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บทความทางวิชาการ 
อัยการกับการส่ังคดีโดยเท่ียงธรรม 

กุลผล  พลวัน* 
  ดวยรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคสอง 
บัญญัติวา 
  “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติและการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม” 
  โดยท่ีผูเขียนไดรับมอบหมายจากสํานักงานอัยการสูงสุดใหเปนผูศึกษาคนควาและ
ยกราง มาตรา 255 ดังกลาว เพ่ือเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติในการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
ประกอบกับเปนผูบรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง
เนติบัณฑิตยสภา จึงขอวิเคราะหคําวา “ส่ังคดีโดยเท่ียงธรรมของอัยการ” ดังตอไปนี้ 
 การส่ังคดีโดยเท่ียงธรรมตามความเห็นของผูเขียนควรประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้คือ 

  1. มีพยานหลักฐานท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายประกอบดวยหลักเกณฑ
อยางสมบูรณ     
2. มีหลักประกันความเปนอิสระเพ่ือใหการส่ังคดีเปนไปโดยเท่ียงธรรม 
3. มีมาตรการกล่ันกรองดุลพินิจในการส่ังคดีของอัยการท่ีเช่ือถือได 

  โดยแยกพิจารณาตามลําดับดังนี้ 
  1. มีพยานหลักฐานท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงและขอกฎหมายประกอบการพิจารณาเพื่อ
ส่ังคดีอยางสมบูรณ 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ตอไปขอเรียกช่ือยอวา “ป.วิ. 
อาญา”) ของไทยไดแยกหนาท่ีในการสอบสวนคดีอาญาช้ันตนออกจากกันระหวางตํารวจและ
อัยการกลาวคือ 

 

*- อัยการอาวุโส 

   - ผูบรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สํานักงานอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัญฑิตยสภา 

   - อาจารยพิเศษช้ันปริญญาโท ผูบรรยายวิชาการกฎหมายอาญาช้ันสูง และวิชาสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัย
คําแหง , มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ฯลฯ 

ในประไทยอัยการไมไดรวมสอบสวนคดีอาญากับพนักงานสอบสวนต้ังแตตนเหมือนหลายประเทศ
โดยตํารวจจะมีอํานาจหนาท่ีสอบสวนคดีตั้งแตเร่ิมแรกแตผูเดียว จนเห็นวาการสอบสวนเสร็จส้ิน
แลวจึงจะเสนอความเห็นตออัยการ เชน ควรงดการสอบสวน ควรส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง ฯลฯ โดย
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อัยการจะเปน ผูมีอํานาจหนาท่ีพิจารณากล่ันกลองสํานวนการสอบสวนจากตํารวจ และมีอํานาจ
สอบสวนโดยการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม หรือซักถามพยานเองก็ได ตามมาตรา 143 แหง ป.วิ.อาญา 
  อยางไรก็ดี แมกฎหมายจะแยกหนาท่ีในการสอบสวนของพนักงานสอบสวนกับ
อัยการออกจากกัน แตอํานาจท้ังพนักงานสอบสวนและอัยการถูกบัญญัติรวมกันในภาคท่ี 2 
(สอบสวน)ของป.วิ.อาญา กลาวคือ ตราบใดท่ีอัยการยังไมไดมีคําส่ังในคดี เชน ส่ังฟองหรือส่ังไม
ฟอง ก็ยังถือวา คดีอยูในช้ันสอบสวนเสมอ เพียงแตอํานาจการสอบสวนของอัยการจะเกิดข้ึน ก็เม่ือ
ไดรับสํานวนการสอบสวนพรอมดวยความเห็นจากพนักงานสอบสวนแลวเทานั้น โดยอัยการจะมี
อํานาจในการสั่งสอบสวนเพ่ิมเติม หรือสอบปากคําพยานเอกก็ได ตามมาตรา 143 และการแสวงหา
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและอัยการใช “ระบบไตสวน” รวมกันคือ เปนไปตามมาตรา 
131 ท่ีบัญญัติวา   “ใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถจะทําได เพื่อ
ประสงคจะทราบ ขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพื่อจะรูตัว
ผูกระทําความผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผูตองหา” 
  ดังนั้น ในการพิจารณากล่ันกรองการสอบสวนของพนักงานสอบสวน อัยการก็จะ
ใชหลักตามมาตรา 131 ซ่ึงเปนหลักการในระบบไตสวนเชนเดี่ยวกัน แสดงหาพยานหลักฐานทุก
ชนิดเทาท่ี สามารถจะทําได ไมวาจะเปนพยานท่ีพนักงานสอบสวนเห็นสมควร พยานของผูเสียหาย
หรือเจาทุกขพยานของผูตองหา หรือพยานอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร การพิจารณาส่ังคดีในชั้นอัยการจึงไม
ใชหลักการยกประโยชนขอสงสัยใหแกผูตองหา เพราะหากเห็นวาพยานหลักฐานจาการสอบสวนยัง
ไมครบถวนสมบูรณ ก็จะส่ังใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมตามมาตรา 143 ตอไป หากทําการสอสวนทุก
ชนิดแลวพยานหลักฐานไมเพียงพอพิสูจนความผิดผูตองหาในศาล ก็จะมีคําส่ังไมฟอง แตหากยังมี
ขอสงสัยวา     ผูตองหาอาจจะกระทําผิดและมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจนความผิดในศาลได 
อัยการจะใชหลักยกประโยชนขอสงสัยใหแกรัฐคือ ฟองผูตองหาตอศาลเพื่อความผิดตอไป 
 
