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การปฏิรูปประสิทธิภาพ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑

โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

หากจะกล่าวถึง “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” หรือ “Criminal
Justice Performance Indicators” นัน้ ถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีส่ ามารถท�ำให้ทราบถึงข้อบกพร่อง
หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของกระบวนการยุตธิ รรมได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ในการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และวางแผนแก้ไข รวมทั้งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ก�ำหนดนโยบายหรือผู้ที่มี
อ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูป โดยผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคมต่อ
กระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวม ตลอดจนช่วยส่งสัญญาณไปยังทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความจ�ำเป็น
ในการปฏิรูปและรับทราบผลของการปฏิรูปได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงให้ความส�ำคัญต่อการทดลองและการน�ำตัวชี้วัดมาใช้กับกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายในการ
ประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กร และยังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ทีส่ ามารถสะท้อนหรือประเมินหลักนิตธิ รรมของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากแนวทาง
ในการจัดท�ำ “ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม” ในระดับสากล อาทิ “The United Nations Rule of Law
Indicators” ขององค์การสหประชาชาติ เพือ่ ช่วยในการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพขัน้ พืน้ ฐาน
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และ “The WJP Rule of Law
Index” ของโครงการยุตธิ รรมโลก (The World Justice Project) เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่าง ๆ๒
จัดโดย คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
ร่วมกับส�ำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) ในโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด” ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกรุงเทพ
โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร.
๒
สถาบันเพื่อการปฏิรูปและการส่งเสริมนโยบายทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประเทศแคนาดา (The International
Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy - ICCLR), แนวทางการจัดท�ำและการใช้ตวั ชีว้ ดั ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา, หน้า ๘, สืบค้นจากเว็บไซต์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (สธท.) หรือ Thailand
Institute of Justice (TIJ) (www.tijthailand.org).
๑
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จากประโยชน์และความส�ำคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อน
การปฏิรปู ประเทศ ได้พจิ ารณาเห็นว่าควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านกระบวนการยุตธิ รรมของไทย
ให้กา้ วไปข้างหน้าตามมาตรฐานอันเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ซึง่ ไม่เพียงแต่จะช่วยอ�ำนวยความยุตธิ รรม
และการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยรวมในสายตา
นานาชาติ ซึง่ ส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย ดังนัน้ คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมกับส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรม (สกธ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท�ำฐานข้อมูล ดัชนีชี้วัดด้านกระบวนการ
ยุตธิ รรม (Justice Index) และรายงานแนวโน้มสถานการณ์ดา้ นกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศ จึงได้
ก�ำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
ทัง้ นี้ เพื่อเผยแพร่แนวคิดในการปฏิรปู ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้การประเมิน
เป็นตัวชี้วัด ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ที่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถใช้ติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุตธิ รรม อันเป็นการช่วยเพิม่ ความโปร่งใสและคุณภาพในการด�ำเนินงานของบุคลากร
ในกระบวนการยุตธิ รรม รวมทัง้ เป็นเวทีในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และข้อมูลข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
การพัฒนาตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย ซึง่ การสัมมนาในครัง้ นี้
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุตธิ รรม คนทีห่ นึง่ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี พลโท กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ รองประธาน
กรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม คนทีส่ าม และประธาน
อนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน เป็นผู้กล่าว
รายงาน
จากนั้น มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสนับสนุนของส�ำนักงานกิจการยุติธรรมต่อการปฏิรูป
ตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” โดย นางศิวากร คูรัตนเวช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการ
ยุติธรรม รวมทั้งมีการจัดเวทีอภิปราย ในหัวข้อ “หลักการและประสบการณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรม” โดย นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด
และอนุกรรมาธิการปฏิรปู การเพิม่ ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเพือ่ ประชาชน  พันต�ำรวจโท
ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม  
นายณรงค์ บุญโญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ ดร.เกียรติอนันต์
ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งนี้ โดยมี
สาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
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นางศิวากร คูรัตนเวช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง
“การสนับสนุนของส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรมต่อการปฏิรปู ตัวชีว้ ดั กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา”
โดยสรุปว่า งานด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น มีความจ�ำเป็นต่อการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น
แกสังคม ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน รวมทัง้ การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน
แต่เนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีอยู่หลายองค์กรและมีหน้าที่
รับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกัน จึงมีปัญหาในการบริหารงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่ยังไม่มีความเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรม
ของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคลองกัน และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้การอ�ำนวย
