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นางสาวเพลินตา  ตันรังสรรค์ 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

	 หากจะกล่าวถึง	 “ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” หรือ “Criminal 
Justice Performance Indicators”	นัน้	 ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่ามารถท�าให้ทราบถงึข้อบกพร่อง
หรอืประเดน็ปัญหาต่าง	ๆ 	ของกระบวนการยตุธิรรมได้อย่างเข้าใจง่ายและเป็นประโยชน์ในการก�าหนด 
ยุทธศาสตร์และวางแผนแก้ไข	 รวมทั้งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ก�าหนดนโยบายหรือผู ้ที่ม ี
อ�านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูป	 โดยผลของการประเมินจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ	
ประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจจากสังคมต่อ
กระบวนการยติุธรรมในภาพรวม	ตลอดจนช่วยส่งสญัญาณไปยงัทกุภาคส่วนให้ตระหนักถงึความจ�าเป็น 
ในการปฏิรูปและรับทราบผลของการปฏิรูปได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จึงให้ความส�าคัญต่อการทดลองและการน�าตัวช้ีวัดมาใช้กับกระบวนการต่าง	 ๆ	 เพื่อเป้าหมายในการ
ประเมินและตรวจสอบประสิทธิภาพขององค์กร	 และยังได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ทีส่ามารถสะท้อนหรอืประเมินหลักนิตธิรรมของแต่ละประเทศได้อย่างชดัเจน	ดงัจะเหน็ได้จากแนวทาง
ในการจัดท�า	“ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม”	ในระดับสากล	อาท	ิ“The United Nations Rule of Law 
Indicators”	ขององค์การสหประชาชาติ	เพือ่ช่วยในการตรวจสอบสภาพและประสทิธภิาพขัน้พืน้ฐาน
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	และ	“The WJP Rule of Law 
Index”	ของโครงการยุตธิรรมโลก	(The	World	Justice	Project)	เพือ่ประเมนิผลการด�าเนินงานของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่าง	ๆ๒ 

 ๑จัดโดย	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 
ร่วมกับส�านักงานกิจการยุติธรรม	(สกธ.)	ในโครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด”	ในวันพุธที่	๑๔	ธันวาคม	๒๕๕๙	เวลา	๐๘.๓๐	-	๑๖.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องกรุงเทพ	
โรงแรมรอยัล	ซิตี้	ถนนบรมราชชนน	ีเขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร.
 ๒สถาบันเพ่ือการปฏิรูปและการส่งเสริมนโยบายทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ประเทศแคนาดา	(The	International	
Centre	for	Criminal	Law	Reform	and	Criminal	Justice	Policy	-	ICCLR),	แนวทางการจดัท�าและการใช้ตวัชีว้ดัด้านกระบวนการ 
ยุติธรรมทางอาญา,	หน้า	๘,	สืบค้นจากเว็บไซต์สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)	 (สธท.)	หรือ	Thailand	
Institute	of	Justice	(TIJ)	(www.tijthailand.org).

๑

การปฏิรูปประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
โดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด
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	 จากประโยชน์และความส�าคัญของตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดังกล่าว	
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อน
การปฏริปูประเทศ	ได้พจิารณาเห็นว่าควรมกีารเตรยีมความพร้อมในด้านกระบวนการยตุธิรรมของไทย 
ให้ก้าวไปข้างหน้าตามมาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล	ซึง่ไม่เพยีงแต่จะช่วยอ�านวยความยตุธิรรม 
และการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น	 ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยรวมในสายตา
นานาชาติ	ซึง่ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศด้วย	ดังนัน้	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏรูิป 
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	 ร่วมกับส�านักงาน
กิจการยุติธรรม	(สกธ.)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดท�าฐานข้อมูล	ดัชนีชี้วัดด้านกระบวนการ
ยติุธรรม	(Justice	Index)	และรายงานแนวโน้มสถานการณ์ด้านกระบวนการยตุธิรรมของประเทศ	จงึได้ 
ก�าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 ในหัวข้อ	 “การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด”	 ขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	ที่ผ่านมา	
ทัง้นี	้เพื่อเผยแพรแ่นวคิดในการปฏริปูประสิทธภิาพกระบวนการยุตธิรรมทางอาญาโดยใชก้ารประเมนิ 
เป็นตัวชี้วัด	 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้ว	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ 
ที่ประชาชนและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถใช้ติดตามหรือตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยตุธิรรม	อนัเป็นการช่วยเพิม่ความโปร่งใสและคณุภาพในการด�าเนินงานของบคุลากร
ในกระบวนการยตุธิรรม	รวมทัง้เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นความคดิเหน็	และข้อมลูข้อเสนอแนะเก่ียวกบั 
การพฒันาตัวช้ีวัดประสิทธิภาพกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย	ซึง่การสมัมนาในครัง้นี้	 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์	 รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม	คนทีห่นึง่	ได้กล่าวเปิดการสมัมนา	โดยม	ีพลโท กฤษณะ บวรรตันารกัษ์	รองประธาน 
กรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม	คนทีส่าม	และประธาน
อนุกรรมาธิการการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน	เป็นผู้กล่าว
รายงาน
	 จากน้ัน	 มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	“การสนับสนุนของส�านักงานกิจการยุติธรรมต่อการปฏิรูป
ตัวช้ีวัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”	 โดย	 นางศิวากร	 คูรัตนเวช	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการ
ยุติธรรม	รวมทั้งมีการจัดเวทีอภิปราย	ในหัวข้อ	“หลักการและประสบการณ์เกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับ 
กระบวนการยุติธรรม”	 โดย	 นายวิพล	 กิติทัศนาสรชัย	 อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด	 
และอนกุรรมาธกิารปฏริปูการเพิม่ประสทิธภิาพในการอ�านวยความยตุธิรรมเพือ่ประชาชน		พนัต�ารวจโท	 
ดร.ชวนัสถ์	 เจนการ	 ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม		 
นายณรงค์	 บุญโญ	 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ	 กองส่งเสริมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	และ	ดร.เกียรติอนันต์	
ล้วนแก้ว	 ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย	 ศูนย์บริการวิจัย	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ทั้งนี้	 โดยมี
สาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้
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 นางศิวากร คูรัตนเวช ผู ้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง  
“การสนบัสนนุของส�านักงานกจิการยุตธิรรมต่อการปฏริปูตวัชีว้ดักระบวนการยตุธิรรมทางอาญา” 
โดยสรุปว่า	งานด้านกระบวนการยุติธรรมนั้น	มีความจ�าเป็นต่อการสร้างความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น 
แก่สังคม	 ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	 การคุ้มครองความปลอดภัยและสิทธิ
เสรภีาพของประชาชน	รวมทัง้การบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายและให้เกดิความสะดวกแก่ประชาชน	 
แต่เนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมมีอยู่หลายองค์กรและมีหน้าที ่
รับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละด้านแยกจากกัน จึงมีปัญหาในการบริหารงานด้านกระบวนการ
ยุติธรรมที่ยังไม่มีความเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานการบริหารงานยุติธรรม 
ของประเทศให้เป็นไปโดยสอดคล้องกัน	 และมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การอ�านวย 
ความยติุธรรมมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม	จงึได้มกีารตรา	“พระราชบญัญตัิ 
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙”	 เพื่อจัดตั้ง	 “คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”	 ซึ่งเรียกโดย่อว่า	 “กพยช.”	 ขึ้น๓	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นองค์กรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย	 ในการร่วมกันวางแผน	 การบริหารงานยุติธรรมและแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง	 ๆ	 ในกระบวนการยุติธรรม	 ส�าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป	ทั้งนี้	ได้ก�าหนดให	้“ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม” 
หรอืทีเ่รยีกโดยย่อว่า	“สกธ.”	เป็นหน่วยงานรับผดิชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ	และมอี�านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนด
	 ดังนั้น	 จากการที่	 “คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ”	 ถูกจัดตั้งขึ้น 
เพื่อเป็นเวทีสะท้อนปัญหาและประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่มีภารกิจทางด้านงานยุติธรรม	
รวมท้ังก�าหนดแผนการด�าเนนิงานด้านกระบวนการยตุธิรรมในภาพรวมของประเทศ	เพือ่ให้การพฒันา
กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพ	ส�านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม หรือ “สกธ.” ในฐานะ
เลขานุการของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ จึงเป็นองค์กรกลางในการ 
บรูณาการและประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิรรม และหน่วยงานต่าง ๆ   