  แตปญหาสําคัญยิ่งของการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมตามมาตรา 143 นั้น มีอยูหลายประการ 
และเปนเปนปญหาเร้ือรังมาชานาน ทําใหอัยการมีขอเท็จจริง และขอกฎหมายไมเพียงพอ จึงอาจส่ัง
คดีโดยคลาดเคล่ือนไดโดยงายและเกิดผลกระทบโดยตรงแกสิทธิเสรีภาพของผูตองหา ซ่ึงจําตอง
ไดรั การแกไขในเร่ืองนี้ มิฉะนั้นจะทําใหเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 255 วรรคสอง ไมมีผล
จริงจัง ในทางปฏิบัติ 
  อยางไรก็ดี การส่ังฟองหรือส่ังไมฟองคดีของอัยการนั้น ยังมิใชข้ันตอนการพิสูจน
ความผิดของผูถูกกลาวหา แตเปนเพียงข้ันตอนวินิจฉัยวา พยานหลักฐานนาเชื่อหรือไมวาผูตองหา
กระทําผิ และมีพยานหลักฐานเพียงพอพิสูจนความผิดในศาลหรือไมเทานั้น สวนผูตองหาจะกระทํา
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ผิดตามฟองหรือไม ข้ึนอยูกับคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดของศาล ดังนั้น ป.วิ.อาญา มาตรา 143 ซ่ึงเปน
มาตราสําคัญในการ  ส่ังคดีของอัยการจึงใชถอยคําวา “เม่ือมีความเห็นควรฟองใหออกคําส่ังฟอง เม่ือมี
ความเห็นควรส่ังไมฟองใหออกคําส่ังไมฟอง กฎหมายมิไดบัญญัติวาเม่ือเห็นวาผิดหรือไมผิด” แตอยาง
ใด ซ่ึงตางกับการพิพากษา ของศาลที่เปนการวินิจฉัยความผิดของผูถูกกลาวหาแลว ป.วิ.อาญา มาตรา 185 
จึงปญญัติวา เม่ือศาลเห็นวา จําเลยกระทําผิดหรือมิไดกระทําผิด ทําใหคําพิพากษาของศาลมีผลเสร็จ
เด็ดขาด และทําใหสิทธินําคดีอาญา มาฟองระงับไปตามมาตรา 39 (4)  
  การมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองผูตองหาของอัยการ จึงไมมีผลเสร็จเด็ดขาดเหมือนคํา
พิพากษา            ของศาล การที่อัยการมีคําส่ังเด็ดขาดไมมีผลทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป
เหมือนคําพิพากษาศาล    หากในโอกาสตอไปมีพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี ก็อาจมีการร้ือฟน
สอบสวนและฟองกันใหมไดภายในอายุความ ตามบทบัญญัติของมาตรา 147 
  ในกรณีท่ีอัยการมีคําส่ังฟองตอศาลแลว กระบวนการพิจารณาคดีในศาลไทย 
เปนไปตามระบบกลาวหา ซ่ึงจะตางกับในช้ันสอบสวนและในช้ันการส่ังคดีของอัยการท่ีใช “ระบบ
ไตสวน” โดยท้ังพนักงานสอบสวนและอัยการจะรวมกันคนหาความจริงตามหลักการในมาตรา 131 
แตในช้ันศาลนั้นใชระบบกลาวหากลาวคือ เปนระบบตอสูคดีกันระหวางโจทก – จําเลย โดยโจทกมี
หนาท่ีตองนําสืบพยานกอน เพื่อใหศาลเช่ือโดยปราศจากขอสงสัยวาจําเลยกระทําผิดจริงตามฟอง 
หากมีขอสงสัยศาลอาจ ยกประโยชนขอสงสัยใหแกจําเลยได สวนจําเลยมีสิทธินําสืบพยานหักลาง
พยานหลักฐานของโจทก เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิของตน และศาลจะวางตนเปนกลางอยางเครงครัด 
รับฟงพยานหลักฐาน ท้ังสองฝาย แลวพิพากษาไปตามรูปคดี 
  ดังนั้น การส่ังฟองคดีของอัยการจึงตองตระนักอยู เสมอวา หากส่ังฟองโดย
พยานหลักฐานไมเพียงพอพิสูจนความผิดผูตองหาในศาลแลว จะมีผลกระทบอยางสูงตอท้ังสิทธิ
และเสรีภาพของจําเลยท่ีอาจถูกกักขังในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ไดรับความทุกขทรมานท้ัง
กายและจิตใจ รวมท้ังบุคคลในครอบครัวจะไดรับผลกระทบจากการท่ีหัวหนาครอบครัวถูกกักขังเปน
เวลานาน ดังเชนคดีของ น.ส.เชอร่ีแอน ดันแคน ท่ีจําเลยท้ัง 5 ถูกขังระหวางการพิจารณาคดีถึง
ประมาณ 10 ป  เม่ือศาลฎีกาพิพากษาวาท้ังหมดเปนผูบริสุทธ์ิ ก็ปรากฏวา จําเลยบางคนไดเสียชีวิต
ไปแลวในเรือนจํา บางคนก็กลายเปนผูพิการเพราะถูกขังเปนเวลานานเกินไป เปนท่ีสลดใจของคน
ไทยท่ัวไประเทศ เปนตน นอกจากนั้นกรณีท่ีศาลพิพากษายกฟอง เนื่องจากพยานหลักฐานไม
เพียงพอพิสูจนความผิดจําเลยนั้น ก็จะทําใหสิทธินําคดีอาญามาฟองระงับไป  ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 
39(4) แมตอมามีพยานหลักฐานใหมท่ีแสดงวาจําเลยเปนผูกระทําผิดก็ไมสามารถ   ฟองจําเลยนั้นได
อีก เพราะจะเปนฟองซํ้าตองหามตามกฎหมาย ทําใหผูกระทําผิดรอดพนจากการถูกลงโทษ ตาม
กฎหมาย 
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  สถิติการส่ังฟองและส่ังไมฟองอัยการท่ัวประเทศในป พ.ศ. 2551 – 2552 ปรากฏ
ดังตอไปนี ้
  สถิติความอาญาปรากฏผูตองหาท่ีสงตัวมาท่ีพนักงานอัยการพิจารณาส่ัง ป 2551 – 
2552 

พ.ศ. คดีรับใหม รอยละ ส่ังฟอง รอยละ ส่ังไมฟอง รอยละ อ่ืนๆ รอยละ 
2551 502,947 100 483,230 96.08 9,172 1.82 9,413 1.87 
2552 533,264 100 502,544 94.24 8ล535 1.60 20,872 3.91 

 
  นอกจากนั้นในปจจุบันกรณีท่ีอัยการมีคําส่ังไมฟองแลว หากศาลมีคําพิพากษาถึง
ท่ีสุดวาจํา เลยมิได เปนผูกระทําผิดใหยกฟองนั้น  รัฐยังคงตองจายเ งินแกจํา เลยดวยตาม 
“พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 
2544” ปรากฏวาในแตละปรัฐตองจายเงินใหแกจําเลยท่ีศาลพิพากษายกฟองเปนจํานวนมาก ดัง
ปรากฏสถิติของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในป พ.ศ. 2551 – 2552 
ดังตอไปนี้ คือ 
  - ป พ.ศ. 2551 มีจําเลยไดรับเงินชวยเหลือ 3,377 ราย รวมเงินท่ีตองจาย 
41,349,466.00 บาท 

- ป พ.ศ. 2552 มีจําเลยไดรับเงินชวยเหลือ 3,730 ราย รวมเงินท่ีตองจาย 
32,190,105.00 บาท 

 