ความยุตธิ รรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม จึงได้มกี ารตรา “พระราชบัญญัติ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙” เพื่อจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ซึ่งเรียกโดย่อว่า “กพยช.” ขึ้น๓ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นองค์กรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ในการร่วมกันวางแผน การบริหารงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ให้เกิดประโยชนตอประเทศต่อไป ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดให้ “ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม”
หรือทีเ่ รียกโดยย่อว่า “สกธ.” เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ และมีอำ� นาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก�ำหนด
ดังนั้น จากการที่ “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ” ถูกจัดตั้งขึ้น
เพื่อเป็นเวทีสะท้อนปัญหาและประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านงานยุติธรรม
รวมทัง้ ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานด้านกระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวมของประเทศ เพือ่ ให้การพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือ “สกธ.” ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรกลางในการ
บูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม และหน่วยงานต่าง ๆ
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการพัฒนา
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) มีองค์ประกอบ ดังนี้
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยต�ำแหน่ง จ�ำนวน ๒๕ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการส�ำนักงานศาลปกครอง เลขาธิการส�ำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการ
เนติบัณฑิตยสภา นายกสภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๑ คน คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนส�ำนักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากคณะรัฐมนตรีจ�ำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นเลขานุการ และ
(๕) ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ�ำนวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ.
๓
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รวมถึงองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ในการบริหารงานยุติธรรม และการจัดท�ำแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่จะใช้
เป็นแผนงานหลักในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมร่วมกันอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการรับผิดชอบด�ำเนินการจัดท�ำ “งบประมาณบูรณาการด้านกระบวนการ
ยุติธรรม” ซึ่งจะท�ำให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องแผนแม่บท ด�ำเนินงานไปได้โดยมี
งบประมาณจัดสรรอย่างเหมาะสม เพราะสามารถลดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความซ�้ำซ้อน
ภายใต้แผนจัดสรรงบประมาณได้ และยังท�ำให้เห็นภาพรวมของการใช้จา่ ยเงินงบประมาณในกระบวนการ
ยุติธรรมว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชน
ได้อย่างถูกจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ตัวชี้วัด” ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานหรือวัดความส�ำเร็จของ
การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ แล้วจะพบว่า หน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมได้มกี ารจัดท�ำและเริม่ พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกิดจากการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงานแล้ว
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการของหน่วยงานนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและสถิติ
ที่จัดเก็บดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับการจัดท�ำตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output Indicators)
และตัวชี้วัดระดับกิจกรรม มากกว่าที่จะเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ กล่าวคือ ข้อมูลสถิติที่ได้จากการ
ปฏิบตั งิ านนีท้ ำ� ให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำ� กิจกรรมใดบ้างในรอบการประเมิน เช่น สถิตกิ ารจับกุม
ผู้กระท�ำความผิด หรือการเสนอส�ำนวนคดีเพื่อสั่งฟ้อง มากกว่าการสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง ๆ
ที่หน่วยงานได้ท�ำขึ้นนั้นสามารถส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อย
เพียงใด เช่น จ�ำนวนตัวเลขหรือสถิติที่แสดงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนในสังคม
สามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในเรือ่ ง
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมหรือปัญหาการเลือกปฏิบัติ และสถิติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด�ำเนินคดี ย่อมท�ำให้ทราบว่าการด�ำเนินคดีมคี วามล่าช้าหรือไม่ หรือสามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพในการ
พิจารณาคดีหรือสาเหตุของการใช้เวลาที่ล่าช้าเกินควร เป็นต้น ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดเก็บ
และการบริหารจัดการข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานหรือเกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญในการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศให้นานาชาติได้เห็นถึงความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือของระบบประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย และเป็นพยานหลักฐานที่จะยืนยันหรือพิสูจน์
ข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ปรากฏอย่างชัดเจน
โดยส�ำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการพัฒนา “ระบบเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านกระบวนการยุตธิ รรม”
(Data Exchange Center หรือ DXC) จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการน�ำไปวิเคราะห์
และสังเคราะห์ตามตัวชีว้ ดั เพือ่ หาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรมไทย
ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ต่อไป
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ส�ำหรับการอภิปรายในหัวข้อ “หลักการและประสบการณ์เกีย่ วกับตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับกระบวนการ
ยุติธรรม” นั้น มีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจ�ำส�ำนักงานอัยการสูงสุด และอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน ได้กล่าวว่า ในฐานะที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการศึกษาและด�ำเนินการจัดท�ำรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ เรือ่ ง การปฏิรปู ประสิทธิภาพ
กระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชีว้ ดั ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรปู ประเทศแล้วนัน้ ได้พจิ ารณาเห็นว่า นับตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั กระบวนการยุตธิ รรมของไทย
ได้ผ่านการปฏิรูปและพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีการ
ประกาศใช้บงั คับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึง่ ถือเป็นฉบับทีเ่ ปรียบเสมือน
เป็นการน�ำประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญามาบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และมีการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมทีส่ ำ� คัญ ๆ อาทิ การแยกกรมอัยการออกจากกระทรวง
มหาดไทยให้มคี วามอิสระมากขึน้ และมาอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔
การแยกกรมต�ำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทย และจัดตัง้ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติขนึ้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
การแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้งานตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ�ำนาจอธิปไตยมีความ
อิสระในทางบริหารมากขึ้นและต่อมามีการตั้งส�ำนักงานศาลยุติธรรมขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ การตั้ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นในกระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อรองรับกับอาชญากรรมยุคใหม่
ทีไ่ ร้พรมแดนและสลับซับซ้อนได้อย่างทันการณ์ และก�ำหนดให้พนักงานอัยการท�ำงานร่วมกับพนักงาน
สอบสวนในคดีพิเ ศษได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายที่ทันสมัยในการรับมือ กับ
อาชญากรรมข้ามชาติ การฟอกเงิน ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทุกระดับ และปรับระบบเงินเดือนของผู้พิพากษา
และพนักงานอัยการให้มีอัตราที่สูงขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาศึกษาของเยาวชน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและประชาชนยังไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทย
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพราะขาดระบบการติดตาม
และประเมินผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่ดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การบริหาร
จัดการข้อมูลและการจัดท�ำตัวชี้วัดของกระบวนการยุติธรรมไทยมีสภาพปัญหาที่สำ� คัญ ๆ ดังนี้
(๑) หน่วยงานแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างมีการจัดท�ำตัวชี้วัดของตนเอง
ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างท�ำหรือปราศจากทิศทางและจุดหมายที่สอดคล้องกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นหน่วยงาน
ในกระบวนการเดียวกันซึ่งการอ�ำนวยความยุติธรรมของแต่ละหน่วยงานนั้นต้องมีการเชื่อมโยงกัน
โดยตลอด ดังนั้น ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานจึงอาจจะขัดแย้งหรือไม่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) ตัวชีว้ ดั ส่วนใหญ่ทดี่ ำ� เนินการจัดท�ำอยูไ่ ม่สามารถสะท้อนถึงหัวใจหรือแก่นสารของภารกิจ
ส�ำคัญของหน่วยงาน ซึง่ ส่งผลต่อโอกาสทีจ่ ะได้นำ� ผลของตัวชีว้ ดั มาศึกษาทบทวนเพือ่ พิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
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(๓) ตัวชี้วัดไม่มีความเสถียรหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ซึ่งท�ำให้ไม่ได้รับประโยชน์
จากตัวชีว้ ดั เท่าทีค่ วร เพราะไม่สามารถสะท้อนสภาพความเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางบวกและทางลบในแต่ละปี
(over the year) และทั้งในระยะสั้น (๔ - ๙ ปี) และระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป)
(๔) กระบวนการก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นระบบปิด โดยแต่ละหน่วยงานจะเลือกตัวชี้วัดเองเพื่อให้
สามารถท�ำคะแนนตามเป้าหมายได้ไม่ยาก และนิยมใช้ตัวชี้วัดในระดับผลผลิต (output) และระดับ
กิจกรรม (activity) เท่านั้น
(๕) ขาดตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนภาพและผลในระดับผลกระทบ (impact) และผลลัพธ์ (outcome)
ที่มีต่อสังคม รัฐบาลและประชาชนจึงไม่อาจทราบได้ว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ด้านหนึ่งด้านใดนั้น แท้จริงแล้วปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาใด เพราะสาเหตุใด และเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ด้านใดบ้าง เนื่องจากขาดการน�ำผลตามตัวชี้วัดมาประกอบเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งสาเหตุของจุดอ่อนและจุดแข็ง จึงท�ำให้ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าหลังจากผ่าน
การปฏิรูปไปแล้ว ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดหรือไม่ และในประการที่ส�ำคัญสังคมได้ผลจาก
การปฏิรูปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงท�ำให้ขาดการมองผลในภาพรวมของเครื่องมือทางกฎหมาย
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ร้ายแรง เช่น ผลของการป้องกันและปราบปราม
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากต�ำรวจ อัยการ และศาลแล้ว
ควรให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้ามาร่วมก�ำหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ เป็นเป้าหมายในการด�ำเนินงานร่วมกัน
นอกจากนี้ เมื่อขาดตัวชี้วัดที่ตรงตามแก่นสารของภารกิจส�ำคัญของหน่วยงานแล้ว จึงท�ำให้ขาด
การท�ำงานทีถ่ า่ ยทอดลงมาสูข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละรายให้สร้างผลงานได้อย่างตรงจุด ซึง่ ส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ตามแก่นสารของวิชาชีพได้
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดท�ำตัวชี้วัดของกระบวนการ
ยุติธรรมไทยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในประการต่าง ๆ ดังนี๔้
(๑) การปฏิรปู การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ของทุกหน่วยงานในกระบวนยุตธิ รรม โดยให้รว่ มกันก�ำหนด
ตัวชีว้ ดั ของแต่ละส่วนงานและหน่วยงาน รวมทัง้ ของกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ระบบ พร้อมทัง้ ให้การ
ก�ำหนดตัวชี้วัดมีกระบวนการเป็นระบบเปิด ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมด้วย
ทั้งนี้ ควรใช้กลไกของพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ โดยตั้ง “คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูป
การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม ได้แก่ ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด, เอกสารแนบระเบียบ
วาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๗ วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙, หน้า ๑๗ - ๑๙, สืบค้นจากเว็บไซต์
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsadoc2558.html).
๔
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ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และสภาทนายความ โดยมีผู้แทนจากส�ำนักงานกิจการ
ยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการอ�ำนวยความยุตธิ รรมเพือ่ ประชาชน คณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป รวมอยู่ด้วย เพื่อเปลี่ยน
กระบวนการจัดท�ำตัวชี้วัดจากลักษณะที่ต่างหน่วยงานต่างก�ำหนดตัวชี้วัด เป็นการก�ำหนดโดยการ
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) การปฏิรปู ระบบการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลและสถิตเิ กีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรม
ในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นหนึง่ เดียวกัน เพือ่ รองรับระบบการประเมินแบบใหม่ทตี่ อ้ งอาศัยข้อมูล
และสถิตริ ะหว่างส่วนงานต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกัน โดยให้ทกุ หน่วยงานปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการ
บริหารจัดการข้อมูลสถิติของตน แล้วเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยัง “ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านกระบวนการยุติธรรม” (Data Exchange Center : DXC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล
และสถิติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วน และสามารถน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ตามตัวชี้วัดแบบใหม่
(๓) การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้น�ำองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