 ๓พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๖ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการพัฒนา 
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) มีองค์ประกอบ ดังนี้
	 	 (๑)	 นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เป็นประธานกรรมการ	
	 	 (๒)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นรองประธานกรรมการ	
	 	 (๓)	 กรรมการโดยต�าแหน่ง	 จ�านวน	๒๕	คน	 ได้แก ่ปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เลขาธิการ 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการ 
เนติบัณฑิตยสภา นายกสภาทนายความ คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเอง 
ให้เหลือ	๑	คน	คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแห่งซ่ึงเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน ผู้แทน
กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนส�านักงบประมาณ ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้ง 
จากคณะรัฐมนตรีจ�านวน	๓	คน	เป็นกรรมการ	
	 	 (๔)	 ผู้อ�านวยการส�านักงานกิจการยุติธรรม	เป็นเลขานุการ	และ
	 	 (๕)		ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ�านวนไม่เกิน	๒	คน	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ.
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รวมถึงองค์กรอิสระและภาคประชาสังคม รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ในการบริหารงานยุติธรรม และการจัดท�าแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติที่จะใช ้
เป็นแผนงานหลักในการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมร่วมกันอีกด้วย
	 นอกจากนี	้ยงัมบีทบาทในการรบัผดิชอบด�าเนนิการจดัท�า	“งบประมาณบรูณาการด้านกระบวนการ 
ยุติธรรม”	ซึ่งจะท�าให้การขับเคลื่อนนโยบายต่าง	ๆ	โดยเฉพาะเรื่องแผนแม่บท	ด�าเนินงานไปได้โดยมี 
งบประมาณจัดสรรอย่างเหมาะสม	 เพราะสามารถลดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความซ�้าซ้อน 
ภายใต้แผนจัดสรรงบประมาณได้	และยงัท�าให้เหน็ภาพรวมของการใช้จ่ายเงนิงบประมาณในกระบวนการ 
ยุติธรรมว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด	 รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการประชาชน 
ได้อย่างถูกจุดและเกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	เมื่อพิจารณา	“ตัวชี้วัด”	ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานหรือวัดความส�าเร็จของ
การด�าเนนิงานด้านต่าง	ๆ 	แล้วจะพบว่า	หน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมได้มกีารจัดท�าและเร่ิมพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสถิติต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานแล้ว	 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานราชการของหน่วยงานนั้น	 ๆ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ข้อมูลและสถิติ 
ที่จัดเก็บดังกล่าว	 จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการจัดท�าตัวชี้วัดระดับผลผลิต	 (Output	 Indicators)	 
และตัวชี้วัดระดับกิจกรรม	 มากกว่าที่จะเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์	 กล่าวคือ	 ข้อมูลสถิติที่ได้จากการ
ปฏบัิติงานนีท้�าให้ทราบว่าหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้ท�ากิจกรรมใดบ้างในรอบการประเมนิ	เช่น	สถติกิารจบักมุ 
ผู้กระท�าความผิด	 หรือการเสนอส�านวนคดีเพื่อสั่งฟ้อง	 มากกว่าการสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมต่าง	 ๆ	 
ที่หน่วยงานได้ท�าขึ้นนั้นสามารถส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมได้มากน้อย 
เพียงใด	 เช่น	 จ�านวนตัวเลขหรือสถิติที่แสดงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนในสังคม
สามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ได้ในเรือ่ง 
ความเท่าเทียมกันของคนในสังคมหรือปัญหาการเลือกปฏิบัต	ิและสถิติเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด�าเนนิคด ีย่อมท�าให้ทราบว่าการด�าเนนิคดมีีความล่าช้าหรอืไม่	หรอืสามารถใช้ประเมนิประสทิธภิาพในการ 
พิจารณาคดีหรือสาเหตุของการใช้เวลาที่ล่าช้าเกินควร	 เป็นต้น	ดังนั้น การปฏิรูประบบการจัดเก็บ 
และการบริหารจัดการข้อมูลสถิตเิก่ียวกบักระบวนการยตุธิรรมในส่วนต่าง ๆ  ให้เป็นมาตรฐานหรอืเกดิ 
ความเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นฐานข้อมูลส�าคัญในการจัดท�ารายงานสถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศให้นานาชาติได้เห็นถึงความเป็นระบบและความน่าเชื่อถือของระบบประเมิน
ประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย และเป็นพยานหลักฐานท่ีจะยืนยันหรือพิสูจน์ 
ข้อกล่าวหาต่าง ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ปรากฏอย่างชัดเจน 
โดยส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการยุติธรรม	 ส�านักงานกิจการยุติธรรม	 
ซึง่มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการพฒันา	“ระบบเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมลูด้านกระบวนการยุตธิรรม” 
(Data Exchange Center หรือ DXC)	 จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการน�าไปวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ตามตวัชีว้ดั	เพือ่หาแนวทางแก้ไขปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธิภาพของกระบวนการยตุธิรรมไทย 
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ต่อไป	
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 ส�าหรับการอภิปรายในหวัข้อ “หลกัการและประสบการณ์เกีย่วกบัตวัชีว้ดัเกีย่วกบักระบวนการ
ยุติธรรม” นั้น มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 นายวิพล กิติทัศนาสรชัย อัยการจังหวัดประจ�าส�านักงานอัยการสูงสุด และอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน	ได้กล่าวว่า	ในฐานะที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการศึกษาและด�าเนินการจัดท�ารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม	สภาขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ	เรือ่ง	การปฏริปูประสทิธภิาพ
กระบวนการยติุธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมนิเป็นตวัชีว้ดั	ซ่ึงผ่านความเหน็ชอบจากสภาขบัเคลือ่น
การปฏริปูประเทศแล้วนัน้	ได้พจิารณาเหน็ว่า	นับตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั	กระบวนการยตุธิรรมของไทย 
ได้ผ่านการปฏิรูปและพัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ที่มีการ
ประกาศใช้บังคบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๔๐	ซึง่ถือเป็นฉบบัทีเ่ปรยีบเสมอืน
เป็นการน�าประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาบญัญตัไิว้ในรัฐธรรมนูญ	และมกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างของหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมทีส่�าคญั	ๆ 	อาท	ิการแยกกรมอัยการออกจากกระทรวง
มหาดไทยให้มคีวามอสิระมากข้ึนและมาอยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของนายกรฐัมนตรี	เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๔	 
การแยกกรมต�ารวจออกจากกระทรวงมหาดไทย	และจัดตัง้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตขิึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๔๑	 
การแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้งานตุลาการซึ่งเป็นหนึ่งในสามอ�านาจอธิปไตยมีความ
อิสระในทางบริหารมากขึ้นและต่อมามีการตั้งส�านักงานศาลยุติธรรมขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 การตั้ง 
กรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นในกระทรวงยุติธรรม	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	เพื่อรองรับกับอาชญากรรมยุคใหม ่
ทีไ่ร้พรมแดนและสลับซบัซ้อนได้อย่างทนัการณ์	และก�าหนดให้พนักงานอยัการท�างานร่วมกับพนกังาน 
สอบสวนในคดีพิเศษได้อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งมีมาตรการทางกฎหมายที่ทันสมัยในการรับมือกับ
อาชญากรรมข้ามชาติ	 การฟอกเงิน	 ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ด�ารงต�าแหน่งทุกระดับ	 และปรับระบบเงินเดือนของผู้พิพากษา
และพนักงานอัยการให้มีอัตราที่สูงขึ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาศึกษาของเยาวชน	เป็นต้น
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและประชาชนยังไม่สามารถทราบได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทย 
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพราะขาดระบบการติดตาม 
และประเมินผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคที่ดี หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การบริหาร
จัดการข้อมูลและการจัดท�าตัวชี้วัดของกระบวนการยุติธรรมไทยมีสภาพปัญหาที่ส�าคัญ ๆ ดังนี้
	 (๑)		หน่วยงานแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างมีการจัดท�าตัวชี้วัดของตนเอง 
ในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างท�าหรือปราศจากทิศทางและจุดหมายที่สอดคล้องกัน	ทั้ง	ๆ	ที่เป็นหน่วยงาน
ในกระบวนการเดียวกันซึ่งการอ�านวยความยุติธรรมของแต่ละหน่วยงานน้ันต้องมีการเช่ือมโยงกัน 
โดยตลอด	ดังนั้น	ตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานจึงอาจจะขัดแย้งหรือไม่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน
	 (๒)		ตวัชีว้ดัส่วนใหญ่ท่ีด�าเนนิการจดัท�าอยูไ่ม่สามารถสะท้อนถงึหวัใจหรอืแก่นสารของภารกจิ
ส�าคญัของหน่วยงาน	ซึง่ส่งผลต่อโอกาสทีจ่ะได้น�าผลของตวัชีวั้ดมาศกึษาทบทวนเพือ่พจิารณาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น
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	 (๓)		ตัวชี้วัดไม่มีความเสถียรหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี	 ซ่ึงท�าให้ไม่ได้รับประโยชน์ 
จากตัวชีวั้ดเท่าท่ีควร	เพราะไม่สามารถสะท้อนสภาพความเปลีย่นแปลงท้ังทางบวกและทางลบในแต่ละปี	 
(over	the	year)	และทั้งในระยะสั้น	(๔	-	๙	ปี)	และระยะยาว	(๑๐	ปีขึ้นไป)
	 (๔)		กระบวนการก�าหนดตัวชี้วัดเป็นระบบปิด	 โดยแต่ละหน่วยงานจะเลือกตัวชี้วัดเองเพื่อให้
สามารถท�าคะแนนตามเป้าหมายได้ไม่ยาก	 และนิยมใช้ตัวชี้วัดในระดับผลผลิต	 (output)	 และระดับ
กิจกรรม	(activity)	เท่านั้น
	 (๕)		ขาดตัวชีว้ดัท่ีสะท้อนภาพและผลในระดับผลกระทบ (impact) และผลลัพธ์ (outcome) 
ที่มีต่อสังคม	 รัฐบาลและประชาชนจึงไม่อาจทราบได้ว่าที่ผ่านมาการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ด้านหนึ่งด้านใดนั้น	 แท้จริงแล้วปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาใด	 เพราะสาเหตุใด	 และเพ่ือผลลัพธ์ที่ดีข้ึน 
ด้านใดบ้าง	 เนื่องจากขาดการน�าผลตามตัวชี้วัดมาประกอบเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรค	 รวมทั้งสาเหตุของจุดอ่อนและจุดแข็ง	 จึงท�าให้ไม่มีการติดตามประเมินผลว่าหลังจากผ่าน 
การปฏิรูปไปแล้ว	 ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดหรือไม่	 และในประการที่ส�าคัญสังคมได้ผลจาก 
การปฏิรูปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 จึงท�าให้ขาดการมองผลในภาพรวมของเครื่องมือทางกฎหมาย 
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่ร้ายแรง	 เช่น	 ผลของการป้องกันและปราบปราม 
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	ซึ่งนอกจากต�ารวจ	อัยการ	และศาลแล้ว	 
ควรให้กรมสอบสวนคดีพเิศษ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	และส�านกังานคณะกรรมการ 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด	เข้ามาร่วมก�าหนดตวัช้ีวดัเพือ่เป็นเป้าหมายในการด�าเนินงานร่วมกนั	 
นอกจากนี้	 เมื่อขาดตัวชี้วัดที่ตรงตามแก่นสารของภารกิจส�าคัญของหน่วยงานแล้ว	 จึงท�าให้ขาด 
การท�างานทีถ่่ายทอดลงมาสูข่องเจ้าหน้าทีแ่ต่ละรายให้สร้างผลงานได้อย่างตรงจดุ	ซึง่ส่งผลให้ไม่สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพในการท�างานของเจ้าหน้าที่ตามแก่นสารของวิชาชีพได้
 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดท�าตัวชี้วัดของกระบวนการ 
ยุติธรรมไทยดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะในประการต่าง ๆ ดังนี้๔

