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คํานํา
การดํ า เนิ น งานเพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและ
การปกครองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทําระบบสถิติทางการของประเทศจากการนําแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554 – 2558) สู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนพัฒนาสถิติฯ ฉบับนี้พร้อมกับแผนพัฒนา
สถิติสาขาต่างๆ อีก 20 สาขา จะเป็นรากฐานสําคัญต่อการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีการพิจารณากลั่นกรองในการคัดเลือกข้อมูลสถิติที่มีความสําคัญและจําเป็น
ต่อการกําหนดนโยบายในมิติต่างๆ เพื่อนําข้อมูลสถิติไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งในด้านการวางแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ก่อนที่จะนําผังสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติ
ไปปฏิ บัติ เ พื่ อให้ เ กิด ความสมบู รณ์ และนํ า เข้ าสู่ ร ะบบฐานข้ อมู ล เพื่ อแลกเปลี่ย นเชื่ อมโยงกั บ ข้ อมู ล สถิ ติ
ของหน่วยงานราชการทุกหน่วยต่อไป
ในการจัด ทําแผนพัฒ นาสถิติสาขายุ ติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครองฉบับ นี้
คณะอนุ ก รรมการของสาขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและการปกครองและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ได้ร่วมมือกันจัดทํา เรียบเรียง และประชุมหารืออย่างเป็นระบบเพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมบูรณ์ตาม
ขั้นตอนที่ กําหนดไว้เ บื้องต้น กระบวนการดังกล่ าวได้มีการมุ่งเน้นให้เกิ ดความรอบคอบในการนําปั จจั ย
ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา โดยเริ่มจากการพิจารณาเหตุผลและความจําเป็น รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดทํา
แผนพัฒนาสถิติฯ ก่อนที่จะกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติฯ ขึ้น พร้อมกับขอบเขตของสาขา
ซึ่ ง ได้ ชี้ แ จงไว้ ใ นบทที่ 1 สํ า หรั บ บทที่ 2 จะเป็ น เนื้ อ หาสํ า คั ญ ที่ ไ ด้ พิ จ ารณาประกอบในการคั ด เลื อ ก
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สถิติทางการที่มีความครอบคลุม ความถูกต้อง และความชัดเจนเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และ
ได้ นํ า ไปกํ า หนดเป็ น แผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื องและการปกครอง ในบทที่ 4
ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตามแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 ทั้งนี้โดยได้พิจารณาสถานการณ์ของ
สถิติแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
ประเทศไทยเริ่ มมี การดํ า เนิน งานเกี่ ย วกั บ สถิติ ของประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมี สํ านั กงานสถิ ติ
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการสํารวจ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานภาครัฐ
จํา นวนมากที่ ผ ลิ ต สถิ ติ จ ากระบบการรายงานและงานทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ภารกิ จ และการดํ า เนิ น งานของ
หน่วยงาน แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการพัฒนาภายใต้
ข้อจํากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ําด้านมาตรฐานและคุณภาพของ
งานด้านสถิติ และในบางกรณีก็มีความซ้ําซ้อนและสิ้นเปลือง สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทําแผนแม่บทระบบ
สถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553
นับเป็นแผนแม่บทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถิติเป็นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือ
⋅ การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือแผนพัฒนาสถิติสาขา
ต่างๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา)
⋅ การพัฒนาสถิติให้มีมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือสําคัญคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิต
สถิติและการประเมินคุณภาพสถิติ
⋅ การให้บริการสถิติอย่างทั่วถึง โดยมีเครื่องมือสําคัญคือระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่างๆ รวม 21 คณะ ซึ่ง
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมติ ของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้ งที่ 1/2555 เมื่ อวั นที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2555
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขามีภารกิจในการยกร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและกํากับการดําเนินงาน
พัฒ นาสถิ ติ รายสาขาให้ เป็ น ไปตามแผนฯ รายงานความก้ าวหน้ า ปั ญหาอุ ป สรรค และจั ดทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานสถิติรายสาขาประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558
(28 ธ.ค. 2553)

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
ั
(ด้านสงคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม)
(3 พ.ค.2554)
องค์ประกอบ
• รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเทคโนโลยี
 สาร
สารสนเทศและการสือ
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 สาร
การสือ
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน
 คงของมนุษย์
• ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
• ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ปลัดกระทรวงการคลัง
• ปลัดกระทรวงพาณิชย์
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงคมนาคม
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
 วและกีฬา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล ้อม
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านสังคม จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล ้อม
จํานวน 3 ท่าน
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
รองผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ จํานวน 2 ท่าน

 สาร
ประธาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
 สาร
รองประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
ิ ห่งชาติ
เลขานุการ ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
วาระ
5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

หน้าที
• กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
• รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะรัฐมนตรี
โดยผ่านสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
• กําหนดนโยบายเกีย
 วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
 สนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• แต่งตัง2 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา (24 ก.พ. 2555)
องค์ประกอบ
• ประธาน ปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักของสาขา
• รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผู ้อํานวยการ สสช
 วชาญในสาขานัน
• อนุกรรมการ หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง และผู ้เชีย
2 ๆ

•

•

เลขานุการ หน่วยงานหลัก และ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
วาระ 5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

คณะกรรมการ
ทีป
 รึกษา
ด้านวิชาการ
องค์ประกอบ
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาคเอกชน
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาควิชาการ
ประธาน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน้าที
ให ้คําปรึกษาแนะนํ า
ด ้านวิชาการในการผลิต
และให ้บริการข ้อมูลสถิต ิ
อย่างทัวถึง เป็ นธรรม และ
เข ้าถึงได ้ง่าย เพือ
 ให ้ทุก
ภาคส่วนได ้ใช ้ประโยชน์

หน่วยประสานงาน
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
• ประสานงานทัง2 ในและ
ต่างประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
• ทบทวนแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หน้าที

1) จัดทําผังสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข ้อมูลสถิต ิ ในสาขาทีเ กีย
 วข ้อง และ
รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบน
ั และวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูลสถิตท
ิ างการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรมต่างๆ และความต ้องการใช ้
ข ้อมูลสถิต ิ
2) พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สํามะโน สํารวจ (ข ้อมูลทีม
 ก
ี าร
จัดทําอยูแ
่ ล ้ว) และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
3) พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
 ังไม่มห
ี น่วยงานใดจัดทํา และประสานให ้มีการ
ผลิตสถิตท
ิ างการตามผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
4) นํ าเสนอชุดข ้อมูลทีแ
 สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข ้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์
5) ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ และปรับปรุงสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน
6) บริหารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนํ าไปใช ้ประโยชน์
 มโยง แลกเปลีย
7) ประสานงานการเชือ
 น และเผยแพร่สถิตท
ิ างการ
8) ประสานงานด ้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด ้านสถิต ิ
9) จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน
10) แต่งตัง2 คณะทํางานฯ และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม
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ประสาน
ต่างประเทศ
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คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการสถิติด้านสังคม
1) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การค้า และราคา
15) ขนส่ง และโลจิสติกส์
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17) การท่องเที่ยวและกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.2

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

แผนพัฒนาสถิติรายสาขา (รวมสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง) คือ เครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารจัดการเพื่อให้
• ประเทศมี ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ สํ า คั ญ จํ า เป็ น ต่ อ การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ แ นวโน้ ม เพื่ อ วางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา
• หน่วยสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นด้านการจัดทําข้อมูลและการจัดทําสถิติ
• ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองค์ประกอบสําคัญคือ “ผังสถิติทางการ” ที่กําหนดรายการสถิติที่สําคัญ
จําเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งกําหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิ ต และพั ฒ นาสถิ ติ ดั งกล่ า ว กํ า หนดยุ ทธศาสตร์ ห รื อแนวทางการพั ฒ นาการผลิ ต การเผยแพร่ และการใช้
ประโยชน์สถิติ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อจํากัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จําเป็น
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 5 ปี และใช้เป็นกรอบการรายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ของคณะอนุกรรมการสถิติสาขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิติ 3 ด้าน
1.3

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ร ายสาขา (รวมสาขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและการปกครอง)
ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสําคัญของสถิติสาขานั้นๆ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้คํา
นิ ย ามที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยพิ จ ารณาแนวทางการจั ด จํ า แนกข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานสถิ ติ ป ระเทศต่ า งๆ
และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เช่ น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจั ด จํ า แนกประเภทของ
สหประชาชาติ (UNACC, Administrative Committee on Coordination Programme Classification)
เพื่อนํามาปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2) ศึกษาตัวอย่างโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่รายการสถิติแต่ละสาขา ตลอดจนรายการสถิติจาก
ประเทศต่างๆ เพื่อนําแนวคิดที่เหมาะสมมากําหนดโครงสร้างหมวดหมู่สถิติรายสาขาของประเทศไทย
3) ศึ กษาด้ า นอุ ป สงค์ ได้ แ ก่ การศึ กษาสถานการณ์ และแนวโน้ มการพั ฒ นาสาขา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับ
สากล และประเทศ เพื่อให้ทราบความต้องการสถิติที่สําคัญ
4) ศึ กษาด้ า นอุ ป ทาน ได้ แ ก่ การศึ ก ษารายการข้ อมู ล สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ สาขานั้ น ๆ ที่ มี การจั ด ทํ าใน
ปัจจุบัน โดยสืบค้นจากแหล่งต่างๆ อาทิ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน รายงานสถิติประจําปีของหน่วยงาน
รายงานสถิติประจําปีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) คัดเลือกรายการสถิติที่มีความสําคัญจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายและติดตามความก้าวหน้าของ
สถานการณ์การพัฒนาให้เป็น “สถิติทางการ” และจัดหมวดหมู่ตามโครงสร้างที่กําหนด
6) จัดทํา “ผังสถิติทางการ” ซึ่งแสดงหมวดหมู่ และรายการสถิติทางการ ความถี่ในการเผยแพร่
และหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้สถิติทางการบางรายการอาจจะยังไม่มีการผลิต หรือขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
4
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ปัจจุบัน หรือมีหลายหน่วยงานที่ผลิตกันอย่างซ้ําซ้อน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะมีภารกิจในการพิจารณากําหนด
หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน
7) วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต ระบบการบริหารจัดการและเผยแพร่สถิติ และจัดทํายุทธศาสตร์/
แนวทางการพัฒนาสถิติรายสาขา
1.4

ขอบเขตของสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
การยุติธรรม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้คํานิยาม “กระบวนการยุติธรรม” ว่า คือ “ขั้นตอน
และวิธีดําเนินการในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออํานวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล”
พระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ให้คํานิยาม “การบริหารงานยุติธรรม”
ว่าได้แก่ การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในการอํานวยความยุติธรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน การ
บังคับการตามกฎหมายและการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน แต่ไม่รวมถึงอํานาจอิสระในการพิจารณา
พิพากษาอรรถคดีของศาลและการดําเนินการของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่งขอบเขตและการดําเนินงานของกระบวนการยุติธรรมนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจํานวนมาก ไม่ว่าจะ
เป็ นตํ ารวจ อั ย การ ศาล กรมราชทั ณฑ์ กรมคุ มประพฤติ กรมพินิ จและคุ้ มครองเด็ กและเยาวชน ฯลฯ ทั้งยั ง
หมายรวมถึงการดําเนินการเพื่ออํานวยความยุติธรรมทางแพ่งและทางปกครองอีกด้วย
ความมั่นคง
แนวคิดเรื่องความมั่นคงมีพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ในระยะแรก “ความมั่นคง” จะหมายถึงความ
มั่นคงของชาติ ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2495 ที่
ระบุว่า “ความมั่นคงของชาติ” คือ “ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หมายความว่า การให้
เอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพของประชาชนให้อยู่ในความมั่นคง ปลอดภัย รวมตลอดถึงการให้ประเทศดํารงอยู่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”
ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 แนวคิดเกี่ยวกับ “ความมั่นคง” ประเทศไทยได้ปรับนิยามและขอบเขต
เรื่ อ งความมั่ น คงโดยขยายกว้ า งขึ้ น ให้ ร วม “ความมั่ น คงของมนุ ษย์ ” ซึ่ ง ครอบคลุ มความมั่ น คงในมิ ติ ด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยส่วนบุคคล ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ รวมถึงความสัมพันธ์ใน
ชุมชน1 ดังจะเห็นได้จากนโยบายความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2555-2559 ที่จัดทําโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติที่
ระบุหลักการพื้นฐานการกําหนดนโยบายในการเสริมสร้างกําลังอํานาจและรักษาความมั่นคงของชาติ เพื่อให้
สามารถเผชิญภัยคุกคามและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมีความจําเป็นต้อง
คํานึงถึงกรอบผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งหมายรวมถึง การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การ
ดํารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ ความเจริญเติบโตของชาติ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเป็นปึกแผ่น ท่ามกลางความหลากหลาย
1

สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2552), รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2552:
ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบนั และอนาคต.
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ของสังคม ความปลอดภัย ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพของชาติ การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในประชาคมอาเซียน ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติ ในประชาคมระหว่างประเทศ
โดยมีการแสดงให้เห็นในแนวคิดและทิศทางหลักของนโยบายความมั่นคงที่มุ่งให้สังคมไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่เป็นค่านิยมร่วมของ
สังคมไทยในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ ความมีเอกภาพ ร่วมมือร่วมใจของคนในชาติให้พร้อมผนึกกําลังเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า มุ่งเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข โดยได้ให้ความสําคัญกับ
การเสริมสร้างฐานรากความมั่นคงของสังคมไทย ฟื้นคืนความสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยการเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมและจิตสํานึกความเป็นพลเมืองที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในทุกระดับ ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของภัย
คุกคามเอื้อต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีกลไก
การบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ดี ข้อมูลสถิติบางส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์บางส่วนจะได้รับการบริหารจัดการภายใต้
สาขาอื่นๆ แล้ว และข้อมูลสถิติบางส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูงหรือเป็น
ข้อมูลปกปิด สถิติทางการในเรื่องความมั่นคงจึงจะเน้นเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น ไม่ครอบคลุมทุกมิติของความ
มั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์
การเมืองและการปกครอง
การเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิธีการได้มาและการใช้อํานาจในการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
ซึ่งในประเทศไทยสามารถจําแนกได้เป็นการเมืองระดับประเทศและการเมืองระดับท้องถิ่น ในขณะที่การปกครอง
หมายถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายตาม
กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล2 ปัจจุบันการปกครองของประเทศไทยจําแนกเป็น 3 ระดับคือ การปกครอง
ส่วนกลาง การปกครองส่วนภูมิภาค และ การปกครองส่วนท้องถิ่น
สถิติด้านการเมืองและการปกครองครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการดํารงตําแหน่ง
ทางการเมือง และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเขตการปกครอง หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2

การเสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb7/eb7_4/p1.pdf
6
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บทที่ 2
สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
เพื่อให้แผนพัฒนาสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองการปกครอง พ.ศ.2557-2558 มีกรอบการ
พั ฒ นาข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนสามารถตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางการยุ ติ ธ รรม การเมื อ ง
การปกครอง จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวนโยบาย ปั จ จั ย สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อ ม
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรม ความมั่นคง และการเมืองการปกครองของประเทศ ทั้งนี้จากการดําเนินการ
รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปรากฏผลดังนี้
2.1 สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นกฎหมายลําดับศักดิ์สูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายอื่นใด
จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการปกครองของประเทศ ซึ่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ ซึ่งในปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ถาวรทุกฉบับได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเป็ นรัฐธรรมนู ญไทยฉบับถาวรฉบั บล่าสุ ดได้ระบุถึงสิ ทธิของประชาชนที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทย และแนวนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมของรัฐไว้ ดังนี้
สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
มาตรา 32 ส่วนที่ 3 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การทรมานทารุณกรรม หรือ
การลงโทษด้ ว ยวิ ธี ก ารโหดร้ า ยหรื อ ไร้ ม นุ ษ ยธรรมจะกระทํ า มิ ไ ด้ แต่ ก ารลงโทษตามคํ า พิ พ ากษาของศาล
หรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมตามความใน วรรคนี้
การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่
กฎหมายบัญญัติ
การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ ตามวรรคหนึ่ง จะกระทํามิได้
เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในกรณีที่มีการกระทําซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง ผู้เสียหายพนักงานอัยการ หรือ
บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายมีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทําเช่นว่านั้น รวมทั้ง
จะกําหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้
2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ส่วนที่ 4 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยว่าบุคคลย่อมมีสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง
(2) สิ ท ธิ พื้ น ฐานในกระบวนพิ จ ารณาซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก ประกั น ขั้ น พื้ น ฐานในการได้ รั บ
การพิ จ ารณาโดยเปิ ด เผย การได้ รั บ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง และตรวจเอกสารอย่ า งเพี ย งพอ การเสนอข้ อ เท็ จ จริ ง
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ข้อโต้ แย้ ง และพยานหลั กฐานของตน การคั ดค้าน ผู้ พิพากษาหรื อตุ ลาการ การได้ รับการพิ จารณาโดยผู้ พิพากษา
หรื อ ตุ ล าการที่ นั่ ง พิ จ ารณาคดี ค รบองค์ ค ณะและการได้ รั บ ทราบเหตุ ผ ลประกอบคํ า วิ นิ จ ฉั ย คํ า พิ พ ากษา
หรือคําสั่ง
(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม
(4) ผู้ เ สี ย หาย โจทก์ คู่ ก รณี ผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย หรื อพยานในคดี มีสิ ทธิ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสม
ในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และ
การไม่ให้ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์กับตนเอง
(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือที่
จําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่จําเป็นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สู งอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รั บความคุ้มครองในการดําเนิ น
กระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และเป็ น ธรรม การต่ อ สู้ ค ดี อ ย่ า งเพี ย งพอ การตรวจสอบหรื อ ได้ รั บ ทราบพยานหลั ก ฐานตามสมควร
การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความและการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ
3) แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมในรัฐธรรมนูญ
มาตรา 81 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และ
ทั่วถึง ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงาน
ของรัฐอย่างอื่น ในกระบวนการยุติธรรมให้ มีประสิ ทธิภ าพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่ว นร่ว มใน
กระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดย
บุคคลอื่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเป็นอิสระเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(4) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเป็นอิสระ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(5) สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
4) สาระสําคัญด้านความมั่นคง:
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีสารัตถะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของ
มนุษย์ในหลายหมวด เฉพาะส่วนที่อ้างถึง “ความมั่นคง” โดยตรงมีดังนี้
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แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ มาตรา 77 ระบุว่า รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ และต้องจัดให้มีกําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จําเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ
5) ด้านการเมืองการปกครอง
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 มีหลายหมวดที่มีสาระบางส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
อาทิ หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนขาวไทย หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ หมวดที่ 6 รัฐสภา หมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน หมวดที่ 9 คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 12 การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ หมวดที่ 13 จริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
2.2 แนวนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นส่ ว นที่ 5 แนวนโยบายด้ า นกฎหมายและการยุ ติ ธ รรมมาตรา 81 กํ า หนดให้ รั ฐ ต้ อ ง
ดําเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นใน
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและ
การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
(2) คุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลให้ พ้ น จากการล่ ว งละเมิ ด ทั้ ง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
และโดยบุคคลอื่น และต้องอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
(3) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดําเนินการเป็นอิสระ เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากฎหมายของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้นประกอบด้วย
(4) จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการเป็นอิสระเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
(5) สนับสนุนการดําเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะผู้
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
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2.3 นโยบายรัฐบาลตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม
นโยบายที่ เกี่ ยวข้ องกั บกระบวนการยุ ติ ธรรมตามแผนการบริ หารราชการแผ่ นดิ น พ.ศ.2555 – 2558
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีดังนี้
ข้อ 1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความ
เข้ า ใจร่ ว มกั น ของประชาชนในชาติ ใ ห้ เ กิ ด ความสมั ค รสมานสามั ค คี เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และยึ ด มั่ น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1.2 เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และ
ผู้ ป ระกอบการภาคเอกชน ซึ่ ง ได้ รั บ ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ทางการเมื อ ง
และความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้น ตั้งแต่ช่วงปลายของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
1.1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่ งชาติ (คอป.) ดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น อิ ส ระและได้ รั บ ความร่ ว มมื อจากทุ ก ฝ่ า ยอย่ า งเต็ ม ที่ ในการตรวจสอบ
และค้ น หาความจริ งจากกรณี ความรุ น แรงทางการเมื อง การละเมิ ด สิ ทธิ มนุ ษยชน การสู ญ เสี ย ชี วิ ต บาดเจ็ บ
ทางร่างกายและจิตใจ ความเสียหายทางทรัพย์สิน
1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยยึดหลักนิติธรรม ใน
การปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยึดหลักผู้
เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ ดําเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการ
ควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การ
บริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้ไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลัก
ความโปร่ ง ใสและมี ธ รรมาภิ บ าลที่ เ ป็ น สากลเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรในการพั ฒ นาประเทศเป็ น ไปอย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประเทศโดยรวมอย่ า งแท้ จ ริ ง ปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขกฎหมายเพื่ อป้ องกั น
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ขยายการบั ง คั บ ใช้ บ ทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการห้ า มการขั ด กั น
แห่ งผลประโยชน์ ให้ ครอบคลุ มผู้ ใช้ อํา นาจรั ฐ ในตํ า แหน่ ง สํ า คั ญ และตํ า แหน่ งระดั บ สู งอย่ า งทั่ ว ถึ ง เข้ มงวดใน
การบั ง คั บใช้ กฎหมายเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เสริ ม สร้ า งมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมของสังคมให้ยึด
มั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
1.5 เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ ควบคู่ ไ ปกั บ การขจั ด ความยากจน ยาเสพติ ด และอิ ท ธิ พ ลอํ า นาจมื ด โดยน้ อ มนํ า กระแส
พระราชดํ า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” เป็ น หลั กปฏิ บั ติ ในแนวทางสั น ติ วิ ธี
โดยเน้ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในทุ ก ภาคส่ ว นกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ อํ า นวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง
เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งโอกาสและความเสมอภาค พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ในพื้ น ที่ เคารพอั ต ลั ก ษณ์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การกระจายอํ า นาจการปกครอง
10
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ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่โดยไม่ขัดกับบทรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ สอดคล้ องทั นสมั ยกั บสภาพความเป็ นจริ งของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น ตลอดจนเยี ยวยาผู้ ได้ รั บผลกระทบ
จากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
ข้อ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
2.5 เร่ งดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด องค์ กรอาชญากรรมการค้ ามนุ ษย์ ผู้ หลบหนี เข้ าเมื อง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิด
ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ
ของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน
ข้อ 8 นโยบายบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทั้งระบบให้ทันสมัย สอดคล้อง
กับหลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการ
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินการโดยอิสระตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ รวมถึงสนับสนุนคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิ รู ป กฎหมายและองค์ ก รเพื่ อ การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ ส ามารถดํ า เนิ น การตามเจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปฏิ รู ป กระบวนการบั งคั บใช้ กฎหมายเพื่ อให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ งหลายบั งคั บใช้
กฎหมายอย่างยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และให้ประเทศไทยมีระบบและกระบวนการอํานวยความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวซึ่งจะมีส่วน
ช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนอันเป็นหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
8.2.2 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก
ให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือ
คนจนและคนด้อยโอกาส การคุ้มครองดูแลรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การเยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง การกระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัดการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยุติธรรมชุมชนระดับชุมชนและหมู่บ้าน การพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการ
นํามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดําเนินการต่อผู้กระทําผิด ดูแลแก้ไข
และฟื้นฟูพัฒนาผู้กระทําผิดให้เป็นคนดีสามารถกลับสู่สังคมได้ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็กและ
เยาวชน การคุมประพฤติ การบังคับคดีและส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
8.2.4 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการ
บริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า เพื่อป้องปรามและแก้ไขอาชญากรรม ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ควบคุมอาชญากรรมให้เกิ ดประสิ ทธิภ าพสู งสุด รวมทั้ งรณรงค์ ให้ป ระชาชนมีส่ว นร่ วมเป็นพลังแผ่นดิ นในการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนในการจัดให้มี
ช่องทางการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการวิทยุโทรคมนาคม
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2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ได้ กํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในช่ ว ง
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2555–2559) โดยการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 มี แ นวคิ ด
ที่ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 - 10 ซึ่งยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดย
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ
บริ ห ารราชการให้ เ ข้ มแข็ งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ร ะบบถ่ ว งดุ ล อํ า นาจการตรวจสอบเข้ มงวดและรอบด้ า น พั ฒ นา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบ
ให้ เ ป็ นประชาธิ ปไตยของมวลชน สร้ างความเท่ า เที ย มในกระบวนการยุ ติ ธ รรมและเพิ่ มช่องทางในการรั บ ข้ อ
ร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย
โดยปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย สร้างจิตสํานึกให้
คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน
- การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของสถาบั นทางสั งคม เป็ นการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ ง สร้ างค่ านิ ยม
ให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความ
ขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติ ด โดยมุ่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการป้ อ งกั น และแก้ ปั ญ หา
ข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง
2.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) คํานึงถึง
หลักพื้นฐานสําคัญ 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ประการที่สอง ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและต้องสามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาที่นํามาสู่การทุจริตในประเทศไทย ประการที่สาม เน้นการบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 องค์กร สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชนสังคม และประการที่สี่อันเป็นเป้าหมายสําคัญ
ได้แก่ยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะต้องมีส่วนในการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความตระหนักต่อวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต

