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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงประสงคเพื่อศึกษาสภาวะแวดลอม ประวัติ ความเปนมา และ

ลักษณะปญหาท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับแผนการบังคับใช

กฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนใต เพื่อศึกษาสภาวะ

แวดลอมของสํานักงานอัยการสูงสุดที่เกี่ยวของกับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความ

ขัดแยงทางอุดมการณการเมือง เพ่ือวิเคราะหปญหาในแผนการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับบทบาทและ

อํานาจหนาที่ของอัยการในจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือที่จะสามารถกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมาย

ดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสดุที่สามารถสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต 

โดยไดวิเคราะหสถานการณในพ้ืนท่ีและสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ

สํานักงานอัยการสุงสุด ดวย SWOT Analysis โดยไดใชเคร่ืองมือที่เก่ียวของ ไมวาจะเปน McKinsey 

7-S Framework , C-PEST และ TOWS MATRIX ผานการเก็บขอมูลเชิงลึกจากพนักงานอัยการ 

และขาราชการ รวมทั้งบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเก่ียวของกับแผนการบังคับใชกฎหมายของ

สํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนใต จนสกัดไดขอมูลที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคตาง ๆ  และไดนําขอมูลท่ีสกัดไดดังกลาวไปวิเคราะหจนทําใหผู วิจัยพบวาสถานภาพ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้น มีสภาพภายนอกและภายในที่เอื้อและออน (Question masks)  

ซึ่งปจจัยภายนอกมีความพรอมสูง แตปจจัยภายในหนวยงานยังออน ทําใหนําไปวิเคราะหจนไดมา 

ซึ่งกลยุทธเชิงแกไข 

แมผูวิจัยจะพบวาปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในดาน

การบังคับใชกฎหมายแลวก็ตาม แตยุทธศาสตรดังกลาวมีลักษณะเปนการทั่วไป ซึ่งผูวิจัยเห็นวา 

เพื่อเปนการแสดงความจริงใจในการแกไขปญหาความขัดแยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตซ่ึงเรื้อรัง

มานาน การกําหนดยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาท่ี

ของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนใตเปนการเฉพาะ ดวยการยกระดับการปฏิบัติภารกิจ 

ในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ทราบถึงขอมูล 

ที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัด

ชายแดนภาคใต    ก็จะสามารถสรางความเช่ือมั่นและศรัทธาใหกับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

ของรัฐ โดยไมทําใหประชาชนในพ้ืนที่ดังกลาวรูสึกวาถูกเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐ ซึ่งจะสงผลให

เกิดความสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 

 

 



 

 

คํานํา 

แผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

เพื่อเสริมสรางความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2563 - 2568) เปนเอกสาร

วิชาการสวนบุคคลที่ไดทําการศึกษาวิจัยโดยการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมทาง

ยุทธศาสตร โดยมีการนําสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรมาทําการวิเคราะห กลาวคือ 
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กับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง รวมท้ัง 
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กลยุทธ ในการจะดําเนินการใหถึงเปาประสงค และกําหนดมาตรการที่เกี่ยวของเพ่ือบรรลุเปาหมาย
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตน้ันประเทศไทยเคยผานวิกฤติการณทางการเมือง ความขัดแยงทางการเมือง  

ทั้งการปฏิวัติรัฐประหาร กบฏ หรือ การจราจลนองเลือดมากมายหลายคร้ัง ไมวาจะเหตุการณ  

กบฏบวรเดช  กบฏวังหลวง กบฏแมนฮัตตันหรือ กบฏทหารเรือ กบฏยังเติรก หรือ กบฏเมษาฮาวาย 

กบฏทหารนอกราชการหรือกบฏ9 กันยา โดยทุกคร้ังไดนําไปสูการกวาดลาง และการดําเนินคดีอาญา

กับผูที่เก่ียวของกับเหตุการณดังกลาวมากมายหลายคดี ไมวาจะเปนผูริเริ่มกอการเอง หรือประชาชน 

ผูที่เขารวมกับเหตุการณดังกลาว ยกตัวอยางเชน เหตุการณ กบฏ9 กันยา 2528 ในสมัยรัฐบาล 

พลเอก เปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี พันเอก มนูญ รปูขจร เปนผูนําการกอการรวมกับ 

นาวาอากาศโท มนัส รูปขจร และ ทหารนอกราชการชั้นผูใหญอีกหลายนาย รวมกับพลเรือน 

ที่มีความไมพอใจรัฐบาลภายใตการนําของพลเอก เปรม ติณสูลานนท ซึ่งการกอการครั้งนี้ไมประสบ

ผลสําเร็จ และไดนําไปสูการที่รัฐบาลตองยินยอมให พันเอก มนูญ รูปขจรเดินทางไปประเทศสิงคโปร  

และ นาวาอากาศโท มนัส รูปขจร หลบหนีไป1 อยางไรก็ตาม ในเหตุการณนี้ไดมีผูถูกดําเนินคดี 

ในขอหา “กบฏ” หลายราย ซึ่ งตอมาไดรับการนิรโทษกรรมเมื่อ วันที่  25 กันยายน 2531 

หรือเหตุการณวิกฤติการณทางการเมืองคร้ังลาสุดที่เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2548– 2553 ซึ่งเปนความขัดแยง

ระหวางกลุมการเมือง ท่ีมีทั้งตอตานและสนับสนุน นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี  

ที่ ได นํา ไปสู การฟองรองคดีอาญากับกลุ มคน ท่ีต อตานและสนับสนุนมากมายหลายคดี   

ไมวาเปนคดีอาญาทั่วไป หรอื คดีหม่ินพระบรมเดชานุภาพ จนนําไปสูแนวความคิดเร่ืองการปรองดอง

รวมท้ังมีการยกแนวความคิด ทั้งในเรื่องการออกกฎหมายนิรโทษกรรม การขออภัยโทษ หรอืการใช 

 

 

 

                                                             
1ฐานการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกลา, กบฏ 9 กันยายน 2528, at 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%8F_9_%E0%

B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99

_2528, (last visited 23 May 2019). 



 

 

2 

กระบวนการยุติธรรมตามทางปกติ มาสรางความปรองดองระหวางกลุมคนสองฝายที่แนวความคิด

หรอือุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน2 

เชนเดียวกันกับปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สวนหนึ่งก็มีตนเหต ุ

มาจากการท่ีมีกลุมคนสองฝายที่แนวความคิดหรืออุดมการณทางการเมืองแตกตางกัน ซึ่งอาจมี 

นัยยะทางการเมืองในเรื่องของการแบงแยกดินแดน  โดยเหตุการณที่มีผูกอความไมสงบ หลายครั้ง  

ไมสามารถระบุตัวผู กระทําความผิดได  และถึงแมจะสามารถระบุตัวผูกระทําความผิดได   

ศาล ก็ พิพากษายกฟอ งกว าค ร่ึ งหนึ่ ง ของ จํานวนคดีที่ ข้ึ นสู ศ าล  โดยหนึ่ ง ในสา เหตุหลั ก  

คือ การท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่รัฐเทาที่ควร ทําใหไมสามารถหาประจักษ

พยาน หรือ พยานแวดลอมที่จะสามารถพิสูจนความผิดของจําเลยได การแกไขปญหาโดยการหา

ผูกระทําความผิดมาลงโทษสถานหนักทุกคนทุกคดีนั้น อาจจะไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยง 

ใน จังหวัดชายแดนภาคใต ได  เทากับการนํากระบวนการยุติ ธรรมที่มี อ ยูม าใช ในการยุต ิ

ความขัดแยง และ สรางความสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน ในบรรดาผูกอความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต อาจมีทั้งผูที่เขามาเก่ียวของโดยรูเทาไมถึงการณ หรือ ผูที่มีความเกลียดชัง

ตอตานรัฐอันเนื่องมาจากการมีอุดมการณทางการเมืองที่แตกตางกัน ดังนั้นการบังคับใชกฎหมาย 

และดําเนินคดีกับบุคคลเหลานี้อยางเด็ดขาดยอมไมเปนประโยชนตอสาธารณชนและไมชวยแกไข

ปญหาความรุนแรงทางภาคใต และไมสามารถสรางสันติภาพและความสงบสุขได  

ปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากปริมาณคดีทั้งหมดที่มีการย่ืนฟองตอศาลในจังหวัด

ชายแดนใต3ปรากฏขอมูลวาคดีที่เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต มีสัดสวนของคดีที่ศาลพิพากษา 

"ยกฟอง" จํานวนเกือบคร่ึงหนึ่งของคดีทั้งหมด โดยสํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงาน 

ศาลยุติธรรมไดเผยแพร "สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9 ประจําเดือนมกราคม 

ถึงธันวาคม ตั้งแตป 2555-2561 (7 ป) ซึ่งครอบคลมุศาลในเขตอํานาจสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 

9 จํานวน 10 ศาล ไดแก ศาลจังหวัดนราธิวาส ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส  

ศาลจังหวัดนาทวี ศาลจังหวัดเบตง ศาลจังหวัดปตตานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปตตานี 

 

                                                             
2สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,วาระปฏิรูปพิเศษ 15 : แนวทางการสรางความปรองดอง, 

(กรุงเทพมหานคร:สํานักการพิมพสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,2558),หนา 1. 
3สถิติคดีความมั่นคงในพ้ืนที่ ภาค 9 ยอนหลัง 12 ป, Thai PBS, at 

https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2100. (last visited 17 April 

2020). 
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ศาลจังหวัดยะลา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ศาลจังหวัดสงขลา และศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดสงขลา4 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1-1  สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9 

ประจําเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2555-2561 

ป พ.ศ.2555 พิจารณาคดี159 คดี 

(จําหนายคดี 9 คดี) 

ยกฟอง 116 คดี ลงโทษ 34 คดี 

ป พ.ศ. 2556 พิจารณาคดี 77 คดี 

(จําหนายคดี 3 คดี) 

ยกฟอง 49 คดี ลงโทษ 25 คดี 

ป พ.ศ. 2557 พิจารณาคดี 61 คด ี

(จําหนายคดี 5 คดี) 

ยกฟอง 37คด ี ลงโทษ 19 คดี 

ป พ.ศ. 2558 พิจารณาคดี 83 คดี 

(จําหนายคดี 1 คดี) 

ยกฟอง 32 คดี ลงโทษ 50 คดี 

ป พ.ศ. 2559 พิจารณาคดี55 คดี 

(จําหนายคดี 1 คดี) 

ยกฟอง 20 คดี ลงโทษ 34 คดี 

ป พ.ศ. 2560 พิจารณาคดี 63 คดี 

(จําหนายคดี 9 คดี) 

ยกฟอง 26 คดี ลงโทษ 37 คดี 

ป พ.ศ. 2561 พิจารณาคดี 75 คด ี

(จําหนายคดี 3คดี) 

ยกฟอง 25คด ี ลงโทษ 47 คดี 

จากสถิติดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา จํานวนคดีที่มีการยื่นฟองในศาลจังหวัด

ชายแดนใตจํานวน 7 ป ตั้งแตป 2555-2561 แลวมีการยกฟองมีปริมาณมาก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญหา

ดานศักยภาพและประสิทธิภาพในการนําตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและไดรับ

บทลงโทษนอกจากนี้ เม่ือมีการยกฟอง ยอมกอใหเกิดคําถามของสังคมวา จําเลยที่ศาลมีคําพิพากษา 

 

                                                             
4 สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9" ประจําเดือนมกราคมถึงธันวาคม ตั้งแตป 2550-2561 

(12 ป), สํานักแผนงานและงบประมาณ สํานักงานศาลยุติธรรม, at 

https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2100. (last visited 17 April 

2020). 
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ยกฟองน้ัน เปนผูบริสุทธ์ิท่ีไดรับผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพหรือไม ซึ่งสะทอนความออนแอ 

ของกระบวนการยุติธรรมที่จังหวัดชายแดนภาคใตอันกลายเปนเงื่อนไขของ"ความไมเปนธรรม"  

ที่ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอหนวยงานของรัฐในหมูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้น พนักงานอัยการมีบทบาทตาม

พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจ

หนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจ 

และหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  ตลอดจนมีอํานาจหนาที่รับแกตาง 

ในคดีอาญาซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทําไปตามหนาที่หรือคดีอาญาที่ราษฎร 

ผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ไดกระทําตามคําสั่งของเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งไดสั่งการโดยชอบ 

ดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาท่ีราชการอีกดวย 

โดยบทบาทของพนักงานอัยการในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น เร่ิมแต

เมื่อพนักงานสอบสวนเห็นวาการสอบสวนเสร็จแลวและมีความเห็นทางคดีอยางใดยางหนึ่งแลวจึงสง

สํานวนการสอบสวนมายังพนักงานอัยการ  ซึ่งเมื่อพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวนแลว 

ยอมมีอํานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 

ดังนั้น การใหพนักงานอัยการเขามามีบทบาทในการกําหนดแผนการบังคับใช

กฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อเสริมสรางสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต นั้นอาจกระทําไดหลายวิธี เชน บัญญัติกฎหมายใหมเพ่ือเพิ่มอํานาจหนาที่ใหพนักงาน

อัยการาสามรถเขามาบังคับใชกฎหมายโดยมีวัตถุประสงคเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการนําตัว

ผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมและใหผูกระทําความผิดไดรับบทลงโทษเชน การพิจารณาราง

กฎหมายเก่ียวกับการชะลอฟอง หรือบังคับใชกฎหมายที่มีอยูแลวอยางจริงจังเพื่อเพ่ิมศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในเรื่องดังกลาวเชนการใชอํานาจตาม มาตรา 21 แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการ

และพนักงานอัยการ พ.ศ. 25535 โดยที่ผานมานั้น มีหลายคดีที่ อัยการสูงสุดไดใชอํานาจตามมาตรา 

21 แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

 

                                                             
5พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 “พนักงานอัยการมีอิสระ

ในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจรติและ

เที่ยงธรรม  

ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคาํรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา 

ถอนฟอง ถอนคํารอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม” 
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ในการพิจารณามีความเห็นและคําสั่งไมฟองคดี ผูกระทําความผิด ดวยเห็นวา  

ถึงแมจะดําเนินการฟองคดีไปก็ไมกอใหเกิดประโยชนอยางใดแก สาธารณชน อีกทั้งผูกระทําความผิด

ก็ไม ไดมี  เถยจิต หรือ เจตนาทุจริต  เปนโจรโดยกมลสันดานไม  แมการกระทําดั งกลาว  

จะครบองคประกอบของความผิด แตเมื่อมองลงไปในขอเท็จจริงของคดีประกอบกับเจตนารมณ 

ของกฎหมายที่มุงจะลงโทษ และกําราบปราบปรามมิใหผูน้ันกระทําความผิดซ้ําอีก และ ปองปราม 

มิใหผูอื่นผูใดเอาเปนเยี่ยงอยาง บางคร้ังก็ไมสมควรดําเนินการฟองคดีใหมีมลทินติดตัวซึ่งจะกระทบ

ตอการดํารงชี วิตของผูนั้นไมมากก็นอย ดังเชนคดีที่ โดงดังในอดีต เชน คดีลักซาลาเปา1ลูก  

หรือคดีแมลูกออนลักนมผงและผาออม หรือ กรณีไฮแจ็คเคร่ืองบินมาเติมน้ํามันที่ประเทศไทย  

แลวปลอยไป หรือ คดีพอขับรถประมาท ทําใหคนเปนแมและลูกเสียชีวิต เหลือลูกอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู 

เปนตน 

โดยอัยการสูงสุดสามารถใชดุลพินิจสั่งไมฟองคดีอาญา ดวยอํานาจของ  มาตรา 21 

วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติวา  

“ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบ 

ตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ใหเสนอ 

ตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจสั่งไมฟองได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.” และตาม ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวย 

การสั่งคดีอาญาท่ีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณ หรือ จะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือ  

ความม่ันคงของชาติ หรือ ตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ พ.ศ. 25546 โดย ขอ 6 ของระเบียบ 

                                                             
6ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรอืตอผลประโยชนอันสําคญัของประเทศ  

พ.ศ. 2554 ขอ 6 “ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน  

ตามขอ 5 ใหพนักงานอัยการพิจารณาโดยแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ โดยใหคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ   

ที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ดวย 

(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด 

(2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศกึษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิตอาชพี ฐานะ 

ความสัมพันธทางครอบครัว และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา 

(3) ลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดการไดรับ

ผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง 
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ดังกลาว ไดวางวิธีการพิจารณาสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ ในกรณีที่การฟองคดีจะไมเปน

ประโยชนต อสาธารณชน ข อ 7 ที่ ว า งระเบี ยบ วิ ธีการพิจารณาคดี อาญา ท่ี มีผลกระทบ 

ตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือ ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ โดยใหพนักงาน

อัยการพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ ไมวาจะเปน สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทํา

ความผิด อายุ หรือ ประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา ลักษณะความรายแรงของการกระทํา

ความผิด ความสํานึกผิดของผูตองหา การบรรเทาผลราย หรือ ประโยชนที่รัฐจะไดจากการฟองผูตองหา 

เปนตน โดยพนักงานอัยการจะพิจารณาถึงความสําคัญของแตละปจจัย โดยไมจําตองนําทุกปจจัย 

มาประกอบการพิจารณาก็ได   

คดีอาญาที่ เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต อาจแบงแยกได 3 ประเภท คือ  

(1) ความผิดอาญาโดยเนื้อแท (2) ความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง หรือ (3) ความผิดที่มีแรงจูงใจ

ทางการเมืองแตมีฐานความผิดอ่ืนประกอบ โดยสํานักงานอัยการสูงสุดอาจเขามามีบทบาท 

ในการกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ เพ่ือเสริมสรางสันติสุข 

พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาชะลอการฟองไวกอน หรือ มีคําสั่งไมฟองคดีอาญาได โดยหากอัยการ 

ใชดุลพินิจแลวเห็นวา การฟองคดีอาญาใดจะไมเปนประโยชนตอสาธารณชน หรือการฟองคดีอาญา 

ที่มีผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความมั่นคงของชาติ หรือ ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ  

และหาก คดีอาญาดังกลาวมีลักษณะเปน  “ความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง” การใชอํานาจ 

ของอัยการสูงสุดตามมาตราดังกลาว จะทําใหผูตองหาที่กระทําความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมือง 

และความผิดไมรายแรง หรือไมมีเถยจิต เปนโจร ซึ่งไดรับประโยชนจากการคําสั่งไมฟองดังกลาว  

ลดทาทีแข็งกราวตอตานรัฐ ลดความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลที่ มีความคิดตางทางการเมือง  

และกลับมาเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางปกติ และไมมีมลทินติดตัว ซึ่งเปนกระบวนการกอนฟองคดี 

หรือ หากมีการฟองคดีและศาลมีคําพิพากษาชั้นตนแลว อัยการสูงสุดก็สามารถใชอํานาจตามมาตรา 

ดังกลาว ในการใชดุลพินิจสั่งไมอุทธรณ หรือ ไมฎีกา คดีดังกลาว อันเปนข้ันตอนภายหลัง 

การฟองคดีได การเพ่ิมบทบาทใหพนักงานอัยการสามารถใชอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติใหอํานาจ 

ไวอยูแลวในการสั่งไมฟองคดีที่มีลักษณะดังกลาวในจังหวัดชายแดนภาคใตอาจสามารถอํานวยความ

ยุ ติ ธ รรม  อี ก ท้ั ง ยั งส ามารถสร า งความสันติสุ ข ให เกิ ดขึ้ น ใน จั งห วัดชายแดนภาคใต ได 

อยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนไดไมมากก็นอย 

 

 

 

 



 

 

7 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาวะแวดลอม ประวัติ ความเปนมา และลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจ

หนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนใต 

2. เพ่ือศึกษาสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการท่ี

เหมาะสมกับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง 

               3. เพื่อวิเคราะหปญหาในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

อัยการท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต  

     4. เพื่อกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

อัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษา ความเปนมาและลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยเฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการในกระบวนการ

ยุ ติธรรมในคดีอาญาทั่วไปเปรียบเทียบกับบทบาทและอํานาจหนาท่ีของอัยการที่ เหมาะสม 

กับการสรางสันติภาพและความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมืองโดยเฉพาะ 

ในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง หรือความผิดที่มีพ้ืนฐานมาจากอุดมการณทางการเมืองในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยวิเคราะหตัวบทกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชอํานาจในการส่ังคดี

ดังกลาว ซึ่งหากกฎหมายไมเปดชองให หรือ กฎหมายบัญญัติไวยังไมชัดเจน ควรจะแกไขหรือเพิ่มเติม

กฎหมายอยางไร ในชวงระหวางป พ.ศ.2555 ถึงปจจุบัน โดยสํารวจจากบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ที่ปฏิบัติราชการหรือเคยปฏิบัติราชการอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

เรื่อง แผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเสริมสราง

ความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใตผูศึกษาไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดานการศึกษาเชิงคุณภาพ

ใชวิธีวิจัยเอกสารเปนหลัก (Documentary Research) โดยศึกษาจากสภาวะแวดลอมท้ังภายในและ

ภายนอกของสํานักงานอัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  

พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 โดยใชเครื่องมือในการ

วิเคราะหเชน McKinsey 7-S Framework , C-PEST และ TOWS MATRIX รวมถึงยังไดมีการศึกษา

ขอมูลจากหนังสือตําราทางวิชาการ บทความ ทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ การสัมภาษณเชิง

ลึกบุคคล(In depth interview)ที่เก่ียวของในการบังคับใชกฎหมายในดานบทบาทอํานาจหนาท่ีของ

สํานักงานอัยการสูงสุดรวมทั้งศึกษากฎหมายและขอกําหนดของตางประเทศที่มีความเหมาะสมจะ

นํามาปรับใชได ตลอดจน ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือกําหนดแผนการบังคับ

ใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 

1. ขอจํากัดในเร่ืองการเก็บขอมูลซึ่งไมไดเผยแพรเปนการท่ัวไปโดยเฉพาะอยางย่ิง

ภายใตสถานการณการระบาดของไวรัส COVID19 

  2. ขอจํากัดเ ร่ืองขอมูลซึ่ งอาจเปนความลับทางราชการหรือตองอาศัย เวลา

ดําเนินการขอขอมูลดังกลาวอยางเปนทางการ 

  3. ขอจํากัดเรื่องการเดนิทางไปเก็บขอมูลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  1. ทําใหทราบถึง ประวัติ ความเปนมา และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัด

ชายแดนภาคใตโดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาที่

ของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือเสริมสรางความสันติสุขในพื้นที่ดังกลาว 

                2. ทําใหทราบถึง หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของกับแผนการบังคับใช

กฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดใหเหมาะสมกับการสรางสันติภาพและ

ความปรองดองในความขัดแยงทางอุดมการณการเมือง 

                     3. ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาท

อํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด ในการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต 

                     4. ทําใหสามารถกําหนดแผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทและอํานาจหนาที

ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอม 

2.1 สภาวะแวดลอมในสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนใต 

ปจจุบัน อาชญากรรมซึ่งเกิดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใตมีลักษณะเฉพาะ 

เนื่องจากมูลเหตุแหงอาชญากรรมบางสวนมาจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองระหวางรัฐไทยกับ

กลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี (ปาตานี คือ ดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

และอีก 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ไดแก  เทพา จะนะ สะบายอย และนาทวีในปจจุบัน)  

ซึ่งอาชญากรรมอันเกิดจากปญหาความขัดแยงดังกลาวไดกระทบตอความเปนอยูความสงบสุข 

ของประชาชน รวมทั้งความมั่งคงแหงรัฐเปนอยางมาก และถือวาเปนปญหาสําคัญท่ียังคงลุกลามและ

เรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน โดยปญหาไดถูกสะสมสืบเนื่องมาจากความขัดแยงทางวัฒนธรรม สังคม 

และการเมือง ซึ่งลวนแตเปนประเด็นท่ีมีความละเอียดออน ดังนั้น การแกไขปญหาในบางกรณีจําตองไดรับ

พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนและรอบดานอยางสันติวิธี โดยจําตองมีการวางยุทธศาสตร วิธีการ และข้ันตอน

อยางคอยเปนคอยไป โดยเนนความตอเนื่อง เพ่ือขจัดปญหาความขัดแยงดังกลาวใหคอยๆ จางหายไป 

ทําใหประชาชนไมรูสึกถึงความแตกตางและเลื่อมล้ําในการไดรับการดูแลจากรัฐ ทั้งเพ่ือใหรัฐไดรับ 

การยอมรับจากประชาชนในพ้ืนที่ดวยเชนกัน รัฐจึงจําเปนตองใชวิธีการแกปญหาอยางสันติวิธี  

เพื่อลดระดับความรุนแรงลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติได ซึ่งกลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี

ดังกลาวนั้น มีกลุมบีอารเอ็น โคออรดิเนต (BRN Co-ordinate) เปนกลุมหลัก ซึ่งใชความรุนแรง 

กอความไมสงบในพ้ืนท่ีโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแบงมุงแยกดินแดน ดวยเหตุความไมพอใจที่รัฐปตตานี

ถูกรัฐสยามเขายึดครอง และความรูสึกของประชาชนซึ่งรูสึกวาไมไดรับความเปนธรรมจากนโยบาย

และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงไดถูกสะสมมาตั้งแตในอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งรัฐก็ได

พยายามแกไขปญหาดวยวิธีการตาง ๆ รวมทั้งการจัดตัวแทนซึ่งไดรับการยอมรับจากทุกฝาย 

เพื่อเขาไปเปนสื่อกลางในการเจรจาแกไขปญหาดวยการพูดคุยอยางสันติวิธีเพื่อหาทางออกรวมกัน

อยางยั่งยืน โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความโปรงใสและจริงใจ 
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แตอยางไรก็ดี ยังมีกลุมตอตานอํานาจรัฐซึ่งตองการตอบโตการกระทําของเจาหนาที่

รัฐบางสวน เนื่องจากรูสึกวาไดรับความไมเปนธรรมจากกระบวนการยุติธรรมที่รัฐไดบังคับใชกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน กรณีการถูกซอม ถูกทรมานในกระบวนการยุติธรรม 

การจับผิดตัว ซึ่งไดสรางบาดแผลในใจและความเจ็บแคนฝงลึกใหการประชาชนในพื้นที่เปนอยางมาก 

หรือ การถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกรังแก อันเนื่องมาจากความแตกตางทางชาติพันธุที่รัฐไมยอมรับตัวตน

ความเปนมลายูปาตานี กลุมนี้จึงตองการใหรัฐใชอํานาจอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ แตการตอบโต

ของกลุมกอความไมสงบดังกลาวกลับสงผลกระทบโดยตอประชาชนในพื้นที่ซึ่งไมไดเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง 

