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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรท่ีมีผล

ตอการดำเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติตามหลักการความสมัพันธ

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ตลอดจนเพื่อจัดทำขอเสนอแนะที ่เปนประโยชน 

ในการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

ผลจากการตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมของสำนักงานอัยการส ูง สุด  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธี SWOT Analysis และการวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธดวยวิธี 

TOWS Matrix ทำใหสามารถกำหนดทิศทางการจัดทำ “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” ไดอยางชัดเจน โดยมีสาระสำคัญของแผน 

ประกอบดวย (1) ว ิส ัยท ัศน   “พล ิกโฉม สำน ักงานอ ัยการส ูงส ุดไปส ู องค กรด ิจ ิท ัล (Digital 

Transformation)” (2) พันธกิจท่ีสอดคลองกับอำนาจหนาท่ีของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 3 พันธกิจ 

คือ (2.1) สงเสริมการเปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริการดิจิทัลของ

สำนักงานอัยการสูงสุด รองรับการขับเคล่ือนภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด (2.2) สงเสริมใหสำนักงาน

อัยการสูงสุดมีระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลและระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหาร

จัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และปฏิบัติตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล และ (2.3) สงเสริมใหบุคลากรมีวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 

Culture) โดยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ และยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากรของสำนักงาน

อัยการสูงสุดในทุกกลุมทุกระดับ (3) ประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที ่ 1  

การแปรรูปบริการดิจิทัล (Digital Service Transformation) ยุทธศาสตรที ่ 2 ยกระดับทักษะ  

ความเช่ียวชาญดิจิทัล (Digital Capability Building) ยุทธศาสตรท่ี 3 การดิจิไทซกระบวนงาน (Process 

Digitization) ยุทธศาสตรท่ี 4 การแปรรูปโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure Transformation) 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนฯ ท่ีกำหนดไว สำนักงานอัยการสูงสุดควรใหความสำคัญกับ

การขับเคล่ือนแผนฯ สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยการส่ือสารใหแกบุคลากรของสำนักงานอัยการ

สูงสุดไดรับรูและมีความเขาใจที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พรอมท้ัง



ข 

 

กำหนดใหหนวยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุด นำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดแก วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร ไปใชเปนกรอบในการจัดทำแผนของหนวยงานภายใน

สำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตอไป รวมทั้งควรมีการวางระบบการ

กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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คำนำ 

 

เอกสารวิชาการเรื ่อง “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนักยุทธศาสตร  

รุ นที่ 15 ของศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย  

ซึ่งผูศึกษาไดนำความรูท่ีไดจากหลักสูตร การทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังการสัมภาษณขอมูล

ผู บริหารของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักยุทธศาสตร นโยบายและแผน 

สำนักงาน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่มีสวนเกี ่ยวของกับการจัดทำนโยบาย  

จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ และการประเมินผล ตลอดจนคำแนะนำจากอาจารยที ่ปรึกษา  

น.อ.ชูศักดิ์ เกษตรวิทย และคณาจารยของศูนยศึกษายุทธศาสตรทุกทาน ทำใหการศึกษาในครั้งนี้

สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

ผูศึกษาหวังวาเอกสารวิชาการเรื่อง “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570)” ฉบับนี้ จะเปนขอมูลที่เปนประโยชน 

กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในการจัดแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสำนักงานอัยการสูงสุด  

ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ

ดานการบริหาราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และผูที่สนใจนำไปศึกษา

คนควา เพื่อเพิ่มพูนความรูและนำไปตอยอดดานยุทธศาสตรท้ังในระดับองคการและระดับชาติตอไป 

ผูจัดทำ 

นายวีรศักด์ิ วรอิตตานนท 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตรรุนท่ี 15 
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บทท่ี  1 

บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการ

ปกครองประเทศมีประเด็นสำคัญที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก หมวด 6 

แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน

เพื่อใหเกิดเปน พลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว การจัดทำ การกำหนดเปาหมาย ระยะเวลา

ที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

กฎหมายบัญญัติ  หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ข) (ค) (ง) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศ

ในดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม และดานการบริหารราชการแผนดิน ใหเกิดผลดังตอไปนี ้

ดานการบริหารราชการแผนดิน  

(1) ใหมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดิน และ

การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อประโยชนในการบริหารราชการแผนดิน และเพื่ออำนวยความสะดวก 

ใหแกประชาชน  

(2) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน เพื่อใหเปน

ระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน  

(3) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน

กำลังคน ภาครัฐใหทันตอการเปล่ียนแปลงและความทาทายใหมๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับ

ภารกิจของ หนวยงานของรัฐแตละหนวยงานท่ีแตกตางกัน  

(4) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจใหผู มีความรู 

ความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตาม

ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทำ

ในส่ิงท่ีถูกตอง โดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มีความคิดสรางสรรคและคิดคน

นวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีมาตรการ คุมครองปองกันบุคลากรภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา  

(5) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื ้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย 

ตรวจสอบได และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 
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ดานกฎหมาย 

(1) มีกลไกใหดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ท่ีใชบังคับ

อยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ใหสอดคลองกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาใหสอดคลอง

กับหลักสากล โดยใหมีการใชระบบอนุญาตและระบบการดำเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเทาท่ี

จำเปนเพื่อใหการทำงานเกิดความคลองตัว โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และไมสรางภาระแกประชาชน

เกินความจำเปน เพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ และปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูประกอบ

วิชาชีพกฎหมายใหเปนผูมีความรอบรู มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 

(3) พัฒนาระบบฐานขอมูลกฎหมายของรัฐโดยใชเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อใหประชาชน

เขาถึงขอมูลกฎหมายไดสะดวก และสามารถเขาใจเนื้อหาสาระของกฎหมายไดงาย 

(4) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย 

ดานกระบวนการยุติธรรม 

(1) ใหมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน

เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา และมีกลไกชวยเหลือประชาชนผูขาดแคลนทุนทรัพย

ใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได รวมตลอดทั้งการสรางกลไกเพื่อใหมีการบังคับการตามกฎหมาย 

อยางเครงครัดเพื่อลดความเหล่ือมล้ำและความไมเปนธรรมในสังคม 

(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงาน

สอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี 

ท่ีเกี่ยวของทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ และสรางความเช่ือมั่นในการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมท้ังกำหนดใหการสอบสวนตองใช

ประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรมากกวาหนึ่งหนวยงานท่ีมี

อิสระจากกันเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมีทางเลือก 

(3) เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรขององคกรตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในกระบวนการ

ยุติธรรมใหมุงอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(4) ดำเนินการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ โดยแกไขปรับปรุงกฎหมาย

เกี่ยวกับหนาที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจใหเหมาะสม และแกไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการตำรวจใหเกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันวาขาราชการตำรวจ 

จะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมไดรับความเปนธรรมในการแตงตั้ง และโยกยาย และการพิจารณา

บำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแตงตั้งและโยกยายตองคำนึงถึง

อาวุโสและความรูความสามารถประกอบกันเพื่อใหขาราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีอิสระ 

ไมตกอยูใตอาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
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ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580  ซึ ่งร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดใหรัฐมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตาม

หลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน ตอมาไดมี

การตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชกับสวนราชการ ทุกหนวย

มีหนาที ่ดำเนินการเพื ่อใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที ่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 - 2580) คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ  

พ.ศ. 2561 – 2580 จะประกอบดวยความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการ

แขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายไดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียม

และความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ ท้ังนี้ 

การพัฒนาประเทศในชวงเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 

ซึ ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติด านความมั ่นคง 2) ยุทธศาสตร ชาติ 

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรชาติ

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม และ 6) ยุทธศาสตรชาติ 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนแผนระดับท่ี 2 

(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560) ที่ถายทอดยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับที่ 1) ไปสู

การปฏิบัติ มีผลผูกพันกับสวนราชการที่เกี่ยวของจะตองจัดทำ แผนระดับที่ 3 ซึ่งเปนการแปลงแผน

ระดับที่ 1 และ 2 ไปสูการปฏิบัติโดยโครงการ/การดำเนินงานตองมีความสอดคลอง มีการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณท่ีสอดคลองกับแผนแมบทฯ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย 

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง” โดยเปาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 จะประกอบดวย

ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและ 

การกระจายรายไดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ ความเทาเทียมและความเสมอภาคของ

สังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ มีอยู

ดวยกัน 2 ดาน คือ ดานกระบวนการยุติธรรม ไดกำหนดประเด็นท่ีตองทำการปฏิรูปไวจำนวน 10 ประเด็น 
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คือ 1) การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจน 2) การพัฒนา

กลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 3) การพัฒนากลไก 

การบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ 4) การปรับกระบวนทัศน 

ในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสรางความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม 5) การปรับปรุงระบบ

การสอบสวนคดีอาญาเพื่อใหมีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ

อยางเหมาะสม 6) การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของทุกฝาย 

ใหชัดเจนเพื ่อมิใหคดีขาดอายุความ 7) การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื ่อสรางความเชื ่อมั่น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 8) การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร

เพื่อความถูกตองสมบูรณของขอเท็จจริงแหงคดี 9) การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตางๆ  

ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

10) การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

ดานการบริหารราชการแผนดิน มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อ (1) สรางภาครัฐของประชาชน 

เพื ่อประชาชน สามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย 

ไดอยางมีประสิทธิผล (Customized Public Service) (2) พัฒนาโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย 

กะทัดรัด ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง (Agile Structure) และระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง 

(High Performance Public Service) (3) พัฒนากำลังคนภาครัฐใหมีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอยาง

มีคุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรม พรอมนำการพัฒนาประเทศ (Highly Competent Public Officials) 

(4) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรูความสามารถสูง และ

สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ (5) เพื่อสรางคานิยมและวัฒนธรรมความซื่อสัตยสุจริตบนหลัก

ธรรมาภิบาล กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินเพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐอยางเปนรูปธรรม ประกอบดวย “6 เรื่อง - 24 กลยุทธ - 56 แผนงาน” 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ไดกำหนดใหการพัฒนาเทคโนโลยีภาคร ัฐไวในหมุดหมายที ่ 13 คือ ไทยมีภาครัฐที ่ทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน ภาครัฐจำเปนตองเรงพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดชองวางของ

การปฏิบัติงานใหมีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

บนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการ

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ตองดำเนินการเพื่อรับมือกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

และเสริมสรางความสามารถของภาครัฐ ประกอบดวย (1) พัฒนาการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย 

สะดวก ประหยัด แกประชาชนและผูประกอบการ โดยพฒันาคุณภาพการใหบริการและเปดโอกาสให

ภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม (2) ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน 
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เชื ่อมโยง เปดกวาง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ  

(3) ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ และ

สรางระบบบริหารจัดการ และ (4) การสรางระบบบริหารภาครัฐท่ีสงเสริมการปรับเปล่ียนและพัฒนา

บุคลากรใหมีทักษะที่จำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ

ภาครัฐใหเอื ้อตอการพัฒนาประเทศ ซึ่งตอบสนองตอเปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

จำนวน 2 เปาหมาย ไดแก (1) เปาหมายหลักท่ี 3 การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยมี

บริการสาธารณะทั่วถึง เทาเทียม และ (2) เปาหมายหลักที่ 5 การเสริมสรางความสามารถของ

ประเทศในการรับมือกับความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงภายใตบริบทโลกใหม 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ 

ประกอบดวย (1) แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ (2) แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผน

วาดวยความมั่นคงแหงชาติ และ (3) แผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ

แผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 

คณะรัฐมนตรีมีมติใหกำหนดหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนแผนแมบทฯ ใน 3 ระดับ ไดแก (1) ประเด็น

แผนแมบทฯ (2) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ และ (3) เปาหมายระดับแผนยอยของ 

แผนแมบทฯ โดยมีภารกิจหลักในการประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

โดยเฉพาะการใหขอเสนอแนะในการจัดทำแผนระดับท่ี 3 และการดำเนินงานท่ีสอดคลองกันตามหลักการ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนระดับท่ี 3 ประกอบดวย 2 แผนหลัก 

ไดแก (1) แผนปฏิบัติการดาน...และ (2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป  

จะเห็นไดวา ทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ภาครัฐไดใหความสำคัญใน

การมุงมั่นและผลักดัน นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่มุงเนนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สมัยใหมสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนประเทศสูรูปแบบ

ใหมใหเปนเศรษฐกิจดิจิทัลอยางยั ่งยืน โดยมียุทธศาสตรหลักที ่สำคัญตามแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู การเปนรัฐบาลดิจิทัลอันเปนการเสริมสราง 

การบริการดานดิจิทัล ซึ่งประกอบดวยการพัฒนารากฐานและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใหบริการ 

ในภาครัฐ นำไปสูการลดเอกสาร กระดาษในทุกข้ันตอนการดำเนินงาน เพิ่มความสะดวก รวดเร็วและ

ถูกตอง กอใหเกิดความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

สำนักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรที่นำกฎหมายมาใชเพื่อรักษาความยุติธรรมใหกับ

ประชาชนและสังคม สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดซึ ่งเปนหนวยงานภายในของ

สำนักงานอัยการสูงสุดไดเห็นปญหาและอุปสรรคที ่สำคัญในการพัฒนาองคกรไปสูองคกรดิจ ิทัล  
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โดยปญหาสำคัญที่ทำใหสำนักงานอัยการสูงสุดไมสามารถดำเนินการตามความมุงหวังไว มีอยูดวยกัน  

3 ประการ คือ  

1. ปญหาดานโครงสรางการบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากเดิมผูบริหาร

ของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด และผูตรวจการอัยการ) แตละทาน 

มีวาระในการดำรงตำแหนงเปนวาระส้ันเพียงประมาณ 1 - 2 ป ทำใหการดำเนินการดานการบริหาร 

มีความไมแนนอนและไมตอเนื่อง 

2. ปญหาดานทรัพยากรบุคคล เนื่องดวยสำนักงานอัยการสูงสุดมีการแบงขาราชการ

เปน 2 ประเภท คือ ขาราชการอัยการ (พนักงานอัยการ) และขาราชการธุรการ ซึ่งพนักงานอัยการ 

มีหนาที่เกี่ยวกับภารกิจหลักทั้ง 3 ดานของสำนักงานอัยการสูงสุด คือ งานดานอำนวยความยุติธรรม

ทางอาญา งานดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ และงานดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายแกประชาชน สำหรับขาราชการธุรการมีหนาท่ีสนับสนุนงานของพนักงานอัยการใหสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีดังกลาวได โดยงานท่ีสนับสนุน เชน งานดานนิติการ ดานงบประมาณ ดานการเงินการคลัง ดานพัสดุ 

ดานแผนและนโยบาย ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซึ่งขาราชการธุรการสวนใหญเปนขาราชการ 

ที่รับราชการมานานยังไมมีความคุนชินกับการเปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบกระดาษเปนระบบ

ดิจิทัล และบางสวนไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการทำงานภายใตระบบดิจิทัล จึงยังขาดความรู 

ความชำนาญ ทำใหไมอยากเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานประกอบกับสำนักงานอัยการสูงสุดยังขาด

อัตรากำลังในสวนของขาราชการท่ีจะมาเพิ่มและทดแทนบุคลากรชุดเดิม 

3. ปญหาดานงบประมาณ เปนปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากปญหาบุคลากรท่ีขาดแคลนและ 

ขาดการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ ทำใหบุคลากรสวนใหญขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินการ

ตามยุทธศาสตรของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งสงผลตอการปฏิรูปประเทศและกระทบตอผลสัมฤทธิ์

ของยุทธศาสตรชาติ การขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามยุทธศาสตรสงผลโดยตรง

ตอการไดรับการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการสูงสุดไดรับงบประมาณ

ในโครงการท่ีขอรับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณลดนอยลง จึงสงผลตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 

ดังนั ้นสำนักงานอัยการสูงสุดจึงใหความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาเปนเครื ่องมือ

