
มุ่งเน้นกฎหมายให้มีเท่าที่จ�าเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนา
ในทุกมิติ รวมทั้งมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชน

และปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค 
เป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22

22 กฎหมาย
และกระบวนการยตุธิรรม

“

ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
...................

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿ การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



จ.1

 
 

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

220001

	 คะแนนดัชนีนิติธรรมของ	 4	 ปัจจัย	 จากทั้งหมด	 8	 ปัจจัย	 ได ้แก ่	 (1)	 การจ�ากัดอ�านาจรัฐ	 
(2)	 รัฐบาลโปร่งใส	 (3)	 สิทธิขั้นพื้นฐาน	และ	 (4)	 ความเป็นระเบียบและความมั่นคง	คะแนนไม่ต�่ากว่า	 
0.65	คะแนน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็น	 (22)	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญตอบสนองต่อกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติด้วยกำรมุ่งเน้นให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น 
สอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำในทุกมิติได้อย่ำงเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีกระบวนกำรยุติธรรมที่เคำรพสิทธ ิ
ของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนด้วยควำมเสมอภำค เป็นกลำง น่ำเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้   
โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่	 (1)	กฎหมายเป็นเคร่ืองมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	และ	 (2)	การอ�านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค	โปร่งใส	 
เป็นธรรม	ทั่วถึง	 และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็น
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

ที่มำ: โครงกำรควำมยุติธรรมโลก (World Justice Project (WJP)

การอ�านวยความยุติธรรมเป ็นไปโดยความเสมอภาค	
โปร่งใส	เป็นธรรม	ทั่วถึง	และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

220002 จ.2
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 จำกข้อมูลค่ำคะแนนทั้ง 4 ปัจจัยของดัชนี
นิติธรรม ที่ จัดท�ำโดย โครงกำรควำมยุติธรรมโลก 
(World Justice Project : WJP) พบว่ำ ในปี 2564 
ประ เทศไทย มีค ่ ำคะแนนเฉ ลี่ ยภำพรวมอยู ่ ที่  
0.53 คะแนน ซึ่งมีค ่ำคะแนนลดลงจำกปี 2563  
ท่ีผ ่ำนมำ ที่มีค ่ำคะแนนเฉลี่ยอยู ่ ท่ี 0.55 คะแนน  
โดยเมื่อพิจำรณำรำยละเอียดมี 3 ปัจจัย ที่มีค่ำคะแนน
เฉล่ียลดลงจำกปี 2563 ได้แก่ (1) ปัจจัยกำรจ�ำกัด
อ�ำนำจรัฐ ที่มีค่ำคะแนนอยู ่ที่ 0.46 คะแนน ลดลง 
จำก 0.48 คะแนน (2)  ป ัจจัยรัฐบำลโปร ่ ง ใส มีค ่ ำคะแนนอยู ่ที่  0 .49 ลดลงจำก 0.51 คะแนน  
และ (3) ปัจจัยสิทธิข้ันพื้นฐำน มีค่ำคะแนนอยู่ท่ี 0.47 ซึ่งลดลงจำก 0.49 คะแนน และปัจจัยควำมเป็นระเบียบ 
และควำมมั่นคง มีค่ำคะแนนคงที่อยู่ที่ 0.71 คะแนน ซึ่งส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยในภำพรวมลดลงจำกปี 2563 เล็กน้อย 
นอกจำกนี้ เมื่อพิจำรณำจำกอันดับค่ำคะแนนเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ในปี 2564 
ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 10 จำกทั้งหมด 15 ประเทศ ซึ่งมีอันดับคงที่เท่ำกับปี 2562 และปี 2563 

ดัชนีนิติธรรม	(Rule	of	Law	Index)
ปี	2562	-	2564

 อย่ำงไรก็ตำม กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของแผนแม่บทฯ ยังคงมีประเด็นท้ำทำย ได้แก่  
กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำงด ้ำนกฎหมำย 
ให้มีควำมสมบูรณ์ ประชำสัมพันธ์เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงระบบกลำงทำงกฎหมำยได้โดยสะดวก  
รวมทั้งกำรสนับสนุนให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส ่วนร่วม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรบูรณำกำร 
กำรด�ำเนินงำนเพื่อให้กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

ประกอบด้วย 4 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

220001

220101 220102 220103

220002

220201

*สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยประจ�ำปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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	 กฎหมายไม่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู ่ภายใต้กรอบกฎหมายที่ มุ ่งให้ประชาชน 
ในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 ได้แก	่
กฎหมายที่ได ้รับการทบทวนแก้ไข	 ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก	 ให้มีเนื้อหาที่ไม ่เป ็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	 
ร้อยละ	50	ของกฎหมายทั้งหมด	

 โดยในปี 2564 สำมำรถเทียบเคียงได้จำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผล
สัมฤท ธ์ิของกฎหมำย พ.ศ .  2562 ในกำรด� ำ เนินกำรเพื่ อรองรับและขับเคลื่ อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ  
ที่ ให ้หน ่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำร ได ้แก ่  (1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดยประกำศรำยชื่อหน ่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ และระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ (2) กำรเข้ำถึงบทบัญญัติในกฎหมำย โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้อง
ด�ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลกฎหมำย กฎเกณฑ์ และค�ำอธิบำยกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับอยู ่ก ่อนวันบังคับใช้พระรำชบัญญัติ 
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 และ (3) กำรด�ำเนินกำร 
เพื่อให ้สอดคล ้องกับมำตรำ 22 ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้  ยังไม ่มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย จึงส่งผลให้มีสถำนะกำรบรรลุเป ้ำหมำย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