แตกลับตองตกเปนเหยื่อท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยง7 ดวยเหตุความไมสงบ

ระหวางรัฐไทยกับกลุมกอความไมสงบหลักๆ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส แตบางคร้ังไดสงผลกระทบตอความไมสงบพ้ืนที่อื่น ๆ เชน สงขลา ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร 

เปนตน ซึ่งหากนับจากเหตุปลนปนคร้ังมโหฬาร จํานวน 413 กระบอก จากคายทหารใน อ.เจาะไอรอง 

จ.นราธิวาสเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2547 น้ัน ก็นับวาเปนเวลาผานมากวา 16 ป ก็ยังคงมีการกอเหตุ

รุนแรงรายวันในรูปแบบตาง ๆ ในลักษณะอาชญากรรมความไมสงบ ตลอด16 ปที่ผานมาเกิดเหตุ 

ความไมสงบมาแลว จํานวน 10,119 เหตุการณ มีผูที่เสียชีวิต 4,083 ราย บาดเจ็บ 10,818 ราย  

ที่ซึ่งเกินกวาคร่ึงหนึ่งของผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บเปนประชาชนผูบริสุทธ์ิ (หาสถิติคดี) สงผลทําใหมี

เด็กกําพราจํานวนทั้งสิ้น 7,297 คน แยกเปน จ.ปตตานี 2,657 คน ยะลา 1,914 คน นราธิวาส 2,513 คน 

และสงขลา 213 คน8 

 

 

                                                             
7การวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุรากเหงาของปญหา, ศูนยประสานงานวิชาการใหความ

ชวยเหลือผูไดรบัผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต (ศวชต.) 

http://dsrd.pn.psu.ac.th/webnew/index.php/2010-12-24-05-40-49/70-database.html 
816 ปไฟใต...เมื่อกลไกสภาขึงขัง ระวังเปน 'จุดตาย' รัฐบาล,ปกรณ พึ่งเนตร, กรุงเทพธุรกิจ,5 

มกราคม 2563 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860732 
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นอกจากกลุมขบวนการตอสูที่ ปาตานี และกลุมตอตานอํานาจรัฐดังกลาว 

ซึ่งกอใหเกิดสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีแลว พบวายังมีกองกําลังไมทราบฝายและกลุมท่ีแสวง 

ประโยชน จากสถานการณความรุนแรงในพ้ืนที่ด วยโดยกองกําลังไมทราบฝาย เปนกลุม 

ที่สรางความรุนแรงในพื้นที่แตกลับไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาเปนกองกําลังของรัฐ หรือของกลุม

ตอตานรัฐ หรือฝายใด ทําใหเกิดความสับสนและความหวาดระแวงในพ้ืนที่อยางมาก ทําใหประชาชน

รูสึกไมปลอดภัย และกอใหเกิดไมไวเน้ือเชื่อใจกันระหวางรัฐกับประชาชน รวมทั้งระหวางประชาชน

ดวยกันเอง สวนกลุมที่แสวงหาประโยชนจากสถานการณน้ัน แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมอิทธิพล 

ที่ดํา เนินธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่  และกลุมบุคคลที่หาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน  

ซึ่งกลุมอิทธิพลที่ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด และการลักลอบขนสินคาหนีภาษี  

ซึ่งมีสวนในการกอเหตุรุนแรงและปญหาความขัดแยงในพื้นท่ีดวย ซึ่งบางคร้ังก็เปนการรวมมือกันกับ 

กลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี บางสวนในลักษณะท่ีสมประโยชนตอกัน โดยกลุมน้ีมีเปาหมายเฉพาะ

เพื่อแสวงประโยชนทางธุรกิจนอกระบบ ภายใตเหตกุารณความไมสงบที่เกิดขึ้น 

สวนกลุมที่หาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน หมายถึง กลุมที่เกี่ยวของกับการ

คอรรัปชันหรือผลประโยชนทับซอน ของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งทําใหประชาชนในพ้ืนที่เกิดความความรูสึก

วารัฐไมมีความจริงใจที่จะแกไขปญหาอยางแทจริง เน่ืองจากในการการแกไขปญหาความขัดแยง

ดังกลาว รัฐไดจัดสรรงบประมาณจํานวนมหาศาลเพ่ือใชในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งความรูสึก 

ที่ประชาชนในพื้นที่รับรูกลับกลายเปนวา มีกลุมเจาหนาที่ รัฐที่จ องแตจะหาผลประโยชน 

จากงบประมาณรัฐที่ดังกลาว ซึ่งตลอด 16 ปแหงปญหา 17 ปงบประมาณ มีการใชงบประมาณ 

ในการแกไขปญหาไปแลวกวา 3 แสนลานบาท โดยตัวเลขงบประมาณปลาสุด คือป 2563 ที่ยังไมผาน

ความเห็นชอบจากรัฐสภา เฉพาะงบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต ตั้งไวท่ี 10,865.5 ลานบาท รวมตัวเลขทั้งสิ้น 313,792.4 ลานบาท9 ซึ่งกลุมที่แสวงประโยชน

จากสถานการณความขัดแยงดังกลาว ท้ังในรูปแบบของธุรกิจผิดกฎหมาย หรือการหาประโยชน 

จากงบประมาณแผนดิน เปนเร่ืองที่กฎหมายสามารถเขาไปแกไขปญหาได เนื่องจากเปนการกระทํา

ผิดกฎหมายในลักษณะความอาญา ซึ่งทางแกไขปญหาตอกลุมนี้ จึงตองจัดการตามกฎหมาย 

 

                                                             
9จาก กรุงเทพธุรกิจ,16 ปไฟใต...เม่ือกลไกสภาขึงขัง ระวังเปน 'จุดตาย' รัฐบาล, ปกรณ พึ่งเนตร,   

5 มกราคม 2563 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860732/.(สืบคนเมื่อวันที่ 

30 เมษายน 2562). 
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อยางเด็ดขาด โดยไมจําเปนตองมีการพูดคุยเพ่ือรับฟง ทําความเขาใจ หรือหาทางออกรวมกัน 

แตอย างใด ตางจากการแก ไขปญหาความขัดแย งของกลุมกลุมขบวนการตอสูที่ปาตานี   

และกลุมตอตานอํานาจรัฐที่จําตองอาศยัแนวทางสันติวิธี10 

ในอดีตสํานักงานอัยการไดมีบทบาทสําคัญในการบังคับใชกฎหมายเพื่อสราง 

ความปรองดอง และชวยบรรเทาสถานการณความขัดแยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต เชน  

2.1.1. เหตุการณคดีตากใบ 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ประชาชนไดมีการชุมนุมเพ่ือเรียกรองใหเจาหนาที่ของ

รัฐปลอยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมูบานจํานวน 6 คน ท่ีถูกเจาหนาที่ของรัฐดําเนินคดีฐานแจง

ความเท็จและยักยอกทรัพยสินของทางราชการ โดยกลาวหาวากลุมบุคคลดังกลาวเกี่ยวของกับ 

อาวุธปนของทางราชการท่ีหายไป ในขณะที่ชาวบานซึ่งเปนคนในพ้ืนที่เชื่อวากลุมบุคคลดังกลาว 

ไมมีความผิด จนทําใหเหตุการณลุกลามปานปลายถึงขนาดเกิดเหตุปะทะระหวางประชาชนผูมาชุมนุม

และเจาหนาที่ของรัฐ และมีคําสั่งใหสลายการชุมนุม จากขอมูลรายงานของคณะกรรมการอิสระระบุ

วา ภายหลังจากเหตุปะทะดังกลาว ประชาชนผูมาชุมนุมไดถูกควบคุมตัวอยูเปนระยะเวลานานและ

ขาดการดูแลที่ดี ซึ่งผูชุมนุมถูกควบคุมตัวทั้งหมด 1,370 คน ไดถูกควบคุมตัวข้ึนรถบรรทุกจํานวน  

22 คัน หรือ 24 คนั นอนซอนทับกัน จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตระหวางการเคลื่อนยายจํานวน 77 คน

และอีก 1 คนเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล จากผลชันสูตรศพชี้สาเหตุการตายวาเกิดจากการขาดอาหารและ

น้ํา ขาดอากาศหายใจ ถูกกดทับที่หนาอก ไตวายเฉียบพลัน ซึ่งหลายฝายตั้งคําถามกับเหตุการณ 

ที่เกิดข้ึนวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําเกินกวาเหตุหรือไม11  คนที่รอดชีวิตบางคนกลายเปน  ผูพิการ  

 

  

 

 

                                                             
10ศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดน

ใต (ศวชต.), การวิเคราะหสภาพปญหาและสาเหตุรากเหงาของปญหา, 

http://dsrd.pn.psu.ac.th/webnew/index.php/2010-12-24-05-40-49/70-database.html/. 

(สืบคนเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562). 
11จาก “BBCไทย .13 ปตากใบ:ประสบการณลืมไมลงของ “ไทยมุง”. 

https://www.bbc.com/thai/thailand-41713032. (สืบคนเมื่อวันที่30 เมษายน 2563). 
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เชน กลามเนื้อเปอยจากการถูกกดทับเวลานานหรือเปนโรคไตเพราะขาดน้ําเปนเวลานาน 12 

จากเหตุการณดังกลาวสงผลใหผูชุมนุมจํานวน 59 คนถูกกลาวหาวาเปนแกนนําในการชุมนุมและถูก

ฟอง จนเปนเหตุใหเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2548 พนักงานอัยการไดฟองผูชุมนุมทั้ง 59 ราย  

เปนจําเลยตอศาลในคดีอาญาที่ 96, 511/2548 ในฐานความผิดรวมกันมั่วสุมตั้งแตสิบคนขึ้นไป  

ใชกําลังประทุษรายขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษรายใหเกิดความวุนวายข้ึนในบานเมือง รวมกันทําให

เสียทรัพยท่ีใชหรือมีไวเพื่อสาธารณประโยชน เหตุการณดังกลาวอัยการสูงสุดไดตั้งคณะทํางานศึกษา

และไดมีมติใหถอนฟองดวยเหตุผลที่วาการยุติขอพิพาทในคดีจะเปนเงื่อนไขหนึ่งที่สงผลดีตอการแกไข

ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต การฟองคดีและการดําเนินคดีตอไปจึงไมเปนประโยชน

แกสาธารณะและอาจกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ รวมทั้งผลประโยชนสําคัญ

ของประเทศ ตอมาพนักงานอัยการไดถอนฟองผูถูกกลาวหาทั้ง 59 คนดังกลาว ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2549 รวมทั้งสั่งไมฟองผูที่ถูกกลาวหาอีก 26 คน ซึ่งมีผูตองหาที่ยังจับกุมตัวไมไดรวมอยูดวย และมี

การงดดําเนินคดีจํานวน 2 ราย13 แตอยางไรก็ดีคําสั่งถอนฟองจะไมมีผลตอจําเลยที่รับสารภาพ 

เนื่องจากมีผูที่ถูกฟองใหการรับสารภาพและถูกศาลตัดสินรอการลงโทษไปแลว 8 คน14จากเหตุการณ

ดั งกลาวทํ า ใหญาติผู เสียหาย เ รียกรองคาสิน ไหมทดแทนจากรัฐ โดยฟอง เปนคดีแพงตอ

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทุนทรัพยกวา 

107.4 ลานบาท เปนคดีหมายเลขดําที่ 899, 903 และ 911/2548 ซึ่งศาลจังหวัดปตตานีไดไกลเกลี่ย

และประนีประนอมยอมความ จนฝายรัฐตกลงยอมจายสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย 42.2 ลานบาท 

แลกกับการถอนฟองเจาหนาที่รัฐท่ีเก่ียวของตอผูมีอํานาจสั่งการทั้งหมด15 โดยมีขอสัญญา 

 

                                                             
12จาก The Momentum. 14 ป เหตุการณตากใบ สลายชุมนุมโหดในนราธิวาส แมไดเงินชดเชย  

แตเอาผิดคนสั่งการไมได. https://themomentum.co/14-years-tak-bai-incident/. (สืบคนเมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2562). 
13จาก สรปุความคืบหนาคดีจังหวัดชายแดนภาคใต กรณี ตากใบ กรือเซะ(น.107),  

โดย อังคณา นีละไพจิตรและคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, วารสารฟาเดียวกัน ปที่ 7 ฉบับที่ 1.   
14จาก ประชาไท. ถอนฟองถวนหนาเพ่ือ "ความสมานฉันท" 92 ผูตองหาคดีตากใบ-สนธิ-คมชัดลึก-

พันธมิตรฯ. https://prachatai.com/journal/2006/11/10371. (สืบคนเมื่อวันที่29 เมษายน 

2563). 
15จาก “BBCไทย .13 ปตากใบ:ประสบการณลืมไมลงของ “ไทยมุง”. 

https://www.bbc.com/thai/thailand-41713032. (สืบคนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563). 
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ประนีประนอมขอที่ 5 ไดระบุวา โจทกจะไมติดใจดําเนินคดีทั้งทางแพงและทางอาญากับจําเลยอีก

ตอไป16 

2.1.2 เหตุการณมัสยิดกรือเซะ 

เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2547 ไดมีกลุมบุคคลบุกเขาโจมตีสถานีตํารวจและสถานท่ี

ราชการ พรอมกันจํานวน 11 แหง ในพ้ืน ท่ี 3 จังหวัด ไดแก  ยะลา ปตตานี และสงขลา  

ซึ่งในเหตุการณที่เกิดข้ึนในจังหวัดปตตานีที่ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมือง ไดมีกลุมบุคคลเขาโจมตี