สนับสนุนการทำงานและพยายามพัฒนาหลอมรวมเทคโนโลยีดิจิทัลเขากับกระบวนการทำงาน  

การบริหารจัดการองคกรและการสร างนว ัตกรรมในการทำงานปรับเปลี ่ยนร ูปแบบการทำงานของ 

สำนักงานอัยการสูงสุดใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใสสามารถตรวจสอบได เพื่อนำ

สำนักงานอัยการสูงสุดไปสูศูนยกลางการใหขอมูลและบริการความยุติธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศ (OAG e-Justice Hub) ประกอบกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำใหเห็นความสำคัญและความจำเปนอยางยิ ่งที ่ตองดำเนินการ

ปรับเปลี่ยนแผนและนโยบายตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารของประเทศ เพื่อนำไปสูการปรับเปล่ียนองคกรอัยการยุคใหมท่ีขับเคล่ือน

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการกำหนด

แผนงานเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ  ตองมีสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

ที่กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ โดยจัดทำเปนแผน 5 ป ซึ่งตอง

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ 

ที่เกี ่ยวของ เพื่อใหการดำเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหารงบประมาณ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามหลักการความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและ

วิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ที ่มีผลตอการดำเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ที่มีคุณภาพ 

สอดคลองเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ที่มีผลตอการดำเนินงานของ

สำนักงานอัยการสูงสุดท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

1.2.2 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.2.3 เพื่อจัดทำขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) สูการปฏิบัติ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตดานเอกสาร 

1) ศึกษาเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวของกับการพัฒนางานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปองคกรไปสูองคกรดิจิทัล การกำหนดยุทธศาสตร การวางแผน และ

การขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

2) ศึกษายุทธศาสตรชาติ 6 ดาน แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ฉบับ 

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และแผนอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวของ 
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1.3.2 ขอบเขตดานประชากร 

ดำเนินการสัมภาษณผู ใหขอมูลสำคัญ เพื ่อวิเคราะหสภาวะแวดลอมทาง

ยุทธศาสตรของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีประชากรประกอบดวย ผูบริหารของสำนักงานเลขาธิการ

อัยการสูงสุด ผูอำนวยการสำนักยุทธศาสตร นโยบายและทำแผน และผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

1.3.3 ขอบเขตดานเวลา 

ใชเวลาในการดำเนินการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล

ในหวงเวลาระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2565 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1 การรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลในประเด็นสภาวะแวดลอมที่มีผลตอ

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2566 - 2570) และแนวทางการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

2) ขอมูลทุติยภูมิ เกี ่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวของก ับการพัฒนางาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำองคกรไปสูดิจิทัล การกำหนดยุทธศาสตร การวางแผน และ 

การขับเคลื ่อนแผนสู การปฏิบัติ รวมทั ้งขอมูลแผนในระดับตาง ๆ ของประเทศประกอบดวย 

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจฯ รางแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 นโยบายของคณะรัฐมนตรี หลักการความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) และแผนท่ีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ จากหองสมุดศูนยศึกษา

ยุทธศาสตรสถาบันวิชาการปองกันประเทศ และจากเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ 

1.4.2 การจัดระเบียบขอมูล 

เมื่อรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิตามขางตนแลว หลังจากนั้นจะนำ

ขอมูลมาจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกตอง เพื่อเตรียมขอมูลสำหรับการวิเคราะหในข้ันตอนตอไป 

1.4.3 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล 

1) ตรวจสอบสภาวะแวดลอมและวิเคราะหสภาวะแวดลอม ขององคกรดวยวิธี 

SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอกจะใช C-PEST และกรอบการวิเคราะหปจจัย

ภายในจะใชการวิเคราะหคุณลักษณะขององคกร 7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) 

2) ใหกลุ มตัวอยางใหน้ำหนักเพื ่อระบุปจจัยหลักดวยวิธีการใหคาคะแนน  

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปจจัย โดยปจจัยท่ีมีคาคะแนนสูงจะเปนปจจัยหลัก ไลเรียงกันลงมา 
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3) ใชเทคนิคการจับคู   (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) เพ ื ่อนำมา

ประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร จัดกลุมกลยุทธ และสังเคราะหเปนกลยุทธทางเลือก 

4) กำหนดแนวทางการพัฒนาขององคกรโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.4.4 การนำเสนอขอมูล 

นำเสนอขอมูลในเชิงพรรณนาที่เกี ่ยวของกับการศึกษาและวิเคราะหสภาวะ

แวดลอม (SWOT Analysis) ที่มีผลตอการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด สำหรับใชจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ท่ีมีคุณภาพ สอดคลองเช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ตามหลักการความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  

1.5 ขอจำกัดของการศึกษา 

ระยะเวลาในการดำเนินการมีเพียง 2 เดือน ซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถตรวจสอบสภาวะ

แวดลอมท่ีเกี่ยวของกับสำนักงานอัยการสูงสุดไดครบถวนชัดเจนเทาท่ีควร 

1.6 ประโยชนท่ีไดรับ 

1.6.1 ไดทราบถึงแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา การกำหนดยุทธศาสตร  

การวางแผนและการขับเคล่ือนแผนสูการปฏิบัติ 

1.6.2 ไดทราบถึงสภาวะแวดลอมที่มีผลตอการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

อัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

1.6.3 ไดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ที ่ม ีคุณภาพสอดคลองเชื ่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

 



 

บทท่ี 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 

ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว ตอมาเพื่อให

เปนไปตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตรแตละดานไดจัดทำแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

จำนวน 23 แผนแมบท ซึ่งมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองนำไปปฏิบัติใหเห็นผลเปน

รูปธรรม รวมท้ังการจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะ

นำไปสูการปฏิบัติ เพื ่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นอกจากนี้ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 ไดเห็นชอบใหจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย  

แผนระดับท่ี 1 ไดแก ยุทธศาสตรชาติ  

แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผนวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  

แผนระดับท่ี 3 ไดแก แผนท่ีจัดทำข้ึนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และ

แผนระดับที่ 2 ใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว และการดำเนินงานที่สอดคลองกันตามหลักการ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยแผนระดับท่ี 3 ประกอบดวย 2 แผนหลัก 

ไดแก (1) แผนปฏิบัติการดาน... และ (2) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป และรายป 
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แผนภาพที ่1 สรุปความเชื่อมโยงของแผน 3 ระดับ 

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2565 

แผนภาพที ่2 หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) 

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2565 
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2.1.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) เปนยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศระยะยาวฉบับแรกของประเทศไทย ท่ีใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและ

บูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมาย 

การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร 

ประกอบดวย  

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที ่3 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564 
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2.1.2 แผนระดับท่ี 2 : แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและ

ประเด็นยุทธศาสตร ของยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็น

ตัดขามยุทธศาสตรและการประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรใหมี

ความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน มีทั้งสิ้น 23 แผนแมบท โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

จะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมที ่เกี ่ยวของของแผนแมบท เปาหมายและตัวชี ้วัด 

ในการดำเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป รวมท้ังกำหนดแนวทางการพัฒนา และ

แผนงาน/โครงการท่ีสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพื่อเปนกรอบในการดำเนินการของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ ่งจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ ที่จะตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามนั้น รวมท้ังการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบท ซึ่งจะ

นำไปสูการปฏิบัติเพื ่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน  

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลา

ดังกลาว ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวของสอดคลอง

กับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ในประเด็นดังนี้ 

1) แผนแมบทฯ (7) ประเด็น โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล  

โครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล ทั้งในสวนของ

โครงขายสื ่อสารหลักภายในประเทศและระหวางประเทศใหสามารถบริการไดอยางตอเนื ่อง 

และมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโนมการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีดานดิจิทัล สนับสนุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นำไปสู การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศและการเปนศูนยกลาง 

ดานดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการการใชงานโครงสรางพื้นฐาน

และสิ่งอำนวยความสะดวกดานดิจิทัลรวมกัน รวมทั้งสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบนิเวศ ปรับปรุง

กฎหมายที ่ เก ี ่ยวของ เพ ื ่อนำไปส ู การพัฒนาอ ุตสาหกรรมเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลท ี ่ม ีศ ักยภาพ 

และเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตสำหรับกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั ้นสูง ตลอดจนกำหนดมาตรการ  

แนวปฏิบัติในการคุมครองสิทธิและขอมูลสวนบุคคล จัดใหมีมาตรการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคาม 

ไซเบอรท่ีเหมาะสมและสอดคลองตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในอนาคต 

2) แผนแมบทฯ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเปนทั้งเปาหมายและ

เครื่องมือกลไกใน การรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตรชาติดานอื่น ๆ ใหสามารถดำเนินการจน

บรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนที่วางไว ดังนั้นแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการบริการ
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ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐจึงมุงเนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย 

ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและ

สนับสนุนใหเปนประเทศไทย 4.0 ที่สามารถกาวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอยางยั่งยืน  

ดวยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”  

แผนแม บทภายใต ย ุทธศาสตร ชาต ิประเด ็น การบร ิการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุงเนนพัฒนาการใหบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ

ของผูใชบริการ และเปนการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไรรอยตอ โดยใหความสำคัญ 

กับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ  

เพื ่อใหประชาชนและผู ร ับบริการทุกกลุ มสามารถเขาถึงไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

หลากหลายชองทาง ตรวจสอบได ไมมีขอจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุมคนรวมทั้งนำนวัตกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดคาใชจายของประชาชน 

3) แผนแมบทฯ (22) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู 

ทิศทางการขับเคลื ่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต

ยุทธศาสตรชาติกำหนดให กฎหมายเปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ มีเปาหมายหลัก 

ใหกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเปนไปเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจึงถูกจัดทำขึ้น เพื ่อเปนกลไกสำคัญ

ตอบสนองตอการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดวยการมุงเนนให กฎหมายมีความเปนพลวัตท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทตาง ๆ เปลี ่ยนแปลงไปและเปนไปตามความตองการของประชาชน และมี

กระบวนการยุติธรรมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสรางการเปลี่ยนแปลง

ขนานใหญ มุงเนนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใหเกิดความโปรงใสและพลวัต

ใหกับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกภาคสวนในสังคม 

มีโอกาสไดรับประโยชนจากการพัฒนาประเทศอยางเทาเทียม เปนธรรม และทั่วถึง ประกอบดวย  

2 แผนยอย ไดแก 

การพัฒนากฎหมาย โดยเนนการดำเนินการปรับปรุง แกไข ยกเลิกกฎหมาย 

ใหมีเทาที่จำเปนและสอดคลองบริบทและไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศจากนำเทคโนโลยี

ดิจิทัล นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกตใช และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมอยางจริงจัง 

และเปนรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลำดับชั้นใหเชื่อมโยงกันอยางเปนเอกภาพ  

ไมขัดกัน มีการนำกฎหมายไปใชอยางมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใสซึ่งเปนกลไกสำคัญที่จะนำ

กระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหล่ือมล้ำและความไมเทาเทียม 
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การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอำนวยความยุติธรรมใหเปนไปอยางเสมอภาค 

โปรงใส เปนธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในกระบวนการ

ยุติธรรมใหดำเนินงานสอดประสานกันอยางเปนองคาพยพเพื่อใหสามารถจัดการกับขอขัดแยง กรณี

พิพาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.3 แผนระดับที่ 2 : แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมา

จากสถานการณโควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565  

จัดทำขึ้นในชวงเวลาของการพัฒนาประเทศทามกลางสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ความปกติใหม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกอีกนานัปการ 

โดยการจัดทำแผนแมบทเฉพาะกิจฯ ครั้งนี้ ไดนำแนวคิด “ลมแลวลุกไว” อันประกอบดวย การพรอมรับ 

(Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพรอมเติบโตอยางยั ่งยืน (Transform)  

ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนหลักคิดในการพัฒนา เพื่อใหประเทศไทย 

มีความเขมแข็ง เทาทัน มีศักยภาพในการรับและลดความเสี่ยง สามารถสรางสรรคผลประโยชน 

จากโอกาสที่เกิดขึ ้นไดอยางเปนรูปธรรม ตลอดจนยืนหยัดและเจริญเติบโตตอไปไดทามกลาง 

การเปล่ียนแปลงตาง ๆ โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ “คนสามารถ ยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบาง

ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง สรางอาชีพและกระจายรายไดสู ทองถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสู 

ภาวะปกติ โดยมีประเด็นการพัฒนา 4 ประการ ประกอบดวย 

1) การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local 

Economy) เพื่อลดความเส่ียงในการพึ่งพาตางประเทศ  

2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั่งยืนใน

ระยะยาว (Future Growth)  

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการขับเคล่ือน

การพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหสนับสนุน

อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพ  

4) การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) ใหสอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลกระทบตอศักยภาพของประเทศ 
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2.1.4 แผนระดับท่ี 2 : แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

แผนการปฏิร ูปประเทศ เปนแผนระดับที ่ 2 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันท่ี 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งทุกหนวยงานตองดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) นำไปสูการปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ 

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

ของแตละชวงเวลา 5 ป โดยแผนการปฏิร ูปประเทศ ฉบับปร ับปร ุง ที ่ประกาศใชเมื ่อวันท่ี  

25 กุมภาพันธ 2564 จะดำเนินการคูขนานไปกับเลมแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใช 

เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่เปนกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหนวยงาน โดยแผนการปฏิรูป

ประเทศท้ัง 13 ดาน สำนักงานอัยการสูงสุด มีภารกิจที่เกี่ยวของสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศ 

3 ดาน คือ ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม และดานการบริหารราชการแผนดิน  

แผนการปฏิรูปประเทศดานกฎหมาย นับตั้งแตการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

ในราชกิจจานุเบกษา เมื ่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ไดมีการดําเนินการตามเรื ่องและประเด็นปฏิรูปท้ัง  

10 เรื ่อง ซึ ่งในหลายเรื ่องไดมีการดําเนินการจนแลวเสร็จ แตเนื ่องจากยังคงมีความจําเปนที่จะตอง

ขับเคลื่อนการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดํานกฎหมายโดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปที่มีความสําคัญ

และเปนประโยชนตอประชาชน เพื่อผลักดันใหดําเนินการแลวเสร็จโดยเร็วและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดํานกฎหมายจึงไดจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศดํานกฎหมายฉบับปรับปรุง 

แผนภาพที ่4 ประเด็นการพัฒนาท่ีตองใหความสำคัญเปนพิเศษ (Priority Focus Areas) 

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ, 2563 
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โดยมุงเนนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาครัฐที่จะกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน

อยางมีนัยสําคัญ 5 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายที ่สร ํางภาระหรือเปนอุปสรรค 

ตอการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและ

เปนรูปธรรม 

(2) จัดใหมีกลไกทางกฎหมายเพื่อใหมีการพิจารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไมใช

ความผิดรํายแรงใหเปนโทษปรับเปนพินัย เพื่อลดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

(3) จัดใหมีกลไกกําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนําที่ควบคุม 

กํากับดูแล และบังคับการใหเป นไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย 

(4) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอรางกฎหมาย 

(5) จ ัดทําประมวลกฎหมายเพื ่อรวบรวมกฎหมายเร ื ่องเดียวก ันไว ด  วยกัน 

เพื่อความสะดวกในการใชงาน 

โดยแผนปฎิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

ดานกระบวนการยุติธรรมไดยกรางแผนการปฏิรูปฯ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และประชาชนแลว สรุปเปนขอเสนอปฏิรูปประเทศดานกระบวนการยุติธรรมใน 10 ประเด็น โดยมีหัวขอ

และกิจกรรมท่ีสำคัญ ดังนี้ 

ประเด็นปฏิร ูปที ่  1 การกำหนดระยะเวลาดาเน ินงานในทุกขั ้นตอนของ

กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน เพื่อใหประชาชนไดรับความยุติธรรมโดยไมลาชา มีกิจกรรมปฏิรูป 

