำมรู้ 
โดยมีกำรด�ำเนินส�ำคัญ อำทิ กำรพัฒนำระบบงำนพิสูจน์หลักฐำนและงำนนิติเวช กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำร
สอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งกำรจัดท�ำรำยงำนข้อเสนอเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ก�ำหนดโทษทำงอำญำที่มีโทษจ�ำคุกและปรับ 
และสำมำรถเปรียบเทียบเพ่ือให้คดียุติได้โดยเปล่ียนเป็นโทษปรับทำงปกครอง และกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ว่ำด้วยโทษปรับทำงปกครอง พ.ศ. .... เพื่อลดจ�ำนวนคดีอำญำในประเทศซึ่งจะส่งผลให้กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
มีควำมรวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จหลัก กระบวนกำรและขั้นตอนกำรเข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็ว และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่น�ำมำใช้ในกำรเชื่อมโยงกำรด�ำเนินงำนยุติธรรม 

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมหลำยหน่วยงำน 
และบำงหน่วยงำนไม่ได้อยู่ในฝ่ำยบริหำรหรือเป็นองค์กรอิสระ รวมท้ังกำรพัฒนำฐำนข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกำรพัฒนำ
ภำยในองค์กรซึ่งอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร ขำดกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศและกำรประสำนวัฒนธรรมองค์กรระหว่ำง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกลไกก�ำกับดูแลระดับพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนท่ีเกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด ส่งผลให้ประชำชนในชุมชนหลำยพื้นที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และบริกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ข้อเสนอแนะเพือ่การบรรลเุป้าหมาย หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกระบวนกำรยตุธิรรมควรเร่งพฒันำฐำนข้อมลูกลำงร่วมกนั
ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกัน ทั้งข้อมูลฐำนคดี ข้อมูลด้ำนกฎหมำย ข้อมูลสถิติงำนยุติธรรม เพื่อให้เกิดกำร
บูรณำกำรและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เร่งพัฒนำกระบวนกำรและช่องทำงในกำรเข้ำถึง
บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ที่มีประสิทธิภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือ และก�ำหนดกลไกกำรท�ำงำนให้ชัดเจนและเป็น
มำตรฐำนเดียวกันเพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมให้ประชำชนได้รับควำมยุติธรรมท่ีเท่ำเทียมและท่ัวถึง ควรเน้นกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในระดับพื้นที่และชุมชนโดยท�ำงำนผ่ำนเครือข่ำยหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรท้องถิ่น เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้กับประชำชน เร่งผลักดันกำรก�ำหนดมำตรกำรพิเศษเพ่ือใช้แทนกำรด�ำเนินคดี
อำญำ น�ำมำตรกำรกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกมำใช้ในกำรพิจำรณำคดี  รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรและ
ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม
มีควำมสะดวกรวดเร็ว มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถตรวจสอบได้