จุดตรวจของเจาพนักงานตํารวจและทหารท่ีกรือเซะและไดมีการปลนอาวุธปนและกระสุนปนของทาง

ราชการ และไดฆาและพยายามฆาเจาพนักงานซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ โดยไดหลบหนีเขายึดครอง

มัสยิดกรือเซะซึ่งเปนศาสนสถานและโบราณสถานที่สําคัญของจังหวัดปตตานีจนเจาหนาที่ไดเขาปด

ลอมและไดมีการปะทะกับกลุมบุคคลดังกลาว จนเปนเหตุใหมีกลุมบุคคลที่เขายึดครองมัสยิดกรือเซะ

เสียชีวิตอันเน่ืองมาจากการกระทําของเจาหนาที่ จํานวน 32 ราย ตามคําสั่งของซึ่งศาลจังหวัดปตตานี

ไดไตสวนการเสียชีวิตของประชาชนในคดีดังกลาวและไดมีคําสั่งใหอัยการจังหวัดปตตานีดําเนินการ

ตามกระบวนการยุติธรรม 

  ตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 คณะทํางานยุติธรรมเพ่ือสันติภาพไดมีหนังสือ

ถึงสํานักงานอัยการสูงสุดขอใหสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตามคําสั่งของศาลจังหวัดปตตานี

ตอไป ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีหนังสือแจงตอบกลับคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพวาสํานักงาน

อัยการสูงสุดพิจารณาแลวมีคําสั่งไมฟองในกรณีดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลแตอยางใด17 

2.2 สภาวะแวดลอมบทบาทและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 ในสวนของบทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้น แตเดิมน้ันคําวา 

“อัยการ” เรียกวา พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือ ยกกบัตร มีอํานาจหนาที่ไปประจํา

ตามหัวเมืองเพื่อสอดสองการพิพากษาอรรถคดีของตุลาการใหเปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งแตเดิม

ราษฎรตองดําเนินคดีอาญาดวยตนเอง พนกังานอัยการยังไมมีการบทบาทในการฟองคดีอาญาแผนดิน 

                                                             
16จาก สรปุความคืบหนาคดีจังหวัดชายแดนภาคใต กรณี ตากใบ กรือเซะ(น.107),  

โดย อังคณา นลีะไพจิตรและคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, วารสารฟาเดียวกัน ปที่ 7 ฉบับที่ 1. 
17จาก สรปุความคืบหนาคดีจังหวัดชายแดนภาคใต กรณี ตากใบ กรือเซะ(น.109),  

โดย อังคณา นีละไพจิตรและคณะทํางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, วารสารฟาเดียวกัน ปที่ 7 ฉบับที่ 1. 
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แตอยางใด จนกระทั่งภายหลังจากเหตุการณที่ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงได 

มีการปฏิรูปการศาลและกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหมีกรมอัยการ 

เปนเจาพนักงาน สําหรับเปนโจทกเปนทนายในคดีความแผนดินและตอมาในป พ.ศ.2434 จึงไดมีการ

จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นและไดมีการจัดตั้งเจาพนักงานทําหนาที่ดําเนินคดีอาญาในนามของแผนดิน

ขึ้น เรียกวา “กรมอัยการ” มีขุนหลวงพระยาไกรสี เปนอธิบดีกรมอัยการคนแรก โดยตั้งข้ึน 

ในกระทรวงยุติธรรมซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2436 อยางไรก็ตาม แม

จะมีการจัดต้ังกรมอัยการแลว แตพนักงานอัยการก็มิไดรวมอยูในกรมอัยการ หากแตพนักงานอัยการ

แยกสังกัดในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงนครบาล และกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งตอมาในวันที่  

1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯใหโอนกรมอัยการจาก

กระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 ไดมีประกาศ

คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 47และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534  

ใหแยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยเปนกรมอิสระ ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวงใด โดยเปลี่ ยนชื่อจาก“กรมอัยการ” เปน“สํานักงานอัยการสูงสุด” มีฐานะเปน 

หนวยราชการอิสระไมสังกัดกระทรวง และอยูภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและมี 

อัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหอัยการ 

มีความเปนอิสระเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและไมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเขามาแทรกแซงตอ

การพิจารณาสั่ งคดีหรือการดํา เนินคดีซึ่ งจะอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอย าง 

มีประสิทธิภาพ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง ตลอดจนการดําเนินคดีแพง 

และการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ทั้งมีบทบาทในการคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชนและอํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายเฉพาะกําหนดไว18  ตอมาไดมี 

การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญไดเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรพุทธศักราช พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกร 

ตามรัฐธรรมนูญประเภท “องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” โดยใหพนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดีและ

พิจารณาปฏิบัติหนาที่ ให เปนไปดวยความเที่ยงธรรม19 ซึ่งปจจุบัน “สํานักงานอัยการสูงสุด”  

 

                                                             
18จาก Imagecorporationthailand., “วิวัฒนาการอัยการไทย”  

โดย https://www.imagecorporationthailand.com/content/4977/วิวัฒนาการอัยการไทย. 

(สืบคนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563). 
19รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 
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เป นองค กรตาม รัฐธรรมนูญตามมาตรา  248 แห ง รัฐธรรมนูญแห ง ราชอาณา จักร ไทย  

พุทธศักราช 2560 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินการขององคกรอัยการมีความอิสระ เพ่ือรับรองความเปน

อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรอัยการและเพื่อใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการ

ยุติธรรมไดอยางเต็มที่ ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนและแทรกแซงทางการเมือง มีอิสระใน

การพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติท้ังปวง เพื่อ

อํานวยความยุติธรรมแกประชาชนตามกฎหมาย20โดยไดกําหนดใหองคกรอัยการมีอํานาจและหนาท่ี

ดังตอไปนี้ 

  1) ใหความชวยเหลือประชาชนในการดาเนินการทางกฎหมายรวมตลอดท้ัง 

ในการคุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  

  2) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาลและ

หนวยงานของรฐั  

  3) ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล 

ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร  

  4) ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรอืหนวยงาน

ของรัฐซึ่งพนักงานอัยการไดรับดาเนินคดีให  

  5) ดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการน้ันจะขัดตองาน 

ในหนาที่หรืออาจทาํใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ  

  6) ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝาย

อัยการ  

  7) ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอานวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐและประชาชน  

  8) ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเก่ียวกับเร่ืองที่อยูใน

อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  

  9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

 

                                                             
20จาก ความมุงหมายและคําอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

พุทธศักราช 2560 (น.441), โดย “สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,” 
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  ในการตรวจรางสัญญาตาม (2) และ (3) ใหสํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่ รักษา

ประโยชนของรัฐ ในการนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รายงานรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐตาม 

(2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ท่ีเปนคู สัญญาใหทราบถึงขอที่ควรปรับปรุงหรือแกไขใหสมบูรณ  

ขอเสียเปรียบหรือขอที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ21 

ซึ่งองคกรอัยการนั้น ประกอบดวย 1) คณะกรรมการอัยการ 2) อัยการสูงสุด และ 

3) พนักงานอัยการอื่น โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการ และกําหนดใหการปฏิบัติหนาท่ี

ขององคกรอัยการตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและหลักนิติธรรม22โดยคณะกรรมการ

อัยการ หรอืเรียกโดยยอวา “ก.อ.” ประกอบดวย 

(1) ประธาน ก.อ. ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารงตําแหนงอัยการผูช วย 

เปนผูเลือกจากผูรับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือกฎหมาย

วาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และเคยรับราชการเปนขาราชการอัยการมาแลวในตําแหนง 

ไมต่ํากวาอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคหรือเคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี 

หรอืหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา ทั้งนี้ ตองไมเคยเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่พรรคการเมืองในระยะ

สิบปกอนไดรับเลือก 

(2) อัยการสูงสุดเปนรองประธาน ก.อ. 

(3) รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโสจํานวนหาคนเปนกรรมการอัยการ 

(4) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารง

ตําแหนงอัยการผูชวยเปนผูเลือกจาก 

(ก) ขาราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ซึ่งมิไดเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนง

อยูแลวจํานวนส่ีคน 

(ข) ผูรับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซึ่งเคยรับ

ราชการเปนขาราชการอัยการมาแลวจํานวนสองคน 

 

 

 

 

                                                             
21พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 
22พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 
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(5) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสองคน ซึ่งขาราชการอัยการเวนแตผูดํารง

ตําแหนงอัยการผูชวยเปนผูเลือกจากผูซึ่งไมเปนหรือเคยเปนขาราชการอัยการมากอน และเปน

ผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ดานการพัฒนาองคกร หรือดานการบริหารจัดการใหอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ เปนเลขานุการ ก.อ.23 

ซึ่งคณะกรรมการอัยการ หรือ ก.อ. มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้  

1) ใหความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังและกําหนดตําแหนงขาราชการฝายอัยการ  

2) เปนเจาหนาที่ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการตามกฎหมาย 

วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  

3) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดระบบ การแกไข และการรักษาทะเบียนประวัติและ 

ควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการฝายอัยการ  

4) ออกระเบียบเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะหอ่ืน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนง 

ที่มีเหตุพิเศษ เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว และเงนิคาตอบแทนพิเศษอ่ืนแกขาราชการฝายอัยการ  

5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการการจัดลําดับอาวุโสของขาราชการอัยการ  

6) ออกระเบียบเก่ียวกับการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและการ

รักษาการ ในตําแหนงของขาราชการฝายอัยการ  

7) ออกระเบียบเก่ียวกับการรองทุกขของขาราชการฝายอัยการ  

8) พิจารณาเก่ียวกับการดาเนินการทางวินัยขาราชการฝายอัยการ และการสั่งให

ขาราชการฝายอัยการออกจากราชการตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  

9) ออกระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการ การโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การรับเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือน 

การรักษาจริยธรรม การออกจากราชการ การคุมครองระบบคุณธรรม และการจัดระเบียบขาราชการ

ธุรการ  

10) แตงต้ังอนุกรรมการ บุคคล หรือคณะบุคคลเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใด 

อยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการอัยการมอบหมาย  

11) ออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกําหนดการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการฝายอัยการ24 

                                                             
23พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 18 แกไขเพ่ิมเตมิโดยมาตรา 18 

วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
24พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 30 
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อํานาจหนาที่ของอัยการสูงสุดน้ันไดถูกกําหนดไวดังนี้ 

(1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

อัยการสูงสุด 

(2) ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ และ

บริหารงานบุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณี

ปฏิบัติของทางราชการ 

(3) บรหิารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจใหรอง

อัยการสูงสุดหรอืขาราชการฝายอัยการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาท่ีแทนได 

ใหอัยการสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ

บรหิารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (1) และ (2) ใหอัยการสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ

หรือคําสั่งอันจําเปนตอการปฏิบัติราชการของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทั้งน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

ระเบียบ หรอืประกาศที่ ก.อ. กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้25 

ปจจุบันสํานักงานอัยการสูงสุดมีบทบาทสําคัญในการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับ

เพื่อใชเปนกลไกและเครื่องมือในการรักษาไวซึ่งความมั่งคงและเสริมสรางสันติสุขของประชาชน 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติกฎอัยการศกึ พ.ศ.2457  

2. พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548  

3.พระราชบัญญัติการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  

นอกจากนั้น ในกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานจาการสอบสวนแลว 

มีเหตุผลเชื่อวาผูตองหากระทําความผิด แตเมื่อคํานึงถึงผลไดเสียที่สังคมจะไดรับจากการฟองคดี 

และผลรายที่จะเกิดแกผูตองหาจากการฟองคดีแลวปรากฏวาไมไดสัดสวนกับการกระทําผิดของ

ผูตองหา รวมทั้งเหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีสมควร เชน ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปน

ประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ   

หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอํานาจ 

 

                                                             
25พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 27 
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สั่งไมฟองได26 ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยตาง  ๆที่เกี่ยวของไว  ดังนี้ 

(1) สาเหตุหรอืมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิด 

(2) อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สภาพรางกาย สภาพจิต 

 อาชีพ ฐานะ ความสัมพันธทางครอบครวั และประวัติการกระทําความผิดของผูตองหา 

(3) ลักษณะความรายแรงของการกระทําความผิด ผลรายที่เกิดข้ึนจากการกระทํา

ความผิดการไดรบัผลรายของผูตองหาอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของผูตองหาเอง 

(4) ความสํานึกผิดของผูตองหา การได รับการบรรเทาผลรายของผู เสียหาย 

ความเห็นของผูเสียหายตอการฟองผูตองหา ความคาดหมายถึงผลที่ผูตองหาจะไดรับจากการถูกฟอง 

(5) ความสงบเรียบรอยหรอืศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(6) ประโยชนของรัฐท่ีจะไดจากการฟองผูตองหาตามขอ 6 หรือจะมีผลกระทบตอ

ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ ตามขอ 7  

ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาพนักงานอัยการ หากหัวหนาพนักงานอัยการเห็นพองดวย หรือในกรณี 

ที่หัวหนาพนักงานอัยการเห็นเอง ใหทําความเห็นตามลําดับชั้นเสนอตออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสั่ง27 

สวนกรณีการฟองคดีอาญาท่ีจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคง 

ของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศนั้น สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดแนวทาง 

การพิจารณาไวใหพิจารณาโดยใหคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) สาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําความผิดลักษณะความรายแรงของการ

กระทําความผิดผลรายที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิด 

(2) เหตุผลตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศถึงผลกระทบตอนโยบาย

สงเสริมความสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ 

(3) เหตุผลตามความเห็นของสภาความมั่นคงแหงชาติถึงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ 

(4) เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีถึงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยหรือความม่ันคงของชาติหรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ 

 

                                                             
26 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 
27ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชนหรือจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ  

พ.ศ. 2554 ขอ 6 
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(5) เหตุผลตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีหรือหนวยงานอ่ืนถึงผลกระทบตอความ

มั่นคงปลอดภัยของพระมหากษัตรยิพระราชินีรชัทายาทหรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

(6) ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัค คี 

ของคนในชาติ28 

นอกจากนั้นในสวนของอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการนั้น พระราชบัญญัติองคกร

อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ไดกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

 1) อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  

 2) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

และตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน

อัยการ  

 3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดาเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน 

ของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือใน

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งบัญญัติวาเปน

อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ  

 4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่อง 

การที่ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่อง 

การที่ไดกระทําตามคาสั่งของเจาหนาท่ีของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวม 

หรือชวยเหลือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการ 

จะรับแกตางใหก็ได   

 5 )  ในคดี แพ ง  คดีปกครอง  ห รือกรณี มีข อพิพาทที่ ต อ งด า เนิ นกา รทา ง

อนุญาโตตุลาการที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมี

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณี ท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาลหรือ

ระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได  

 

                                                             
28ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการสั่งคดีอาญาที่จะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรอืจะมี

ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรอืตอผลประโยชนอันสําคญัของประเทศ  

พ.ศ. 2554 ขอ 7 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการส่ังคดีอาญาที่จะไมเปน

ประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอ

ผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 3 
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 6) ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ 

มีอํานาจเปนโจทกได  

 7) ดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของ 

การยึดทรพัยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ  

 8) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาที่ดาเนินคดีในการบังคับใหเปนไป 

ตามสัญญานั้น ในการนี้ มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ  

 9) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี  

 10) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการ  

11) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการ

สูงสุดตามท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด  

 ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการตามมาตรา 14 (3) (4) และ (5) พนักงาน

อัยการจะออกคําสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียกคูความอีกฝายหนึ่งมาให

ถอยคําโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได  

 พนักงานอัยการตําแหนงใดมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไป 

ตามระเบียบที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ.29 

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเกี่ยวกับองคกรอัยการ 

“องคกรอัยการ” หรือที่ รู จักกันดีในนามของ “สํานักงานอัยการสูงสุด”นั้นเปน

องคกรที่รัฐธรรมนูญตามแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 248 

กําหนดใหการดําเนินการขององคกรมีความอิสระ เพ่ือรับรองความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ

องคกรอัยการและเพื่อใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่  

ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนและแทรกแซงทางการเมือง มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติท้ังปวง เพื่ออํานวยความยุติธรรมแก 

 

 

                                                             
29พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 
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ประชาชนตามกฎหมายซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการที่มีหนวยงานราชการภายใน  

คือ หนวยงานราชการอัยการและหนวยงานราชการธุรการ ตามที่ได กําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบงหนวยงานและการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายใน

ของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 

ผูศึกษาวิจัยไดส งแบบวิเคราะหการถวงน้ําหนักภายในและภายนอกใหกับ 

กลุมตัวอยาง ซึ่งเปนบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยใหพิจารณาวาปจจัย

ดานใดมีผลกระทบกับองคกรมากนอยเพียงใด โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกันเปน 1 ซึ่งสามารถ

สรปุผลไดดังตารางนี้ 

ตารางที่  2-1 คาน้ําหนกัของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

เฉลี่ย 

โครงสรางองคกร (Structure) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.22 

กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.14 

ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.12 

แบบแผนในการบริหารจัดการ (Style) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

บุคลากรในองคกร (Staff) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22 

ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

คานิยมรวมกัน (Shared values) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนที่ 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 
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ตารางที่  2-2 คาน้ําหนกัของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

เฉลี่ย 

ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ  

(Customer Behaviors : C) 

0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 

ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors 

: P) 

0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.22 

ดานเศรษฐกิจ (Economic factors : E) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.14 

ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors : S) 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.22 

ดานเทคโนโลยี (Technological factors : T) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12 

น้ําหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

นอกจากนั้น ผูศึกษาวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรในสํานักงาน

อัยการสูงสุด จํานวน 5 ทาน โดยจัดทําแบบสอบถามเพ่ือเปนขอมูลสําหรับวิเคราะหสถานการณและ

สถานภาพของสํานักงานอัยการสูงสุดในภาพรวม (SWOT Analysis) โดยไดนําผลจากการวิเคราะห

ประเด็นที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และคะแนนของ แตละประเด็นที่ไดจากการสอบถาม

ขอมูล โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามระดับความเห็นจากนอยที่สุดไปถึงมากที่สุดตามลําดับ เพื่อนํา

วิเคราะหทําการสรุปผลปจจัยภายในซึ่งวิเคราะหโดยใชเคร่ืองมือ 7S ของ McKinsey ปจจัยภายนอก

ซึ่งวิเคราะหโดยเครื่องมือ C-PEST ซึ่งสามารถสรปุผลไดดงัตารางน้ี 

2.4  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช McKinsey 7-S Framework 

การวิเคราะหปจจัยภายในดวยคุณลักษณะ 7 ประการของ McKinsey (McKinney 

7-S Framework) ซึ่งเปนปจจัยมีสวนสําคัญตอความสําเร็จ มีดังนี้ 1.โครงสรางองคกร (Structure)  

2. กลยุทธขององคกร (Strategy) 3.  ระบบในการดําเนินงานขององคกร (System) 4. แบบแผน 

ในการบริหารจัดการ (Style) 5. บุคลากรในองคกร (Staff) 6. ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 

และ 7. คานิยมรวมกัน (Shared values) ซึ่งจากการวิเคราะหไดผลตามตารางดงัน้ี 

 

 

ปจจัยส่ิงแวดลอมภายนอก 

คนที่ 
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ตารางที่  2-3  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช McKinsey 7-S Framework 

McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

โครงสราง

องคกร 

(Structure) 

S1. เปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

มีความเปนอิสระ ปราศจากการ

แทรกแซงทางการเมือง 

 

S2. โครงสรางขององคกรมีการแบง

งานใหมีผูชํานาญการเฉพาะดาน 

 

S3. การกําหนดโครงสรางองคกร

และโครงสรางกรอบอัตรากําลังมี

ความคลองตัว โดยการพิจารณาจาก

คณะกรรมการอัยการ 

4.8 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

3 

W1. โครงสรางอัตรากําลังใน

ตางจังหวัดไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน 

 

 

W2. การเกลี่ยอัตรากําลังไม

เหมาะสม 

 

W3. ขาดงบประมาณ และ

อัตรากําลัง  

3.4 

 

 

 

 

4 

 

 

4.8 

 คาเฉลี่ย 3.86 คาเฉลี่ย 4.06 

กลยุทธของ

องคกร 

(Strategy) 

S4. มีสํานักงานดานนโยบายและ

ยุทธศาสตรโดยเฉพาะ  

 

S5. ประชาสัมพันธใหความรูแก

ประชาชนในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่หลากหลาย เหมาะสม 

 

S6. เสริมสรางความเชื่อมั่นของ

ประชาชนตอการดําเนินคดีท่ีถูกตอง 

เท่ียงธรรม โปรงใส  

3.6 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

W4. บุคลากรในองคกรไมมีความรู

และสวนรวมในดานนโยบาย

ยุทธศาสตรอยางแทจริง 

 

W5. การขับเคลื่อนนโยบายไม

ตอเนื่องและจริงจัง 

 

W6. ผูบริหารระดับสูงสุด ไมมี

ความรูในการกําหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตรขององคกร 

3.6 

 

 

 

4 

 

 

3.8 

 คาเฉลี่ย 3.46 คาเฉลี่ย 3.8 



 

 

McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

ระบบในการ

ดําเนินงานของ

องคกร 

(System) 

S7. มีการกําหนดระบบการทํางานท่ี

ชัดเจน โดยมีระเบียบ หนังสือเวียน 

และคูมือ กําหนดแนวทางในการ

ทํางาน 

 

S8. มีการถายทอดความรูผานระบบ

จัดการความรูและสารสนเทศ KM 

 

S9. จัดบุคลาการใหเหมาะสมกับ

รูปแบบของงาน 

3.2 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

4 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย และ

ยากตอการเขาถึงและใชงาน 

 

W8. ผูบริหารมีภารกิจงานคดีมาก

เกินไป สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการองคกร  

 

W9. การบริหารจัดการองคกร ยัง

ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน และ

การบูรณการรวมกันยังไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ กอใหเกิด

ภาวะตางคนตางทํา 

3.6 

 

 

4 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 คาเฉลี่ย 3.53  3.73 

แบบแผนในการ

บริหารจัดการ 

(Style) 

S10. การบริหารจัดการองคกร

ภายใตความสัมพันธแบบพ่ีนอง 

 

S11. ผูบริหารเปนผูมคีวามรู  ความ

เชี่ยวชาญในวิชาชีพกฎหมายและ

การบังคับใชกฎหมายเปนอยางดี 

 

S12. มีการกระจายอํานาจเพื่อให

การดาํเนินการเปนไปดวยความ

คลองตัว รวดเร็ว 

3.6 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.4 

W10. ผูบริหารขาดความรูในการ

บริหารจัดการ 

 

W11. ผูบริหารใหความสําคัญกับ

งานประจํา (เชน งานคดี) มากกวา

งานดานบริหารงานเชิงนโยบาย

ของสํานักงาน 

 

W12. ผูบริหารบางคนขาดภาวะ

ความเปนผูนํา 

 

3.4 

 

 

4 

 

 

 

 

3.8 

  

คาเฉลี่ย 
 

3.46 
 

คาเฉลี่ย 
 

3.73 
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McKinsey 7-S 

Framework 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness คะแนน

เฉลี่ย 

บุคลากรใน

องคกร (Staff) 

S13. บุคลากรมคีวามรู

ความสามารถและ ประสบการณสูง 

 

S14. มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่

หลากหลาย เพ่ือใหไดมาซึ่งผูที่มี

ความรูที่เหมาะสมกับประเภทของ

งานที่หลากหลาย  

S15. มีความเปนอิสระในการ

บริหารงานบุคคล 

4.2 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.2 

 

W13. ไมมีแรงจูงใจเพียงพอให

บุคลากรที่มีความรูความสามารถไม

ยายไปทํางานที่อ่ืนซึ่งไดรับ

คาตอบแทนท่ีสูงกวา  

 

W14. บุคลากรไมประสงค

ปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบสูง

และยึดติดกับการทํางานรปู

แบบเดมิๆ  

W15. ขาดอัตรากําลัง  

4 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.8 

 
 

คาเฉลี่ย 4.2 คาเฉลี่ย 3.8 

ความรู

ความสามารถ

ขององคกร 

(Skill) 

S16. มีบุคลากรมีความรู 

ความสามารถและ ประสบการณสูง

ในดานการบังคับใชกฎหมาย 

 

S17. เปนหนวยงานที่ไดรับการ

ยอมรับในวิชาชีพดานกฎหมาย 

4 

 

 

 

 

4 

W16. ไมไดรับความศรัทธาเชื่อมั่น

ในดานกระบวนการยุติธรรมอยาง

แทจริง 

 

W17. ขาดการประชาสัมพันธให

ประชาชนไดทราบขอมูลเก่ียวกับ

องคกร 

4 

 

 

 

3.8 

 คาเฉลี่ย 4 คาเฉลี่ย 3.9 

คานิยมรวมกัน 

(Shared 

values) 

S18. มีการกําหนดคานิยมรวมกันที่

ชัดเจน  

 

S19 วัฒนธรรมสามัคคีและชวยเหลือ

กันแบบพ่ีนอง 

3 

 

 

3.8 

W18. ไมส ามารถ ขับเคลื่ อน ให

บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอง

กับคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

ดังกลาวได 

 

W19วัฒนธรรมแบบพี่นองสงผลให

เกิดระบบอุปถัมภ 

3.6 

 

 

 

 

3.4 

 

 คาเฉลี่ย 3.4 คาเฉลี่ย 3.5 
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2.5  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โดยใช C-PEST 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรดวยปจจัย 5 ดาน ดังนี้  

1. ดานพฤตกิรรมของผูรับบริการ (Customer Behaviors: C) วิเคราะหในเรื่องผูรับ

ผลประโยชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และคูแขงเปนตน  

2. ด านการ เมื องและกฎหมาย (Political and legal factors: P) วิ เค ราะห

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบที่ของ  

3. ดานเศรษฐกิจ (Economic factors: E) วิเคราะหสภาพและแนวโนมเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจที่จะสงผลกระทบตอหนวยงาน  

4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors: S) วิเคราะหการใชชี วิต

ความเปนอยูของประชาชน วัฒนธรรม แนวคิด สภาพทางสังคมและชุมชน   

5. ดานเทคโนโลยี (Technological factors: T) วิเคราะหในเร่ืองความกาวหนา 

ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร 

ซึ่งจากการวิเคราะหไดผลตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ 2-4  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช C-Pest 

ปจจัยที่สงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นที่เปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ดานพฤติกรรมของ

ผูรับบริการ 

 

O1. ประชาชนประสงคใหเกิด

ความเปนธรรมในกระบวนการ

ยุติธรรมโดยใหพนักงานอัยการ

เขารวมในกระบวนการสอบสวน 

 

O2. ประชาชนมีความรูทางดาน

กฎหมายและเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่หลากหลายและ

เหมาะสม 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

T1. หนวยงานคัดคานการเขารวม

สอบสวนของพนักงานอัยการ 

 