สถิติดังกลาวปรากฏเฉพาะจําเลยท่ีมาแสดงตนขอรับเงินชวยเหลือ แตในทางปฏิบัติเช่ือวามีจําเลย
อีกจํานวนมากท่ีศาลพิพากษายกฟอง และมิไดแสดงตนมาขอรับเงินชวยเหลือดังกลาว หากมาแสดง
ตนครบทุกคน  นาเช่ือวาเงินท่ีรัฐตองจายจะมีจํานวนสูงกวานี้มาก 
  อนึ่ ง การส่ังคดีของอัยการในประเทศไทยไดใชหลักการฟองตามดุลพินิจ 
(Opportunity Principle) กลาวคือ แมพยานหลักฐานจากการสอบสวนนาเช่ือวาผูตองหากระทําผิด
และผูตองหายอมรับสารภาพ  แตหากอัยการพิจารณาวาการฟองศาลอาจมีผลกระทบอยางยิ่งตอ
ความม่ันคงหรือประโยชนอันสําคัญยิ่งของประเทศชาติ หรือกระทบตอความรูสึกในทางศีลธรรม
อันดีของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมไดประโยชนจากการฟองนี้หรือไม หากพิจารณาแลว
เห็นวาผลเสียหายมีมากกวาผลดี อัยการก็อาจมีคําส่ังไมฟองได ซ่ึงเรียกกันวา การส่ังไมฟองตาม
นโยบายเพ่ือประโยชนสาธารณะ (Public Policy) ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยดาร
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2547 ขอ 78 ดังเชน กรณีเด็กหนุมอายุ 18 ปกวา มีหนาท่ี
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ขายซาลาเปาในหางสรรพสินคา ไดยิบซาลาเปาใหนองชาย 1 ลูก ราคาเพียง 10 บาท  ซ่ึงเปน
ความผิดฐานลักทรัพยนายจาง แตอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นวาผูตองหาอายุเพียง 18 ปกวา กระทําผิด
โดยรูเทาไมถึงการณ ทรัพยราคาเพียง 10 บาท หากส่ังฟองคดีจะเปนผลรายแกชีวิตในระยะยาวของ
เขา  เพราะแมศาลจะพิจารณารอลงอาญาใหเขาก็จะมีทะเบียนประวัติอาชญากรวาเคยตองคํา
พิพากษาถึงจําคุกฐานลักทรัพย ดังนั้น อัยการสูงสุดจึงมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองในที่สุด 
  ปจจุบันมีอัยการหลายประเทศท่ีใชหลักการฟองตามดุลพินิจนี้ เชน อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน ฯลฯ และสหประชาชาติก็สนับสนุนใหอัยการทุกประเทศใชหลักการฟองตาม
ดุลพินิจใหมากยิ่งข้ึน เพราะทําใหอัยการสามารถปรับปรุงดุลพินิจใหเขากับสภาวการณของหลัก
กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม        ท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยไมจําตองแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายทุก
คร้ังไป สําหรับประเทศไทยซ่ึงไดรับแนวความคิดในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจาก
อังกฤษตั้งแตการปฏิรูปกฎหมาย   และกระบวนการยุติธรรมในสมัยรัชการท่ี 5 ก็ไดใชหลักการฟอง
นี้มาต้ังแตประกาศใชพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ร.ศ. 127 จนกระท่ังปจจุบัน 
  2. มีหลักประกันความเปนอิสระเพื่อใหการส่ังคดีเปนไปโดยเที่ยงธรรม 
  จากความสําคัญของการส่ังคดีของอัยการท่ีมีตอผูถูกกลาวหา ผูเสียหาย และ
กระบวนการยุติธรรมของรัฐดังกลาวขางตน การกําหนดแนวทางมาตรฐานการส่ังคดี และการให
หลักประกันความเปนอิสระ ในการส่ังคดีของอัยการ จึงถือเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีทุกประเทศ
จําเปนตองจัดใหมีข้ึน 
  ดังเชน สหประชาชาติไดจัดทําเอกสารนี้เรียกวา “แนวทางวาดวยบทบาทของ
อัยการ               ค.ศ. 1990” ขอ 2.1 ระบุวา “อัยการพึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเท่ียงธรรม ตอเนื่อง และ
รวดเร็ว ตลอดจนเคารพและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และคํานึงสิทธิมนุษยชน...” และขอ 4 
บัญญัติมีขอความตอนหนึ่งวา  “4. รัฐพึงดําเนินการใหเปนท่ีม่ันใจไดวาอัยการสามารถปฏิบัติหนาท่ี
ตามบทบาทแหงวิชาชีพโดยปลอดจากการถูกขมขู คุกคาม หรือแทรกแซงท่ีไมสามารถ และปลอด
จากความรับผิดทางแพง อาญา หรือความรับผิดอ่ืน ๆ ท่ีไมชอบธรรม” 
  สมาคมอัยการระหวางประเทศไดจัดทําเอกสารท่ีเรียกวา “มาตรฐานความ
รับผิดชอบในวิชาชีพและประกาศวาดวยสิทธิและหนาท่ีอันเปนสําคัญยิ่งของอัยการ ค.ศ. 1999” ขอ 
3 ระบุวา “อัยการ        ท่ีพึงปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางปราศจากความหว่ันกลัว ความลําเอียง หรือ
อคติ...” 
  ในอดีตองคกรอัยการไดเคยยืนหยัดความเปนอิสระ ไมยอมส่ังคดีตามความ
ตองการของทางการเมืองโดยไมหวั่นเกรงตอผลกระทบท่ีเกิดตามมาตอตําแหนงหนาท่ีของตน ดัง
ปรากฏตามบันทึกของพระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี อดีตอธิบดีกรมอัยการ ซ่ึงไดถวายความเห็น
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เม่ือวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2471 แดสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินิจ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเร่ืองท่ีทางราชการประสงคจะใหฟองหลวงภัณฑลักษณวิจารณ
ในทางอาญาฐานสรางถนนโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานใหได ท้ัง ๆ ท่ีตามหลักฐานฟงได
วาผูตองหามิไดกระทําผิด บันทึกดังกลาวมีขอความตอนหนึ่งวา 
   “...ในขอท่ีวาจะใหทําเปนคดีตัวอยางนั้น ขาพระพุทธเจาก็ไมเห็นฟองดวย เพราะ
การท่ีจะ  ใหบุคคลตองเขาทดลองเปนจําเลยในคดีอาญานั้น เห็นดวยเกลาฯ วาไมเปนการสมควร 
และนึกไมออกวา     เขาทํากันในที่อ่ืน เพราะการเขาเปนจําเลยในคดีอาญา นอกจากจะทําใหบุคคล
นั้นหนาดานตอการ เปนจําเลยในคดีอาญา ซ่ึงไมเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาขึ้นแลว บางทียังอาจเปน
ผลรายแกจําเลยบุคคลนั้น เชน ถูกกักขังในเม่ือหาประกันไมทันทวงที เปนตน 
  ในเร่ืองนี้ ถาหากทางราชการประสงคจะฟองหลวงภัณฑฯ ในทางอาญาใหไดแลว 
ขาพระพุทธเจาสมัครท่ีจะใหทางราชการวินิจฉัยเสียใหเด็ดขาดวา ความเห็นของขาพระพุทธนั้นผิด                
โดยท่ีขาพระพุทธเจามิไดถือวา ความเห็นของขาพระพุทธเจาจะไมอาจผิดได แตเม่ือเวลานี้ยังไมมี                    
ใครยืนยันวาความเห็นของขาพระพุทธเจาผิดแลว การท่ีจะทดลองฟองไปนั้น ขาพระพุทธเจาเห็น
วา                 ไมเปนหลักท่ีดี...” 
  ดังนั้น รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 225 วรรค
สอง บัญญัติใหหลักประกันความเปนอิสระของอัยการในการส่ังคดีไว มีขอความวา 
   “พนักงานอัยการมิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดย                 
เท่ียงธรรม” 
  อยางไรก็ดีการท่ีอัยการจะสามารถส่ังคดีและปฏิบัติหนาท่ีไดโดยเท่ียงธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพน้ันจําตองมีปจจัยท่ีจําเปนอ้ืน ๆ ประกอบดวยปจจัยดังกลาว เชน ตองมีระบบการ
บริหาร              งานบุคคลท่ีดีและมีงบประมาณท่ีพอเพียงมาสงเสริมสนับสนุนใหอัยการสามารถ
ดํารงตนในทางท่ีรักษา    เกียรติและศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสมดวย ดังนั้น 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรค 5 จึงบัญญัติวา 
   “องค กร อั ยการมีหน ว ย ธุ รการ ท่ี เปน อิสระในการบ ริหารงาน บุคคล 
การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน  โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” 
  3.  มีมาตรการกล่ันกรองดุลพินิจในการส่ังคดีของอัยการท่ีเชื่อถือได 
  เม่ือมีมาตรการทางกฎหมายท้ังรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น ๆ ใหหลักประกัน
ความเปนอิสระในการส่ังคดีของอัยการไวเปนอยางดีแลว ก็จําตองมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
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ตรวจสอบดุลพินิจ ของอัยการเปนไปโดยขอบดวยหลักแหงนิติธรรมและโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดจากหลายฝาย 
  สําหรับในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนประเทศท่ีใชระบบกลาวหา
เหมือน ประเทศไทยก็มีมาตรการตรวจสอบดุลพินิจของอัยการหลายวิธี เชน โดยการออกเสียง
เลือกตั้งอัยการ ของประชาชนเฉพาะในมลรัฐท่ีใชวีการเลือกต้ัง โดยเนติบัณฑิตยสภาซ่ึงเปนองคกร
กลางท่ีควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทุกสาขาวิชาชีพ หรือโดยการฟองศาลกรณีท่ี
อัยการปฏิบัติผิดกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนการดําเนินคดีทีกําหนดไว แตกรณีท่ีอัยการ
สหรัฐอเมริกามีคําส่ังฟองหรือไมฟองคดีตามปกติ ศาลสหรัฐฯ จะไมเขามาตรวจสอบดุลพินิจ 
เพราะถือเปนดุลพินิจของฝายบริหาร ศาลซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดานการพิจารณาพิพากษาคดีไมควรเขา
ไปเกี่ยวของกับเร่ืองดังกลาว ดังปรากฏตัวอยางคําพิพากษา ของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาคดีหนึ่ง ซ่ึง
ปฏิเสธการเขาไปตรวจสอบดุลพินิจการส่ังคดีของอัยการไววา 
   “อัยการมีอํานาจเด็ดขาดในการฟองคดีอาญาและจะไมยอมฟองคดีก็ไดแลวแต
ดุลพินิจเขาเปนผูรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง ไมจําเปนวาศาลอนุญาตจึงทําได ศาลจะไปหามปราม
ขัดขวางเขาก็ไมไดคํารองท่ีเขาทํายื่นตอศาลก็เพื่อแจงใหศาลรูวาอัยการจะไมดําเนินคดีกับจําเลย
ตอไป และศาลจะไดจําหนายคดีท่ีโจทกไมตองการออกเสียจากสรบบความ  อํานาจท่ีจะวินิจฉัยวา
คดีใดควรฟองแลวดําเนินไปใหถึงท่ีสุดนั้น จําเปนตองตกอยูกับใครสักคนหนึ่งและตามหลักการของ
กฎหมายคอมมอนลอว เขาถือเอาอัยการเปนผูรักษาคดีอํานาจนี้” (คดีระหวาง United States v. 
Woody)  
  สําหรับประเทศไทยมีกระบวนการตรวจสอบดุลพินิจหลายวิธีการ ท้ังตาม ป.วิ 
อาญา ซ่ึงเปนการตรวจสอบโดยตรงและทางออม ตามกฎหมายอ่ืนๆ การตรวจสอบโดยตรงเปนไป
ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 145 ซ่ึงเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีสุด กลาวคือ เม่ืออัยการคําส่ังไมฟองใน
กรุงเทพมหานคร จะสงสํานวนการสอบสวนพรอมดวยคําส่ังไปยังผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ใน
สวนตางจังหวัดจะสงไปยังผูวารากชารจังหวัดนั้นๆ หากท้ังสองตําแหนงไมเห็นดวยกับการส่ังไม
ฟองของอัยการก็จะทําความเห็นแยง แลวสงไปยังอัยการสูงสุดเพื่อช้ีขาดความเห็นแยงตอไป สถิติ
การชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด ประจําป    พ.ศ. 2551 – 2552 ปรากฏดังตอไปนี้ 
   สถิติท่ีอัยการสูงสุดชี้ขาดความเห็นแยง ป พ.ศ. 2551 – 2552 
พ.ศ. สํานวนท่ีรับเขา ช้ีขาดใหฟอง ช้ีขาดไมฟอง อยางอ่ืน* 
2551 618 134 115 200 
2552 618 111 83 201 