12
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ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) กํ า หนด
วิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งกําหนดพันธกิจการดําเนินงาน 4 ประการ คือ
1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต รวมถึงปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน ในสังคมไทยโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. พัฒนาความร่วมมือระบบการประสานงานและบูรณาการการทํางานระหว่างเครือข่ายการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับทุกภาคส่วน และปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการบูรณาการและการ
ดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งภายในและระหว่างประเทศ
3. พั ฒ นาระบบบริ ห ารและเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย โดยเป็ น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
4. สนับสนุนให้ภาคีทุกภาคส่วนสร้างองค์ความรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันและร่วมป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
จากวิสัยทัศน์ และพันธกิจการดําเนินงานทั้ง 4 ประการข้างต้น นํามาสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ดังต่อไปนี้
1. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนไทยใน
ทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
2. บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
3. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
สําหรับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :ปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคน ในทุก
ภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย
1.ปรั บฐานความคิ ดของคนไทยโดยเฉพาะนั กการเมื องและเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ให้ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และวินัยแก่ทุกภาคส่วน
ทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่มอาชีพ
2. ใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการ
ทุจริต ให้แก่เด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองและ
สังคมให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายสําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่ในองค์กรหลักมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น
2.ความตระหนักถึงภัยการทุจริตของทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น
3.การยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการเพื่อลดความเสี่ยงในการทําทุจริต
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แนวทางและมาตรการการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมการดําเนินงานชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก-ปลุก จิตสํานึกและค่านิยมของ
สังคมไทยมิให้ยึดติดกับระบบทุนนิยม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมการทุจริตในการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางในการดําเนินการ อันประกอบด้วย การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการใช้และกําหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วนและกํากับดูแล
การประพฤติให้เป็นตามหลักประมวลจริยธรรม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทาง
ดังกล่าว คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความน่าเชื่อถือในการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ทั้งนี้การส่งเสริมการใช้ประมวลจริยธรรมจะเริ่มผลักดันจากกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในองค์กรหลักในการ
ต่อต้านการทุจริตและขยายไปสู่ข้าราชการในหน่วยงานทั้งหมดและนักการเมืองจนท้ายที่สุดขยายไปยังส่วนอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา
3. การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุกและปรับเปลี่ยนฐานความคิด ให้
สังคมไทยมีจิตสํานึกและค่านิยมที่ต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้อาจจัดให้มีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดให้มีการฝึกอบรม การเรียน การสอน โดยจัดทําเป็นหลักสูตรทางการศึกษาและฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงจัดให้มีโรงเรียนคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการและนักการเมืองหรือการฝึกอบรมนักการเมืองก่อนเข้าดํารง
ตําแหน่งเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกติกาทางการเมืองและหลักนิติธรรม
4. ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ โดยมีระบบการให้รางวัล
และระบบการลงโทษ เพื่อเสริมสร้า งความเข้มแข็งในการต่ อต้า นการรั บสิน บน จากการทบทวนงานวิจัย และ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าสถานะทางเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องกับการกระทําการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนความคิดในการกระทําการทุจริต จําเป็นที่จะต้อง
เพิ่มมาตรการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการดีขึ้น ซึ่งหมายความรวมถึงการเพิ่มรายได้และ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งในต่างประเทศ อาทิ ในประเทศสิงคโปร์ ได้ชี้ให้เห็นว่าค่าตอบแทนที่มีอัตราสูงช่วยลด
การกระทําการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย
1. การประสานการทํางานและการบริหารการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ระหว่างองค์กรหลักที่มี
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน
2. เสริ มสร้ า งกระบวนการทํ า งานในการป้องกั นและปราบปรามการทุจ ริ ตให้ เ ป็ นสากล โดย
ร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้มีหน้าที่ทํางานร่วมกันในการควบคุม ถ่วงดุลอํานาจ
ตรวจสอบการทํางาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างโปร่งใส
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการรับสินบนของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อขจัดการผูกขาด
และการแทรกแซงจากธุรกิจการเมือง
4. เสริมสร้างให้เครือข่ายภาคประชาสังคมและประชาชนมีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรและการสร้างขวัญกําลังใจเพื่อเพิ่มจํานวนและคุณภาพของเครือข่ายสําหรับเป็นแนวร่วมในการแจ้ง
เบาะแสและตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐ
14
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5. จัดให้มีศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมสังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลแบบบูรณาการ
6. เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่
ของบุคลากรและบทบาทขององค์กร และปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการทุจริตเพื่อปิดช่องโหว่ รวมทั้งมีการกําหนด
มาตรการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
เป้าหมายการดําเนินงานสําหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย
1. ระดับความสําเร็จ (ประสิทธิภาพ) ในการบูรณาการฐานข้อมูลการทุจริตร่วมกัน
2. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
4. ระดับความสําเร็จการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยคณะอนุกรรมการ
อํานวยการ ประสานการขับเคลื่อนและติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย
1. ประสานการทํ า งานและการบริ ห าร และบู ร ณาการระหว่ า งองค์ กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดย
กําหนดให้มีการประสานงานและอํานวยการ การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
ชาติ ฯ โดยคณะอนุกรรมการฯ อํานวยการและประมวลผล รวมถึงต้องมีการประสานงานด้านการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรปรับปรุงการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สร้ า งความเข้ ม แข็ ง การบู ร ณาการความร่ ว มมื อระหว่ า งภาคี เ ครื อข่ า ย หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาคี ทุกภาคส่ วน ทั้งภาคเครื อข่า ย หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคมประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริต นําไปสู่ระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริตโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการบูรณาการ
เครือข่ายควรเริ่มต้นจากการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนระบบการจัดการทรัพยากรใน
การปฏิบัติงานของเครือข่าย การสร้างขวัญและกําลังใจ และการสร้างความรู้ เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบภาครัฐและพัฒนาไปสู่ระบบสัญญาณเตือนภัยการทุจริต
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง สําหรับวัตถุประสงค์การดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการ
ดังกล่าว ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมู ลให้มีความถูกต้องและมีความเป็นปั จจุบัน และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
ฐานข้ อ มู ล กลางได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากการปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ให้ ทั น สมั ย และเป็ น ปั จ จุ บั น แล้ ว
วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง (Unit Link) ซึ่งทําหน้าที่เก็บรวบรวม เชื่อมโยงและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ และเป็นแกนหลักในการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมถึ ง การพั ฒ นาระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกัน เพื่อเกิดผลบังคับใช้ในทาง
ปฏิบัติ ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ บทบาทขององค์กร กฎหมายที่เสริมสิทธิเสรีภาพของประชาขน
กฎหมายคุ้ มครองพยาน กฎหมายที่ เ กี่ย วข้องกับ การจั ดซื้ อจั ด จ้า ง ระเบี ย บการบริห ารงานบุ คคล กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย
1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการทํางานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล
2. เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่างๆ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย
1. ระดับความสําเร็จของการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกับเครือข่ายระหว่างประเทศ
2. ความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย
1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับ
นานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรต่อต้านการทุจริตของไทยให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และ
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎข้ อบังคับสากล โดยประสานงานกับองค์กรต่อต้านการทุ จริตระหว่างประเทศ อาทิ
ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สหประชาชาติ (UN) องค์กรเอกชน เช่น
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตสากล (The Interpol Group of Experts on Corruption) โดยดําเนินการเข้าร่วม
พันธกรณี (MOU) การประสานความร่วมมือในการนําทรัพย์สินกลับคืนประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือในการส่ง
ผู้ร้ายข้ามแดน การสนับสนุนข้อมูลตลอดจนการมีระบบตรวจสอบ รวมตลอดถึงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตภายในประเทศและนําองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
2. ปรั บปรุ งและพั ฒนากฎหมายให้ สอดคล้ องกั บอนุ สัญญาระหว่ า งประเทศ ประเทศไทย
จํ า เป็ น จะต้ อ งปรั บ ปรุ งและพั ฒ นากฎหมายไทยให้ ส อดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า น
การทุจริต พ.ศ.2556 รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยดําเนินการประสานงาน
ของหน่ ว ยงานต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เช่ น สํ า นั กงาน ป.ป.ท. สํ า นั กงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สํ า นั ก งานผู้ ต รวจ
การแผ่นดิน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
3. สร้างความร่วมมือโดยการเข้าร่วมปฏิญญาและการทําบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศ
เช่น ปฏิญญากรุงเทพฯ ปี ค.ศ.2010 ปฏิญญาบราซิล ปี ค.ศ.2012 และบันทึกความเข้าใจในภูมิภาคอาเซียน(SEAPAC) สําหรับเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย
1. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารและเครื่ องมื อในการป้ องกั น และต่ อต้ า นการทุ จ ริ ต พั ฒ นาระบบ
คุ้มครองพยาน (Whistleblower Protection) ให้เข้มแข็ง
2. สร้างกลไกการตรวจสอบการใช้อํานาจ
3. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อให้มีการนําองค์ความรู้ (Knowledge body) ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การสร้างนวัตกรรมสําหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าหมายของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย
1. การดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ
2. มีเครื่องมือใหม่ในการปราบปรามการทุจริต
16
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มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประกอบด้วย
1. บรรจุยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาล โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
2. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างองค์กรต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลกลางการทุจริต วัตถุประสงค์การดําเนินงานตาม
แนวทางนี้ ได้แก่ การนําผลการศึกษามาใช้ทั้งความรู้ทางวิชาการและการวิจัย โดยที่ผลการศึกษาที่ได้จะนํามา
กําหนดมาตรการหรือเป็นเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยต้องได้รับการสนับสนุนจาก
เครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการตรวจสอบป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต อาทิ การทุจริตเชิงนโยบาย ระบบติดตามรายงานทางการเงินและการปิดบัญชีโครงการ
ด้านเกษตร และ Corruption Risk Assessment ในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นต้น
4. สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตให้กับภาคเครือข่าย ภาคประชาสังคมและประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น โดย
การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและช่องทางการตรวจสอบอํานาจรัฐและคุ้มครองสิทธิ ในส่วนของระบบการ
แจ้งเบาะแส จะมีการดําเนินการจัด ศูนย์รั บแจ้ งเบาะแสชุ มชน สายด่วน ตู้ไปรษณีย์ การสร้า งเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์(Social Networks) รวมถึงการกําหนดมาตรการจูงใจและคุ้มครองเสริมสร้างระบบรับเรื่องร้องเรียน
ให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต เพื่อลดภาระการรับเรื่องร้องเรียนซ้ําซ้อนระหว่างทุกองค์กร โดย
จะมีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย
1. จัดให้มีการเก็ บรวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่ ข้อมู ลด้ ว ยการจั ดตั้ งศูน ย์กลางของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
2. สร้างเสริมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรในองค์กร
3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะและทัศนคติ) ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย
1. ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น
2. บุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ
มาตรการและแนวทางในการดําเนินงานที่สําคัญของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประกอบด้วย
1. สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการศึกษาวิจัยและการพัฒนา
เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ได้องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตทั้งความรู้ทางวิชาการและการวิจัย
2. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้
ที่มีอยู่และเสริมองค์ความรู้ที่ขาดให้ครบถ้วน และนําองค์ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรและ
ประชาชน
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3. เสริมสร้างบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาสําหรับตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตราย
สาขาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เนื่องจากรูปแบบการทุจริตมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพจะทําให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
มีป ระสิ ทธิภ าพมากขึ้น สํ าหรั บแนวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะ ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ทั้งนี้อาจกําหนดมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร ประกอบกับการกําหนดมาตรฐานเส้นทาง
วิชาชีพ (Career Path) และกําหนดมาตรฐานค่าตอบแทนพิเศษโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิจ
4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การ
วิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.6 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555
รั ฐ บาลถื อ ว่ า ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ที่ จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง
และน้อมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วง
โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก กําหนดกลยุทธ์สําคัญที่จะดําเนินการ คือ 7
แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด
7 แผน ประกอบด้วย
แผนที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
แผนที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
แผนที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)
แผนที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (Supply)
แผนที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
แผนที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด
แผนที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
4 ปรับ ประกอบด้วย
ปรับที่ 1 ปรับปรุงข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย
ปรับที่ 2 ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปรับที่ 3 ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ปรับที่ 4 ปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
3 หลัก ประกอบด้วย
หลักที่ 1 หลักการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักเมตตา ความรักในเพื่อนมนุษย์ อยากเห็นคนผิดกลับ
ตัวเป็นคนดี คืนความรักให้ครอบครัว คืนสุขให้ชุมชน
หลักที่ 2 ยึดหลักนิติธรรม ใช้การบําบัด ป้องกัน ควบคู่ การปราบปราม
หลักที่ 3 หลักแก้ปัญหาโดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง หรือ Area Approach
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6 เร่ง ประกอบด้วย
เร่งที่ 1 เร่งดําเนินการในด้านข้อมูลปัญหา
เร่งที่ 2 เร่งลดจํานวนผู้เสพจากหมู่บ้าน/ชุมชน
เร่งที่ 3 เร่งแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและการสกัดกั้นยาเสพติด
เร่งที่ 4 เร่งปราบปรามผู้ค้า ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
เร่งที่ 5 เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา
เร่งที่ 6 เร่งสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
2.7 ทบทวนผลการดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2555
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ที่ได้ประกาศให้มีผล
บังคับใช้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 กําหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม
แห่งชาติขึ้น มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรมเป็น
เลขานุการโดยมีอํานาจหน้าที่สําคัญคือการจัดทําแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2555
เพื่อวางกรอบนโยบายการบริหารงานยุติธรรมของประเทศและเป็นแนวทางสําหรับความร่วมมือในการบริหารงาน
ยุติธรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานยุติธรรมซึ่งแผนแม่บทฯ ได้ผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2552 ผ่านการ
พิจารณาความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และได้ดําเนินการมาเป็นลําดับ จนเข้าสู่วาระสิ้นสุดระยะเวลาของแผนแม่บทฯ
ฉบับดังกล่าวในปี พ.ศ.2555 จากการที่หน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้นําแผนแม่บทการบริหารงาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2552-2555 ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินการของ
แผนแม่ บ ทฯ และเข้ า สู่ กระบวนการจั ด ทํ า ยกร่ า งแผนแม่ บ ทฯ ฉบั บใหม่ แล้ ว นั้ น (ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งนํ า เสนอ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผน) สํานักงานกิจการยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางได้
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น อาชญากรรมและลดการเกิ ด ข้ อ พิ พ าท พบว่ า
มีหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบและได้ดําเนินการตามแนวทางของยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น
ภารกิจปกติของหน่วยงาน เช่น โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โครงการให้ความรู้
ทางกฎหมายแก่ประชาชนของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พบว่า หน่วยงานต่างๆ ซึ่งดําเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ประสบปัญหาการขาดงบประมาณสนับสนุน ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างจริงจังและทั่วถึง
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการประนอมข้อพิพาทและกระบวนการยุติธรรมทางเลือกพบว่าที่
ผ่านมารูปแบบการดําเนินงานหน่วยงานต่างๆส่วนใหญ่เป็นการฝึกอบรม การจัดตั้งอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เข้ามาช่วยดําเนินงาน และการดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีบทบาท
สําคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคือ ศาลยุติธรรม ซึ่งสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศาลเป็นผลสําเร็จในอัตราที่สูงทั้งใน
คดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งเป็นการลดระยะเวลาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน ยุติความขัดแย้งและ
สร้างความสมานฉันท์ในสังคม
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มและบทบาทของภาคี ก ารพั ฒ นาต่ า งๆ พบว่ า
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างมีภาคีในภาคส่วนต่างๆอาทิสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ภาคประชาชน
และองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานการอํานวยความ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

19

ยุติ ธ รรมในพื้ น ที่ ทั้ งด้ า นการป้ องกั น อาชญากรรม การรั กษาความสงบเรีย บร้ อยในชุ มชน และการไกล่ เ กลี่ ย
ประนอมข้อพิพาท เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร และสามารถกําหนดแผนงาน/โครงการ
เพื่อรองรับการดําเนินการได้รวมทั้งเข้าใจปัญหาและบริบทของชุมชน/ท้องถิ่นนั้นอย่างไรก็ดีการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กําหนดบทบาทหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการในเรื่องดังกล่าวได้
4) ยุทธศาสตร์ 4 ประสานความร่วมมือและพัฒนาระบบงานยุติธรรม พบว่า มีการพัฒนาและนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการให้ทันสมัย ทั้งในการบริการการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งมีการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น โครงการจัดตั้งศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data eXchange Center: DXC) อย่างไรก็ดี ยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินการส่วนอื่นๆ เช่น การสร้างกลไกประสานงานระดับพื้นที่ โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากขาดหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ทางธุรการ
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการส่งเสริมคุณธรรม พบว่า หน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมได้พยายามพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญและจริยธรรมโดย
ผ่านการฝึกอบรมต่างๆสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนั้น หน่วยงานได้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน ตั้งแต่แนวทางปฏิบัติ วิธีการและขั้นตอนการเนินงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมทั้งลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้กระชับ สะดวก รวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายเหมาะสม
ปั ญหาอุ ปสรรคในการขั บเคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามยุ ทธศาสตร์ แ ผนแม่ บ ทการบริ ห ารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ
แผนแม่ บ ทการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2552-2555 ได้ กํา หนดขั้ น ตอนสํ า คั ญในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานแปลงแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติไว้หลายขั้นตอน เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
ในเนื้อสาระของแผนแม่บทฯ การพัฒนากลไกการประสานความร่วมมือในการดําเนินงานการบูรณาการแผนงาน
และโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ การผลักดันให้มีการบรรจุสาระสําคัญของแผน
แม่บทฯ ไว้ในนโยบายรัฐบาล อย่างไรก็ดี ยังมีข้อจํากัดและปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ทําให้การดําเนินงาน
ขับเคลื่อนการแปลงแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์เท่าที่ควร ดังนี้
(1) แผ นแม่ บ ทฯ ไม่ ไ ด้ กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานแล ะกิ จ กรรมหลั ก ที่ ชั ด เจน
ซึ่ ง หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ กํ า หนดไว้ อี ก ทั้ ง ไม่ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆ ได้ทราบ
ยอมรับและเห็นความสําคัญกับการนําไปปฏิบัติ
(2) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ยังมีและให้ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ตนเองมากกว่ า แผนแม่ บ ทฯ กลยุ ท ธ์ ห รื อ ยุ ทธศาสตร์ ของบางหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมโดยเฉพาะ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงยุติธรรม ไม่ได้กําหนดขึ้นมาโดยอ้างอิงจากกรอบการดําเนินงานของแผนแม่บทฯ แต่
กําหนดขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของตนเอง
(3) การตั้ งคณะอนุ ก รรมการของคณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ ยั ง ไม่
สอดคล้องและรองรับกับยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทฯ อีกทั้งการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานใน
ระดับภูมิภาค ยังขาดหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางงานธุรการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานตามแผน
แม่บทฯ ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ไม่มีประสิทธิผล
เท่าที่ควร
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(4) ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจในการบู ร ณาการแผนงาน/โครงการ และสนั บ สนุ น
งบประมาณหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯอีกทั้งโครงการตามแผนและงบประมาณ
บูรณาการในแต่ละปี ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผน เพียงแต่ได้รับจัดสรรงบตามภารกิจปกติ
ของหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญของการร่วมมือกันจัดทําแผนงบประมาณ
บูรณาการประจําปี
(5) หน่วยงานไม่เห็นความสําคัญของการจัดเก็บและรายงานข้อมูล เพื่อติดตามผลความคืบหน้าใน
การดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ทําให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลความสําเร็จของเป้าหมายหลักตามแผนแม่บทฯ
ได้ อย่ างชั ดเจน ประกอบกั บแผนแม่บ ทฯ ไม่ มีส ภาพบังคับให้สํ านั กงบประมาณสนับสนุนงบประมาณในแต่ ละ
ยุทธศาสตร์ตามแผนบูรณาการฯ ดังกล่าวทําให้หน่วยงานไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินงาน/โครงการ
ที่กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
2.8 ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
ปรากฏการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ.2549 - 2553 นํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตไม่
ต่ํากว่า 100 คน บาดเจ็บอีกจํานวนมาก รวมถึงผู้สูญหายอีกจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏข้อมูลอีกทั้งความสูญเสียทาง
วัตถุ อาคาร สถานที่ต่างๆ อีกหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 มีกลุ่มคนที่มีความคิด
แตกต่างทางการเมืองกันอย่างชัดเจน เกิดการบ่มเพาะความเกลียดชังกันจากการเลือกรับสื่อที่นําเสนอความเห็นทางการ
เมืองที่สอดคล้องกับมุมมองของตน และแบ่งขั้วแยกข้างกันอย่างเห็นได้ชัดในบางพื้นที่เกิดการปะทะกันระหว่าง
สองกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมือง มีการใช้อาวุธต่างๆ รวมถึงอาวุธปืนทําร้ายร่างกายกันทําให้มีผู้เสียชีวิต ยิ่งไปกว่า
นั้นความรุนแรงได้ขยายตัวไปถึงในระดับครอบครัว จนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตและความสัมพันธ์ที่แตกร้าว จาก
ความรุนแรงที่กล่าวมาอันนํามาซึ่งการสูญเสียอย่างประมาณค่ามิได้ ส่งผลกระทบในทางลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม
โดยยังมีประเด็นข้อสงสัยที่ยังไม่สามารถค้นหาและทําความจริงให้ปรากฏเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับของ
ผู้คนในสังคมไทยและนานาประเทศได้ จึงต้องมีการตรวจสอบและค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงที่เป็นรากเหง้าของ
ปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในการชุมนุมทางการเมือง การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน การสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ความเสียหายของทรัพย์สิน และความเสียหายใน
รูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน เกิดการเยียวยา และป้องกันมิ
ให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในอนาคต
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2553 เห็ น ชอบในหลั ก การให้ มี
คณะกรรมการอิ ส ระตรวจสอบและค้ น หาความจริ ง เพื่ อ การปรองดองแห่ ง ชาติ (คอป.) โดยแต่ ง ตั้ ง ให้
ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการ และไปดําเนินการสรรหาคณะกรรมการซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีผลงาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจสอบและค้นหาความจริง การ
เยียวยาฟื้นฟู การลดความขัดแย้ง หรือการป้องกันความรุนแรง และความสูญเสีย เพื่อให้ได้มาซึ่งการตรวจสอบ
และค้นหาความจริงของเหตุการณ์ความไม่สงบของประเทศที่เกิดขึ้นและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6 กรกฎาคม
2553 เห็นชอบให้ออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระและความเป็นกลาง โดย
กําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 16
กรกฎาคม 2555) และมีแนวทางดําเนินการดังต่อไปนี้
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1. ตรวจสอบและค้นหาความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม 2553 รวมตลอดถึ งประเด็ น ที่ เ ป็ น รากเหง้ า ของปั ญ หาความขั ด แย้ งและเหตุ ก ารณ์ ความรุ น แรง
ในประเทศในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
2. เยียวยาและฟื้นฟูบุคคล สังคม องค์กร และสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวตามแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และความยุติธรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความปรองดองในประเทศต่อไป
3. วางมาตรการเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมไทย และป้องกันมิให้เกิดเหตุความรุนแรงและความสูญเสียขึ้น
อีกในอนาคต
ทั้งนี้ คอป. ได้มีข้อสรุปในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 การค้นหาความจริง3
1) จากฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ มียอดรวมผู้เสียชีวิต 93 ราย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษรับ
เป็นคดีพิเศษ 89 ราย มีสํานวนชันสูตรพลิกศพที่ส่งให้พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลดําเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญามาตรา 150 เป็ น กรณี ที่ เ ชื่ อ ว่ า ความตายเกิ ด ขึ้ น
โดยการกระทําของเจ้าพนักงานที่อ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่อย่างน้อย 18 ราย
2) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
การดําเนินคดีต่อกลุ่มผู้ชุมนุม รวมทั้งสิ้น 261 คดี โดยแบ่งประเภทความผิดออกเป็น 4 กลุ่มคดี คือ
กลุ่มที่ 1 การก่อการร้าย (เหตุร้ายต่างๆ) 148 คดี กลุ่มที่ 2 การขู่บังคับให้รัฐบาลกระทําการใดๆ 22 คดี กลุ่มที่ 3
การทําร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 71 คดี และกลุ่มที่ 4 การกระทําต่ออาวุธยุทธภัณฑ์ของทางราชการ 20
คดี จากจํานวนคดีพิเศษ 261 คดี ได้สอบสวนแล้วเสร็จ 131 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน 130 คดี มีผู้ต้องหา 650
คน จับกุมได้290 คน หลบหนี 358 คน (เสียชีวิตแล้ว 2 คน)

3

รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ครั้งที่ 3 (กรกฎาคม 2554 – มีนาคม 2555)
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ตารางที่ 1: สรุปข้อมูลคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ทําการสอบสวนเป็นคดีพิเศษ
ประเภทคดี
คดีรู้ตัวผู้กระทําผิด/จับได้
คดีกลุ่มที่ 1 การก่อการร้าย
คดี ก ลุ่ ม ที่ 2 การขู่ บั ง คั บ ให้ รั ฐ บาล
กระทําการใดๆ
คดี ก ลุ่ ม ที่ 3 การทํ า ร้ า ยประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คดี ก ลุ่ ม ที่ 4 การกระทํ า ต่ อ อาวุ ธ
ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ
คดีรู้ตัวผู้กระทําผิด/จับไม่ได้
คดีกลุ่มที่ 1 การก่อการร้าย
คดี ก ลุ่ ม ที่ 2 การขู่ บั ง คั บ ให้ รั ฐ บาล
กระทําการใดๆ
คดี ก ลุ่ ม ที่ 3 การทํ า ร้ า ยประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คดี ก ลุ่ ม ที่ 4 การกระทํ า ต่ อ อาวุ ธ
ยุทธภัณฑ์ของทางราชการ
คดีไม่รู้ตัวผู้กระทําผิด
รวม

จํานวนคดี (คดี)
สอบสวน
รับมา
แล้วเสร็จ
66
64
39
39

จํานวนผู้ต้องหา (คน)
ตามหมายจับ

จับกุมได้

609
529

290
229

17

15

63

50

2

2

4

1

8

8

13

10

16
11

9
7

41
34

-

2

1

3

-

2

-

3

-

1

1

1

-

179
261

58
131

650

290

แหล่งข้อมูล: รายงานความคืบหน้าคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ครั้งที่ 3
(กรกฎาคม 2554 – มีนาคม 2555)

