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บทคัดย่อ 

 
  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพแวดล้อม

ภายนอกและภายในที่มีผลต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
ส านักงานอัยการสูงสุด 2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงาน
อัยการสูงสุด เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจตามเปูาหมาย และพันธกิจของ
องค์กร 3) จัดท าข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานอัยการสูงสุด ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ เป็นการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) รวมถึงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในหน่วยงานโดยใช้ SWOT และ TOWN Matrix 
  ผลการด าเนินการท าให้ได้เปูาหมายทางยุทธศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ คือ ส านักงาน
อัยการสูงสุด เป็นองค์กรชั้นน าในการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม ซึ่งประกอบด้วย 
4 ประเด็นยุทธศาสตร์  คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และ
ภาพลักษณ์ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนากระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง     
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรน าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ไปพิจารณาหรือปรับใช้ต่อส านักงาน
อัยการสูงสุดต่อไป 
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ค าน า 

 
   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด 
ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการปูองกันประเทศ ได้จัดท าขึ้นโดยการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลความรู้ แนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการ เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี              
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการ น าไปประยุกต์หรือพัฒนาให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 
  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ ได้น าเสนอแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในองค์กร การก าหนดกลยุทธ์ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเปูาประสงค์ขององค์กร แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือให้องค์กรขับเคลื่อน
ประเทศไทยต่อไป 
   ผู้จัดท าขอขอบพระคุณ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด ที่ได้เล็งเห็นถึง
ประโยชน์ของหลักสูตรนี้ อนุญาตให้ผู้จัดท าเข้ารับการศึกษา และขอบขอบพระคุณ พ.อ.ทศพล พุ่มพวง 
ผอ.ก.ผค.ศศย.สปท. อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ค าแนะน ามาโดยตลอด  อาจารย์ ศศย.สปท.ทุกท่าน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการศึกษา เรียนรู้ การน าไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ที่สนใจ อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและหน่วยงานต่อไป 
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บทที่ 1 
                                  บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 นโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนระดับต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย และหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ก าหนดให้ด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งต่อมาได้ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ได้มีการ
ประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้าน    
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ        
(พ.ศ. 2561 – 2580) จ านวน 23 แผนแม่บท จะประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การต่างประเทศ              
3) การเกษตร 4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว 6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 8) ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 11) ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 12) การพัฒนาการเรียนรู้ 13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 14) ศักยภาพ
การกีฬา 15) พลังทางสังคม 16) เศรษฐกิจฐานราก 17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ 22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ ๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561    
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ส่งผลให้ต้องมีการ
ปรับปรุงแผนการปฏิรูปเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว โดยได้ประกาศ                      
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564                  
ซึ่งแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ประกอบด้วยแนวทางการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ได้แก่                    
(1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(5)  ด้ านเศรษฐกิจ  (6 )  ด้ านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (7)  ด้ านสาธารณสุข                            
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (10) ด้านพลังงาน (11) ด้านการปูองกัน



 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์และเปูาหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และอีก               
4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ                 
การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 9) การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 
เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชหน้าที่ราชการ เพ่ือให้เกิด  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ สนองตอบต่อการพัฒนา
ประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้                
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็น แผนห้าปี  ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง ด าเนินคดีแพ่ง และให้
ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด และจะมุ่งไปสู่การเป็น 
“องค์กรน าในการใช้กฎหมายเพ่ือรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม" ได้นั้น ส านักงาน
อัยการสูงสุดจ าเป็นต้องก าหนดแผนงาน เพ่ือสนับสนุนและผลักดันให้ส านักงานอัยการสูงสุดสามารถ
ขับเคลื่อนน าพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา               
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ที่ให้               
ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้จัดท า “แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี                 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด” เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจ
ตามเปูาหมาย และพันธกิจขององค์กร รวมถึงการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยมีความ

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5


 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ตามเปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

  1.2.1  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีผลต่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด 

1.2.2  เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด    
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจตามเปูาหมาย และพันธกิจขององค์กร 

1.2.3  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานอัยการสูงสุด ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา   
           1) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมาย ด้านการอ านวย
ความยุติธรรม การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   
    2) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
และแผนที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานองค์การและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ตามเทคนิคของ McKinsey 7-S Framework, C-PEST, SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix เป็นต้น 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร    
          จะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นส าคัญ ประกอบด้วยข้าราชการอัยการ และ
ข้าราชการธุรการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท านโยบาย จัดท าแผน จัดท ากลยุทธ์ จัดท างบประมาณ 
และการติดตามและประเมินผล  

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา    
          ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผล       
ในห้วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2564    

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ข้าราชการอัยการ จ านวน 3 คน ข้าราชการ
ธุรการ จ านวน 5 คน (ด ารงต าแหน่งระดับผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) และข้าราชการธุรการ จ านวน 5 คน 



 

(ข้าราชการธุรการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท านโยบายและแผน นโยบาย จัดท าแผน จัดท ากลยุทธ์ 
จัดท างบประมาณ และการติดตามและประเมินผล)  
 1.4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         1.4.2.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Data) 
ก าหนดเป็นแบบการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งจัดท าเป็นเอกสารสอบถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ได้
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
         1.4.2.2  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน บทความ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน 
และการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ และข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง    
 1.4.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
         1.4.3.1 วิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง  โดยวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนตามกรอบ McKinsey 7-S Framework และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคตามกรอบ C-PEST Analysis และให้
กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเพ่ือระบุปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้คะแนน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 
โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Analysis 
  1.4.3.2  ใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT Matching หรือ TOWS Matrix) และน ามาจัด
กลุ่มกลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก ผ่านการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) ด้วย TOWS Matrix เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategies) 
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategies) ยุทธศาสตร์เชิงปูองกัน (ST Strategies) และยุทธศาสตร์เชิงรับ 
(WT Strategies) เพ่ือสร้างยุทธศาสตร์ต่อไป   
     1.4.4  การน าเสนอข้อมูล   
                   น าเสนอข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analytics) ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดท าแผน และองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี           
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุดที่มีคุณภาพ สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติต่อผู้บริหารระดับสูง
ของส านักงานอัยการสูงสุด ส าหรับใช้พิจารณาขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง     

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

1.5.1  ระยะเวลาในการด าเนินการมีจ ากัด (สามเดือน) ซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจสอบและ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กรได้อย่างครบถ้วนชัดเจนเท่าที่ควร 

1.5.2  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานอัยการสูงสุด จ าเป็นต้องใช้แนวทางจากแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสู งสุด                
พ.ศ. 2563 – 2566 เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์พลวัตของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แนวโน้ม



 

และก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ร่วมกับการใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ                 
ที่เก่ียวข้อง 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ได้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 

1.6.2  ได้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด  

1.6.3  ได้แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1  สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
ซึ่งโครงสร้างทางเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของ
ภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของ
ประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ ยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
การขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้                   
มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความ
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ประชากร ซึ่งนานาประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ซึ่งผลให้เกิด Digital Disruption รวมทั้งความท้าทาย
ใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคง
และเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและ
ครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง                
มั่งค่ัง และยั่งยืน 
   จากสถานการณ์ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
มีความสัมพันธ์กัน และหรือมีการส่งต่อการด าเนินงานของภาครัฐในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความคาดหวังว่าจะเป็นวิธีการที่จะท าให้การปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และสามารถ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมากในโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทั้ง Digitalization และ Digital 
Tranformation 

  ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ 
และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยมี             
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ



 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานขององค์กร และเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก ากับดูแล และติดตามผล                    
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ                  
มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม 

2.2  สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่ก าหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน  
       เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิ สัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
  1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับ    
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา   
แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมาย         
ที่ก าหนด  



 

 2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่                           
(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกสมัยใหม่  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ     
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต  
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที
โลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลด
ความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  
  3)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเปูาหมาย               
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่า งต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ 
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  4)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท า                  
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากร
ไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  5)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมี
เปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุาย
ที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบน



 