220101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 ทั่วถึง	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และเป็นธรรม	
ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	 (1)	 สัดส่วนการน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
มาใช้ในการบังคับใช้กฎหมายต่อจ�านวนกฎหมาย	ร้อยละ	50	ของกฎหมาย	 (2)	ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการบังคับใช้ 
กฎหมาย	ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น	ร้อยละ	50	

 โดยเทียบเคียงจำกมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule  
of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project (WJP) จะพบว่ำ ในปี 2564 มิติด ้ำนกำรบังคับใช ้กฎหมำย  
(Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ประเทศไทย มีค่ำคะแนน 0.46 คะแนน  
ลดลงจำกปี 2563 ท่ี 0.47 คะแนน และปี 2562 ที่ 0.48 คะแนน ส่งผลให้มีสถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยอยู ่ในระดับ 
ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับขั้นวิกฤต

220102 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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	 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย	ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี	พ.ศ.	 2565	จ�านวน/ระดับ 
ของมาตรการ/กลไก	 ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ�าเป็น	 เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	 
ร้อยละ	50	

 โดยในปี 2564 สำมำรถเทียบเคียงจำกพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ในกำรด�ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ ประกอบกับระบบ
กลำงด้ำนกฎหมำยได้เปิดให้บริกำรในระยะที่หนึ่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและแสดงควำมคิดเห็น
ต่อร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้รวดเร็วกว่ำในช่วงปีที่ผ ่ำนมำ จึงส่งผลให้บรรลุค่าเป้าหมาย 
ตำมที่ก�ำหนดไว้

220103 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

	 การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส	 สะดวก	 รวดเร็ว	 เสมอภาค	ทั่วถึง	 เป็นธรรม	และปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ 	 ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี	 พ.ศ.	 2565	 อัตราส ่วนที่ เพิ่มขึ้นของจ�านวนขั้นตอนในการอ�านวย 
ความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส	 ความสะดวกและรวดเร็ว	 ร้อยละ	 75	ของจ�านวน 
ขั้นตอนท่ีส�าคัญ	

 โดยเทียบเคียงจำกปัจจัยที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำรยุติธรรม
ทำงแพ่ง (Civil Justice) และปัจจัยที่  8 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice) ของดัชนีนิติธรรม  
(Rule of Law Index) พบว่ำ ในปี 2564 ในปัจจัยท่ี 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย มีค่ำคะแนน 0.46 คะแนน ลดลงจำก 0.47 
คะแนน ในปี 2563 ปัจจัยท่ี 7 กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง มีค่ำคะแนนคงที่ 0.48 คะแนน และปัจจัยที่ 8 กระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ มีค่ำคะแนนคงที่ 0.43 คะแนน โดยค่ำคะแนนยังอยู ่ต�่ำกว่ำเป้ำหมำย จึงส่งผลให้สถำนะกำรบรรลุ 
เป้ำหมำยยังคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง 

220201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การพัฒนากฎหมาย

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหา
ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ร้อยละ 50 ของกฎหมายทั้งหมด

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 เมื่อบริบททำงสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทั้งในทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
ซึ่งหำกไม่มีกำรทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมำยให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน อำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อประชำชนในวงกว้ำง ดังนั้น กฎหมำยจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำและจัดระเบียบ 
ในสังคมให้เกิดควำมเป็นธรรม โดยกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของกฎหมำย แก้ไข ปรับปรุง 
ยกเลิกกฎหมำยที่มี เนื้อหำที่ ไม ่จ�ำ เป ็นหรือเป ็นอุปสรรคต ่อกำรประกอบอำชีพหรือกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของประชำชน รวมทั้งกำรก�ำหนดระยะเวลำกำรทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยให้ทันสมัย โดยต้องด�ำเนินกำร 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ 
ตลอดจนเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ต ่อประชำชน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
และเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ ท้ังนี้ กำรด�ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยมีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ได้แก่  
กลไกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรก�ำหนดผู้รับผิดชอบกำรประเมินกฎหมำย 
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และกลไกกำรวิเครำะห์ผลกระทบของกฎหมำย ในส่วนของกำรวิเครำะห์ 
ผลกระทบอย่ำงรอบด้ำนเพื่อให้กฎหมำยมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ในส ่วนของกำรมีส ่วนร ่วมของทุกภำคส ่วน กำรใช ้ เทคโนโลยี เป ็นเครื่องมือ และสื่อประชำสัมพันธ  ์
เพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย ซ่ึงในช่วงที่ผ่ำนมำมีประเด็นท้ำทำยส�ำคัญ ที่สำมำรถท�ำให้ 
บรรลุเป้ำหมำยโดยหน่วยงำนของรัฐจะต้องด�ำเนินกำรเพื่อรองรับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ ์
กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ในกรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด  
เพ่ือให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภำพ

จ.3
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ในช่วงที่ผ่ำนมำมีกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงำนของรัฐได้ประกำศรำยชื่อกฎหมำย หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ ระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ และกำรเผยแพร่กฎหมำย กฎเกณฑ์ ค�ำอธิบำย และค�ำแปล
กฎหมำย รวมทั้งกำรเปิดใช้งำนระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) บนเว็บไซต์ www.law.go.th  
ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ซ่ึงเป็นกำรด�ำเนิน
กำรในระยะที่หนึ่ง ส�ำหรับกำรรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำย เพื่อเป็นช่องทำงให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยต่ำง ๆ 
ได้โดยสะดวก ขณะเดียวกันระบบกลำงทำงกฎหมำยยังอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สอง 
ในกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศ นอกจำกนี้ มีโครงกำรศึกษำวิเครำะห์ทบทวนกฎหมำย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงำนท่ีเกี่ยวกับกำรอนุญำต เพ่ือลดขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรและกำรอนุญำต 
ที่ไม่จ�ำเป็นหรือเป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำเนินธุรกิจของประชำชน โดยมีกระบวนงำน 
ทั้งสิ้น 1,094 กระบวนงำน ประกอบด้วย (1) กระบวนงำนที่หน่วยงำนรับด�ำเนินกำร จ�ำนวน 885 กระบวนงำน 
(2) กระบวนงำนท่ีหน่วยงำนอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร จ�ำนวน 90 กระบวนงำน และ (3) กระบวนงำนที่หน่วยงำน
ไม่มีกำรแจ้งตอบกลับจ�ำนวน 119 กระบวนงำน ท้ังนี้ กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรขับเคล่ือน 
ให้กลไกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย ในส่วนของกำรก�ำหนดผู ้ รับผิดชอบกำรประเมินกฎหมำย  
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมำย กำรรับฟ ังควำมคิดเห็นและข ้อเสนอแนะ ช ่องทำง 
กำรเข้ำถึงกฎหมำยที่หลำกหลำย ระบบฐำนข้อมูลกลำงและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย  
และส่ือประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2564 เห็นชอบการด�าเนินการ 
เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	พ.ศ.	 2562 โดยให้หน่วยงำนของรัฐด�ำเนินกำร ได้แก่ (1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ของกฎหมำย โดยประกำศรำยช่ือหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ (2) กำรเข้ำถึง
บทบัญญัติในกฎหมำย โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้องด�ำเนินกำรเผยแพร่ข ้อมูลกฎหมำย กฎเกณฑ์  
และค�ำอธิบำยกฎหมำยท่ีมีผลใช้บังคับอยู ่ก่อนวันบังคับใช้พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 และ (3) กำรด�ำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับมำตรำ 22  
ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
โดยตรวจสอบกฎหมำยในควำมรับผิดชอบว่ำมีกรณีที่หน่วยงำนจะต้องด�ำเนินกำรออกกฎหรือกำรด�ำเนินกำร 
เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำย รวมทั้งมีกำรเปิดใช้งำน 
ระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ www.law.go.th ในระยะที่หนึ่ง ซึ่งเป็นช่องทำงส�ำหรับ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็น โดยประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำนระบบดังกล่ำว  
และมีกำรด�ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติฯ โดยกำรจัดท�ำสื่อ 
วิดีทัศน์ที่มีกำรเผยแพร่ อำทิ บทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำนตำมพระรำชบัญญัติฯ กำรท�ำควำมรู้จักกับหลักเกณฑ์ 
กำรร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย และขั้นตอนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่ำพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้มำระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้กำรด�ำเนิน
กำรของทุกหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน จึงควรมุ ่งเน้นสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฯ ซ่ึงหน่วยงำนที่รับผิดชอบจะต้องประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมำยตำมกรอบ 
ระยะเวลำ รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเข้ำถึงระบบกลำงทำงกฎหมำยท่ีเป็นข้อมูลให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยในปี 2565 ที่ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนของรัฐจะต้องสร้ำงควำมเข้ำใจและติดตำมกำรด�ำเนินกำร 
เก่ียวกับหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ท้ังนี้ กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐจะต้องเป็นกำรส่งเสริมและบูรณำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อมองเป้ำหมำยร่วมกัน และควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรค�ำนึงถึงสภำพปัญหำในกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมีกฎหมำยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกฎหมำย  
โดยกำรศึกษำแนวโน ้ม เป ้ำหมำยและนโยบำยของรัฐ และกำรบูรณำกำรและกำรแลกเปลี่ยนข ้อมูล 
ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
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การพัฒนากฎหมาย

แผนแม่บทย่อย

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 (1) สัดส่วนการน�าเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศมาใช้ในการบังคับใช้
กฎหมายต่อจ�านวนกฎหมาย ร้อยละ 50 ของกฎหมาย (2) ระยะเวลาที่ลดลงในกระบวนการ
บังคับใช้กฎหมาย ทุกหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50 (3) ระดับ
ความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย ร้อยละ 75 ของประชาชนเชื่อมั่นในการ
บังคับใช้กฎหมาย

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อโควิด-19 กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม ่
มำใช้ในกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมส�ำคัญมำกยิ่งข้ึนโดยเฉพำะในกำรท�ำให้หน่วยงำนของรัฐ 
สำมำรถบังคับใช้กฎหมำยได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และประหยัด ในขณะเดียวกันสำมำรถ
ท�ำให้ประชำชนรับรู ้และเข้ำใจสิทธิหน้ำท่ีตำมกฎหมำยได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึง โดยปัจจัยส�ำคัญในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยคือกำรท่ีมีกลไกกำรบังคับใช้กฎหมำยท่ีมีประสิทธิภำพ ผู ้มีอ�ำนำจหน้ำที่ 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมเป็นกลำง และมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงถ่องแท้  
และประชำชนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจกฎหมำยโดยเฉพำะที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำชีพ และชีวิตประจ�ำวัน 
ของตน ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำควำมท้ำทำยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำยนี้คือกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำง 
หน ่วยงำนที่ เกี่ ยวข ้องกับกำรบังคับใช ้กฎหมำยยังไม ่มีควำมเป ็นรูปธรรม และยังขำดกำรส ่ ง เสริม 
ให้ประชำชนรับรู้และเข้ำใจกฎหมำย และพัฒนำศักยภำพของผู้มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรบังคับใช ้กฎหมำยของประเทศไทย  
โดยเทียบเคียงจำกมิติด ้านการบังคับใช ้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม  
(The Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project (WJP) จะพบว่ำ ในปี 2564 ประเทศไทย 
มีคะแนน 0.46 คะแนน โดยจัดอยู่ล�ำดับท่ี 95 จำกท้ังหมด 139 ประเทศท่ัวโลก	 โดยคะแนนในการบังคับใช ้
กฎหมายของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง	จาก	0.50	คะแนนในปี	 2561	 เป็น	0.48	คะแนน 
ในปี	2562	และ	0.47	คะแนนในปี	2563	และ	0.46	คะแนนในปี	2564 เม่ือพิจำรณำคะแนนรำยองค์ประกอบ
ของมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยจะพบว่ำ องค์ประกอบ “ควำมชอบด้วยกระบวนกำรในกำรด�ำเนินกำร 
ทำงปกครอง” (Due process is respected in administrative proceedings) เป็นองค์ประกอบที่ประเทศไทย
มีคะแนนต�่ำที่สุดคือ 0.28 คะแนน และองค์ประกอบ “ควำมไม่ล ่ำช ้ำโดยไม่มีเหตุผลของกระบวนกำร 
ทำงปกครอง” (Administrative proceedings are conducted without unreasonable delay)  
เป็นองค์ประกอบที่มีคะแนนต�่ำรองลงมำคือ 0.42 คะแนน ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย	 
โดยเฉพาะในกระบวนการทางปกครองยังคงเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทยท่ีต้องเร่งแก้ไข และยังคงเป็น
ประเด็นท้ำทำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ  
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม”