ที่สำคัญ คือ ใหหนวยงานกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนแลวประกาศใหประชาชนทราบ 

สรางกระบวนการรับเรื ่องรองเรียน มีระบบการประเมินและปรับปรุงระยะเวลาตามที่ประกาศ 

เปนระยะ และสรางระบบการตรวจสอบและ/หรือแจงความคืบหนาการดำเนินการใหประชาชนทราบ 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนากลไกชวยเหลือและเพิ่มศักยภาพเพื่อใหประชาชน

เขาถึงกระบวนการยุติธรรม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ คือ กำหนดมาตรการเพื่อชวยเหลือและ

คุ มครองผู เสียหาย พยาน ผู ตองหาและจำเลยในการดำเนินคดี การพัฒนาระบบการจัดใหมี

ทนายความชวยเหลือคดี ปรับปรุงระบบประกันตัว การพัฒนาและสงเสริมระบบการไกลเกล่ีย 

ขอพิพาท พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และสงเสริม

ใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอน 

ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอยางเครงครัด

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำมีกิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ คือ นำระบบประเมินความเสี่ยงมาใชทดแทน 

การเรียกทรัพยสินเปนหลักประกัน เพิ่มมาตรการลงโทษท่ีหลากหลาย นำโทษปรับตามความสามารถ 
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ในการชำระ (Day Fines) มาใช และแกไขกฎหมายแพงและพาณิชยเรื ่องหนี้และสัญญาเพื ่อลด 

ความเหล่ือมล้ำ 

ประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศนในการบริหารงานยุติธรรมเพื่อสราง

ความปลอดภัยและความเปนธรรมในสังคม มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ คือ ทบทวนการจำแนก

ประเภทยาเสพติดและพัฒนาระบบบำบัดผูติดยาเสพติด ลดอุปสรรคในการกลับคืนสูสังคมของ 

ผูพนโทษ มีระบบการกำหนดโทษท่ีโปรงใสและไดสัดสวนยิ่งข้ึน มีระบบยุติคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบ

ถวงดุลการใชดุลพินิจท่ีเหมาะสม และบูรณาการฐานขอมูลเกี่ยวกับผูกระทำผิด 

ประเด ็นปฏ ิร ูปท ี ่  5 การปร ับปร ุงระบบการสอบสวนคด ีอาญาเพื่ อ ให  

มีการตรวจสอบและถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะสม มีกิจกรรม

การปฏิรูปที่สำคัญ คือ กำหนดประเภทหรือลักษณะคดีที ่ควรจะมีการสอบสวนรวมกันระหวาง

พนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ มีกฎหมายเกี่ยวกับการกันผูรวมกระทำความผิดเปนพยาน และ

ใหพนักงานอัยการมีอำนาจสอบสวนเพิ่มเติม 

ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี 

ที ่เกี ่ยวของทุกฝายใหชัดเจนเพื่อมิใหคดีขาดอายุความ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ คือ กำหนด

ระยะเวลาในการสงสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนใหแกพนักงานอัยการ เพื่อใหมี

ระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสำนวนและบูรณาการความรวมมือเพื่อแกปญหาขอขัดของท่ีอาจ

เกิดจากการประสานงานท่ีลาชา 

ประเด็นปฏิร ูปที ่ 7 การพัฒนาระบบการสอบสวนเพื ่อสรางความเชื ่อมั่น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ มีกิจกรรมการปฏิรูปที่สำคัญ คือ  

ใหผูเสียหายสามารถรองทุกข กลาวโทษ ณ สถานีตำรวจแหงใดก็ได สรางระบบปองกันการแทรกแซง

หรือครอบงำการใชดุลพินิจในการทำสานวนของพนักงานสอบสวน และจัดต้ังหนวยงานในสำนักงาน

อัยการสูงสุดมีหนาท่ีวิเคราะหคำพิพากษาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

ประเด็นปฏิรูปที่ 8 การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตรเพื ่อความถูกตองสมบูรณ 

ของขอเท็จจริงแหงคดี มีกิจกรรมการปฏิร ูปที ่สำคัญ คือ จัดตั ้งคณะกรรมการเพื ่อกำหนด 

มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตร ใหมีผูปฏิบัติงาน

ดานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวชที่เพียงพอและมีความเปนอิสระ และพัฒนาหลักเกณฑการรับฟง

พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 

ประเด็นปฏิรูปท่ี 9 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมองคกรตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อมุงอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว มีกิจกรรม

การปฏิรูปที่สำคัญ คือ มีมาตรการขจัดวัฒนธรรมองคกรที่เปนอุปสรรคตอการอำนวยความยุติธรรม
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โดยสะดวกรวดเร็ว นำเทคโนโลยีมาใชในการทำงานภายในหนวยงานและงานบริการประชาชน และ

กำหนดตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นปฏิร ูปที ่ 10 การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุต ิธรรม 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ มีกิจกรรมการปฏิรูปท่ีสำคัญ คือ ปรับปรุงเขตอำนาจศาล

และกฎหมายเพื่อใหรองรับการคาระหวางประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดี และพัฒนางาน

อนุญาโตตุลาการระหวางประเทศ 

ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดินมีการทบทวน โดยให

ความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของ

สถานการณชีวิตวิถีใหม (New Normal) และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยุทธศาสตรชาติมีวัตถุประสงคหลัก

เพื่อสรางภาครัฐใหมีความโปรงใส เปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐาน

การทำงานที่มีคุณภาพสูงในระดับสากล มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมุงเนนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ท่ีชัดเจน สำหรับกิจกรรมการปฏิรูปท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชนตอ

ประชาชนอยางมีนัยสำคัญภายใตแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบดวย 

(1) ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล 

(2) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัว และ

เปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ 

(3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและ

รักษาไวซึ่งคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม 

(4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

(5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อใหเกิด 

ความรวดเร็ว คุมคา โปรงใสปราศจากการทุจริต 

แผนการปฏิรูปดานการบริหารราชแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) มีกิจกรรมทั้งส้ิน  

5 กิจกรรม ดังนี ้

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู

ระบบดิจิทัล โดยดำเนินการเรงรัดพัฒนาขอมูลภาครัฐใหพรอมสำหรับการใชประโยชน จัดใหมี

แพลตฟอรมการจัดบริการแบบบูรณาการ และบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform)  

ที ่ม ีคุณภาพ ตรงตามความจำเปนทั ้งในสภาวการณปกติและฉุกเฉินเร งดวน และสอดคลอง 

กับความตองการพื้นฐานที่แทจริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน เรงพัฒนาระบบกลาง

และแอพพลิเคช่ันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services) รวมถึงหลักเกณฑมาตรฐาน

ท่ีเกี่ยวของสำหรับการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมีการเริ่มตนใชงานจริง สงเสริม
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การบูรณาการแลกเปล่ียนขอมูลและ ขอมูลขนาดใหญ (Big data) ภาครัฐ และการนำมาใชประโยชน

อยางเปนรูปธรรม ยกระดับความสามารถหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรภาครัฐเพื่อไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล สงเสริมใหเกิดระบบนิเวศดานดิจิทัล จัดใหมีโครงสราง

พื้นฐานดานดิจิทัลสำหรับบริการภาครัฐ ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค สื่อสาร

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน 

คลองตัว และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ โดยดำเนินการทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับ สถานการณปจจุบันรองรับ

ชีวิตวิถีใหม (New Normal) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู ระบบเปด  

เพื่อใหไดมา และรักษาไวซึ่งคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม โดยดำเนินการ

เปลี่ยนระบบการทำงานดานบริหารทรัพยากรบุคคลเปนระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการสรรหาคนดี  

คนเกง เขาสู ตำแหนงสำคัญไดทันการณ พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับ 

การทำงานภายใตภาวะชีวิตวิถีใหม (New Normal) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื ้นท่ี  

โดยการมีสวนรวมของประชาชน โดยการทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในสวน

ภูมิภาค โดยสรางและพัฒนากลไกการทำงานท่ีเนนการบูรณาการ/เช่ือมโยงการทำงานของหนวยงาน

ในพื ้นที ่ พัฒนารูปแบบการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที ่ม ีความคลองตัว  

ในระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลใหมีการทำงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงิน

เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต 

2.1.5 แผนระดับที่ 2 : รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได จ ัดทำ 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับใชเปนแผนพัฒนา

ประเทศไทยในระยะ 5 ป ซึ่งเปนการแปลงยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

เพื ่อเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที ่พัฒนาแลว  

มีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งการพัฒนา 

ประเทศในระยะของรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  

มีหน ึ ่งในหมุดหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ คือ “หมุดหมายที ่  13 ไทยมีภาคร ัฐที ่ท ันสมัย  

ม ีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน” ที ่ม ุ งเร งพัฒนาและปรับตัวเพื ่อลดชองวางของ 
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การปฏิบัติงานใหมีศักยภาพท่ีเหมาะสม ในฐานะท่ีเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

บนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม คือ การปรับเปล่ียนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการ

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมุงการบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 

2.2 ขอมูลพ้ืนฐานของสำนักงานอัยการสูงสุด 

2.2.1 ประวัติสำนักงานอัยการสูงสุด 

อำนาจหนาที่บางประการของพนักงานอัยการปจจุบันมีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

เรียกวาตำแหนง “ยกกระบัตร” ซึ ่งมีหนาที่สอดสองดูแลความผิดและความชอบของเจาเม ือง  

กรมการเมืองซึ่งเปนผูใชอำนาจตุลาการดวยสมัยนั้น และสอดสองอรรถคดีความทั่วไปในหัวเมือง  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดตั้งกรมอัยการขึ้น โดยอยูในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรมเมื่อวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2436  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศรวมพนักงานอัยการ 

ซึ ่งแยกเปนอัยการหัวเมืองกับอัยการกรุงเทพฯ มาไวที ่กรมอัยการ และทรงมีพระราชดำริให 

เปลี่ยนชื่อเรียกคำวา “ยกกระบัตร” เปน “อัยการ” พรอมทั้งยายสังกัดจากกระทรวงยุติธรรมเปน

กระทรวงมหาดไทย 

ตอมาในป พ.ศ. 2534 คณธรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดออก

ประกาศใหแยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย โดยใหเปนหนวยงานอิสระอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของนายกรัฐมนตรี และเปล่ียนช่ือจาก “กรมอัยการ” เปน “สำนักงานอัยการสูงสุด”  

หลังจากมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255 

ไดกำหนดให องคกรอัยการเปนองคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มีความเปนอิสระไมอยูในบังคับบัญชาและ

กำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

และในปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 248 กำหนดให 

องคกรอัยการเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ มีหนาท่ีและอำนาจตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

โดยพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาและส่ังคดีและปฏิบัติหนาท่ีเปนไปโดยรวดเร็ว เท่ียงธรม และ

ปราศจากอคติท้ังปวง 

2.2.2 สภาพท่ัวไปของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 

กำหนดให องคกรอัยการประกอบดวย ก.อ. อัยการสูงสุด, และพนักงานอัยการอื่น โดยมีสำนักงาน

อัยการสูงสุดเปนหนวยงานธุรการ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงาน
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บุคคล การงบประมาณและการดำเนินการอื่น และนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและ

เปนผูแทนนิติบุคคล และใหขาราชการฝายอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด 

ท้ังนี้มาตรา 23 กำหนดอำนาจหนาท่ีของสำนักงานอัยการสูงสุดไวดังนี้ 

1. ใหความชวยเหลือประชาชนในการดำเนินการทางกฎหมายรวมตลอดทั้งใน

การคุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

2. ใหคำปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล และ

หนวยงานของรัฐ 

3. ใหคำปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล  

ซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน ท้ังนี้ ตามท่ีเห็นสมควร 

4. ดำเนินการเกี ่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาล หรือ

หนวยงานของรัฐซึ่งพนักงานอัยการไดรับดำเนินคดีให 

5. ดำเนินการตามที่รัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดำเนินการนั้นจะขัดตองานใน

หนาท่ี หรืออาจทำใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการ 

6. ดำเนินการเกี ่ยวกับการฝกอบรมเพื ่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการ 

ฝายอัยการ 

7. ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอำนวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐและประชาชน 

8. ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเรื่อง 

ท่ีอยูในอำนาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจและหนาที่ของพนักงาน

อัยการหรือสำนักงานอัยการสูงสุด 

ในการตรวจรางสัญญาตาม (2) และ (3) ใหสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนาที่รักษา

ประโยชนของรัฐ ในการนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดมีหนาท่ีรายงานรัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐตาม (2) หรือ

นิติบุคคลตาม (3) ท่ีเปนคูสัญญาใหทราบถึงขอท่ีควรปรับปรุงหรือแกไขใหสมบูรณ ขอเสียเปรียบหรือขอท่ี

อาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 

อำนาจหนาที่ของพนักงานอัยการ ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน

อัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 มีดังนี้ 

(1) อำนาจและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

(2) ในคดีอาญา มีอำนาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอำนาจและหนาท่ีของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 
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(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอำนาจและหนาท่ีดำเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน

ของรัฐท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือในกระบวนการ

ทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวงกับมีอำนาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่น ซึ่งบัญญัติวาเปนอำนาจและหนาท่ี

ของสำนักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่อง 

การท่ีไดกระทำไปตามหนาท่ีก็ดีหรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการท่ีได

กระทำตามคำสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ

เจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งกระทำการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตาง 

ใหก็ได 

(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หร ือกรณีม ีข อพิพาทที ่ต องดำเน ินการทาง

อนุญาโตตุลาการท่ีหนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมี

พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีพิพาทกับรัฐบาลหรือระหวาง

หนวยงานของรัฐดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็ได 

(6) ในคดีที่ราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการ 

มีอำนาจเปนโจทกได 

(7) ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของ

การยึดทรัพยสินใชคาปรับตามคำพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

(8) ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลย หรือประกันรับสิ่งของไปดูแลรักษา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอำนาจและหนาที่ดำเนินคดีในการบังคับใหเปนไป

ตามสัญญานั้น ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

(9) อำนาจและหนาที ่ตาม ก.อ. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบเพื ่อปฏิบ ัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

(10) ปฏิบัติหนาที ่อ ื ่นตามที ่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจและหนาที่ของ

พนักงานอัยการ 

(11) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กำหนดใหเปนอำนาจและหนาที่สำนักงานอัยการสูงสุด 

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุด 

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

อัยการจะออกคำสั่งเรียกบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของมาใหถอยคำก็ได แตจะเรียกคูความอีกฝายหนึ่งมาให

ถอยคำโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมได 

พนักงานอัยการตำแหนงใดมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งไดเพียงใดใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.อ. 
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ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบงหนวยงาน และการกำหนด

อำนาจและหนาที่ของหนวยงานภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 นั้น ไดมีการปรับปรุง

โครงสราง การแบงหนวยงาน การกำหนดอำนาจและหนาที่ของหนวยงานภายในของสำนักงาน

อัยการสูงสุด ใหสอดคลองกับภารกิจขององคกรอัยการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

โดยไดจัดตั้ง สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด เปนหนวยงานราชการธุรการ ขึ้นตรงตอ

อัยการสูงสุด มีเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ มีอำนาจและหนาท่ี ดังนี้ 

(ก) รับผิดชอบงานยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

อัยการสูงสุด รวมทั้งกำกับ เรงรัด และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

อัยการสูงสุด 

(ข) รับผิดชอบงานนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการงบประมาณ

ของสำนักงานอัยการสูงสุดใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ นโยบายของรัฐบาล แผนการ

บริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(ค) รับผิดชอบงานจัดทำคำของบประมาณรายจายประจำป บริหารและจัดสรร

งบประมาณ การวิเคราะห ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการใชจายงบประมาณรายจาย

ประจำป 

(ง) รับผิดชอบงานจัดองคกร งานจัดระบบงาน งานอัตรากำลัง งานบริหารงาน

บุคคล และงานวินัยของขาราชการธุรการและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด งานการคลัง งานพัสดุ 

งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ งานสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร รวมถึงการจัดทำแผนงานดังกลาว และงานอื่นท่ีไมอยู ในอำนาจหนาที่ของหนวยงาน

ราชการใดโดยเฉพาะ 

(จ) รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการที่เกี ่ยวกับการบริหารงานทั้งปวงของขาราชการธุรการและบุคลากรของ

สำนักงานอัยการสูงสุด 

(ช) รับผิดชอบงานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการในสำนักงานอัยการสูงสุด 

(ซ) รับผิดชอบงานอาคารและท่ีดินของสำนักงานอัยการสูงสุด 

(ฌ) รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑและงานหองสมุด 

(ญ) รับผิดชอบงานบริหารจัดการงานท้ังปวงท่ีสนับสนุนงานในอำนาจหนาท่ีของ

พนักงานอยัการ หรือสำนักงานอยัการสูงสุด ตามท่ีอัยการสูงสุดมอบหมาย 
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สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวยสำนักงานภายใต 

การกำกับดูแลรับผิดชอบ จำนวน 13 สำนัก ดังนี้ 

1. สำนักบริหารกลาง 

2. สำนักเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. สำนักวิทยบริการ 

4. สำนักยุทธศาสตร นโยบาย และแผน 

5. สำนักบริหารงบประมาณ 

6. สำนักการคลัง 

7. สำนักบริหารทรัพยสิน 

8. สำนักบริหารอาคารและท่ีดิน ออกแบบและกอสราง 

9. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 

10. สำนักวินัยและระบบคุณธรรม 

11. สำนักสิทธิประโยชนและสวัสดิการ 

12. สำนักบริหารเงินนอกงบประมาณและคาธรรมเนียมความแพง 

13. สำนักนิติการ 

2.2.3 โครงสรางและบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด 

โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุด 

สำนักงานอัยการสูงสุดมีการจัดระเบียบโครงสรางของหนวยงานในสังกัดตาม

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบงหนวยงาน และการกำหนดอำนาจและหนาท่ีของหนวยงาน

ภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย  

1) หนวยงานราชการอัยการ   

2) หนวยงานราชการธุรการ  

 



26 
 

แผนภาพท่ี 5 โครงสรางสำนักงานอัยการสูงสุด 

ท่ีมา : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2565 

 

 

 

ขอมูลบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุด 

 ประเภท 

ระดับ 
ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร รวม 

ปฏิบัติงาน 335    335 

ชำนาญงาน 771    771 

อาวโุส 70    70 

ปฏิบัติการ  2,217   2,217 

ชำนาญการ  1,503   1,503 

ชำนาญการพเิศษ  260   260 

เช่ียวชาญ  25   25 

ทรงคุณวุฒิ  1   1 

ตน   42 5 47 

สูง   20 4 24 

รวม 1,176 4,006 62 9 5,253 

 แผนภาพท่ี 6 จำนวนบุคลากรขาราชการธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด 

ท่ีมา : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2564 



27 
 

2.2.4 ขอมูลพื้นฐานดานงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด 

 

 

2.2.5 แผนยุทธศาสตร สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 - 2566 

แผนยุทธศาสตร สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2563 – 2566 นี้ เปนการกำหนด

ทิศทางของสำนักงานอัยการสูงสุดระหวางป พ.ศ. 2563 ถึง พ.ศ. 2566 จัดทำโดยสำนักงานอัยการสูงสุด

ร วมกับคณะที ่ปร ึกษาจากสถาบันเพิ ่มผลผลิตแหงชาติ โดยใหความสำคัญเปนอยางย ิ ่งกับ 

ความคาดหวังและการมีสวนรวมของบุคลากรในสำนักงานอัยการสูงสุด และผูมีสวนไดสวนเสีย  

ซึ่งสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งยุทธศาสตรในระดับประเทศและระดับหนวยงาน 

เพื่อทำใหการพัฒนาประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร จำนวน 4 ประเด็น 

สำหรับประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ประเด็น

ยุทธศาสตรที ่ 3: การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู /นวัตกรรมผาน 

การเชื ่อมโยงเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ท ันสมัย โดยมีว ัตถุประสงคของประเด็นยุทธศาสตรเพื ่อ 

เพิ ่มประสิทธิภาพระบบงาน ซึ ่งหมายรวมถึง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที ่ครอบคลุม 

ทั้งกระบวนการทำงานที่สำคัญและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานอัยการสูงสุดใหไดมาตรฐาน

แผนภาพท่ี 7 ขอมูลพื้นฐานดานงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ท่ีมา : สำนักงานอัยการสูงสุด, 2565 
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และมีผลิตภาพที่เพิ ่มขึ้น โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งระบบการจัดการความรูเพื ่อมุ งสู การสราง

นวัตกรรมและระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับองคกร 

2.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

McKinsey 7-s Framework เปนเครื่องมือทางการบริหารอีกหนึ่งชนิดท่ีสามารถ

นำมาชวยในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ ่งเครื ่องมือดังกลาวถูกคิดคนขึ ้นมา  

โดย Thomas J. Peters และ Robert H.Waterman ที่ปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในป 

ค.ศ. 1978 ซึ่งตอมาแนวคิดดังกลาวไดถูกนำมาตีพิมพไวในหนังสือท่ีช่ือวา In Search of Excellence 

ซึ่งเปนหนังสือที่ขายดีเปนอยางมากในป ค.ศ. 1982 โดยหลักการของแนวคิดนี้ คือ ตองการนำเสนอ

กรอบการประเมินองคการในดานประสิทธิภาพขององคการที ่มาจากความสัมพันธของปจจัย

องคประกอบตาง ๆ ท้ัง 7 ปจจัยท่ีอยูภายในองคการ ดังนี้ 

S1 – กลยุทธขององคการ (Strategy) คือ แผนการใชทรัพยากรทั้งหมดของ

องคการท่ีมีอยู เพื่อบรรลุจุดหมายท่ีวางไว กลยุทธเปนตัวกำหนดการตัดสินใจ และการกระทำตอปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอกท้ังท่ีเปนอุปสรรค และโอกาสตอความสำเร็จ 

S2 - โครงสรางองคการ (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองคการแสดง

ความสัมพันธและสายการบังคับบัญชา กำหนดขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองคการ

อาจจะเปนแบบการรวมศูนยอำนาจการตัดสินใจ หรือกระจายอำนาจการตัดสินใจ 

S3 - ระบบปฏิบัติงาน (System) คือ ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายใน

องคการทั ้งที ่เปนทางการและไมเปนทางการ ที ่ชวยใหองคการสามารถดำเนินไปไดอย างมี

ประสิทธิภาพ เชน ระบบการวางแผน ระบบดานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร ซึ ่งระบบหรือขั ้นตอนการทำงานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการทำงานตาง ๆ ของ

องคการ 

S4 - บุคลากร (Staff) คือ การบร ิหารงานทรัพยากรบุคคล ที ่รวมตั ้งแต 

การพิจารณาคัดเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาความสามารถ 

ของพนักงาน การควบคุม ติดตามประเมินผลการทำงานและการใหเงินเดือน รางวัล หรือแมแต 

การลงโทษใหออกจากงาน เปนตน 

S5 - ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) คือ ความเชี ่ยวชาญ ความโดดเดน 

ความสามารถในการทำงานของพนักงาน องคการจำเปนตองมีพนักงานที ่ม ีทักษะเพียงพอตอ 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 
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S6 - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ของผูบริหาร คือ ผูนำองคการมีบทบาท

สำคัญตอความสำเร็จขององคการ ผูนำองคการตองเปนแบบอยางของพนักงาน รูจักสรางวัฒนธรรม

องคการท่ีชวยใหองคการเดินไปสูความสำเร็จ 

S7 - คุณคาหรือคานิยมรวม (Shared Value) คือ สิ ่งที ่คนทั้งองคการยึดถือ

รวมกัน มุ งมั ่นในสิ่งเดียวกัน ทำโดยไมมีการบังคับ แตเปนวัฒนธรรมองคการ วิธีปฏิบัติ ปรัชญา 

การทำงานที่ทุกคนยอมรับและทำตาม คานิยมรวมเปรียบเสมือนหัวใจขององคการที่เชื่อมประสาน

องคการเขาดวยกัน 

โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยใช 7S มีดังนี้ 

ตารางท่ี 1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคกรโดยใช 7S 

7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

1. กลยุทธ

ขององคการ 

(Strategy) 

S1 สำน ักงานอ ัยการส ูงส ุด ม ีการ

ก ำหนดว ิ ส ั ยท ั ศน   ภ า รก ิ จ  แผน 

ยุทธศาสตร นโยบายของผูบริหาร และ

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน

อัยการสูงสุด ระยะ 3 ป 

 

W1 ย ั ง ไ ม  ม ี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด

แผนปฏิบัต ิราชการที ่สอดคลองกับ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 

Relationship : XYZ) ท่ีชัดเจน 

W2 การถายทอดยุทธศาสตรของหนวย

ไปยังผู ปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม ทำให

บุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน 

ส  ง ผล ให  ผล ง าน ไม  ตอบสนองต อ

วัตถุประสงค และยุทธศาสตรของหนวย

เทาท่ีควร 

2. โครงสราง

องคการ 

(Structure) 

S2 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนวยงาน

ในสังก ัดกระจายอยู ในทุกพื ้นท ี ่ ท่ัว

ประเทศ เมื ่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชจะทำใหสามารถบริการประชาชน

ไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

S3 สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนวยงาน

ระดับภูมิภาคที่ทำหนาที่กำกับดูแลการ

ดำเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งเปน

กลไกในการประสานงานใหเกิดความ

คลองตัวและสอดคลองกับสภาพบริบท

W3 โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุด

ในรูปแบบองคกรหลัก ยังมีการบริหารงาน

แบบแยกสวน ขาดการบูรณาการอยาง

แทจริง สงผลใหขาดประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการในภาพรวม 

W4 มีความแตกตางในดานศักยภาพของ

แตละสำนักงาน ทั้งปจจัยเรื่องขนาดของ

สำนักงานฯ ท่ีต้ัง บุคลากร และทรัพยากร

ทางดานเทคโนโลย ี
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7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

ของพื้นท่ี เมื่อนำเทคโนโลยีมาใชจะทำให

สามารถบริการประชาชนไดอยางทั ่วถึง

และรวดเร็ว 

S4 สำนักงานอัยการสูงสุดมีการแบง

โครงสรางการบริหารราชการภายในท่ี

ชัดเจน โดยมีขาราชการ 2 ประเภท คือ 

ขาราชการอัยการ และขาราชการธุรการ 

ซ ึ ่ งม ีระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศท่ี

สน ับสน ุนการปฏ ิบ ัต ิงานตามความ

ตองการของผูใชงาน 

 

 

 

W5 หนวยงานภายในบางหนวยงาน

ไดรับการมอบหมายงานที ่ไมตรงตาม

ภารกิจหลักของหนวยงาน 

3. ระบบ

ปฏิบัติงาน 

(System) 

S5 สำน ักงานอ ัยการส ู งส ุดม ี ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหลายระบบ 

โดยมีการพัฒนาระบบยอยภายในเพื่อใช

งานตามภารกิจและความตองการของ

หนวยงานภายใน 

W6 ระบบยอยที ่ม ีการพัฒนาแตละ

ระบบ ไมม ีบูรณาการระบบงานและ

ขอมูล จึงไมสามารถเชื่อมโยงระบงาน

และขอมูลตาง ๆ ได 

 

W7 ขาดฐานขอมูลที ่ถูกตองชัดเจนใน

ภาพรวม และขาดระบบบริหารจัดการ

ฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ในการนำ

ฐานขอมูลไปใชและบูรณาการเขากับ

ฐานขอมูลของหนวยงานอื่นในดานการ

พัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

W8 การพ ัฒนาระบบเทคโนโลย ีของ

สำนักงานอัยการสูงสุดใชระบบการจัดซื้อ

จัดจางบุคคลภายนอก (Outsource) 

4. บุคลากร 

(Staff) 

S6 สำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากร

จำนวนมาก 

W9 การจัดสรรบุคลากรบางตำแหนง 

ไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ 

ทำให  ไม สามารถทำงานได อย างมี

ประสิทธิภาพ 

W10 บุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดาน

เทคโนโลยีมีเปนจำนวนนอย 
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7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

5. ทักษะ 

ความรู 

ความสามารถ 

(Skill) 

S7 บุคลากรมีความรู มีทักษะ และ

ความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติตาม

ภารกิจหลักของสำนักงานอัยการสูงสุด  

W11 บุคลากรสวนใหญขาดทักษะและ

ความรูดานเทคโนโลยี 

 

W12 ไมมีแผนพัฒนาบุคลากร สงผลให

บ ุคลากรไม ได ร ับการพ ัฒนาทักษะ 

คว ามร ู   แ ละคว ามสามา รถ ด  า น

เทคโนโลย ี

6. รูปแบบ

การบริหาร

จัดการ 

(Style) 

S8 ผูบริหารมีนโยบายในการ

บริหารงานเรื่องการพฒันาสำนักงาน

อัยการสูงสุดใหเปนองคกรดิจิทัล 

 

W13 ผูบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด 

(อัยการสูงสุด) มีวาระในการดำรงตำแหนง

ที่สั้น สงผลใหนโยบายของผูบริหารไมได

รับการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 

7. คุณคาหรือ 

คานิยมรวม 

(Shared 

Value) 

 W14 บุคลากรขาดความตระหนักถึง

คานิยมรวมของสำนักงานอัยการสูงสุด 

เน ื ่องจากขาดการผล ักด ันและการ

ถายทอดลงสูผูปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

2.3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช C-Pest (C- PEST Analysis) 

เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวยปจจัย 5 ดาน ดังนี้   

1) ดานผูรับบริการ (Customer : C) วิเคราะหผูรับบริการ ซึ่งประกอบดวย หนวยงาน

ของรัฐอื่น และประชาชนท่ัวไป เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

2) ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal : P) วิเคราะห ยุทธศาสตร ชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ กฎหมาย นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ 

ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  

3) ดานเศรษฐกิจ (Economic : E) วิเคราะหสภาพและแนวโนมเศรษฐกิจท่ีประสบปญหา

เศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด–19 ที่สงผลกระทบตอการจางงาน

และคุณภาพชีวิตประชาชน  

4) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Society : S) ปญหาการความเหลือ่มล้ำและความยากจนของ

ประเทศ  

5) ดานเทคโนโลยี (Technological : T) วิเคราะหในเรื่องความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ท่ีสงผลท้ังดานบวกและดานลบตอหนวยงาน 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST 

ดานการวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. ดานผูรับบริการ 

(Customer : C) 

O1 ผู รับบริการมีแนวโนมความ

ตองการเขาถึงบริการโดยใชระบบ

เทคโน โลย ี ส า รสน เทศข อง

สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มมากข้ึน 

T1 ผู รับบริการแตละประเภทมีความ

ตองการระบบเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 

 

 

T2 หน วยงานของร ัฐอ ื ่น ๆ ม ีความ

ตองการเชื่อมโยงระบบ แตไมสามารถ

เชื่อโยงระบบได เนื่องจากระบบของแต

ละหนวยงานพัฒนาแยกสวนกัน 

2. ดานการเมืองและ

กฎหมาย 

(Political and 

legal : P) 

O2 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใต ย ุทธศาสตร ชาต ิ  และ

เปาหมายการพัฒนาประเทศใน

แผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐ

เปนองคกรดิจิทัล 

T3 การแกไขกฎหมายเพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ โดย

วิธ ีการทางเทคโนโลยีสารเทศ ยังไม

สามารถดำเนินการไดครบถวน 

3. ดานเศรษฐกิจ 

(Economic : E) 