พ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญ
กับการสร้างสมดุล ทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
  6)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเปูาหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงาน
ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง                
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
การน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาส  
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมี
ความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ า และเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ      
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีจ านวน      
10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการยากในการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง  
การพัฒนาให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
จ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ     
จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนด
กรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่างๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนา
ฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุ่มเปูาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบรวมทั้ง
การพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง     
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (1)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  (2)  ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  (4)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  (5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 (6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  
  และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไก
สนับสนุน ให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย  
  (7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์  
  (8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  (9)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
  (10)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็น  
ตัดข้ามยุทธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ    
ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย 
สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท เปูาหมาย และตัวชี้วัดในการด า เนินการซึ่งแบ่ง
ช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ                
ที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเทศที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ     
(3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม   
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(14) ศักยภาพการ กีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (20) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  



 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ เป็นการก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความ
บูรณาการและเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาจะไม่มีความ
ซ้ าซ้อนกัน ระหว่างแผนแม่บทฯ เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้ในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และปูองกันการเกิดความสับสน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผน
ระดับที่ 2 ที่มีความส าคัญใน การเป็นแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตาม
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ของหน่วยงาน 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 ฉบับ จึงมี
การก าหนดองค์ประกอบของแผนตามหลักการ ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลที่ต้องมีการระบุแนวทาง     
การพัฒนาและการด าเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ต้องสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติทั้ง 23 ฉบับ มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ (1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เปูาหมาย 
ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในระดับประเด็น เพ่ือใช้ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ในระดับผลลัพธ์
ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมาย               
ในระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น  

  แผนการปฏิรูปประเทศ โดยแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน     
การปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ          
ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย 13 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (3) ด้านกฎหมาย (4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (7) ด้านสาธารณสุข (8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม        
(10 )  ด้ านพลั ง งาน (11) ด้ านการปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ                           
(12) ด้านการศึกษา และ (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
 

แผนภาพที่ 2-4 แผนการปฏิรูปประเทศ  



 

  แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม แม้กระบวนการยุติธรรมของไทยจะผ่าน              
การปฏิรูปด้านโครงสร้าง กระบวนการท างาน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาแล้ว
หลายครั้ง แต่ยังคงปรากฏข้อวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมทั้งในแง่ของ
ความล่าช้าในการด าเนินงาน ข้อจ ากัดในการเข้าถึงความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย  และ
ความถูกต้องของการด าเนินงานอยู่ เป็นระยะ สะท้อนให้เห็นความไม่เชื่อมั่นของประชาชนต่อ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 จึงก าหนดให้การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการ   
เพ่ือวางรากฐานระบบสังคมการเมืองของประเทศ โดยมีการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ในกรอบภารกิจของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จนกระทั่งเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560               
มีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายน 2560 ก็มีบทบัญญัติรับรองความต่อเนื่องของการปฏิรูปประเทศด้าน
กระบวนการยุติธรรม ต่อมาจึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมขึ้น
เพ่ือจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  แห่งรัฐธรรมนูญ      
ในการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมพิจารณา  
เจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญ ประกอบข้อเสนอแนะในการปฏิรู ปประเทศที่
จัดท าขึ้นระหว่างปี 2557 ถึง 2560 แล้ว ได้ก าหนดกรอบของการจัดท าแผนปฏิรูปว่า ในการบรรลุ
เปูาหมายในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและสร้าง
กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อมั่นนั้น ไม่อาจกระท าได้โดยอาศัยการแก้ปัญหาเป็นรายประเด็น
หรือรายองค์กร แต่ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาในลักษณะองค์รวม น าผลการศึกษาในอดีตมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์แล้วก าหนดเปูาหมายในการปรับแนวคิดและกระบวนการท างานของกระบวนการยุติธรรมใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง ได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมจากกระบวนการยุติธรรม ไม่มีความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย กับมุ่งสร้างระบบ             
การสอบสวนและงานนิติวิทยาศาสตร์ที่ประชาชนเชื่อมั่นในความรวดเร็วและถูกต้อง และระบบ              
การลงโทษกับการดูแลสอดส่องผู้พ้นโทษที่ท าให้สังคมเกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนต้องท า
ให้กระบวนการยุติธรรมมีมาตรฐานสากลและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาประเทศจากกรอบและ                
ทิศทางการจัดท าแผนปฏิรูปข้างต้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้น า
กรอบดังกล่าวไปยกร่างแผนปฏิรูปฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
แล้ว สรุปเป็นข้อเสนอให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมใน 10 ประเด็น โดยมี 
หัวข้อและกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้  
   ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ที่ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า มีกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ให้หน่วยงาน
ก าหนดระยะเวลา ด าเนินงานในทุกข้ันตอนแล้วประกาศให้ประชาชนทราบ สร้างกระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน มีระบบการประเมิน และปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศเป็นระยะ และสร้างระบบการ
ตรวจสอบและ/หรือแจ้งความคืบหน้าการ ด าเนินการให้ประชาชนทราบ  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 
กระบวนการยุติธรรม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ก าหนดมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครอง



 

ผู้เสียหาย พยาน ผู้ต้องหาและจ าเลยในการด าเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดให้มีทนายความ
ช่วยเหลือคดี ปรับปรุง ระบบประกันตัว การพัฒนาและส่งเสริมระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พัฒนา
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพ่ิม ช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ยุติธรรมทุกข้ันตอน  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลด                
ความเหลื่อมล้ า มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ น าระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ทดแทนการเรียก
ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เพ่ิมมาตรการลงโทษที่หลากหลาย น าโทษปรับตามความสามารถในการ
ช าระ (day fines) มาใช้ และแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องหนี้และสัญญาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ทบทวนการจ าแนกประเภทยาเสพติด
และพัฒนา ระบบบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นโทษ มีระบบการ
ก าหนดโทษที่โปร่งใส และได้สัดส่วนยิ่งขึ้น มีระบบยุติคดีอาญาที่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจ
ที่เหมาะสม และบูรณาการฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าผิด  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาเพ่ือให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุล ระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ 
ก าหนด ประเภทหรือลักษณะคดีท่ีควรจะมีการสอบสวนร่วมกันระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงาน
อัยการ มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผู้ร่วมกระท าความผิดเป็นพยาน และให้พนักงานอัยการมีอ านาจ
สอบสวนเพิ่มเติม  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย
ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ก าหนดระยะเวลาในการส่ง
ส านวน การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้แก่พนักงานอัยการ เพ่ือให้มีระยะเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบส านวน และบูรณาการความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดจากการประสานงาน
ที่ล่าช้า  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ให้ผู้เสียหายสามารถร้อง
ทุกข์ กล่าวโทษ ณ สถานีต ารวจแห่งใดก็ได้ สร้างระบบปูองกันการแทรกแซงหรือครอบง าการใช้
ดุลพินิจในการท าส านวนของพนักงานสอบสวน และจัดตั้งหน่วยงานในส านักงานอัยการสูงสุดมีหน้าที่
วิเคราะห์ค าพิพากษา เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริง
แห่งคดี  มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดมาตรฐานกลาง                        
การปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์และนิติ เวชที่ เ พียงพอและมีความเป็นอิสระ และพัฒนาหลักเกณฑ์การรับฟัง
พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์  
  ประเด็นปฏิรูปที่  9 การเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องใน
กระบวนการยุติธรรมเพ่ือมุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มีกิจกรรมการ
ปฏิรูปที่ส าคัญ คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการอ านวยความยุติธรรม



 

โดยสะดวกรวดเร็ว น าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานภายในหน่วยงานและงานบริการประชาชน และ
ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน  
  ประเด็นปฏิรูปที่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ             
ในการแข่งขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่ส าคัญ คือ ปรับปรุงเขตอ านาจศาลและกฎหมาย
เพ่ือให้รองรับการค้าระหว่างประเทศ เ พ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับคดี และพัฒนางาน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 