การด�าเนินการที่ผ่านมา  ในปี 2564 มีกำรด�ำเนินกำรส�ำคัญเพื่อขับเคลื่อนกำรบรรลุเป้ำหมำยคือกำรเริ่มใช้งำน
ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ https://law.go.th ท่ีส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กฤษฎีกำ (สคก.) และส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิ จิทัล (องค ์กำรมหำชน) (สพร.) ได ้ร ่วมกันพัฒนำขึ้น 
ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
เพื่อเป็นช่องทำงให้หน่วยงำนของรัฐที่มีหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย เปิดให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดง 
ควำมคิดเห็นต่อกฎหมำยและติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐในกระบวนกำรที่เก่ียวข้อง
กับกฎหมำย รวมท้ังเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศ โดยปัจจุบันเว็บไซต์ https://law.go.th 
สำมำรถให้บริกำรในระยะท่ีหนึ่งคือเป็นระบบรับฟังควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐแล้ว และอยู ่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สอง 
คือ กำรเป็นฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศต่อไป ทั้งน้ี ป ัจจุบันมีหน่วยงำนของรัฐแจ้งควำมประสงค์ 
ในกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยในปี 2565 จ�ำนวน 105 ฉบับ ในปี 2566 จ�ำนวน 76 ฉบับ ในปี 2567 
จ�ำนวน 193 ฉบับ และในปี 2568 จ�ำนวน 184 ฉบับ นอกจำกนั้น ยังมีกำรด�ำเนินโครงกำรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
กำรบรรลุเป้ำหมำย อำทิ โครงกำรก�ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม ก�ำกับดูแลและบังคับกำรให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคลื่อนโครงกำรก�ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ระบบกำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมำยใหม ่
กับกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โครงกำรพัฒนำศักยภำพ/ทักษะ/ควำมเชี่ยวชำญของผู้บังคับใช้กฎหมำย 
ให้มีประสิทธิภำพ และโครงกำรกำรพัฒนำระบบบริหำรคดีด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DSI Case Intelligence 
System : CIS) ระยะที่สองของกระทรวงยุติธรรม โครงกำรกำรเสวนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำแก่หน่วยงำนของรัฐอื่นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขัน 
ทำงกำรค ้ำ โครงกำรส ่งเสริมควำมรู ้ด ้ำนกฎหมำยกำรศึกษำและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข ้องของส�ำนักงำน 
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยภำยใต้พระรำชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
โครงกำรส่วนมำกจะมุ่งพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนของรัฐในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่หน่วยงำนรับผิดชอบ  
ในขณะที่ยังคงขำดกำรด�ำเนินกำรในกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจระบบกฎหมำย รวมท้ังสิทธิหน้ำที่ 
ตำมกฎหมำยในภำพรวม นอกจำกนั้น ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ https://law.go.th  
ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญในกำรบูรณำกำรกฎหมำยต่ำง ๆ และเปิดให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและติดตำม
ผลกระทบจำกกฎหมำย และกำรบังคับใช้กฎหมำยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำมิติด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory  
Enforcement) ของดัชนีนิติธรรม (The Rule of Law Index) ที่ประเทศไทยมีคะแนนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  
จะเห็นว่ำมีควำมท้ำทำยมำกท่ีจะบรรลุเป้ำหมำย “กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำมคุ ้มค่ำ 
ทำงเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม” ในปี 2565 ได้ นอกจำกนั้น ร่ำงกฎหมำยส�ำคัญ ได้แก่  
ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท�ำประมวลกฎหมำยและกฎเพื่อให ้ประชำชนเข ้ำถึงได ้โดยสะดวก พ.ศ. . . . . ยังคงอยู ่ระหว ่ำง 
กำรด�ำเนินกำร ประกอบกับปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำม กำรเริ่มใช้งำนระบบกลำง 
ด้ำนกฎหมำย (Law Portal) ในระยะท่ีหน่ึง ซ่ึงเป ็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะเร่งกระบวนกำรพัฒนำ และบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ
ได้ในระยะต่อไป