 การศึกษาวิจัยถึงสาเหตุและรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้ง
คอป. ได้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในประเด็นปัญหาต่างๆ และมีการพูดคุย
ปรึ กษาหารื อ กั บ นั กวิ ช าการ ผู้ แทนหน่ ว ยงานทั้ งภาครั ฐ ภาคเอกชน ทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ โดยได้
สังเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพบว่า มีมูลเหตุหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งที่
นําไปสู่ความรุนแรงอย่างน้อย 5 ประการ คือ
1) โครงสร้างอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
2) การจัดการด้านความมั่นคงและจิตสํานึกของทหาร
3) บริบทของสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์
4) การบังคับใช้กฎหมาย
5) สื่อในฐานะเครื่องมือผลิตซ้ําทางความคิด
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คอป. จึงได้กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยชุดโครงการศึกษาปัญหารากเหง้าของความขัดแย้งและ
แนวทางสู่ความปรองดอง จํานวน 5 เรื่อง และจัดทําเอกสารสังเคราะห์สรุปรากเหง้าของความขัดแย้งสู่ทางออก
เพื่อความปรองดอง จํานวน 1 เรื่อง สรุปแนวคิดหลักในแต่ละเรื่องได้ดังนี้
1) เรื่องโครงสร้างอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นการศึกษาและหาข้อสรุปของปัญหาและวิกฤติทาง
การเมื องที่เ กิ ด ขึ้น โดยอธิ บ ายจากปฏิ สั มพั น ธ์ ระหว่ างเครือข่ า ยและกลุ่ มอํ านาจทางสั งคมต่ างๆ นั่น คื อ สั งคม
ประกอบด้วยเครื อข่ายอํา นาจมากมายหลากหลายที่ทับซ้อนเหลื่อมล้ําและตั ดกันไปมา โดยที่ไม่มีปัจ จัยสังคม
อันหนึ่งอันใดที่สามารถกําหนดหรือเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดสังคมได้ทั้งหมด หากแต่ลักษณะสังคมจะมาจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทั้งหลายที่เหลื่อมล้ําซ้อนกัน สังคมเครือข่ายต้องจัดตั้งและพัฒนามาเป็นสถาบันที่สามารถ
สร้างความหมายและคุณค่าในสังคมได้ จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในเครือข่ายนั้น โดยคาดว่าผล
การศึกษาจะนําไปสู่การมีข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อปัญหาและวิกฤตทางการเมืองในประเด็นปัญหาความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม การสร้างและใช้อํานาจรัฐ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการผลิต รวมถึงระบบข้อมูลข่าวสารและ
การยกระดับการศึกษา
2) การปฏิ รู ป องค์ ก ารด้ า นความมั่ น คง เป็ น การศึ ก ษาถึ ง องค์ ก ารที่ มี อํ า นาจและหน้ า ที่
ในการรับผิดชอบด้านความมั่นคงแห่งรัฐอันประกอบไปด้วย สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร และศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้างและ
จิตสํานึกของกองทัพไทยในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบทบาทของกองทัพไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันในเรื่องการรักษาความ
มั่น คงภายใน ความสํ า คั ญ และความจํ า เป็ น ของการปฏิรู ป หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง การศึ กษาตั ว อย่ า งการ
ประยุ กต์ ใช้ SSR (Security Sector Reform) ในต่ า งประเทศ รวมถึ งแนวทางการประยุ กต์ ใช้ SSR (Security
Sector Reform) กับกองทัพไทย
3) ความรุ น แรงทางการเมื อ ง : พลวั ต สั ง คมและวั ฒ นธรรมและแนวทางแก้ ไ ข เป็ น การศึ กษา
โครงสร้างทางสังคม ความเหลื่อมล้ําและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท รวมทั้งที่มาของความขัดแย้งและ
พลวัตของการเมือง อัตลักษณ์ในบริบทประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสังคม
ระยะเปลี่ยนผ่าน โดยใช้ทฤษฏีเรื่องการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict - transformation) ที่มีแนวคิดว่าความ
แตกต่างและความขัดแย้งในสังคมนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาของสังคม โดยในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว โอกาสที่จะ
เกิดความแตกต่างก็จะมีมากขึ้น และเมื่อเกิดความแตกต่าง แตกแยกหรื อความขัดแย้งแล้วได้รับการพิจารณา
อย่างไรจากฝ่ายที่มีอํานาจหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะส่งผลให้สามารถช่วยแก้ไขหรือผ่อนคลายความขัดแย้ง หรือในทาง
ตรงกันข้ามอาจไปเพิ่มพูนและขยายความขัดแย้ง ดังนั้น การทําความเข้าใจถึงลักษณะและธรรมชาติของความ
ขัดแย้ง ตลอดจนมูลเหตุและพลวัตของความขัดแย้งจึงเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางป้องกันใน
อนาคต
4) กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง : ปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็น
การศึ กษาปั ญหาของกระบวนการยุ ติ ธรรมในประเทศไทยเฉพาะกระบวนการยุ ติ ธรรมทางมหาชนและทางอาญา
เนื่องจากมูลเหตุแห่งความรุนแรงที่ผ่านมาเกิดจากปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนและทางอาญาเป็น
หลักโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต่างประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งจะนําไปเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างความปรองดองของคนในชาตินอกจากนี้ ยัง
ศึกษาความเป็นไปได้ของการดําเนินการตามหลักกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเพื่อสร้างความปรองดอง
ในระยะเริ่มแรกและเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบต่อไป
24
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5) ขอบเขตการใช้ เ สรี ภ าพของสื่ อมวลชนในการนํ า เสนอข้ อมู ล ข่ า วสารภายใต้ บ ทบั ญ ญั ติ ของ
กฎหมาย เป็นการศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เฉพาะในส่วนของ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อมวลชน ศึกษาหลักเกณฑ์การจํากัดการใช้เสรีภาพในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มีอยู่ ในกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ อื่น ที่ มีผ ลใช้ บั งคั บในปั จ จุ บั น ที่ เ กี่ ย วข้ องศึ กษา
วิเคราะห์ถึงแนวความคิด ปรัชญา ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
 การเยียวยา ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง
การชดเชย เยียวยา และฟื้นฟูผู้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงทุกฝ่ายเป็นเงื่อนไข
สําคัญในการสร้างความปรองดองในชาติ รัฐมีหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองสิทธิของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดความ
รุนแรงซึ่งกระทบต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล และกระทบกระเทือนต่อสังคม ดังนั้น เมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงโดยที่รัฐไม่สามารถป้องกันได้ รัฐย่อมมีหน้าที่เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลและ
ฟื้นฟูสังคม โดยรัฐบาลต้องดําเนินการในเรื่องการเยียวยาอย่างรวดเร็วและจริงจัง ทั้งนี้ คอป.ได้เสนอต่อรัฐบาลถึงแนว
ทางการดําเนินการ ดังนี้
1. เนื่ องจากการเยี ย วยาในกรณี นี้ แตกต่ า งจากการเยี ย วยาในกรณี ป กติ เพราะเป็ น การเยี ย วยา
อัน เป็ น การแสดงออกถึ งความรั บ ผิ ด ชอบของรั ฐ ที่ ไม่ มีกลไกที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพเพี ย งพอที่ จ ะทํ าให้ ความขั ด แย้ ง
ทางการเมื อ งอยู่ ใ นกรอบ และดํ า เนิ น ไปตามครรลองของสั น ติ วิ ธี จ นเกิ ด ความรุ น แรงซึ่ ง สร้ า งความเสี ย หาย
ต่อบุ คคลและสังคม อีกทั้ งยั งเป็ น การแสดงออกว่ ารั ฐ ตระหนั กและรั บ รู้ ถึงความเจ็ บ ปวดสู ญ เสีย ของผู้ที่ได้ รั บ
ผลกระทบทุ กฝ่ า ย และจะรั บ ผิ ด ชอบความเจ็ บ ปวดสู ญ เสี ย นั้ น เพื่ อให้ ผู้ ที่ได้ รั บ ผลกระทบสามารถดํ า รงชี วิ ต
ต่อได้อย่างเป็นปกติ การเยียวยาในกรณีนี้จึงไม่อาจใช้หลักการและมาตรการตามปกติดังเช่นที่รัฐใช้กับผู้ประสบภัย
พิ บั ติ หรื อ หลั ก การในการจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หาย
ค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยในคดี อ าญา
ฯลฯ
แต่จะต้องใช้มาตรการพิเศษที่ไม่ติดยึดอยู่กับสิทธิที่มีอยู่ตามกรอบของกฎหมายและแนวปฏิบัติของหน่วยงานและ
องค์กรที่ดําเนินการในกรณีปกติ ทั้งนี้ เพื่อให้การเยียวยามีผลในการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรงในอนาคตและ
สร้างความปรองดองในชาติ
2. รั ฐ บาลควรเยี ย วยาผู้ ที่ได้ รั บ ผลกระทบทุ กฝ่ า ยอย่ า งเร่ งด่ ว นและต่ อเนื่ อง โดยกลุ่ มเป้ า หมาย
ในการเยียวยาไม่ควรจํากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2553 เท่านั้น แต่
ควรครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมือง
ในช่วงตั้งแต่ก่อนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา โดยให้รวมถึงประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สื่อมวลชน และภาคเอกชน ตลอดจนครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ควรขยายขอบเขตการเยียวยา
และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบในระดับพื้นที่ชุมชนและสังคมด้วย โดยเฉพาะแหล่งที่อยู่อาศัยและย่านการค้าที่ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุมและเหตุการณ์ความรุนแรง
3. รั ฐ บาลควรกํ า หนดกรอบในการเยี ย วยาให้ กว้ า งขวาง สอดคล้ องกั บ สภาพความเป็ น จริ งของ
เหตุการณ์ และครอบคลุมถึงความสูญเสียในลักษณะต่างๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยให้ครอบคลุมถึงความสูญเสีย
ในทางเศรษฐกิจและโอกาสของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจอัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง ความสูญเสียทางด้านอัตลักษณ์ ความสูญเสียด้านการประกอบอาชีพที่อยู่
อาศัย หน้าที่การงาน โอกาส และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟื้นฟูรัฐบาลต้อง
ตระหนักว่าการดําเนินการเยียวยามีหลายวิธีการต่างกัน ไม่ใช่เฉพาะการเยียวยาด้วยตัวเงินเท่านั้นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบแต่ละรายและแต่ละครอบครัวต่างได้รับผลกระทบที่เหมือนและแตกต่างกันไป การเยียวยาและฟื้นฟูจึง
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ต้องเหมาะสมกับแต่ละราย เพื่อให้การเยียวยาได้ผลและเพื่อให้มีผลต่อความปรองดอง โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบบาง
คนต้องการตัวเงินเนื่องจากยากจนหรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ บางคนต้องการการขอโทษเพื่อฟื้นฟูเกียรติยศของ
ผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ บางคนต้องการโอกาสในการประกอบอาชีพ บางคนต้องการความยุติธรรมโดยให้นํา
ผู้กระทําผิดสู่กระบวนการยุติธรรม บางคนต้องการการเยียวยาทางด้านจิตใจ เป็นต้น
4. รัฐบาลควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทําหน้าที่ในการให้การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุก
ฝ่ายอย่างจริงจัง โดยจัดให้มีองค์กรเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณในการเยียวยาอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเนื่อง
2.9 สถานการณ์และแนวโน้มที่มีผลโดยตรงต่อกระบวนการยุติธรรม
1) อาชญากรรมยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
จากรายงานข้อมูลสถิติอาญา 5 กลุ่มของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระหว่าง พ.ศ. 2550-2554
พบว่าสถานการณ์ด้านอาชญากรรมของประเทศยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าสถิติการรับแจ้งประเภทความผิดในคดี
อุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ คดีชีวิตร่างกายและเพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ใน
สถิติประเภทความผิดในคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายที่มีการจับกุมกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะคดียาเสพติด
ซึ่งมีจํานวนถึง 1,150,432 คดี จํานวนผู้ต้องหา 1,213,945 คน และยังมีสถิติจับกุมคดียาเสพติด ในปี 2555 อีก
จํานวน 368,958 คดี ผู้ต้องหา 388,213 คน
ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2555 มีผลการรับแจ้งและจับกุมคดีประเภทต่างๆ ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์สะเทือน
ขวัญ รับแจ้ง 4,895 คดี สามารถจับกุมได้ 3,095 ราย (ร้อยละ 63.2) คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย รับแจ้ ง
25,642 คดี สามารถจับกุมได้ 16,708 คดี (ร้อยละ 65.2) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ รับแจ้ง 50,391 คดี สามารถ
จับกุมได้ 25,056 ราย (ร้อยละ 49.7) คดีที่น่าสนใจ เช่น คดีโจรกรรมรถยนต์ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ คดีปล้นชิง
รถยนต์ โดยสารและรถ Taxi คดี ข่มขื นและฆ่ า คดี ลั กพาเรี ยกค่ าไถ่ มี การรั บ แจ้ ง 32,564 คดี สามารถจั บ กุ มได้
10,181 คดี (ร้อยละ 31.3) และคดีรัฐเป็นผู้เสียหายมีการจับกุม 466,059 ราย จํานวนผู้ต้องหา 559,719 คนซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ามีการจับกุมผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจํานวนมาก
ในส่วนของสถิติการดําเนินคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติสืบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547 พบว่า มี
จํานวนแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาโดยในปี พ.ศ. 2555 มีคดีพิเศษที่รับไว้ดําเนินการถึง 566 คดี
และสามารถดําเนินการแล้วเสร็จไปประมาณ ร้อยละ 52
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ห า ก พิ จ า ร ณ า ส ถิ ติ ผู้ ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด อ า ญ า ที่ เ ป็ น เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 พบว่าจํานวน
คดีและผู้ต้องหาในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 7 ของปริมาณคดีอาญาทั้งหมดและมีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุและ
ฐานความผิด ยกเว้นในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของ
จํานวนคดียาเสพติดที่เกิดขึ้นในแต่ละปีทั้งนี้ ผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15-18 ปี (ร้อยละ 85) และ
เป็นเพศชาย (ร้อยละ 92)
จํานวนคดีและผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในความผิดอาญาดังกล่าว ได้ส่งผลต่องานกระบวนการยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม โดยจากรายงานสถิติคดีศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ระหว่างปี2550-2554 พบว่ามีคดีอาญาที่รับใหม่เข้า
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มาประมาณปีละ 500,000 คดี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีคดีค้างไปร้อยละ10คดี
ยละ คดีที่เข้าสู่การพิจารณาส่วน
ใหญ่ได้แก่คดียาเสพติด คดี จราจร คดีการพนัน คดีคนเข้าเมืองและคดีอาวุธปืนฯ ตามลําดับ สําหรับคดีในชั้ น
อุทธรณ์ รั บใหม่ร วมกับ ค้ างมาประมาณปีล ะ 55,000 คดี ค้ า งไปร้ อยละ 30 คดี ในชั้น ฎี การั บใหม่ รวมค้า งมา
ประมาณ ปีละ 25,000 คดี ค้างไปร้อยละ 50
จํานวนคดีอาญาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและคดีที่ดําเนินการเสร็จไปของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําปี พ.ศ.2550-2554
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หน่วย : คดี
ที่มา : รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักรของสํานักงานศาลยุติธรรมระหว่างปี พ.ศ.2550-2554
พ

จากปริ ม าณคดี ที่ เ ข้ า สู่ ศ าลจํ า นวนมากดั ง กล่ า วได้ ส่ ง ผลต่ อ การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและครอบครัวและกรมราชทัณฑ์ กล่าวคือ
จํานวนผู้รับการตรวจพิสูจน์และผู้ติดยาเสพติดที่ต้องถูกบังคับเข้ารับการฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดพ.ศ.2545 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.
พ 2545

ที่มา : รายงานสถิติการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ในขณะที่จํานวนผู้ต้องขังในเรือนจํา ก็พบว่าปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องเช่
ง นเดียวกัน โดย
ในปี พ.ศ. 2555 มีผู้ต้องขังถึง 235,,841 คน โดยเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด 168,403 คน (ร้ร้อยละ 72.4) และผู้ต้องขัง
ระหว่างพิจารณา 64,979 คน (ร้ร้อยละ 27.6) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้กระทําผิดในคดี
ยาเสพติด นอกจากนี้ยังมี
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําอีกเป็นจํานวนมาก เนื่องจากรัฐไม่มีสถานที่ควบคุมอื่นที่มีความ
เหมาะสมไว้รองรับ
จํานวนผู้ต้องขังระหว่
ะหว่างการพิจารณาคดีเปรียบเทียบกับจํานวนนักโทษเด็ดขาดในเรือนจํา
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ที่มา : รายงานสถิติผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ระหว่างปี พ.ศ.
พ 2551 -2555

2) ข้อพิพาททางแพ่งและทางปกครองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ข้ อพิ พาททางแพ่ งหรื อคดี ความทางแพ่ ง ในที่ นี้ หมายถึ ง คดี แพ่ ง คดี ผู้ บริ โ ภค คดี ล้ มละลาย
คดี ภ าษี อากร คดี แ รงงาน คดี เ ยาวชน(แพ่
ยาวชน ง ) และคดี ทรั พย์ สิ น ฯ(แพ่ ง ) ซึ่ ง จากรายงานข้ อมู ล ของสํ า นั กงาน
ศาลยุ ติธรรม พบว่า จํา นวนคดีแพ่งที่อยู่ระหว่า งการพิจารณาและคดีที่ดําเนิ นการเสร็จไปแล้ว ของศาลชั้นต้ น
ทั่วราชอาณาจักรประจํา ปีพ.ศ. 2550-2554
2550
มีแนวโน้ มไม่เ ปลี่ ยนแปลงโดยมีคดีรั บใหม่ รวมค้ างมาจากปี ก่อน
ประมาณปีละ 600,000 คดี และค้างไปร้อยละ 17 ในภาพรวมคดีแพ่งและคดีผู้บริโภค เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะคดีผู้บริโภค เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้
ไ ชัดจากปี พ.ศ.2552 อย่างไรก็ดีในส่
ในส่วนของคดีล้มละลายพบว่ามี
คดีล้มละลายเข้าสู่ศาลลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา
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จํานวนคดีแพ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและคดีที่ดําเนินการเสร็จไปของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
ประจําปี พ.ศ. 2550-2554
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หน่วย : คดี ที่มา : รายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักรของสํานักงานศาลยุติธรรม ระหว่างปี พ.ศ.2550-2554
พ

คดีแพ่งที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นฟ้องศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรประจําปี พ.ศ.
พ 2550-2554
2550

ที่มา : สํานักงานศาลยุติธรรม

ทั้ ง นี้ มาตรการไกล่ เ กลี่ ย และประนอมข้ อ พิ พ าททางแพ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น โดยใน
ปี พ.ศ. 2555 มี ค ดี เ ข้ า สู่ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ฯ ในศาลชั
ในศาล ้ น ต้ น จํ า นวน 162,787 คดี ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 45
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2550 และสามารถดําเนินการไกล่เกลี่ยสําเร็จได้ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่ามาตรการ
ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของสํานักงานศาลยุติธรรม ได้ส่งผลทําให้ข้อพิพาททางแพ่งเข้าสู่ศาล
ลดลงจํานวนมากนับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาปริมาณข้อพิพาทที่เข้าสู่สถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญใน
การระงั
ะงับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการค้าและการลงทุน พบว่า ยังมีไม่มากนัก
โดยอยู่ระหว่าง 120-150 เรื่องต่อปี แต่มูลค่าทุนทรัพย์ในภาพรวมเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 ล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2550 ไปจนถึ ง 110,000
110
ล้ า นบาทในปี พ.ศ. 2554 ปั จ จุ บั น มี ส ถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการของ
หน่ ว ยงานเพี ย ง2แห่
แห่ งเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และยอมรั บ คื อสถาบั น อนุ ญาโตตุ
โตตุ ล าการของศาลยุ ติ ธ รรมและของ
หอการค้าแห่งประเทศไทย โดยคู่กรณีจะนิยมใช้บริการของสํานักงานศาลยุติธรรม(ร้
รรม ร้อยละ 99) ประเภทคดีส่วน
ใหญ่เป็นคดีพิพาทในสัญญาก่อสร้าง สัญญาร่วมทุนและสัญญาซื้อขายทางปกครอง
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ..ศ. 2557 - 2558
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สถิติเปรียบเทียบปริมาณคดีที่เข้าสู่สถาบันอนุญาโตตุลาการของหน่วยงานต่างๆ

พ.ศ.
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สํานักงานศาลยุติธรรม
มูลค่าทุนทรัพย์
จํานวน
(ล้านบาท)
49
22,627.766
72
5,386.93
128
133,140.75
136
74,961.70
126
8,053.09
148
8,567.87
134
80,682.47
122
30,291.92
124
51,412.11
119
110,802.96
154
9,593.47

สถาบันอนุญาโตตุลาการ
หอการค้าแห่งประเทศไทย
มูลค่าทุนทรัพย์
จํานวน
(ล้านบาท)
2

3,262

1

6,374

2

11,400

สํ า หรั บ ข้ อ พิ พ าททางปกครองหรื อ คดี ป กครองพบว่ า ปริ ม าณคดี เ ข้ า มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
ทุกปี แม้ว่าในปีแรกๆ ปริมาณคดีรับเข้าจะมีไม่มาก เนื่องจากเริ่มเปิดดําเนินการ ต่อมาเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจพิจารณาคดี วิธีการพิจารณาคดีที่สะดวก รวดเร็วและไม่มี
ค่าธรรมเนียมศาล(ยกเว้น เป็นการฟ้องที่ขอให้มีการชดใช้เงินหรือการส่งมอบทรัพย์สิน) จึงได้รับความนิยม เชื่อมั่น
และมีการฟ้องคดีปกครองมากขึ้น แม้ว่าศาลปกครองจะได้พยายามพิจารณาคดีแล้วเสร็จให้มากที่สุด แต่ยังคงน้อย
กว่าจํานวนคดีที่รับเข้า ทําให้ปริมาณคดีค้างสะสมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 มีปริมาณคดีคงค้างสะสม 8,954
คดี ในปี พ.ศ.2550 เป็น 10,695 คดี ปี พ.ศ. 2551 จํานวนคงค้าง 12,344 คดี ปี 2553 จํานวนคงค้าง 13,335
คดี และปี พ.ศ. 2554 จํานวน 14,912 คดี ตามลําดับ
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สถิติคดีที่มีการรับเข้าสะสม แล้วเสร็จและคงค้างสะสมของศาลปกครองระหว่างปี พ.ศ
พ ศ. 2550-2554

ที่มา: สํานักงานศาลปกครอง

ศาลปกครองชั้นต้นสามารถพิจารณาคดีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา2ปี
ภายในระยะเวลา ปีคิดเป็นร้อยละ 75 ของคดี
ที่แล้วเสร็จทั้งหมด ใช้ระยะเวลา 2-33 ปีร้อยละ 11.5 ใช้ระยะเวลา 3-4 ปีร้อยละ 8 และใช้
ใช้ระยะเวลามากกว่า 4 ปี
ร้อยละ 5.5 สําหรับศาลปกครองสูงสุดสามารถพิจารณาคดีแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.7
ของคดีที่แล้วเสร็จ ทั้งหมด ใช้ระยะเวลา 2-3 ปีร้อยละ 9.6ใช้ระยะเวลา 3-4 ปีร้อยละ 6.7 และใช้ร ะยะเวลา
มากกว่า 4 ปีร้อยละ 8
หากพิจารณาจําแนกตามลักษณะเรื่องที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น คดีเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
และวินัย มีจํานวนและสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 25.3) รองลงมา ได้แก่ คดีเกี่ยวกับ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(ร้อยละ 18) การควบคุมอาคารและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 17) พัสดุและสัญญาทางปกครอง การปกครองและ
บริหารราชการ และอื่นๆ
3) การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมีมากขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ
ง
ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรี
ละเสรีภาพ สํานักงานอัยการสูงสุดและสภาทนายความ
และ
โดยผ่าน
กิจกรรมการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คํคําปรึกษาทางกฎหมายและ
คดีความสําหรับคู่พิพาทผู้สนใจและผู้มีปัญหาข้อคับข้องใจและการช่
งใจและการช่วยหาทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดี เป็นต้น
อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานหลักในงานด้านนี้ คือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี
งานที่สําคัญในการช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกัน คือ กองทุนยุติธรรม และเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาทั้งนี้จากสถิติข้อมูลผล
การดําเนินงานของกองทุนยุติธรรมระหว่างปีพ.ศ. 2551-2555 พบว่า คําขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.
พ 2553-2554 ภายหลังมีวิกฤติ การณ์ทางการเมื
ทางการเมือง ส่วนใหญ่เป็นเงิ น
ค่าใช้จ่ายในการวางประกันปล่อยตัวชั่วคราว ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ..ศ. 2557 - 2558
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ประจําปี
2551
2552
2553
2554
2555

การขอรับการสนับสนุนกองทุนยุติธรรม
พิจารณา
รับคําขอ
(ราย)
ไม่อนุมัติ
ยุติเรื่อง
อนุมัติ
470
211
103
156
594
123
288
183
1,402
190
277
935
3,225
833
598
1,773
1,839
392
564
726

วงเงิน
(ล้านบาท)
3.70
6.70
19.01
76.13
47.11

สําหรับเงินช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา ได้รับการจัดสรรประมาณปีละ 200 ล้าน
บาท ในขณะที่จํานวนผู้เสียหาย และจําเลยคดีอาญา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคสําคัญใน
การดําเนินงานของกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการช่วยเหลือจากผู้ขอรับการ
สนับสนุน ทําให้ประชาชนที่ยากไร้จํานวนมากยังคง ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
การช่วยเหลือผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ผู้ยื่นคําขอ(ราย)
ผลการจ่ายเงิน
รวม
ผู้เสียหาย จํานวนเงิน จําเลย จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
ผู้เสียหาย จําเลย
(ราย)
(ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท) (ราย) (ล้านบาท)
5,324
669
3,169
188.15
208
41.34 3,377
229.50
5,327
691
3,581
201.45
149
32.19 3,730
233.64
8,065
940
3,652
221.63
166
24.54 3,813
246.18
5,821
780
3,380
201.87
159
26.66 3,539
228.53
5,992
652
3,213
192.35
84
13.96 3,297
206.30

4) สถานการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สําหรับการแก้ไขปัญหาพื้ นที่จังหวั ดชายแดนภาคใต้ จากข้ อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานด้า น
ความมั่ น คงต่ า งๆ อั น ประกอบด้ ว ย กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.)
ศู น ย์ อํา นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กองทั พ ภาคที่ 4 ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ดในพื้ น ที่ ศูน ย์
ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) องค์กรภาครัฐ
และเอกชนอื่นๆ พบว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลาที่ประกาศใช้กฎหมาย
พิเศษอยู่ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 37 อําเภอ 287 ตําบล 2,001 หมู่บ้าน ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน มีหมู่บ้านที่เกิด
เหตุรุนแรงและยากต่อการควบคุมสถานการณ์ จํานวน 194 หมู่บ้าน ส่วนหมู่บ้านที่เกิดเหตุรุนแรงแต่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ได้มีจํานวน 407 หมู่บ้าน ที่เหลือเป็นหมู่บ้านปลอดภัย โดยปัจจุบันความไม่สงบจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลา9ปีแล้วซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น12,377ครั้งทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
รวมกัน จํานวน 14,890 ราย แยกเป็นผู้เสียชีวิตรวม 5,377 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 9,513รายโดยนับตั้งแต่ต้นปี
พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา การใช้ความรุนแรงในภาคใต้จะเพิ่มความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
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เหตุการณ์ความไม่สงบรายเดือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : Deep South Watch

ทั้งนี้ ปัญหาและสาเหตุของความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดได้จากหลายปัจจัย
ได้ แ ก่ ปั ญ หายาเสพติ ด การค้ า สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย อาชญากรรมข้ า มชาติ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ แต่ ปั จ จั ย
ที่เป็นสาเหตุหลักของเหตุการณ์ คือ การดําเนินการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน
อย่ า งไรก็ ดี อาจกล่ า วได้ ว่ า ปั ญ หาของความรุ น แรงในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ น ผลที่
เกี่ยวพันต่อเนื่องมาจากอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน ทําให้ กลุ่มแนวร่ว มผู้ ก่อความไม่ สงบขยายตัวมากขึ้น โดยอาศัย ความบกพร่ องในกระบวนการ
ยุติธรรมมาใช้ในการปลุกระดม จากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมที่ทําให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ ย าก และไม่ เ ชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได้ แ ก่ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิ ภ าพมี การละเมิ ดสิ ทธิ เสรี ภ าพของประชาชน ขาดความร่ วมมื อระหว่า งหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องในการ
ดําเนินงาน และประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.10 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
ข้ อมู ล สภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั งคมจากสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา พบประเด็นสําคัญดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้า งเศรษฐกิ จ ไทยยั งคงพึ่ งพาการส่ งออกสิน ค้ า และการลงทุน จากต่า งประเทศเป็ น อย่ า งมาก
ซึ่งมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่วนการผลิตยังคงกระจุกตัวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็น
ของบริษัทต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2552 ซึ่งส่งผลทําให้เศรษฐกิจไทย หดตัวร้อย
ละ 2.3 และมีการฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทําให้การส่งออกการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวสูง ทําให้ในปี พ.ศ.2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.8 ส่วนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.3 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ร้อยละ 4.6 ของ GDP ทุนสํารองเงินตรา
ต่างประเทศ 172.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ภาระหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 42.4
ของ GDP
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ในช่ ว งต้ น ปี 2554 ประเทศไทยได้ รั บ ผลกระทบต่ อ เนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ
ที่ป ระเทศญี่ ปุ่น ทํ าให้อุตสาหกรรมการผลิต หลั กของไทยโดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมยานยนต์ และอุต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี ส่งผลทําให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมในไตรมาสสอง
ของปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสแรกของปี เฉลี่ยครึ่งแรกของปี
เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.9 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย การที่ภาวะเศรษฐกิจมี
แรงกดดันเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ มขึ้นของราคาน้ํามันและราคาสินค้าในตลาดโลก ประกอบกับการส่งผ่า น
ต้นทุนผู้ประกอบการไปยังราคาสินค้าภายในประเทศ และการคาดการณ์เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทําให้อัตราเงิน
เฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสที่สองอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรกที่
ร้อยละ 3.0 ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 4.1 การที่ระดับเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นทําให้
ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้มีการทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
เพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ
การปรับค่า จ้างแรงงานขั้นต่ําในเดือนเมษายน 2555 ทําให้ผู้ประกอบการบางส่วนมีปัญ หาเกี่ยวกั บ
วิธีการปรับค่าจ้างให้กับแรงงานที่มีประสบการณ์ให้สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ํา ทําให้มีการประท้วงเรียกร้องเป็นระยะ
และในระยะยาวมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังคือ แรงกดดันเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มราคาพลังงานใน
ประเทศ และประเด็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานของผู้จบการศึกษาใหม่ ซึ่งโอกาสในการหางานทําอาจไม่ง่ายเหมือนที่
ผ่านมา เนื่องจากในภาวะค่ าจ้างแรงงานที่ เพิ่ มขึ้ น ทํ าให้ ผู้ ประกอบการชะลอการจ้ างงานเพิ่ ม และอาจจ้ างเฉพาะ
แรงงานที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น
อย่างไรก็ดี แม้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ที่สําคัญได้แก่
1) ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ภาวการณ์ว่างงานยังอยู่ในอัตรา
ที่สูง และความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะทั้งในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป รวมทั้งความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ น หลั ง จากได้ รั บ ผลกระทบอย่ า งรุ น แรงจากแผ่ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ เนื่ อ งจากอุ ป สงค์
ในตลาดโลกลดลง เงินเยนแข็งค่าขึ้นมาก และอุปสงค์ภาคเอกชนยังคงมีความอ่อนแอ
2) ตลาดเงิน ตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยนยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนจากความไม่แน่นอนของภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นกว่าครึ่งปีแรกจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ที่อ่อนค่าลง
3) ราคาน้ํามันยังมีแนวโน้มที่จะผันผวน แม้ว่าราคาจะมีแนวโน้มลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก แต่ปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานและการเก็งกําไรส่งผลให้ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้น
4) เงิ น เฟ้ อและอั ต ราดอกเบี้ ย ทรงตั ว ในระดั บ สู ง แม้ ว่ า แรงกดดั นจากราคาน้ํ า มั น มี แนวโน้ มทรงตั ว
แต่อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวได้ดี และตลาดแรงงานมีความตึงตัวสูงทําให้ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น
5) ความล่ า ช้ า ของการใช้ จ่ า ยงบประมาณ 2555 จะส่ ง ผลให้ ก ารลงทุ น ภาครั ฐ ขยายตั ว ได้ ต่ํ า กว่ า
ที่คาดการณ์ไว้
6) สถานการณ์การผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ หลังจากปัญหาอุทกภัยเริ่มมีความถี่มากขึ้นนับจากปลายปี 2553 จนถึงในปัจจุบัน
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ด้านสังคม
สังคมไทยมีโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี พ.ศ.2553 ผู้สูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 11.7 ของ
ประชากรรวม ซึ่งจะเป็นข้อจํากัดต่อศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังคง
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจึงทําให้ภาวะตลาดแรงงานตึงตัว ด้านสุขภาพคนไทยมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้นและมีอายุยืน
ยาวมากขึ้น เนื่องจากโภชนาการและบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามต้องเร่งป้องกันโรคและภัยด้าน
สุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง
ในการดํา เนิน ชีวิต และการบริโ ภค ส่ว นความเหลื่อ มล้ํา ทางสัง คมยังเป็น ปัญ หาเรื้อ รัง ที่ส ะท้อนถึง
ความแตกต่างในโอกาสของการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง การเข้าถึงสิทธิที่พึงมีพึงได้การ
เข้าถึงทรัพยากร และกระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียม รวมทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมเป็น
หลักและเอื้อต่อเจ้าของทุนมากกว่าแรงงาน ซึ่งทําให้ผลประโยชน์จากการพัฒนายังกระจุกตัวในกลุ่มคนจํานวน
น้อย ทั้งในด้านรายได้ การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน และที่ดินรวมทั้งสินทรัพย์อื่นๆ
2.11 ข้อตกลง อนุสัญญาฯ และความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้มีข้อตกลงเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในระดั บ
ภูมิภ าคและระหว่า งประเทศ นํา มาซึ่งความร่ว มมื อซึ่ งกัน และกัน ในรูปแบบของการออกกฎหมาย ข้อกํา หนด
มาตรฐานขั้นต่ํา (Standard Minimum Rules) ข้อแนะนํา (Guidelines) เพื่อให้ประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติ และ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านความยุติธรรม ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีใน
อนุสัญญาต่างๆ เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายและพิธีสารในระดับสหประชาชาติรวม 8 ฉบับ ภาคีในอนุสัญญา
ขององค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ภาคีอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต ให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท รวมทั้งได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 แก้ไขโดยพิธีสาร
ค.ศ.1972 เป็นภาคีในพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ลงนามใน
สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน และในระดับทวิภาคีประเทศต่างๆ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส นอร์เวย์ อินเดีย จีน สาธารณรัฐเกาหลี และเปรู รวมทั้ง
ดําเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบเอเชีย - ยุโรป (ASEM Anti – Money Laundering)
เป็นต้น
สําหรับความร่วมมือระหว่ างประเทศของไทยด้ านกระบวนการยุ ติธรรมทางแพ่งและพาณิช ย์ ได้แก่
ความร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมาธิ ก ารกฎหมายการค้ า ระหว่ า งประเทศแห่ ง สหประชาชาติ ใ นด้ า นการส่ ง เสริ ม
การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทและการอนุ ญ าโตตุ ล าการความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น ระหว่ า งประเทศ เพื่ อ การสร้ า ง
ความเป็ น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของกฎหมายเอกชน (The International Institute for the Unification of Private
Law - UNIDROIT) ซึ่ ง ขณะนี้ ป ระเทศไทยอยู่ ใ นระหว่ า งกระบวนการสมั ค รเข้ า เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ ประสาน
ความร่วมมือในด้านการพัฒนากฎหมายการค้าและการพาณิช ย์ระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ
ทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการส่งเอกสารและสํานวน และการส่งประเด็นไปสืบพยานระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย ประเทศออสเตรเลีย และประเทศจีน ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดี
แพ่งและพาณิชย์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรสเปน เป็นต้น
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2.12 การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast AsianNations: ASEAN)
หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยในปัจจุบันมี
จํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม
เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กําหนดและวางแผนเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันไปสู่ทิศทางที่ก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community: AC) ขึ้นเพื่อสนับสนุนการรวมตัวและความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย 3 เสา
หลัก ได้แก่ ประชาคมการเมื องและความมั่ นคงอาเซี ยน (ASEAN Political - Security Community : APSC)
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC)และประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC)
สํ า หรั บ ประเทศไทยเองได้ มี การเตรี ย มพร้ อมในเชิ งนโยบายซึ่ ง ปรากฏทั้ งในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559 และคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรั ฐ มนตรี ตลอดจนการเตรี ย มพร้ อ มเชิ ง กลไก ได้ แ ก่ การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการอาเซี ย นแห่ ง ชาติ
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานภายใต้การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ประชาคม
เศรษฐกิ จ อาเซี ย นมั กจะได้ รั บ ความสนใจและกล่ า วถึ ง เป็ น อย่ า งมากในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากจะนํ า มาซึ่ ง ความ
เปลี่ย นแปลงภายในภูมิภาคอย่ างกว้างขวาง โดยแนวโน้มการพั ฒนาสําคัญ อันจะเกิ ดจากประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน ได้แก่ การจัดระบบและการเพิ่มขึ้นของการค้า การลงทุนและการบริการระหว่างประเทศ การพัฒนา
โครงส ร้ า งพื้ น ฐ านแล ะขยายตั ว ของเมื อ ง การบริ ห ารงานช ายแดน การปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม
อย่างใกล้ชิด การเคลื่อนย้ายคน และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นจะไม่ ได้ ส่ งผลกระทบต่ อ กระบวนการยุ ติ ธ รรมโดยตรง
ในเชิ ง การขั บ เคลื่ อ นหรื อ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามพิ ม พ์ เ ขี ย วประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของประเทศไทย
แต่การปรับตัวและเตรียมความพร้อมสําหรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่จะเกิดขึ้นในระดับประเทศ หน่วยงาน
พื้นที่ และประชาชนก็ย่อมจะเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือเป็นแรงสนับสนุนที่จะทําให้การเป็น
ส่วนหนึ่ งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซี ยนของไทยเป็ นไปอย่ างราบรื่น และเกิดประโยชน์สู งสุด ขณะเดีย วกั น
การศึกษา วิเคราะห์ถึงผลกระทบทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็นับเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นองค์ กรให้ ส อดคล้ องกั บ การเปลี่ ย นแปลงภายนอกเพื่ อ ให้ การดํ า เนิ น ภารกิ จ ประสบ
ความสําเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป
เมื่ อ พิ จ ารณาแนวโน้ ม การพั ฒ นาจากประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ซึ่ ง อาจทํ า ให้ มี ก ารขยายตั ว
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี ซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกระบวนการยุติธรรมไทย ดังต่อไปนี้
1) ปั ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม่ (Nontraditional Security Issues) เช่ น ปั ญ หายาเสพติ ด
อาชญากรรมข้ า มชาติ การลั ก ลอบนํ า เข้ า /เคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า ผิ ด กฎหมาย เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่ ส ามารถ
แอบแฝงมากับการลงทุน หรือการทําการค้ากับต่างประเทศ
2) การเตรี ย มพร้ อ มสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นของประเทศต่ า งๆ รวมทั้ ง ไทยจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐและเอกชน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
36
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แรงงานต่างด้าวทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายจากประเทศอื่ นเข้ามาทํางานรับจ้างเป็นแรงงานให้กับผู้ประกอบการ
ภายในประเทศมากขึ้น
3) การประกอบอาชี พ ของประชาชนภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ มทางการค้ า การลงทุ น การบริ ก าร
และการเคลื่อนย้ ายแรงงานวิชาชี พเสรี ย่อมเป็นทั้งโอกาสและผลกระทบสํ าหรับ ประชากรวั ยแรงงานของไทย
ซึ่งผลกระทบทางลบอาจทําให้เกิดการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในภาคการผลิต เช่น ภาคการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ย่อมก่อให้เกิด
ความตึงเครียด และปัญหาสังคมอื่นตามมาได้ เช่น การเรียกร้องการประท้วงของเกษตรกรการสูญเสียรายได้การ
ถูกเลิกจ้างหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่ เป็นต้น
4) ความเหลื่อมล้ําทางสังคมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายแดน โรงงาน
สถานประกอบการ หรื อ พื้ น ที่ ชุ ม ช นซึ่ ง ส่ ง ผล ต่ อ คุ ณ ภ าพการพั ฒ นาโ ดยรว ม นั่ น คื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม โดยเฉพาะเกษตรกรที่ สิ น ค้ า ถู กตี ต ลาด ผู้ ว่ า งงาน หรื อผู้ ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ งโอกาส
การพัฒนาได้ เช่น บุคคลด้อยโอกาส บุคคลชายขอบ เป็นต้น
5) การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ย่ อมมี ผ ลกระทบต่ อสั งคมในด้ า นอื่ น ๆ เช่ น สิ่ ง แวดล้ อม วิ ถีชี วิ ต ชุ มชน
ทําให้โครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอาจได้รับแรงต่อต้านจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ ดังนั้น กลไก
การจั ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาครั ฐ /ภาคเอกชนกั บ ประชาชนหรื อ ระหว่ า งประชาชนด้ ว ยกั น เองจึ ง ต้ อ งมี
การเตรียมการ ดังนั้น การกําหนดแนวทางการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท หรือแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงและเตรียมการ ขณะเดียวกัน ยังต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนากลไก
การจัดการความขัด แย้ง และการอํานวยความเป็ นธรรมแก่ ชาวต่างชาติที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย เช่น ระบบ
ร้องเรียนร้องทุกข์ ความขัดแย้งระหว่างบริษัทต่างชาติกับประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น
6) การส่ ง เสริ ม ความเป็ น ประชาธิ ป ไตยและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนภายใต้ ค วามเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
ประเทศต่ า งๆ ย่ อ มต้ อ งการมาตรฐานเดี ย วกั น ในการปฏิ บั ติ ต่ อ กั น ดั ง นั้ น เมื่ อ ประชาคมอาเซี ย นเปิ ด กว้ า ง
ต่ อ การเคลื่ อ นไหวของผู้ ค นที่ ม ากขึ้ น ก็ ย่ อ มต้ อ งทํ า ให้ อ าเซี ย นปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ มาตรฐานอื่ น ๆ ที่ เ ป็ น สากล
ในลั ก ษณะกฎเกณฑ์ ร ะเบี ย บ กฎหมาย และรวมทั้ ง ค่ า นิ ย มด้ ว ย ในปั จ จุ บั น ค่ า นิ ย มสํ า คั ญ ที่ แ ต่ ล ะประเทศ
ต้องเคารพและยึดถือ ได้แก่ หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลหน่วยงาน
ราชการ จะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก ดั ง กล่ า วด้ ว ย โดยในบางภาวการณ์ ก็ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง กั น ได้ อาทิ
ผู้อพยพย้ายถิ่นโดยผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็จะต้องได้รับการปฏิบัติขั้นต่ําตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากล เช่น สิทธิเด็ก สิทธิในการศึกษา และการรักษาพยาบาล ดังนั้น หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
กํา หนดแนวทางในการบริ ห ารจัด การปั ญหานี้อย่า งเหมาะสม มิฉะนั้น แล้ว อาจก่อให้เ กิ ดผลกระทบเชิ งลบต่ อ
ภาพลักษณ์ของประเทศได้
2.1.13 ปัจจัยและสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในด้าน ความมั่นคง4 ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีพลวัตรสูง ทั้งที่
ปรากฏในลักษณะของภัยคุกคามรูปแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จากการประเมินสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงตามที่วิเคราะห์ในนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2555-2559) ปรากฏ
ประเด็นที่สําคัญใน 4 บริบท ดังนี้

4

สภาความมันคงแห่

งชาติ (2555), นโยบายความมันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559)
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1) ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก การเมืองโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป
สู่ระบบหลายขั้วอํานาจ ทั้งนี้ เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกทําให้เกิดมหาอํานาจใหม่
ซึ่งต้องการมีส่วนในการกําหนดกรอบกติกาของโลก ส่งผลให้โครงสร้างระบบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศเปลี่ยนแปลงไป สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยต้องดําเนินนโยบายด้วยความอ่อนตัว
ในการปรับท่าทีเพื่อรักษาดุลยภาพทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศมหาอํานาจต่าง ๆ นอกจากนี้
ปัจจัยความมั่นคงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ ถือเป็นปัญหาสําคัญของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
แสวงหาแหล่งพลังงานใหม่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในขณะที่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จะนํามาสู่การกําหนดกรอบกติกาใหม่ที่มหาอํานาจอาจเข้ามาแทรกแซงประเทศ
อื่น ๆ ได้ รวมถึงการใช้เป็นมาตรการกีดกันทางการค้า และประเด็นภัยธรรมชาติที่มีระดับความรุนแรงมากขึ้น
ทําให้จําเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
2)

ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับภูมิภาค
2.1) การขยายอิทธิพลและบทบาทของประเทศมหาอํานาจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยการปรั บเปลี่ยนนโยบายของประเทศมหาอํานาจต่ อภูมิภาคที่ แสดงให้เห็ นถึงแนวโน้มของการแข่งขันและ
การขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจ ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มา
ซึ่งประโยชน์ของตน และการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งหากเกิดความขัดแย้ง
ขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของไทยซึ่งอยู่ในภูมิภาคนี้ได้
2.2) การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค พัฒนาการของกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่กําหนดการจัดตั้ง “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 3
เสาหลักความร่วมมือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political
and Security Community - APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC) ซึ่งการเป็น
ประชาคมจะทําให้อาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งทางการเมือง ความมั่นคงเศรษฐกิจ และสังคม อันจะ
นําไปสู่ การเสริมสร้า งพั ฒ นาการทางการเมื องและเศรษฐกิจ ของประเทศสมาชิกรวมทั้งเพิ่ มโอกาสการติด ต่ อ
เชื่อมโยงผ่านเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การเป็นประชาคมก็เป็นความท้าทาย โดยเฉพาะการที่
ประเทศสมาชิกยังมีลักษณะการปกครองและเศรษฐกิจ ที่แตกต่า งกัน การสร้า งความเป็น ประชาคมและการ
เปิดกว้างของการติดต่อระหว่างกันอย่างเสรี จึงทําให้มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค และการขยายตัวของอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ
2.3) ความขัดแย้งทางดินแดนและการใช้กําลังทางการทหาร ยังคงมีปัญหาความไม่เข้าใจและ
ความหวาดระแวงที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่สามารถจํากัดขอบเขตและ
ระดับความรุนแรงให้อยู่ในเฉพาะพื้นที่ โดยเป็นผลจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิด
ระหว่างประเทศในภูมิภาค และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตเชิงป้องกัน รวมถึงทิศทางความร่วมมือของ
ประเทศในภูมิภาคที่มุ่งสู่การเป็นประชาคมระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวโยงกับ
สถานการณ์ข้อพิพาทในภูมิภาค สถานการณ์ภายในของประเทศเพื่อนบ้านและบทบาทของประเทศมหาอํานาจที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภาค และโดยที่การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนในหลายพื้นที่ยังไม่ได้ข้อยุติ รวมถึงเขตแดนทาง
ทะเลซึ่งมีปัญหาการอ้างเขตไหล่ทวีปทับซ้อน ตลอดจนมีสิ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มงบประมาณทางทหารของประเทศใน
ภูมิภาคที่ส่งผลต่อดุลยภาพทางความมั่นคงของไทย จึงยังคงมีความเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าทางด้านการทหาร
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติในอนาคต
38