 เนื่องจากได้มีการปฏิรูประบบราชการและมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริหาร
ราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย 
เปูาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่าง
ชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการก ากับ การก าหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติราชการ (สถาบันพระปกเกล้า,2562) 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี     
พ.ศ. 2546 เป็นพระราชกฤษฎีกาที่ก าหนดให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชหน้าที่ราชการ 
เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ สนองตอบต่อการ
พัฒนาประเทศ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ                    
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ต่อมาได้มีพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็น แผนห้าปี ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.3  สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
  ในสวนของบทบาทและอ านาจหนาที่ของส านักงานอัยการสูงสุดนั้น แต เดิมนั้นค าว า 
“อัยการ” เรียกวา พนักงานรักษาพระอัยการ ยกกระบัตร หรือยกกบัตรมีอ านาจหนาที่ไปประจ า   
ตามหัวเมืองเพ่ือสอดสองการพิพากษาอรรถคดีของตุลาการใหเปนไปดวยความยุติธรรม ซึ่งแตเดิม
ราษฎร ตองด าเนินคดีอาญาดวยตนเอง พนักงานอัยการยังไมมีการบทบาทในการฟองคดีอาญา       
แผนดินแตอยางใด จนกระท่ังภายหลังจากเหตุการณที่ประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต จึงได
มีการปฏิรูปการศาลและกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหมีกรมอัยการ     
เปนเจาพนักงาน ส าหรับเปนโจทกเปนทนายในคดีความแผนดิน และตอมาในป พ.ศ. 2434 จึงไดมี
การจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นและไดมีการจัดตั้งเจาพนักงานท าหนาที่ด าเนินคดีอาญาในนามของ   
แผนดินขึ้น เรียกวา “กรมอัยการ” มีขุนหลวงพระยาไกรสี เปนอธิบดีกรมอัยการคนแรก โดยตั้งขึ้นใน
กระทรวงยุติธรรมซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2436 อยางไรก็ตาม แมจะมี
การจัดตั้งกรมอัยการแลว แตพนักงานอัยการก็มิไดรวมอยูในกรมอัยการ หากแตพนักงานอัยการแยก



 

สังกัดในกระทรวงยุติธรรม กระทรวงนครบาล และกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่ง  ตอมาในวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโปรดเกลาฯ ใหโอนกรมอัยการจาก
กระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย กระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2534 ไดมีประกาศ  
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 47 และฉบับที่ 49 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534          
ใหแยก กรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทยเปนกรมอิสระ ไมสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวงใด โดยเปลี่ยนชื่อจาก“กรมอัยการ” เปน “ส านักงานอัยการสูงสุด” มีฐานะเปนหนวย
ราชการอิสระไมสังกัดกระทรวง และอยูภายใตการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรีและมีอัยการสูงสุด   
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด ซึ่งเปนการปรับปรุงระบบการบริหารงานยุติธรรมใหอัยการมีความเปนอิสระ 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและไมใหผูด ารงต าแหนงทางการเมืองเขามาแทรกแซงตอการพิจารณาสั่งคดี
หรือการด าเนินคดี ซึ่งจะอ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอ านาจหนาที่
เกี่ยวของกับการด าเนินคดีอาญาทั้งปวง ตลอดจนการด าเนินคดีแพง และการใหค าปรึกษาดาน  
กฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ทั้งมีบทบาทในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
และอ านาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายเฉพาะก าหนดไว ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญไดเกิดขึ้น
อีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ไดก าหนดใหส านักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญประเภท “องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ” 
โดยใหพนักงานอัยการมีอิสระในการสั่งคดีและพิจารณาปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปดวยความเที่ยงธรรม 
ซึ่งปจจุบัน “ส านักงานอัยการสูงสุด” เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา 248 แหงรัฐธรรมนูญ   
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งก าหนดใหการด าเนินการขององคกรอัยการมีความอิสระ 
เพ่ือรับรองความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอัยการและเพ่ือใหพนักงานอัยการปฏิบัติ   
หนาที่ในกระบวนการยุติธรรมไดอยางเต็มที่ ปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชนและแทรกแซง    
ทางการเมือง มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและ
ปราศจากอคติทั้งปวง เพ่ืออ านวยความยุติธรรมแกประชาชนตามกฎหมาย โดยไดก าหนดให้องค์กร
อัยการมีอ านาจและหนาที ่ดังตอไปนี้  
   1)  ใหความชวยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งในการคุมครอง    
ปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน  
   2)  ใหค าปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล และหนวยงาน
ของรัฐ 
   3)  ใหค าปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล ซึ่งมิใช              
หนวยงานของรัฐ แตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ตามที่เห็นสมควร  
   4)  ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
ซึ่งพนักงานอัยการไดรับดาเนินคดีให  
   5)  ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการด าเนินการนั้นจะขัดตองานในหนาที่
หรืออาจท าใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ  
   6)  ด าเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพ่ือประโยชนในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  
   7)  ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอ านวยความยุติธรรม การรักษา ผลประโยชน
ของรัฐและประชาชน 



 

   8)  ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอ านาจ
และหนาที่ของพนักงานอัยการหรือส านักงานอัยการสูงสุด  
   9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจและหนาที่ของพนักงานอัยการหรือ
ส านักงานอัยการสูงสุด 
 

 
แผนภาพที่ 2-5 ผังโครงสร้างส านักงานอัยการสูงสุด  

2.4  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
  ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 นั้น ส านักงาน
อัยการสูงสุด ได้ใช้ (SWOT ANALYSIS) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในสามารถอธิบายได้
โดยใช้ 7S McKinsey’s Framework เป็นตัวแปรในการพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ส่วนการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นใช้ C-PETS Analysis เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
   2.4.1  การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7-S Framework) 
            กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factor) จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตาม
คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ ซึ่งเป็นโมเดลของ McKinnery (McKinney 7S Framework)         
ซึ่งตัวแปรหรือปัจจัยดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ประกอบด้วย 7S แสดงได้ตาม
แผนภาพที่ 2-6 และผู้ศึกษาได้จัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรตามขอบเขตของ
การศึกษา ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2-1 ดังนี้ 
         (1) โครงสร้างองค์กร (Structure : S1) จะพิจารณาลักษณะขององค์กรที่มีประโยชน์
ต่อการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร โดยวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่ง
หน่วยงาน การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา ถ้าโครงสร้างองค์กรมีความ



 

เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 
  (2) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงาน ภายใน
องค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้าง
กลยุทธ์ขององค์กร ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้าง
ขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ๆ  
  (3) ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (Systems : S3) หรือการด าเนินงานภายใน
องค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์กร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ    
ที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
ระบบการวางแผน ระบบตามงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึง
วิธีการท างานต่าง ๆ ขององค์กร 
  (4) แบบแผนการบริหาร (Style : S4) การบริหารหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
ระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค า พูดของผู้บริหาร     
หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
  (5) บุคลากรในองค์กร (Staff : S5) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร              
ทั้งในเรื่องจ านวนบุคลากรที่เพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรแสดงและปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝุายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากร
ทั้งหมด หรือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเก่ียวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
  (6) ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร (Skills : S6) เช่น ความสามารถ
และทักษะขององค์กรในการให้บริหาร ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้าน
การตลาด และความสามารถด้านการเงิน เป็นต้น 
  (7) ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values : S7) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวัง
ขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้ง
สิ่งที่ต้องการให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยม
ร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 
 



 

 

แผนภาพที่ 2-6 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน Mckinsey 7-S Framework 

ตารางท่ี 2-1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยใช้ 7-S Framework 

กรอบการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

S1 โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

S1 เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มี
ความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โ ด ยปราศจากกา รแทรกแซ งทา ง
การเมือง 
S2 มีโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบ
ที่ ชัดเจน ตามลักษณะงานที่มีความ
เ ช่ียวชาญเฉพาะด้าน เ ช่น คดีแพ่ ง 
คดี อ าญา  คดี แ ร ง ง าน  ให้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
S3 มีส านักงานอัยการอยู่ในทุกจังหวัด
ท าให้สามารถให้บริการได้ทั่วถึงและ
ตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร 

W1 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ อั ต ร า ก า ลั ง             
ที่ก าหนดขึ้นยังไม่สัมพันธ์กับลักษณะ
งานหรือภาระงาน 
 

S2 กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

S4 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการ
วางแผนตั้งแต่ระดับนโยบาย จนน าไปสู่
การปฏิบัติ 

W2 ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
W3 กลยุทธ์ขององค์กรไม่ตอบสนอง
ต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินประมาณ 

S3 ระบบการปฏิบัติงานของ
องค์กร (Systems) 

S5 เป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และการ
ด าเนินงานอ่ืน ๆ 
 

W4 การบริหารงานภายในองค์กร            
ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
W5 ระบบการบริหารจัดการและ
กระบวนการจัดการข้อมูลเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 



 

S4 แบบแผนการบริหาร 
(Style) 