ข ้อ เสนอแนะเพื่ อการบรรลุ เป ้ าหมาย  ส� ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส� ำนักงำนพัฒนำ 
รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ควรเร่งสร้ำงควำมรับรู้และประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชน 
ใช ้ งำนระบบกลำงด ้ำนกฎหมำย (Law Portal )  เว็บไซต ์  https://law.go.th ในกำรร ่วมพัฒนำ 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยให้มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัด
พัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำยในระยะท่ีสองเพื่อเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศต่อไป  
นอกจำกนั้น ควรเร่งรัดกำรประกำศใช้ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม 
พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำประมวลกฎหมำยและกฎเพ่ือให้ประชำชนเข้ำถึงได้โดยสะดวก  
พ.ศ. .... รวมท้ังใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีมำสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงมีหน้ำที่บังคับใช้ 
กฎหมำยและประชำชนรับรู ้และเข ้ำใจกฎหมำยในภำพรวม และเพื่อลดอ�ำนำจดุลพินิจของเจ ้ำหน้ำที่ 
เพื่อเพ่ิมควำมเช่ือมั่นของประชำชนต่อกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
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การพัฒนากฎหมาย

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 จ�านวน/ระดับของมาตรการ/กลไก ที่ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการทบทวนความจ�าเป็น 
เหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ร้อยละ 50

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 กฎหมำยเปรียบเสมือนกติกำของสังคมเพ่ือให้ทุกคนอยู ่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ
ประเทศไทยได้มีกำรตรำกฎหมำยในระดับต่ำง ๆ ขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก ขณะที่บริบทกำรพัฒนำเทคโนโลยี  
และสภำพแวดล้อม มีกำรเปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจึงมีควำมส�ำคัญ 
ต่อกำรทบทวนควำมจ�ำเป็น ควำมเหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย เพื่อพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้อง 
กับสภำพกำรณ์และบังคับใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
ที่ก�ำหนดนั้น มีปัจจัยขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ เช่น ข้อมูลกฎหมำย ในส่วนของกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 
กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยกำรแสดงควำมคิดเห็น 
ของประชำชน รวมท้ังควำมสะดวกในกำรเข ้ำถึงกฎหมำย และสื่อประชำสัมพันธ ์ ซึ่งในช ่วงที่ผ ่ำนมำ 
มีประเด็นท้ำทำยท่ีส�ำคัญ คือ กำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ แนวทำง กรอบระยะเวลำตำมพระรำชบัญญัต ิ
หลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 ของหน่วยงำนต่ำง ๆ  
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐและประชำชนสำมำรถ 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย  ภำยหลังจำกที่พระรำชบัญญั ติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกรำคม 
2564 เห็นชอบกำรด�ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติดังกล่ำว โดยให้ 
หน่วยงำนของรัฐก�ำหนดหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลำกำรประเมินผลสัมฤทธ์ิ กำรเผยแพร่ข ้อมูล  
ค�ำอธิบำยของกฎหมำย และกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องกับมำตรำ 22 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ที่ต้องตรวจ
สอบกฎหมำยในควำมรับผิดชอบในกำรออกกฎหรือด�ำเนินกำรเพ่ือประชำชนสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย 
หรือได้รับสิทธิประโยชน์จำกกฎหมำยท่ีมีควำมชัดเจนยิ่งขึ้นในกำรด�ำเนินกำร ประกอบกับช่วงที่ผ ่ำนมำ 
ระบบกลำงทำงกฎหมำย (Law Portal) ได้เปิดให้บริกำรในระยะที่หนึ่งอย่ำงเป็นทำงกำร โดยเป็นช่องทำง 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นว่ำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยกำรให้ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรทบทวนควำมจ�ำเป็นเหมำะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำยได้

การด�าเนินการที่ผ่านมา  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 
ได้ร ่วมมือกันพัฒนำและเปิดใช้งำน “ระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal)” โดยเป็นกำรด�ำเนินกำร 
ในระยะที่หนึ่งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย 
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย รวมถึงเป็นศูนย์กลำงข้อมูลทำงกฎหมำยของประเทศเพื่อให้ประชำชน 
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใช้ในกำรศึกษำและอ้ำงอิงได้ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำได้เปิดรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำง
ทำงกฎหมำยหลำยฉบับ เช ่น โครงกำรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์เกี่ยวกับอัตรำ 
ดอกเบี้ย โครงกำรร่ำงพระรำชบัญญัติกำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. และโครงกำรประเมินผล
สัมฤทธิ์ของพระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอ 
กฎหมำย พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 27 พฤษภำคม 2564 โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำวจะเป็น 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนสำมำรถเข้ำชื่อเสนอกฎหมำยได้ และมีกำรจัดกิจกรรมสัมมนำ 
ในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นกำรเข้ำชื่อเสนอกฎหมำย เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรเข้ำชื่อเสนอ
กฎหมำย กำรเข้ำชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฯ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และกลไกช่วยเหลือประชำชน
ในกำรจัดท�ำและเสนอร่ำงกฎหมำยได้อย ่ำงถูกต้อง ทั้งนี้  กำรด�ำเนินกำรจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนได้ 
โดยข้อมูลกฎหมำย ท่ีมีสำระส�ำคัญของกฎหมำยกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน และกระบวนกำร 
สร้ำงกำรมีส ่วนร ่วมโดยกำรแสดงควำมคิดเห็นของประชำชน กำรน�ำเทคโนโลยีมำเพื่อใช ้เป ็นช่องทำง 
กำรเข้ำถึงกฎหมำย ตลอดจนกำรมีฐำนข้อมูลเดียวกัน