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

39

2.4) ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเล ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลซึ่งมีความสําคัญ
ทางจุดยุทธศาสตร์ใน 2 ส่วน คือ 1) เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเล 2) เป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญส่งผลให้
มหาอํานาจต่างๆ มุ่งที่จะรักษาและแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ดุลยภาพและพลวัต
ด้านความมั่นคงทางทะเลของไทยจึงขึ้นอยู่กับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคกับประเทศ
มหาอํานาจเป็นสําคัญ นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยมีมูลค่าสูง ในขณะที่มีความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงในพื้นที่ทางทะเลอันเนื่องมาจากการกระทําผิดกฎหมายและการก่อการร้ายสากลอาทิ การค้าอาวุธสงคราม
ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย เป็นต้น อันอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการสร้างดุลยภาพใน
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทะเล
ของประเทศไทยที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาการอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล ปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์
กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลปัญหาการลักลอบขนส่ง
สิ่งผิดกฎหมายทางทะเลโดยเฉพาะสินค้าและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สองทางที่มีความเสี่ยงจะนําไปใช้ในการผลิตอาวุธ
ทําลายล้างสูง การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการกระทําอันเป็นโจรสลัด
3) ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงภายในประเทศ
3.1) ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยที่มีการเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สถาบัน ฯ ในระดับและขอบเขตที่กว้างขวาง ทั้งที่มีลักษณะเชื่อมโยงสถาบัน ฯ มาแสวงหาผลประโยชน์ทางการ
เมืองตลอดจนมีการกล่าวอ้างความเท็จเพื่อดูหมิ่นใส่ร้ายอันเป็นการบ่อนทําลายต่อสถาบัน ฯ และการปรากฏ
แนวคิดในเชิงปฏิรูปรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบัน ฯ โดย
กล่าวถึงการขัดต่อหลักสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว
นํามาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถาบัน ฯซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
และจุดยึดเหนี่ยวของสังคม
3.2) ความขัด แย้ งของคนภายในประเทศ นั บ ตั้งแต่ป ระเทศไทยได้ พัฒ นาเข้า สู่ ยุคของ
การบริหารจัดการที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมใน
มิติต่างๆ ประกอบกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาเป็น
ลําดับ ทั้งให้ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลดีในเชิงพัฒนาการของประชาธิปไตย
อย่างไรก็ตามความตื่นตัวดังกล่าวได้ปรากฏผลกระทบในทางลบ โดยในห้วงที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ถูกขับ เคลื่อนด้ว ยเป้า หมายสุดโต่งทางการเมือง ในขณะที่ สังคมไทยกํา ลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ย นแปลง
ขนานใหญ่ โ ดยที่ ยั งคงมี ปั ญ หาเชิ งโครงสร้ า งจากความเหลื่ อมล้ํ า ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความแตกแยกทางความคิดระหว่างคนกลุ่มต่างๆ
ในสังคม ส่งผลให้สภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนําไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความรุนแรงและซับซ้อน
มากขึ้น และโดยที่ความอดทนอดกลั้นของคนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมมีแนวโน้มลดต่ําลง แต่มีความต้องการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองยังคงเป็นจุดเปราะบางในการรักษา
เอกภาพของชาติ และการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมไทย
3.3) ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความไม่สงบและการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยืดเยื้อ มีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงมาโดยต่อเนื่อง โดยความรุน แรง
ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ความละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ในระยะที่ผ่านมาภาครัฐ
และภาคส่ ว นต่ า งๆ มี ความพยายามดํ า เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาตามกรอบนโยบายมาแล้ ว หลายฉบั บ ส่ งผลให้
สถานการณ์และปัญหาความรุนแรงได้รับการแก้ไขในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความรุนแรงยังคง
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ปรากฏอยู่ ซึ่งความยืดเยื้อของปัญหาส่งผลให้แรงจูงใจของการใช้ความรุนแรงและผู้อยู่เบื้องหลังการใช้ความรุนแรง
จากเดิมที่ส่วนใหญ่มาจากการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีอุดมการณ์ต่างจากรัฐได้ขยายขอบเขต
เป็นการก่อเหตุจากแรงจูงใจอื่นมากขึ้น โดยบางส่วนมีความเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
ในพื้นที่ ทั้งความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มอิทธิพล ความแค้นจากอารมณ์ของความเกลียดชังและ
ความแค้น จากเรื่องส่วนตัว ความรุน แรงยังส่งผลให้เกิดการขยายตัวของอํา นาจมืด และธุร กิจ ผิด กฏหมาย
ความบาดหมางของคนต่า งศาสนารุน แรงขึ้น เกิด ข้อจํา กัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรที่สํา คัญ
ความยืดเยื้อของความรุนแรงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นต่อการขยายตัวของปัญหาแทรกซ้อน ที่อาจเป็น
แรงจูงใจให้กลุ่มก่ อการร้ายจากภายนอกประเทศเข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่ อ
บรรยากาศในการสร้างสันติสุขและเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซีย น ทั้งนี้ นโยบายระดับ ชาติที่ใช้เ ป็น กรอบ
ทิศทางการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป คือ นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 –
2557 ที่จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 จะทําให้ทิศทางการ
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3.4) ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
เชิงโครงสร้างที่ไม่ เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติรัฐ รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหารซึ่งถึงแม้จะมี
การกระจายอํา นาจมากขึ้น แต่ในภาพรวมยังคงมีลักษณะรวมศูน ย์อํา นาจที่ส่ว นกลาง ทําให้เ ป็น ข้อจํา กัด ต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ประกอบกับกลไกการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันยังขาด
ความเข้มแข็ง เป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐขยายตัวออกไปทุกระดับ โดยปรากฎรายงานของ
องค์การระหว่างประเทศที่สะท้อนปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนและ
เป็นเงื่อนไขที่นําไปขยายผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนยอมรับ
กระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้ กัดกร่อนพื้นฐาน
ทางคุณธรรมจริย ธรรมที่ดีง ามของสังคม และเป็น สาเหตุห นึ่ง ของความเหลื่อมล้ํา ทางสัง คมและเศรษฐกิจ
ตลอดจนการทําลายกฎกติกาที่ควรยึดถือร่วมกัน ซึ่งจะนําไปสู่ผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ
3.5) ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดย
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สําคัญ ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทําลายศักยภาพ
ของประชากรซึ่ งจะส่ งผลต่ อความสามารถทางการแข่ งขั นของประเทศในอนาคต และปัญ หาการขยายตั ว
ขององค์กรอาชญากรรมที่อาจส่งผลต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในรัฐ นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง ในขณะที่
การลักลอบขนยาเสพติดและแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยพื้นที่
ชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นที่สําคัญ รองลงมา คือ พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดในแต่ละครั้งมีปริมาณมากขึ้น ดําเนินการเป็นขบวนการและใช้กองกําลังติดอาวุธคุ้มกัน และลักษณะ
กองทัพมดผ่านจุดผ่านแดนต่าง ๆ รวมถึงการใช้เส้นทางผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนหรือท่าข้ามต่าง ๆ เมื่อถูก
ปราบปรามหนักขึ้น ก็จะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางใหม่ ๆ
3.6) ความเสี่ยงที่เกิดจากวิกฤตการณ์ความมั่นคงและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ผ่านมาปรากฏ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ สงบภายในประเทศอัน เนื่ องมาจากปัญ หาความขั ดแย้งของคนภายในสั งคม
การก่อความรุนแรงในเมือง รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้นจึงมี
ความจําเป็นต้องใช้กลไกและเครื่องมือเป็นการเฉพาะในการบริหารวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจํานวนของประชากรโลก
รวมถึงการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก และนําไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดย
40
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ขาดความสมดุล ทําให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน จนนําไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยมี
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและวาตภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ ประเทศไทยยังคงมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการ
วิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่ขั้นป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูสถานการณ์
4) ความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน
4.1) การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามข้ามชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ตามสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านปัญหาการก่อการร้ายแรง
ขับเคลื่อนของการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ถูกประเมินว่ายังคงมีอยู่อย่างเข้มแข็ง และขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คน
และกลุ่มบุคคลในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งมีในหลายรูปแบบ โดยเงื่อนไข
ที่เป็นปัจจัยผลักดันที่สําคัญ ได้แก่ ความคับแค้นอันเนื่องมาจากปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนา
ให้เป็นพลังผลักดัน ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงของการโจมตีของกลุ่มก่อการร้า ยสากล
แต่ยังคงมีความจําเป็นที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะการก่อความรุนแรงในเมือง สําหรับปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติอันประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอกเงิน การกระทําอันเป็นโจรสลัด
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ล้วนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมี
การพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมถึงช่องว่างทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ ทําให้การก่ออาชญากรรม
ข้ามชาติทําได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและอาศัยอิทธิพลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับการอํานวยความสะดวกหรือการคุ้มครอง นอกจากนี้ ปัจจุบันยังพบว่าความเชื่อมโยง
ระหว่างการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีขีดความสามารถ
สูงขึ้น ทําให้ยากต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ
4.2) การย้ายถิ่นของประชากร การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากประเทศต่าง ๆ เข้าสู่
ประเทศไทยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งสาเหตุการย้ายถิ่น
ประกอบด้วยทั้ง เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และในบางกรณีได้ใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านสู่ประเทศที่
สาม ทั้งนี้ การย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านอันเนื่องมาจากปัญหาการสู้รบตามพื้นที่แนวชายแดนซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับสถานการณ์ความขัดแย้งภายในประเทศเพื่อนบ้าน และการย้า ยถิ่น ด้ว ยเหตุผ ลทางด้า นเศรษฐกิจ
อั น เนื่ องมาจากการที่ ป ระเทศไทยและประเทศเพื่ อนบ้ า นมี ร ะดั บ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และคุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ แตกต่างกันก่อให้เกิดปัญหาที่สําคัญ คือ การเข้าเมืองในลักษณะที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งยากต่อการผลักดัน
ส่งกลับยังประเทศต้นทาง ส่งผลให้มีผู้ย้ายถิ่นจํานวนมากยังตกค้างอยู่ในประเทศไทย และเกิดปัญหาการเมือง
ระหว่า งประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม ที่ขัด แย้ง กับ รัฐบาลของประเทศต้น ทาง รวมถึงเกิด ปัญ หาด้า นสัง คม
ปัญ หาด้า นสาธารณสุข ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาภาระของภาครัฐในการดูแล
และในระยะยาวอาจเกิดปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามกฎหมาย ปัญหา
ชุมชนคนต่างด้าว และปัญหาความขัดแย้งกับ คนไทยอันเนื่องมาจากการแย่งชิ งทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจํากั ด
นอกจากนี้ ปรากฏกลุ่มผู้ย้ายถิ่นที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน
และส่งผลกระทบในหลายมิติ ทั้งความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

41

4.3) บริบทการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่ภัยคุกคามความมั่นคงในลักษณะใหม่ ปัจจุบันภัย
คุกคามความมั่นคงมีขอบเขตที่กว้างขวาง มีความเชื่อมโยง ซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงมากขึ้น
การเคลื่อนตัวของภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับบริบทโลกในมิติต่างๆ
โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
รวมถึงประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับผลจากการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาที่มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ในขณะที่ยังขาดกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เข้มแข็ง ทํา
ให้ประเทศไทยมีปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรส่งผล
กระทบไปถึงความมั่นคงในมิติอื่นๆ อาทิ ความมั่นคงด้านอาหาร และด้านพลังงาน และความขัดแย้งในสังคมทั้ง
ความขัดแย้งของประชาชนในชุมชน และความขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะ
เผชิญกับความเสี่ยงภัยการขาดแคลนอาหาร และพลังงาน รวมทั้งการเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติขนาดใหญ่
นอกจากนี้ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทําให้การเชื่อมโยงในมิติต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ประเทศไทยต้องเผชิญ
กับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ และการเข้ามาของวัฒนธรรมโลกผ่านโลกไซเบอร์ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน อัน
อาจทําให้เกิดวิกฤตเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบปัจเจกชนนิยมซึ่งมีแนวโน้มทําให้สังคมไทย
เสี่ยงต่อการขาดจิตสํานึกร่วมด้านความมั่นคง ในขณะที่ ความมั่นคงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
มีแนวโน้มจะเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีทางไซเบอร์การเจาะระบบข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของ
ราชการ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสําคัญ อาทิ ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
การเงิน ระบบการเดินอากาศ ฯลฯ นอกจากนี้อิทธิพลของสื่อประเภทเครือข่ายสังคมมีแนวโน้มที่จะเป็นเครื่องมือ
สําคัญของประชาชนในการรวมตัวดําเนินกิจกรรมในทางสาธารณะและการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง โดย
สื่อดังกล่าวมีโอกาสถูกนํามาใช้ในทางที่ผิดเพื่อโจมตี บ่อนทําลาย หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจทํา
ให้เกิดการสร้างความเกลียดชังและปัญหาความแตกแยกภายในประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในกรณีที่มีการใช้สื่อประเภทนี้โจมตีหรือบ่อนทําลายประเทศอื่น
จากสถานการณ์ความมั่นคงที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภัยที่คุกคามประเทศไทยมีความหลากหลายมาก
ขึ้น ภัยในรูปแบบเดิม เช่น การคุกคามของกําลังทหารขนาดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แม้ว่าจะยังมีปัญหาความมั่นคง
ตามแนวชายแดนเพราะความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมีความผันผวนในบางเวลา ภัยรูปแบบใหม่มีความเสี่ยง
มากขึ้น อาทิ การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัจจัยในประเทศที่สําคัญได้แก่การก้าวข้ามจากระบบ
อํานาจและอุปถัมภ์สู่สังคมการมีส่วนร่วมโดยประชาชนมีความตื่นตัวสูงเนื่องจากได้รับแรงกระตุ้นจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ประชาธิปไตย การค้าเสรี การปกป้องสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แต่กลไกที่ดูแลกติกาใหม่ของการเปลี่ยนผ่านยังไม่สามารถทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ประชาชน ทั้งในระดับปัจเจก ชุมชน และสังคมยังขาดความเข้าใจบริบทดังกล่าว สังคมจึงเกิดความขัดแย้งและ
เผชิญหน้าเพื่อเรียกร้องและปกป้องสิทธิของแต่ละฝ่ายด้วยวิธีการรุนแรง การขาดความสามัคคีของคนในชาติ
และการกระทํ า ที่ กระทบต่ อ สถาบั น หลั กของชาติ ปั ญ หาความไม่ ส งบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ยาเสพติ ด
ผู้หลบหนีเข้าเมือง
นอกจากนั้ น ในทศวรรษที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยยั ง พบว่ า ภั ย คุ กคามที่ สํ า คั ญ อี ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ โรคระบาด
โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ ภัยแล้ง และอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบทางตรงต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภัยเหล่านี้มีแนวโน้มจะทวี
ความรุนแรงขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
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2.13 ปัจจัยและสถานการณ์ด้านการเมืองการปกครอง
ในด้านการเมืองการปกครอง ระบบรัฐสภาซึ่งเป็นส่วนสําคัญของระบบการเมืองของประเทศไทย
ประสบภาวะชะงักงันมาโดยตลอดจากการปฏิวัติรัฐประหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
จึงเริ่มมั่นคงขึ้น โดยรัฐสภาดํารงอยู่ได้ 12 ปี มีการเลือกตั้งทั่วไป 4 ครั้งก่อนที่จะถูกปฏิวัติในปี พ.ศ. 2534
หลังจากนั้น 1 ปีระบบรัฐสภาก็หวนกลับคืนมาอีกครั้งโดยสามารถดํารงอยู่ได้ 14 ปี ในระหว่างนั้นมีการเลือกตั้ง
ทั่วไป 6 ครั้ง จนเกิดรัฐประหารครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2549 และประเทศไทยกลับคืนสู่ระบบรัฐสภาในปีต่อมา5
ปัจจุบันประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เป็น
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย ฉบับที่ 19 จัดร่างโดยคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ คณะผู้ ยึดอํานาจการ
ปกครองหลั งรั ฐ ประหาร เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2557 อย่ า งไรก็ ดี รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งการ
กําหนดให้มีการสถาปนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อใช้อํานาจนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรับผิดชอบการ
บริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปเพื่อดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างกว้างขวางและอนุมัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยยังไม่ได้ระบุกรอบโครงสร้างการเมืองการ
ปกครองที่จะบังคับใช้เป็นการถาวรและการเลือกตั้งแต่อย่างใด
รัฐธรรมนูญถาวรฉบับล่าสุ ดซึ่งถูกยกเลิกไปโดยคณะผู้ยึดอํานาจการปกครองหลังรัฐประหารคื อ
รัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุดที่มีการกําหนดแนวทางการปกครองประเทศที่ใช้
เป็นการถาวร ได้กําหนดให้รัฐสภาประกอบด้วย
• สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีสมาชิก 500 คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต จํานวน 375 คน (แต่ละ
เขตเลือกตั้งมี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส.) และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
125 คน (พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เพียงบัญชี
เดียว เรียงลําดับจํานวนไม่เกิน 125 รายชื่อ รายชื่อใครจะอยู่ลําดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรค
จะดําเนินการ การเลือกตั้งแบบนี้ถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้งหมายถึงทั้งประเทศ จะมีผู้สมัครแบบบัญชี
รายชื่อชุดเดียวกัน)
• วุฒิสภา ซึ่งมีสมาชิก 150 คน แบ่งเป็น ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้ง จํานวน 76 คน (มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละจังหวัดๆ ละ 1 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้
เพียงหมายเลขเดียว ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น ส.ว. ของแต่ละจังหวัด) และ ส.ว. ที่มา
จากการสรรหา จํานวน 74 คน (คณะกรรมการสรรหาจะดําเนินการสรรหาจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
จากองค์กรต่างๆ ในภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ และภาคอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา)
การบริหารประเทศนําโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 กําหนดให้ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน หน่วยงานที่ปฏิบัติตามนโยบายได้แก่ ราชการส่วนกลางซึ่งแบ่งเป็น
20 กระทรวง ราชการส่วนภูมิภาคซึ่งปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 76 จังหวัด และราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตําบล
5

สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (2552), รายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2552:
ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบนั และอนาคต.
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ในระยะห้าปีที่ผ่านมา ผลการพัฒนาชี้ว่าประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ค่าดัชนี
ประชาธิปไตยของประเทศไทยในปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีคะแนนดีขึ้น เกิดจากตัวชี้กระบวนการเลือกตั้ง
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐและการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดีขึ้น แต่ยังต้องปรับปรุงขีดความสามารถของภาคราชการในการสร้าง
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังล่าช้า โดยเฉพาะใน
ด้านบุคลากรและงบประมาณ เนื่องจากบุคลากรไม่มีความพร้อม มีปัญหาในการปรับตัว คุณสมบัติของบุคลากรที่
จะโอนย้ายไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐไม่ได้สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมี
ความประสงค์จะย้ายมาทํางานกับท้องถิ่น6
2.14 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) (สภาความมั่นคงแห่งชาติ)
โดยที่สถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงทั้งที่เป็นภัยคุกคามรูปแบบเดิมและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ในปัจจุบันมีพลวัตรอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความเชื่อมโยงทั้งด้านการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ ภายใต้กรอบแนวคิดทิศทางและวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555–2559 จึงได้กําหนดแนวนโยบายที่ครอบคลุมการป้องกัน ปัญ หาที่กระทบ
ความมั่นคง การเสริมสร้างระบบและกลไกให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนและเครือข่าย และเสริมสร้างความพร้อมของประชาชนให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
รวมทั้ งการให้ ความสํา คัญกั บความร่ วมมื อและการปฏิ บัติต ามพั นธกรณีร ะหว่ างประเทศ ตลอดจนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ฉบับใหม่ได้จัดลําดับความสําคัญ โดยพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัยของชาติและผลกระทบต่อความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของชาติในภาพรวมเป็น
“เกณฑ์สําคัญ” โดยกําหนดความสําคัญเป็นสองส่วน คือ
ส่วนที่ 1 นโยบายสําคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นนโยบายที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก
• เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในฐานะที่เป็นเสาหลักด้านความมั่นคงของชาติทั้งที่เป็นศูนย์
รวมทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นสามัคคีของคนในชาติ
• เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
• ปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสํานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีและธํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
ประเด็นนโยบายที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์
• ปรับทัศนคติและปฏิรูปกลไกกระบวนการทํางานของภาครัฐ เพื่อลดเงื่อนไขที่สร้างความ
ขัดแย้งของคนในชาติ และเสริมสร้างความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
• ส่งเสริม สนับ สนุ นการสร้ างกระบวนการปรองดองเพื่อ ลดความขัด แย้ง และสร้ างความ
สมานฉันท์ของคนในชาติ
• ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารงานของภาครัฐ
6

สรุปสาระจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
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ประเด็นนโยบายที่ 3 การแก้ไขและป้องกันปัญหาการก่อความไม่สงบและการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ดําเนินการรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
• เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้ง
• เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและ
หลักสิทธิมนุษยชน
• เพิ่ ม ระดั บ การปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งกั บ ต่ า งประเทศ และ
องค์การระหว่างประเทศ
• พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพตรงกับความต้องการ และอัตลักษณ์ มีการกระจาย
ตัวอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ ตลอดจนมีผลต่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคง
• ส่งเสริมการเรียนรู้และการตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการนโยบายในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป
ประเด็นนโยบายที่ 1 การเสริมสร้างเสถียรภาพและภูมิคุ้มกันความมั่นคงและการจัดการภัย
คุกคาม
พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
• แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ
• เสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน
• ดําเนินการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
• เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด
• เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างความตระหนักให้
ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังและสนับสนุนการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับระบบการขับเคลื่อน คือ การประสานความ
ร่วมมือ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสร้างมาตรฐาน การติดตามประเมินผล
รวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• รักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
• พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ
• เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคง
ประเด็นนโยบายที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ
• เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของกองทัพ
• เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของชาติด้วยการผนึกกําลังจากทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ประเทศ และให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพตั้งแต่ในภาวะปกติ
• ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความมั่นคง
•
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ประเด็นนโยบายที่ 3 การพัฒนาความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
• พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
• เสริมสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
• เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นนโยบายที่ 4 การเสริมสร้างเกียรติภูมิและรักษาผลประโยชน์ของชาติในระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
• เสริมสร้างสภาวะสันติในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
• เสริ ม สร้ า งความพร้ อ มของประเทศในการจั ด ตั้ ง ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คง
อาเซียน
• ดําเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีเอกภาพ รอบคอบ และรักษาดุลยภาพ
และสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะเอื้อต่อการคุ้มครองรักษา
และเกื้อหนุนผลประโยชน์แห่งชาติของไทย
2.15 ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ กําหนดให้กระทรวงกลาโหมมีส่วนสําคัญ
ในการสนับสนุนการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ การน้อมนําหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และการมีส่วนร่วม
สร้างความสมานฉันท์ ความเป็นธรรม ขจัดเงื่อนไขทั้งปวง พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคม ทั้งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้และระดับประเทศ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการข่าวกรองของภาครัฐ และ
ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาการข่ า วภาคประชาชน การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ตื อนภั ย พิ บั ติ แ ห่ งชาติ และศู น ย์ บ ริ ห าร
วิกฤตการณ์ระดับชาติ เพื่อให้พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ที่เป็นภัยพิบัติขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จทันเวลา การร่วมมือกับ
ประชาคมโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติ และการฟอกเงินบนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ของชาติการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยการ
พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมือง การสกัดกั้นการเข้ามาใหม่ การปราบปรามขบวนการนําเข้าและจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไม่มีสถานภาพที่ชัดเจนให้สมดุล
ระหว่างสิทธิพื้นฐานกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
2.16 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 – 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่นให้
เหมาะสมต่ อ การพั ฒ นาประเทศ และส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้
(1) ราชการส่วนภูมิภาค ท้องที่ และท้องถิ่ น มี การจัด ระบบความสัมพั นธ์และการบริห ารที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
(2) ประชาชนมี ความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้องในหลั กการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(3) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ศักยภาพการพัฒนา
และปัญหาในระดับพื้นที่
(4) อําเภอเป็นศูนย์กลางในการบริหาร การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
46
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(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น
(6) เครือข่ายภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการในพื้นที่ ได้รับการ
ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานร่วมกับภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริม ความสงบเรียบร้อย การอํานวยความเป็นธรรม และความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยมีเป้าประสงค์ดังนี้
(1) ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง และธํารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(2) ประชาชนมี ห ลั ก ประกั น ด้ า นความปลอดภั ย จากระบบบริ ห ารจั ด การสาธารณภั ย ที่ มี
มาตรฐาน ตามหลักสากล
(3) สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
(4) ระบบการรักษาความมั่นคงภายในมีประสิทธิภาพสูง
(5) กระทรวงมหาดไทยมี กลไกการอํ านวยความเป็ น ธรรมที่ เ ป็ นที่ พึ่งของประชาชน และมี
หลักประกันด้านความเป็นธรรมให้กับประชาชน
(6) ที่ดินของรัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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บทที่ 3
ผังสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
3.1 แนวคิดในการจัดโครงสร้างสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
สถิติทางการ7 (Official Statistics) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลข ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะ
ของสิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ และ
เป็นสถิติที่มีความสําคัญต่อการใช้ในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สําหรับประเทศไทยในระยะแรก ได้กําหนดคุณสมบัติของสถิติทางการไว้ ดังนี้
1) สถิติที่ใช้ในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม
3) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพ
ที่กําหนด
4) สถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สําหรับประเทศไทย
ผังสถิติ ทางการ (นํ าเสนอในหั วข้ อ 3.2) มีส่ วนประกอบสําคั ญคื อ โครงสร้างสถิติ ทางการ (หมวด หมู่
หมู่ย่อย) ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ และหน่วยงานรับผิดชอบ สถิติทางการภายใต้ผังสถิติทางการจะ
เป็นสถิติทางการที่มีความสําคัญและจําเป็นในการกําหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาให้มี
คุณสมบัติครบถ้วนในระยะต่อไป
โครงสร้างสถิติทางการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผังสถิติทางการ พิจารณาจากข้อมูลที่จําเป็นต่อการประเมิน
และติดตามสถานการณ์การพัฒนา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญของสาขา
ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ตามที่ได้นําเสนอในบทที่ 2 และตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
จัดระบบสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ได้โครงสร้างสถิติทางการ (หมวด หมู่ หมู่ย่อย)
ดังต่อไปนี้
1.อาชญากรรมและความผิดที่มีโทษทางอาญา
1.1 อาชญากรรม
1) การรับแจ้งคดีอาญาของตํารวจ
2) อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร
3) การรับแจ้งคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
4) ผลสํารวจคดีอาชญากรรมภาคประชาชน
5) ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรม
6) ร้อยละของอาชญากรรมที่ไม่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ
7) คดีจราจร
8) ร้อยละคดีอุบัติเหตุจราจร
9) ผู้บาดเจ็บ
10) การจับกุมคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
11) การจับกุมคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
7

แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554-2558. หน้า 6-7. สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

49

1.2 คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
1) การจับกุมคดียาเสพติด
2) การริบทรัพย์สินคดียาเสพติด
3) การบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
4) การบําบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบําบัด
5) การสํารวจฝิ่น
1.3 คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1) คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.4 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
1) คดีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง
2) คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
1.5 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
1) คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) คดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.6 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
1) คดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
1.7 การฟอกเงิน
1) การจับกุมคดีฟอกเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) การจับกุมคดีฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
3) คดีอาญาฟอกเงินของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4) คดีอาญาฟอกเงินของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
5) คดีอาญาฟอกเงินของสํานักงานอัยการสูงสุด
6) การดําเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง
7) ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางคดีอาญาฟอกเงิน
8) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีอาญาฟอกเงิน
9) การขนเงินสดข้ามแดน
1.8 การค้ามนุษย์
1) คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) คดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.9 คดีแรงงาน
1) คดีแรงงาน
1.10 คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร
1) คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) คดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
1.11 คดีคุ้มครองผู้บริโภค
1) การดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
2) การดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
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2. การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.1 การดําเนินคดีอาญา
1) การสอบสวนดําเนินคดีอาญาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) การสอบสวนดําเนินคดีอาญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินคดีในชั้นสอบสวนของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นพนักงานสอบสวน
5) การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล
6) การควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจํา
7) ระยะเวลาเฉลี่ยการควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจํา
8) การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการ
9) คดีอาญาในชั้นศาล
2.2 การดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
1) การดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
2.3 การให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีอาญา
1) การให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
2) การให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีอาญาของสภาทนายความ
2.4 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
1) การดํา เนิ นกระบวนการยุติ ธรรมเชิ งสมานฉั นท์ ผู้กระทํา ผิด ที่เ ป็น ผู้ใหญ่ ตาม
ประมวลกฏหมายอาญามาตรา 56
2) ผลการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ฯ
3) การหันเหคดีอาญาเด็กและเยาวชน
4) การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล
5) ผลการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาล
2.5 การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
1) การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2.6 สถิติคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรม
1) ผลการดําเนินคดี
2) คดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง
3) สถิติการกระทําผิดซ้ํา
4) ความเสียหายจากคดีอาญา
5) การปล่อยตัวชั่วคราว
3. การอํานวยความยุติธรรมทางแพ่ง
3.1 การดําเนินคดีแพ่ง
1) การดําเนินคดีแพ่ง
2) ผลการพิจารณาคดีแพ่ง
3.2 การไกล่เกลี่ยคดี
1) การไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
2) ผลการไกล่เกลี่ยคดีแพ่ง
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3.3 การบังคับคดี
1) การบังคับคดีแพ่ง
2) การบังคับคดีล้มละลาย
3) การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
4) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
5) ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
4. การอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง
4.1 การดําเนินคดีปกครอง
1) การดําเนินคดีปกครอง
5. การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
5.1 การบําบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
1) การปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิด
2) การปฏิบัติงานบริการสังคม
3) การบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
4) การสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
5) การจําคุก/กักขัง
6. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6.1 เรื่องร้องเรียน
1) เรื่องร้องเรียนของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6.2 การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม
1) การให้ ค วามเยี ย วยาและชดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจาก
กระบวนการยุติธรรม
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
1) อาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2) อาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่
3) อาสาสมัครคุมประพฤติและอาสาสมัครช่วยลด/ป้องกันอาชญากรรมของกรม
คุมประพฤติ
4) อาสาสมัครและผลการดําเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
5) อาสาสมั ครและผลการดํ าเนิน งานของสํา นักงานคณะกรรมการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
6) อาสาสมั ครและผลการดํ าเนิน งานของสํา นักงานคณะกรรมการป้องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด
7) อาสาสมัครและผลการดําเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
8) อาสาสมั ครและเครื อข่ า ยสงเคราะห์ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ กระทํ า ผิ ดใน
เรือนจําและผลการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ์
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9) อาสาสมัครและเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน
10) อาสาสมัครและผลการดําเนินงานของกรมบังคับคดี
11) อาสาสมัครและผลการดําเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
12) อาสาสมัครและผลการดําเนินงานของกระทรวงยุติธรรม
8. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง
8.1 การเลือกตั้ง สส.
1) บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.
2) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
3) ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.
8.2 การเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
1) บัตรเสียและผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.
2) ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
3) ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว.
4) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส.ว.
5) ผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.
8.3 พรรคการเมือง
1) พรรคการเมือง
2) สาขาพรรคการเมือง
8.4 คดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
1) คําร้องและการพิจารณาวินิจฉัยคดี
9. การปกครอง
9.1 การบริหารราชการส่วนกลาง
1) หน่วยงานราชการส่วนกลาง
2) กําลังคนภาครัฐส่วนกลาง
9.2 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
1) เขตการปกครอง
2) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
3) กําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาค
4) กําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาคของกรมการปกครอง
9.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4) กําลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่น
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10. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.1 การป้องกันการทุจริตในวงราชการ
1) มาตรการปราบปรามการทุจริตในวงราชการ
2) การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
3) การป้องกันปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ
4) ผลการปราบปรามจับ กุมคดี ทุจ ริต และประพฤติ มิช อบของสํ านั กงานตํา รวจ
แห่งชาติ
5) ผลการปราบปรามจั บ กุมคดีทุจ ริต และประพฤติ มิชอบของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ
10.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
1) การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
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3.2 ผังสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
ตารางข้างล่างนี้นําเสนอโครงสร้างสถิติ ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หน่วยงานรับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นสถิติทางการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขา
อื่น แต่มีความสําคัญต่อสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง จะระบุไว้ในช่องหมายเหตุว่าเป็นสถิติทางการสาขาใด ในกรณีที่สถิติทางการในผังนี้เป็นสถิติที่
สาขาอื่นต้องการใช้ ก็จะระบุไว้ในช่องหมายเหตุว่าสาขาใดต้องการใช้
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนการรับแจ้งคดีอาญาและ พ.ร.บ. ที่มี
โทษทางอาญาในความรับผิดชอบของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อ
ประชากร

อัตราคดีที่มีการรับแจ้งต่อประชากร จําแนก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ตามประเภทความผิด

การรับแจ้งคดีอาญาของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ

จํานวนการรับแจ้งคดีอาญาและพ.ร.บ. ที่มี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โทษทางอาญาในความ รับผิดชอบของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ
อัตราการประสบเหตุเทียบกับจํานวน
สํานักงานกิจการยุติธรรม
ประชากร จําแนกตามประเภทความผิดทีต่ ก
เป็นเหยื่ออาชญากรรม
ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรมจําแนกตาม
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
เพศ อายุเวลา สถานที่เกิดเหตุ การแจ้งเหตุ
ต่อเจ้าพนักงาน ลักษณะของการเกิดเหตุ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
ยธ.