S6 ผู้บริหารมีความรู้ ความเช่ียวชาญใน
ด้านกฎหมาย  
 

W6 โครงสร้างการบังคับบัญชา
หน่วยงานภายในหลายขั้นตอน ขาด
การกระจายอ านาจ 

S5 บุคลากรในองค์กร  
(Staff) 

S7 การยึดถือระบบอาวุโส W7 ข า ด แ น ว ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
W8 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

S6 ทักษะความรู้ และ  
ความสามารถของบุคลากร 
(Skills) 
 

S8 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านกฎหมายที่หลากหลาย 
S9มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงาน
บุคคลที่ชัดเจน 

W9 บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 
W10 ขาดการส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในด้ านทักษะ
เฉพาะด้านและทักษะการบริหาร 
W11 บุ ค ล า ก ร ยึ ด แ น ว ท า ง ก า ร
ปฏิบัติงานแบบเดิมไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เน้นการท างานเชิงรับ และ
ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

S7 ค่านิยมร่วมกันใน  
องค์กร (Shared Values)  

 

S10 มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบพี่น้อง 
รวมถึงระบบอาวุโสที่เข้มแข็ง 
S11 มีการก าหนดค่าวัฒนธรรมองค์กรที่
ชัดเจนในการท างาน 

W12 การสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่
ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากร
ปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม่ 
W13 ขาดการท างานเป็นทีมและ
การบูรณาการร่วมกันในองค์กร 

 
  2.4.2  การวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร (C-PEST)  
  การวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กรโดยน าปัจจัย 5 ด้านตามเทคนิค C-PEST ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความส า คัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรตามขอบเขตของการศึกษา ได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 2-2 ดังนี้ 
           (1)  ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors Factor: C) วิเคราะห์ในเรื่อง
ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่อยู่โดยรอบ สภาพของคู่แข่งและการแข่งขัน  
            (2)  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายต่าง ๆ นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนแม่บท แผนงาน มาตรฐาน กฎ 
และระเบียบที่เก่ียวกับการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร  
           (3)  ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน งบประมาณ การว่างงาน และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  



 

           (4)  ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-Cultural Factors: S) วิเคราะห์โครงสร้าง
ประชากร ระบบทางสังคม ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมหรือชุมชน 
ที่ล้อมรอบความต้องการของสังคม ปัญหาสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
           (5)  ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors: T) วิเคราะห์ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร โปรแกรม และเทคโนโลยีการบริหาร หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกัน 

ตารางท่ี 2-2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดยใช้ C-PEST Model 

กรอบการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threat : T) 

C ด้านพฤติกรรมของ ผู้รับบริการ  
(Customer Behaviors)  
 

O1 การที่พนักงานอัยการมีหน้าที่
ตรวจสอบการสอบสวน ย่อมเป็นที่
ไว้ใจวางใจและการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการสอบสวน 
O2 การบริการประชาชนและการ
ท างานเชิงรุกเป็นโอกาสที่จะท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี  ท าให้
ประชาชนเกิดความ เ ช่ือมั่ นและ
ศรัทธา 

T1 ประชาชนไม่ทราบถึ งบทบาท
ภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด
อย่างแท้จริง 
T2 ความเ ช่ือมั่ นและทัศนคติของ
บุคคลภายนอกที่มีต่ อภาพลักษณ์
องค์กรเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
 

P ด้านการเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal)  

O3 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญ  
ต่อการพัฒนาด้ านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
O4 กรณีรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับ
กฎหมายที่ส าคัญต่างๆ ท าให้มีโอกาส
ในการใช้อ านาจตามกฎหมายได้ดี 
เ นื่ อ ง จ า ก ก ฎ ห ม า ย ห ล า ย ฉ บั บ
มอบหมายภารกิจอ านาจหน้าที่ให้
ส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงาน
อัยการ 
O5 การร่วมเป็นอนุกรรมการยกร่าง
กฎหมายต่างๆ อาทิ อนุกรรมการไกล่
เกลี่ยหนี้นอกระบบ หรือคณะท างาน
ตามกฎหมายต่างๆ ส่งผลให้องค์กร
เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

T3 ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง 
บางครั้งขาดท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน การสั่งคดีและขาดอิสระ            
ในการใช้ดุลพินิจ 
T4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาก าหนดอ า นาจหน้ าที่ ข อ ง
พนักงานอัยการไว้เพียงจ ากัด โดยไม่
เปิดช่องให้ใช้อ านาจเพื่ออ านวยความ
ยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
T5 กฎหมายบางฉบับที่ มี อยู่ เ อื้ อ
ประโยชน์แก่คนบางกลุ่มโดยอาศัย
ช่องว่างของกฎหมาย 
 
 

E ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic) 
 

O6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เปิดโอกาสให้
พนักงานอัยการมีอ านาจในการ

T6 การเพิ่มขึ้นของจ านวนคดี 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ 



 

สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน
โดยอิสระ 
O7 การปฏิรูปประเทศในบางด้าน 
ส า นั ก ง า น อั ย ก า ร สู ง สุ ด ไ ด้ รั บ
มอบหมายภารกิจในหลาย ๆ ด้าน
ส่งผลให้มีโอกาสในการสร้างผลงาน 

T7 เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่มี
ความซ้ าซ้อนมากข้ึน 
 

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Social- Cultural)  
 

O8 ปัญหาทางสังคม ปัญหาหนี้นอก
ระบบ ส านักงานอัยการสูงสุดมีโอกาส
ที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี ้
O9 มีบทบาทในการลดระดับความ
ขัดแย้ งทางสั งคมด้ วยกลไกทาง
กฎหมาย  

T8 ประชาชนไม่ทราบช่องทางในการ
ขอรับความช่วยเหลือจากส านักงาน
อัยการสูงสุด 
T9 การประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุ ติ ธ ร รมยั ง ไ ม่
สามารถสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจ
ได้ทุกประเด็น 

T ด้านเทคโนโลยี   
(Technological) 

O10 ประชาชนมีความคาดหวังใน
รูปแบบการให้บริการในยุคดิจิตัล 
แบบ One Stop Service 
 

T10 องค์กรยังไม่มีความพร้อมในการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี            
ดิจิตัล 
T11 ระบบฐานข้อมูลไม่มีความ
เชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน 

 
  2.4.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 
   การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพ่ือให้รู้สภาวะแวดล้อมภายใน และสภาวะ
แวดล้อมภายนอกของหน่วยงานตนเอง เป็นการชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น โดยข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ หรือทิศทางในการพัฒนาหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม มีความแม่นย า ถูกต้องตามสภาวะ
แวดล้อมได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2-7 
 

 

แผนภาพที่ 2-7 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 



 

 2.4.3.1  การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
            (1)  จุดแข็ง (Strengths) 
         S1 เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
         S2 มีโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามลักษณะงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
         S3 มีส านักงานอัยการอยู่ในทุกจังหวัดท าให้สามารถให้บริการได้ทั่วถึง
และตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร 
         S4 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการวางแผนตั้งแต่ระดับนโยบาย                      
จนน าไปสู่การปฏิบัติ 
         S5 เป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
การด าเนินงานอ่ืน ๆ 
         S6 ผู้บริหารมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย  
         S7 การยึดถือระบบอาวุโส 
         S8 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่หลากหลาย 
         S9 มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
         S10 มีวัฒนธรรมองค์กรเป็นแบบพ่ีน้อง รวมถึงระบบอาวุโสที่เข้มแข็ง 
         S11 มีการก าหนดค่าวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนในการท างาน 
        (2)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
         W1 โครงสร้างและอัตราก าลังที่ก าหนดขึ้นยังไม่สัมพันธ์กับลักษณะงาน
หรือภาระงาน 
         W2 ขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
         W3 กลยุทธ์ขององค์กรไม่ตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรเงินประมาณ 
         W4 การบริหารงานภายในองค์กรยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
            W5 ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการข้อมูลเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
          W6 โครงสร้างการบังคับบัญชาหน่วยงานภายในหลายขั้นตอน ขาดการ
กระจายอ านาจ 
        W7 ขาดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน 
         W8 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
        W9 บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 



 

