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บทคัดยอ
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การวัดความเชือ่ มัน่ ตอระบบงานยุตธิ รรมและการอํานวยความยุตธิ รรม
ของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 2555 มีวัตถุประสงค (1) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่น
ตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม (2) เพื่อวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่มีผล
ตอความเชื่อมั่นของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ดวยวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยางคือ ประชากรโดยใชขอมูลจํานวนประชากรจากสถิติการใชบริการของ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ เดือนกันยายน 2554 ดังนี้คือ กลุมที่ 1 จํานวนประชากร
2,135 ราย จากสถิติผูมายื่นคํารองทุกข ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด กลุมที่ 2 จํานวนประชากร
95 ราย จากสถิติผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมสูงสุด กลุมที่ 3 จํานวนประชากร 121 ราย
จากสถิตกิ ารจายเงินของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผเู สียหายและจําเลยในคดีอาญา กลุม ที่ 4
จํานวนประชากร 85 ราย จากสถิติรายงานประจําป 2554 การใหความคุมครองพยาน กลุมที่ 5

32

ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2558)
Volume 7 Number 1 (January - June 2015)

วารสาร ธุรกิจปริทัศน
Business Review

จํานวนประชากร 250 ราย จากกลุมผูมีสวนไดเสียอื่นๆ จํานวน 25 กลุม รวมจํานวนประชากร
ทั้งสิ้น 2,686 ราย และกลุมที่ 6 ประชาชนทั่วไป ประชากรทั้งประเทศ จํานวน 64,413,000 ราย
ตามสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางที่มีขนาดใหญของ Taro Yamane คือ 400 ราย โดยการแจก
แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา (1) ความเชื่อมั่นดานการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
เปนไปตามหลักนิติธรรม มาตรฐานสากล และพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศที่ไทยเขารวม
(2) ปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความเชื่อมั่นของประชาชน ในการอํานวยความยุติธรรมของ
กระทรวงยุติธรรม เรียงตามลําดับดังนี้ 1) การปฏิบัติงานลาชา 2) การประชาสัมพันธบทบาท
ภารกิจยังไมชดั เจนครอบคลุมและทัว่ ถึง 3) ระบบอุปถัมภ การเลือกปฏิบตั ริ ะหวางคนจนกับคนรวย
และ 4) เจาหนาที่ทุจริต ไมมีความยุติธรรม
คําสําคัญ : ความเชื่อมั่น , ระบบงานยุติธรรม , การอํานวยความยุติธรรม , หลักนิติธรรม

Abstrac
The research title was “the reliance upon justice system provided by ministry of
justice in ﬁscal year 2012”to be dealt with determining the conﬁdence level of the equity of
the Ministry of justice and any existing legal problems adversely affecting the conﬁdence of
Thai people to the Ministry of Justice. The research is also to provide what are satisfactory
level of Thai people to Thai justice system as well as the equity of the Ministry of Justice.
Therefore, this would be very important to redesign and develop the justice system process and
the roles of the Ministry of Justice in order to promptly promote and strengthen Thai people’s
conﬁdence to the justice system and the equity of the Ministry of justice.
The research results found that individual factors : the reliance upon Thai justice
system provided by Ministry of Justice has been satisfyingly recognized and such system
has also effectively been in line with international guidance as well as obligation which
Thailand has consented to be bound because, in regard to the study, the reliance can be
tangibly indicated as a percentage range between 60 to 69 percent for ten governmental
organs studied in the research. Nevertheless, in order to more effectively develop and improve
those organs’ reliance, this research aims to propose that those should strongly concentrate on
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what people are to be provided in terms of justice service. The organs shall not strictly comply
with any existing laws or regulations only, but such organs’ practice shall also be relevant to
general framework e.g. good governance and the rule of law principle. Furthermore, speciﬁc
framework e.g. the international human right rule or the proof investigation process must be
effectively applied in operation and the justice can be guaranteed and can serve Thai people
through the legislation process which is relevant to international obligations.
Keyword : Certitude , Justice System , Serving Justice , Rules of law

