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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดท าขึ้น เพ่ือเป็นกลไกส าคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมีกระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เป้าหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในทุกด้าน 
บรรลุความส าเร็จในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบริบท 
การพัฒนาประเทศ และการน ากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพและความโปร่ง ใส ท าให้เกิดปัญหา 
ในการด าเนินงานของภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหากระบวนการยุติธรรมของประเทศ  
ที่ ขาดความโปร่ ง ใส อัน เกิดจากหน่ วยงานในกระบวนการยุติ ธ รรมที่ ยั ง ไม่สามารถด า เนินการ  
อย่างสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดความเป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ อั นสามารถสะท้อน 
ได้จากดัชนีนิติธรรม จัดท าโดย World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และล าดับที่ ๘๐ จาก ๑๓๙ ประเทศ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชน 
ทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และไม่เลือกปฏิบัติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้ความส าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็น 
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม 
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ า 
และความไม่เท่าเทียม 

๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส  
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติ ธรรม 
ให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 



 

-๒- 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๒.๑ บทน า 

กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายใน  
และระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านของกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจากการเป็นแค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต 
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นหัวใจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สร้างความเสมอภาค  
และความเท่าเทียมกัน และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
และมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ก าหนดให้กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อ านาจรัฐ  
อีกต่อไป แต่ เป็น เครื่ องมือของประชาชนทั้ งประเทศที่จะใช้สร้ างสั งคมที่ พัฒนาอย่าง เป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง 

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒.๒  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๓  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 

 



 

-๓- 

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 

๔.๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

๔.๗.๒  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

๔.๗.๓  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๘  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม 

๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน
ของการค้นหาความจริง 

๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๒๒๐๐๐๐๑ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน

ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม 

ดัชนีนิติธรรมของ ๕ ปัจจัย 
๑. การจ ากัดอ านาจรัฐ 

๒. ปราศจากการคอรัปชั่น 
๓. รัฐบาลโปร่งใส 
๔. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 

๕. ความเป็นระเบียบและความม่ันคง 
(คะแนนเฉลี่ย) 

 
 

ไม่ต่ ากว่า ๐.๖๕ ไม่ต่ ากว่า ๐.๗๐ ไม่ต่ ากว่า ๐.๗๕  

๒๒๐๐๐๐๒ การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรมของ ๓ ปัจจัย 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย 

๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า ๐.๖๐ ไม่ต่ ากว่า ๐.๗๐ ไม่ต่ ากว่า ๐.๘๐  
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ส่วนที่ ๓ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วย แผนย่อย 

จ านวน ๒ แผน ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 

กฎหมายเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการท าให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และด าเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การพัฒนา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่น าไปสู่ความ
เหลื่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
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๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย  

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้าง
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ 
โดยทั่วถึง 

สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการ
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือ

ยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(กรณีมีกฎหมายบัญญัติใหม่) 

ร้อยละจ านวนคดี/เรื่องร้องเรียน
ที่เก่ียวกับการไม่รับความเป็น

ธรรมจากกฎหมาย 

- คดีท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค  

การจ้างแรงงานที่ไม่เป็น
ธรรม และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ ๕๐ 

คดีท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
การคุ้มครองผู้บริโภค  

การจ้างแรงงานที่ไม่เป็น
ธรรม และการผูกขาดทาง
การค้าลดลงร้อยละ ๗๕ 

๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้
กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม  
ปัจจัยย่อยการบังคับใช้

กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ 
(คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๖๕ คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๗๕ คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๘๕ คะแนน* 

ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม 

(คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๔๐ คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๕๐ คะแนน* 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๖๐ คะแนน* 

๒๒๐๑๐๓ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎหมาย 

อัตราการเพ่ิมขึ้นของการมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

อยู่ระหว่างการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง
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๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ค านึงถึงสภาพปัญหา  
และประเมินผลสัมฤทธิ์  ทบทวนความจ าเป็นความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ ทุกล าดับชั้น 
ของกฎหมาย ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้ าซ้อน ลดความเหลื่อมล้ า มีความเป็นธรรมในสังคม 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ 
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับ 
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน  
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในทุกภาคการผลิต 
โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องด าเนินการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน 
และเป็นระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่หลากหลาย เพ่ือสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณา  
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงาน
ของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ 

๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม  
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้  จริยธรรม พร้อมให้ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 

๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพ่ิม
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม 
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๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ่งสู่การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรม  
ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมและการบริหารจัดการ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม 

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ  
การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 
 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 

รหัสเป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
๒๒๐๒๐๑ ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม 

มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว  
เ สมอภาค ทั่ ว ถึ ง  เ ป็ น ธ ร รม  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

(คะแนน) 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ คะแนน* 
 

ไม่ต่ ากว่า ๓.๗๕ คะแนน* 
 

ไม่ต่ ากว่า ๔.๐๐ คะแนน*  
 
 

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง



 

-๑๐- 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม  

ให้เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล 
ในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ มุ่งอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก 
และรวดเร็ว  

๒) ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม 
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามค าพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
เชิงประจักษ์ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันบนพ้ืนฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
และผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน 

๓) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 

๕) ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ โดยจัดให้ 
มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ 
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ  
มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 



 

-๑๑- 

๗) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 

ที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่
สังคม เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบ  

คุมประพฤติในชุมชน 

 

   