T2. ประชาชนไมทราบบทบาทและ

หนาที่ของพนักงานอัยการ  

 

T3.ประชาชนไดรับขาวสารและ 

ยึดติดกับภาพลักษณที่ไมดีของ

องคกร รวมทั้งทัศนคติที่ไมดีตอ

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

3.8 

 

 

 

4.4 

 

 

3.2 

 คาเฉลี่ย 3.86  3.8 



 

 

ปจจัยที่สงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นที่เปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ดานการเมืองและ

กฎหมาย  

O4. แผนปฏิรูปประเทศ

กําหนดใหพนักงานอัยการเขา

รวมสอบสวนรวมกับพนักงาน

สอบสวน  

 

O5. เปนองคกรอ่ืนตาม

รัฐธรรมนูญ มีความเปนอิสระ 

ปราศจากการแทรกแซงทาง

การเมือง 

 

O6. แผนยุทธศาสตรชาติ

สงเสรมิใหมีกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก (การเบ่ียงเบน

คดีจากกระบวนการยุติธรรม

ปกต ิการชะลอฟอง การไกล

เกลี่ย) ซึ่งทําใหอัยการมีบทบาท

ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 

3.4 

 

 

 

 

4.8 

 

 

 

 

3.4 

T3. กฎหมายลาสมัย 

 

T4. ปญหาการเลนพรรคเลนพวก 

หรือการล็อบบี้ในการลงคะแนน 

โดยไมยึดประโยชนของประชาชน

เปนที่ตั้ง กลายเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินการตางๆ 

 

T5. ความแตกตางในแนวความคดิ

ทางดานการเมือง ทําใหเกิด

ภาพลักษณที่ไมดีตอองคกร รวมทั้ง

ในพ้ืนท่ีความไมสงบ ก็อาจทําให

ประชาชนเกิดความหวาดระแวง

และไมไวใจบุคลากรขององคกรได 

 

 

3.8 

 

3.8 

 

 

 

 

 

3.6 

 คาเฉลี่ย 3.86 คาเฉลี่ย 3.73 

ดานเศรษฐกิจ  O7.  การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ทําใหเกิดประเด็นปญหาในทาง

กฎหมายเพ่ิมข้ึน อาจตองมีการ

ปรบัปรุงแกไขกฎหมายที่

เก่ียวของ รวมถึงการตกลงเจรจา

หรอืทําสัญญาที่รัฐเปนคูสัญญา

มากขึ้น เพิ่มบทบาทของ

พนักงานอัยการท้ังในประเทศ

และระหวางประเทศมากยิ่งข้ึน 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

T6. งบประมาณไมเพียงพอ ทําให

ไมสามารถพัฒนาองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 คาเฉลี่ย 3.8  4 
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ปจจัยที่สงผลตอ

การบริหารจัดการ 

ประเด็นที่เปนโอกาส 

(Opportunities) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ประเด็นที่เปนอุปสรรค 

(Threats) 

คะแนน

เฉลี่ย 

ดานสังคมและ

วัฒนธรรม  

O8. ปญหาสังคม ความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม ความเปนธรรม 

การเขาถึงความเปนธรรมไดยาก 

ทําใหบทบาทของพนักงาน

อัยการมีความสําคัญ เชน การให

ความรูรวมถึงการเขาไปมี

บทบาทในการชวยการแกปญหา

หนี้นอกระบบ หรือกองทุน

หมูบาน หรือปญหาเหตุการณไม

สงบในบางพ้ืนที่ เปนตน 

3.8 T7. ความแตกตางในวัฒนธรรม

และสังคมในบางพ้ืนท่ี อาจทําให

ประชาชนในพ้ืนที่ดังกลาวเกิดอคติ

อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน

ของพนกังานอัยการ 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาเฉลี่ย 3.8  3.6 

ดานเทคโนโลยี  O9. นโยบายรัฐบาลไทยแลนด 

4.0 (สังคมดิจิทัล) เพ่ือพัฒนา

ระบบฐานขอมูลในดาน

กระบวนการยุติธรรม 

3.2 T8. หนวยงานอื่นไมประสงคให

เชื่อมตอขอมูล 

T9. Social media มีผลตอ

ภาพลักษณขององคกร 

T10. ภัยคุกคามทางไซเบอร (ทาง

ระบบอิเล็กทรอนิกส) 

3.2 

 

3.4 

 

2.6 

 คาเฉลี่ย 3.2 คาเฉลี่ย 3.06 
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ตารางที ่2-5 ตารางสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

ปจจัยส่ิงแวดลอมภายใน น้ําหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

น้ําหนัก 

สรุปผล 

(จุดแข็ง-

จุดออน) 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน  

โครงสรางองคกร (Structure) 0.22 3.86 4.06 0.8492 0.8932 -0.044 

กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.14 3.46 3.8 0.4844 0.532 -0.0476 

ระบบในการดําเนินงานขององคกร 

(System) 

0.12 3.53 3.73 0.4236 0.4476 -0.024 

แบบแผนในการบริหารจัดการ (Style) 0.1 3.46 3.73 0.346 0.373 -0.027 

บุคลากรในองคกร (Staff) 0.22 4.2 3.8 0.924 0.836 0.088 

ความรูความสามารถขององคกร (Skill) 0.1 4 3.9 0.4 0.39 0.01 

คานิยมรวมกัน (Shared values) 0.1 3.4 3.5 0.34 0.35 -0.01 

เฉลี่ยปจจัยภายใน 3.7672 -3.8218  

สรุปปจจัยภายใน -0.0546  
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ตารางที ่2-6  สรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก นํ้าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 

นํ้าหนัก 

สรุปผล 

(โอกาส-

อุปสรรค) โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ  

(Customer Behaviors : C) 

0.3 3.86 3.8 1.158 1.14 0.018 

ดานการเมืองและกฎหมาย  

(Political and legal factors : P) 

0.22 3.86 3.73 0.8492 0.8206 0.0286 

ดานเศรษฐกิจ  

(Economic factors : E) 

0.14 3.8 4 0.532 0.56 -0.028 

ดานสังคมและวัฒนธรรม  

(Social-cultural factors : S) 

0.22 3.8 3.6 0.836 0.792 0.044 

ดานเทคโนโลยี  

(Technological factors : T) 

0.12 3.2 3.06 0.384 0.3672 0.0168 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก 3.7592 3.6798  

สรุปปจจัยภายนอก 0.0794  

 

จากผลคะแนนที่ไดดังกลาวจะนําไปสูการจัดทํากราฟเพื่อแสดงใหเห็นวาสถานภาพ

ของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนลักษณะใด ภายใตสถานภาพ 4 ลักษณะดังนี้  

1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวม

สวนใหญมีปจจัยภายนอกที่ เปนโอกาสและมีปจจัยภายในที่แข็ ง หรือ Stars เอื้อและแข็ง  

เปนหนวยงานท่ีมีความพรอมสูง หนวยงานซึ่งมีสถานภาพเปน Stars ควรนํามากําหนดเปน

ยุทธศาสตรห รือกลยุทธ ในเชิ ง รุก (Aggressive) เ พ่ิม  ขยายและรักษาความเปน  Stars ไว 

และเพ่ือพัฒนาตอยอดตอไป 

2. กลยุทธ เ ชิงปองกัน (ST Strategy) เปนตําแหนงที่บ งบอกวาหนวยงาน 

โดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัยภายนอกมีอุปสรรค มีปญหา แตภายในหนวยงานแข็ง มีความพรอม 

มีความเขมแข็ง หรือ Cash Cowsไมเอื้อแตแข็ง หากรอใหปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอ้ือตอการพัฒนา

หนวยงาน หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสก็จะสามารถพัฒนาหนวยงานนําไปสูสภาพท่ีเอื้อและ 
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แข็ง Stars ได ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

ทั้งนี้เนื่องจากองคกรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคกรก็พบกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอก

ที่องคกรควบคุมไมได แตองคกรสามารถใชจุดแข็งท่ีมีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได  

3. กลยุทธ เชิงแกไข (WO Strategy)  เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงาน 

โดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัยภายนอกเอื้อ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายใน

หนวยงานออน หรอื Question Marks เอ้ือแตออน หากแกปญหาจุดออนของหนวยงานได จะนาํไปสู

สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ควรกําหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) เพื่อที่จะนํามากําหนด

เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ 

เพื่อใชแกไขจุดออนที่องคกรมีอยูได เชน ระบบของหนวยงานมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางานที่ยาว 

ใชเวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาใช  ทั้ งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตร เชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมให มี 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางาน 

ของหนวยงานใหมากขึ้น (e-Administration) 

4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) เปนตําแหนงที่บงบอกวาหนวยงานโดยภาพรวม

สวนใหญอยู ในสภาพแวดลอมทั้ งภายนอกไม เอื้อ ภายในออน หรือ Dogs ไมเ อ้ือและออน  

มีปญหาลอแหลมตอการประสบความลมเหลวคอนขางสูง จึงจําเปนตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะ

หากดําเนินการตอไปปญหาจะสะสมข้ึนเร่ือย ๆ ถึงอาจขั้นแกไขไมไดตองยุบหนวยงาน ควรกําหนด

เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) ทั้งนี้เนื่องจากองคกรเผชิญกับ  

ทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกท่ีองคกรไมสามารถควบคุมได  
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แผนภาพที่ 2-1TOWS/SWOT Matrix 

 

แผนภาพท่ี 2-1  TOWS/SWOT Matrix 

จากคะแนนท่ีไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดังกลาว

สามารถจัดทํากราฟแสดงสถานภาพของสํานักงานอัยการสูงสุดแนวทางของ Boston consulting 

group matrix model ดวยการใช SWOT Analysis ไดดังนี้  
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                Stars                                                                                                            Question Mark 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Cash Cows  Dogs 

  

แผนภาพที่ 2-2  กราฟแสดงสถานภาพของสํานักงานอัยการสูงสดุแนวทางของ Boston 

consulting group matrix model ดวยการใช SWOT Analysis 

  จากกราฟแสดงใหเห็นไดวาลูกศรจะอยูทางโอกาสและจุดออน แสดงใหเห็นวา

สํานักงานอัยการสูงสุดนั้น มีสภาพภายนอก/ภายในเอ้ือและออน (Question marks) โดยปจจัย

ภายนอกนั้นใหการสนับสนุน สวนปจจัยภายในหนวยงานออน หากแกปญหาจุดออนเพียงเล็กนอย

ของหนวยงานได ในดานโครงสรางของหนวยงาน กลยุทธของหนวยงาน ระบบการดําเนินงานของ

หนวยงาน หรือแบบแผนในการบริหารจัดการ เพียงเล็กนอยก็จะนําไปสูสภาพท่ีเอ้ือและแข็งได  

ซึ่ งตามทฤษฎีนั้นการกําหนดกลยุทธ พัฒนาองคกรจะเปนกลยุทธ เชิ งแก ไข (Weaknesses 

Opportunities, WO)  
 

 

 

 

3.7592

3.6798 

3.8218 

-0.0546 

S จุดแข็ง W จุดออน 

O โอกาส 

T อุปสรรค 

3.7672 

0.0794



 

 

บทที่ 3 

ยุทธศาสตรขององคกร 

3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน /พันธกิจ/เปาประสงค)  

“วิสัยทัศน” (Vision) 

       องคกรสามารถบริหารงานคดีและบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความสันติสุขใน 

จังหวัดชายแดนภาคใต 

“พันธกิจ” (Mission) 

ยกระดับงานดานอํานวยการความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ  

และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใตเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบนการยุติธรรมที่เก่ียวของกับสํานักงานอัยการสูงสุด 

“เปาประสงค” (Goal) 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3.2 กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับคุณภาพและความนาเชื่อถือในการปฏิบัติ

ภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 3 เปาประสงค คือ 

1.1ยกระดับมาตรฐานการอํานวยการความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ 

และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ใหมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

1.2 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถเขาถึงความยุติธรรมในรูปแบบ

ชองทางที่หลากหลาย เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ 

1.3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต เชื่อมั่น ศรัทธาสํานักงานอัยการสูงสุดใน

ความถูกตอง เท่ียงธรรม โปรงใส 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย 

1 เปาประสงค คือ 

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3: การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

ที่สูงข้ึน มีคณุธรรม และจริยธรรมประกอบดวย 2 เปาประสงค คอื 

3.1 บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  

3.2 บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 3-1 แผนที่ยุทธศาสตร (STRATEGY MAP): แผนการบังคับใชกฎหมายดานบทบาทอํานาจหนาที่ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือเสริมสรางความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใตระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2563-2568) 

วิสัยทัศน องคกรสามารถบริหารงานคดีและบังคับใชกฎหมายเพ่ือสรางความสันติสขุในจงัหวัดชายแดนภาคใต 

มติท่ี 1

ประสิทธิผล

ตามพันธกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1: การยกระดับคุณภาพและความนาเชื่อถอืในการปฏิบัติภารกิจ 

ยกระดับมาตรฐานการ

อํานวยการความยุติธรรม การ

รักษาผลประโยชนของรัฐ และ

การคุมครองสิทธิและ

ชวยเหลือทางกฎหมายแก

ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ประชาชนในจังหวัดชายแดน

ภาคใตสามารถเขาถึงความ

ยุติธรรมในรูปแบบชองทางท่ี

หลากหลาย เหมาะสม ไม

เลือกปฏิบตัิ 

ประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต เชื่อม่ัน 

ศรัทธาสํานักงานอัยการ

สูงสุดในความถูกตอง 

เท่ียงธรรม โปรงใส 

มิติที่ 2 

คณุภาพการ

ใหบริการ  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2: ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรมใหแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานรวมกบั

หนวยงานอ่ืนท่ี

มิติที่ 3    

การพัฒนา

องคกร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงข้ึน มีคุณธรรม และจริยธรรม 

บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู

ความสามารถในการ

ปฏบัิตงิาน 

บุคลากรปฏิบัติงานอยาง

มีคุณธรรม จริยธรรมและ

ตรวจสอบได 
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จากการวิเคราะห SWOT Analysis สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส  

และอุปสรรค และสามารถเรียงลําดับความสําคัญใน 5 ลําดับแรกไดดังน้ี 

  จุดแข็ง (Strengths) 

S1 เปนองคกรอ่ืนตามรฐัธรรมนูญ มีความเปนอิสระ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

S2 โครงสรางขององคกรมีการแบงงานใหมีผูชํานาญการเฉพาะดาน 

S3. การกําหนดโครงสรางองคกรและโครงสรางกรอบอัตรากําลังมีความคลองตัว 

โดยการพิจารณาจากคณะกรรมการอัยการ 

S5. ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ที่หลากหลาย เหมาะสม 

S13. บุคลากรมีความรูความสามารถและ ประสบการณสูง 

จุดออน (Weaknesses) 

W1. โครงสรางอัตรากําลังในตางจังหวัดไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

W2. การเกลี่ยอัตรากําลังไมเหมาะสม 

W3. ขาดงบประมาณ และอัตรากําลัง 

W5. การขับเคลื่อนนโยบายไมตอเนื่องและจริงจัง 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย และยากตอการเขาถึงและใชงาน 

โอกาส (Opportunities) 

O1. ประชาชนประสงคใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมโดยให

พนักงานอัยการเขารวมในกระบวนการสอบสวน 

O2. ประชาชนมีความรูทางดานกฎหมายและเขาถึงกระบวนการยุ ติธรรม 

ที่หลากหลายและเหมาะสม 

O3. การบูรณการความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เก่ียวของ 

O6. แผนยุทธศาสตรชาติสงเสริมใหมีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (การเบี่ยงเบน

คดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย) ซ่ึงทําใหอัยการมีบทบาท 

ในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น 
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O8. ปญหาสังคม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเปนธรรม การเขาถึงความเปนธรรม

ไดยาก ทําใหบทบาทของพนักงานอัยการมีความสําคัญ เชน การใหความรูรวมถึงการเขาไปมีบทบาท

ในการชวยการแกปญหาหน้ีนอกระบบ หรือกองทุนหมูบาน หรือปญหาเหตุการณไมสงบในบางพ้ืนที่ 

เปนตน 

  อุปสรรค (Threats) 

T1. หนวยงานท่ีเก่ียวคัดคานการเขารวมสอบสวนของพนักงานอัยการ 

T2. ประชาชนไมทราบบทบาทและหนาที่ของพนักงานอัยการ  

T3. ประชาชนไดรับขาวสารและยึดติดกับภาพลักษณที่ไมดีขององคกร รวมทั้ง

ทัศนคติท่ีไมดีตอการเปนเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่ความไมสงบ 

T5. ความแตกตางในแนวความคิดทางดานการเมือง ทําใหเกิดภาพลักษณที่ไมดีตอ

องคกร รวมทั้งในพ้ืนที่ความไมสงบ ก็อาจทําใหประชาชนเกิดความหวาดระแวงและไมไวใจบุคลากร

ขององคกรได 

T7. ความแตกตางในวัฒนธรรมและสังคมในบางพ้ืนท่ี อาจทําใหประชาชนในพ้ืนท่ี

ดังกลาวเกิดอคติอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 

ซึ่งสามารถนํามาวิเคราะห TOWS MATRIX ไดดังนี้ 

“วิสัยทัศน” (Vision) 

องคกรสามารถบริหารงาน

คดีและบังคับใชกฎหมาย

เพื่อสรางความสันติสุขใน

จังหวัดชายแดนภาคใต  

“เปาประสงค” (Goal) 

ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด

ชายแดนภาคใต เชื่ อมั่น

และศรัทธาในกระบวนการ

ยุ ติ ธรรมของสํ านักงาน

อัยการสูงสุด 

จุดแข็ง(Strengths) 

S1 เปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ มี

ค วาม เป นอิ ส ระ  ป ราศจ ากก าร

แทรกแซงทางการเมือง 

S2 โครงสรางขององคกรมีการแบง

งานใหมีผูชํานาญการเฉพาะดาน 

S3. การกําหนดโครงสรางองคกรและ

โครงสรางกรอบอัตรากําลังมีความ

คล องตั ว  โดยการพิ จา รณาจาก

คณะกรรมการอัยการ 

S5. ประชาสั ม พันธ ใ ห ค วาม รู แก

ประชาชนในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรมที่หลากหลาย เหมาะสม 

จุดออน (Weaknesses) 

W1. โครงสรางอัตรากําลังใน

ต า ง จั งห วัด ไม มี ผู เชี่ ย วช าญ

เฉพาะดาน 

W2 .  ก า ร เ ก ลี่ ย อั ต ร า กํ า ลั ง 

ไมเหมาะสม 

W3 .  ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ  

และอัตรากําลัง 

W5. การขับ เค ล่ือนนโยบาย 

ไมตอเนื่องและจริงจัง 

W7. ระเบียบและคูมือลาสมัย 

และยากตอการเขาถึงและใชงาน 

 



 

 

S13. บุคลากรมีความรูความสามารถ

และ ประสบการณสูง 

 

 

โอกาส (Opportunities) 

O1. ประชาชนประสงคให

เ กิดคว าม เป น ธร รม ใน

กระบวนการยุติธรรมโดย

ใหพนักงานอัยการเขารวม

ในกระบวนการสอบสวน 

O2. ประชาชนมีความรู

ท า งด านกฎหม ายแล ะ

เ ข า ถึ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

ยุติธรรมที่หลากหลายและ

เหมาะสม 

O3. การบูรณการความ

รวมมือกับหนวยงานหรือ

องคกรอ่ืนที่เก่ียวของ 

O6. แผนยุทธศาสตรชาติ

สงเสริมใหมีกระบวนการ

ยุติธรรมทางเลือก 

(การเบี่ยงเบนคดีจาก 

กระบวนการยุติธรรมปกติ 

การชะลอฟอง 

 การไกลเกลี่ย) ซ่ึงทําให

อัยการมีบทบาทใน 

ก ระบ วนก า รยุ ติ ธ ร ร ม 

มากขึ้น 

O8. ปญหาสังคม ความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม ความ

เปนธรรม การเขาถึงความ

เปนธรรมไดยาก ทํ า ให

      เนื่องดวยองคกรอัยการมีความ

เ ป น อิ ส ร ะ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 

ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 

โ ด ย มี บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู

ความสามารถและมีความชํานาญ

เฉพาะด าน ซึ่ ง ใน เมื่ อประชาชน

คาดหวังที่จะไดรับความยุติธรรมอยาง

เทาเทียม และเขาถึงโดยงาย และ

อยากใหการเคร่ืองมือในกระบวนการ

ยุ ติ ธ รรม ใหม  เ ช น  การ เข า ร ว ม

สอบสวน การเบี่ ย ง เบนคดี จ า ก

กระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอ

ฟอง การไกลเกลี่ย ดังน้ัน สํานักงาน

อัยการสูงสุดซึ่งสามารถบริหารงาน

โดยปราศจากการแทรกแซงจาก

หนวยงานภายนอก  

       - ควรจัดสรรบุคลากรเพ่ือสราง

ผู เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาที่ ใน

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจอาศัย

ความความสมัครใจของผูปฏิบัติงาน 

ซึ่งอาจเปนบุคคลในพื้นที่เ พ่ือเชื่อม

ความสัมพันธและสรางความเชื่อมั่น

ใ น ก ร ะ บ วน ก า รยุ ติ ธ ร ร ม ให แ ก

ประชาชนในพื้นที่  

       - มุงสงเสริมและผลักดันใหมี

เครื่องมือทางกฎหมาย เชน การเขา

รวมสอบสวนของพนักงานอัยการ 

การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการ

  เนื่องดวยประชาชนในพื้นที่

จังหวัดคาดหวังวาจะไดรับความ

ยุติธรรมโดยผานกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐอยางเทาเทียม 

แตอย า ง ไรก็ ดี  แมยั งปญหา

เก่ียวกับอัตรากําลัง งบประมาณ 

และความมุงมั่นจริงจังในการ

ดําเนินนโยบายเพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหกับประชาชนในพื้นที่ 

แตสํ านักงานอัยการสู งสุ ดมี

โอกาสสรางความเชื่อมั่นใหกับ 

ประชาชนได โดย 

        - เขารวมทําการสอบสวน

กับพนักงานสอบสวน  

         -  สร า งความรู  ค วาม

เข า ใจ เ ร่ืองสิท ธิและความ รู

พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม

และการเขาถึ งกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชน รวมทั้ง

บทบาทหนาที่ ของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 

         - ผลักดันใหมีเครื่องมือ

ทางกฎหมายในการเบี่ยงเบนคดี

จากกระบวนการยุติธรรมปกติ 

เชน การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย 

ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติ

สุขในจังหวัดภาคใตได 



 

 

บ ท บ า ท ข อ ง พ นั ก ง า น

อัยการมีความสําคัญ เชน 

การใหความรูรวมถึงการ

เขาไปมีบทบาทในการชวย

ก า ร แก ป ญ หา ห น้ี น อ ก

ระบบ หรือกองทุนหมูบาน 

หรือปญหาเหตุการณ ไม

สงบในบางพ้ืนที่ เปนตน 

ยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง การไกล

เกลี่ย ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตร

ชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติ

สุขในจังหวัดภาคใต 

      - ปรับปรุงคูมือและระเบียบ

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไป

โดยมีมาตรฐาน ไมเกิดการเลือก

ปฏิบัติ  

อุปสรรค (Threats) 

T1. ห น ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว

คั ด ค า น ก า ร เ ข า ร ว ม

สอบสวนของพนั ก งาน

อัยการ 

T2. ประชาชนไมทราบ

บทบาทและหน าที่ ของ

พนักงานอัยการ  

T3.ประชาชนไดรับ 

ข า วส า รแล ะ ยึดติ ด กั บ

ภ า พลั ก ษ ณ ที่ ไ ม ดี ข อ ง

องคกร รวมท้ังทัศนคติท่ีไม

ดีตอการเปนเจาหนาที่ของ

รัฐในพ้ืนที่ความไมสงบ 

T5. ค ว า ม แ ต ก ต า ง ใ น

แนวความคิ ด ทา งด า น

ก า ร เ มื อ ง  ทํ า ใ ห เ กิ ด

ภ า พ ลั ก ษ ณ ที่ ไ ม ดี ต อ

องคกร รวมทั้ ง ใน พ้ืนที่

ความไมสงบ ก็อาจทําให

ป ร ะ ช า ช น เ กิ ด ค ว า ม

หวาดระแวงและไมไว ใจ

บุคลากรขององคกรได 

     องคกรอัยการมีความเปนอิสระใน

การบริหารงาน และมีบุคลากรท่ีมี

ความรูความเชี่ยวชาญ  

      -  ควรสง เสริมใหบุคลากรซึ่ ง

ปฏิบัติ งานในพื้น ท่ีมีความรู ความ

เชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและ

การดําเนินคดี เพื่อสรางความเชื่อมั่น

ใ น ก ร ะ บ วน ก า รยุ ติ ธ ร ร ม ให แ ก

ประชาชนในพื้นที่  

      -  ค ว ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ก า ร

ปฏิบัติงานและผลงานของสํานักงาน

อัยการสูงสุดในพื้นที่ เพ่ือใหประชาชน

ทราบ ถึงบทบาท ของสํ านักงาน

อัยการสูงสุด  

       - ควรจัดใหมีการสรางความรู 

ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู

พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมและ

การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน เพื่อทําใหประชาชนเขาใจ

ไดอยางถูกตองวาสํานักงานอัยการ

สูงสุดปฏิบัติงานเพื่อประชาชนทุกคน

อยางเทาเทียมกันโดยยึดผลประโยชน

ของประชาชนสวนรวมเปนหลัก โดย

   สํานักงานอัยการสูงสุดควร

ตระหนกั 

      - ในการจัดสรรอัตรากําลัง

ใหเพียงพอและเหมาะสม 

      -  เส ริมสรางความรู และ

ยกระดับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง 

      -  ดู แ ล ส วั ส ดิ ก า ร ข อ ง

บุ คล าก รใน พ้ืนที่  เ พ่ื อ ส ร า ง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

      - สงเสริมการใหบุคลากร

ใหบรกิารประชาชนในพ้ืนที่อยาง

เสมอภาคและเทาเทียม   
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T7. ค ว า ม แ ต ก ต า ง ใ น

วัฒนธรรมและสังคมใน

บ า ง พื้ น ที่  อ า จ ทํ า ใ ห

ประชาชนในพื้นที่ดังกลาว

เกิดอคติอันเปนอุปสรรค

ต อก ารป ฏิบั ติ ง านขอ ง

พนักงานอัยการ 

ไมถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือ

หนวยงานภายนอก 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

  กลยุทธเชิงรุกเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู ซึ่งกลยุทธ 

ที่กําหนดไวคือการจัดสรรบุคลากรซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดมีความเปนอิสระในการบริหารงาน 