        W10 ขาดการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านทักษะเฉพาะ
ด้านและทักษะการบริหาร 
         W11 บุคลากรยึดแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เน้นการท างานเชิงรับ และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
        W12 การสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจาก
บุคลากรปรับเปลี่ยนบุคลากรใหม่ 
         W13 ขาดการท างานเป็นทีมและการบูรณาการร่วมกันในองค์กร 
           2.4.3.2  การวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร 
        (1)  โอกาส (Opportunities) 
         O1 การที่พนักงานอัยการมีหน้าที่ตรวจสอบการสอบสวน ย่อมเป็นที่
ไว้ใจวางใจและการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวน 
          O2 การบริการประชาชนและการท างานเชิงรุกเป็นโอกาสที่จะท าให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธา 
        O3 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
         O4 กรณีรัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับกฎหมายที่ส าคัญต่างๆ ท าให้มีโอกาส
ในการใช้อ านาจตามกฎหมายได้ดี เนื่องจากกฎหมายหลายฉบับมอบหมายภารกิจอ านาจหน้าที่ให้
ส านักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ 
         O5 การร่วมเป็นอนุกรรมการยกร่างกฎหมายต่างๆ อาทิ อนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ หรือคณะท างานตามกฎหมายต่างๆ ส่งผลให้องค์กรเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
        O6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เปิดโอกาสให้
พนักงานอัยการมีอ านาจในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนโดยอิสระ 
         O7 การปฏิรูปประเทศในบางด้าน ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับ
มอบหมายภารกิจในหลาย ๆ ด้านส่งผลให้มีโอกาสในการสร้างผลงาน 
       O8 ปัญหาทางสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบ ส านักงานอัยการสูงสุดมี
โอกาสที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
         O9 มีบทบาทในการลดระดับความขัดแย้งทางสังคมด้วยกลไกทางกฎหมาย 
       O10 ประชาชนมีความคาดหวังในรูปแบบการให้บริการในยุคดิจิตัลแบบ 
One Stop Service 
      (2)  อุปสรรค (Threat) 
        T1 ประชาชนไม่ทราบถึงบทบาทภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุดอย่างแท้จริง 
       T2 ความเชื่อมั่นและทัศนคติของบุคคลภายนอกที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร
เชิงลบมากกว่าเชิงบวก 



 

     T3 ปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง บางครั้งขาดท าให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน การสั่งคดีและขาดอิสระในการใช้ดุลพินิจ 
     T4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานอัยการไว้เพียงจ ากัด โดยไม่เปิดช่องให้ใช้อ านาจเพ่ืออ านวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
     T5 กฎหมายบางฉบับที่มีอยู่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มโดยอาศัยช่องว่าง
ของกฎหมาย 
     T6 การเพ่ิมข้ึนของจ านวนคดี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
     T7 เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่มีความซ้ าซ้อนมากข้ึน 
      T8 ประชาชนไม่ทราบช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือจากส านักงาน
อัยการสูงสุด 
      T9 การประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมยังไม่
สามารถสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจได้ทุกประเด็น 
    T10 องค์กรยังไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตัล 
     T11 ระบบฐานข้อมูลไม่มีความเชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน 

2.5  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 2.5.1  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
         การถ่วงน้ าหนักปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและนอก เป็นการพิจารณาว่าแต่ละปัจจัย
ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะท าให้ผลการพิจารณา
ต าแหน่งยุทธศาสตร์มีความแม่นย ามากขึ้น โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยมีผลการก าหนด 
ค่าน้ าหนักสภาวะแวดล้อมที่มีความส าคัญ ดังตารางที่ 2-3 และตารางที่ 2-4 

ตารางท่ี 2-3 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

กลุ่มตัวอย่างคนท่ี 

  1 2 3 4 5 

ค่าน้ าหนัก 

รายการปจัจัยภายใน คะแนนเฉลีย่ 

S1 โครงสร้างองค์กร (Structure) 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.11 

S2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

S3 ระบบการปฏิบตัิงานขององค์กร (Systems) 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.14 

S4 แบบแผนการบริหาร (Style) 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 

S5 บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.11 
S6 ทักษะ ความรู้ และความสามารถ ของบุคลากร 
(Skills) 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

S7 ค่านิยมร่วมกันในองค์กร (Shared Values) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.11 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 



 

ตารางท่ี 2-4 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

กลุ่มตัวอย่างคนที ่
1 2 3 4 5 

ค่าน้ าหนัก 

รายการปจัจัยภายนอก คะแนนเฉลีย่ 

C ด้านพฤติกรรมของผูร้ับบริการ                
(Customer Behaviors) 

0.20 0.15 0.25 0.25 0.15 0.20 

P ด้านการเมืองและกฎหมาย                    
(Political and Legal)   

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

E ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.22 

S ด้านสังคมและวัฒนธรรม                          
(Social-Cultural) 

0.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.15 

T ด้านเทคโนโลยี  (Technological) 0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.18 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 2.5.2  การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อม
ภายนอก 
        ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบสอบถาม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการอัยการ และ
ข้าราชการธุรการในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด จ านวน 13 คน เพ่ือเป็นการพิจารณาประเด็นและ
วิเคราะห์ว่าในแต่ละประเดน็ส่งผลในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรมากท่ีสุด  

4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรมาก  
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรปานกลาง  

 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรน้อย  
  1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรน้อยที่สุด 

  ต่อไปเป็นการน าผลการประเมินที่ได้มาค านวณคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแสดงผลได้ดังตาราง
ที่ 2-5 และตารางที่ 2-6 โดยมีผลการค านวณได้ว่า จุดแข็ง (Strengths) ของสภาวะแวดล้อมภายใน  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ส่วนโอกาส (Opportunities) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 และอุปสรรค (Threats) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2-5 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 
 

  สภาวะแวดล้อมภายใน สภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส าคัญ (จุดแข็ง : Strengths) (จุดอ่อน : Weaknesses) 

  คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1-Structure 

3.92 S1 4.31 W1 

3.85 S2 
 

- 

4.08 S3 
 

- 

S2-Strategy 3.69 S4 4.00 W2 

  - - 3.85 W3 

S3 -Systems 
3.77 S5 4.15 W4 

- - 4.08 W5 

S4-Style 3.85 S6 4.23 W6 

S5-Staff 
4.00 S7 4.23 W7 

- - 4.08 W8 

S6-Skills 
3.92 S8 4.00 W9 

3.46 S9 3.77 W10 

  - - 3.85 W11 

S7-Shared Values 3.23 S10 3.77 W12 

  3.62 S11 4.00 W13 

รวมคะแนนเฉลี่ย 3.76 
 

4.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2-6 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 
 

  สภาวะแวดล้อมภายนอก สภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส าคัญ (โอกาส : Opportunities) (อุปสรรค : Threats) 

 คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 

C : Customer 
4.23 O1 3.77 T1 

4.00 O2 4.46 T2 

P : Political 

4.69 O3 4.15 T3 

4.54 O4 3.69 T4 

4.38 O5 3.77 T5 

E : Economic 
4.62 O6 3.62 T6 

4.00 O7 3.77 T7 

S : Social 
3.92 O8 3.15 T8 

3.77 O9 3.54 T9 

T : Technological 
4.08 O10 3.54 T10 

    4.23 T11 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.22   3.79   

 2.5.3 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
  ผู้ศึกษาได้น าค่าน้ าหนักของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก
ในแต่ละด้านตามการวิเคราะห์ 7-S Framework และ C-PEST ในข้อ 2.5.1 มาค านวณร่วมกับผลการ
ประเมินตามแบบประเมินสภาวะแวดล้อมฯ ในข้อ 2.5.2 จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยดังตารางที่ 2-7 และ
ตารางที่ 2-8 สรุปได้ว่าจุดแข็ง (Strengths) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
+3.76 และจุดอ่อน (Weaknesses) ของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +4.04 
(สรุปได้ผลเป็นลบ -0.29) ส่วนโอกาส (Opportunities) ของภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ +4.21 และอุปสรรค (Threats) ของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
+3.80 (สรุปได้ผลเป็นบวกคือ +0.41) 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 
 

            คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x   
รายการ                

ปัจจัยภายใน 
ค่าน้ าหนัก จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W) ค่าน้ าหนัก (S, W) สรุปผล 

  
 

S W S W (S - W) 

S1: Structure 0.11 3.95 4.31 0.43 0.47 -0.04 

S2: Strategy 0.15 3.69 3.92 0.55 0.59 -0.03 

S3: Systems 0.14 3.77 4.12 0.53 0.58 -0.05 

S4: Style 0.13 3.85 4.23 0.50 0.55 -0.05 

S5: Staff 0.11 4.00 4.15 0.44 0.46 -0.02 

S6: Skills 0.25 3.69 3.87 0.92 0.97 -0.04 

S7: Shared Values 0.11 3.42 3.88 0.38 0.43 -0.05 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน และสรุปผลปจัจัยภายใน 3.76 4.04 -0.29 