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม22

618



220101220103

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยจำกกำรก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินกำร
และกำรขับเคลื่อนตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร ่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ ์
ทำงกฎหมำย พ.ศ. 2562 ให้มีควำมชัดเจน รวมทั้งมีกำรเปิดใช้งำนระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal)  
เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำยแล้วนั้น ประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญ 
ในระยะต่อไป คือกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกฎหมำยของประเทศในระยะท่ีสองให้เสร็จตำมเป้ำหมำย 
และกรอบระยะเวลำ โดยให้ควำมส�ำคัญกับควำมสะดวกในกำรใช้งำนของผู้ใช้งำนกลุ่มต่ำง ๆ และประสิทธิภำพ
ของระบบค้นหำข้อมูล ตลอดจนกำรเชื่อมโยงกับแนวปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ค�ำพิพำกษำ และควำมเห็น 
ทำงด้ำนกฎหมำยของหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง มีระบบฐำนข้อมูลกลำงท่ีมีควำมสมบูรณ์ รวมท้ังสนับสนุน 
ให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกฎหมำย ที่จะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก�ำหนด 
ไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรมต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	หน่วยงำนผู ้รับผิดชอบตำมกฎหมำย ควรด�ำเนินกำรตำมข้ันตอน 
ของพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562 
อย่ำงเคร่งครัด และหน่วยงำนก�ำกับกำรด�ำเนินงำนพัฒนำระบบกลำงด้ำนกฎหมำย (Law Portal) และเร่งพัฒนำ
ระบบในระยะที่สองให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด เพ่ือให้ระบบกลำงด้ำนกฎหมำยมีควำมสมบูรณ์ 
เกิดประสิทธิภำพในกำรให ้บริกำรแก ่ประชำชนได ้เข ้ำถึงกฎหมำยโดยสะดวก รวมทั้งเผยแพร ่ควำมรู  ้
กฎหมำย โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้มีกำรใช้งำนระบบมำกยิ่งขึ้น กำรมีข้อมูลกฎหมำยที่เป็นกำรใช้ภำษำ 
ที่เข้ำใจง่ำย กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมโดยกำรติดตำมสถำนะของกฎหมำย เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำกฎหมำยได้ตำมเป้ำหมำยต่อไป
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

แผนแม่บทย่อย

การอ�านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 อัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้นของจ�านวนขั้นตอนในการอ�านวยความยุติธรรมท่ีใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความโปร่งใส ความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ 75 ของจ�านวน 
ขั้นตอนที่ส�าคัญ และประเภทและระดับของมาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพ่ือความเสมอภาค 
ในกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ 100 (มาตรการเพ่ือคุ้มครองหรืออ�านวยความสะดวก 
ให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม)

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

220201

 แผนแม่บทย่อยกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมมีจุดเน้นให้มีกระบวนกำรยุติธรรมท่ีเคำรพต่อสิทธ ิ
มนุษยชน มีธรรมำภิบำล และมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำระดับสำกล ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม
ได้โดยสะดวกและเสมอภำค เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมมีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรท�ำงำนร่วมกันอย่ำงบูรณำกำร โดยมีปัจจัยส�ำคัญท่ีส่งผลต่อ 
กำรบรรลุเป้ำหมำย ได้แก่ กำรเคำรพสิทธิและเสรีภำพของผู ้ที่มีส ่วนเกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำงจิตส�ำนึก 
และกำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีเพื่อให้สังคมสงบสุข กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำมำ 
มีส ่วนร ่วม ตลอดจนกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งระบบ  
ทั้งนี้ ในระยะที่ผ่ำนมำยังคงมีควำมท้ำทำยในกำรบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนกำรยุติ ธรรม ตลอดจนหน ่วยงำนท่ี เกี่ ยวข ้องในกระบวนกำรยุ ติธรรมหลำยหน ่วยงำน 
ยังคงมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่ำงกันในกำรด�ำเนินงำน รวมถึงมีกฎหมำย จริยธรรม/จรรยำบรรณวิชำชีพ 
ที่แตกต่ำงกันระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมสำมำรถเทียบเคียง 
จำกข้อมูลรำยงำนที่เก่ียวข้อง คือ ดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) จัดท�ำโดย World Justice Project 
(WJP) โดยพิจำรณำจำกมิติด้ำนที่ 6 กำรบังคับใช้กฎหมำย (Regulatory Enforcement) มิติด้ำนที่ 7 
กระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง (Civil Justice) และมิติด้ำนที่ 8 กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal  
Justice) จะพบว่ำ (1)	มิติด้านที่	6	การบังคับใช้กฎหมาย	 (Regulatory Enforcement) คะแนนในกำรบังคับใช้ 
กฎหมำยของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำก 0.50 คะแนน ในปี 2561 เป็น 0.48 คะแนน 
ในปี 2562 และ 0.47 คะแนน ในปี 2563 และ 0.46 คะแนน ในปี 2564 จัดอยู่ล�ำดับที่ 95 จำกทั้งหมด  
139 ประเทศท่ัวโลก (2)	มิติด้านที่	7	กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) คะแนนของกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงแพ่งของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 0.53 คะแนนในปี 2561 เป็น 0.49 คะแนน
ในปี 2562 และ 0.48 คะแนนในปี 2563 และปี 2564 โดยจัดอยู่ในล�ำดับที่ 88 จำกทั้งหมด 139 ประเทศ 
ทั่วโลก และ (3)	มิติด้านที่	 8	กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) คะแนนของกระบวนกำร
ยุติ ธรรมทำงอำญำของประเทศไทยมีแนวโน ้ม ท่ี ดีขึ้นอย ่ำงต ่อ เนื่ องจำก 0.40 คะแนนในป ี  2561  
เป็น 0.42 คะแนนในปี 2562 และ 0.43 คะแนนในปี 2563 และ 0.48 คะแนนในปี 2564 ซ่ึงเป็นล�ำดับที่ 75  
จำกทั้ งหมด 139 ประเทศท่ัวโลก ซึ่ งสะท ้อนว ่ำประเทศไทยยังคงมีป ัญหำในกำรบังคับใช ้กฎหมำย 
และกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่ง ในขณะท่ีกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ 
ในภำพรวมสถำนกำรณ์กำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมมีควำมโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภำค 
ทั่วถึง เป็นธรรม และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ” ยังคงต�่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยในระดับเสี่ยง