O3 เ ศ รษฐก ิ จขอ งประ เทศ

ถดถอยจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 สงผล

ให ประชาชนไม  ม ี ร าย ไ ด  ท่ี

เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตอง

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เพ ื ่อลดภาระคาครองชีพของ

ประชาชน 

T4 งบประมาณของประเทศมีจำนวน

จำกัด สงผลใหงบประมาณของสำนักงาน

อัยการสูงสุดลดลงทุกป ทำใหขาดแคลน

งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. ดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

(Society : S) 

O4 ความเหลื ่อมล้ำและความ

ยากจนท่ีเพิ่มข้ึน จากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณ

คด ีอาญาม ีมากข ึ ้ น  หากไม

ดำเนินการปรับเปลี ่ยนวิธ ีการ

T5 ประชาชนท ี ่มาต ิดต อม ีความรู

ทางดานเทคโนโลยีท่ีไมเทากัน  
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ดานการวิเคราะห โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะ

ทำใหมีงานคางเปนจำนวนมาก 

5. ดานเทคโนโลย ี

(Technological: T) 

O5 เ ท ค โ น โ ลย ี ใ นป  จจ ุ บั น 

ห น  ว ย ง า น แ ล ะ ป ร ะ ช า ชน

สามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

เขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลาย

ชองทาง 

T7 การเปล ี ่ยนแปลงที ่รวดเร ็วของ

เทคโนโลยี สงผลใหระบบเทคโนโลยีท่ี

นำมาใชขาดความทันสมัย 

 

2.4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดลอมภายใน  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. สำนักงานอัยการสูงสุด มีการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร นโยบายของ

ผูบริหาร และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด ระยะ 3 ป 

2. สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนวยงานในสังกัดกระจายอยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ เมื่อนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะทำใหสามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 



34 
 

3. สำนักงานอัยการสูงสุด มีหนวยงานระดับภูมิภาคที่ทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนินงาน

ตามภารกิจหลัก รวมท้ังเปนกลไกในการประสานงานใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับสภาพบริบท

ของพื้นท่ี เมื่อนำเทคโนโลยีมาใชจะทำใหสามารถบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

4. สำนักงานอัยการสูงสุดมีการแบงโครงสรางการบริหารราชการภายในที่ชัดเจน โดยมี

ขาราชการ 2 ประเภท คือ ขาราชการอัยการ และขาราชการธุรการ ซึ ่งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความตองการของผูใชงาน 

5. สำนักงานอัยการสูงสุดมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหลายระบบ โดยมี 

การพัฒนาระบบยอยภายในเพื่อใชงานตามภารกิจและความตองการของหนวยงานภายใน 

6. สำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรจำนวนมาก 

7. บุคลากรมีความรู มีทักษะ และความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติตามภารกิจหลักของ

สำนักงานอัยการสูงสุด 

8. ผูบริหารมีนโยบายในการบริหารงานเรื่องการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดใหเปน

องคกรดิจิทัล 

จุดออน (Weakness) 

1. ยังไมมีแนวทางในการจัดแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(Causal Relationship : XYZ) ท่ีชัดเจน 

2. การถายทอดยุทธศาสตรของสำนักงานอัยการสูงสุดไปยังผู ปฏิบัติงานยังไมเปน

รูปธรรม ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนยุทธศาสตร และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

เทาท่ีควร 

3. โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุดในรูปแบบองคกรหลัก ยังมีการบริหารงานแบบ

แยกสวน ขาดการบูรณาการอยางแทจริง สงผลใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม 

4. มีความแตกตางในดานศักยภาพของแตละสำนักงาน ทั ้งปจจัยเรื ่องขนาดของ

สำนักงานฯ ท่ีต้ัง บุคลากร และทรัพยากรทางดานเทคโนโลย ี

5. หนวยงานภายในบางหนวยงานไดรับการมอบหมายงานท่ีไมตรงตามภารกิจหลักของหนวยงาน 

6. ระบบยอยที่มีการพัฒนาแตละระบบ ไมมีบูรณาการระบบงานและขอมูล จึงไมสามารถ

เช่ือมโยงระบงานและขอมูลตาง ๆ ได 

7. ขาดฐานขอมูลที่ถูกตองชัดเจนในภาพรวม และขาดระบบบริหารจัดการฐานขอมูล 

ที่มีประสิทธิภาพ ในการนำฐานขอมูลไปใชและบูรณาการเขากับฐานขอมูลของหนวยงานอื่นในดาน

การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีของสำนักงานอัยการสูงสุดใชระบบการจัดซื้อจัดจาง

บุคคลภายนอก (Outsource) 
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9. การจัดสรรบุคลากรบางตำแหนงไมเหมาะสมกับความรู ความสามารถ ทำใหไมสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10. บุคลากรท่ีมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีมีเปนจำนวนนอย 

11. บุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรูดานเทคโนโลยี 

12. ไมมีแผนพัฒนาบุคลากร สงผลใหบุคลากรไมไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู และ

ความสามารถดานเทคโนโลย ี

13. ผูบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มีวาระในการดำรงตำแหนงท่ีส้ัน 

สงผลใหนโยบายของผูบริหารไมไดรับการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 

14. บุคลากรขาดความตระหนักถึงคานิยมรวมของสำนักงานอัยการสูงสุด เนื่องจากขาด

การผลักดันและการถายทอดลงสูผูปฏิบัติอยางท่ัวถึง 

สภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) 

1. ผูรับบริการมีแนวโนมความตองการเขาถึงบริการโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มมากข้ึน 

2. ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศ

ในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงาน

ของรัฐเปนองคกรดิจิทัล 

3. เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผล

ใหประชาชนไมมีรายไดที่เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดภาระ

คาครองชีพของประชาชน 

4. ความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่เพิ ่มขึ ้น จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณ

คดีอาญามีมากขึ้น หากไมดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะทำใหมีงานคางเปน

จำนวนมาก 

5. เทคโนโลยีในปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึง

แหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง 

อุปสรรค (Threats) 

1. ผูรับบริการแตละประเภทมีความตองการระบบเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 

2. หนวยงานของรัฐอื่น ๆ มีความตองการเช่ือมโยงระบบ แตไมสามารถเช่ือโยงระบบได 

เนื่องจากระบบของแตละหนวยงานพัฒนาแยกสวนกัน 

3. การแกไขกฎหมายเพื ่อรองรับการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ โดยวิธีการทาง

เทคโนโลยีสารเทศ ยังไมสามารถดำเนินการไดครบถวน 
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4. งบประมาณของประเทศมีจำนวนจำกัด สงผลใหงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด

ลดลงทุกป ทำใหขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ประชาชนท่ีมาติดตอมีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีไมเทากัน 

6. การเปลี ่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี สงผลใหระบบเทคโนโลยีที ่นำมาใช 

ขาดความทันสมัย 

2.5 การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 

2.5.1 การกำหนดคาน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ผูศึกษาสงแบบวิเคราะหการถวงน้ำหนักสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ใหกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูบริหารของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักยุทธศาสตร 

นโยบายและแผน ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมีสวนเกี ่ยวของกับการจัดทำ

นโยบาย จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ และการประเมินผล จำนวนท้ังส้ิน 7 คน โดยใหพิจารณาตาม

หลักการและความสำคัญวาปจจัยดานใดเปนจุดแข็งหรือปญหาตอองคกรมาก ใหกำหนดน้ำหนัก

คะแนนมากกวารายการที่เปนจุดแข็งหรือปญหาตอองคกรนอย โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกัน

เปน 1 น้ำหนักในแตละดาน อาจเทากันหรือไมเทากันก็ได ข้ึนอยูกับความสำคัญ ไดผลดังตารางนี้ 

ตารางท่ี 3 คาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

คนท่ี 

รายการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 

 

𝑿𝑿� 

S1: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.17 

S2: โครงสรางองคกร (Structure) 0.20 0.10 0.20 0.20 0.20 0.15 0.10 0.16 

S3: ระบบในการดำเนินงานของ

องคกร (Systems) 

0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.20 0.10 0.14 

S4: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.15 0.20 0.15 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 

S5: ความรูความสามารถของ

บุคลากร (Skill) 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.12 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ

บริหารของผูบริหารระดับสูง (Style) 

0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.16 

S7: คานิยมรวมกัน (Shared Value) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางท่ี 4 คาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

                คนท่ี 

รายการ 

ปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 

 

𝑿𝑿� 

C : พฤติกรรมของลูกคา  0.15 0.30 0.15 0.20 0.15 0.25 0.20 0.20 

P : การเมืองและกฎหมาย  0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

E : เศรษฐกิจ  0.20 0.10 0.30 0.20 0.20 0.10 0.20 0.19 

S : สังคมและวัฒนธรรม  0.30 0.20 0.20 0.20 0.30 0.20 0.10 0.21 

T : เทคโนโลยี  0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.25 0.30 0.20 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

2.5.2 การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

ผู ศึกษาสงแบบสอบถามโดยใหกลุ มตัวอยางซึ ่งเปนผู บริหารของสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักยุทธศาสตร นโยบายและแผน ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ และผู มีสวนเกี ่ยวของกับการจัดทำนโยบาย จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ และ 

การประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 7 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็นดังกลาวสงผลตอ 

การปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ในชองสีเทา        โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดมากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดมาก 

3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนอย 

1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนอยท่ีสุด 

ผูวิจัยไดนำผลคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ย ไดผลดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4 

ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายใน 7S 

ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนน

เฉลี่ย 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness 

1. กลยุทธของ

องคการ 

(Strategy) 

4.71 S1 ม ีการกำหนดว ิ ส ัยท ั ศน  

ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร นโยบาย

การบริหารงานของอัยการสูงสุด 

และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ด ิจ ิท ัลของสำน ักงานอ ัยการ

สูงสุด ระยะ 3 ป 

3.29 W1 ยังไมมีแนวทางในการจัด

แผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลอง

กับความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(Causal Relationship : XYZ) 

ท่ีชัดเจน 

 

   3.86 W2 การถายทอดยุทธศาสตร

ของหนวยไปยังผู ปฏิบัติยังไม

เป นร ูปธรรม ทำใหบ ุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน 

สงผลใหผลงานไมตอบสนองตอ

วัตถุประสงค และยุทธศาสตร

ของหนวยเทาท่ีควร 

2. โครงสราง

องคการ 

(Structure) 

4.71 S2 ม ี สำน ั ก ง าน ในส ั ง กั ด

สำนักงานอัยการสูงสุด กระจาย

อยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

3.86 W3 โครงสร างของสำน ักงาน

อัยการสูงสุดในรูปแบบองคกร

หลัก ยังมีการบร ิหารงานแบบ

แยกสวน ขาดการบูรณาการอยาง

แทจริง สงผลใหขาดประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการในภาพรวม 

 4.71 S3 มีหนวยงานระดับภูมิภาค ท่ี

ทำหน  าท ี ่ กำก ั บด ู แลการ

ดำเน ินงานตามภารก ิ จของ

สำนักงานอัยการสูงสุด รวมท้ัง

เปนกลไกในการประสานงานให

เกิดความคลองตัวและสอดคลอง

กับสภาพบริบทของพื้นท่ี 

3.57 W4  ม ีความแตกต าง ในเ ชิง

คุณภาพของแตละสำนักงาน 

ท ั ้ งป จจ ัย เร ื ่ องขนาด ท ี ่ ต้ัง 

บ ุ ค ล า ก ร  แ ละ ท ร ั พย ากร

ทางดานเทคโนโลย ี
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ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนน

เฉลี่ย 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness 

 4.57 S4 มีการแบงการบริหารราชการ

ภายในสำนักงานอัยการสูงสุด

ตามประเภทของขาราชการใน

ส ั งก ัด โดยม ีข  าราชการ 2 

ประเภท คือ ขาราชการอัยการ 

และขาราชการธุรการ 

2.86 W5 หนวยงานบางหนวยงาน

ไดร ับการมอบหมายงานที่ไม

ต ร ง ตามภารก ิ จ ห ล ั ก ข อ ง

หนวยงาน 

3. ระบบ

ปฏิบัติงาน 

(System) 

4.57 S5 ม ีการพัฒนาระบบยอย

ภายในสำนักงานหลายระบบ 

3.57 W6 ระบบยอยที่มีการพัฒนาแต

ละระบบ ไม  ม ี บ ู รณาก าร

ระบบงานและข อม ูล จ ึ งไม

สามารถเชื ่อมโยงระบงานและ

ขอมูลตาง ๆ ได 

   3.57 W7 ขาดฐานข อม ูลท ี ่ถ ูกต อง

ชัดเจนในภาพรวม และขาดระบบ

บริหารจัดการฐานขอมูลท ี ่ มี

ป ร ะ ส ิ ท ธ ิ ภ า พ  ใ น ก า รน ำ

ฐานขอมูลไปใชและบูรณาการ

เขากับฐานขอมูลของหนวยงาน

อ ื ่ น ในด  านก ารพ ั ฒนา3.6

กระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

   3.14 W8 ก า ร พ ั ฒ น า ร ะ บ บ

เทคโนโลยีของสำนักงานอัยการ

สูงสุดใชระบบการจัดซื้อจัดจาง

บุคคลภายนอก (Outsource) 

4. บุคลากร 

(Staff) 

5.00 S6 สำนักงานอัยการสูงสุดมี

บุคลากรจำนวนมาก 

3.43 W9 การจัดสรรบุคลากรบาง

ตำแหนงไมเหมาะสมกับความรู 

ความสามารถ ทำใหไมสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดลอมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดลอมภายใน : จุดออน 

คะแนน

เฉลี่ย 

Strength คะแนน

เฉลี่ย 

Weakness 

   3.57 W10 บุคลากรท่ีมีความรูและ

ทักษะดานเทคโนโลยีมีเปน

จำนวนนอย 

5. ทักษะ 

ความรู 

ความสามารถ 

(Skill) 

3.57 S7 บุคลากรมีความรู มีทักษะ 

และความชำนาญเฉพาะใน

การปฏิบัติตามภารกิจหลัก

ของสำนักงานอัยการสูงสุด 

3.71 W11 บุคลากรสวนใหญขาด

ท ั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม ร ู  ด  า น

เทคโนโลย ี

   3.43 W12 ไมมีแผนพัฒนาบุคลากร 

สงผลใหบุคลากรไมไดรับการ

พ ัฒนาทักษะ ความร ู   และ

ความสามารถดานเทคโนโลย ี

6. รูปแบบการ 

บริหารจัดการ 

(Style) 

5.00 S8 ผูบริหารมีนโยบายในการ

บริหารงานเรื ่องการพัฒนา

สำนักงานอัยการสูงสุดใหเปน

องคกรดิจิทัล 

 

4.29 

 

W13 ผู บริหารของสำนักงาน

อัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มี

วาระในการดำรงตำแหนงที่ส้ัน 

สงผลใหนโยบายของผูบริหาร

ไมไดร ับการขับเคลื ่อนอย าง

ตอเนื่อง 

7. คุณคาหรือ 

คานิยมรวม 

(Shared 

Value) 

  3.43 W14 บุคลากรขาดความตระหนัก

ถึงคาน ิยมร วมของสำนักงาน

อัยการสูงสุด เนื ่องจากขาดการ

ผลักดันและการถายทอดลงสู ผู

ปฏิบัติอยางท่ัวถึง 
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ตารางท่ี 6 การใหคะแนนสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST 

ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค 

คะแนน

เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน

เฉลี่ย 

Threats 

1. ดาน

ผูรับบริการ 

(Customer : C) 

4.71 O1 ผ ู  ร ั บบร ิ ก ารม ี ความ

ต องการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทำใหสามารถ

นำเขาและเขาถึงขอมูลของ

สำนักงานอัยการสูงสุดได

โดยงาย 

4.29 T1 ผูรับบริการแตละประเภทมี

ความตองการระบบเทคโนโลยี

ท่ีแตกตางกัน 

   4.14 T2 หนวยงานของร ัฐอ ื ่น ๆ มี

ความตองการเชื่อมโยงระบบ แต

ไม สามารถเช ื ่ อโยงระบบได  

เน ื ่ องจากระบบของแต  ละ

หนวยงานพัฒนาแยกสวนกัน 

2. ดานการเมือง

และกฎหมาย 

(Political and 

legal : P) 