	 (๑)		การปฏริปูการก�าหนดตวัชีว้ดัของทุกหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม โดยให้ร่วมกันก�าหนด
ตวัชีว้ดัของแต่ละส่วนงานและหน่วยงาน รวมท้ังของกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ พร้อมท้ังให้การ
ก�าหนดตัวชี้วัดมีกระบวนการเป็นระบบเปิด ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมด้วย
	 	 	ทั้งนี้	ควรใช้กลไกของพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๔๙	
ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	 โดยตั้ง	 “คณะอนุกรรมการด้านการปฏิรูป 
การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”	 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและ 
ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้เช่ียวชาญของแต่ละหน่วยงานในกระบวนยุติธรรม	 ได้แก่	 ส�านักงานศาลยุติธรรม	

 ๔คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,	
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สภาขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศ เร่ือง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด,	เอกสารแนบระเบียบ 
วาระการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ครั้งที่	๓๗	วันจันทร์ที่	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙,	หน้า	๑๗	-	๑๙,	สืบค้นจากเว็บไซต์ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsadoc2558.html).
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ส�านกังานอยัการสงูสุด	ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิกรมสอบสวนคดีพเิศษ	ส�านกังานป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน	 กรมคุมประพฤต	ิ กรมราชทัณฑ์	 และสภาทนายความ	 โดยมีผู้แทนจากส�านักงานกิจการ
ยุติธรรม	 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	 (องค์การมหาชน)	 และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
การเพิม่ประสิทธิภาพในการอ�านวยความยตุธิรรมเพือ่ประชาชน	คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปู
ประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป	 รวมอยู่ด้วย	 เพื่อเปลี่ยน
กระบวนการจัดท�าตัวชี้วัดจากลักษณะท่ีต่างหน่วยงานต่างก�าหนดตัวชี้วัด	 เป็นการก�าหนดโดยการ 
มีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 (๒)		การปฏิรูประบบการจัดเกบ็และบรหิารจดัการข้อมลูและสถติเิกีย่วกับกระบวนการยุตธิรรม
ในส่วนต่าง ๆ  ให้เกดิความเป็นหนึง่เดยีวกนั	เพือ่รองรบัระบบการประเมนิแบบใหม่ทีต้่องอาศยัข้อมลู
และสถติริะหว่างส่วนงานต่าง	ๆ 	ทีส่อดคล้องกัน	โดยให้ทกุหน่วยงานปรบัปรงุระบบการจัดเกบ็และการ
บริหารจัดการข้อมูลสถิติของตน	 แล้วเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยัง	 “ระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านกระบวนการยุติธรรม”	(Data	Exchange	Center	:	DXC)	เพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูล
และสถิติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วน	 และสามารถน�าไปใช้ในการวิเคราะห ์
และสังเคราะห์ตามตัวชี้วัดแบบใหม่
	 (๓)		การปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้น�าองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหาร
องค์กรเพือ่ผลลัพธ์	(result-base	performance	management	system)	ตามตวัชีว้ดัท่ีมาจากข้อมลู
และหลกัฐานเชงิประจกัษ์	อนัเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวช้ีวัดเพือ่น�าพาองค์กรไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอย่าง
ตรงจดุและมเีป้าหมายทีเ่ป็นรปูธรรม	นอกจากนี	้ควรสร้างกลไกในการตดิตามและประเมนิความคบืหน้า 
ในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป	 รวมทั้งการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้ 
ตัวช้ีวัดในระบบใหม่	เพื่อพิจารณาทบทวนและเก็บข้อมูลไว้ส�าหรับปรับแต่ง	(f	ine	tune)	ตัวช้ีวัด 
ตามความจ�าเป็น
	 (๔)		ผูน้�าของแต่ละองค์กรควรจะได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการขบัเคลือ่น	(commitment)  
พร้อมทั้งสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินการต่าง	 ๆ	 เก่ียวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์และแผน 
ด้วยตนเองให้มากทีส่ดุและใช้บรษิทัทีป่รกึษาเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นอย่างยิง่เท่าน้ัน	เพือ่ให้เจ้าหน้าทีใ่นองค์กร
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ	(ownership)	ในยุทธศาสตร	์เป้าหมาย	และตัวชี้วัดของตนให้มากยิ่งขึ้น
	 (๕)		เมื่อได้ด�าเนินการตามแผนปฏิรูปแล้วในระยะหนึ่ง	ควรมีการประเมินความจ�าเป็นในการ
ตราหรอืปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย	เพือ่ให้ทกุหน่วยงานต้องร่วมกันก�าหนดหรอืจัดท�าตามผลการประเมนิ
ของตัวชี้วัดตามแนวทางการปฏิรูปดังกล่าว
	 (๖)		การปฏิรูปการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด	 โดยน�าผลตามตัวชี้วัดมาประกอบการวิเคราะห์ 
ข้อบกพร่อง	รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการยุติธรรม	เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือปฏิรูปให้ตรงจุด
	 (๗)		การก�าหนดให้หน่วยงานทุกหน่วยควรมีการแถลงผลการประเมินจากตัวชี้วัดร่วมกัน 
ต่อประชาชนเป็นประจ�าทุก	๒	ปี	หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติเห็นสมควร	 เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจกระบวนการยุติธรรมได้อย่างกว้างขวาง
และลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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	 	 (๘)		การน�าผลที่ได้จากตัวชี้วัดในมิติท่ีเกี่ยวข้องไปใช้ประโยชน์ในการจัดท�ารายงานของ
ประเทศไทยในเรือ่งต่าง ๆ 	เช่น	รายงานการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	และด้านสทิธมินษุยชน 
ของประเทศไทย	 เป็นต้น	 เพื่อแสดงให้นานาชาติได้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลและระบบการ
ประเมินประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรมของไทย
	 	 (๙)		การจดัให้มกีระบวนการและวิธีการทีส่ามารถท�าให้ผูบ้รหิารระดบัสงูในกระบวนการยตุธิรรม 
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมโดยใช้การประเมิน 
เป็นตัวชี้วัด	 และเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและด�าเนินการร่วมกันโดยค�านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ต้ัง ทั้งนี้	 การใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในระยะยาว	 (๑๐	 ปีขึ้นไป)	 จะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง 
ดงันัน้	ควรมกีารประชาสัมพันธ์เพือ่ส่ือสารให้สาธารณะเกิดเข้าใจตรงกันว่าเรือ่งดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิดกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะเป็นต�ารวจ	อัยการ	ศาล	
หรือเรือนจ�า
	 (๑๐)		การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอก
ภาคราชการ	เพื่อรับยืนยันหรือรับประกันว่าการด�าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิรูปตามแผน	
การปฏิรูปดังกล่าวจะได้รับการสานต่อหรือด�าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง	

 นายณรงค์ บุญโญ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการพฒันาระบบราชการ กองส่งเสรมิการตรวจสอบ 
และประเมินผลภาคราชการ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แสดง 
ความคิดเห็นว่า นับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗	 เป็นต้นมา ส่วนราชการต่าง ๆ ได้มีการจัดท�า	 
“ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ”	ซึ่งเป็นการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรโดยน�า 
ตัวชี้วัดมาใช้	หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า	“KPI”	(Key	Performance	Indicators)	มาเป็นตัวชี้วัดผลงาน 
หรอืความส�าเรจ็ของงาน	แต่จะด�าเนนิการเฉพาะส่วนราชการ	ซึง่หมายความถงึ	๑๕๓	กรม	๒๐	กระทรวง	
และ	 ๗๖	 จังหวัด	 โดยส่วนราชการจะเป็นผู้ก�าหนดตัวชี้วัดจากนโยบายรัฐบาล	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 
และเป้าประสงค์ของแต่ละส่วนราชการเอง	 ก่อนที่จะมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัดนั้น 
และจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการต่อไป	ทัง้นี	้ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	ได้มกีารพฒันาและปรบัปรงุ
แนวทางในการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งมีพัฒนาการแบ่งออกได้เป็น	๓	ยุค	
ดังนี้
 ยุคเริ่มแรก (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๓) เป็นยุคที่ต้องการสร้างความคุ ้นเคย 
หรอืเตรยีมความพร้อมของการประเมนิประสทิธิภาพ	ดงันัน้	วธิกีารประเมนิผลการปฏบิติัราชการ	หรอื	KPI 
จะวดัจากผลส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็	(Pass/Fail)	หรอืการปฏบิตัติามขัน้ตอนการด�าเนินงาน	(Milestones)	
และเน้นการประเมินผลตัวชี้วัดเชิงผลผลิต	(Output)	เป็นหลัก
 ยุคที่สอง (ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖)	การประเมนิผลตวัชีว้ดัจะเน้นผลลพัธ์	(Outcome)	
เป็นส�าคัญ	และการจัดท�าตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน	 (Joint	 KPIs)	 กล่าวคือ	
แต่เดิมการก�าหนดตวัช้ีวัดจะมลัีกษณะต่างคนต่างท�างาน	แต่ส�าหรบัภารกิจบางอย่างจ�าเป็นต้องท�างาน
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ร่วมกันและไม่สามารถด�าเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง	เช่น	เรื่องยาเสพติด	
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิส�านักงานต�ารวจแห่งชาต	ิกระทรวงการต่างประเทศ	และกระทรวงยตุธิรรม	
ต้องก�าหนดตัวชี้วัดหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องดังกล่าวร่วมกัน	
 ยุคที่สาม  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน)	การจัดท�าตัวชี้วัดจะมีลักษณะเป็นก�าหนดตัวชี้วัด 
ร่วมกันกันระหว่างกระทรวงและจังหวัด	 (Function-Area	 KPIs)	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญและ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายของรัฐบาลจากระดับประเทศสู่ระดับกลุ่มจังหวัดหรือจังหวัด	 รวมทั้งน�าตัวช้ีวัด
ตามมาตรฐานสากล	(International	KPIs)	มาใช้เป็นเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพตัวชี้วัดด้วย
	 ทั้งนี้	 ดังได้กล่าวแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเป็นการประเมินผลตาม	 
“ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ”	 ตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่	 ๕/๒๕๕๙๗ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๙	เห็นชอบแบบการประเมินส่วนราชการตามค�าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินงานของส่วนราชการ 
ในการขับเคลื่อนภารกิจส�าคัญของรัฐบาล	 และการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 รวมทั้ง 
เพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศดังกล่าว	
 ดังนั้น การประเมินส่วนราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเป็นการประเมินตาม 
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ” ซึ่งประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้
 ตัวชี้วัดที่ ๑		ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน	(Functional	Based)
 ตัวชี้วัดที่ ๒		ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร	์(Agenda	Based)
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ประสทิธิภาพในการด�าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ทีห่รอืการบรูณาการการด�าเนนิงาน
หลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน	(Area	Based)