1. อาชญากรรมและความผิดที่มโี ทษทางอาญา
1.1 อาชญากรรม
การรับแจ้งคดีอาญาของตํารวจ

ผลสํารวจคดีอาชญากรรมภาค
ประชาชน
ร้อยละของเหยื่ออาชญากรรม

ยธ.
ยธ.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

แยก 3 ประเภท
1.คดี 4 กลุ่ม
2.ป.อาญา
3.คดีสําคัญตามพ.ร.บ.
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

ร้อยละของอาชญากรรมทีไ่ ม่มีการ ร้อยละของอาชญากรรมทีไ่ ม่มีการรายงาน
รายงานต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ต่อเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ จําแนกตามประเภท
อาชญากรรม
คดีจราจร
จํานวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจร
ทางบก และจํานวนอุบัติเหตุจราจร มูลค่า
ความเสียหาย
จํานวนคดีอุบัติเหตุจราจรจําแนกตามผู้ขับขี่
สาเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ลั ก ษณะสภาพที่
เกิดเหตุ
ร้อยละคดีอุบัตเิ หตุจราจร
ร้อยละคดีอุบัตเิ หตุจราจรจําแนกตามผู้ขับขี่
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่
เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บ
จํานวนผู้บาดเจ็บจากปัญหาอาชญากรรม
และอุบัตเิ หตุจราจร
การจับกุมคดีอาญาของสํานักงาน จํานวนการจับกุมคดีอาชญากรรมของ
ตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําแนกตาม
ประเภทคดี (ประเภทคดีอาญา และคดี
สําคัญตาม พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา)
ร้อยละจํานวนคดีที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับ
แจ้ง
จํานวนผู้ถูกจับกุม จําแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพการศึกษา

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
สธ.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น ยังไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
เพศ อายุ สถานภาพ
นายกรัฐมนตรี การศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
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การจับกุมคดีอาญาของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1.2 คดีเกี่ยวกับยาเสพติด
การจับกุมคดียาเสพติด

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ร้อยละของผู้ถูกจับกุม จําแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพการศึกษา

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนการจับกุมคดีอาชญากรรมของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษจําแนกตามประเภทคดี
จํานวนผู้ถูกจับกุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จําแนกตามตามเพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา
ร้อยละของผู้ถูกจับกุมของกรมสอบสวนคดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิเศษ จําแนกตามตามเพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา
จํานวนคดี จํานวนผูต้ ้องหาคดียาเสพติด
ภาพรวมทั่วประเทศ
จํานวนคดี จํานวนผูต้ ้องหาและน้าํ หนักของ
กลาง จําแนกตามชนิดยาเสพติด
จํานวนผู้ต้องหาแยกตามข้อหา

การริบทรัพย์สินคดียาเสพติด

จํานวนคดีและมูลค่าทรัพย์ที่ยดึ ได้

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หน่วยงานขึ้น ยังไม่มสี ถิติร้อยละของ
ตรงกับ
ผูถ้ ูกจับกุมจําแนกตาม
นายกรัฐมนตรี เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา
ยธ.
ยธ.
ยธ.

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

การบําบัดและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติด จํานวนผู้เข้าบําบัดรักษาฟี้นฟูภาพรวมทั่ว
ประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สธ.

จํานวนผู้รับการบําบัดรักษาฟี้นฟู จําแนก
ตามระบบการบําบัดรักษา (สมัครใจบําบัด
บังคับบําบัด และต้องโทษ)
การบําบัดและฟื้นฟูผตู้ ิดยาเสพติด จํานวนผู้รับการบําบัดฟื้นฟูในระบบบังคับ
แบบบังคับบําบัด
บําบัดที่ควบคุมตัวแบบเข้มงวด
จํานวนผู้รับการบําบัดฟื้นฟูในระบบบังคับ
บําบัดที่ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด
จํานวนผู้รับการบําบัดฟื้นฟูในระบบบังคับ
บําบัดที่ไม่ควบคุมตัว
การสํารวจฝิ่น
พี้นที่ปลูกฝิ่น พี้นที่ตัดฟันทําลาย ผลผลิตฝิ่น
รวมและผลผลิตฝิ่นคงเหลือ

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

1.3 คดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

คดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

จํานวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จําแนกตามประเภทความผิด
จํานวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สิ่งแวดล้อมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ที่ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องในชั้นอัยการ
จํานวนการจับกุมคดีทรัพยากรธรรมชาติและ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
จําแนกตามประเภทความผิด

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
ยธ.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
ใช้ข้อมูลของสธ.
เนื่องจากมีข้อมูลรวม
ของทุกหน่วยงาน

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
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จํานวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษที่
ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลจําแนกตามประเภท
ความผิด
1.4 คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้า
จํานวนการจับกุมคดีความผิดตาม พ.ร.บ.
เมือง
คนเข้าเมือง จําแนกตามประเภทความผิด

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

จํานวนคดีความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง
ที่ผู้ต้องหาถูกฟ้องศาลจําแนกตามประเภท
ความผิด
จํานวนการจับกุมและผลักดันคนต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

1.5 อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
คดีความผิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีของ จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เทคโนโลยีของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จําแนกตามประเภทความผิด
จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในคดีที่พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

ยธ.

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น ปัจจุบันการจับกุมคนต่าง
ตรงกับ
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองสาม
นายกรัฐมนตรี สัญชาติดังกล่าวจะใช้
นโยบายผลักดันกลับ
ประเทศโดยไม่ดําเนินคดี
จึงไม่มีข้อมูลบันทึกลงใน
สารบบคดี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

คดีความผิดเกีย่ วกับเทคโนโลยีของ จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
เทคโนโลยีของกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
จําแนกตามประเภทความผิด
จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษทีผ่ ู้ต้องหาถูกฟ้องศาล
จําแนกตามประเภทความผิด
1.6 คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
คดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จํานวนการจับกุมคดีการละเมิดทรัพย์สินทาง
และการค้าระหว่างประเทศ
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จําแนก
ตามประเภทความผิด
จํานวนคดีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศในคดีที่พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด
1.7 การฟอกเงิน
จํานวนการจับกุมคดีในฐานความผิดมูลฐาน
การจับกุมคดีฟอกเงินของ
ตามกฏหมายฟอกเงินของสํานักงานตํารวจ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แห่งชาติ

การจับกุมคดีฟอกเงินของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ

จํานวนการจับกุมคดีในฐานความผิดมูลฐาน
ตามกฏหมายฟอกเงินของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยธ.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยธ.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

ไม่มีการจําแนกตาม
ประเภทความผิด
ไม่มีการจําแนกตาม
ประเภทความผิด

หน่วยงานขึ้น - ระบบฐานข้อมูลตํารวจ
ตรงกับ
อัยการ ศาลไม่ได้แยกราย
นายกรัฐมนตรี ละเอียดข้อหาในฐานความ
ผิดฟอกเงินอย่างชัดเจน
- ยังมีปัญหาในการจําแนก
สถิติมลู ฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงินในบางฐาน
ความผิด
ยธ.
เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
คดีอาญาฟอกเงินของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
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คดีอาญาฟอกเงินของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ
คดีอาญาฟอกเงินของสํานักงาน
อัยการสูงสุด

การดําเนินการกับทรัพย์สินทาง
แพ่ง

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จํานวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จํานวน
ผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สิน ในคดีอาญา
ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จํานวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จํานวน
ผู้ต้องหา/มูลค่าทรัพย์สิน ในคดีอาญา
ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จํานวนคดีที่สั่งฟ้อง/มูลค่าทรัพย์สนิ ตาม
ฟ้อง/จํานวนผู้กระทําความผิดตามฟ้องใน
คดีอาญาฟอกเงินแยกตามประเภทความผิด
มูลฐาน
จํานวนคดีที่ยกคําร้อง/มูลค่าทรัพย์สินที่คืน/
จํานวนผู้กระทําความผิด ในคดีอาญาฟอก
เงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
จํานวนคดีที่ศาลตัดสินลงโทษ/จํานวน
ผู้กระทําความผิดตามคําพิพากษา/มูลค่า
ทรัพย์สินที่ถูกริบ/จํานวนรายที่ถูกจําคุกหรือ
ปรับ(จํานวนปีที่ศาลตัดสินลงโทษและ
จํานวนค่าปรับที่ศาลสั่ง) ในคดีอาญาฟอก
เงินแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน
จํานวนคดีที่สืบสวนสอบสวน/จํานวนรายที่
ถูกสืบสวนสอบสวน/มูลค่าทรัพย์สนิ แยกตาม
ประเภทความผิดมูลฐาน
จํานวนคดีที่สั่งฟ้อง/มูลค่าทรัพย์สนิ ตาม
ฟ้อง/จํานวนผู้กระทําความผิดตามฟ้อง
แยกตามประเภทความผิดมูลฐาน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

หน่วยงานขึ้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพิ่มเติมตาม
ตรงกับ
มีรายงานเฉพาะความผิด ข้อเสนอ ปปง.
นายกรัฐมนตรี มูลฐานเกีย่ วกับยาเสพ
ติดตามกฎหมายฟอกเงิน
ยธ.
เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ (อยู่ระหว่างจัดทํา
อิสระ
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล)

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ (อยู่ระหว่างจัดทํา
อิสระ
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล)

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ (อยู่ระหว่างจัดทํา
อิสระ
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล)

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

61

62
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
เรื่องทางคดีอาญาฟอกเงิน

การส่งผูร้ ้ายข้ามแดนในคดีอาญา
ฟอกเงิน

การขนเงินสดข้ามแดน

รายการสถิติทางการ
จํานวนคดีที่ยกคําร้อง/มูลค่าทรัพย์สินที่คืน/
จํานวนผู้กระทําความผิด แยกตามประเภท
ความผิดมูลฐาน
จํานวนคดีที่ศาลตัดสินลงโทษ/จํานวนรายที่
ศาลตัดสินลงโทษ/มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่ง
ตกเป็นของแผ่นดิน แยกตามประเภท
ความผิดมูลฐาน
จํานวนคําร้องขอจากต่างประเทศ/จํานวนคํา
ร้องขอที่ไทยดําเนินการ/จํานวนคําร้องขอ
จากไทย/จํานวนคําร้องขอที่ต่างประเทศ
ดําเนินการจําแนกตามคดีฟอกเงิน คดีก่อ
การร้าย คดอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
ประเภทคําร้องขอ
จํานวนคําร้องขอให้ส่งผู้รา้ ยข้ามแดนจําแนก
ตามประเภทคําร้องขอ (จํานวนคําร้องขอ
จากต่างประเทศ/จํานวนคําร้องขอที่ไทย
ดําเนินการ/จํานวนคําร้องขอจากไทย/
จํานวนคําร้องขอที่ต่างประเทศดําเนินการ)
และประเภทคดี (คดีฟอกเงิน คดีก่อการร้าย
คดีอาญาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง)
จํานวนคดีที่ยุต/ิ มูลค่าเงินที่ตรวจพบในคดีที่
ยุติ (บาท)/จํานวนคดีที่ถูกริบ/มูลค่าเงินที่
ถูกริบ (บาท)

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ (อยู่ระหว่างจัดทํา
อิสระ
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล)

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ (อยู่ระหว่างจัดทํา
อิสระ
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล)

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอ ปปง.

สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

กรมศุลกากร

กค.

หมายเหตุ

อยู่ระหว่างในการ
เพิ่มเติมตาม
ประสานการจัดเก็บข้อมูล ข้อเสนอ ปปง.
และรายงานสถิติ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

คดีความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจําแนก
ตามประเภทความผิด
จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของ
ตํารวจในคดีที่พนักงานสอบสวนมีความเห็น
สั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ
จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จําแนก
ตามประเภทความผิด
จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษทีผ่ ู้ต้องหาถูกฟ้องศาล
จําแนกตามประเภทความผิด

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

1.8 การค้ามนุษย์
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คดีความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี
ยธ.
ยธ.

1.9 คดีแรงงาน
คดีแรงงาน

จํานวนการจับกุมคดีแรงงานทั่วประเทศ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนคดีแรงงานในคดีที่พนักงานสอบสวน
มีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

1.10 คดีความผิดเกีย่ วกับภาษีอากร
คดีความผิดเกีย่ วกับภาษีอากรของ จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับภาษี
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
อากรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จําแนก
ตามประเภทความผิด

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติในคดีที่พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด
คดีความผิดเกีย่ วกับภาษีอากรของ จํานวนการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับภาษี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
อากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จําแนกตาม
ประเภทความผิด
จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษทีผ่ ู้ต้องหาถูกฟ้องศาล
จําแนกตามประเภทความผิด
1.11 คดีคุ้มครองผู้บริโภค
การดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการ จํานวนการจับกุมคดีอาญาเกี่ยวกับการ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภคจําแนกตามประเภท
ความผิด
จํานวนคดีอาญาเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผู้บริโภคในคดีที่พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ
จําแนกตามประเภทความผิด
การดําเนินการเรื่องร้องเรียน
จํานวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
จํานวนคดีแพ่งเกี่ยวกับการคุม้ ครองผู้บริโภค สํานักงานคณะกรรมการ
ที่นําขี้นสู่ศาล
คุม้ ครองผู้บริโภค

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี
ยธ.
ยธ.

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
นร.
นร.

หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยัง
ไม่ได้ทําความตกลงกับ
หน่วยงาน

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

2. การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.1 การดําเนินคดีอาญา
การสอบสวนดําเนินคดีอาญาของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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การสอบสวนดําเนินคดีอาญาของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินคดี
ในชั้นสอบสวนของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้น
พนักงานสอบสวน
การปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาล

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนคดีรับใหม่ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจําแนกตามประเภทคดี

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนคดีที่เสร็จสิ้นของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจําแนกตามประเภทคดีและผลการ
ดําเนินคดีในชั้นสอบสวน(สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง
งดการสอบสวน)
จํานวนคดีรับใหม่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
จําแนกตามประเภทคดี
จํ า นวนคดี ที่ เ สร็ จ สิ้ น ของกรมสอบสวนคดี
พิเ ศษ จํ า แนกตามประเภทคดี และผลการ
ดําเนินคดีในชั้นสอบสวน (สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง
งดการสอบสวน)
ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินคดีในชั้น
สอบสวน

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยธ.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยธ.

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

จํานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ในคดีอาญา

การควบคุมผู้ต้องหาในเรือนจํา

จํานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สํานักงานศาลยุติธรรม
ในชั้นศาล
จํานวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดี
กรมราชทัณฑ์

ระยะเวลาเฉลี่ยการควบคุม
ผู้ต้องหาในเรือนจํา

ระยะเวลาเฉลี่ยการถูกคุมขังระหว่างการ
พิจารณาคดี

กรมราชทัณฑ์

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยราชการ
อิสระ
ยธ.
ยธ.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ
ปัจจุบันยังไม่มีการจําแนก
ประเภทคดี
ปัจจุบันยังไม่มีการจําแนก
ประเภทคดี สถิติสั่งฟ้อง
สั่งไม่ฟ้อง งดการ
สอบสวน

ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล
ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
การพิจารณาสั่งคดีในชั้นพนักงาน
อัยการ

คดีอาญาในชั้นศาล

2.2 การดําเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
การดําเนินคดีอาญาเด็กและ
เยาวชน
2.3 การให้ความช่วยเหลือในการดําเนินคดีอาญา
การให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินคดีอาญาของกรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ
การให้ความช่วยเหลือในการ
ดําเนินคดีอาญาของสภา
ทนายความ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนคดีรับใหม่ จําแนกตามประเภท
สํานวนและประเภทคดี

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนคดีที่เสร็จสิ้น จําแนกตามประเภท
สํานวนและประเภทคดี

สํานักงานอัยการสูงสุด

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนคดีที่เข้าสูศ่ าลจําแนกตามประเภท
ศาล
จํานวนจําเลยที่ศาลมีคําพิพากษาจําแนก
ตามกําหนดโทษและผลคําพิพากษา

สํานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานศาลยุติธรรม

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอสํานักงาน
อัยการสูงสุด
ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอสํานักงาน
อัยการสูงสุด

จํานวนคดีเด็กและเยาวชนรับใหม่ที่ถูกดําเนิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
คดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเยาวชน
จําแนกตามเพศ ฐานความผิดและอายุ

ยธ.

เพิ่มเติมตาม
ข้อเสนอกรมพินิจฯ

จํานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือของกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จําแนกตาม
ประเภทการให้ความช่วยเหลือ (ให้คํา
ปรึกษา ช่วยเหลือดําเนินคดี และช่วยเหลือ
ประกันตัว)
จํานวนผู้ได้รับความช่วยเหลือของสภา
ทนายความ จําแนกตามประเภทการให้
ความช่วยเหลือ (ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ
ดําเนินคดี และช่วยเหลือประกันตัว)

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

ยธ.

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
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2.4 การไกล่เกลี่ยคดีอาญาและการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
การดําเนินกระบวนการยุติธรรม จํานวนคดีสืบเสาะและพินิจที่เข้าสู่
เชิงสมานฉันท์ผู้กระทําผิดที่เป็น
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ผู้ใหญ่ตามประมวลกฏหมายอาญา
มาตรา 56
ผลการดําเนินกระบวนการ
ร้อยละของคดีที่นํากระบวนการยุติธรรมเชิง
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ผู้กระทําผิด สมานฉันท์มาใช้แล้วบรรลุผลสําเร็จ
ที่เป็นผู้ใหญ่ฯ
การหันเหคดีอาญาเด็กและ
จํานวนคดีอาญาเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
เยาวชน
มาตรการพิเศษและอัยการมีคําสั่งไม่ฟ้อง
การไกล่เกลีย่ คดีอาญาในชั้นศาล จํานวนคดีอาญาที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทในชั้นศาล
ผลการไกล่เกลีย่ คดีอาญาในชั้น
ศาล
2.5 การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติ
วิทยาศาสตร์ของสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
สํานักงานศาลยุติธรรม

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
กรมพินิจฯ

หน่วยราชการ
อิสระ

ร้อยละของคดีทมี่ ีการไกล่เกลี่ยสําเร็จ

สํานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนการรับแจ้งบุคคลสูญหาย

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

จํานวนข้อมูลในฐานข้อมูลสารพันธุกรรม
ชาติ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

จํานวนตัวอย่างที่รับเข้าตรวจสารพันธุกรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

2.6 สถิติคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ผลการดําเนินคดี

คดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดี
เอง

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนข้อมูลการตรวจชันสูตรพลิกศพ ณ
สถานที่เกิดเหตุ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

จํานวนข้อมูลการผ่าชันสูตรในที่ทําการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

ร้อยละของคดีทมี่ ีผลการจับกุมอัยการ
สั่งฟ้อง มีคําพิพากษาแยกตามประเภทคดี
จํานวนคดีที่ศาลลงโทษ/จํานวนคดีศาล
ลงโทษ แยกตามประเภทคดีและผลคํา
พิพากษา
ร้อยละของจํานวนคดีที่พนักงานสอบสวน
และอัยการมีความเห็นตรงกัน/ขัดแย้งกัน
ระยะเวลาการดําเนินคดีเฉลี่ยแยกขั้นตอน
พิจารณาคดีในชั้นสอบสวน อัยการ ศาล
และแยกตามประเภทคดี
จํานวนคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยนื่ ฟ้องคดี
เองและผูเ้ สียหายขอร้องเป็นโจทก์ร่วมต่อ
ศาลแยกตามประเภทคดี

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานศาลยุติธรรม

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมตั้งแต่ตํารวจ
อัยการ ศาล และ
หน่วยงานด้านพัฒนา
พฤตินิสิยมีระบบ
ฐานข้อมูลแต่ขาดการ
เชื่อมโยงกันทําให้ไม่
สามารถติดตามสถานะ
คดีได้

สํานักงานกิจการ
หน่วยราชการ - ปัจจุบันยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูล
ยุตธิ รรมขอเพิ่ม
อิสระ
- ข้อมูลคดีที่เข้าสูก่ าร
พิจารณาคดีของศาลยังไม่
แยกกรณีพนักงานอัยการ
เป็นโจทก์กับคดีที่ผู้เสีย
หายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง
ทําให้ไม่ทราบจํานวนคดี
ส่วนนี้ และทําให้ขอ้ มูลผล
การดําเนิน คดีที่อัยการสั่ง
ฟ้องคลาดเคลื่อน

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนผู้กระทําผิดซ้ําภายในระยะเวลา 6
เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปีนับแต่วันปล่อยตัว
แยกตามประเภทความผิด

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

จํานวนผู้กระทําผิดซ้ําภายในระยะเวลา 6
เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปีนับแต่วันปล่อยตัว
แยกตามหน่วยงานพัฒนาพฤตินสิ ยั ที่
รับผิดชอบ

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

ความเสียหายจากคดีอาญา

จํานวนผู้บาดเจ็บ และความเสีย หายจาก
การตกเป็นเหยื่อคดี อาญา/จราจร

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สธ.

การปล่อยตัวชั่วคราว

จํานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวและ
ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นตํารวจ
อัยการ ศาล

สํานักงานกิจการยุติธรรม

ยธ.

สถิติการกระทําผิดซ้ํา

รายการสถิติทางการ

สถานการณ์สถิติ
ทางการ
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ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานพัฒนาพฤติ
นิสัยผู้กระทําผิดอันได้แก่
กรมราชทัณฑ์ กรมคุม
ประพฤติ กรมพินจิ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
ยังขาดการเชื่อมโยงกับ
ฐาน ข้อมูลอาชญากรของ
ตํารวจทําให้ไม่สามารถ
ระบุข้อมูลผู้กระทําผิด
ภายหลังจากปล่อยตัวได้
ข้อมูลทางคดียังขาดการ
เชื่อมโยงกับข้อมูล
ผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาล
จึงไม่สามารถแสดงข้อมูล
ผู้บาดเจ็บจากคดีอาญาได้
ขาดการบันทึกข้อมูลการ
ปล่อยตัวชั่วคราว และแต่
ละหน่วยขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลกัน

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

3. การอํานวยความยุติธรรมทางแพ่ง
3.1 การดําเนินคดีแพ่ง
การดําเนินคดีแพ่ง

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลแพ่ง สํานักงานศาลยุติธรรม
จําแนกตามประเภท

หน่วยราชการ
อิสระ

ผลการพิจารณาคดีแพ่ง

จํานวนคดีที่เสร็จสิ้นจําแนกตามคําพิพากษา

สํานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยราชการ
อิสระ

การไกล่เกลีย่ คดีแพ่ง

จํานวนคดีที่เข้าสูร่ ะบบการไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ร้อยละของคดีทมี่ ีการไกล่เกลี่ยสําเร็จ

สํานักงานศาลยุติธรรม

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนคดีที่เข้าสู่การบังคับคดีแพ่ง จําแนก
ตามประเภทคดี

กรมบังคับคดี

ยธ.