*อยางอ่ืน เปนสถิติรวมของส่ังยุติ ส่ังสอบเพ่ิม และอยูระหวางพิจารณา 
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  สวนการตรวจสอบโดยทางออมเปนวิธีการที่ใชกับเจาหนาท่ีรัฐและหนวยงานของ
รัฐท่ัวไป เชน การตรวจสอบโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช หรือผูตรวจการแผนดิน หรือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ รวมท้ังกรณีท่ีคูกรณีใชสิทธิฟองอัยการตอศาลแพง ศาลอาญา หรือศาลปกครอง 
หากเห็นวาอัยการปฏิบัติ ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนตน 
ฯลฯ แตการตรวจสอบทางออมนี้ มักจะไมใครปรากฏข้ึนเทาใดนัก 
  อยางไรก็ดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทย ไมไดใชหลักใหศาล
ตรวจสอบการส่ังคดีตามปกติของอัยการเชนเดียวกับหลักการในสหรัฐอเมริกา เพราะถือวาการฟอง
คดีอาญาเปนอํานาจหนาท่ีและดุลพินิจของฝายบริหาร สวนศาลจะทําหนาท่ีเปนผูพิจารณาพิพากษา
คดีเม่ือมีการฟองคดีตอศาลแลวเทานั้น ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 157 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติวา 
  “การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี เปนอํานาจของศาล...” 
  การตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นาจะไดแกการตรวจสอบภายในของ
องคกรอัยการเอง กรณีมีผูรองเรียนขอความเปนธรรมหรือกลาวหาอัยการ หรือจากการตรวจคํา
พิพากษาฎีกา มีกรณีสงสัยวาอาจจะปฏิบัติงานบกพรอง สํานักงานอัยการสูงสุดก็จะเรียกสํานวนคดี
มาตรวจสอบโดยละเอียด หากพบวาการปฏิบัติหนาที่อาจเปนการผิดวินัยขาราชการ ก็จะดําเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมายตอไป 
  ดังนั้น กลาวโดยสรุปความหมายหรือขอบเขตของการสั่งคดีหรือปฏิบัติหนาท่ีโดย
เท่ียงธรรมของอัยการ ก็คือ ตองเปนไปโดยถูกตองตามพยานหลักฐานและตามกฎหมาย ดํารงใน
ความยุติธรรมโดยปราศจากอคติ ไมเอนเอียงหรือหว่ันไหวตออํานาจอิทธิพลหรือการกดดันใดๆ 
เคารพและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและคํานึงสิทธิมนุษยชน หลีกเล่ียงการเลือกปฏิบัติทุก
กรณี ปฏิบัติอยางเหมาะสมท้ังตอผูกลาวหาและผูเสียหาย อัยการจะตองใหความใสใจอยางละเอียด
รอบตอพฤติการณท่ีเก่ียวของท้ังหมดในคดี โดยไมคํานึงวาตนจะไดรับผลกระทบในทางท่ีเปนคุณ
หรือโทษจากผูตองสงสัยหรือผูถูกกลาวหาวาการทําความผิด ท้ังนี้ เพื่อคุมครองสังคมใหมีความ