 
ตารางท่ี 2-8 สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

 
    คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x   

รายการ               
ปัจจัยภายนอก 

ค่าน้ าหนัก โอกาส (O) อุปสรรค (T) ค่าน้ าหนัก (O, T) สรุปผล 

  
 

O T O T (O - T) 

C: Customer 0.20 4.12 4.12 0.82 0.82 0.00 

P: Political 0.25 4.54 3.87 1.13 0.97 0.17 

E: Economic 0.22 4.31 3.69 0.95 0.81 0.14 

S: Social 0.15 3.85 3.35 0.58 0.50 0.08 

T: Technological 0.18 4.08 3.88 0.73 0.70 0.04 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอกและสรุปผลปจัจัยภายนอก 4.22 3.80 +0.41 

  

 



 

   2.5.4  การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  ขั้นต่อไปเป็นการน าค่าคะแนนเฉลี่ยตามข้อ 2.5.3 สร้างกราฟเรดาห์เพ่ือแสดง
สถานภาพต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) แสดงได้ตามแผนภาพที่ 2-8 
ทั้งนี้การประเมินสถานภาพขององค์กรจะบ่งบอกถึงสถานภาพขององค์กร 4 ลักษณะ (ประทีป : 2562 
: 40-42) ดังนี้ 
 1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งทีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่ มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กร              
มีสถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง
ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด  
 2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วน
ใหญ่มีปัจจัยภายนอกเอ้ือ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อนหากแก้ปัญหา
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround)  
 3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็งหากรอให้
ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส จะสามารถพัฒนา
องค์กรน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
 4. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่อยู่
ในสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกไม่เอ้ือ และสภาวะแวดล้อมภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบ
ความล้มเหลวค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด า เนินการต่อไป 
ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ถึงขั้นอาจแก้ไขไม่ได้ ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย 
(Retrenchment) 
 

 

แผนภาพที่ 2-9 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) 



 

 จากภาพที่ 2-9 แสดงให้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายในด้านของจุดแข็ง (+3.76) และ
ปัจจัยภายนอกด้านของโอกาส (+4.22) ค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปัจจัยภายในด้านของจุดอ่อน         
(+4.04) และปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค (+3.80) จงึสรุปได้ว่าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของส านักงาน
อัยการสูงสุดอยู่ในต าแหน่งคือ Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด 

3.2  เป้าหมายทางยุทธศาสตร ์(END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

  “วิสัยทัศน์” (Vision) 
  องค์กรน าในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม 

 “พันธกิจ” (Mission) 
  1. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจ ด้านการอ านวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนให้มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา 
  2. พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

   3. เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญ
รวมทั้ง การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพ่ือมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม
โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นพื้นฐาน 
  4. พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง         
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  “เป้าประสงค์” (Goal) 
  1. ยกระดับมาตรฐานงานด้านการอ านวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์ของรัฐและ
ประชาชน  และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และศรัทธาในกระบวนการยุติธรรม 
  2. สามารถพัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมกับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ 
  3. ยกระดับมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงาน ระบบติดตามประเมินผล และระบบ
การจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
  4. สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับองค์กรมี
คุณธรรมตามหลักธรรมภิบาล  
 
 



 

3.3  แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 

 3.3.1  พิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis  
   เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของ      
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค 
(Threat : T) จากคะแนนค่าเฉลี่ยมากสุด 5 อันดับแรกได้ผลดังนี้ 
  (1)  จุดแข็ง (Strengths : S) 5 อันดับแรก  
       S1 เป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดย
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง 
       S2 มีโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามลักษณะงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
      S5 เป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการ
ด าเนินงานอื่น ๆ 
      S8 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายที่หลากหลาย 
     S9  มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 
       (2)  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 5 อันดับแรก  
      W5 ระบบการบริหารจัดการ และกระบวนการจัดการข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
      W8 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรในองค์กร 
      W9 บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
      W11 บุคลากรยึดแนวทางการปฏิบัติงานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เน้นการ
ท างานเชิงรับ และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
       W13 ขาดการท างานเป็นทีมและการบูรณาการร่วมกัน 
               (3)   โอกาส (Opportunities : O) 5 อันดับแรก  
     O2 การบริการประชาชนและการท างานเชิงรุกเป็นโอกาสที่จะท าให้ภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ดี ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา 
    O3 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม 
    O6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เปิดโอกาสให้พนักงานอัยการ
มีอ านาจในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนโดยอิสระ 
    O8 ปัญหาทางสังคม ปัญหาหนี้นอกระบบ ส านักงานอัยการสูงสุดมีโอกาสที่จะเข้าไป
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
    O9 มีบทบาทในการลดระดับความขัดแย้งทางสังคมด้วยกลไกทางกฎหมาย 
              (4)  อุปสรรค (Threats : T) 5 อันดับแรก  
    T1 ประชาชนไม่ทราบถึงบทบาทภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุดอย่างแท้จริง 



 

    T4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
อัยการไว้เพียงจ ากัด โดยไม่เปิดช่องให้ใช้อ านาจเพื่ออ านวยความยุติธรรมได้มากยิ่งข้ึน 
    T7 เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ที่มีความซ้ าซ้อนมากข้ึน 
    T9 องค์กรยังไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตัล 
    T10 ระบบฐานข้อมูลไม่มีความเชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน 
 3.3.2  การวิเคราะห์ TOWS Matrix  
   เป็นการใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้               
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์เป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ TOWS Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ออกมารวม               
4 รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก 
(External Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ววิเคราะห์ เพ่ือสร้างกลยุทธ์ใหม่
ขึ้นมา ตามตารางท่ี 3-1 อธิบายหลักการได้ ดังนี้  
 (1)  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)  
  เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S) และโอกาส (Opportunities : O) 
จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร  
 (2)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)  
  เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และโอกาส (Opportunities : O) 
จึงเป็นกลยุทธ์ที่ใช้โอกาสมาแก้ไขหรือกลบจุดอ่อนขององค์กร  
 (3)  กลยุทธ์เชิงรับ (ST Strategies)  
  เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็ง (Strengths : S) และอุปสรรค (Threats : T)      
จึงเป็นกลยุทธ์ที่แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
 (4)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategies)  
  เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อน (Weaknesses : W) และอุปสรรค (Threats : T)  
จึงเป็นกลยุทธ์ที่ตั้งรับจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
 

 
 

แผนภาพที่ 3-1 TOWS Matrix 



 

ตารางท่ี 3-1 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
 

     ปัจจัยภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง Strengths (S) 
S1 เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ     
ที่มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้โดยปราศจากการแทรกแซง
ทางการเมือง 
S2 มี โ ครงสร้ า งแบ่ ง ง านความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจน ตามลักษณะงาน
ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น 
คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน ให้มี
ความสอดคล้ องกั บสถานการณ์
ปัจจุบัน 
S5 เป็นหน่วยงานที่มีอิสระในการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และ
การด าเนินงานอื่น ๆ 
S8 บุคลากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านกฎหมายที่หลากหลาย 
S9 มี หน่ วยงานรั บผิ ดชอบการ
บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน 

จุดอ่อน Weaknesses (W) 
W5 ระบบการบริหารจัดการ      
และกระบวนการจัดการข้อมู ล     
เพื่ อน ามาใช้ประโยชน์ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
W8 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของบุคลากรในองค์กร 
W9 บุคลากรขาดความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
W11 บุคลากรยึดแนวทางการ
ปฏิบัติงานแบบเดิม ไม่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เน้นการท างานเชิงรับ 
และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
W13 ขาดการท างานเป็นทีมและ
การบูรณาการร่วมกัน 

โอกาส Opportunities (O) 
O2 การบริการประชาชนและ     
การท างานเชิงรุกเป็นโอกาสที่จะท า
ให้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดี ท าให้
ประชาชนเกิดความเช่ือมั่ นและ
ศรัทธา 
O3 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อ
ก า ร พั ฒน าด้ า นกฎ หมา ยแล ะ
กระบวนการยุติธรรม 
O6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เปิดโอกาสให้
พนักงานอัยการมีอ านาจในการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน
โดยอิสระ 
O8 ปัญหาทางสังคม ปัญหาหนี้นอก
ระบบ ส านักงานอัยการสู งสุดมี