4.86 O2 ย ุทธศาสตร ชาต ิ  แผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

และเป  าหมายการพ ัฒนา

ประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ให

ความสำค ัญก ับการพ ัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี

เปาหมายใหหนวยงานของรัฐ

เปนองคกรดิจิทัล 

4.00 T3 การแก  ไขกฎหมายเพื่ อ

รองร ับการปฏ ิบ ัต ิ งานของ

หนวยงานของรัฐ โดยวิธ ีการ

ทางเทคโนโลยีสารเทศ ยังไม

สามารถดำเนินการไดครบถวน 

3. ดานเศรษฐกิจ 

 (Economic : E) 

4.86 O3 เศรษฐก ิ จของประเทศ

ถดถอยจากสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 สงผล

ให ประชาชนไม ม ี รายได  ท่ี

เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตอง

นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

เพื ่อลดภาระคาครองชีพของ

ประชาชน 

4.14 T4 งบประมาณของประเทศมี

จ ำ น ว น จ ำ ก ั ด  ส  ง ผ ล ใ ห

งบประมาณของสำน ักงาน

อัยการสูงสุดลดลงทุกป ทำให

ขาดแคลนงบประมาณในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดลอมภายนอก : โอกาส สภาพแวดลอมภายนอก : อุปสรรค 

คะแนน

เฉลี่ย 

Opportunities คะแนน

เฉลี่ย 

Threats 

4. ดานสังคมและ

วัฒนธรรม 

(Society : S) 

4.29 O4 ความเหลื ่อมล้ำและความ

ยากจนที่เพิ่มขึ้น จากการระบาด

ของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณ

คด ีอาญาม ีมากข ึ ้น หากไม

ดำเนินการปรับเปลี ่ยนวิธ ีการ

ทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะ

ทำใหมีงานคางเปนจำนวนมาก 

4.43 T5 ประชาชนที ่มาต ิดต  อมี

ความรูทางดานเทคโนโลยีที่ไม

เทากัน  

 

5. ดานเทคโนโลยี 

(Technological: 

T) 

4.71 O5 เทคโนโลยีในปจจุบัน 

หน วยงานและประชาชน

สามารถเลือกใชเทคโนโลยี

เพ ื ่อเข าถ ึงแหลงขอมูลได

หลากหลายชองทาง 

4.00 T6 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของเทคโนโลยี สงผลใหระบบ

เทคโนโลยีที่นำมาใชขาดความ

ทันสมัย 

 

2.6 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

การกำหนดคาน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก โดยแจก

แบบใหคะแนนใหกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหารของสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด 

สำนักยุทธศาสตร นโยบายและแผน ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมีสวนเกี่ยวของ

กับการจัดทำนโยบาย จัดทำแผน จัดทำงบประมาณ และการประเมินผล จำนวนทั้งสิ ้น 7 คน 

พิจารณาประเด็น และวิเคราะหวาประเด็นดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุด 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 5 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดมากท่ีสุด 

 4 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดมาก 

 3 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดปานกลาง 

 2 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนอย 

 1 คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานของสำนักงานอัยการสูงสุดนอยท่ีสุด 

การประเมินสภาพแวดลอมภายใน มีการกำหนดน้ำหนักในแตละดานของ 7’s  

ตามความสำคัญ โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดท่ีเปนจุดแข็งหรือปญหาตอสำนักงานอัยการสูงสุดมาก
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จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกวารายการท่ีเปนจุดแข็งหรือปญหาตอสำนักงานอัยการสูงสุดนอย  

เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี 7 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายใน 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x

น้ำหนัก 
สรุปผล 
(จุดแข็ง-

จุดออน) จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

S1: กลยุทธขององคกร (Strategy) 0.17 4.71 3.57 0.80 0.61 0.19 

S2: โครงสรางองคกร (Structure) 0.16 4.67 3.43 0.75 0.55 0.20 

S3: ระบบในการดำเนินงานขององคกร 

(System) 

0.14 4.57 2.38 0.64 0.33 0.31 

S4: บุคลากรในองคกร (Staff) 0.15 5.00 3.50 0.75 0.53 0.23 

S5: ความรูความสามารถของบุคลากร 

(Skill) 

0.12 3.57 3.57 0.43 0.43 0.00 

S6: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร

ของผูบริหารระดับสูง (Style) 

0.16 5.00 4.29 0.80 0.69 0.11 

S7: คานิยมรวมกัน (Shared Value) 0.10 0.00 3.43 0.00 0.34 -0.34 

เฉลี่ยปจจัยภายใน +4.17 -3.47  

สรุปปจจัยภายใน +0.70  
 

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแตละดานของ C-PEST  

ตามความสำคัญ โดยมีหลักการวาปจจัยดานใดท่ีเปนโอกาสหรืออุปสรรคตอสำนักงานอัยการสูงสุดมาก 

จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกวารายการที่เปนโอกาสหรืออุปสรรคตอสำนักงานอัยการสูงสุดนอย 

เพื่อนำไปกำหนดกลยุทธและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี 8 การสรุปผลการวิเคราะหสถานภาพของสภาพแวดลอมภายนอก 

รายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก น้ำหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x

น้ำหนัก สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C : พฤติกรรมของลูกคา (Customer Behavior) 0.20 4.71 4.21 0.94 0.84 0.10 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) 0.20 4.86 4.00 0.97 0.80 0.17 

E : เศรษฐกิจ (Economic)  0.19 4.86 4.14 0.92 0.79 0.14 

S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 0.21 4.29 4.43 0.90 0.93 -0.03 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.20 4.71 4.00 0.94 0.80 0.14 

เฉลี่ยปจจัยภายนอก +4.68 -4.16  

สรุปปจจัยภายนอก +.052  
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2.7 การประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

จากคะแนนขางตนจะนำไปสูการจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององคกร ซึ่งการแสดง

สถานภาพขององคกรจะบงบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี ้

1. Stars (เอื้อและแข็ง) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญมีปจจัย

ภายนอกที่เปนโอกาส และมีปจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานที่มีความพรอมสูง เมื ่อองคกร 

มีสถานภาพเปน Stars ใหกำหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยั่งยืน

ตอไปและพัฒนางานตอยอด  

2. Question Marks (เอื ้อแตออน) เปนตำแหนงที ่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวม 

สวนใหญมีปจจัยภายนอกเอื ้อ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายในองคกรออน  

หากแกปญหาจุดออนขององคกรได จะนำไปสูสภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได ใหกำหนดกลยุทธพัฒนา

องคกร (Turnaround) 

3. Cash Cows (ไมเอื ้อแตแข็ง) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรในภาพรวม สวนใหญ

ภายนอกองคกร มีอุปสรรค มีปญหา แตภายในองคกรแข็ง มีความพรอมมีความเขมแข็ง หากรอให

ปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอื้อตอการพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสก็จะสามารถพัฒนา

องคกรนำไปสูสภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได ใหกำหนดกลยุทธปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

4. Dogs (ไมเอื้อและออน) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวมสวนใหญอยูใน

สภาพแวดลอมที่ทั ้งภายนอกไมเอื ้อ ภายในออน มีปญหาลอแหลมตอการประสบความลมเหลว

คอนขางสูง จึงเปนไปไดวาตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะหากดำเนินการตอไป ปญหาจะสะสมข้ึน

เรื่อย ๆ อาจถึงข้ันแกไขไมไดตองยุบองคกร ใหกำหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 8 ตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 
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จากภาพแสดงใหเห็นวาสำนักงานอัยการสูงสุด มีตำแหนงทางยุทธศาสตรในดานจุดแข็ง

และโอกาสซึ่งถือวาเปน “Star (เอื้อและแข็ง)” แสดงใหเปนวาองคกรมีจุดแข็งภายใน และมีโอกาสใน

การพัฒนาจากภายนอก เปนหนวยงานที่มีความพรอมสูง เมื ่อองคกรมีสถานภาพเปน Stars ให

กำหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยืนยงตอไปและพัฒนางานตอยอด 

เมื่อพิจารณาผลท่ีไดจากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรค 5 อันดับแรก แลวนำ TOWS Matrix มาใชเพื่อวิเคราะหทางเลือกเชิงกล

ยุทธท่ีเปนไปได ซึ่งไดผลเปนกลยุทธตาง ๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 9 ตำแหนงทางยุทธศาสตรของสำนักงานอัยการสูงสุด 
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จุดแข็ง 5 อันดับแรก 

S6 สำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรจำนวนมาก  

S8 ผู บริหารมีนโยบายในการบริหารงานเรื ่องการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดใหเปน

องคกรดิจิทัล 

S1 มีการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร นโยบายการบริหารงานของ

อัยการสูงสุด และมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด ระยะ 3 ป 

S2 มีสำนักงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด กระจายอยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

S3 มีหนวยงานระดับภูมิภาค ที่ทำหนาที่กำกับดูแลการดำเนินงานตามภารกิจของ

สำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งเปนกลไกในการประสานงานใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับ

สภาพบริบทของพื้นท่ี 

จุดออน 5 อันดับแรก 

W13 ผู บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มีวาระในการดำรง

ตำแหนงท่ีส้ัน สงผลใหนโยบายของผูบริหารไมไดรับการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 

W2 การถายทอดยุทธศาสตรของหนวยไปยังผูปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม ทำใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน สงผลใหผลงานไมตอบสนองตอวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของหนวย

เทาท่ีควร 

W3 โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุดในรูปแบบองคกรหลัก ยังมีการบริหารงานแบบ

แยกสวน ขาดการบูรณาการอยางแทจริง สงผลใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม 

W11 บุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรูดานเทคโนโลยี 

W4 มีความแตกตางในเชิงคุณภาพของแตละสำนักงาน ทั้งปจจัยเรื่องขนาด ที่ต้ัง 

บุคลากร และทรัพยากรทางดานเทคโนโลย ี

โอกาส 5 อนัดับแรก 

O2 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศ

ในแผนฉบับตาง ๆ  ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐ

เปนองคกรดิจิทัล 

O3 เศรษฐกจิของประเทศถดถอยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลให

ประชาชนไมมีรายไดที่เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดภาระคาครองชีพ

ของประชาชน 

O1 ผูรับบริการมีความตองการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำใหสามารถนำเขา

และเขาถึงขอมูลของสำนักงานอัยการสูงสุดไดโดยงาย 
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O5 เทคโนโลยีในปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี 

เพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง 

O4 ความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่เพิ ่มขึ ้น จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให

ปริมาณคดีอาญามีมากขึ้น หากไมดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะทำให 

มีปริมาณงานคางเปนจำนวนมาก 

อุปสรรค 5 อันดับแรก 

T5 ประชาชนท่ีมาติดตอมีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีไมเทากัน 

T1 ผูรับบริการแตละประเภทมีความตองการระบบเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน 

T2 หนวยงานของรัฐอื่น ๆ มีความตองการเชื่อมโยงระบบ แตไมสามารถเชื่อมโยง

ระบบได เนื่องจากระบบของแตละหนวยงานพัฒนาแยกสวนกัน 

T4 งบประมาณของประเทศมีจำนวนจำกัด สงผลใหงบประมาณของสำนักงาน

อัยการสูงสุดลดลงทุกป ทำใหขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

T6 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี สงผลใหระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช 

ขาดความทันสมัย 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะห TOWS Matrix 
วิสัยทัศน 

“พลิกโฉม สำนักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกร

ดิจิทัล (Digital Transformation)” 

จุดแข็ง (Strengths) 

S6 สำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรจำนวนมาก  

S8 ผูบริหารมีนโยบายในการบริหารงานเร่ืองการพัฒนา

สำนักงานอัยการสูงสุดใหเปนองคกรดิจิทัล 

S1 มีการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ แผน ยุทธศาสตร 

นโยบายการบริหารงานของอัยการสูงสุด และมีการ

จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ระยะ 3 ป 

S2 มีสำนักงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด กระจายอยู

ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

S3 มีหนวยงานระดับภูมิภาค ที่ทำหนาที่กำกับดูแลการ

ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูง สุด 

รวมทั ้งเปนกลไกในการประสานงานให เก ิดความ

คลองตัวและสอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ 

จุดออน (Weaknesses) 

W13 ผูบริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มี

วาระในการดำรงตำแหนงที่ส้ัน สงผลใหนโยบายของผูบริหาร

ไมไดรับการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง 

W2 การถายทอดยุทธศาสตรของหนวยไปยังผูปฏิบัติยังไม

เปนรูปธรรม ทำใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน 

ส งผลใหผลงานไม ตอบสนองต อว ัตถ ุประสงค   และ

ยุทธศาสตรของหนวยเทาที่ควร 

W3 โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุดในรูปแบบองคกรหลัก 

ยังมีการบริหารงานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการอยางแทจริง 

สงผลใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม 

W11 บุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรูดานเทคโนโลย ี

W4 มีความแตกตางในเชิงคุณภาพของแตละสำนักงาน ทั้งปจจัย

เร่ืองขนาด ที่ตั้ง บุคลากร และทรัพยากรทางดานเทคโนโลย ี

โอกาส (Opportunities) 

O2 ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง  ๆให

ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี

เปาหมายใหหนวยงานของรัฐเปนองคกรดิจิทัล 

O3 เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19 สงผลใหประชาชนไมมีรายได

เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเพ่ือลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

O1 ผูรับบริการมีความตองการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทำใหสามารถนำเขาและเขาถึงขอมูล

ของสำนักงานอัยการสูงสุดไดโดยงาย 

O5 เทคโนโลยีในปจจุบัน หนวยงานและประชาชน

สามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพ่ือเขาถึงแหลงขอมูล

ไดหลากหลายชองทาง 

O4 ความเหลื ่อมล้ำและความยากจนที ่เพิ่มขึ้น 

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณ

คดีอาญามีมากขึ้น หากไมดำเนินการปรับเปล่ียน

วิธีการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะทำใหมีงาน

คางเปนจำนวนมาก 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

S6+O2 ปรับบทบาทและเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรใหเปน

ผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล 

S3+O5 ยกระดับการบริหารจัดการงานดานการบริการ

ขอมูลขาวสารในภูมิภาคโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

S2+O3+O5 สน ับสน ุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการขยายชองทางในการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชน เพื ่อลดการเดินทางมาติดตอซ่ึง

สงผลในการลดภาระคาใชจายของประชาชนผูรับบริการ 

S2+O2 พัฒนาเทคโนโลยีสารนสนเทศใหสอดคลองกับ

การทำงานของขาราชการฝายอัยการเพื่อพัฒนาไปสู

องคกรดิจิทัล 

S8+O2+O4 ลดปริมาณการดำเนินงานของขาราชการ

ธุรการ 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 

W11+O2 ปรับปรุงระบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ 

W4+O5 ปรับปรุงและออกแบบระบบบร ิหารงานใหมี

ประสิทธิภาพ 

W4+W3+W11+O5 สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวน

รวมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของบุคลากรพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกันไป 

W13+O2 กำหนดนโยบายและดำเนินการพัฒนาระบบ

ดิจิทัลแพลตฟอรมที่ตอบสนองความตองการของบุคลากร

และผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

อุปสรรค (Threats) 

T5 ประชาชนที ่มาติดตอมีความร ู ทางดาน

เทคโนโลยีที่ไมเทากัน 

T1 ผูรับบริการแตละประเภทมีความตองการ

ระบบเทคโนโลยีที่แตกตางกัน 

T2 หนวยงานของรัฐอ่ืน  ๆมีความตองการเชื่อมโยง

ระบบ แตไมสามารถเชื่อโยงระบบได เนื ่องจาก

ระบบของแตละหนวยงานพัฒนาแยกสวนกัน 

T4 งบประมาณของประเทศมีจำนวนจำกัด สงผล

ใหงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดลดลง

ทุกป ทำใหขาดแคลนงบประมาณในการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

