กรอบวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้
กฎหมายของหน่วยงานยุติธรรมให้มีความเสมอภาค ทันสมัย และเป็นธรรม
๒. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการยุติ ธ รรม และส่ งเสริม กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทางเลื อกและการมี ส่ ว นร่ว มในงานยุ ติ ธ รรม ที่ จ ะท าให้ ป ระชาชนได้ รับ การอ านวย
ความยุ ติ ธ รรม และการบริ ก ารอย่ างเป็ น มาตรฐานสากล รวดเร็ ว เป็ น ธรรม โปร่ งใส และ
สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย
๓. เพื่อสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
๔. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรมให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
การแก้ไขปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรม และการจัดระเบียบทางสังคม
แนวคิดและกรอบการวิจัย
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชนได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ งนั้ น กระบวนการยุ ติ ธ รรมจะต้ อ งเป็ น
กระบวนการที่มีป ระสิทธิภ าพซึ่งหมายถึงมีความสะดวก รวดเร็ว มีมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
ของหน่วยงานยุติธรรมต้องมีความเสมอภาค ทันสมัย และนวัตกรรม เป็นธรรม และสอดคล้องกับพลวัต ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วย โดยกระบวนการยุติธรรมจะต้องมีการพัฒ นาและปรับปรุงตามสถานการณ์ และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ รวมถึงพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อ มดังกล่ าวส่ งผลให้ ประเทศเกิด
การพั ฒ นาในทุ กด้ านๆ หรื ออาจส่ งผลให้ มีข้อ พิพ าทและความขัด แย้งในสั งคมหรือ ปัญ หาอาชญากรรมมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
จึงนามาสู่การกาหนดกรอบวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและมี
ส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น ๖ กรอบการวิจัย ดังนี้
๑. การวิ จั ย ส ารวจความจ าเป็ น และความต้ อ งการนวั ต กรรมทางกฎหมายให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยศึกษาวิจัยประเด็นต่างๆ ด้านกฎหมาย เพื่อนาไปสู่
การตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๑.๑ กฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๑.๒ กฎหมายเพื่อการปฏิรูป และพัฒนาสังคมตามความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และเทคโนโลยี
๑.๓ กฎหมายที่ตราขึ้นตามเป้าหมาย และประเด็นเร่งด่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๑.๔ กฎหมายที่ ต ราขึ้ น เพื่ อ ความสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ มาตรฐาน พั น ธกรณี แ ละ
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคี
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๑.๕ กฏหมายคุ้มครองสิทธิของประชาชน และการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการ
ยุติธรรม
๒. การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการนากฎหมายมา
ใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย
๒.๑ การศึกษาปั ญหาอุปสรรคและการเบี่ยงเบนของขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ มี
อานาจบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว
ประชาชน และกลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ การพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น ตัวชี้วัดหลักนิติธรรม หรือ
Rule of Law Index
๒.๓ การศึ ก ษามาตรการ และกลไกเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และการมี ผ ลประโยช น์
ทับซ้อนในระบบราชการ ให้มีความโปร่งใสตลอดจนการศึกษาระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า อีกทั้งกระบวนการติดตาม ตรวจสอบลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด
และการปลู กจิ ตส านึ ก การส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ว มและการสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุ จริตและการ
ประพฤติมิชอบจากภาคประชาชน
๓. การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคลากรขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม
โดยศึกษาสภาพปัญหา โครงสร้าง ขอบเขตอานาจ มาตรฐาน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งกระบวนการ เพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานในการอานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องตามหลักสากล ประกอบด้วย
๓.๑ การศึกษาสภาพปัญหาการรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
การอานวยความความสะดวก และประสิทธิภาพของการให้บริการของหน่วยงาน
๓.๒ การศึ กษาโครงสร้ าง อานาจหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบที่ตรวจสอบได้ และระบบงานของ
หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติธรรมทั้งระบบ เพื่อพัฒ นา ปรับปรุง และลดความซ้าซ้อนของโครงสร้างและ
อานาจหน้าที่และระยะเวลาในการดาเนินงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานเป้าหมาย เช่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด ศาล กระทรวงยุติธรรม และสภา
ทนายความ เป็นต้น
๓.๓ การศึ ก ษาการพั ฒ น าเพื่ อปรั บ ป รุ ง ขอบเขตและโครงสร้ า งอ านาจขององค์ ก ร
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ เช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) และสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
๓.๔ การศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาระบบการศึกษาและบุ คลากรในกระบวนการยุติธรรม ในด้าน
ความรู้ ทั กษะที่จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติงาน และคุณ ธรรม จริยธรรม ความรับผิ ดชอบ ตลอดจนจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้ าที่อย่างถูกต้อง เพื่อนาไปสู่การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม
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๔. การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อประโยชน์ต่อการอานวยความยุติธรรม และการคลี่คลายคดี รวมทั้งทาให้กระบวนการพิสูจน์ความจริง
ดาเนินการได้อย่างถูกต้อง แม่นยา รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
๔.๑ การศึกษากระบวนการพิสูจน์หลักฐานและการศึกษาเชิงนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ใน
คดีอาญา
๔.๒ การสร้างและพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ซอฟต์แวร์) เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคนิค
(ฮาร์ดแวร์) ทางนิติวิทยาศาสตร์ในคดีอาญา
๔.๓ การศึกษามาตรฐานและการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
๔.๔ การศึ ก ษาการสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะของบุ ค ลากร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