องค์กรเพือ่ ผลลัพธ์ (result-base performance management system) ตามตัวชีว้ ดั ทีม่ าจากข้อมูล
และหลักฐานเชิงประจักษ์ อันเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวชีว้ ดั เพือ่ น�ำพาองค์กรไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจุดและมีเป้าหมายทีเ่ ป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ควรสร้างกลไกในการติดตามและประเมินความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูป รวมทั้งการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้
ตัวชี้วัดในระบบใหม่ เพื่อพิจารณาทบทวนและเก็บข้อมูลไว้ส�ำหรับปรับแต่ง (f ine tune) ตัวชี้วัด
ตามความจ�ำเป็น
(๔) ผูน้ ำ� ของแต่ละองค์กรควรจะได้เข้ามามีสว่ นร่วมอย่างใกล้ชดิ ในการขับเคลือ่ น (commitment)
พร้อมทั้งสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผน
ด้วยตนเองให้มากทีส่ ดุ และใช้บริษทั ทีป่ รึกษาเพียงเท่าทีจ่ ำ� เป็นอย่างยิง่ เท่านัน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กร
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership) ในยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของตนให้มากยิ่งขึ้น
(๕) เมื่อได้ด�ำเนินการตามแผนปฏิรูปแล้วในระยะหนึ่ง ควรมีการประเมินความจ�ำเป็นในการ
ตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงานต้องร่วมกันก�ำหนดหรือจัดท�ำตามผลการประเมิน
ของตัวชี้วัดตามแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว
(๖) การปฏิรูปการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด โดยน�ำผลตามตัวชี้วัดมาประกอบการวิเคราะห์
ข้อบกพร่อง รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิรูปให้ตรงจุด
(๗) การก�ำหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยควรมีการแถลงผลการประเมินจากตัวชี้วัดร่วมกัน
ต่อประชาชนเป็นประจ�ำทุก ๒ ปี หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเห็นสมควร เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจกระบวนการยุติธรรมได้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ม.ค. - ก.พ. ๖๐
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(๘) การน�ำผลที่ได้จากตัวชี้วัดในมิติที่เกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�ำรายงานของ
ประเทศไทยในเรือ่ งต่าง ๆ เช่น รายงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย เป็นต้น เพื่อแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย
(๙) การจัดให้มกี ระบวนการและวิธกี ารทีส่ ามารถท�ำให้ผบู้ ริหารระดับสูงในกระบวนการยุตธิ รรม
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การประเมิน
เป็นตัวชี้วัด และเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและด�ำเนินการร่วมกันโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ การใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว (๑๐ ปีขึ้นไป) จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง
ดังนัน้ ควรมีการประชาสัมพันธ์เพือ่ สือ่ สารให้สาธารณะเกิดเข้าใจตรงกันว่าเรือ่ งดังกล่าวมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นต�ำรวจ อัยการ ศาล
หรือเรือนจ�ำ
(๑๐) การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอก
ภาคราชการ เพื่อรับยืนยันหรือรับประกันว่าการด�ำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปตามแผน
การปฏิรูปดังกล่าวจะได้รับการสานต่อหรือด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
นายณรงค์ บุญโญ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองส่งเสริมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แสดง
ความคิดเห็นว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการจัดท�ำ 
“ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ” ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรโดยน�ำ
ตัวชี้วัดมาใช้ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า “KPI” (Key Performance Indicators) มาเป็นตัวชี้วัดผลงาน
หรือความส�ำเร็จของงาน แต่จะด�ำเนินการเฉพาะส่วนราชการ ซึง่ หมายความถึง ๑๕๓ กรม ๒๐ กระทรวง
และ ๗๖ จังหวัด โดยส่วนราชการจะเป็นผู้ก�ำหนดตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ของแต่ละส่วนราชการเอง ก่อนที่จะมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดนั้น
และจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการต่อไป ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ไดม กี ารพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางในการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีพัฒนาการแบ่งออกได้เป็น ๓ ยุค
ดังนี้
ยุคเริ่มแรก (ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็นยุคที่ต้องการสร้างความคุ้นเคย
หรือเตรียมความพร้อมของการประเมินประสิทธิภาพ ดังนัน้ วิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ หรือ KPI
จะวัดจากผลส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ (Pass/Fail) หรือการปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน (Milestones)
และเน้นการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต (Output) เป็นหลัก
ยุคที่สอง (ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖) การประเมินผลตัวชีว้ ดั จะเน้นผลลัพธ์ (Outcome)
เป็นส�ำคัญ และการจัดท�ำตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) กล่าวคือ
แต่เดิมการก�ำหนดตัวชีว้ ดั จะมีลกั ษณะต่างคนต่างท�ำงาน แต่สำ� หรับภารกิจบางอย่างจ�ำเป็นต้องท�ำงาน
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ร่วมกันและไม่สามารถด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น เรื่องยาเสพติด
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงยุตธิ รรม
ต้องก�ำหนดตัวชี้วัดหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน
ยุคที่สาม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน) การจัดท�ำตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นก�ำหนดตัวชี้วัด
ร่วมกันกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญและ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสูระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด รวมทั้งน�ำตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานสากล (International KPIs) มาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพตัวชี้วัดด้วย
ทั้งนี้ ดังได้กล่าวแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลตาม
“ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ” ตามหลักการที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑๕ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๔๕๖ แต่ในปัจจุบันนั้นจะเป็นไปตาม “มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙๗
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแบบการประเมินส่วนราชการตามค�ำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการด�ำเนินงานของส่วนราชการ
ในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล และการอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน รวมทั้ ง
เพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศดังกล่าว
ดังนั้น การประเมินส่วนราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็นการประเมินตาม
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ซึ่งประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ ๑ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Based)