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณา
การความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล   
    กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอ่ืน                                                 
    ก ล ยุ ท ธ์ ที่  2.2 ก า ร ส ร ร ห า
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
กระบวนการยุ ติ ธ รรมใหม่ เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายรัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยก 
ระดับประสิทธิภาพระบบงานและ
การจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่าน
การเชื่อมโยงเทคโนโลยี ดิจิทัล      
ที่ทันสมัย  

ยุทธศาสตร์เชิงพัฒนา (WO) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยก 
ระดับคุณภาพ ความน่าเ ช่ือถือ 
และภาพลักษณ์ ในการปฏิบั ติ
ภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  
     กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างมาตรฐาน
งานตามภารกิจและความโปร่งใส
ด้านกฎหมาย 
     กลยุทธ์ที่  1.2 สร้างช่องทาง 
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
     กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความ
เชื่อมั่นและศรัทธาต่อกระบวนการ
ยุติธรรม 
ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3        
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบงานและการจัดการความรู้/
นวัตกรรมผ่านการเชื่ อมโยง



 

โอกาสที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 
O9 มีบทบาทในการลดระดับความ
ขัดแย้ งทางสั งคมด้วยกลไกทาง
กฎหมาย 

     กลยุทธ์ที่  3.1 การพัฒนาเป็น
หน่วยงานอัจฉริยะ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
     กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาการ
จัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะสูงมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
กลยุทธ์ที่  4.1 การ เส ริ มสร้ า ง 
คุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส  
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาความเป็น
มืออาชีพในสายงาน 

อุปสรรค Threats (T) 
T1 ประชาชนไม่ทราบถึงบทบาท
ภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด
อย่างแท้จริง 
T4 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาก าหนดอ านาจหน้าที่
ของพนักงานอัยการไว้เพียงจ ากัด 
โดยไม่ เปิดช่องให้ ใช้อ านาจเพื่อ
อ านวยความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 
T7 เกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม่
ที่มีความซ้ าซ้อนมากขึ้น 
T9 องค์กรยังไม่มีความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิตัล 
T10 ระบบฐานข้อมูลไม่มีความ
เชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (ST) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยก 
ระดับประสิทธิภาพระบบงานและ
การจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่าน
การเชื่อมโยงเทคโนโลยี ดิจิทัล      
ที่ทันสมัย  
     กลยุทธ์ที่  3.2 การสร้างกลไก
และระบบอ านวยการการให้บริการ
ที่มีความเสมอภาค โปร่งใส และเป็น
ธรรมต่อผู้รับบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ป้องกัน (WT) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพ่ิม
ศั ก ย ภ า พ บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ขี ด
สมรรถนะสูงมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
     กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างศูนย์
ข้ อ มู ล ด้ า น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส 

3.4  มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ) 
 จากการวิเคราะห์การด าเนินงานตามข้อ 3.2 เปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (END) และตาม            
ข้อ 3.3 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) นั้น สามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Stragetic 
Issues) กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ได้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
11 กลยุทธ์ 17 โครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
   (1)  กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล   
       กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น    
   แผนงาน/โครงการ : 



 

          1)  โครงการบูรณาการการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
          2)  โครงการเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก 
              กลยุทธ์ที่ 2.2 การสรรหามาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมใหม่เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐ 
           แผนงาน/โครงการ : 
          1) โครงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีทางระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม (ส านักงานอัยการจังหวัด ศาลจังหวัด และส านักงานคุมประพฤติจังหวัด) 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการ
ความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
              กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ 
          แผนงาน/โครงการ : 
         1)  โครงการจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินคดีแพ่งในรูปแบบ Electronic Book 
         2) โครงการ Time Line ของส านวนผ่านระบบ Trello 
         3) โครงการ การสืบค้น – ติดตามสถานะการด าเนินคดีล้มละลาย ด้วยโปรแกรม 
Dropbox                     
   (2)  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์          
ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  
               กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างมาตรฐานงานตามภารกิจและความโปร่งใสด้านกฎหมาย 
          แผนงาน/โครงการ : 
     1)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน 
               กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
         แผนงาน/โครงการ : 
          1)  โครงการ “ฟูาหลังฝน” ฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังที่ก าลังจะพ้น
โทษ เพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม และปูองกันการประท าความผิดซ้ า 
          2) โครงการให้ค าปรึกษาด้านคดีแรงงานแก่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ 
               กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 
          แผนงาน/โครงการ : 
         1)  โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และพนักงานอัยการต่อ
ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ ผ่าน QR Code 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการ
ความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
              กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
          แผนงาน/โครงการ : 

        1)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการความรู้มุ่งสู่การสร้างนวัตกรรม 



 

           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
         กลยุทธ์ที่ 4.1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส  
          แผนงาน/โครงการ : 

        1)  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรมและการด าเนินการทางวินัย
ของขา้ราชการฝุายอัยการ 
          2)  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการธุรการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส านักงานอัยการสูงสุด   
          กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในสายงาน 
         แผนงาน/โครงการ : 
        1)  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานอัยการด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางอาญา 
 (3)  กลยุทธ์เชิงรับ (ST Strategies) 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/
นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย  
              กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างกลไกและระบบอ านวยการการให้บริการที่มีความเสมอภาค 
โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ 
          แผนงาน/โครงการ : 
         1) โครงการการขอคืนของกลางผ่านระบบ Application Ago Tracking 
                 2) โครงการการจัดท าส านวนขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านระบบ Google Forms และ 
Mail Merge 
    (4)  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT Strategies) 
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

                        กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส 
         แผนงาน/โครงการ : 
        1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสาร กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญ
ของส านักงานอัยการสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนภาพที่ 3-2 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรไปมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ 
นักศึกษาได้จัดท ารายละเอียดร่างแผนด าเนินการ (Action Plan) เพ่ือรองรับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุด มีดังนี้ 
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ตารางที่ 2-9 การด าเนนิงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างมาตรฐานงานตามภารกิจและความโปร่งใสด้านกฎหมาย 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับ
ชุมชน 

-จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ/
สาระส าคัญของกฎหมายหลักทั่วไปในการประนอมข้อพิพาท ศิลปะ               
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
-ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้  

     สคช.ฝาง 
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างช่องทางการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
1. โครงการ “ฟูาหลังฝน” ฝึกอบรม
ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง             
ที่ก าลังจะพ้นโทษ เพ่ือเตรียม              
ความพร้อมกลับคืนสู่สังคม และ
ปูองกันการประท าความผิดซ้ า 

-จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้าน
กฎหมายและสิทธิหน้าที่ของตนเพื่อเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคม 
และปูองกันการกระท าความผิดซ้ า 

     สคช.ล าพูน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

2. โครงการให้ค าปรึกษาด้านคดี
แรงงานแก่ประชาชนผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ 

-ร้อยละของการตอบค าถามเป็นตามเวลาที่ก าหนด 
 

     ส านักงานคดี
แรงงานภาค 7 

กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 
1. โครงการส ารวจความพึงพอใจ      
ในการให้บริการเของเจ้าหน้าที่และ
พนักงานอัยการต่อประชาชนและ     
ผู้มาติดต่อราชการ ผ่าน QR Code 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการในการ
ให้บริการจากพนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่ธุรการในเรื่องที่ที่มา
ขอรับบริการ ความสะดวกรวดเร็วในการใหบ้ริการ การบริการที่
สุภาพ และได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 

     สอจ.  
มหาสารคาม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบาย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่น    

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. โครงการบูรณาการการแก้ไข
บ าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 

-ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นและ
นโยบายรัฐบาล 
-ร้อยละความพึงพอใจขององค์กรเครือข่ายที่บูรณการความร่วมมือ
กับส านักงานอัยการสูงสุด 

     สอย.ระยอง 
 

2 โครงการเสริมสร้างบทบาท
เครือข่ายการคุ้มครองเด็ก 

-จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องเสริมสร้าง
บทบาทเครือข่ายการคุ้มครองเด็ก 
-ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ 