T6 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี สงผล

ใหระบบเทคโนโลยีที่นำมาใชขาดความทันสมัย 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

S2+S3+T5+T1 แนะนำและเช ิญชวนใหประชาชน

ผูรับบริการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน

อัยการสูงสุด  

S8+T2 สงเสริมใหการเชื่อมโยงระบบกับหนวยงานตาง 

ๆ ที่มีเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 

W3+W4+T4 สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในการใช

งบประมาณอยางคุมคา 

W2+T1+T5 สร  างความตระหน ักร ู ถ ึงความสำค ัญของ

ยุทธศาสตร เพ่ือสามารถปฏิบัติงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตร

ที่วางไว อันจะทำใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
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กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 

กลยุทธเชิงรุก เปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู  ซึ ่งกลยุทธ 

ท่ีกำหนดไว คือ  

1) ปรับบทบาทและเพิ่มสมรรถนะบุคลการใหเปนผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล 

โดยใชประโยชนจากจุดแข็งที ่สำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรจำนวนมาก (S6) ผนวกกับโอกาส 

ท่ีย ุทธศาสตร ชาติ แผนแมบทภายใตย ุทธศาสตร ชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศใน 

แผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงาน 

ของรัฐเปนองคกรดิจิทัล (O2)  

2) ยกระดับการบริหารจัดการงานดานการบร ิการขอมูลขาวสารในภูมิภาคโดย 

ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยอาศัยจุดแข็งท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดมีหนวยงานระดับภูมิภาค ท่ีทำหนาท่ี

กำกับดูแลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมท้ังเปนกลไกในการประสานงาน

ใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นท่ี (S3) และโอกาสท่ีเทคโนโลยีในปจจุบัน 

หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง (O5) 

3) สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายชองทางในการใหบริการ

ขอมูลขาวสารแกประชาชน เพื ่อใหประชาชนลดการเดินทางมาติดตอสำนักงานอัยการสูงสุด 

ดวยตนเอง ซึ ่งสงผลใหเปนการลดภาระคาใชจายของประชาชนผูร ับบริการ โดยอาศัยจุดแข็ง 

ท่ีสำนักงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีท่ีต้ังของสำนักานกระจายอยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ 

(S2) และโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 

สงผลใหประชาชนไมมีรายไดที ่เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตองนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

เพื ่อลดภาระคาครองชีพของประชาชน (O3) ประกอบกับความกวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน 

หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง (O5) 

4) พัฒนาเทคโนโลยีสารนสนเทศใหสอดคลองกับการทำงานของขาราชการฝายอัยการ 

เพื่อพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล โดยอาศัยจุดแข็งที่สำนักงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีที่ต้ัง

สำนักงานกระจายอยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ (S2) ผนวกกับโอกาสท่ียุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ แปรสภาพเปนองคกรดิจิทัล (O2) 

5) ลดปริมาณการดำเนินงานของขาราชการธุรการ โดยอาศัยจุดแข็งที ่ผู บริหาร 

สำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มีนโยบายในการบริหารงานเรื ่องการพัฒนาสำนักงาน 

อัยการสูงสุดใหเปนองคกรดิจิทัล (S8) ผนวกกับโอกาสที่ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ แปรสภาพเปนองคกรดิจิทัล (O2) 

และการที่ประเทศไทยมีปญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่เพิ่มขึ้น จากการระบาดของโรค 

โควิด-19 ทำใหปริมาณคดีอาญามีเพิ่มมากขึ้น หากไมดำเนินการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำ

เทคโนโลยีมาใชจะทำใหมีปริมาณงานคางเปนจำนวนมาก 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 

กลยุทธเชิงแกไข เปนการนำโอกาสที่มีมาปดจุดออนของหนวยงาน หรือทำใหจุดออน

ของหนวยงานลดลง เปนกลยุทธท่ีเนนการแกไขจุดออนดวยโอกาสท่ีเขามา ซึ่งกลยุทธท่ีกำหนดไว คือ  

1) ปรับปรุงระบบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ และ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยใชโอกาสที่ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และ

เปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ แผรสภาพเปนองคกรดิจิทัล (O2) เพื่อกลบจุดออนของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ท่ีบุคลากรสวนใหญขาดทักษะและความรูดานเทคโนโลย ี(W11) 

2) ปรับปรุงและออกแบบระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดยใชโอกาสท่ีเทคโนโลยี 

ในปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลาย

ชองทาง (O5) เพื่อกลบจุดออนดานความแตกตางในเชิงคุณภาพของแตละสำนักงานภายใน ท้ังปจจัย

เรื่องขนาด ท่ีต้ัง บุคลากร และทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี (W4) 

3) สงเสริมใหบุคลากรทุกคนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรพรอมทั้งพัฒนาทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ควบคูกันไป โดยใชโอกาสท่ีเทคโนโลยีในปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

เพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง (O5) เพื่อกลบจุดออนสำคัญสามประการ คือ ดานความ

แตกตางในเชิงคุณภาพของแตละสำนักงานภายใน ท้ังปจจัยเรื่องขนาด ท่ีต้ัง บุคลากร และทรัพยากร

ทางดานเทคโนโลยี (W4) ดานโครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการสูงสุดท่ีเปน

องคกรหลัก ยังมีการบริหารงานแบบแยกสวน ขาดการบูรณาการอยางแทจริง สงผลใหสำนักงาน

อัยการสูงสุดขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม (W3) และบุคลากรสวนใหญของ

สำนักงานอัยการสูงสุดขาดทักษะและความรูดานเทคโนโลยี (W11) 

4) กำหนดนโยบายและดำเน ินการพัฒนาระบบดิจิท ัลแพลตฟอรมที ่ตอบสนอง 

ความตองการของบุคลากรและผูรับบริการอยางตอเนื่อง โดยใชโอกาสที่ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐตาง ๆ แปรรูปเปนองคกรดิจิทัล 

(O2) เพื่อกลบจุดออนที่ผู บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด) มีวาระในการดำรง

ตำแหนงท่ีส้ัน สงผลใหนโยบายของผูบริหารไมไดรับการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง (O13) 



51 
 

 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 

กลยุทธเชิงปองกัน เปนการนำจุดแข็งของสำนักงานอัยการสูงสุด มาปองกันอุปสรรค

จากภายนอก ซึ่งกลยุทธท่ีกำหนดไว คือ 

1) แนะนำและเชิญชวนใหประชาชนผู ร ับบริการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสำนักงานอัยการสูงสุด โดยใชจุดแข็งท่ีสำคัญ 2 ประการ คือ สำนักงานภายในสังกัดสำนักงาน

อัยการสูงสุด มีที่ตั้งสำนักงานกระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (S2) และสำนักงานอัยการสูงสุด 

มีหนวยงานในระดับภูมิภาค (สำนักงานอัยการภาค) ที ่ทำหนาที ่กำกับดูแลการดำเนินงาน 

ตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด รวมทั้งเปนกลไกในการประสานงานใหเกิดความคลองตัว 

และสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ (S3) เพื่อรองรับความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

แตละประเภทท่ีมีความตองการใชระบบเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน (T1) เนื่องจากประชาชนท่ีมาติดตอ 

มีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีไมเทากัน (T5) 

2) สงเสริมใหการเช่ือมโยงระบบกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีเกี่ยวของกับภารกิจหลักของ

สำนักงานอัยการสูงสุด โดยใชจุดแข็งที ่ผู บริหารของสำนักงานอัยการสูงสุด (อัยการสูงสุด)  

มีนโยบายในการบริหารงานเรื ่องการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดใหเปนองคกรดิจิทัล (S8)  

โดยดำเนินการเชื ่อมโยงระบบของสำนักงานอัยการสูงสุดกับระบบของหนวยงานของรัฐตาง ๆ  

ที่เกี่ยวของกับภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งปจจุบันระบบงานของแตละหนวยงานมีการ

พัฒนาแยกสวนไมเช่ือมโยงกัน เพื่อทำใหเกิดการบูรณาการขอมูลรวมกัน กอใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการใหบริการประชาชนและงานราชการ (T2) 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 

กลยุทธ เ ชิงรับ เปนการดำเนินการท่ีมุ ง เนน ต้ังรับจากอุปสรรคและจุดออน ที่

มีอยู  ซึ่ งกลยุทธ ท่ีกำหนดไว  คือ  

1) สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในการใชงบประมาณอยางคุมคา เนื ่องจาก

โครงสรางของสำนักงานอัยการสูงสุดในรูปแบบองคกรหลัก ยังมีการบริหารงานแบบแยกสวน  

ขาดการบูรณาการอยางแทจริง สงผลใหขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม (W3) 

สงผลใหมีความแตกตางในเชิงคุณภาพของแตละสำนักงาน ท้ังปจจัยเรื่องขนาด ท่ีต้ัง บุคลากร และ

ทรัพยากรทางดานเทคโนโลยี (W4)  

2) สรางความตระหนักรู ถ ึงความสำคัญของยุทธศาสตร เพื ่อสามารถปฏิบัติงาน 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรที ่วางไว อันจะทำใหประชาชนไดร ับประโยชนส ูงสุด เนื ่องจาก 

การถายทอดยุทธศาสตรของสำนักงานัยการสูงสุดไปยังผูปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรม ทำใหบุคลากร

ผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน สงผลใหผลงานไมตอบสนองตอวัตถุประสงค และยุทธศาสตรของ
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สำนักงานอัยการสูงสุดเทาที่ควร (W2) ประกอบกับประชาชนที่มาติดตอสำนักงานอัยการสูงสุด 

มีความรูทางดานเทคโนโลยีท่ีไมเทากัน (T5) และประชาชนผูรับบริการแตละประเภทมีความตองการ

ระบบเทคโนโลยีท่ีแตกตางกัน (T1) 

 



 

บทท่ี 3 

แผนขององคกร 

3.1 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 

การศึกษาเรื ่อง “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570)” มีวัตถุประสงค เพื่อใหทราบถึงสภาวะแวดลอมทาง

ยุทธศาสตรที่มีผลตอการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

และเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีสอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล 

(Causal Relationship : XYZ) ตลอดจนเพื ่อจัดทำขอเสนอแนะที ่เปนประโยชนในการขับเคลื ่อน

แผนปฏิบัติราชการฯ ดังกลาว สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

3.2 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร/เปาประสงค) 

วิสัยทัศน 

“สำนักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรดิจิทัลท่ีทันสมัย ใหบริการประชาชนอยางรวดเร็ว” 

พันธกิจ 

1. สงเสริมการเปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริการ

ดิจิทัลของสำนักงานอัยการสูงสุด รองรับการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด ในดาน 

การอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย 

แกประชาชน และรองรับความตองการของสวนราชการในอนาคต 

2. สงเสริมใหสำนักงานอัยการสูงสุดมีระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลและระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและ

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. สงเสริมใหบุคลากรมีวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) โดยมีการประยุกตใช

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 

และยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดในทุกกลุมทุกระดับ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การแปรรูปบริการดิจิทัล (Digital Service Transformation) 

เปาประสงค 

1. สำนักงานอัยการสูงสุดมีระบบงานสารสนเทศ ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ มีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลรวมกัน 

2. มีระบบงานสารสนเทศการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ในรูปแบบที่เปน

ศูนยกลางและมีการปรับเปล่ียนข้ันตอนการดำเนินงานใหสอดคลองกับการใชงานระบบงานสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับทักษะ ความเช่ียวชาญดิจิทัล (Digital Capability Building) 

เปาประสงค 

1. สำนักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรที่มีวัฒนธรรมที่สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับของ

สำนักงานอัยการสูงสุด มีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล เพื่อสรางสรรคบริการรูปแบบใหม และทักษะ 

ท่ีประชากรยุคดิจิทัลจำเปนตองมี ผานการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสม  

2. มีการแลกเปลี่ยนความรู มีความใฝรูและมีความสนใจในดิจิทัล รวมถึงมองถึงปญหา

และหาทางแกไขดวยแนวทางใหม ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชแกปญหา มีการพัฒนา

นวัตกรรมใหเกิดข้ึนแลวสามารถนำไปประยุกตใชภายในสำนักงานอัยการสูงสุดและกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization) 

เปาประสงค 

ไดรับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement) ในดานตาง ๆ ของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีกรอบแนวทางดำเนินการ มาตรฐานกระบวนการ

ทางดานดิจิทัล มีธรรมาภิบาล เพื่อการดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization) และเพื่อจัดการ

ปรับเปล่ียนมุงสูองคกรดิจิทัล (Digitization-Digitalization) 

ประเด็นยุทธศาสตรท ี ่  4 การแปรร ูปโครงสร างพื ้นฐานดิจ ิท ัล (Infrastructure 

Transformation) 

เปาประสงค 

1. โครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสำนักงานอัยการสูงสุดมีการยกระดับโครงสราง

พื้นฐานเพื่อการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และบริการดิจิทัล (Digital Service) 

ท่ีเปนเลิศ 

2. มีบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความเพียงพอ และเหมาะสม 

ในแตละพื้นท่ี ตลอดจนปญหาอุปสรรคดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของบุคลากร

ลดลง รวมถึงการบริหารจัดการดานการคุมครองขอมูลสวนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอรท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามกฎหมาย 
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3.3 แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) (กลยุทธ) 

การกำหนดกลยุทธในการดำเนินการ หรือ WAYS จะไดจากการวิเคราะหสภาวะ

แวดลอมทางยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ 5 อันดับแรก ดวยเครื่องมือ TOWS 

Matrix เพื่อมาวิเคราะหทางเลือกชิงกลยุทธท่ีเปนไปได และจากการวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร

ของสำนักงานอัยการสูงสุด พบวามีตำแหนงทางยุทธศาสตรเอื้อตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังนั้นการกำหนดกลยุทธในการดำเนินงาน จึงมุงเนนกลยุทธเชิงรุก 

กลยุทธเชิงรุก เปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู ซึ่งกลยุทธท่ีกำหนดไว

โดยเรียงลำดับตามประเด็นยุทธศาสตรไดดังนี้  

1) พัฒนาเทคโนโลยีสารนสนเทศใหสอดคลองกับการทำงานของขาราชการฝายอัยการ 

เพื่อพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล โดยอาศัยจุดแข็งท่ีสำนักงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด  

มีสำนักงานต้ังกระจายอยูในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ (S2) ผนวกกับโอกาสดานยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับ 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐเปนองคกรดิจิทัล (O2) 

2) ปรับบทบาทและเพิ่มสมรรถนะบุคลการใหเปนผูมีทักษะและความเชี่ยวชาญดิจิทัล 

โดยใชประโยชนจากจุดแข็งท่ีสำนักงานอัยการสูงสุดมีบุคลากรจำนวนมาก (S6) ผนวกกับโอกาสดาน

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศในแผนฉบับตาง ๆ ให

ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงานของรัฐเปนองคกรดิจิทัล (O2)  

3) ลดปริมาณการดำเนินงานของขาราชการธุรการ โดยอาศัยจุดแข็งท่ีผู บริหาร 

มีนโยบายในการบริหารงานเรื่องการพัฒนาสำนักงานอัยการสูงสุดใหเปนองคกรดิจิทัล (S8) ผนวกกับ

โอกาสดานยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และเปาหมายการพัฒนาประเทศ 

ในแผนฉบับตาง ๆ ใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเปาหมายใหหนวยงาน

ของรัฐเปนองคกรดิจิทัล (O2) และการที่ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำและความยากจนที่เพิ่มข้ึน  

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหปริมาณคดีอาญามีมากข้ึน หากไมดำเนินการปรับเปล่ียนวิธีการ

ทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใชจะทำใหมปีริมาณงานคงคางเปนจำนวนมาก 

4) ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลสวนราชการอัยการระดับภาคและสวนราชการ

อัยการระดับจังหวัด เพื่อการบริการดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยจุดแข็งท่ีสำนักงานอัยการสูงสุด