ตัวชี้วัดที่ ๒ ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Based)
ตัวชี้วัดที่ ๓		ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ ทีห่ รือการบูรณาการการด�ำเนินงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Based)
มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ทอ้ งถิน่ การกระจายอ�ำนาจตัดสินใจ การอ�ำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนมีผู้รับ ผิด ชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริก าร จึงเป็น แนวทางหนึ่งที่จ�ำ เป็น อย่างยิ่งเพื่อ ให้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต้องใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ โี ดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้คำ� นึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ ฏิบตั ริ าชการ การมีสว่ นร่วม
ของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ”
๖
มาตรา ๑๒ ก�ำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ ก�ำหนดมาตรการก�ำกับการปฏิบตั ริ าชการ โดยวิธกี ารจัดท�ำความตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษร
หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ” และมาตรา ๔๕ ก�ำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด�ำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด.
๗
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกโดยอาศัย
อ�ำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อก�ำหนดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน.
๕
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การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) และ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ (Potential Based)
อนึง่ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบระหว่าง “การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ” กับ “การประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ” แล้วจะพบว่ามีความแตกต่าง
กันในประการที่ส�ำคัญ ดังนี้
๑. ค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการเป็นระบบการวัดผลสัมฤทธิท์ มี่ กี ารลงนามเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และมีคณะกรรมการเจรจาฯ เป็นผู้พิจารณาตัวชี้วัด น�้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนกับส่วนราชการ
แต่การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการเป็นระบบการ
วัดผลสัมฤทธิท์ เี่ ชือ่ มโยงหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) แนวทาง
การพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ซึง่ ก�ำหนดค่าเป้าหมายชัดเจนและไม่มขี นั้ ตอนการเจรจาตัวชีว้ ดั ท�ำให้สามารถวัดผลไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้
๒. ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายของหน่วยงานกลางตามระบบการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการไม่มกี าร
บูรณาการร่วมกัน ท�ำให้ไม่สามารถเชือ่ มโยงไปสูเ่ ป้าหมายระดับชาติได้ แต่การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการมีการบูรณาการตัวชีว้ ดั ระหว่างหน่วยงานกลาง
ของส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในเอกสารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน และ
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
สามารถประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ (Online) ท�ำให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
๓. ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการมีการประเมินผลเป็นรายปี แต่การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการมีการประเมิน ๒ รอบ ซึง่ สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลและสามารถน�ำผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คุณ
ให้โทษต่อหน่วยงาน ลดความซ�ำ้ ซ้อน และภาระกับส่วนราชการ
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องระดับความส�ำเร็จในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภาพลักษณ์ปัญหา
คอร์รัปชัน ร้อยละของผู้กระท�ำความผิดซ�้ำ  การมีการศึกษาและมีงานท�ำของผู้ที่เคยกระท�ำความผิด
การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในการควบคุมผู้กระท�ำความผิด
แทนการจ�ำคุกในเรือนจ�ำ  และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึง่ ตัวชีว้ ดั ต่าง ๆ ดังกล่าวจ�ำเป็นทีท่ างส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการต้องให้ความส�ำคัญ
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หรือน�ำมาพิจารณาประกอบการก�ำหนดตัวชีว้ ดั หรือการประเมินส่วนราชการทีเ่ ชือ่ มโยงหรือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แนวทางการพัฒนา
ประเทศไทย ๔.๐ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) รวมทัง้ แผนบูรณาการงบประมาณต่าง ๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ส่งเสริม
การด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์
“มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ตามหลักการและแนวทาง การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป
พันต�ำรวจโท ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้อ�ำนวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม ได้แสดงความคิดเห็นว่า แม้วา่ ระบบราชการไทยจะมีการน�ำตัวชีว้ ดั แบบ KPI
มาใช้ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาพบว่า ตัวชี้วัดที่น�ำมาใช้นั้นไม่สามารถใช้บังคับกับองค์กรอิสระหรือส่วนราชการที่ไม่อยู่
ภายใต้ก�ำกับของฝ่ายบริหาร อาทิ ศาล และอัยการได้ จึงส่งผลท�ำให้ KPI ไม่สามารถใช้ชี้วัด
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานได้ทกุ หน่วยงานของกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ ๆ ทีก่ ระบวนการยุตธิ รรม
มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน ซึ่งการด�ำเนินการใด ๆ จะส�ำเร็จลุล่วงได้ ไม่สามารถ
ด�ำเนินการโดยล�ำพังเพียงหน่วยงานเดียว รวมทั้ง KPI ที่จัดท�ำขึ้นยังเป็นเพียงตัวชี้วัดส�ำหรับวัด
ประสิทธิภาพของส่วนราชการในระดับผลผลิตมากกว่าระดับผลลัพธ์ ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับคุณค่า (Value)
ในกระบวนการยุตธิ รรม เช่น คุณค่าในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มจัดท�ำโครงการต้นแบบที่น�ำตัวชี้วัด
มาปรับใช้ (Pilot Project) โดยน�ำตัวอย่างของโครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project)
มาทดลองใช้ กั บ ประเทศไทย ส่ ง ผลให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเกิ ด ความสนใจที่ จ ะน� ำ เรื่ อ งดั ช นี ชี้ วั ด
ด้านกระบวนการยุตธิ รรม (Justice Index) มาปรับใช้ในภาพรวมของทัง้ ประเทศ ซึง่ เบือ้ งต้นได้ดำ� เนินการ
เรือ่ งความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม โดยจัดเก็บตัวอย่างและข้อมูล
จากทั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งนี้ เพื่อให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล จึงจ�ำเป็นต้องน�ำตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศมาพิจารณาศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับใช้กับประเทศไทยอย่างเหมาะสม โดยตัวอย่างตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมของต่างประเทศที่ส�ำคัญ ๆ มีดังนี้
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การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