 ๕มาตรา ๓/๑	บัญญัติว่า	“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ	
ความมีประสิทธิภาพ	 ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ	 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	 การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�าเป็น	
การกระจายภารกจิและทรพัยากรให้แก่ท้องถิน่	การกระจายอ�านาจตดัสนิใจ	การอ�านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนมีผู ้รับผิดชอบต่อผลของงาน	การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให ้
การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน	ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
ส่วนราชการต้องใช้วธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่โีดยเฉพาะอย่างยิง่ให้ค�านงึถงึความรบัผดิชอบของผูป้ฏบิตัริาชการ	การมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน	การเปิดเผยข้อมูล	การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ”
 ๖มาตรา ๑๒	ก�าหนดว่า	“เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ	์ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
(ก.พ.ร.)	อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตร	ีเพือ่ก�าหนดมาตรการก�ากบัการปฏบัิตริาชการ โดยวธิกีารจดัท�าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
หรือโดยวิธีการอื่นใด	เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ”	และมาตรา ๔๕	ก�าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ	 คุณภาพการให้บริการ	 ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับบริการ	ความคุ้มค่าในภารกิจ	ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก�าหนด.
 ๗ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิที่	๕/๒๕๕๙	เรื่อง	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	ลงวันที	่
๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกโดยอาศัย
อ�านาจตามมาตรา	 ๔๔	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 เพื่อก�าหนดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน.
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 ตัวชี้วัดที่ ๔			ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมและการให้บรกิารประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ	(Innovation	Based)	และ
 ตัวชี้วัดที่ ๕			ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส�าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ	(Potential	Based)
 อนึง่ เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบระหว่าง “การจัดท�าค�ารบัรองการปฏิบัติราชการ” กับ “การประเมนิ 
ส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ” แล้วจะพบว่ามคีวามแตกต่าง 
กันในประการที่ส�าคัญ ดังนี้
	 ๑.	 ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการเป็นระบบการวดัผลสมัฤทธิท์ีม่กีารลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร	
และมีคณะกรรมการเจรจาฯ	เป็นผู้พิจารณาตัวชี้วัด	น�้าหนัก	และเกณฑ์การให้คะแนนกับส่วนราชการ	
แต่การประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบติัราชการเป็นระบบการ
วดัผลสมัฤทธ์ิทีเ่ช่ือมโยงหรือสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๗๙)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) แนวทาง 
การพฒันาประเทศไทย ๔.๐ และการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  
ซึง่ก�าหนดค่าเป้าหมายชดัเจนและไม่มขีัน้ตอนการเจรจาตวัชีว้ดั ท�าให้สามารถวดัผลไปยงัหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้ 
	 ๒.	 ตวัชีว้ดัและเป้าหมายของหน่วยงานกลางตามระบบการจัดท�าค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการไม่มีการ 
บรูณาการร่วมกนั	ท�าให้ไม่สามารถเช่ือมโยงไปสูเ่ป้าหมายระดับชาติได้	แต่การประเมนิส่วนราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการมกีารบรูณาการตัวชีว้ดัระหว่างหน่วยงานกลาง 
ของส�านักงบประมาณ ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  
และส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในเอกสารงบประมาณเป็นตัวชี้วัดเดียวกัน และ
มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ป	ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๒	
แนวทางการพัฒนาประเทศไทย	 ๔.๐	 และการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 รวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	
สามารถประเมินผลผ่านระบบออนไลน์	(Online)	ท�าให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
	 ๓.	 ค�ารับรองการปฏิบัติราชการมีการประเมินผลเป็นรายปี	แต่การประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรบัปรงุประสิทธภิาพในการปฏบิตัริาชการมกีารประเมนิ ๒ รอบ	ซึง่สามารถใช้เป็นเครือ่งมอื 
ในการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญของรัฐบาลและสามารถน�าผลการประเมินไปใช้ประกอบการให้คุณ 
ให้โทษต่อหน่วยงาน	ลดความซ�า้ซ้อน	และภาระกับส่วนราชการ
	 อย่างไรกต็าม	เนือ่งจากค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการเกีย่วกบักระบวนการยตุธิรรมของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ที่ผ่านมา	ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องระดับความส�าเร็จในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน	 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 ภาพลักษณ์ปัญหา
คอร์รัปชัน	 ร้อยละของผู้กระท�าความผิดซ�้า	 การมีการศึกษาและมีงานท�าของผู้ที่เคยกระท�าความผิด	
การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Monitoring	:	EM)	มาใช้ในการควบคุมผู้กระท�าความผิด 
แทนการจ�าคุกในเรือนจ�า	 และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ 
ซึง่ตัวชีว้ดัต่าง	ๆ 	ดงักล่าวจ�าเป็นทีท่างส�านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการต้องให้ความส�าคญั
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หรอืน�ามาพจิารณาประกอบการก�าหนดตวัชีว้ดัหรอืการประเมนิส่วนราชการทีเ่ชือ่มโยงหรอืสอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	๒๐	ปี	แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที	่๑๒		แนวทางการพฒันา 
ประเทศไทย	๔.๐	และการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	รวมทัง้แผนบรูณาการงบประมาณต่าง	ๆ 	ทัง้นี	้เพือ่ส่งเสรมิ 
การด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน	์ 
“มัน่คง	ม่ังคัง่	ย่ังยนื”	ตามหลักการและแนวทาง	การประเมินผลการปฏิบติัราชการประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ต่อไป