ความเปนมาและความสําคัญ
ในปจจุบันระบบงานยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ถือวา
มีความสําคัญตอประชาชนเปนอันมาก ที่ตองการจะไดรับความคุมครองอยางรวดเร็วและเปน
ธรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติวา “การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม คาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น
การกระจายอํ า นาจตั ด สิ น ใจ การอํ า นวยความสะดวกและการตอบสนองความต อ งการของ
ประชาชน มีผูรับผิดชอบตอผลของงาน” การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการจึงเปนแนวทางหนึ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของประชาชน
แตระบบงานยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมยังมีความลาชา
และประชาชนยังไมไดรับความเปนธรรมเทาที่ควร ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาหนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมทั้งสิ้น 10 หนวยงาน เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนวามีความ
เชื่อมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมในระดับใด รวมถึงเปนการคนหาปญหา
และอุปสรรคที่มีตอความเชื่อมั่นของประชาชนในการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งจะเปนฐานขอมูลสําคัญในการกําหนดแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงเสริมความเชื่อมั่น
ตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อวัดระดับความเชื่อมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
2) เพื่อวิเคราหปญหาและอุปสรรคที่มีผลตอความเชื่อมั่นของประชาชนในการอํานวย
ความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
จัดเก็บขอมูลจากประชาชนทีใ่ ชบริการกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรมซึง่ กระจาย
อยูทั่วประเทศ กลุมตัวอยาง ไดแก
1) ผูรับบริการจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ปฏิบัติงานดานการอํานวย
ความยุติธรรม ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด 77 จังหวัด
2) ผูรับบริการจากกองทุนยุติธรรม ณ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (กองพิทักษสิทธิ
และเสรีภาพ)
3) ผูเสียหาย/เหยื่อในคดีอาญาที่มาขอคาเสียหาย คาชดเชย ณ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ (สํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหาย จําเลยในคดีอาญา)
4) พยานทีม่ าขอรับความคุม ครองและทีอ่ ยูใ นความคุม ครองตาม พระราชบัญญัตคิ มุ ครอง
พยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ดังนี้คือ
กลุมที่ 1 ผูรับบริการจากกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (สํานักงานคุมครองพยาน)
กลุมที่ 2 ผูรับบริการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประกอบดวยผูเสียหาย ผูตองหา
ผูมีสวนไดเสียในคดีพิเศษ เชน ญาติ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ พยาน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
พนักงานสอบสวน อัยการ ผูพิพากษา เปนตน
5) ผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ เชน สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ
หรือองคกรที่ไมแสวงหากําไรทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากลที่เกี่ยวของ เปนตน
6) ประชาชนทั่ ว ไป โดยเก็ บ ข อ มู ล จากกลุ  ม ตั ว อย า งของแต ล ะภาค ประกอบด ว ย
ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ประโยชนของการวิจัย
1) ทําใหทราบระดับความเชื่อมั่นตอการอํานวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
วาอยูในระดับใด และ
2) ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นตอการอํานวยความ
ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม

ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเรื่อง การวัดความเชื่อมั่นตอระบบงานยุติธรรมและการอํานวยความยุติธรรม
ของกระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ 2555 ผูวิจัยไดสรุปแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้
1. ความหมายที่เกี่ยวของกับความเชื่อมั่น
2. นโยบาย/แผนงานของกระทรวงยุติธรรมในดานการอํานวยความยุติธรรม
3. คุณภาพการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของกับการอํานวยความ
ยุติธรรม
4. ความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต
5. การอํานวยความยุติธรรมดวยความเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ
6. การอํานวยความยุติธรรมเปนไปตามหลักนิติธรรม มาตรฐานสากล และพันธกรณี
ขอตกลงระหวางประเทศที่ไทยเขารวม