๑. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลก (The WJP Rule of Law Index)
โครงการยุติธรรมโลก (The World Justice Project : WJP) ไดจัดท�ำดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม
เพือ่ ประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามหลักนิตธิ รรมในแต่ละประเทศ โดยมีตวั ชีว้ ดั ประกอบด้วย
๘ เรื่อง ดังนี้
		
(๑) อ�ำนาจของรัฐบาลที่มีขีดจ�ำกัด (constraints on government powers) ตัวชี้วัดนี้
จะพิจารณาจากการบริหารงานของรัฐบาลและเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ช้อำ� นาจรัฐทีต่ อ้ งอยูภ่ ายใต้กฎหมาย และมีอำ� นาจ
จ�ำกัดเพียงเท่าที่กฎหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น
		
(๒) การปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล (absence of corruption) ตัวชี้วัดนี้
จะพิจารณาจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชันของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการรับสินบน การใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือการทุจริตต่องบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ
		
(๓) การบริหารราชการระบบเปิดหรือการเปิดกว้างของรัฐบาลในการให้ตรวจสอบการท�ำงาน
(open of government) ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะพิจารณาจากการทีร่ ฐั บาลเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล กลไกในการ
ร้องเรียนหรือเครือ่ งมือส�ำหรับตรวจสอบการท�ำงานของรัฐบาล รวมทัง้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสว่ นร่วม
ในการพิจารณาก�ำหนดนโยบายหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยตรง
		
(๔) การคุม้ ครองสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน (fundamental rights) ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะพิจารณาจากการรับรอง
และคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานหรือทีเ่ ป็นทีย่ อมรับกันตามกฎหมายระหว่างประเทศของประชาชน
รวมทั้งการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมหรือปราศจากการเลือกปฏิบัติ
		
(๕) ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือความเป็นระเบียบและมัน่ คงในสังคม (order and
security) ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะพิจารณาจากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
		
(๖) การบังคับใช้กฎหมาย (regulation enforcement) ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากในการ
บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงกฎ ระเบียบ และค�ำสั่งที่ออกมาใช้บังคับอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล
(๗) ความยุตธิ รรมทางแพ่ง (civil justice) ตัวชีว้ ดั นีจ้ ะพิจารณาจากการเข้าถึงและการได้รบั
ความเป็นธรรมธรรมในการด�ำเนินคดีแพ่งของประชาชน รวมทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด�ำเนินคดีอย่างสมควรและเหมาะสม
		
(๘) ความยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาระบบการสอบสวน
และการด�ำเนินคดีทางอาญาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และไม่มีการล�ำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
การเยียวยาแก้ไขผู้เสียหายและการน�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
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๒. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (Rule of Law Indicators)
องค์การสหประชาชาติได้พฒ
ั นาดัชนีชวี้ ดั หลักนิตธิ รรมเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการประเมินสภาพ
และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีชุดตัวชี้วัดดังนี๘้
		
(๑) การประเมินประสิทธิภาพของต�ำรวจ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย ๔ เรื่อง ดังนี้
					(๑.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อนี้จะพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและ
ผลผลิต รวมทั้งความเชื่อมั่นจากสังคม
					(๑.๒) ความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนี้จะพิจารณาจากความเที่ยงตรง
และประสิทธิภาพของการตรวจสอบผูป้ ระพฤติมชิ อบ รวมทัง้ ความโปร่งใสในการใช้อำ� นาจและดุลพินจิ
				 (๑.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
				 (๑.๔) สมรรถภาพ ข้อนี้จะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
		
(๒) การประเมินประสิทธิภาพของศาลและอัยการ มีตัวชี้วัดประกอบด้วย ๔ เรื่อง ดังนี้
				 (๒.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อนี้จะพิจารณาจากความเชื่อมั่นจากสังคม
การเข้าถึงความยุติธรรม และประสิทธิภาพและความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
					(๒.๒) ความเทีย่ งตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนีจ้ ะพิจารณาจากความ
เที่ยงตรง เป็นกลาง และความเป็นอิสระ รวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ
ผู้ประพฤติมิชอบ
				 (๒.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
					(๒.๔) สมรรถภาพ ข้อนี้จะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
		
(๓) การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานราชทัณฑ์ มีตวั ชีว้ ดั ประกอบด้วย ๔ เรือ่ ง ดังนี้
				 (๓.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ข้อนี้จะพิจารณาจากความมั่นคง ปลอดภัย และ
การเคารพกฎเกณฑ์ รวมทั้งสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
					(๓.๒) ความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนี้จะพิจารณาจาก
ความเที่ยงตรง เป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ
ผู้ประพฤติมิชอบ
			
		(๓.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
				 (๓.๔) สมรรถภาพ ข้อนี้จะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และด้าน
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�ำตัวชี้วัดดังกล่าว ส่วนใหญ่มีที่มาจากการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนและผูเ้ ชีย่ วชาญมากกว่าการอาศัยข้อมูลสถิตเิ กีย่ วกับการจับกุม การสืบสวน
สอบสวน การสั่งคดี หรือการพิจารณาตัดสินคดีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๔, หน้า ๕ - ๖.
๘
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๓. ตัวชีว้ ดั ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
		
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕
(พ.ศ. ๒๕๕๘) ที่องค์การสหประชาชาติ ก�ำหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals : MDGs) ทีส่ นิ้ สุดลงเมือ่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยทีป่ ระชุม
สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๐ (The 70th session of the United Nations General
Assembly) เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (The 2030
Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) เพือ่ ให้ประเทศต่าง ๆ
น�ำไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�ำเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม๙
โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังกล่าวประกอบด้วย ๑๗ ตัวชี้วัด ซึ่งหลายตัวชี้วัดมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม อาทิ เรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำ และสังคมเป็นสุข
￼

ภาพแสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ ตัวชี้วัด

ดังนัน้ ในจัดท�ำตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพกระบวนการยุตธิ รรมของไทย จึงได้มกี ารน�ำแนวคิดหรือตัวชีว้ ดั
ของหน่วยงานระดับสากลดังกล่าวมาใช้ในการก�ำหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ซึ่งมี
ประเด็นทีส่ ำ� คัญ ๆ ได้แก่ เรือ่ งการคุม้ ครองความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การเข้าถึงกระบวนการ
ยุตธิ รรมอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ประสิทธิภาพของกระบวนการยุตธิ รรม การคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
ระดับความรุนแรงในการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกระท�ำความผิด กลไกในการไกล่เกลีย่ และระงับข้อพิพาท
การบ�ำบัดและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด และความพึงพอใจของประชาชน ทั้งนี้ การติดตามข้อมูล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญประการหนึ่งที่จะท�ำให้
เห็นความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรม โดยการที่ส�ำนักงานกิจการ
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ (http://osthailand.nic.go.th).
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดท�ำดัชนีชี้วัดกระบวนการยุติธรรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สนิ และการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีผ่ า่ นมา จะเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับ
เปรียบเทียบสถานการณ์ของกระบวนการยุติธรรมในปีต่อไปได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นเหมือนเข็มทิศ
ที่จะก�ำหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียหาย รวมถึงช่วยเหลือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า ดัชนีชวี้ ดั กระบวนการยุตธิ รรม (Justice Index) เป็นความพยายาม
ในการสะท้อนภาพความจริงของภาวะอาชญากรรมและการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของประชาชน
ในประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ติดตามความเคลือ่ นไหวและความเปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ ง อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
ก�ำหนดนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่ า่ นมา ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม กระทรวงยุตธิ รรม ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ  “ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการเข้าถึงความ
ยุติธรรม” ขึ้น โดยเป็นการส�ำรวจสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุตธิ รรม และการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของประชาชน ซึง่ การจัดท�ำดัชนีดงั กล่าว
ได้ดำ� เนินการตามมาตรฐานสากลหรืออ้างอิงตามตัวชีว้ ดั ของโครงการยุตธิ รรมโลก (WJP) และองค์การ
สหประชาชาติ ส่วนการเก็บข้อมูลนั้นมีที่มาจาก ๓ แหล่งที่ส�ำคัญด้วยกัน กล่าวคือ
๑. สถิตทิ างการ (Official Statistics) จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรม ได้แก่
ต�ำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ โดยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มาประกอบ
๒. ข้อมูลการส�ำรวจภาคประชาชน (Public Survey) โดยท�ำการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล
จากประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน จ�ำนวน ๔,๒๕๗ คน จาก ๒๑ จังหวัดทั่วประเทศ
๓. ข้อมูลการส�ำรวจผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม (Expert Survey) โดยสุ่มตัวอย่าง
จากตัวแทนผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการยุตธิ รรม และผูแ้ ทนองค์กรความร่วมมือ
ภาคเอกชน (NGOs) ที่ทำ� งานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม จ�ำนวน ๔๒๑ คน
การส�ำรวจความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นการประเมินหรือ
ชี้วัดสถานการณ์ของกระบวนการยุติธรรม ๘ ด้าน ได้แก่
ด้านที่ ๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ด้านที่ ๒ ความหวาดกลัวภัยของประชาชน
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ด้านที่ ๓ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรม
ด้านที่ ๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ด้านที่ ๕		 หลักประกันสิทธิเสรีภาพและการอ�ำนวยความยุติธรรม
ด้านที่ ๖ การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำความผิด
ด้านที่ ๗ ความพึงพอใจต่องานในกระบวนการยุติธรรม และ
ด้านที่ ๘ ช่องทางและกลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาชน
โดยผลการส�ำรวจปรากฏข้อค้นพบที่ส�ำคัญ ดังนี๑๐
้
- ประชาชนจ�ำนวนมากประสบเหตุอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนเป็นอันดับหนึ่ง
โดยจากการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนพบว่า ร้อยละ ๘.๖ ของครัวเรือนที่ท�ำการส�ำรวจ ระบุว่า
ในช่วงปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ทีผ่ า่ นมาได้ประสบเหตุอาชญากรรมอย่างน้อย ๑ ครัง้ โดยกลุม่ ครัวเรือนทีป่ ระสบ
เหตุนี้ระบุว่าเป็นเรื่อง “คดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนที่พักอาศัย” มากเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ ๓๘.๗
ของผูป้ ระสบเหตุทงั้ หมด, ร้อยละ ๑๒ ถูกขโมยทรัพย์หรือพยายามขโมยยานพาหนะ, ร้อยละ ๑๐ ถูกปล้น
และจี้ชิงทรัพย์, ร้อยละ ๖.๗ ถูกท�ำร้ายหรือพยายามท�ำร้ายร่างกาย, ร้อยละ ๕.๓ ถูกวิ่งราวทรัพย์
และร้อยละ ๒๗.๓ เป็นเรื่องอื่น ๆ เช่น ล้วงกระเป๋า กรรโชกทรัพย์ แชร์ลูกโซ่ ถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิด
ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยครัวเรือนภาคตะวันตกและภาคตะวันออกตกเป็นเหยือ่ อาชญากรรมสูงสุด
ร้อยละ ๑๑.๑ และ ๑๐.๖ ตามล�ำดับ
- ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมค่อนข้างต�ำ่ จากการจัดเก็บข้อมูลดัชนีชวี้ ดั ด้านต่าง ๆ เกีย่ วกับ
สถานการณ์ภัยอาชญากรรม พบว่าประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมรอบตัวค่อนข้างต�่ำ
โดยประชาชนเห็นว่าปัญหา “ยาเสพติด” และ “การพนัน” เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด แต่เมื่อ
พิจารณาถึงการรับรูภ้ ยั อาชญากรรมในภาพรวมของประเทศกลับเป็นไปในทิศทางตรงข้าม โดยประชาชน
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ ๗๕.๑ เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมของประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ดี
ส่วนใหญ่แล้ว (ร้อยละ ๗๑.๖) ประชาชนยังรูส้ กึ ว่าสถานการณ์อาชญากรรมในเขตชุมชนทีพ่ กั อาศัยของตน
ไม่ได้รุนแรงขึ้นตามสภาวะอาชญากรรมที่ตนรับรู้ในภาพรวมของประเทศ
- บทบาทการอ�ำนวยความยุติธรรมของต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น จากข้อมูลพบว่า
หน่วยงานที่ประชาชนมาขอรับบริการมากที่สุด ได้แก่ ต�ำรวจ (ร้อยละ ๕๓.๗) ฝ่ายปกครอง (ร้อยละ
๒๑.๖๓) และหน่วยงานท้องถิน่ (ร้อยละ ๑๘.๑๔) โดยงานบริการเกีย่ วกับกระบวนการยุตธิ รรมทีป่ ระชาชน
เห็นว่ามีปัญหาและมีความพึงพอใจในการให้บริการต�่ำ  คือ การจัดให้มีการไกล่เกลี่ย การเรียกร้อง
ค่าเสียหาย การติดตามแจ้งความคืบหน้าของคดี และการสืบสวนติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย

ข้อมูลจากการแถลงผลการจัดท�ำดัชนีชวี้ ดั ความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ และการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมของประเทศไทย
(Thai Justice Index) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร โดยส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม (http://prministry.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1805&filename=index).
๑๐
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

- การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมและความเชือ่ มัน่ ต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
จากผลการประเมินพบว่า ดัชนีชวี้ ดั ด้านหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการอ�ำนวยความยุตธิ รรม และด้าน
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีค่าคะแนนค่อนข้างต�่ำ  โดยประเด็นที่มีคะแนนการประเมินต�่ำที่สุด
ได้แก่ เรือ่ งการไม่ทราบถึงช่องทางใช้บริการจากหน่วยงาน ความกังวลเกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี
และการไม่ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงกลไกในการเยียวยาความเสียหาย
- สถานการณ์ผกู้ ระท�ำความผิดมีแนวโน้มรุนแรงขึน้ จากการส�ำรวจด้านผูก้ ระท�ำความผิดพบว่า
กระบวนการยุตธิ รรมก�ำลังประสบปัญหาเกีย่ วกับปริมาณของผูก้ ระท�ำความผิดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
โดยข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ทีท่ ำ� หน้าทีด่ แู ล
ผูก้ ระท�ำความผิดพบว่า จ�ำนวนผูก้ ระท�ำความผิดในความดูแลก�ำลังเพิม่ สูงขึน้ ในทุกหน่วยงาน และยังมี
อัตราการกระท�ำความผิดซ�ำ้ เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
- ปัญหาหลักของกระบวนการยุตธิ รรม จากการส�ำรวจมุมมองของประชาชนและผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกระบวนการยุตธิ รรมพบว่า ปัญหาหลักของกระบวนการยุตธิ รรมคือ การคอร์รปั ชัน การเลือกปฏิบตั ิ
ในการบังคับใช้กฎหมาย บทลงโทษมีความรุนแรงไม่เพียงพอทีจ่ ะยับยัง้ การก่ออาชญากรรม ประชาชน
ไม่รู้กฎหมาย การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
ทัง้ นี้ จากผลการส�ำรวจยังพบว่าจุดอ่อนทีค่ วรเร่งแก้ไขคือ เรือ่ ง “ประชาชนขาดความเชือ่ มัน่
ต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพ” ซึ่งอาจจะต้องก�ำหนดช่องทางการเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ผ่านก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่
น�ำความยุติธรรมไปสู่ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงของกลไกการเยียวยา
ความเสียหาย ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานอิสระเพื่อด�ำเนินการช่วยเหลือเหยื่อ
หรือผูเ้ สียหายจากกระบวนการยุตธิ รรมทีผ่ ดิ พลาด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล
หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผูเ้ ขียนมีความเห็นด้วยเป็นอย่างยิง่ กับการปฏิรปู ประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชีว้ ดั ทัง้ นี้ เพราะหากสามารถด�ำเนินการจนบรรลุผลส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว ย่อมจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญส�ำหรับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยุตธิ รรมได้อกี ทางหนึง่ อันเป็นการช่วยเพิม่ ความโปร่งใสและคุณภาพในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้ ตามแนวคิดของวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ ไี่ ด้อภิปรายไว้ดงั กล่าว
โดยเฉพาะความตอนหนึ่งที่ว่า “...ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการอ�ำนวยความยุติธรรม
เป็นสิ่งส�ำคัญต่อการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และกระบวนการยุติธรรมเปรียบเสมือนหัวใจของรัฐที่มี
ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งจ�ำเป็นแก่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ประเทศต่าง ๆ จึงได้ทุ่มเททรัพยากรจ�ำนวนมากในการสร้างและรักษาความศักดิ์สิทธิ์
และน่าเชือ่ ถือของกระบวนการยุตธิ รรมของตน ประกอบกับรัฐบาลและประชาชนย่อมต้องการเครือ่ งมือ
ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่า แท้จริงแล้วกระบวนการยุติธรรมในสังคมของตนได้ท�ำหน้าที่ของมัน
อยู่อย่างดีพอแล้วหรือไม่ ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความส�ำคัญกับ
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การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด

การบริหารจัดการข้อมูลและสถิติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ระบบ “ตัวชีว้ ดั ” เป็นเครือ่ งมือ เนือ่ งจาก
ตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาพให้เห็นได้ตรงกับความเป็นจริงและเข้าใจง่าย และเมื่อน�ำไปใช้ร่วมกับ
กลไกการตรวจสอบอื่น ๆ จะสามารถช่วยสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบ
และหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมในสายตาประชาชนได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ตัวชีว้ ดั ทีด่ สี ามารถบ่งชี้
ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หรือสภาพปัญหาและอุปสรรคเกีย่ วกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรม รวมทัง้ สามารถ
ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญต่อผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิรูป อันเป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ และน�ำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างตรงจุด ตลอดจนยังสามารถใช้ติดตามผลของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อีกด้วย”
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้นย่อมถือเป็นปัจจัยส�ำคัญหนึ่ง
ที่จะช่วยให้การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผล สามารถกระท�ำได้
โดยไม่ยงุ่ ยากและไม่สนิ้ เปลืองงบประมาณจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ หน่วยงานราชการได้เริม่ ใช้
ระบบส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) หากทุกฝ่ายให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลสถิติ
เพื่ อ เป็ นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและผลของการด�ำเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน�ำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน.
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