     สอย.ประจวบ   
คีรีขันธ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 การสรรหามาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมใหม่เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐ 
1. โครงการการแลกเปลี่ยนข้อมูลคดี
ทางระบบสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 
(ส านักงานอัยการจังหวัด ศาลจังหวัด 
และส านักงานคุมประพฤติจังหวัด) 

-ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้มารับบริการไม่ต้อง
เดินทางไปรับบริการที่หน่วยงานอื่น 
-ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน            
ผู้มารับบริการ 

     สอจ.
ปราจีนบุรี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.โครงการ การสืบค้น-ติดตาม
สถานะการด าเนินคดีล้มละลาย             
ด้วยโปรแกรม Dropbox 

-จ านวนของส านักการน าโปรแกรม Dropbox มาใช้ในการสืบค้น
และติดตามสถานการณ์ด าเนินคดีล้มละลาย 

     ส านักงาน           
คดีล้มละลาย 

2. โครงการการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินคดีแพ่งในรูปแบบ 
Electronic Book 

-จ านวนเรื่องของระเบียบ ค าสั่ง หนังสือเวียนที่จัดเก็บในรูปแบบ 
Electronic Book 

     ส านักงานคดี
แรงงานภาค3 

3. โครงการ Time Line การขอ
ส านวนผ่านระบบ Trello 

-จ านวนส านวนที่มีการน าระบบ Application Trello มาใช้ในการ
ติดตามเส้นทางของส านวนและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

     สอย.นครพนม 

กลยุทธ์ที่ 3.2 การสร้างกลไกและระบบอ านวยการการให้บริการที่มีความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้รับบริการ 
1. โครงการ การขอคืนของกลางผ่าน
ระบบ Application Ago Tracking 

-ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาให้ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

     สอจ.      
กันทรลักษณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

2. โครงการการจัดท าส านวนขอตั้ง
ผู้จัดการมรดกผ่านระบบ Google 
Forms และ Mail Merge 

-จ านวนของส านวนการน าระบบ Google Forms และ Mail 
Merge มาใช้ในส านวนขอตั้งผู้จัดการมรดก 

     สคช.นครปฐม 

 

กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดการความรู้มุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรม 

-ร้อยละความส าเร็จในการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม      ส านักวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

กลยุทธ์ที่ 4.1 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส 
1)  โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ระบบคุณธรรม จริยธรรมและ             
การด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการฝุายอัยการ 

-ร้อยละของจ านวนข้าราชการที่กระท าความผิดทางวินัย      สกอ. 

2) โครงการพัฒนาระบบประเมนิผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ธุรการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างประจ าของส านักงาน           
อัยการสูงสุด   

-ร้อยละของจ านวนข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
ราชการสามารถใช้ระบบได้ทุกคน 

     สบบ. 

กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาความเป็นมืออาชีพในสายงาน 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน
อัยการด้านการไกล่เกลีย่และประนอม
ข้อพิพาททางอาญา 

-ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
อัยการในการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทเพ่ิมขึ้น 

     ส านักงาน
คดีอาญา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 66 67 68 69 70 

กลยุทธ์ที่ 4.3 การสร้างศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส 
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ข่าวสาร กฎหมาย และกระบวนการ
ยุติ ธ ร รมที่ ส าคัญของส านั ก งาน
อัยการสูงสุด 
 

- ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล ข่าวสารด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายและทั่วถึง 
-ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ฐานข้อมูล
ข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ส าคัญของ
ส านักงานอัยการสูงสุด 

     สลธ. 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว พบว่าประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 มีความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจส าคัญของ
ส านักงานอยัการสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการ
ปฏิบัติภารกิจของส านักงานอัยการสูงสุด  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพัฒนา
กระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/
นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พร้อมนี้ ผู้ศึกษาได้ปรับกลยุทธ์ตลอดจนแผนงานโครงการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 และการศึกษาพบว่า ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ความเป็นอิสระและไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายสูงมาก เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการยุติธรรม ในเรื่องการบริหารคดี การบังคับใช้กฎหมาย การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม จะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของส านักงานอัยการสูงสุดที่กฎหมายก าหนดไว้ นับว่าเป็น
จุดเด่นที่จะสามารถผลักดันและขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้สามารถบรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และในปัจจุบันการด าเนินคดีบางคดี อาจท าให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ในกระบวนการยุติธรรม ท าให้ภาพลักษณ์ของส านักงานอัยการสูงสุดเป็นไปในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
ดังนั้น การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมของส านักงานอัยการสูงสุด ให้กับ
ประชาชนและสังคมจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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4.2 ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนและการยุทธศาสตร์ไปใช้เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 -2570) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพ
และเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
   1)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแสดงถึงความส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ และการนิเทศ
แผนยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บทบาทและ
หน้าที่ของส านักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน 
   2)  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน เพ่ือประกอบการเสนอค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ให้สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3)  มีกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และระดับพ้ืนที่                   
โดยผู้บริหารองค์กรต้องให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน รวมถึงการแถลงนโยบายการ
บริหารงานองค์กรโดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่เปูาประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  4)  การติดตามและประเมินผล ควรมีระบบและกลไกส าคัญในการติดตามและประเมินผล
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนปฏิบัติงานประจ าปี เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการ
ในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือมีระบบ
การติดตามและประเมินผลโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
  5)  การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี หากไม่สามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีได้ หน่วยงานสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและ/
หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจกระท าได้ ดังนี้  คือ   
       5.1)  การปรับแผนปฏิบัติการในระดับกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง  

    5.2)  การปรับแผนปฏิบัติการในระดับโครงการ หมายถึง การยกเลิกหรือปรับปรุง
โครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์ เปูาหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
  6)  การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
โดยน าปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีถัดไป 
และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล 
 นอกจากนี้ การปรับปรุงแผนการด าเนินงานขององค์กร ควรจะใช้ PDCA เข้ามาพัฒนา
แผนงานและมีการปรับปรุงเพ่ือการแลกเปลี่ยนในทางที่ดีอยู่เสมอ เพ่ือให้เท่าทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหน่วยงานในการพัฒนาแผนของส านักงานอัยการสูงสุด ควร
เป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีความพร้อมในการเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาและร่วมมือร่วมใจในการสร้างแนวคิดในการพัฒนาและแก้ปัญหาการปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ส านักงานอัยการสู งสุดสามารถขับเคลื่อนภารกิจส าคัญได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมายในการมุ่งสู่การเป็น “องค์กรน าในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม” ต่อไป 
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ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                              

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐). ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 
ประทีป สังข์แก้ว. คู่มือวิธีวิเคราะห์ SWOT และจัดท ากรอบยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ. 
บุญเกียรติ การะเวกพันธ์ และคณะ. (2562). แผนปฏิบัติราชการ. สถาบันพระปกเกล้า. 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563-2566. www.ago.go.th 
นโยบายอัยการสูงสุด (พ.ศ. 2562) www.ago.go.th 
Greedisgoods. TOWS Matrix. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : https://greedisgoods.com /tows-

matrix (เข้าถึงเมื่อ 3 เมษายน 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : https://www.nesdc.go.th 
  /ewt_dl_link.php?nid=6422 (เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2564) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :  http://nscr.nesdc.go.th (เข้าถึงเมื่อ 5  
  เมษายน 2564) 
แผนปฏิรูปประเทศ (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : http://nscr.nesdc.go.th (เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2564) 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล     นางสาวศิริธร นาคท่ัง 

วัน เดือน ปีเกิด   19 พฤษภาคม 2521 

การศึกษา 
       พ.ศ. 2540                  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พณิชยการ)             
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
       พ.ศ. 2542                 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)        
     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
        พ.ศ. 2545                  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)                   
      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        พ.ศ. 2549                  นิติศาสตรบัณฑิต                                     
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
       พ.ศ. 2555                บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)             
      มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการท างาน 
  พ.ศ. 2543     เจ้าหน้าที่ธุรการ 1   
     กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
      พ.ศ. 2548     บุคลากร 3      
                                   ส านักบริหารกลาง  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
      พ.ศ. 2551     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
     ส านักบริหารกลาง  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
  พ.ศ. 2556     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
     ส านักบริหารกลาง  ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา     
  พ.ศ. 2561     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
     ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา       

ต าแหน่งปัจจุบัน 
      พ.ศ. 2562          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
     ส านักยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผน  ส านักงานอัยการสูงสุด  
  
 