 พันต�ารวจโท ดร.ชวนัสถ์ เจนการ ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 
ส�านกังานกิจการยตุธิรรม	ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	แม้ว่าระบบราชการไทยจะมกีารน�าตวัชีว้ดัแบบ	KPI	
มาใช้ประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	ก็ตาม	แต่ตลอดระยะเวลา 
ที่ผ่านมาพบว่า	ตัวชี้วัดที่น�ามาใช้นั้นไม่สามารถใช้บังคับกับองค์กรอิสระหรือส่วนราชการท่ีไม่อยู่ 
ภายใต้ก�ากับของฝ่ายบริหาร อาทิ ศาล และอัยการได้ จึงส่งผลท�าให้ KPI ไม่สามารถใช้ชี้วัด
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานได้ทกุหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรม ทัง้ ๆ  ท่ีกระบวนการยตุธิรรม 
มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับทุกหน่วยงาน	ซึ่งการด�าเนินการใด	ๆ	จะส�าเร็จลุล่วงได้	 ไม่สามารถ 
ด�าเนินการโดยล�าพังเพียงหน่วยงานเดียว	 รวมทั้ง	 KPI	 ที่จัดท�าขึ้นยังเป็นเพียงตัวชี้วัดส�าหรับวัด 
ประสิทธิภาพของส่วนราชการในระดบัผลผลติมากกว่าระดับผลลัพธ์	ซึง่ให้ความส�าคญักบัคณุค่า	(Value)	
ในกระบวนการยตุธิรรม	เช่น	คณุค่าในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม	และการสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 กระทรวงยุติธรรมได้เริ่มจัดท�าโครงการต้นแบบที่น�าตัวชี้วัด 
มาปรับใช้	(Pilot	Project)	โดยน�าตัวอย่างของโครงการยุติธรรมโลก	(The	World	Justice	Project)	 
มาทดลองใช้กับประเทศไทย	 ส่งผลให้กระทรวงยุติธรรมเกิดความสนใจที่จะน�าเรื่องดัชนีชี้วัด 
ด้านกระบวนการยตุธิรรม	(Justice	Index)	มาปรบัใช้ในภาพรวมของทัง้ประเทศ	ซึง่เบือ้งต้นได้ด�าเนนิการ 
เรือ่งความปลอดภยัในชวีติ	ทรพัย์สนิ	และการเข้าถึงกระบวนการยตุธิรรม	โดยจดัเก็บตวัอย่างและข้อมลู
จากทั่วประเทศตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความน่าเช่ือถือและเป็นไปตาม
มาตรฐานในระดับสากล	 จึงจ�าเป็นต้องน�าตัวชี้วัดในเรื่องดังกล่าวของต่างประเทศมาพิจารณาศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับใช้กับประเทศไทยอย่างเหมาะสม	 โดยตัวอย่างตัวชี้วัดเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมของต่างประเทศที่ส�าคัญ	ๆ	มีดังนี้
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 ๑. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมของโครงการยุติธรรมโลก (The WJP Rule of Law Index) 
	 	 โครงการยุติธรรมโลก	(The	World	Justice	Project	:	WJP)	ได้จัดท�าดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรม 
เพือ่ประเมนิผลการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามหลกันติธิรรมในแต่ละประเทศ	 โดยมตีวัชีว้ดัประกอบด้วย  
๘	เรื่อง	ดังนี้
  (๑) อ�านาจของรัฐบาลท่ีมีขีดจ�ากัด	 (constraints	 on	 government	 powers)	 ตัวชี้วัดนี ้
จะพจิารณาจากการบริหารงานของรฐับาลและเจ้าหน้าทีผู่ใ้ช้อ�านาจรฐัทีต้่องอยูภ่ายใต้กฎหมาย	และมอี�านาจ
จ�ากัดเพียงเท่าที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น
  (๒) การปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาล	 (absence	 of	 corruption)	 ตัวชี้วัดนี ้
จะพจิารณาจากการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตคอร์รปัชนัของหน่วยงานของรฐัในรปูแบบต่าง	ๆ	
ไม่ว่าจะเป็นการรับสินบน	การใช้อ�านาจโดยมิชอบ	หรือการทุจริตต่องบประมาณและทรัพย์สินของรัฐ
  (๓) การบริหารราชการระบบเปิดหรอืการเปิดกว้างของรฐับาลในการให้ตรวจสอบการท�างาน 
(open	of	government)	ตัวช้ีวัดนีจ้ะพจิารณาจากการทีร่ฐับาลเปิดให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลู	กลไกในการ 
ร้องเรยีนหรอืเครือ่งมือส�าหรบัตรวจสอบการท�างานของรฐับาล	รวมทัง้การส่งเสรมิให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 
ในการพิจารณาก�าหนดนโยบายหรือร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยตรง
  (๔) การคุม้ครองสิทธขิัน้พืน้ฐาน	(fundamental	rights)	ตวัชีว้ดันีจ้ะพจิารณาจากการรบัรอง
และคุม้ครองสทิธเิสรีภาพขัน้พืน้ฐานหรอืทีเ่ป็นทีย่อมรบักันตามกฎหมายระหว่างประเทศของประชาชน	
รวมทั้งการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมหรือปราศจากการเลือกปฏิบัติ
  (๕)  ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมอืงหรอืความเป็นระเบยีบและมัน่คงในสงัคม	(order	and	 
security)	ตวัช้ีวัดนีจ้ะพจิารณาจากความสงบเรยีบร้อยของบ้านเมอืง	และความมัน่คงปลอดภยัในชวีติ
และทรัพย์สินของประชาชน
  (๖) การบังคับใช้กฎหมาย (regulation	 enforcement)	 ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาจากในการ
บังคับใช้กฎหมาย	รวมถึงกฎ	ระเบียบ	และค�าสั่งที่ออกมาใช้บังคับอย่างเป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	และ
เกิดประสิทธิผล
  (๗)  ความยุตธิรรมทางแพ่ง	(civil	justice)	ตวัชีวั้ดน้ีจะพจิารณาจากการเข้าถงึและการได้รบั 
ความเป็นธรรมธรรมในการด�าเนินคดีแพ่งของประชาชน	 รวมทั้งระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการ
ด�าเนินคดีอย่างสมควรและเหมาะสม
  (๘)  ความยุติธรรมทางอาญา	(criminal	justice)	ตัวชี้วัดนี้จะพิจารณาระบบการสอบสวน
และการด�าเนินคดีทางอาญาที่รวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	 และไม่มีการล�าเอียงหรือเลือกปฏิบัติ	 รวมท้ัง 
การเยียวยาแก้ไขผู้เสียหายและการน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษ	
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 ๒. ดัชนีชี้วัดหลักนิติธรรมขององค์การสหประชาชาติ (Rule of Law Indicators) 
	 	 องค์การสหประชาชาตไิด้พฒันาดชันีชีวั้ดหลกันิตธิรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสภาพ
และประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	โดยมีชุดตัวชี้วัดดังนี้๘

  (๑) การประเมินประสิทธิภาพของต�ารวจ	มีตัวชี้วัดประกอบด้วย	๔	เรื่อง	ดังนี้
     (๑.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ข้อนี้จะพิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายและ 
ผลผลิต	รวมทั้งความเชื่อมั่นจากสังคม
     (๑.๒) ความเที่ยงตรง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนี้จะพิจารณาจากความเที่ยงตรง
และประสิทธิภาพของการตรวจสอบผูป้ระพฤตมิชิอบ	รวมทัง้ความโปร่งใสในการใช้อ�านาจและดลุพินจิ
     (๑.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๑.๔) สมรรถภาพ	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
  (๒) การประเมินประสิทธิภาพของศาลและอัยการ	มีตัวชี้วัดประกอบด้วย	๔	เรื่อง	ดังนี้
     (๒.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความเช่ือมั่นจากสังคม	 
การเข้าถึงความยุติธรรม	และประสิทธิภาพและความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย
     (๒.๒) ความเท่ียงตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ข้อนีจ้ะพจิารณาจากความ
เที่ยงตรง	 เป็นกลาง	 และความเป็นอิสระ	 รวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
ผู้ประพฤติมิชอบ
     (๒.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๒.๔) สมรรถภาพ	 ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
  (๓) การประเมินประสิทธภิาพของหน่วยงานราชทัณฑ์ มตีวัชีว้ดัประกอบด้วย	๔	เรือ่ง	ดงันี้
     (๓.๑) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ข้อนี้จะพิจารณาจากความมั่นคง	ปลอดภัย	และ
การเคารพกฎเกณฑ์	รวมทั้งสวัสดิการและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
     (๓.๒) ความเที่ยงตรง เป็นกลาง โปร่งใส และตรวจสอบได้	 ข้อน้ีจะพิจารณาจาก
ความเที่ยงตรง	เป็นกลาง	และไม่เลือกปฏิบัต	ิรวมทั้งความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการตรวจสอบ 
ผู้ประพฤติมิชอบ
     (๓.๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนและไม่เลือกปฏิบัติ
     (๓.๔) สมรรถภาพ ข้อน้ีจะพิจารณาจากความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์	 และด้าน
ทรัพยากรบุคคล	รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร
	 	 		 	ทั้งนี้	 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�าตัวชี้วัดดังกล่าว	 ส่วนใหญ่มีท่ีมาจากการส�ารวจ 
ความคดิเห็นของประชาชนและผู้เชีย่วชาญมากกว่าการอาศยัข้อมลูสถติเิก่ียวกับการจับกุม	การสบืสวน
สอบสวน	การสั่งคดี	หรือการพิจารณาตัดสินคดีของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง	ๆ	

 ๘คณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ,	
อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๔,	หน้า	๕	-	๖.
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 ๓. ตวัชีว้ดัตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
  เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	เป็นกรอบทศิทางการพัฒนาของโลกภายหลงัปี	ค.ศ.	๒๐๑๕ 
(พ.ศ.	 ๒๕๕๘)	 ที่องค์การสหประชาชาติ	 ก�าหนดต่อเนื่องจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 
(Millennium	Development	Goals	:	MDGs)	ทีส่ิน้สดุลงเมือ่เดอืนสิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยท่ีประชุม 
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)	และเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	เพือ่ให้ประเทศต่าง	ๆ 	 
น�าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม๙	

โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (SDGs)	 ดังกล่าวประกอบด้วย	 ๑๗	 ตัวชี้วัด	 ซึ่งหลายตัวชี้วัดมีความ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม	อาทิ	เรื่องการลดความเหลื่อมล�้า	และสังคมเป็นสุข	