มีหนวยงานในระดับภูมิภาค ท่ีทำหนาท่ีกำกับดูแลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด 

รวมทั้งเปนกลไกในการประสานงานใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับสภาพบริบทของพื้นที่ 

(S3) และโอกาสที่เทคโนโลยีในปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อ

เขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลายชองทาง (O5) 
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5) สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายชองทางในการใหบริการ

ขอมูลขาวสารแกประชาชน เพื่อลดการเดินทางมาติดตอซึ ่งสงผลในการลดภาระคาใชจายของ

ประชาชนผูรับบริการ โดยอาศัยจุดแข็งท่ีสำนักงานภายในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด มีสำนักงานต้ัง

กระจายอยูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ (S2) และโอกาสท่ีเศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหประชาชนไมมีรายไดที่เพียงพอตอการดำรงชีพ จึงตองนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อลดภาระคาครองชีพของประชาชน (O3) ประกอบกับเทคโนโลยีใน

ปจจุบัน หนวยงานและประชาชนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลไดหลากหลาย

ชองทาง (O5) 

สำหรับกลยุทธเชิงแกไข กลยุทธเชิงปองกัน และกลยุทธเชิงรับ ที่วิเคราะหไดดวย 

TOWS Matrix นั้น สำนักงานอัยการสูงสุดสามารถนำมาใชในการพัฒนาหรือขับเคล่ือนองคกร เพื่อให

บรรลุเปาประสงคอยางมีประสิทธิภาพได 

3.4 มาตรการ/ปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

จากการวิเคราะหขางตน 3.1 - 3.3 นั ้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตาม

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 – 2570) ไดดังนี้ 

1) พัฒนาเทคโนโลยีสารนสนเทศใหสอดคลองกับการทำงานของขาราชการฝายอัยการ

เพื่อพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อรองรับภารกิจหลัก 

สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร และขับเคลื่อนกระบวนการ

ยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนใหบริการประชาชน (ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1) และปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Process Improvement) และการบริหารจัดการกระบวนงาน  

(Work Process Management) เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว ตลอดจนปรับโครงสรางการ

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเหมาะสมตอภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด (ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 3.1) 

2) ปรับบทบาทและเพิ ่มสมรรถนะบุคลการใหเปนผู มีทักษะและความเชี ่ยวชาญ 

ดิจิทัล โดยการจัดทดสอบและพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากร (Digital Capability Building)  

ตามตําแหนงงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคคลากรใหมีสมรรถนะและทักษะทางดิจิทัล (ประเด็น

ยุทธศาสตรท่ี 2.1) 

3) ลดปริมาณการดำเนินงานของขาราชการธุรการ โดยการปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (Work Process Improvement) และการบริหารจัดการกระบวนงาน (Work Process 

Management) เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว ตลอดจนปรับโครงสรางการบริหารจัดการ 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีความเหมาะสมตอภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.2) 
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4) ยกระดับโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลสวนราชการอัยการระดับภาคและสวนราชการ

อัยการระดับจังหวัด เพื่อการบริการดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดยการยกระดับโครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลเพื่อการบริการดิจิทัล การจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเพียงพอตอการปฏิบัติ

ภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4.1) 

5) สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายชองทางในการใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชน โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application) เพื่อรองรับภารกิจดานคุมครอง

สิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน การตัดสินใจ

สําหรับผูบริหาร และขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใหบริการประชาชน (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1.2) 

 

แผนงาน/โครงการ  

ภายใตแผนปฏบิัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

การแปรรูปบริการดิจิทัล (Digital Service Transformation) 

กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารนสนเทศใหสอดคลองกับการทำงานของขาราชการฝายอัยการเพ่ือพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล 

แผนงาน พัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application) เพ่ือรองรับภารกิจหลัก สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน 

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร และขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตลอดจนใหบริการประชาชน 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

โครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานอัยการดวย

วิธีการทางดิจิทัล 

(Management 

Information 

System : MIS) 

เพื่อพฒันา

ระบบงาน

สารสนเทศการ

บริหารจัดการ

ภายใน (Back 

Office) ในรูปแบบ

ที่เปนศูนยกลาง

การจัดการและ

บูรณาการการ

ปฏิบัติงานและ

การใชงานรวมกัน 

ระดับ

ความสำเร็จ

ของการ

ดำเนินการ

จัดทําพัฒนา

ระบบ MIS  

แตงต้ัง

คณะกรร

มการเพื่อ

ทำการ 

ศึกษา 

วิจัยขอมูล

ที่

เก่ียวของ 

จัดทำระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

พนักงาน

อัยการดวย

วิธีการทาง

ดิจิทัล 

จัดทำระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

พนักงาน

อัยการดวย

วิธีการทาง

ดิจิทัล 

จัดทำระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

พนักงาน

อัยการดวย

วิธีการทาง

ดิจิทัล 

จัดทำระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

พนักงาน

อัยการดวย

วิธีการทาง

ดิจิทัล 

สทศ. + สวก. 

+ สกอ. + 

สบบ. + สบท. 
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ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 1 

การแปรรูปบริการดิจิทัล (Digital Service Transformation) 

กลยุทธที่ 1.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขยายชองทางในการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 

แผนงาน พัฒนาโปรแกรมประยุกต (Application) เพ่ือรองรับภารกิจหลัก สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน 

สนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร และขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตลอดจนใหบริการประชาชน 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

โครงการพัฒนา

ระบบการคุมครอง

สิทธฺและชวยเหลือ

ทางกฎหมายแก

ประชาชน 

มีระบบงาน

สารสนเทศตาม

ภารกิจของ

สำนักงาน

อัยการสูงสุดใน

ดานการ

คุมครองสิทธิ

และชวยเหลือ

ทางกฏหมายแก 

ประชาชน 

ระดับ

ความสำเร็จ

ของการพัฒนา

ระบบงาน

สารสนเทศการ

คุมครองสิทธิ

และชวยเหลือ

ทางกฎหมาย

แกประชาชน 

แตงต้ัง

คณะกรรม

การเพื่อ

ทำการ 

ศึกษา 

วิจัยขอมูล

ที่

เก่ียวของ 

พัฒนา/

ปรับปรุง/

แกไขระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

งานดาน

คุมครอง

สิทธิฯ 

พัฒนา/

ปรับปรุง/

แกไขระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

งานดาน

คุมครอง

สิทธิฯ 

ทดสอบ

ระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

งานดาน

คุมครอง

สิทธิฯ 

เปดใช

ระบบ

สารสนเทศ

เพื่อ

สนับสนุน

งานดาน

คุมครอง

สิทธิฯ 

สทศ. + สวก. 

+ สกอ. + 

สบบ. + สบท. 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 2 

ยกระดับทักษะความเช่ียวชาญดิจิทัล (Digital Capability Building) 

กลยุทธที่ 2.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลสวนราชการอัยการระดับภาคและสวนราชการอัยการระดับจังหวัด เพ่ือ

การบริการดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน ยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหกับบุคลากร (Digital Capability Building) ทุกระดับ 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

โครงการจัดทดสอบ

และพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลใหกับบคุลากร 

(Digital Capability 

Building) ตาม

ตําแหนงงาน 

เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ

บุคคลากรใหมี

สมรรถนะและ

ทักษะทาง

ดิจิทัล 

จำนวนบุคลากรที่

ไดรับการอบรม 

จัดทำ

หลักสูตร

เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพ

ขาราชการ

ธุรการใหมี

สมรรถนะ

และทักษะ

ทางดิจิทัล 

 

อบรม

บุคลากร 

จำนวน 

3,000 

คน 

อบรม

บุคลากร 

จำนวน 

3,000 

คน 

อบรม

บุคลากร 

จำนวน 

3,000 คน 

อบรม

บุคลากร 

จำนวน 

3,000 คน 

สพอ. + สบบ. 

+ สทศ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 

การดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization) 

กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับการทำงานของขาราชการฝายอัยการเพ่ือพัฒนาไปสูองคกรดิจิทัล 

แผนงาน แผนงานการจัดกระบวนงานการทำงานสูดิจิทัล 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70  

โครงการจัดทํา

สถาปตยกรรม

องคกร (Enterprise 

Architecture: EA) 

ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด 

เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมี

ความคลองตัว 

ตลอดจนปรับ

โครงสรางการ

บริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหมี

ความเหมาะสม

ตอภารกิจของ

สำนักงาน

อัยการสูงสุด 

ระดับ

ความสำเร็จของ

การดำเนินการ

จัดทํา

สถาปตยกรรม

องคกร 

(Enterprise 

Architecture: 

EA) ของ

สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

แตงต้ัง

คณะกรรมการ

เพื่อ

ทำการศึกษา 

วิจัยขอมูลที่

เก่ียวของ 

ยกราง

สถาปตยกรรม

องคกร 

จัดทำ

สถาปตยกรรม

องคกร 

ดิจิทัล 

จัดทำ

สถาปตยกรร

มองคกร 

จัดทำ

สถาปตยกรรม

องคกร 

สทส. + สกอ. 

+ สบบ. 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 3 

การดิจิไทซกระบวนงาน (Process Digitization) 

กลยุทธที่ 3.2 ลดปริมาณการดำเนินงานของขาราชการธุรการ 

แผนงาน แผนงานการปรับโครงสรางการดำเนินงานดานดิจิทัลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอ

บ 66 67 68 69 70 

โครงการปรับ

โครงสรางการ

ดำเนินงานดาน

ดิจิทัลเพื่อรองรับการ

ปฏิบัติงาน 

เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานมี

ความคลองตัว 

ตลอดจนปรับ

โครงสรางการ

บริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหมีความ

เหมาะสมตอ

ภารกิจของ

สำนักงาน

อัยการสูงสุด 

ระดับ

ความสำเร็จของ

การดำเนินการ

จัดทํา

สถาปตยกรรม

องคกร 

(Enterprise 

Architecture: 

EA) ของ

สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

แตงต้ัง

คณะกรรมก

ารเพื่อ

ทำการศึกษา 

วิจัยขอมูล

ที่เก่ียวของ 

จัดทำ

โครงสราง

การ

ดำเนินงาน

ดานดิจิทัล 

จัดทำ

โครงสราง

การ

ดำเนินงาน

ดานดิจิทัล 

ทดสอบ/

ปรับแกไข

ระบบการ

ดำเนินงาน

ดานดิจิทัล 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ระบบการ

ดำเนินงาน

ดานดิจิทัล 

สทส. + สกอ. 

+ สบบ. 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 

การแปรรูปโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure Transformation) 

กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือการบริการดิจิทัล การจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลให

เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด 

แผนงาน แผนงานการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอรพรอม

ระบบบริหารจัดการ

แบบรวมศูนยของ

สํานักงานอัยการ

สูงสุด 

ยกระดับ

โครงสรางพื้นฐาน

ดิจิทัลเพื่อการ

บริการดิจิทัล 

การจัดการ

ทรัพยากรดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล

ใหเพียงพอตอ

การปฏิบัติ

ภารกิจของ

สำนักงานอัยการ

สูงสุด 

ระดับ

ความสำเร็จ

ของการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

ศึกษา 

วิจัยขอมูล

ที่

เก่ียวของ 

ยกราง

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัลและ

ทดสอบ

การ

ทำงาน 

จัดทำ

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

สทส. + สกอ. 

+ สบบ. 

 

ประเด็น

ยุทธศาสตรที่ 4 

การแปรรูปโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure Transformation) 

กลยุทธที่ 4.1 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลสวนราชการอัยการระดับภาคและสวนราชการอัยการระดับจังหวัด เพ่ือ

การบริการดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนงาน แผนงานการยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล 

โครงการ/

กิจกรรม 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 

โครงการพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร 

สำนักงานสาขาของ

สำนักงานอัยการ

สูงสุด 

ยกระดับ

โครงสราง

พื้นฐานดิจิทัล

ของสวนราชการ

อัยการระดับ

ภาคและจังหวัด 

เพื่อการบริการ

ดิจิทัลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับ

ความสำเร็จ

ของการพัฒนา

และปรับปรุง

ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร 

ศึกษา วิจัย

ขอมูลที่

เก่ียวของ 

ยกราง

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัลและ

ทดสอบ

การ

ทำงาน 

จัดทำ

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภาพ 

โครงสราง

พื้นฐาน

ดิจิทัล 

สทส. + สวก. 
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3.5 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Maps) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที ่10 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Maps) แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 



62  

62  แผนภาพที ่11 กรอบความเชื่อมโยงยุทธศาสตรสูแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 



 

บทท่ี 4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนสูการปฏิบัติ 

การนำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป  

(พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

แผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ไปสู

การปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายนั้น จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานภายใน

สำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะรวมกำหนดโครงการและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด และถายทอดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของ

สำนักงานอัยการสูงสุด ลงสูแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ แผนงานของหนวยงานทั้งในสวนกลาง

และในระดับพื้นที่ภูมิภาค/จังหวัด ซึ่งในการขับเคลื่อนแผนฯ ควรจะตองมีการสรางการสื่อสารใหแก

บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดไดรับรูและมีความเขาใจที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติราชการของ

สำนักงานอัยการสูงสุด โดยผานกลไกที่สำคัญคือ การจัดทำแผน การจัดทำและบริหารงบประมาณ 

ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

1. สำนักยุทธศาสตร นโยบาย และแผน (สนผ.) สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด 

ซึ ่งมีอำนาจหนาที่เปนหนวยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศของสำนักงาน

อัยการสูงสุด และกำกับ ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยสำนักยุทธศาสตร นโยบายและแผน ควรใหความสำคัญกับการวิเคราะห

และถายทอดยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ ลงสูสำนักงานอัยการสูงสุด รวมท้ัง

จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน

อัยการสูงสุด ระยะ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงานอัยการสูงสุด 

2. สำนักบริหารงบประมาณ (สงป.) สำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมี

อำนาจหนาที่กำหนดทศิทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด และพิจารณา

จัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของสำนักงานอัยการสูงสุดทั้งในสวนกลางและภูมิภาคหรือจังหวัด 

โดยสำนักบริหารงบประมาณ ควรใหความสำคัญกับการใชแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อเปนกรอบในการกำหนดแผนพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะเช่ือมโยงไปสูการจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับจังหวัด 
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3. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทศ.) สำนักงานเลขาธิการสำนักงาน

อัยการสูงสุด ซึ ่งมีอำนาจหนาที ่กำหนดยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคโลยีสารสนเทศทั้งในสวนกลางและภูมิภาคหรือจังหวัด  

โดยสำนักเทคโนโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรใหความสำคัญกับการใชแผนปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อประกอบ 

การจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด  

4. สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ (สพอ.) มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำขอเสนอนโยบาย

และแผนดานการพัฒนาขาราชการฝายอัยการและบุคลากรอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร

การฝกอบรม ติดตามประเมินผลการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ จึงควรใหความสำคัญกับการใช

แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เพื่อประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบบ.) โดยกลุมพัฒนาโครงสรางและอัตรากำลัง  

มีอำนาจหนาท่ีในการงานลงระบบสารสนเทศของขาราชการธุรการ ลูกจางประจำ และพนักงานราชการ 

งานตามแผนงานโครงการ/งานดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล งานศึกษา คนควา วิเคราะห และวิจัยเพื่อพัฒนาหลักการ แนวทาง และมาตรการ

เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากำลัง การขอกำหนดตำแหนง การปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน จึงควรให

ความสำคัญกับการใชแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ ื ่อประกอบการนำเสนอแผนเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 

การฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงานอัยการสูงสุด ควรยึด

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร สำหรับ 

ใชจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำไปสูการขอจัดตั้งและ 

การบริหารงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุดในแตละปงบประมาณใหมีความสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ 

7. วางระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ของสำนักงานอัยการสูงสุด ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหทราบผลการดำเนินงาน และความคืบหนาของการดำเนินงานตามแผน 
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