สงบปลอดภัย และอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะสามารถกระทําไดนั้นเอง* 
______________________________________________ 
*คัดจากเอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายองคกรอัยการ  กับแนวทางปฏิบัติงานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด” วันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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ประมวลจริยธรรม 
ขาราชการฝายอัยการ 

และบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา  279                          

บัญญัติใหมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ                
แตละประเภทเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้น และการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐาน                  ทางจริยธรรมท่ีกําหนดใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซ่ึงจะตองมีกลไก
และระบบในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอน
การลงโทษตามความรายแรง              แหงการกระทํา สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดทําประมวล
จริยธรรมขาราชการฝายอัยการ และบุคลากร ของสํานักงานอัยการสูงสุดฉบับนี้ ข้ึน เพื่อให
ขาราชการฝายอัยการและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานอัยการสูงสุดยึดถือปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด  
และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ขาราชการฝายอัยการ” หมายความวา ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
  “ขาราชการอัยการ” หมายความวา ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ และใหหมายความรวมถึงอัยการอาวุโสตามกฎหมายวาดวยหลักเกณฑการ
แตงต้ังและการดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส 
  “ขาราชการธุรการ” หมายความวา ขาราชการธุรการตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ 
  “บุคลากร” หมายความวา พนักงานราชการ เจาหนาท่ี พนักงาน ลูกจางหรือบุคคล
ซ่ึงอัยการสูงสุดแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ี 
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หมวด 2 
อุดมการณของขาราชการฝายอัยการ 

และบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
  ขอ 2 ขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ตองยึดม่ัน                     
ในคุณธรรมและจริยธรรมและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง และเปนธรรมในการอํานวยความยุติธรรม                    
แกประชาชนโดยเสมอภาค รักษาผลประโยชนของรัฐและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน                          
โดยตองปฏิบัติหนาท่ีอยางมีจิตสํานึกท่ีดี ดวยความซ่ือสัตย สุจริต ถูกตอง เท่ียงธรรม รอบคอบ 
รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อใหเปนท่ีเช่ือถือศรัทธาแกประชาชน 
 

หมวด 3 
จริยธรรมขาราชการฝายอัยการ 

 
ขอ 3 ขาราชการฝายอัยการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                           

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ขอ 4 ขาราชการฝายอัยการตองยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
ขอ 5 ขาราชการฝายอัยการตองมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ 
ขอ 6 ขาราชการฝายอัยการตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
ขอ 7 ขาราชการฝายอัยการตองยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก

กฎหมาย 
ขอ 8 ขาราชการฝายอัยการตองใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย                                และไมเลือกปฏิบัติ 
ขอ 9 ขาราชการฝายอัยการตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
ขอ 10 ขาราชการฝายอัยการตองมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
ขอ 11 ขาราชการฝายอัยการตองยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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ขอ 12 ขาราชการฝายอัยการตองไมรับทรัพยสินของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใด                   
โดยมิชอบดวยกฎหมาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี และจะตองดูแลใหบุคคลในครอบครัว
ปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

การรับทรัพยสินของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีพึงใหกันตามอัธยาศัย และ
ประเพณี             ตองมีมูลคาไมเกินกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

ขอ 13 ขาราชการฝายอัยการจะตองไมยินยอมใหบุคคลในครอบครัวกาวกายการ
ปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และจะตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนงหนาท่ีของตนแสวงหา
ประโยชน                 อันมิชอบ 

ขอ 14  ขาราชการฝายอัยการตองรักษาความลับของทางราชการ และไมเปดเผย
ความลับแกบุคคลใดซ่ึงไมมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายท่ีจะลวงรูความลับนั้น 