 

ภาพแสดงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ ตัวชี้วัด

 ดงันัน้	ในจดัท�าตวัชีว้ดัประสทิธภิาพกระบวนการยตุธิรรมของไทย	จึงได้มกีารน�าแนวคดิหรอืตวัช้ีวัด 
ของหน่วยงานระดับสากลดังกล่าวมาใช้ในการก�าหนดทิศทางหรือเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน	ซ่ึงมี
ประเด็นท่ีส�าคญั	ๆ 	ได้แก่	เรือ่งการคุม้ครองความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	การเข้าถงึกระบวนการ
ยตุธิรรมอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม	ประสทิธิภาพของกระบวนการยตุธิรรม	การคุม้ครองสทิธิและเสรภีาพ	
ระดบัความรนุแรงในการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกระท�าความผดิ	กลไกในการไกล่เกลีย่และระงบัข้อพพิาท	
การบ�าบัดและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด	 และความพึงพอใจของประชาชน	ทั้งนี้	 การติดตามข้อมูล 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องถือเป็นเครื่องมือส�าคัญประการหนึ่งที่จะท�าให้
เห็นความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการยุติธรรม	 โดยการที่ส�านักงานกิจการ

 ๙ส�านักงานสถิติแห่งชาต	ิ(http://osthailand.nic.go.th).
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ยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	ได้มีการจัดท�าดัชนีชี้วัดกระบวนการยุติธรรมเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
ทรพัย์สนิ	และการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรม	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีผ่่านมา	จะเป็นฐานข้อมลูส�าหรบั
เปรียบเทียบสถานการณ์ของกระบวนการยุติธรรมในปีต่อไปได้อย่างดี	 อีกทั้งยังเป็นเหมือนเข็มทิศ 
ที่จะก�าหนดทิศทางของกระบวนการยุติธรรมให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม	 เพื่อขับเคลื่อนให้ 
ผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศไทยให้มีความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้เสียหาย	 รวมถึงช่วยเหลือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

 ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนงานวิจัย ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัย 
ธรุกิจบณัฑติย์ ได้แสดงความคดิเหน็ว่า	ดชันชีีว้ดักระบวนการยติุธรรม	(Justice	Index)	เป็นความพยายาม 
ในการสะท้อนภาพความจรงิของภาวะอาชญากรรมและการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของประชาชน 
ในประเทศ	ทัง้นี	้เพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวและความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเน่ือง	อนัจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม	 รวมท้ัง 
ก�าหนดนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
	 โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทีผ่่านมา	ส�านักงานกิจการยติุธรรม	กระทรวงยตุธิรรม	ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต	 ได้ด�าเนินการจัดท�า	 “ดัชนีชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการเข้าถึงความ
ยุติธรรม”	 ขึ้น	 โดยเป็นการส�ารวจสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	 ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยติุธรรม	และการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมของประชาชน	ซ่ึงการจัดท�าดชันดีงักล่าว
ได้ด�าเนนิการตามมาตรฐานสากลหรอือ้างองิตามตวัชีว้ดัของโครงการยตุธิรรมโลก	(WJP)	และองค์การ
สหประชาชาติ	ส่วนการเก็บข้อมูลนั้นมีที่มาจาก ๓ แหล่งที่ส�าคัญด้วยกัน กล่าวคือ
 ๑. สถติทิางการ (Official Statistics)	จากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกับกระบวนการยตุธิรรม	ได้แก่	
ต�ารวจ	อยัการ	ศาล	ราชทณัฑ์	กรมคมุประพฤติ	กรมพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน	และกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ	 โดยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ	(ก.พ.ร.)	มาประกอบ
 ๒. ข้อมูลการส�ารวจภาคประชาชน (Public Survey)	 โดยท�าการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูล
จากประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนครัวเรือน	จ�านวน	๔,๒๕๗	คน	จาก	๒๑	จังหวัดทั่วประเทศ
 ๓.  ข้อมูลการส�ารวจผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม (Expert Survey)	โดยสุ่มตัวอย่าง
จากตวัแทนผูป้ฏิบตังิานในหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนการยตุธิรรม	และผูแ้ทนองค์กรความร่วมมือ 
ภาคเอกชน	(NGOs)	ที่ท�างานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม	จ�านวน	๔๒๑	คน
 การส�ารวจความคิดเห็นและการรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง 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�านวยความยุติธรรม	
 ด้านที่ ๖		 การปฏิบัติต่อผู้กระท�าความผิด	
 ด้านที่ ๗		 ความพึงพอใจต่องานในกระบวนการยุติธรรม	และ
 ด้านที่ ๘		 ช่องทางและกลไกในการระงับข้อพิพาทของประชาชน
	 โดยผลการส�ารวจปรากฏข้อค้นพบที่ส�าคัญ	ดังนี้๑๐

 - ประชาชนจ�านวนมากประสบเหตุอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนเป็นอันดับหน่ึง 
โดยจากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนพบว่า	 ร้อยละ	 ๘.๖	 ของครัวเรือนที่ท�าการส�ารวจ	 ระบุว่า 
ในช่วงปี		พ.ศ.	๒๕๕๗	ทีผ่่านมาได้ประสบเหตอุาชญากรรมอย่างน้อย	๑	คร้ัง	โดยกลุม่ครวัเรอืนทีป่ระสบ
เหตุนี้ระบุว่าเป็นเรื่อง	 “คดีลักทรัพย์ในบ้านเรือนที่พักอาศัย”	 มากเป็นอันดับหนึ่งถึงร้อยละ	 ๓๘.๗	 
ของผูป้ระสบเหตทุัง้หมด,	ร้อยละ	๑๒	ถกูขโมยทรัพย์หรอืพยายามขโมยยานพาหนะ,	ร้อยละ	๑๐	ถกูปล้น 
และจี้ชิงทรัพย์,	 ร้อยละ	 ๖.๗	 ถูกท�าร้ายหรือพยายามท�าร้ายร่างกาย,	 ร้อยละ	 ๕.๓	 ถูกวิ่งราวทรัพย์	 
และร้อยละ	๒๗.๓	เป็นเรื่องอื่น	ๆ	เช่น	ล้วงกระเป๋า	กรรโชกทรัพย์	แชร์ลูกโซ่	ถูกหลอกลวงให้เข้าใจผิด
ทางอนิเตอร์เนต็	เป็นต้น	โดยครวัเรอืนภาคตะวนัตกและภาคตะวันออกตกเป็นเหยือ่อาชญากรรมสงูสดุ
ร้อยละ	๑๑.๑	และ	๑๐.๖	ตามล�าดับ
 -  ความหวาดกลัวภยัอาชญากรรมค่อนข้างต�า่	จากการจัดเกบ็ข้อมลูดชันชีีว้ดัด้านต่าง	ๆ 	เกีย่วกับ 
สถานการณ์ภัยอาชญากรรม	 พบว่าประชาชนมีความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมรอบตัวค่อนข้างต�่า 
โดยประชาชนเห็นว่าปัญหา	“ยาเสพติด”	และ	“การพนัน”	 เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงสูงสุด	แต่เมื่อ 
พจิารณาถงึการรบัรูภั้ยอาชญากรรมในภาพรวมของประเทศกลบัเป็นไปในทศิทางตรงข้าม	โดยประชาชน 
ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ	๗๕.๑	 เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมของประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น	 อย่างไรก็ด	ี 
ส่วนใหญ่แล้ว	(ร้อยละ	๗๑.๖)	ประชาชนยงัรูส้กึว่าสถานการณ์อาชญากรรมในเขตชมุชนทีพ่กัอาศยัของตน 
ไม่ได้รุนแรงขึ้นตามสภาวะอาชญากรรมที่ตนรับรู้ในภาพรวมของประเทศ
 -  บทบาทการอ�านวยความยุติธรรมของต�ารวจ ฝ่ายปกครอง และท้องถิ่น	จากข้อมูลพบว่า	 
หน่วยงานที่ประชาชนมาขอรับบริการมากที่สุด	 ได้แก	่ต�ารวจ	 (ร้อยละ	๕๓.๗)	ฝ่ายปกครอง	 (ร้อยละ	 
๒๑.๖๓)	และหน่วยงานท้องถิน่	(ร้อยละ	๑๘.๑๔)	โดยงานบรกิารเกีย่วกับกระบวนการยตุธิรรมทีป่ระชาชน 
เห็นว่ามีปัญหาและมีความพึงพอใจในการให้บริการต�่า	 คือ	 การจัดให้มีการไกล่เกลี่ย	 การเรียกร้อง 
ค่าเสียหาย	การติดตามแจ้งความคืบหน้าของคดี	และการสืบสวนติดตามทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย

	 ๑๐ข้อมลูจากการแถลงผลการจดัท�าดชันชีีว้ดัความปลอดภยัในชวีติทรพัย์สนิและการเข้าถงึกระบวนการยติุธรรมของประเทศไทย 
(Thai	Justice	Index)	เมื่อวันที่	๑๕	กันยายน	๒๕๕๘	ณ	โรงแรมโนโวเทล	กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวง
ยุติธรรม	(http://prministry.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1805&filename=index).
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 -  การเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรมและความเชือ่มัน่ต่อหลักประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน 
จากผลการประเมนิพบว่า	ดัชนช้ีีวดัด้านหลกัประกันสทิธิเสรีภาพและการอ�านวยความยติุธรรม	และด้าน 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมีค่าคะแนนค่อนข้างต�่า	 โดยประเด็นที่มีคะแนนการประเมินต�่าที่สุด
ได้แก่	เร่ืองการไม่ทราบถงึช่องทางใช้บรกิารจากหน่วยงาน	ความกงัวลเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดี	 
และการไม่ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงกลไกในการเยียวยาความเสียหาย
 - สถานการณ์ผู้กระท�าความผดิมแีนวโน้มรนุแรงขึน้	จากการส�ารวจด้านผูก้ระท�าความผดิพบว่า	 
กระบวนการยตุธิรรมก�าลงัประสบปัญหาเกีย่วกบัปรมิาณของผูก้ระท�าความผดิทีเ่ข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรม	 
โดยข้อมลูจากกรมราชทณัฑ์	กรมคมุประพฤต	ิและกรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน	ทีท่�าหน้าทีดู่แล
ผูก้ระท�าความผดิพบว่า	จ�านวนผูก้ระท�าความผดิในความดแูลก�าลงัเพิม่สงูขึน้ในทกุหน่วยงาน	และยังม ี
อัตราการกระท�าความผิดซ�า้เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
 - ปัญหาหลักของกระบวนการยุตธิรรม	จากการส�ารวจมมุมองของประชาชนและผูป้ฏบิตังิาน
ในกระบวนการยตุธิรรมพบว่า	ปัญหาหลักของกระบวนการยตุธิรรมคอื	การคอร์รัปชนั	การเลอืกปฏบิตัิ
ในการบงัคบัใช้กฎหมาย	บทลงโทษมคีวามรนุแรงไม่เพยีงพอทีจ่ะยบัยัง้การก่ออาชญากรรม	ประชาชน
ไม่รู้กฎหมาย	การแทรกแซงของผู้มีอิทธิพล	และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน
	 ทัง้นี	้จากผลการส�ารวจยงัพบว่าจดุอ่อนท่ีควรเร่งแก้ไขคือ เรือ่ง “ประชาชนขาดความเชือ่มัน่
ต่อหลักประกันสิทธิเสรีภาพ”	 ซึ่งอาจจะต้องก�าหนดช่องทางการเข้าถึงความยุติธรรมให้แก่ประชาชน
ผ่านก�านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที	่ พร้อมทั้งการออกหน่วยเคลื่อนที่
น�าความยุติธรรมไปสู่ประชาชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงของกลไกการเยียวยา 
ความเสียหาย	 ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานกลางหรือหน่วยงานอิสระเพื่อด�าเนินการช่วยเหลือเหยื่อ 
หรอืผูเ้สยีหายจากกระบวนการยตุธิรรมทีผ่ดิพลาด	และตรวจสอบความถูกต้องของข้อเทจ็จรงิและพยาน
หลักฐานต่าง	ๆ	ให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล	

 หากจะกล่าวโดยสรปุแล้ว	ผู้เขยีนมคีวามเหน็ด้วยเป็นอย่างยิง่กับการปฏริปูประสทิธิภาพกระบวนการ 
ยตุธิรรมทางอาญาโดยใช้การประเมนิเป็นตวัชีว้ดั	ทัง้น้ี	เพราะหากสามารถด�าเนินการจนบรรลผุลส�าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว	 ย่อมจะเป็นเครื่องมือส�าคัญส�าหรับติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ของกระบวนการยตุธิรรมได้อกีทางหน่ึง	อันเป็นการช่วยเพิม่ความโปร่งใสและคณุภาพในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องได้	ตามแนวคดิของวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิีไ่ด้อภปิรายไว้ดงักล่าว	
โดยเฉพาะความตอนหนึ่งที่ว่า	“...ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการอ�านวยความยุติธรรม 
เป็นสิ่งส�าคัญต่อการสร้างสังคมท่ีน่าอยู่ และกระบวนการยุติธรรมเปรียบเสมือนหัวใจของรัฐที่ม ี
ความเป็นประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบส�าคัญของหลักนิติธรรม ซึ่งจ�าเป็นแก่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ประเทศต่าง ๆ จึงได้ทุ่มเททรัพยากรจ�านวนมากในการสร้างและรักษาความศักดิ์สิทธิ ์
และน่าเชือ่ถอืของกระบวนการยตุธิรรมของตน ประกอบกบัรฐับาลและประชาชนย่อมต้องการเครือ่งมอื 
ที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่า แท้จริงแล้วกระบวนการยุติธรรมในสังคมของตนได้ท�าหน้าที่ของมัน 
อยู่อย่างดีพอแล้วหรือไม่ ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความส�าคัญกับ 
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การบรหิารจดัการข้อมลูและสถติ ิโดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ระบบ “ตัวช้ีวดั” เป็นเครือ่งมอื เนือ่งจาก
ตัวชี้วัดสามารถสะท้อนภาพให้เห็นได้ตรงกับความเป็นจริงและเข้าใจง่าย และเมื่อน�าไปใช้ร่วมกับ 
กลไกการตรวจสอบอื่น ๆ จะสามารถช่วยสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบ 
และหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมในสายตาประชาชนได้ ย่ิงไปกว่านัน้ ตวัชีว้ดัท่ีดสีามารถบ่งชี้ 
ถึงจดุแขง็ จดุอ่อน หรอืสภาพปัญหาและอปุสรรคเกีย่วกบัการอ�านวยความยุติธรรม รวมท้ังสามารถ
ให้ข้อมูลที่ส�าคัญต่อผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการปฏิรูป อันเป็นประโยชน์ต่อ 
การตัดสินใจ และน�าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ได้อย่างตรงจุด	 ตลอดจนยังสามารถใช้ติดตามผลของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมได้อีกด้วย” 
	 อย่างไรก็ดี	 ส�าหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันน้ันย่อมถือเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่ง 
ที่จะช่วยให้การจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่าง	 ๆ	 รวมทั้งการประเมินผล	 สามารถกระท�าได้ 
โดยไม่ยุ่งยากและไม่ส้ินเปลืองงบประมาณจนเกินไป	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	เมือ่หน่วยงานราชการได้เริม่ใช้
ระบบส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์	(E-Office)	หากทุกฝ่ายให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการข้อมูลสถิต ิ
เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพและผลของการด�าเนินงานขององค์กรอย่างจริงจังแล้ว	 
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการน�าพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน.	