นิติวิทยาศาสตร์
๔.๕ การศึกษาสภาพปั ญหาและการพัฒ นาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและฐานข้อมูลด้านระบบการตัดสินใจในกระบวน
การยุติธรรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
๕. การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุ ติธรรมทางเลือก และการมีส่วนร่วมในงาน
ยุติธรรม โดยศึกษาการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในกระบวนการ
ก่อนพิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณาคดี และหลังการพิจารณาคดี ประกอบด้วย
๕.๑ การศึ ก ษาทั ศ นคติ ความเชื่ อ และความตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และประโยชน์ ข อง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกของประชาชนและหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
๕.๒ การศึกษาพื้ น ฐานการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธ รรมที่
สามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
๕.๓ การศึกษาการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่
สามารถรองรั บ และเอื้ อ อ านวยต่ อ การน ากระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ กมาปรั บ ใช้ และการประเมิ น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้
๕.๔ การศึกษาสภาพปัญหาข้อจากัดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนของสังคมในกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
๕.๕ การศึกษามาตรการและกลไกให้องค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน
และสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การระงับข้อพิพาท และการฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
๖. การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ การ
รองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน โดยศึกษาระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สถาบัน
องค์กร และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ หลักการ มาตรฐาน และพันธกรณีระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้ ประกอบด้วย
๖.๑ การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
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๖.๑.๑ การศึก ษาและพั ฒ นากฎหมาย แนวทางการปฏิ บัติ ที่ เกี่ยวข้ องกับ เสาหลั ก ของ
ประชาคมอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษาสภาพ
บังคับของกฎหมายในประชาคมอาเซียน เช่น
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร
- การประกอบอาชี พ ของคนต่ างด้ าว การเคลื่ อ นย้ ายแรงงานฝี มื อ และการพั ฒ นา
รูปแบบสัญญาทางธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติเกี่ยวกับการยอมรับและบังคับตามคาพิพากษาของศาลในประชาคม
อาเซียน
- การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์
การก่อการร้าย และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
- กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย เป็นต้น
๖.๑.๒ การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรและการฝึกอบรมด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย
ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
๖.๑.๓ การศึกษาการพัฒนากฎหมายเพื่อส่งเสริม ฐานะหรือขีดความสามารถการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจและการค้า
๖.๑.๔ การศึกษาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา
๖.๑.๕ การปรั บ ปรุ ง และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การก าหนดประเภทและอั ต ราโทษให้ มี
ความเหมาะสมกับประเภทความผิดสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยตามหลักสากล
๖.๒ การพัฒนาโครงสร้างและระบบงานในกระบวนการยุติธรรม
๖.๒.๑ การวิเคราะห์แนวโน้มอาชญากรรม แนวทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
อาจเกิดขึ้นภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
๖.๒.๒ การศึ ก ษาและพั ฒ นาศาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-court) ที่ เหมาะสมกั บ ระบบศาล
การนากระบวนการระงับข้อพิพาทอิเล็กทรอนิกส์ (Online-Dispute Resolution : ODR) มาใช้กับประเทศ
ไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒ นาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่ วยงานบังคับ ใช้กฎหมายในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ติดตาม
สืบสวน สอบสวน พิจารณาคดี บังคับคดี ป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดระหว่างประเทศ
๖.๒.๓ การศึกษาการพัฒ นาต้นแบบและมาตรฐานการให้ บ ริการของสถานีตารวจเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖.๒.๔ การศึกษาการพัฒนากลไกหรือองค์กรเครือข่ายในการประสานงาน/ความร่วมมือ
กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียน
๖.๒.๕ การศึกษาสถาบันและระบบงานยุติธรรมของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
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ผลผลิต
๑. กฎหมายที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และเทคโนโลยี ตลอดจนพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี
๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนากฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
รวมทั้งมาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ความคุ้มค่าในการต่อต้านทุจริตและการประพฤติมิชอบในระบบราชการ
๓. แนวทางการเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ และมาตรฐานของโครงสร้าง ระบบงาน และบุ คลากรขององค์ กรใน
กระบวนการยุติธรรม เพื่ออานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องตามหลักสากล
๔. แนวทางการสร้ างและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะของผู้ ป ฏิ บั ติ งานด้ านนิ ติวิท ยาศาสตร์ ตลอดจน
มาตรฐานการพิสูจน์หลักฐานและการศึกษาเชิงนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าเชื่อถือ
๕. แนวทางการพัฒ นาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ซอฟท์แวร์ และฮาร์ดแวร์ใน
กระบวนการยุติธรรมเพื่อทาให้กระบวนการยุติธรรมมีความถูกต้อง ทันสมัย และเป็นธรรมต่อสังคม
๖. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ตลอดจนมาตรการและกลไกที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในงานยุติธรรมขององค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การระงับข้อ
พิพาท และการฟื้นฟูผู้กระทาความผิด
๗. กฎหมาย โครงสร้าง และระบบงานในการสร้างมาตรฐานและการเพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ส อดคล้ องกับเจตนารมณ์ หลั กการ มาตรฐาน และพันธกรณี ระหว่างกลุ่ ม
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
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