 
หมวด 4 

จริยธรรมขาราชการอยัการ 

 

ขอ 15 ขาราชการอัยการตองรักษาไวซ่ึงอุดมการณแหงวิชาชีพ และจริยธรรมนี้              
อยางเครงครัด ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ 
  ขอ 16 ขาราชการอัยการตองพิจารณาส่ังคดีดวยความมีอิสระและปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม 
  ขอ 17 ขาราชการอัยการตองไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทํากิจการ
ใดอันเปนการกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติหนาท่ี หรือเส่ือมเสียถึงเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาท่ี
ราชการ 
 

หมวด 5 
จริยธรรมขาราชการธุรการ 

 
  ขอ 18 ขาราชการธุรการตองรักษาไวซ่ึงอุดมการณแหงวิชาชีพ และจริยธรรมนี้                   
อยางเครงครัด ไมกระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียถึงเกียรติศักดิ์แหงตําแหนงหนาท่ี
ราชการ 
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  ขอ 19 ขาราชการธุรการตองไมประมาทเลินเลอในหนาท่ีราชการ 
  ขอ 20 ขาราชการธุรการตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และตอง
ชวยเหลือกัน             ในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกัน และผูรวมปฏิบัติราชการ 
  ขอ 21 ขาราชการธุรการตองวางตัวเปนกลาง ละเวนการมีสวนรวม ท้ังทางตรง                          
และทางออมในการกระทําอันอาจกอใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติหนาท่ี 
  ขอ 22 ขาราชการธุรการตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดท้ิง
หนาท่ีราชการมิได 
  ขอ 23 ขาราชการธุรการตองสงเสริมและสนับสนุนงานของขาราชการอัยการให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงใหความรวมมือในการปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงาน                   เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จลุลวงไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธ์ิของงาน 
 

หมวด 6 
จรรยาขาราชการฝายอัยการ 

 
ขอ 24 ขาราชการฝายอัยการพึงหลีกเล่ียงและละเวนจากอบายมุขท้ังปวง หรือ

กระทําการอ่ืนใด ท่ีอาจนําไปสูความเส่ือมเสียตอตนเอง ครอบครัว และสํานักงานอัยการสูงสุด 
ขอ 25  ขาราชการฝายอัยการพึงใหความรวมมือในการประสานงานระหวางศาล 

ตํารวจ ทนายความ เจาหนาท่ีในหนวยงานอื่น และประชาชนโดยมีเปาหมายเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมใหเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

ขอ 26 ผูบังคับบัญชาของขาราชการฝายอัยการทุกระดับพึงปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชาในการจรรโลงและรักษาจริยธรรมของขาราชการฝายอัยการ และ
พึงใชความรอบรู               และเท่ียงธรรม ในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม
เสมอ หม่ันสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดศึกษาความรูเพิ่มเติม และสรางเสริมจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณธรรม ตลอดจนความคิดริเร่ิมสรางสรรคตอสํานักงานอัยการสูงสุด 

ขอ 27 ข า ร าชการฝ า ย อั ยการ ซ่ึ ง เปน ผู บั ง คับ บัญชา  พึ งดู แล เอาใจใส
ผูใตบังคับบัญชา                ท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาในระบบคุณธรรม 
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การรายงานความดีความชอบของผูใตบังคับบัญชา การโยกยาย การเล่ือนช้ัน                          
ใหใชระบบคุณธรรม โดยพิจารณาถึงความซ่ือสัตยสุจริต ความรู ความสามารถ ผลงานดีเดน                          
และระบบอาวุโส เปนเกณฑพิจารณา และใหคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาว
ดวย 

ขอ 28 ขาราชการฝายอัยการพึงวางตนใหเหมาะสม ครองตนอยางพอเพียง สม
ฐานานุรูป 

ขอ 29 ขาราชการฝายอัยการพึงพัฒนาตนใหมีบุคลิกภาพท่ีดีงาม และแตงกาย
สุภาพเรียบรอย เหมาะสม ท้ังในขณะปฏิบัติหนาท่ี และในการเขาสังคม 

ขอ 30 ขาราชการฝายอัยการพึงเปนผูมีวิสัยทัศน และพึงรับฟงความคิดเห็น ของ
ผูอ่ืน 

ขอ 31 ขาราชการฝายอัยการพึงพิทักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม                       
และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังปกปองคุมครองประโยชนสาธารณะ 

ขอ 32 ขาราชการฝายอัยการพึงเอาใจใสดูแลรักษาสถานท่ีทํางาน สถานท่ีพัก
อาศัยของทางราชการ บริเวณสถานท่ีดังกลาวใหสงางาม 

ขาราชการฝายอัยการพึงถนอมรักษาทรัพยสินของทางราชการ ใหอยูในสภาพ
เรียบรอย               ใชการไดตลอดเวลา 

ขอ 33 ขาราชการฝายอัยการพึงใฝหาความรู เพิ่มพูนความรูและทักษะในการ
ทํางาน ตลอดจนติดตามการพัฒนาทางกฎหมายอยางสมํ่าเสมอ 

 
หมวด 7 

การรักษาจริยธรรม จรรยา และการลงโทษ 

 
ขอ 34 ขาราชการฝายอัยการผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมขอใดขอหนึ่ง

ในประมวลจริยธรรมนี้ ใหถือวาขาราชการฝายอัยการผูนั้นประพฤติผิดวินัย 
  การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษผูประพฤติผิดวินัยตามวรรคแรก ใหเปนไป
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
  ขอ 35 ขาราชการฝายอัยการผูใดไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการฝายอัยการให
ผูบังคับบัญชามีอํานาจตักเตือนดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได 
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  ขาราชการฝายอัยการผูใดไดรับการตักเตือนเปนหนังสือจากผูบังคับบัญชาตาม
วรรคแรกแลวประพฤติผิดจรรยาขาราชการฝายอัยการซํ้าอีก ใหผูบังคับบัญชามีอํานาจออกคําส่ัง
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด 8 
จริยธรรมและจรรยาของบุคลากร 

 
ขอ 36 ใหนําความใน หมวด 3 หมวด 5 หมวด 6 และหมวด 7 มาใชบังคับกับ

บุคลากรโดยอนุโลม 
ขอ 37 การทําสัญญาจางปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรนั้นใหมีขอกําหนดเก่ียวกับ

จริยธรรมและจรรยาไวในสัญญา และใหถือวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาท่ี
กําหนดเปนเหตุบอกเลิกสัญญาดวย 