จํานวนคดีและทุนทรัพย์ ที่บังคับคดีเสร็จสิ้น กรมบังคับคดี
จําแนกตามประเภทคดี (แพ่ง,ล้มละลาย)

ยธ.

การบังคับคดีล้มละลาย

จํานวนคดีที่เข้าสู่การบังคับคดีล้มละลาย

กรมบังคับคดี

ยธ.

การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

จํานวนคดีที่เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

กรมบังคับคดี

ยธ.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

3.2 การไกล่เกลี่ยคดี
ผลการไกล่เกลีย่ คดีแพ่ง

สํานักงานศาลยุติธรรม

3.3 การบังคับคดี
การบังคับคดีแพ่ง

แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี
แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี
แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี
แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
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การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชั้นบังคับ
คดี

จํานวนคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น
บังคับคดี

กรมบังคับคดี

ยธ.

ผลการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทชั้น
บังคับคดี

ร้อยละของคดีทมี่ ีการไกล่เกลี่ยสําเร็จ

กรมบังคับคดี

ยธ.

จํานวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในศาล
ปกครองชั้นต้น/สูงสุด จําแนกตามคดีเข้า/
คดีเสร็จ ผู้ถูกฟ้อง เรื่องที่ถูกฟ้อง พื้นที่ที่คดี
เกิด (ภาค จังหวัด)

สํานักงานศาลปกครอง

จํานวนผู้กระทําผิดทีเ่ ป็นผู้ใหญ่ เด็กหรือ
เยาวชน และผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวัน
ต้องโทษจําคุก
จํานวนผู้ทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

จํานวนผู้ทํางานบริการสังคมตามประมวล
อาญามาตรา 56(1)
จํานวนผู้ทํางานบริการสังคมตาม พ.ร.บ.
ฟื้นฟูสรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545
มาตรา 23(4)
จํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ศาลมีคําสั่งเข้า
รับการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

ยธ.

4. การอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง
4.1 การดําเนินคดี การดําเนินคดีปกครอง
ปกครอง
5. การแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
5.1 การบําบัดฟื้นฟูและการปฏิบตั ิต่อผู้กระทําผิด
การปฏิบัติงานควบคุมและ
สอดส่องผู้กระทําผิด

การปฏิบัติงานบริการสังคม

การบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี
แก้ไขและเพิ่มเติม
ตามข้อเสนอกรม
บังคับคดี

หน่วยราชการ
อิสระ

ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอของกรม
พินิจฯ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

การสงเคราะห์ผู้กระทําผิด

จํานวนผู้กระทําผิด/ผูผ้ ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทีไ่ ด้รับการ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย
จํานวนผู้กระทําผิด/ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทีไ่ ด้รับการ
สงเคราะห์ระหว่างคุมประพฤติ
การจําคุก/กักขัง
จํานวนนักโทษเด็ดขาด/ผู้ต้องกักขัง
6.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6.1 เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนของสํานักงาน
จํานวนเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
จํานวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รับการจัดการโดย
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
6.2 การชดเชยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากกระบวนการยุติธรรม
การให้ความเยียวยาและชดใช้
จํานวนผู้ได้รับการเยียวยาและชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผไู้ ด้รับความเสียหาย ค่าเสียหายและมูลค่าค่าเสียหาย
จากกระบวนการยุติธรรม
จํานวนผู้มารับบริการกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพจําแนกตามประเภทบริการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วยราชการ
อิสระ

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ
แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯ
ยังไม่ได้ทําความตก
ลงกับหน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯ
ยังไม่ได้ทําความตก
ลงกับหน่วยงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
กรมคุ้มครองสิทธิ

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
กรมคุ้มครองสิทธิ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
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7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
7.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
อาสาสมัครป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
อาสาสมัครป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมส่วนท้องที่
อาสาสมัครคุมประพฤติและ
อาสาสมัครช่วยลด/ป้องกัน
อาชญากรรมของกรมคุมประพฤติ

อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จํานวนอาสาสมัครป้องกันปราบปราม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
อาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
จําแนกตามประเภทเครือข่าย (เช่น ตํารวจอาสา)
จํานวนอาสาสมัครป้องกันปราบปราม
กรมการปกครอง
อาชญากรรมส่วนท้องที่ จําแนกตามประเภท
เครือข่าย (เช่น ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน) และพื้นที่
จํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
กรมคุมประพฤติ
ยุติธรรม
จํานวนเครือข่ายของกรมคุมประพฤติ
จํานวนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกรมคุม
ประพฤติ
จํานวนผู้กระทําผิดทีไ่ ด้รับการบริการจาก
อาสาสมัครคุมประพฤติ ของกรมคุม
ประพฤติ
จํานวนผู้กระทําผิดทีไ่ ด้รับบริการจาก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนของกรมคุมประพฤติ
จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองาน
ของหน่วยงานและจํานวนการดําเนินการ
ช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบตั ิงานของกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
มท.

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมคุมประพฤติ

ยธ.

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ยธ.

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ

แก้ไขตามข้อเสนอ
คุมประพฤติ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองาน
ของหน่วยงานและจํานวนการดําเนินการ
ช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบตั ิงานของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองาน
ของหน่วยงานและจํานวนการดําเนินการ
ช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบตั ิงานของปปส.

อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน จํานวนอาสาสมัครกรรมการสงเคราะห์เด็ก
ของกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและ และเยาวชน และเครือข่ายสงเคราะห์
เยาวชน
ช่วยเหลือการปฏิบัตติ ่อเด็กและเยาวชนที่
กระทําผิดของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจําแนกตามพื้นที่
อาสาสมัครและเครือข่าย
จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองาน
สงเคราะห์ช่วยเหลือการปฏิบัติต่อ ของหน่วยงานและจํานวนการดําเนินการช่วย
ผู้กระทําผิดในเรือนจําและผลการ เหลือแยกตามผลปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์
ดําเนินงานของกรมราชทัณฑ์
จํานวนอาสาสมัครของกรมราชทัณฑ์
จําแนกตามพื้นที่
จํานวนเครือข่ายของกรมราชทัณฑ์จําแนก
ตามพื้นที่
จํ า นวนผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ รั บ บริ ก ารของกรม
ราชทั ณ ฑ์ จํ า แนกตามประเภทบริ ก ารและ
เครือข่ายที่ให้บริการ
จํานวนผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี(บ้านสวัสดี)
จําแนกตามประเภทบริการที่ได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด

หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

กรมราชทัณฑ์

ยธ.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ
อาสาสมัครและเครือข่ายภาค
ประชาชนในการช่วยเหลือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
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อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของกรมบังคับคดี
อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
อาสาสมัครและผลการดําเนินงาน
ของกระทรวงยุติธรรม
8. การเลือกตั้งและพรรคการเมือง
8.1 การเลือกตั้ง สส.
บัตรเสียและผูไ้ ม่ประสงค์
ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนอาสาสมัครของของกรมคุม้ ครองของ กรมคุ้มครองสิทธิและ
สิทธิและเสรีภาพ จําแนกตามพื้นที่
เสรีภาพ

ยธ.

กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ

ยธ.

กรมบังคับคดี

ยธ.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ยธ.

สํานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม

ยธ.

จํานวนบัตรเสีย จําแนกตามการเลือกตั้ง
ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จําแนก
ตามการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
จํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ จําแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ
อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนเครือข่ายภาคประชาชนที่มสี ่วนร่วมใน
การช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพของ
ประชาชนจําแนกตามพื้นที่
จํานวนเครือข่ายวิทยากรตัวคูณจําแนกตาม
จังหวัด
จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครผู้ช่วยเหลืองาน
ของหน่วยงานและจํานวนการดําเนินการ
ช่วยเหลือแยกตามผลปฏิบตั ิงานของสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
จํานวนเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน
และจํานวนการดําเนินการช่วยเหลือแยก
ตามผลปฏิบตั ิงานของกระทรวงยุติธรรม

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

ยังไม่มกี ารจัดเก็บข้อมูล
เนื่องจากเพิ่งเริม่ ดําเนิน การ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.

8.2 การเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
บัตรเสียและผูไ้ ม่ประสงค์
ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.
ผู้ได้รับเลือกตั้ง ส.ว.

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ส.ว.

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง จําแนกตามพรรค เพศ ช่วงอายุ
อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด และเขต
เลือกตั้ง
จํานวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบบัญชี
รายชื่อ จําแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา ภาค จังหวัด พรรคการเมือง
จํานวนผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่ง
เลือกตั้ง จําแนกตามเพศ ช่วงอายุ อาชีพ
วุฒิการศึกษา ภาค จังหวัด พรรคการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนบัตรเสียในการเลือกตั้ง ส.ว.

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง
ส.ว.
จํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. จําแนกตาม
เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค
จังหวัด
จํานวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว. จําแนกตาม
เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ภาค
จังหวัด
จํานวนผู้ได้รับการเสนอชื่อสรรหา เป็น
สมาชิกวุฒิสภาจําแนกตามภาคองค์กร เพศ
ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

ผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.

จํานวนผู้ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.จําแนก
ตามภาค องค์กร เพศ ช่วงอายุ อาชีพ วุฒิ
การศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ

พรรคการเมือง

จํานวนพรรคการเมืองที่ดําเนินการอยู่

สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

จํานวนคดีที่มีการยื่นคําร้อง,จํานวนคดีที่มี
การพิจารณาเสร็จ, ประเภทคดี ปกติ/ฟ้อง
ตรง

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

หน่วยราชการ
อิสระ

หน่วยงานราชการส่วนกลาง

จํานวนหน่วยงานระดับกรม จําแนกตาม
กระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

นร.

กําลังคนภาครัฐส่วนกลาง

จํานวนกําลังคนภาครัฐส่วนกลางจําแนกตาม สํานักงานคณะกรรมการ
ประเภท สังกัดและเพศ
พัฒนาระบบราชการ

นร.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

8.3 พรรคการเมือง
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

จํานวนพรรคการเมืองที่เลิก
จํานวนพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพ
จํานวนพรรคการเมืองที่ยุบพรรค
สาขาพรรคการเมือง

8.4 คดีเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
คําร้องและการพิจารณาวินิจฉัย
คดี
9. การปกครอง
9.1 การบริหาร
ราชการส่วนกลาง

จํานวนสาขาพรรคการเมืองจําแนกตาม
พรรค ภาค
จํานวนกรรมการสาขาพรรคจําแนกตาม
พรรค ภาค

เพิ่มเติมตามข้อ
เสนอของสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ
หน่วยงานไม่อยู่ในคณะ
อนุกรรมการฯยังไม่ได้ทํา
ความตกลงกับหน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ในคณะ
อนุกรรมการฯยังไม่ได้ทํา
ความตกลงกับหน่วยงาน
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

9.2 การบริหารราชการส่วนภูมภิ าค
เขตการปกครอง

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนเขตการปกครอง(จังหวัด อําเภอ
ตําบล หมู่บา้ น) จําแนกตามภาค

กรมการปกครอง

มท.

หน่วยงานราชการส่วนภูมภิ าค

จํานวนหน่วยงานส่วนภูมิภาค จําแนกตาม
จังหวัด กระทรวง

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

นร.

กําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาค

จํานวนกําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาคจําแนก
ตามประเภท

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

นร.

กําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาคของ
กรมการปกครอง

จํานวนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ชว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน จําแนกตามตําแหน่ง เพศและ
จังหวัด

กรมการปกครอง

มท.

จํานวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจําแนก
รายประเภท และจังหวัด
จํานวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จําแนกตามประเภทองค์กร ตําแหน่ง เพศ
ภาค จังหวัด
จํานวนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จําแนกตามประเภทองค์กร
ตําแหน่ง เพศ ภาค จังหวัด
จํานวนกําลังคนภาครัฐส่วนท้องถิน่ จําแนก
ตามประเภท สังกัดและเพศ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

มท.

9.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กําลังคนภาครัฐส่วนท้องถิ่น

มท.

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

มท.

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

มท.

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยัง
ไม่ได้ทําความตกลงกับ
หน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยัง
ไม่ได้ทําความตกลงกับ
หน่วยงาน

หมายเหตุ

โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

10. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.1 การป้องกันการทุจริตในวงราชการ
มาตรการปราบปรามการทุจริตใน จํานวนเรื่องที่ ปปช. เสนอให้ ครม. กําหนด
วงราชการ
เป็นมาตราการในการป้องกันการทุจริต

หน่วยงานรับผิดชอบ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต จํานวนเรื่องร้องเรียนทีร่ ับมาดําเนินการแยก สํานักงานคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการป้องกันและ
ประเภท และหน่วยงานของผู้ถูกกล่าวหา
ป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การทุจริตแห่งชาติ
จํานวนเรื่อง/จํานวนคนที่ถูก คกก. ป.ป.ช. สํานักงานคณะกรรมการ
ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง แยกตาม
ป้องกันและปราบปราม
ประเภทตําแหน่งและสังกัด
การทุจริตแห่งชาติ
จํานวนเรื่อง/จํานวนคน ที่ถูก คกก. ป.ป.ช.ชี้ สํานักงานคณะกรรมการ
มูลความผิดแยกตามประเภทตําแหน่งและ ป้องกันและปราบปราม
สังกัด
การทุจริตแห่งชาติ
จํานวนคดีจําแนกตามผลคําสั่งให้สิ้นสุดคดี สํานักงานคณะกรรมการ
(เช่น อัยการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง ให้ออกจาก ป้องกันและปราบปราม
ราชการ ศาลพิพากษาจําคุก )
การทุจริตแห่งชาติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริต จํานวนคดีข้าราชการทุจริตทีร่ ับมา
สํานักงานคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการป้องกันและ
ดําเนินการแยกประเภท และหน่วยงานของ ป้องกันและปราบปราม
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ผู้ถูกกล่าวหา
การทุจริตในภาครัฐ
จํานวนคดีจําแนกตามผลคําสั่งให้สิ้นสุดคดี สํานักงานคณะกรรมการ
(เช่น อัยการสั่งไม่ฟ้อง ยกฟ้อง ให้ออกจาก ป้องกันและปราบปราม
ราชการ ศาลพิพากษาจําคุก)
การทุจริตในภาครัฐ
ผลการปราบปรามจับกุมคดีทุจริต จํานวนคดีทุตริตที่มีการจับกุมดําเนินคดีของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และประพฤติมิชอบของสํานักงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติจําแนกตาม
ตํารวจแห่งชาติ
ประเภท

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

หมายเหตุ

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยราชการ
อิสระ

แก้ไขตามข้อเสนอ
ของ ปปช.

หน่วยราชการ
อิสระ

แก้ไขตามข้อเสนอ
ของ ปปช.

หน่วยราชการ
อิสระ

แก้ไขตามข้อเสนอ
ของ ปปช.

หน่วยราชการ
อิสระ
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น
ตรงต่อ
รมว.ยุติธรรม
หน่วยงานขึ้น ปั จ จุ บั น ไม่ มี ส ถิ ติ เ นื่ อ งจาก
ก า ร จั บ กุ ม ค ดี ทุ จ ริ ต ไ ด้
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี ดําเนินการส่งต่อ ไปยัง ปปช.
ปปท. โดยไม่ได้ออกเลขคดี
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โครงสร้างสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการปราบปรามจับกุมคดีทุจริต จํานวนคดีทุตริตที่มีการจับกุมดําเนินคดีของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และประพฤติมิชอบของกรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษจําแนกตามประเภท
สอบสวนคดีพเิ ศษ
10.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน
การป้องกันปราบปรามการทุจริต จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีการร้องเรียน/ สํานักงานกิจการยุติธรรม
ร้องทุกข์/ดําเนินคดี ในภาพรวมของ
คอร์รัปชัน
ประเทศ
จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีจบั กุมแยก
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
ประเภทคดีในภาพรวมของประเทศ
จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีจบั กุม
สํานักงานกิจการยุตธิ รรม
ดําเนินคดีแยกตามผลการดําเนินคดีใน
ภาพรวมของประเทศ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติ
ทางการ

ยธ.

ยธ.
ยธ.
ยธ.

สถิติคดีการทุจริต
คอร์รัปชันมีการจัดเก็บใน
หลากหลายหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นปปช.,ปปท.,มท.
และตํารวจซึ่งขาดการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ
รายงานผลในภาพรวม
ของประเทศที่รวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ

บทที่ 4
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง
การเมืองและการปกครอง
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการจําเป็นต้องทราบถึงสถานการณ์ของสถิติทางการในปัจจุบัน
ซึ่งพิจารณาโดยสังเขปได้สองด้าน คือ ด้านการผลิตสถิติทางการ และด้านความพร้อมของหน่วยสถิติ
ด้านการผลิตสถิติทางการ ตัวอย่างสถานการณ์และแนวทางการพัฒนา เช่น
• การบริหารจัดการ - รายการสถิติที่ยังไม่มีผู้รับ ผิดชอบจัดทํา หรือ เรื่องเดียวกันที่มีผู้รับผิดชอบ
จัดทํามากกว่า 1 หน่วยงาน เป็นต้น
• การผลิต/จัดทําสถิติ - รายการสถิติยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้องแม่นยํา จําเป็นต้องพัฒนาวิธีการ
จัดทําให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือรายการสถิติยังไม่ได้จําแนกมิติต่างๆ ที่จําเป็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์
เช่น จําแนกเพศ จําแนกกลุ่มอายุ หรือรายการสถิติยังไม่ได้นําเสนอในระดับที่จําเป็นต่อการใช้ป ระโยชน์ เช่น
นําเสนอระดับจังหวัด หรือรายการสถิติยังไม่ได้มีการประมวลผลอย่างสม่ําเสมอ ยังขาดช่องทางการเผยแพร่
หรือเผยแพร่ไม่สม่ําเสมอ ล่าช้า เป็นต้น
ด้านความพร้อมของหน่วยสถิติ หน่วยสถิติ หมายถึง หน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบสถิติทางการของ
หน่ว ยงาน โดยอาจเป็น หน่ว ยที่ ผลิ ตข้อมูล สถิติ เองหรือรวบรวมข้อมูล จากภายในหน่ วยงานหรื อนํ าข้อมูล ของ
หน่วยงานอื่นมาประมวลเป็นสถิติ สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาหน่วยสถิติสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
• บุคลากร เช่น การมีจํานวนบุคลากรจํากัด บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ เป็นต้น
• เครื่องมือในการผลิต/จัดทําสถิติหรือการเผยแพร่ เช่น ซอฟต์แวร์ในการประมวลผล คอมพิวเตอร์
ระบบต่างๆ เป็นต้น
• ทรัพยากรสนับสนุน เช่น งบประมาณ นโยบาย การอบรม การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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4.1 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการ
ปกครอง
สถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครองมีทั้งสิ้น 119 รายการ จําแนก
เป็ น รายการสถิ ติ ท างการจํ า นวน 185 รายการ อยู่ ใ น 1.หมวดอาชญากรรมและความผิ ด ที่ มีโ ทษทาง
อาญา 66 รายการ 2. หมวดการอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 35 รายการ 3.หมวดการอํานวยความ
ยุติธรรมทางแพ่ง 10 รายการ 4.หมวดการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง 1 รายการ 5.หมวดการแก้ไข
บําบัดฟื้นฟูและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด 7 รายการ 6.หมวดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการ
เข้ าถึ งกระบวนการยุติ ธรรม 4 รายการ 7.หมวดการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนในกระบวนการยุติ ธรรม
21 รายการ 8.หมวดการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 19 รายการ 9.หมวดการปกครอง 10 รายการ และ
10.หมวดการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12 รายการ
ทั้งนี้ รายการสถิติทางการกลุ่มที่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่มีจํานวน 142 รายการ และกลุ่มที่ต้อง
พัฒนาให้สมบูรณ์เพิ่มเติมมีจํานวน 43 รายการ สรุปจํานวนรายการสถิติทางการจําแนกตามสถานการณ์สถิติ
ทางการได้ดังตารางต่อไปนี้
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รายการสถิติทางการจําแนกตามการบริหาร
จัดการ
1. รายการสถิติทางการที่มีข้อมูลพร้อม
เผยแพร่

จํานวน
(รายการ)
142

2. รายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนา
(จัดเก็บบางส่วนไม่เป็นภาพรวม
ประเทศ หน่วยงานไม่อยู่ใน
อนุกรรมการฯ รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การพัฒนาระบบข้อมูล ฯลฯ )

43

แนวทางดําเนินการ
ฝ่ายเลขาฯประสานให้หน่วยงานรับผิดชอบ
นําเข้าข้อมูลในระบบนําเสนอสถิติทางการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติ
ทางการ และจัดทําปฏิทินการเผยแพร่ใน
ระยะต่อไป
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ
ประสานหน่วยงาน สนับสนุนให้เกิดการ
จัดเก็บสถิติทางการที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ/นําเสนอคณะอนุกรรมการฯเพื่อ
พิจารณามอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
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ตารางข้างล่างนี้นําเสนอสถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาสถิติทางการเฉพาะส่วนที่ควรพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

1. อาชญากรรมและความผิดที่มโี ทษทางอาญา
1.1 อาชญากรรม
• การจับกุมคดีอาญาของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

•

•

1.4 คนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองและทํางานโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

1.5 อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

1.6 คดีความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศ

•

คนต่างด้าวหลบหนีเข้า
เมือง

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนผู้ถูกจับกุม จําแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพการศึกษา

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

ร้อยละของผู้ถูกจับกุม จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพการศึกษา

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

จํานวนการจับกุมและผลักดันคน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ
พม่า ลาว กัมพูชา

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติในคดีที่พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด
• คดีการละเมิดทรัพย์สิน
จํานวนการจับกุมคดีการละเมิด
ทางปัญญาและการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศ จําแนกตามประเภท
ความผิด
•

คดีความผิดเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

•

รายการสถิติทางการ

•

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

ยังไม่มีการจําแนกตาม เพศ เพิ่มเติมการจัดจําแนก
อายุ สถานภาพการศึกษา ข้อมูล

ยังไม่มสี ถิติร้อยละของ ผู้ถูก
จับกุมจําแนกตาม เพศ อายุ
สถานภาพการศึกษา
ปัจจุบันการจับกุมคนต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองสาม
สัญชาติดังกล่าวจะใช้
นโยบายผลักดันกลับ
ประเทศโดยไม่ดําเนินคดี
จึงไม่มีข้อมูลบันทึกลงใน
สารบบคดี
หน่วยงานขึ้น ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

พัฒนาระบบข้อมูลการ
จับกุมคนต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมืองกรณีผลักดัน

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

83

84
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จํานวนคดีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
ในคดีที่พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด
• จํานวนการจับกุมคดีในฐานความผิด
มูลฐานตามกฏหมายฟอกเงินของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

•

1.7 การฟอกเงิน

•

•

การจับกุมคดีฟอกเงิน
ของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

คดีอาญาฟอกเงินของ
สํานักงานอัยการสูงสุด

•

•

จํานวนคดีที่สั่งฟ้อง/มูลค่าทรัพย์สนิ
ตามฟ้อง/จํานวนผู้กระทําความผิด
ตามฟ้องในคดีอาญาฟอกเงินแยก
ตามประเภทความผิดมูลฐาน
จํานวนคดีที่ยกคําร้อง/มูลค่าทรัพย์
สินที่คืน/จํานวนผู้กระทําความผิด
ในคดีอาญาฟอกเงินแยกตาม
ประเภทความผิดมูลฐาน

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติทางการ

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี

หน่วยงานขึ้น - ระบบฐานข้อมูลตํารวจ
ตรงกับ
อัยการ ศาลไม่ได้แยกราย
นายกรัฐมนตรี ละเอียดข้อหาในฐานความ
ผิดฟอกเงินอย่างชัดเจน
- ยังมีปัญหาในการจําแนก
สถิติมลู ฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงินในบางฐานความผิด
สํานักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการ ปัจจุบันยังไม่มีการจัดแยก
อิสระ
ประเภทคดีฟอกเงินออกมา
เมื่อมีการดําเนินการจึงจะ
ออกแบบแบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูล
สํานักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการ ปัจจุบันยังไม่มีการจัดแยก
อิสระ
ประเภทคดีฟอกเงินออกมา
เมื่อมีการดําเนินการจึงจะ
ออกแบบแบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูล

แนวทางการพัฒนา
เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
คดีของตํารวจ อัยการ
ศาลให้มีการบันทึกและ
สามารถรายงานคดี
ความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงินได้
อยู่ระหว่างจัดทํา
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

อยู่ระหว่างจัดทํา
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

จํานวนคดีที่ศาลตัดสินลงโทษ/
สํานักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการ
จํานวนผู้กระทําความผิดตามคํา
อิสระ
พิพากษา/มูลค่าทรัพย์สินที่ถกู ริบ/
จํานวนรายที่ถกู จําคุกหรือปรับ
(จํานวนปีที่ศาลตัดสินลงโทษและ
จํานวนค่าปรับที่ศาลสั่ง) ในคดี อาญา
ฟอกเงินแยกตามประเภทความผิด
มูลฐาน
• ความร่วมมือระหว่าง
• จํานวนคําร้องขอจากต่างประเทศ/
สํานักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการ
ประเทศ ในเรื่องทาง
จํานวนคําร้องขอที่ไทยดําเนินการ/
อิสระ
อาญาฟอกเงิน
จํานวนคําร้องขอจากไทย/จํานวน
คําร้องขอที่ต่างประเทศดําเนินการ
จําแนกตามคดีฟอกเงิน คดีก่อการ
ร้าย คดีอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ
ประเภทคําร้องขอ
• การส่งผูร
้ ้ายข้ามแดนใน • จํานวนคําร้องขอให้ส่งผู้รา้ ยข้าม
สํานักงานอัยการสูงสุด หน่วยราชการ
คดีฟอกเงิน
แดนจําแนกตามประเภทคําร้องขอ
อิสระ
(จํานวนคําร้องขอจากต่างประเทศ/
จํานวนคําร้องขอที่ไทยดําเนินการ/
จํานวนคําร้องขอจากไทย/จํานวน
คําร้องขอที่ต่างประเทศดําเนินการ)
และประเภทคดี (คดีฟอกเงิน คดีก่อ
การร้าย คดีอาญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
• การขนเงินสดข้ามแดน
• จํานวนคดีที่ยุต/ิ มูลค่าเงินที่ตรวจ
กรมศุลกากร
กค.
พบในคดีที่ยุติ (บาท)/จํานวนคดีที่
ถูกริบ/มูลค่าเงินที่ถูกริบ (บาท)
•