เพื่อสรางผูเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยอาจอาศัยความความสมัครใจ 

ของผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจเปนบุคคลในพ้ืนที่เพื่อประโยชนในการเชื่อมความสัมพันธและสราง 

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในพื้นท่ี และสงเสริมผลักดันใหมีเครื่องมือ 

และกลไกทางกฎหมายที่ เพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงานคดีและการดําเนินคดีไดดียิ่ง ข้ึน เชน  

การเขารวมสอบสวนของพนักงานอัยการ การเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ การชะลอฟอง 

การไกลเกลี่ย ซึ่งอยูภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติสุขในจังหวัดภาคใต 

   กลยุทธเชิงแกไข(WO Strategies)  

  กลยุทธเชิงแกไขเปนการนําโอกาสที่มีมาแกไขจุดออนคือ การสงเสริมเร่ืองการเขา

รวมทําการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน การเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู

พ้ืนฐานในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน รวมทั้งบทบาท

หนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด การผลักดันใหเกิดเคร่ืองมือทางกฎหมายที่หลากหลาย โดยเฉพาะ 

ในการเบี่ยงเบนคดีจากกระบวนการยุติธรรมปกติ เชน การชะลอฟอง การไกลเกลี่ย ซึ่งอยูภายใต 

แผนยุทธศาสตรชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชใหเกิดสันติสุขในจังหวัดภาคใตได และการปรับปรุงคูมือ

และระเบียบเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีมาตรฐาน ประชาชนไดรับความยุติธรรม 

อยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ 

 

 

 

44 



 

 

45 

  กลยุทธเชิงปองกัน(ST Strategies) 

  กลยุทธเชิงปองกันเปนการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค คือการสงเสริมใหบุคลากร 

ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและการดําเนินคดี เพ่ือสราง 

ความเชื่อ ม่ันในกระบวนการยุติธรรมใหแกประชาชนในพ้ืนที่  โดยเนนการประชาสัมพันธ 

การปฏิบัติงานและผลงานของสํานักงานอัยการสูงสุดในพื้นที่ เพ่ือใหประชาชนทราบถึงบทบาท  

ของสํานักงานอัยการสูงสุด และการสรางความรู  ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรู พ้ืนฐาน 

ในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เพื่อใหประชาชนเขาใจ 

ไดอยางถูกตองวาสํานักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

โดยยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก โดยไมถูกแทรกแซงจากการเมืองหรือหนวยงาน

ภายนอก 

  กลยุทธเชิงรับ(WT Strategies) 

  กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดออนที่มีอยูคือ สํานักงาน

อัยการสูงสุดควรตระหนักในการจัดสรรอัตรากําลังใหเพียงพอและเหมาะสม การเสริมสรางความรู

และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเนื่อง การดูแลสวัสดิการ 

ของบุคลากรในพื้นท่ี เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมใหบุคลากรใหบริการ

ประชาชนในพื้นที่อยางเสมอภาคและเทาเทียม   

3.3 มาตรการ/ปจจัยท่ีเกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

  จากการวิเคราะหขางตนดังกลาวนั้น จึงนํามากําหนดเปนมาตรการที่เก่ียวของได 

ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1: ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับ

ใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธท่ี 1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคับใช

กฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 
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แผนงานที่ 1พัฒนางานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายใน

จังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานที่ 2 ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก

เหมาะสม ไมเลือกปฏิบัติ 

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน

คดีและการดําเนินคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต 

   แผนงานที่ 1 จัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม 

   แผนงานที 2 สรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อยางเหมาะสม 

   แผนงานที่ 3 ใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรที่ 2: สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดภาคใตทราบถึง

ขอมูลท่ีเก่ียวของอยางท่ัวถึง 

กลยุทธที่ 1เสริมสรางประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่

เกี่ยวของอยางทั่วถึง 

แผนงานที่ 1การเสริมสรางความรู ความเขาใจ เรื่องสิทธิและความรูพื้นฐาน

ในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน  

แผนงาน ท่ี 2ประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหนาท่ีของสํานักงาน 

อัยการสูงสุด ซึ่งปราศจากการแทรกแซง และใหบริการประชาชนดวยความเทาเทียม

กันและยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 

ยุทธศาสตรที่ 3: ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

กลยุทธที่ 1เสริมสรางความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่รวมกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

แผนงานที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ 
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ตัวอยางแผนปฏิบัติการระยะ 5ป 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคบัใชกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย 63 64 65 66 67 68 ผูรับผิดชอบ 

1. โครงทบทวน

มาตรฐานใน

บริหารงานคดี

และการ

ดําเนินคดีใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

เพ่ือใหพัฒนาการ

บริหารคดีและ

การบังคับใช

กฎหมายในการ

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

ปรับปรุงคูมือ ระเบียบ 

หรือแนวทางในการ

ปฏิบัติหนาที่อยาง

ชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ 

ใหมีการทบทวนคูมือและระเบียบที่เกี่ยวของอยาง

ตอเนื่อง 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 

2. โครงการอบรม

การบริหารงานคดี

และการ

ดําเนินคดีใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

เพ่ือใหบุคลากรที่

เก่ียวของสามารถ

บริหารงานคดี

และการบังคับใช

กฎหมายเปนไป

อยางมีมาตรฐาน

และมี

ประสิทธิภาพ 

สรางความเชื่อมั่นวา

ประชาชนจะไดรับ

ความยุติธรรมโดยเทา

เทียมกัน ไมเกิดปญหา

การเลือกปฏิบัต ิ

ใหมีการจัดอบรมผูที่เก่ียวของอยางนอยปละ 1 

คร้ัง 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 



 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กลยุทธที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานคดีและการบังคบัใชกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค เปาหมาย   64          65          66        67          68  

3.โครงการ

เสริมสราง

เคร่ืองมือทาง

กฎหมายในการ

บริหารงานคดี

และการบังคับใช

กฎหมาย 

เพ่ือผลักดันใหมี

เครื่องมือทาง

กฎหมายที่

หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ เชน 

กฎหมายเก่ียวกับ

การชะลอฟอง 

การตอรองคํารับ

สารภาพ เปนตน 

เพื่อใหสํานักงาน

อัยการสูงสุด

บริหารงานคดีและ

บังคับใชกฎหมายเพ่ือ

สรางความสันติสุขใน

จังหวัดชายแดน

ภาคใต 

ใหมีการยกรางกฎหมายที่เก่ียวของ สํานักงาน

วิชาการ 

4.โครงการ

ยกระดับความ

เชื่อมั่นและความ

พึงพอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินงาน

สํานักงานอัยการ

สูงสุด 

เพ่ือตรวจสอบ

ความพึงพอใจ

ของประชาชนตอ

การดําเนินงาน

สํานักงานอัยการ

ในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

เพื่อใหประชาชน

เชื่อมั่น ศรทัธาและ

พอใจกับการ

ปฏิบัติงานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ50 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ55 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ60 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ65 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ70 

ความ

พึง

พอใจ

ไมต่ํา

กวา 

รอย

ละ75 

สํานักงาน

อัยการภาค 9 
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บทที่4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

4.1สรุป 

จากการศึกษาแผนนโยบายการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายของ

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อสรางสันติสุขใหเกิดในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ทําใหทราบวาการวาง

ยุทธศาสตร วิธีการ และข้ันตอนในการดําเนินการมีความจําเปนอยางยิ่ง แตเนื่องดวยในพ้ืนที่ดังกลาว

มีความเปราะบางทางสังคม จึงตองดําเนินการอยางคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่อง เพ่ือขจัดปญหา

ความขัดแยงตาง ๆ ใหคอยๆ จางหายไป โดยเฉพาะกลไกทางดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ผูบังคับใชกฎหมายรวมทั้งผูท่ีเก่ียวของจําเปนตองสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชนในพื้นที่ โดยทําให

ประชาชนรูสึกถึงเทาเทียม ไมเลื่อมล้ําในการไดรับการดูแลจากรัฐ เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ ดี 

และสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนในพื้นที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะชวยลดระดับความรุนแรง

ของสถานการณความขัดแยงที่เปนอยูใหคอยๆ จางลงจนสถานการณกลับคืนสูสภาวะปกติได ท้ังยัง

ควรมีมาตรการในการบริหารงานคดีท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกรณทีี่เห็นวาการบังคับใชกฎหมาย

อาจกอเกิดความไมสงบหรือกลายเปนการจุดฉนวนไฟแหงความขัดแยงในพ้ืนที่อยางตัวอยาง

เหตุการณท่ีเคยกลาวไวในบทที่ 2 แลวขางตน เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไวดังกลาว 

ตองอาศัยยุทธศาสตรและแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติหนาที่ไปในแนวทางเดียวกัน 

เพื่อมุงไปสูเปาหมายเดียวกัน ซึ่งผูศึกษาพบวาเพ่ือใหแผนนโยบายการบริหารงานคดีและการบังคับใช

กฎหมายของสํานักงานอัยการสูงสุดสามารถสรางสันติสุขใหเกิดในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดนั้น ควรดําเนินการตามยุทธศาสตร 3 ยุทธศาสตร 4 กลยุทธ 8 แผนงาน   

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบวา สํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญ 

ในการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความคุมครอง 

โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยใหมีความเปนอิสระและไมถูกแทรกแซงทางการเมือง  

และเปนหนวยงานท่ีมีบุคลากรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดานกฎหมายสูง นอกจากนั้นแลว 

สํานักงานอัยการสูงสุดยังเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการเผยแพรความรูและสรางความเขาใจ 

ที่ถูกตองใหกับประชาชนในดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เปนที่พ่ึงใหแกประชาชนในการให 
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คําปรึกษาดานกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด

ตามที่กฎหมายกําหนดไวนั้นเปนจุดเดนที่จะสามารถผลักดันใหยุทธศาสตรที่กําหนดไวบรรลุผลสําเร็จ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็ดี ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตน้ัน เปนพ้ืนท่ีที่มีความขัดแยง

ทางวัฒนธรรม สังคมและการเมือง เปนสังคมที่เปราะบาง ประชาชนมีความออนไหวและหวาดระแวง

จนกลายเปนปญหาลุกลามมาเปนระยะเวลานาน และทําใหประชาชนเขาใจและมองภาพลักษณ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งเปนหนวยงานราชการไปในเชิงลบ อาจทําใหประชาชนบางกลุมในพ้ืนท่ี

เกิดความเขาใจที่คลาดเคล่ือนในกระบวนการการยุติธรรม ดังนั้น การสรางศรัทธาและความเชื่อมั่นใน

การบังคับใชกฎหมายใหแกประชาชนในพื้นที่ดังกลาวจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เพ่ือใหไดมาซึ่งสันติสุข

ในพ้ืนที่ดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองใหความสําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

ทั้ง 3 ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

1) ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย 

ของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการพัฒนาระบบการบริหารงานคดี 

และการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่ใหมีมาตรฐาน ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยาง

สะดวก เหมาะสม โดยปราศจากการ ไมเลือกปฏิบัติ และจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานคดีและการดําเนินคดีในจังหวัดชายแดนภาคใตและจัดสรรบุคลากร

ใหเพียงพอและเหมาะสมและควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม 

เพื่อใหใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

2) สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดภาคใตทราบถึงขอมูล 

ที่ เ ก่ียวของอย างทั่ ว ถึงโดยเนนการประชาสัม พันธข อมูลข าวสารที่ เกี่ ยวของอย างทั่ วถึ ง                   

เพื่อการเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

ของประชาชนในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด  

โดยใหบรกิารประชาชนดวยความเทาเทียมกันและยึดผลประโยชนของประชาชนสวนรวมเปนหลัก 

3) ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
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4.3 ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรที่ไดจากการศกึษา 
  เพื่อใหการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางสันติสุขใหแกประชาชนและกอใหเกิดความสงบเรียบของสังคม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต  เห็นวาควรสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งมี จุดเดนในความเปนอิสระ 

และปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง ควรมีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนการเฉพาะนอกเหนือ

ยุทธศาสตรทั่วไปของสํานักงาน เพื่อเปนการเนนย้ํา แสดงความจริงใจอยางตอเนื่อง เพ่ือขจัดปญหา

ความขัดแยงในพื้นที่จังหวัดใหคอยจางหายไป ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดควรกําหนดยุทธศาสตร

เพิ่มเติม ดังนี้ 

  1) ยกระดับการปฏิบัติภารกิจในดานการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมาย

ของสํานักงานอัยการสูงสุดในจังหวัดชายแดนภาคใต  

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานคดีและการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ใหมีมาตรฐาน  

ใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางสะดวก เหมาะสม โดยปราศจากการไมเลือกปฏิบัติ 

และจําเปนตอ งมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ ยวชาญในการบริหารงานคด ี

และการดําเนินคดีในจังหวัดชายแดนภาคใต และจัดสรรบุคลากรใหเพียงพอและเหมาะสม  

และควรสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อยางเหมาะสม เพ่ือใหใหบุคลากรปฏิบัติงาน

ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

2) สงเสริมการประชาสัมพันธใหประชาชนในจังหวัดภาคใตทราบถึงขอมูลท่ี

เกี่ยวของอยางทั่วถึงโดยเนนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง  

  เพ่ือการเสริมสรางความรู ความเขาใจในกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนในพ้ืนท่ี และประชาสัมพันธผลงานและบทบาทหนา ท่ี 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใหบริการประชาชนดวยความเทาเทียมกันและยึดผลประโยชนของ

ประชาชนสวนรวมเปนหลัก  

3) ยกระดับการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 
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