บุคลากรผูใดถูกวินิจฉัยวากระทําผิดจริยธรรมหรือจรรยา สํานักงานอัยการสูงสุด
อาจถือเปนเหตุไมทําสัญญาจางบุคลากรผูนั้นปฏิบัติงานในคราวตอไปอีกได 
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ภาคผนวก ข 

แผนกิจกรรม KMS 3 ป 

รายช่ือ KM Team ที่รับฟงการสาธิต KMS 

แบบประเมินสมรรถนะพนักงานอัยการในการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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กิจกรรม KMS 3 ป 

การรายงานแผนกิจกรรมเรียนรู (Knowledge Activities ) จากระบบ KMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

วินิจฉัย ส่ังคดอีาญาของพนักงานอัยการใหบรรลุวิสัยทัศน ภายใน 3 ป โดยยึดถือแบบจากทฤษฏี             

ตนทุนทางปญญา  (Intellectual Capital.:IC) ของ Lief Edvinsson ดังนี้ 

 

ปท่ี กิจกรรม จํานวน

คร้ัง 

ระยะเวลา จํานวน

คน 

1  1.1 แนะนําสาธิตระบบ KMS  ใหแกผูบริหารนํานักงานงานคดีอาญา ไดแก 

ผูตรวจราชการ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย 

1.2 จัดพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา จํานวน 80 คน เปนชุมชนนักปฏิบัต ิ 

( Community of Practice : cop) โดยการแบงออกเปน 10 Cop cop ละ 8 คน  

โดยมีอัยการพเิศษฝายเปนท่ีปรึกษาใหรูจัก และเขาใจในระบบ KMS เสียกอน 

จากน้ันทําการทดสอบแบบประเมินสมรรถนะในตนทุนท่ีเปน Human Capital 

เพื่อใหทราบถึงขีดสมรรถนะพื้นฐานท่ีจําเปนตองพัฒนาเปนรายบุคคลในปท่ี 

1,2 และท่ี 3 
 

1.3 จัดใหแตละ Cop สรางองคความรูในตนทุนทางปญญา ท่ีเปน Financial  

Capital. และ Human Capitalโดยการสัมมนา แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ

และฝกฝนอบรม ตามลําดับ และศึกดูงานแลวนําความรูท่ีไดมาประยุกตใช  

ในงานตามระยะเวลา ดังนี้ 

coP  1                                                                                                                      

coP  2                                                                                                                      

coP  3                                                                                                                      

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

15 วัน 

 

45 วัน 

 

30 วัน 

 

 

 

 

 

 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

16 

 

80 

 

80 

 

 

 

 

 

 

8 

8 

8 
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coP  4                                                                                                                      

coP  5                                                                                                                      

coP  6                                                                                                                      

coP  7                                                                                                                      

coP  8                                                                                                                      

1.4 นําองคความรูท่ีแตละ CoP ไดจัดสรางองคความรูเสร็จแลวแลวมาให

ผูบริหารสํานักงานคดีอาญาไดตรวจสอบทบทวน ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมแลว

รวบรวม เปนชุดความรูเพื่อใชปฏิบัติงาน 

1 

1 

1 

1 

1 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

 

8 

8 

8 

8 

8 

2 2.1 จัดให 10 cop สรางองคความรูในตนทุนทางปญญา ท่ีเปน Customer . 

Capital. Innovation Capital. และ Process Capital. โดยการสัมมนา แลกเปล่ียน

ความรู ประสบการณ ฝกฝนอบรม และศึกษาดูงาน แลวนําความรูท่ีไดมา

ประยุกตใชในงานตามระยะเวลา ดังนี้ 

coP  1                                                                                                                      

coP  2                                                                                                                      

coP  3                                                                                                                      

coP  4                                                                                                                      

coP  5                                                                                                                      

coP  6                                                                                                                      

coP  7                                                                                                                      

coP  8                                                                                                                      

 

2.2 นําองคความรูท่ีแตละ coP ไดจัดสรางองคความรูเสร็จแลวมาใหผูบริหารใน

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

 

 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

 

60 วัน 

 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

15 
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สํานักงานคดีอาญา ไดตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมแลวรวบรวม

เปนชุดความรูเพื่อใชปฏิบัติงาน 

 

 

  

3 3.1 จัดให 10 COP สรางองคความรูในตนทุนทางปญญาท่ีเปน Intellectual 

Property และ Intangible Asset โดยแลกเปลี่ยนความรูประสบการณฝกฝน

อบรมแลวนําความรูประสบการณ ฝกฝนอบรมแลวนําความรูท่ีไดมาประยุกต

ในงานตามลําดับดังนี้ 

coP  1                                                                                                                      

coP  2                                                                                                                      

coP  3                                                                                                                      

coP  4                                                                                                                      

coP  5                                                                                                                      

coP  6                                                                                                                      

coP  7                                                                                                                      

coP  8                                                                                                                      

 

3.2 นําองคความรูท่ีแตละ coP จัดสรางองคความรูเสร็จแลวมาใหผูบริหารใน

สํานักงานคดีอาญาไดตรวจสอบทบทวน ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแลวรวบรวม

เปนชุดความรูเพื่อใหปฏิบัติงาน 

 

3.3 ภายหลังจากท่ีพัฒนาตนทุนทางปญญาแตละตัวในขอ 1.3, 2.1 แล 3.1  

และไดนํามาประยุกตใชในงานแลว ก็จะทกสอบประเมินขีดสมรรถนะของ

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

30 วัน 

 

30 วัน 

 

 

90 วัน 

 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

15 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงา

ข้ึนจาก 

คดีอาญ

อัยการม

 

 
 

านอัยการในต

ปแรกเทาใด ข

ญาวาพึงพอใจ

มากนอยเพียง

 

ตนทุน Human

ขณะเดียวกัน

จเช่ือม่ันศรัทธ

งใด 

n Capital อีก

จะทําตัวช้ีวัด

ธาในผลการวิ

89 

กคร้ังในปที่ 3

กับประชาชน

วินิจฉัยส่ังคดี

 

 วามีตัวช้ีวัดเ

นที่เขามาเกี่ยว

ดีอาญาของพ

พิ่มมาก

วของใน

นักงาน
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แบบประเมินสมรรถนะพนักงานอัยการ ประจําป.......................................... 

แบบประเมินสมรรถนะแบบ 270 องศา       รอบการประเมิน        ครั้งที่ 1    (1 ม.ค. - 30 มิ.ย.)    

            รอบการประเมิน    ครั้งที่ 2    (1 ก.ค. - 31 ธ.ค.)    

ชื่อผูประเมิน :     นาย /นาง/นางสาว...........................................................................  

    ตําแหนง .........................................สังกัด....................................... 