การด�าเนินการท่ีผ่านมา  ในปี 2564 มีกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญเพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2561	–	2565) 
โดยเฉพำะในด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมสู ่กำรปฏิบัติ และวำงกรอบในกำรจัดท�ำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	สร้างความสมานฉันท์
ในสังคม โดยใช้มำตรกำรพิเศษแทนกำรด�ำเนินคดีอำญำ ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 โดยกระทรวงยุติธรรม 
และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนมีนโยบำยน�ำเอำกระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ (Restorative 
Justice) เข ้ำมำใช้ในกระบวนกำรยุติธรรมส�ำหรับเด็กและเยำวชน โดยมุ ่งให้ผู ้ เสียหำยได้รับกำรรักษำ 
เยียวยำและชดใช้ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น อีกทั้งเปิดโอกำสให้ครอบครัวและชุมชนของผู ้กระท�ำผิดได้เข้ำมำ 
มีส ่วนร่วมในกำรแก้ไขบ�ำบัดฟื ้นฟูด ้วย	 โครงการค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ ่าย 
แก่จ�าเลยในคดีอาญา ที่มุ่งให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรม 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้เสียหำย 
ในคดีอำญำหรือบุคคลซึ่งได ้รับควำมเสียหำยถึงแก่ชีวิตหรือแก่ร ่ำงกำยหรือจิตใจ เนื่องจำกกำรกระท�ำ 
ควำมผิดอำญำของผู ้อื่น โดยตนมิได ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องกับกำรกระท�ำควำมผิดนั้น (2) จ�ำเลยในคดีอำญำ  
และถูกคุมขังระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี หำกปรำกฏตำมค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดในคดีนั้นว ่ำ ข ้อเท็จจริง 
ฟังเป็นท่ียุติว่ำจ�ำเลยมิได้เป็นผู้กระท�ำควำมผิด หรือกำรกระท�ำของจ�ำเลยไม่เป็นควำมผิด ให้ได้รับกำรช่วยเหลือ
เยียวยำโดยรัฐตำมรัฐธรรมนูญฯ และโครงการส่งเสริมการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับตรวจสอบหรือจ�ากัด 
การเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราว	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564 ที่กระทรวงยุติธรรม 
และส�ำนักงำนศำลยุติธรรมมีกำรน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับตรวจสอบหรือจ�ำกัดกำรเดินทำงของบุคคล 
มำใช้ในกำรปล่อยช่ัวครำว (Electronic Monitoring : EM) มำใช้กับผู ้กระท�ำผิดในระบบงำนคุมประพฤติ 
จ�ำนวน 30,000 เครื่อง ครอบคลุมศำลยุติธรรม จ�ำนวน 171 ศำล เพื่อให้ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลยมีโอกำส 
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ได ้ รับกำรปล ่อยตัวมำกข้ึน อันเป ็นกำรคุ ้มครองสิทธิ เสรีภำพแก ่ผู ้ต ้องหำและจ�ำเลยตำมเจตนำรมณ์ 
ของกฎหมำย ในขณะท่ีมีกำรด�ำเนินกำรส�ำคัญเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
อำทิ โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน	มีวัตถุประสงค์ 2 ประกำร ได้แก่ (1) ช่วยเหลือประชำชน 
ในทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม และกำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำทในชุมชน (2) เสริมสร้ำงศักยภำพ
และควำมเข ้มแข็งด ้ ำนกฎหมำยและควำมยุ ติธรรมแก ่ประชำชน ท้ังนี้  ส� ำนักงำนยุ ติธรรมจังหวัด 
ท่ัวประเทศได ้ด�ำเนินกำรจัดตั้ งศูนย ์ยุ ติธรรมชุมชนแล ้ว 7,788 ศูนย ์  โดยจัดต้ังอยู ่ ในทุกพ้ืนที่องค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนศูนย์ด�ารงธรรมอ�าเภอเพื่อเป็นช่องทำง 
ในกำรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และให้ข้อมูลส�ำคัญแก่ประชำชน โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
เคล่ือนท่ี จัดตั้งขึ้นเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรเข้ำมำติดต่อกระทรวงยุติธรรม โดยกำรน�ำบทบำท
ภำรกิจของกระทรวงยุติธรรมและกำรน�ำควำมรู ้ด้ำนกฎหมำย เผยแพร่ให้เข้ำถึงประชำชนในเชิงรุก รวมทั้ง 
กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมุ่งเน้นในเขตพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งชุมชนในเขตพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหำนคร 
โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่	ของส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดที่เป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงงำนบริกำรของกระทรวง
ยุติธรรมอย่ำงบูรณำกำรในระดับจังหวัด	 โครงการยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชน ที่มุ ่งให้องค์ควำมรู ้
ในเรื่องกำรท�ำนิติกรรมสัญญำต่ำง ๆ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องแก่ประชำชนในชุมชน/หมู ่บ ้ำน/ครัวเรือน  
เพื่อแก้ปัญหำหน้ีนอกระบบ ในพื้นท่ีควำมรับผิดชอบของศูนย์ยุติธรรมชุมชน	โครงการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการไกล ่ เกล่ียข ้อพิพาท	 พ.ศ.	 2562 ก�ำหนดให ้กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  
และส�ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเป ็นหน่วยงำนซึ่งด�ำเนินกำรไกล่เกลี่ยข ้อพิพำท ในส่วนกลำง 
และส่วนภูมิภำค โครงการสนับสนุนการด�าเนินการตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเพื่อการปฏิรูป
กฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	ที่มุ ่งพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู ้ท�ำหน้ำที่ไกล่เกลี่ยและประนอม 
ข้อพิพำทประจ�ำอ�ำเภอให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพำท 