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ กําหนดกลุมประชากรเปาหมายที่เลือกเปนกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม
ดวยกัน ไดแก กลุม แรก คือ ผูม สี ว นไดเสียกับหนวยงานในสังกัดของกระทรวงยุตธิ รรม ในทีน่ คี้ อื
กลุม เปาหมายกลุม ที่ 1 ถึงกลุม ที่ 5 และกลุม ทีส่ อง คือ ประชาชนทัว่ ไป ในทีน่ คี้ อื กลุม เปาหมาย
กลุมที่ 6
สูตรของ Taro Yamane ที่ใชในการคํานวน คือ
N
n = ________
1+Ne2
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เมื่อ n = ขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองการ
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได (ใชที่ระดับความ
เชื่อมั่น = 95%)
หมายเหตุ : จํานวนประชากรไดใชสถิติการใชบริการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ณ เดือนกันยายน 2554 เปนฐานการคํานวณขนาดตัวอยาง ดังนี้คือ
กลุมที่ 1 จํานวนประชากร 2,135 ราย จากสถิตผิ มู ายืน่ คํารองทุกข ณ สํานักงานยุตธิ รรม
จังหวัด
กลุมที่ 2 จํานวนประชากร 95 ราย จากสถิติผลการดําเนินงานกองทุนยุติธรรมสูงสุด
กลุมที่ 3 จํานวนประชากร 121 ราย จากสถิติการจายเงินตามคําวินิจฉัยของคณะ
กรรมการฯของสํานักงานชวยเหลือทางการเงินแกผูเสียหายและจําเลยในคดีอาญา
กลุมที่ 4 จํ า นวนประชากร 85 ราย จากสถิ ติ ร ายงานประจํ า ป 2554 เป า หมาย
การคุมครองพยาน ตามเปาหมายการใหบริการของหนวยงาน
กลุมที่ 5 จํ า นวนประชากร 250 ราย จากกลุ  ม ผู  มี ส  ว นได เ สี ย อื่ น ๆ 25 กลุ  ม
รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น 2,686 ราย และ
สําหรับกลุมที่ 6 ประชาชนทั่วไป คิดจากประชากรทั้งประเทศ จํานวน 64,413,000 ราย
ตามสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางที่มีขนาดใหญของ Taro Yamane คือ 400 ราย

สูตรดังนี้

วิธีการสุมตัวอยาง
การสุม ตัวอยางใชวธิ กี ารแบบแบงพวกหรือแบงชัน้ (Stratiﬁed random sampling) โดยใช
สูตร

Ni
ni = –
N
ni คือ ขนาดตัวอยางของแตละชั้นภูมิ
Ni คือ สมาชิกประชากรของแตละชั้นภูมิ
N คือ จํานวนสมาชิกรวมประชากรทั้งหมด

ไดผลลัพทตามตารางดานลางนี้
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จํานวน
ขนาด เก็บได
ประชากร ตัวอยาง จริง

1.ผูรับบริการจากหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ที่ปฏิบัติงานดานการอํานวยความยุติธรรม ณ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด

2,135

277

364

2. ผูมารับบริการจากกองทุนยุติธรรม ณ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ (กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ)

95

12

19

3. ผูเสียหาย/เหยื่อในคดีอาญาที่มาขอคาเสียหาย คาชดเชย
ณ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ (สํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงินแกผูเสียหาย จําเลยในคดีอาญา)

121

16

73

4. พยานที่มาขอรับความคุมครองและที่อยูในความคุมครอง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

85

11

53

5. ผูมีสวนไดเสียกลุมอื่นๆ เชน สื่อมวลชน ภาคประชา
สังคม องคกรภาคเอกชน มูลนิธิ หรือองคกรที่ไมแสวงหา
กําไรทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากลที่เกี่ยวของ

250

32

53

รวม

2,686

348

562

64,413,000

400

325*

6. กลุมประชาชนทั่วไป

* สาเหตุที่ไมสามารถจัดเก็บไดตามเปาหมาย เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลกับประชาชนโดยความ
สมัครใจ ซึ่งมีประชาชนบางสวนปฏิเสธการใหขอมูล จึงทําใหไดขอมูลไมเปนไปตามแผน
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1) สถิติวิเคราะหหาคา IOC
สูตร IOC =

ƩN R

IOC = ____________________________
ผลรวมของคะแนนผูเชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
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เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคกับเนื้อหาหรือ
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค

ƩR

N

แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด

2) สถิติที่ใชในการวิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (AlphaCoefﬁcient) ของครอนบาค

[ ]

n
Ʃ
S 2i
α =
1- 2
n-1
Si
เมื่อ α
n

Ʃ S 2i
S 2i

แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จํานวนขอในแบบสอบถาม
ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ
คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ

3) การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ใชสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ไดแก คาความถี่ (Frequencies) และคารอยละ (Percentage) โดยนําเสนอทั้งในรูปแผนภูมิ (Graph
& Chart) และตาราง (Tables)
คารอยละ (Percentage) เปนการเปรียบเทียบความถีห่ รือจํานวนทีต่ อ งการ กับผลรวมความถี่
หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100
ƒ
สูตร P = _
n × 100
เมื่อ P
ƒ
n

แทน รอยละ
แทน จํานวนความถี่
แทน จํานวนทั้งหมด
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ผลการวิจัย
รอยละความเชื่อมั่นโดยรวม
กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6
รวม
(N=364) (N=19) (N=73) (N=53) (N=53) (N=325) (N=887)
รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ
รอยละ รอยละ รอยละ

ความเชื่อมั่นในดานตางๆ
1. ความเชื่อมั่นที่มีตอนโยบาย
และแผนของกระทรวงยุติธรรม
1.1 ความเชื่อมั่นดานนโยบาย
1.2 ความเชื่อมั่นดานแผน
2. ความเชื่อมั่นดานคุณภาพ
การปฏิบัติภารกิจ
3. ภาพลักษณโดยรวมความ
เชื่อมั่นดานตางๆ
3.1 ดานความโปรงใส
ซื่อสัตย สุจริต
3.2 ดานการอํานวยความ
ยุติธรรมดวยความเสมอภาค
และไมเลือกปฏิบัติ
3.3 ดานการอํานวยความ
ยุติธรรมเปนไปตามหลัก
นิติธรรม มาตรฐานสากล และ
พันธกรณีขอตกลงระหวาง
ประเทศที่ไทยเขารวม
รวม

68.62
68.30

61.05
63.04

67.72
68.68

56.86
56.39

52.43
51.03

58.08
57.93

60.79
60.90

70.38

61.99

69.62

55.84

52.05

60.59

61.75

73.83

63.25

73.20

61.06

57.02

63.14

65.25

73.90

63.16

73.33

63.02

54.89

62.44

65.12

73.63

64.50

75.59

62.02

57.32

62.76

65.97

71.44

62.83

71.36

59.20

54.12

60.82

63.30

การอภิปรายผลระดับรอยละความเชือ่ มัน่ ไดแบงชวงระดับความเชือ่ มัน่ เพือ่ ใหการอภิปราย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้คือ
90 – 100
70 – 79
50 – 59