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

ปัจจุบันยังไม่มีการจัดแยก อยู่ระหว่างจัดทํา
ประเภทคดีฟอกเงินออกมา แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล
เมื่อมีการดําเนินการจึงจะ
ออกแบบแบบฟอร์มจัดเก็บ
ข้อมูล

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

อยู่ระหว่างจัดทํา
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

อยู่ระหว่างจัดทํา
แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล

หน่วยงานไม่อยู่ใน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้ คณะอนุกรรมการ
ทําความตกลงกับหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงาน
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โครงสร้างสถิติทางการ
1.8 การค้ามนุษย์

1.9 คดีแรงงาน
1.10 คดีความผิดเกีย่ วกับ
ภาษีอากร

1.11 คดีคุ้มครองผู้บริโภค

ชื่อสถิติทางการ
คดีความผิดเกีย่ วกับ
การค้ามนุษย์ของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
• คดีแรงงาน
•

•

•

คดีความผิดเกีย่ วกับ
ภาษีอากรของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

การดําเนินการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้บริโภค

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ของตํารวจในคดีที่พนักงาน
สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไปยัง
พนักงานอัยการ
• จํานวนการจับกุมคดีแรงงานทั่ว
ประเทศ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

ไม่มีการจําแนกตาม
ประเภทความผิด

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

ไม่มีการจําแนกตาม
ประเภทความผิด

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

หน่วยงานขึ้น ไม่มีการจําแนกตาม
ตรงกับ
ประเภทความผิด
นายกรัฐมนตรี

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

หน่วยราชการ หน่วยงานไม่อยู่ใน
อิสระ
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน
หน่วยราชการ หน่วยงานไม่อยู่ใน
อิสระ
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานหน่วยงาน

•

จํานวนการจับกุมคดีความผิด
สํานักงานตํารวจ
เกี่ยวกับภาษีอากรของสํานักงาน
แห่งชาติ
ตํารวจแห่งชาติ จําแนกตาม
ประเภทความผิด
• จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับภาษี
สํานักงานตํารวจ
อากรของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แห่งชาติ
ในคดีที่พนักงานสอบสวนมี
ความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงาน
อัยการจําแนกตามประเภทความผิด
• จํานวนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
สํานักงาน
เกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
• จํานวนคดีแพ่งเกี่ยวกับการคุม
้ ครอง
สํานักงาน
ผู้บริโภคที่นําขี้นสู่ศาล
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
•

กระทรวง

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

2. การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา
2.1 การดําเนินคดีอาญา • การสอบสวนดําเนินคดี
อาญาของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

ระยะเวลาเฉลี่ยในการ
ดําเนินคดีในชั้น
สอบสวนของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
• การปล่อยตัวชั่วคราว
ในชั้นพนักงาน
สอบสวน
• ผลการดําเนินคดี
•

2.6 สถิติคดีอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

จํานวนคดีรับใหม่ของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติจําแนกตามประเภท
คดี
• จํานวนคดีที่เสร็จสิ้นของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติจําแนกตามประเภท
คดีและผลการดําเนินคดีในชั้น
สอบสวน(สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง งดการ
สอบสวน)
• ระยะเวลาเฉลี่ยในการดําเนินคดีใน
ชั้นสอบสวน

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
หน่วยงานขึ้น
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี

ปัจจุบันยังไม่มีการจําแนก
ประเภทคดี

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

ปัจจุบันยังไม่มีการจําแนก
สถิติสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง งด
การสอบสวน

เพิ่มเติมการจัดจําแนก
ข้อมูล

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บ
ตรงกับ
ข้อมูล
นายกรัฐมนตรี

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

จํานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราวในคดีอาญา

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

หน่วยงานขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล
ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี
ยธ.
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมตั้งแต่ตํารวจ
อัยการ ศาล และหน่วยงาน
ด้านพัฒนาพฤตินิสิยมี
ยธ.
ระบบฐานข้อมูลแต่ขาดการ
เชื่อมโยงกันทําให้ไม่
สามารถติดตามสถานะคดี
ยธ.
ได้

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

•

•

ร้อยละของคดีทมี่ ีผลการจับกุม
อัยการสั่งฟ้อง มีคําพิพากษาแยก
ตามประเภทคดี
• จํานวนคดีที่ศาลลงโทษ/จํานวนคดี
ศาลลงโทษ แยกตามประเภทคดี
และผลคําพิพากษา
• ร้อยละของจํานวนคดีที่พนักงาน
สอบสวนและอัยการมีความเห็น
ตรงกัน/ขัดแย้งกัน
•

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

สร้างระบบเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ

87

88
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

ระยะเวลาการดําเนินคดีเฉลี่ยแยก
สํานักงานกิจการ
ยธ.
ขั้นตอนพิจารณาคดีในชั้นสอบสวน
ยุติธรรม
อัยการ ศาล และแยกตามประเภท
คดี
• จํานวนคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยน
ื่
สํานักงานศาลยุติธรรม หน่วยราชการ
ฟ้องคดีเองและผูเ้ สียหายขอร้องเป็น
อิสระ
โจทก์ร่วมต่อศาลแยกตามประเภท
คดี

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

- ปัจจุบันยังไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูล
- ข้อมูลคดีที่เข้าสู่การ
พิจารณาคดีของศาลยังไม่
แยกกรณีพนักงานอัยการ
เป็นโจทก์กับคดีทผี่ ู้เสีย
หายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง
ทําให้ไม่ทราบจํานวนคดี
ส่วนนี้ และทําให้ข้อมูลผล
การดําเนิน คดีที่อัยการสั่ง
ฟ้องคลาดเคลื่อน
ระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้กระทําผิดอันได้แก่ กรม
ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ยังขาดการ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
อาชญากรของตํารวจทําให้
ไม่สามารถระบุข้อมูล
ผู้กระทําผิดภายหลังจาก
ปล่อยตัวได้

จัดทําระบบการรายงาน
หรือระบบข้อมูลเพื่อ
บันทึกข้อมูลที่ผู้เสียหาย
เป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง

•

•

•

คดีที่ผู้เสียหายเป็น
โจทก์ฟ้องคดีเอง

สถิติการกระทําผิดซ้ํา

จํานวนผู้กระทําผิดซ้ําภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี
นับแต่วันปล่อยตัว แยกตาม
ประเภทความผิด
• จํานวนผู้กระทําผิดซ้ําภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน, 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี
นับแต่วันปล่อยตัว แยกตาม
หน่วยงานพัฒนาพฤตินิสัยที่
รับผิดชอบ
•

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

ยธ.

สร้างระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้พ้นโทษกับระบบ
ฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรเพื่อการ
ตรวจสอบข้อมูลการ
กระทําผิดที่รวดเร็วและมี
รายละเอียดครบถ้วน
ตามที่ต้องการ

โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
•
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•

ความเสียหายจาก
คดีอาญา

การปล่อยตัวชั่วคราว

•

•

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

จํานวนผู้บาดเจ็บ และความเสียหาย
จากการตกเป็นเหยื่อคดีอาญา/
จราจร

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สธ.

มีการพัฒนาระบบข้อมูล
ผู้บาดเจ็บทางคดี

จํานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัว
และไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใน
ชั้นตํารวจ อัยการ ศาล

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

ยธ.

ข้อมูลทางคดียังขาดการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลผู้บาดเจ็บ
ในโรงพยาบาล จึงไม่
สามารถแสดงข้อมูล
ผู้บาดเจ็บจากคดีอาญาได้
ขาดการบันทึกข้อมูลการ
ปล่อยตัวชั่วคราว และแต่
ละหน่วยขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลกัน

6.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
6.1 เรื่องร้องเรียน
• เรื่องร้องเรียนของ
• จํานวนเรื่องร้องเรียนของสํานักงาน
สํานักงาน
สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิทธิ
คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
มนุษยชน
• จํานวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ ด้รับการ
สํานักงาน
จัดการโดยสํานักงานคณะกรรมการ คณะกรรมการสิทธิ
สิทธิมนุษยชน
มนุษยชนแห่งชาติ
7. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
7.1 การมีส่วนร่วมของ
• อาสาสมัครและผลการ
• จํานวนเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ
กรมบังคับคดี
ประชาชนในกระบวนการ ดําเนินงานของกรม
จําแนกตามจังหวัด
ยุติธรรม
บังคับคดี
9. การปกครอง
9.1 การบริหารราชการ • หน่วยงานราชการ
• จํานวนหน่วยงานระดับกรม จําแนก
สํานักงาน
ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ตามกระทรวง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
การปล่อยตัวชั่วคราวใน
หน่วย งานที่มีอํานาจให้
ประกันตัว

หน่วยราชการ หน่วยงานไม่อยู่ใน
ฝ่ายเลขานุการ
อิสระ
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้ คณะอนุกรรมการ
ทําความตกลงกับหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงาน
หน่วยราชการ
อิสระ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ยธ.

ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนิน
การ

นร.

หน่วยงานไม่อยู่ใน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้ คณะอนุกรรมการ
ทําความตกลงกับหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงาน
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โครงสร้างสถิติทางการ

ชื่อสถิติทางการ
•

9.2 การบริหารราชการ
ส่วนภูมภิ าค

•

•

กําลังคนภาครัฐ
ส่วนกลาง
หน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาค
กําลังคนภาครัฐส่วน
ภูมิภาค

•

•

•

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวง

สถานการณ์สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

จํานวนกําลังคนภาครัฐส่วนกลาง
จําแนกตามประเภท สังกัดและเพศ

สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

นร.

หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน
หน่วยงานไม่อยู่ใน
คณะอนุกรรมการฯยังไม่ได้
ทําความตกลงกับหน่วยงาน

ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานหน่วยงาน
ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ
ประสานงานหน่วยงาน

จํานวนหน่วยงานส่วนภูมิภาค
จําแนกตามจังหวัด กระทรวง
จํานวนกําลังคนภาครัฐส่วนภูมิภาค
จําแนกตามประเภท

10. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.1 การป้องกันการ
• ผลการปราบปราม
• จํานวนคดีทุตริตที่มีการจับกุม
ทุจริตในวงราชการ
จับกุมคดีทุจริตและ
ดําเนินคดีของสํานักงานตํารวจ
ประพฤติมิชอบของ
แห่งชาติจําแนกตามประเภท
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
10.2 การป้องกัน
• การป้องกันปราบปราม
• จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีการ
ปราบปรามการทุจริต
การทุจริตคอร์รัปชัน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ดําเนินคดีใน
คอร์รัปชัน
ภาพรวมของประเทศ
• จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีจับกุม
แยกประเภทคดีในภาพรวมของประเทศ
• จํานวนคดีทุจริตคอร์รัปชันที่มีจบ
ั กุม
ดําเนินคดีแยกตามผลการดําเนินคดี
ในภาพรวมของประเทศ

สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

นร.
นร.

จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยงานขึ้น ปัจจุบันไม่มีสถิติเนื่องจาก
ตรงกับ
การจับกุมคดีทุจริตได้
นายกรัฐมนตรี ดําเนินการส่งต่อ ไปยัง ปปช.
ปปท. โดยไม่ได้ออกเลขคดี

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

ยธ.

สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม
สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม

ยธ.
ยธ.

สถิติคดีการทุจริตคอร์รัปชัน
มีการจัดเก็บในหลากหลาย
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ปปช., ปปท.,มท.,และ
ตํารวจ ซึ่งขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อราย งานผลใน
ภาพรวมของประ เทศที่
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

สร้างระบบการเชื่อมโยง
คดีระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้สามารถ
รายงานผลได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

4.2

สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่วยสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมือง
และการปกครอง
4.2.1 สถานการณ์ของหน่วยสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

ในภาพรวมการดําเนินงานสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครองของหน่วย
สถิติต่างๆ มีจุดแข็งและข้อจํากัด ดังนี้
จุดแข็ง
• ทุกหน่วยงานมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บสถิติข้อมูลที่มีความชัดเจน และมีการเก็บ
รวบรวมสถิติของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง
• มี ก ารริ เ ริ่ ม พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
จัดการข้อมูลในทุกหน่วยงาน ซึ่งหลายหน่วยงานสามารถใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแล้วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• มีหน่วยงานรับผิดชอบกลางในการประสานงานและพัฒนาสถิติของเครือข่ายหน่วยงาน
ผลิตสถิติข้อมูลในแต่ละด้าน
• หน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสถิติให้กับสาธารชนทั่วไปเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ และกํากับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
จุดอ่อน
• กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมต่อกันโดยมีขั้นตอนตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน โดยมีภารกิจ
และหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างจัดเก็บและพัฒนาข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของ
ตน ทําให้เกิดปัญหาข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมในหน่วยต่างๆ ที่ชัดเจน มีความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กัน
• จากการที่ข้อมูลที่จัดเก็บโดยหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีนิยามและมาตรฐาน
การจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน ทําให้ไม่สามารถอ้างอิงเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างหน่วยงานได้
มีข้อมูลในหลายประเด็นที่ต่างหน่วยจัดเก็บไม่สามารถนําไปใช้อ้างอิงได้ เช่น ข้อมูลการดําเนินความผิดมูลฐาน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน ระบบระเบียนและการติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร เป็นต้น
• ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมหลายประเด็นเป็นข้อมูลลับซึ่งการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
อาจส่งผลกระทบแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นข้อจํากัดของการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
• จากการตรวจสอบผลการบั นทึกข้อมู ลในระบบฐานข้อมู ลมักปรากฏปั ญหาการบันทึ ก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือขาดการบันทึกข้อมูลในประเด็นสําคัญ ทําให้ไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
• ขาดการแสดงข้ อ มู ล อั น เป็ น เครื่ อ งวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งานของกระบวนการ
ยุติธรรม ในลักษณะสังเคราะห์เป็นภาพรวม และกระบวนการยุติธรรมที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละหน่วย ซึ่งระบบงานที่
มีอยู่นั้นยังขาดความเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องและขาดการตรวจสอบกันระหว่างหน่วยงาน
• ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานยังไม่สามารถให้ข้อมูลในประเด็นสําคัญในบาง
ประเด็น เช่น ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริงกับประชาชน (ไม่ใช่ข้อมูลรับแจ้ง) ระยะเวลาการดําเนินคดีในแต่ละ
ขั้นตอน ข้อมูลการประเมินการกระทําผิดซ้ํา ข้อมูลผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาเองข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราว
เป็นต้น
• ในหลายหน่วยงานมักประสบปัญหาการทํางานซ้ําซ้อนระหว่างการบันทึกข้อมูลในระบบ
รายงานดั้งเดิมกับการบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นภาระงานของผู้ปฏิบัติ
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มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือในการจัดเก็บ และบุคลากรด้านการบันทึก
และจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานไม่เพียงพอ
•

4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่วยสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการ
ปกครอง
การพัฒนาหน่วยสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครองควรกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่สําคัญ ดังนี้
• สร้ า งระบบเชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานในประเด็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น ระบบการตรวจสอบการติดตามสถานะคดี ระบบติดตามข้อมูลการกระทําผิดซ้ํา ระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตโดยมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับคดีกับระบบสารบบคดี
• จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ และการบันทึกข้อมูล
• จัดทํ าโครงการด้านการพัฒ นาเครื อข่ ายเจ้ าหน้าที่ด้ านสถิติ กระบวนการยุ ติธ รรม เพื่ อ
ประสานงานและหาแนวทางในการเชื่อมโยงและกําหนดมาตรฐานการพัฒนาข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน
• จัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลในประเด็นข้อมูลสําคัญที่ขาดหาย เช่น ระบบข้อมูลการย้าย
ถิ่นฐานประชากร ระบบการจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 3 สัญชาติ ซึ่งถูกผลักดันกลับประเทศ การบันทึก
ข้อมูลการปล่อยตัวชั่วคราว การบันทึกข้อมูลผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว ระบบระเบียนอาสาสมัครและการติดตามผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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4.3 แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาสถิ ติ ท างการสาขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและการปกครอง
พ.ศ. 2557-2558
คณะอนุกรรมการสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครองได้กําหนดโครงการ/กิจกรรม
ที่ควรดําเนินการเพื่อพัฒนาสถิติทางการและหน่วยสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ดังนี้
4.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและ
การปกครอง
สถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

1) การจับกุมคดีอาญาของ
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

โครงการจัดเก็บข้อมูลการจับกุม
คดีอาญาของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)
2) คนต่างด้าวหลบหนีเข้า โครงการพัฒนาระบบข้อมูลคน
เมือง
ต่างด้าวหลบ หนีเข้าเมือง 3
สัญชาติ
3) คดีความผิดเกีย่ วกับ
โครงการจัดเก็บข้อมูลคดี
เทคโนโลยีของสํานักงาน ความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ
ตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
4) คดีการละเมิดทรัพย์สิน โครงการจัดเก็บข้อมูลคดีการ
ทางปัญญาและการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)
5) การจับกุมคดีฟอกเงิน
โครงการปรับปรุงระบบการ
ของสํานักงานตํารวจ
บันทึกข้อมูลเพื่อจําแนกความผิด
แห่งชาติ
มูลฐานการฟอกเงิน
6) คดีอาญาฟอกเงินของ
โครงการจัดเก็บข้อมูลคดีอาญา
สํานักงานอัยการสูงสุด ฟอกเงิน
7) ความร่วมมือระหว่าง
โครงการจัดเก็บข้อมูลความ
ประเทศ ในเรื่องทาง
ร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่อง
อาญาฟอกเงิน
ทางอาญาฟอกเงิน
8) การส่งผูร้ ้ายข้ามแดนใน โครงการจัดเก็บข้อมูลการส่ง
คดีฟอกเงิน
ผู้ร้ายข้ามแดนในคดีฟอกเงิน
9) การขนเงินสดข้ามแดน โครงการจัดเก็บสถิติการขนเงิน
สดข้ามแดนเพื่อประสานความ
ร่วม มือหน่วยงานในการผลิต/
รวบรวมสถิติทางการ
10) คดีความผิดเกีย่ วกับ
โครงการจัดเก็บข้อมูลคดี
การค้ามนุษย์ของ
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
สํานักงานตํารวจ
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แห่งชาติ
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)

หน่วยงานรับผิดชอบ

2558


สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานอัยการสูงสุด



สํานักงานอัยการสูงสุด



สํานักงานอัยการสูงสุด



ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานกรมศุลกากร



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

11) คดีแรงงาน

โครงการจัดเก็บข้อมูลคดีแรงงาน
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)
12) คดีความผิดเกีย่ วกับภาษี โครงการจัดเก็บข้อมูลคดี
อากรของสํานักงาน
ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรของ
ตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)
13) การดําเนินการเรื่อง
โครงการจัดเก็บสถิติการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภค
การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อ
ประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ในการผลิต/รวบรวมสถิติทางการ
14) การสอบสวนดําเนินคดี โครงการจัดเก็บข้อมูลการ
อาญาของสํานักงาน
สอบสวนดําเนินคดีอาญาของ
ตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(เพิ่มการจัดจําแนกข้อมูล)
15) ระยะเวลาเฉลี่ยในการ โครงการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลา
ดําเนินคดีในชั้นสอบสวน เฉลี่ยในการดําเนินคดีในชั้นสอบ
ของสํานักงานตํารวจ
สวนของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
แห่งชาติ
16) การปล่อยตัวชั่วคราวใน โครงการจัดเก็บข้อมูลการปล่อย
ชั้นพนักงานสอบสวน
ตัวชั่วคราวในชั้นพนักงาน
สอบสวน
17) ผลการดําเนินคดี
โครงการนําร่องเชื่อม โยงระบบ
ติดตามสถานะการดําเนินคดี
อาญาระหว่างตํารวจและอัยการ

18) คดีผู้เสียหายเป็นโจทก์
ฟ้องคดีเอง
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หน่วยงานรับผิดชอบ
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



โครงการนําร่องเชื่อม โยงระบบ
ติดตามสถานะการดําเนินคดี
อาญาในส่วนผลคําพิพากษาและ
การดําเนินการพัฒนาพฤตินิสยั
ผู้กระทําผิด



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางคดีอาญา
โครงการปรับปรุงระบบการ
บันทึกข้อมูลศาลยุติธรรม




สํานักงานกิจการยุติธรรมสํานัก
งานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด สํานักงานรัฐบาล
อิเลคทรอนิคส์
สํานักงานกิจการยุติธรรม สํานัก
งานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ศาล กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน
สํานักงานรัฐบาลอิเลคทรอนิคส์
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
สํานักงานศาลยุติธรรม

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

สถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

หน่วยงานรับผิดชอบ
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19) สถิติการกระทําผิดซ้ํา

โครงการพัฒนาและเชื่อมโยง
ข้อมูลผู้กระทําผิดซ้ํา



20) ความเสียหายจากคดี
อาญา(ข้อมูลการบาดเจ็บ/
เสียชีวิต อันสืบเนื่องมาก
จากคดีอาญา)
21) การปล่อยตัวชั่วคราว

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ผู้บาดเจ็บ/เสีย ชีวิตในระบบ
สาธารณสุขกับสารบบคดีอาญา



โครงการพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้ได้ รับการปล่อย
ตัวชั่วคราว



22) เรื่องร้องเรียนของ
โครงการจัดเก็บสถิติเรื่อง
สํานักงานคณะกรรมการ ร้องเรียนของสํานักงานคณะ
สิทธิมนุษยชน
กรรม การสิทธิมนุษยชนเพื่อ
ประสานความร่วมมือหน่วยงาน
ในการผลิต/รวบรวมสถิติทางการ
23) อาสาสมัครและผลการ โครงการจัดเก็บข้อมูลอาสาสมัคร
ดําเนินงานของกรม
และผลการดําเนินงานของกรม
บังคับคดี
บังคับคดี
24) หน่วยงานราชการ
โครงการจัดเก็บสถิติหน่วยงาน
ส่วนกลาง
ราชการส่วนกลางเพื่อประสาน
ความร่วมมือหน่วยงานในการ
ผลิต/รวบรวมสถิติทางการ
25) กําลังคนภาครัฐ
โครงการจัดเก็บสถิติกําลังคน
ส่วนกลาง
ภาครัฐส่วนกลาง
เพื่อประสานความร่วมมือ
หน่วยงานในการผลิต/รวบรวม
สถิติทางการ
26) หน่วยงานราชการส่วน โครงการจัดเก็บสถิติหน่วยงาน
ภูมิภาค
ราชการส่วนภูมิภาค
เพื่อประสานความร่วมมือ
หน่วยงานในการผลิต/รวบรวม
สถิติทางการ
27) กําลังคนภาครัฐส่วน
โครงการจัดเก็บสถิติกําลังคน
ภูมิภาค
ภาครัฐส่วนภูมภิ าค
เพื่อประสานความร่วมมือ
หน่วยงานในการผลิต/รวบรวม
สถิติทางการ



สํานักงานกิจการยุติธรรม
กองทะเบียนประวัติอาชญากร
กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน สํานักงานรัฐบาล
อิเลคทรอนิคส์
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ศาล
ราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน
ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ



กรมบังคับคดี



ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ





ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ



ฝ่ายเลขานุการฯประสานงาน
หน่วยงานสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

28) ผลการปราบปรามจับกุม
คดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
29) ข้อมูลการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่น

96

โครงการจัดเก็บข้อมูลผลการ
ปราบปรามจับกุมคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน

หน่วยงานรับผิดชอบ
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สํานักงานตํารวจแห่งชาติ



สํานักงานกิจการยุติธรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปปท.
ปปช.

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

4.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาหน่วยสถิติสาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง

หน่วยงาน
(ระดับกรม)
1) สํานักงานกิจการยุติธรรม

2) สํานักงาน ก.พ.

3) สํานักงานสถิติแห่งชาติ

4) หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการฯ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ
กระบวน การยุติธรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้าน
สถิติกระบวนการยุติธรรม
ก า ร จั ด ทํ า ก ร อ บ อั ต ร า กํ า ลั ง แ ล ะ
งบประมาณหน่วยผลิตและบันทึกสถิติ
จัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้าสายงาน
สถิติข้อมูล
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติแก่
หน่วยสถิตติ ่างๆ
- ประเมินความต้องการการอบรม
- จัดอบรมตามความต้องการของหน่วย
สถิติ
2) จัดทําแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายงานด้านสถิติ(Career path)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากําลัง
และความก้าวหน้าในสายงานด้านสถิติ
1) การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในการ
สํารวจหรือจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557

2558






หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานที่เป็น
อนุกรรมการฯ
หน่วยงานที่เป็น
อนุกรรมการฯ
หน่วยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิตสถิติทางการ

















สํานักงาน ก.พ. และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผลิตสถิติ





หน่วยงานที่เป็นอนุ
กรรมการฯ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

97

98

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

บรรณานุกรม
กระทรวงกลาโหม. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ: กระทรวงกลาโหม.
กระทรวงมหาดไทย. (ม.ป.ป.). ยุทธศาสตร์กระทรวงกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555 – 2559 กรุงเทพฯ:
กระทรวงมหาดไทย.
สภาความมั่นคงแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) กรุงเทพฯ: สภาความ
มั่นคงแห่งชาติ.
สํานักงานกิจการยุติธรรม (ม.ป.ป.). แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2555 กรุงเทพฯ:
สํานักงานกิจการยุติธรรม.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (ม.ป.ป.). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550. กรุงเทพฯ:
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ม.ป.ป.). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.
สํานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย. (2552) . รายงานการพัฒนาคนของประเทศ
ไทย ปี 2552: ความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต. กรุงเทพฯ: สํานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติประจําประเทศไทย.
สํานักงานสถิติแห่งชาติ สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ. (2555). แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.
2554 – 2558. กรุงเทพฯ: สํานักงานสถิติแห่งชาติ.

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

99

99

100

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

ภาคผนวก

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

101

102

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

103

104

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

105

106

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

107

108

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

109

110

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

111

112

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

113

114

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

115

116

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

117

118

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

119

120

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

121

122

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

123

124

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

125

126

แผนพัฒนาสถิตสิ าขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