ทำงแพ่ง พ.ศ. 2553	โครงการเสริมสร้างกระบวนการและข้อพิจารณาให้กับคู่กรณี	ประชาชน	และเจ้าหน้าที่
ของรัฐเกี่ยวกับการไกล ่ เกลี่ยข ้อพิพาทในคดีปกครอง เพื่อให ้คดีเสร็จจำกศำลโดยเร็ว นอกจำกนั้น  
ยังมีโครงกำรส�ำคัญอื่น ๆ ที่ด�ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการกองทุนยุติธรรมมีภำรกิจหลักส�ำคัญ 
ในกำรให ้ควำมช ่วยเหลือประชำชนที่ เดือดร ้อนหรือด ้อยโอกำสให ้ ได ้ รับกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
อย่ำงทั่วถึง เสมอภำค โดยมี 4 ภำรกิจ ได้แก่ กำรช่วยเหลือประชำชนในกำรด�ำเนินคดี กำรขอปล่อยชั่วครำว 
ผู ้ต้องหำหรือจ�ำเลย กำรให้ควำมช่วยเหลือผู ้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรสนับสนุนโครงกำรให้ควำมรู ้
ทำงกฎหมำย โครงการค่าใช้จ ่ายสายด่วนยุติธรรม บริกำรให้ค�ำปรึกษำกฎหมำย หรือสอบถำมข้อมูล  
หรือสอบถำมภำรกิจของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมผ่ำนช่องทำง 1111 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง 
โครงการทนายความอาสาประจ�าสถานีต�ารวจซึ่งจัดหำทนำยควำมอำสำประจ�ำสถำนีต�ำรวจให้ครบทุกสถำน ี
ทั่วประเทศ เพ่ือให้มีมำตรกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของผู้เสียหำย ผู้ต้องหำ และจ�ำเลย ให้เข้ำถึงกระบวนกำร
ยุติธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจำกนั้น ยังมีการด�าเนินการส�าคัญเพื่อพัฒนา 
ระบบงานยุติธรรม	อำทิ โครงกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับท่ี 3 โครงกำร 
บูรณำกำรงำนวิจัยของกระทรวงยุติธรรม โครงกำรสร้ำงเสริมองค์ควำมรู ้และพัฒนำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรมในทุกมิติ โครงกำรขับเคลื่อนและส่งเสริมงำนวิจัยด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
สู ่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ โครงกำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนกำรดิจิทัลด้ำนอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
และด้ำนติดตำมสถำนะคดี ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนกำรยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC)  
ซึ่งเป็นระบบที่มีหน่วยงำนเป็นสมำชิกจ�ำนวน 25 หน่วยงำน และโครงกำรพัฒนำระบบกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี
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ปกครองและบริกำรประชำชนผ่ำนช่องทำงศำลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ที่เอื้อต่อการมีกฎหมายที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนโดยเริ่มใช้งำนระบบกลำง 
ด้ำนกฎหมำย (Law Portal) เว็บไซต์ https://law.go.th ในระยะท่ีหนึ่งคือเป็นระบบรับฟังควำมคิดเห็น 
ในกำรจัดท� ำร ่ ำงกฎหมำยและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมำย และติดตำมตรวจสอบกำรด�ำ เนิน 
กำรทำงกฎหมำยของหน่วยงำนของรัฐ และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรในระยะที่สองคือกำรเป็นฐำน
ข้อมูลกฎหมำยของประเทศต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจำรณำจำกกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญในปี 2564 จะพบว่ำ
ประเด็นกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือลดควำมซ�้ำซ้อนของภำรกิจ เช่น  
กำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กำรส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกยังคงเป็นควำมท้ำทำยในกำรบรรล ุ
เป้ำหมำยอีกท้ังหน่วยงำนที่ด�ำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยส่วนมำกจะเป็นหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม 
ที่อยู ่ ในระดับกลำงน�้ำ (ได ้แก ่ ส�ำนักงำนอัยกำร ส�ำนักงำนศำล) และปลำยน�้ำ (ได ้แก ่ กรมรำชทัณฑ ์ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก) รวมท้ังกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกที่เป็นกำรลดภำระของกระบวนกำรยุติธรรม  
แต่หน่วยงำนที่อยู ่ในระดับต้นน�้ำของกระบวนกำรยุติธรรม (ได้แก่ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำน 
ที่ ใช ้อ� ำนำจในทำงปกครอง)  ยั ง ไม ่ มีกำรด�ำ เนินงำนส�ำคัญที่ ส ่ งผลต ่อป ัจ จัยในกำรบรรลุ เป ้ำหมำย 
อย่ำงเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนที่เ ก่ียวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมต้องให้ควำมส�ำคัญ 
กับกำรบูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนกันอย่ำงเป็นระบบ เพื่อลดควำมซ�้ำซ้อน และอ�ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว 
ของกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งหน่วยงำนในระดับต้นน�้ำของกระบวนกำรยุติธรรมต้องให้ควำมส�ำคัญ 
ในกำรเปิดโอกำสในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมที่เสมอภำค เพ่ือยกระดับระบบงำนยุติธรรมให้เป็นไป 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเชื่อมต่อข้อมูลของกระบวนกำรยุติธรรม
ให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง สำมำรถสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำย “กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม 
มีควำมโปร่งใสสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ทั่วถึง เป็นธรรม และปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ” ให้เกิดขึ้นได ้
อย่ำงเป็นรูปธรรม
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