เชื่อมั่นดีเยี่ยม
เชื่อมั่นดี
ตองปรับปรุง

80 – 89
60 – 69
ตํ่ากวา 50

เชื่อมั่นดีมาก
เชื่อมั่นพอใช
ตองปรับปรุงเรงดวน
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อภิปรายผล
1. ความเชื่อมั่นดานนโยบายและแผนงานของกระทรวงยุติธรรม
ก. ความเชื่อมั่นดานนโยบาย
ในภาพรวมของนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมทีห่ นวยงานในสังกัดนําไปขับเคลือ่ นใหเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรมไดรับความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 60.79 ถือวาอยูในระดับพอใช
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมมีทั้งสิ้น 17 นโยบาย ไดรับความเชื่อมั่นในชวงรอยละ
60 – 69 อยู 12 นโยบายถือวาอยูในระดับพอใช และไดรับความเชื่อมั่นในชวงรอยละ 50 – 59
มีอยู 5 นโยบายถือวาตองปรับปรุง ดังนั้น ควรที่จะตองมีการปรับปรุง/ปรับเปลี่ยนนโยบายที่
ไดรับความเชื่อมั่นในระดับที่ตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของ
ประชาชน และดําเนินการพัฒนานโยบายในสวนที่ไดรับความเชื่อมั่นในระดับพอใชใหดีมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้อาจทําโดยการทําวิจัยในเชิงลึกในการสอบถามความตองการของประชาชนตอระบบ
งานยุติธรรม หรือกําหนดแผนการพัฒนาระบบงานยุติธรรม ที่จะสามารถตอบสนองความตองการ
ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่จะสงผลใหเกิดความ
เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
ข. ความเชื่อมั่นดานแผน
ในภาพรวมดานแผนงานของกระทรวงยุตธิ รรมทีห่ นวยงานในสังกัดนําไปขับเคลือ่ นใหเกิด
ความเชื่อมั่นในระบบงานยุติธรรมไดรับความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 60.90 ถือวาอยูในระดับพอใช
แผนงานของกระทรวงยุติธรรมมีทั้งสิ้น 9 แผนงานไดรับความเชื่อมั่นในชวงรอยละ
60 - 69 รวม 7 แผนงานถือวาอยูในระดับพอใช และในชวงรอยละ 50 – 59 อีก 2 แผนงาน
ถือวาอยูในระดับตองปรับปรุง ดังนั้น ควรที่จะตองมีการปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน เพื่อจะได
รับความเชื่อมั่นใหระดับที่ดีตอไปในอนาคต ทั้งนี้จะตองมีการบูรณาการแผนงานใหสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายใหมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
2. ความเชื่อมั่นดานคุณภาพการปฏิบัติภารกิจ
ในภาพรวมดานคุณภาพการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงานทั้ง 10 หนวยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรม ไดรับความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 61.75 ถือวาอยูในระดับพอใช
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คุณภาพการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับความ
เชื่อมั่นในชวงรอยละ 60 - 69 มี 8 หนวยงานถือวาอยูในระดับพอใช และไดรับความเชื่อมั่นใน
ชวงรอยละ 50 - 59 มี 2 หนวยงานถือวาอยูใ นระดับตองปรับปรุง ดังนัน้ ควรทีจ่ ะตองมีการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงาน ไมวาในสวนของพนักงานเจาหนาที่กฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจน
ขอบังคับตางๆ เพื่อใหการดําเนินการตามภารกิจหลักบรรลุเปาหมาย ในอันที่จะไดรับความเชื่อมั่น
ใหระดับที่ดีตอไปในอนาคต
3. ภาพลักษณโดยรวมความเชื่อมั่นในดานตางๆ
3.1 ดานความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต
ในภาพรวมภาพลักษณโดยรวม ความเชื่อมั่นดานความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ของ
หนวยงานทั้ง 10 หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 65.25
ถือวาอยูในระดับพอใช
ความเชื่อมั่นดานความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ไดรับความเชื่อมั่นในชวงรอยละ 60 - 69
ทั้ง 10 หนวยงานถือวาอยูในระดับพอใช ดังนั้น ควรที่จะตองมีการปรับปรุง และพัฒนาภาพ
ลักษณของหนวยงานโดยเนนไปที่พนักงานเจาหนาที่ที่จะตองสรางความนาเชื่อถือ ความไววางใจ
และสรางศรัทธา ตอประชาชนใหเกิดความรูสึกถึงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่วามี
ความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริต ซึ่งถือวาเปนเปนสวนสําคัญในการสรางความเชื่อมั่นในการอํานวย
ความยุติธรรม ในการปฏิบัติราชการของพนักงานเจาหนาที่จะตองปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
และประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ไดโดยสะดวกและมีกระบวนการที่ประชาชน
สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารไดโดยงาย และการปฏิบัติราชการที่ตองยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ที่ตองมีความซื่อสัตย สุจริต กลาวคือ ปฏิบัติหนาที่โดยความถูกตอง เที่ยงธรรม มีความขยัน
อดทนและความมีระเบียบวินยั เพือ่ ใหประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่ ในการปฏิบตั ริ าชการของพนักงาน
เจาหนาที่
3.2 ดานการอํานวยความยุติธรรมดวยความเสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติ
ในภาพรวมภาพลักษณโดยรวม ความเชื่อมั่นดานการอํานวยความยุติธรรมดวยความ
เสมอภาคและไมเลือกปฏิบัติของหนวยงานทั้ง 10 หนวย งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับ
ความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 65.12 ถือวาอยูในระดับพอใช
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ความเชื่อมั่นดานการอํานวยความยุติธรรมดวยความเสมอภาค และไมเลือกปฏิบัติไดรับ
ความเชือ่ มัน่ ใน ชวงรอยละ 60 - 69 ทัง้ 10 หนวยงานถือวาอยูใ นระดับพอใช ดังนัน้ ควรทีจ่ ะตอง
มีการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณของหนวยงาน โดยเนนการบริการประชาชนที่ตองคํานึงถึง
ความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนเปนสําคัญ โดยยึดหลักความเสมอภาค และไมเลือก
ปฏิบัติในการใหบริการตอประชาชนไมวาจะยากดีมีจนจะไดรับบริการที่เทาเทียมกัน
3.3 ดานการอํานวยความยุตธิ รรมเปนไปตามหลักนิตธิ รรม มาตรฐานสากล และพันธกรณี
ขอตกลงระหวางประเทศที่ไทยเขารวม
ในภาพรวมภาพลักษณโดยรวมความเชื่อมั่นดานการอํานวยความยุติธรรมเปนไปตาม
หลักนิติธรรมมาตรฐานสากลและพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศที่ไทยเขารวมของหนวยงาน
ทั้ง 10 หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับความเชื่อมั่นเฉลี่ยรอยละ 65.97 ถือวาอยูใน
ระดับพอใช
ความเชื่อมั่นดานการอํานวยความยุติธรรมเปนไปตามหลักนิติธรรม มาตรฐานสากลและ
พันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศที่ไทยเขารวม ไดรับความเชื่อมั่นในชวงรอยละ 60 - 69 ทั้ง
10 หนวยงาน ถือวาอยูในระดับพอใช

ขอเสนอแนะ
ก. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
นโยบายที่จําเปนตองเรงดําเนินการ คือ นโยบายที่ไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด ไดแก
การนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รองลงมาคือ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการใชมาตรการปราบปรามการฟอกเงิน
ข. ขอเสนอแนะดานแผน
แผนงานของกระทรวงทีจ่ าํ เปนตองเรงดําเนินงาน คือ แผนงานทีไ่ ดรบั ความเชือ่ มัน่ นอยสุด
ไดแก แผนงานเกี่ยวกับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตองไดรับความเปนธรรมมากขึ้น
รองลงมาคือ แผนงานเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
และแผนงานเกี่ยวกับการบูรณาการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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ค. ขอเสนอแนะตอความเชื่อมั่นดานคุณภาพการปฏิบัติภารกิจหลักของหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
1) กรมคุมประพฤติ ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
2) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การใหประชาชนไดรับการสงเสริม คุมครอง
และมีหลักประกันดานสิทธิและเสรีภาพในระดับสากลตามหลักสิทธิมนุษยชน
3) กรมบั ง คั บ คดี ภารกิ จ ที่ จํ า เป น ต อ งเร ง ปฏิ บั ติ ใ ห ป ระสบความสํ า เร็ จ มากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็ว
ถูกตอง เปนธรรมและเกิดประโยชนสงู สุดจากการสงเสริมเครือขายความรวมมือและเผยแพรความรู
ดานการบังคับคดีเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการบังคับคดีแพง การดําเนินคดีคดีลมละลายและการฟนฟู
กิจการของลูกหนี้ การชําระบัญชีและการวางทรัพย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และ
เปนธรรมมากยิ่งขึ้น
4) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบความ
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การประสานความรวมมือและ
สรางเครือขายกับชุมชน องคกรภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมและปองกันการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
5) กรมราชทัณฑ ภารกิจทีจ่ าํ เปนตองเรงปฏิบตั ใิ หประสบความสําเร็จมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
ไดรบั ความเชือ่ มัน่ นอยสุด คือ การบําบัด ฟน ฟู และแกไขพฤตินสิ ยั ของผูต อ งขังอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาผูกระทําผิดใหเปนคนดี สามารถกลับสูสังคมเพิ่มมากขึ้น
6) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การสืบสวนและสอบสวน สามารถการดําเนินการ
โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
7) สถาบันนิติวิทยาศาสตร ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การพัฒนาระบบงานแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
8) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปราบยาเสพติดภารกิจที่จําเปนตองเรง
ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การบังคับใช
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กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ
9) สํานักปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติใหประสบ
ความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การปราบปรามการฟอกเงินใหมี
ประสิทธิภาพและยุติธรรม
10) สํานักปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ภารกิจที่จําเปนตองเรงปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไดรับความเชื่อมั่นนอยสุด คือ การตรวจสอบและไตสวน
ขอเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
fffffffff
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