ชื่อผูรับการประเมินท่ี 1 :  นาย /นาง/นางสาว .............................................................. 

      ตําแหนง..........................................สังกัด....................................... 

ชื่อผูรับการประเมินท่ี 2 :  นาย /นาง/นางสาว………………………………….................                  ตําแหนง 

.........................................สังกัด.......................................  

ในฐานะเปน     ผูบังคับบัญชา  ผูรวมงาน  ผูใตบังคับบัญชา          ตนเอง 

1. รายการสมรรถนะหลัก (Core Competency) :      ประกอบดวยสมรรถนะหลักที่ใชประเมิน 6 รายการ ไดแก 

 

ชื่อสมรรถนะหลัก 
ระดับคะแนน 
ที่คาดหวัง 

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 1 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 2 

ดัชนีบงช้ี/ ขอเท็จจริง
เชิงประจักษ 
ของผูรับประเมิน 

1.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ  
(Professionalism) 

2     

2.การยึดม่ันในจริยธรรมและคุณธรรม                   
(Conduct of Ethic & Moral) 

2     

3.มุงผลสัมฤทธ์ิของงานดวยความ เท่ียงธรรม เปนกลาง
(Achievement Motivation & Impartiality 
Practice) 

2     

4. มีจิตบริการ (Service Mind) 2     

5. การเปนผูให (Conduct of Giving) 2     

6. ภักดีตอองคกร (Organization Loyalty) 2     

รวม      
รวมคะแนน ท่ีไดรับ = คะแนนรวม x 100 / 30    
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2. รายการสมรรถนะทั่วไปในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) : ประกอบดวยสมรรถนะทั่วไปฯ ที่ใช

ประเมินจํานวน  11 รายการ  ไดแก 

 

ชื่อสมรรถนะหลัก 

ระดับคะแนน 
ที่คาดหวัง (ก) 

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 1 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 2 

ดัชนีบงช้ี/ 
ขอเท็จจริงเชิง
ประจักษของผูรับ
ประเมิน 

 1.มีความเช่ียวชาญกฎหมายอันเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี (Legal Knowledge) 

2     

2.ความรับผิดชอบในงาน (Accountability) 2     

3.การควบคุมอารมณและบุคลิกภาพ  
  (Personality and Emotion Control) 

2     

4.การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
  (Gathering and Analyzing Data) 

2     

5. การปฏิบัติตามระเบียบวินัย  
   (Compliance) 

2     

6. การทํางานรวมกับผูอ่ืน และ การสรางพันธมิตร  
   (Teamwork & Partnership)   

2     

7. ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหมี
ประสิทธิภาพ  (Working Process Improvement) 

2     

8. การสรางศรัทธาและความนาเชื่อถือ  
   (Trust Building &Credibility) 

2     

10. มนุษยสัมพันธ  
     (Human Relations) 

2     

11. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (Information Technology Knowledge) 

2     

รวม      

รวมคะแนน ท่ีไดรับ = คะแนนรวม x100 / 50   
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3. รายการสมรรถนะสําหรับผูบริหาร :    ประกอบดวยสมรรถนะสําหรับผูบริหาร ที่ใชประเมินจํานวน 8 รายการ 

ไดแก 

 

ชื่อสมรรถนะหลัก 

ระดับ
คะแนน 
ที่คาดหวัง 
(ก) 

คะแนน
ประเมิน 
ตนเอง 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 1 

ผูรับการ
ประเมิน 
ที่ 2 

ดัชนีบงช้ี/ 
ขอเท็จจริงเชิง
ประจักษของผูรับ
ประเมิน 

1. ความเปนผูนํา 
   (Leadership) 

2     

2. วิสัยทัศนและการกําหนดเปาหมาย   
   (Visioning & Goal Setting) 

2     

3. การบริหารจัดการคนและผลงาน  
   (Managing People and Performance)   

2     

4. การแกไขปญหาและการตัดสินใจ  
   (Problem Solving and Decision Making) 

2     

5. การมอบหมายงานและสอนงานเพ่ือการพัฒนา 
(Empowering and Coaching Others) 

2     

6. การบริหารความขัดแยง  
   (Conflict Management) 

2     

7. การคิดดวยหลักการและการคิดเชิงระบบ (Conceptual 
& System Thinking) 

2     

8. การวางแผนและการจัดการองคกร 
   (Operation Planning & Organizing ) 

2     

รวม   

รวมคะแนน ท่ีไดรับ = คะแนนรวม x100 / 40   
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ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธบิดีอัยการสํานักงาน

คดีอาญา 

     บทสัมภาษณ นายวันชัย สรอยทอง ผูตรวจราชการอัยการสํานักงาน   

อัยการสูงสุด 
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วาระการประชุมสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 

วาระท่ี 1 การแจงนายกายสิทธ์ิ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญาใหทราบ

วัตถุประสงคและ 

ความเปนมาของโครงการจับความรู 
 

วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 
 

วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต) ในการวาตาง

คดีอาญา 
 

วาระท่ี 4 กรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตัวแทนปญหาใน Case Study Meeting 
 

วาระท่ี 5 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญงานวาตางคดีอาญาใน Critical Task 
 

วาระท่ี 6 หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลวทานทานตองการนาํองคความรูใหอัยการไปใช

เปน 

 ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีดานใดบาง และควรมีบุคลากรกลุมใดเปนผูใช KMS นี้ 
 

วาระอ่ืนๆ 
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ททอดเทปสัมภาษณ  
ทานกายสิทธ์ิ  พิศวงปราการ 

วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 

 

 วันน้ีวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2554 ไดมีนักศึกษาหลักสูตรการจัดการความรู จํานวน 3 ทาน ประกอบไป

ดวย ผมนายณัฐพงษ สุวรรณพานิช 2. นายเกียรติ หรูรุงโรจน3.นายมั่นเกียรติธนวิจิตรพันธไดมาขอสัมภาษณทาน

กายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญาในหัวขอที่แตละคนไดทําไป โดยนายณัฐพงษวนิจ หัวขอ 

IS ในเร่ืองระบบการจัดการความรู เพ่ืองานแกตางคดี สําหรับนายเกียรติ หรูรุงโรจนทําหัวขอ IS ดังน้ี หัวขอองค

ความรูท่ี 13 เร่ืองคดีอาญาวาตาง เร่ืองเพ่ิมประสิทธิภาพของวินิจฉัยสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการ ของผมม่ัน

เกียรติธนวิจิตรพันธ ในหัวขอองคความรูท่ี 28 เร่ืองการสอบสวนคดีอาญา ครับกอนอื่นเราตองขอกราบ

ขอบพระคุณทานอธิบดีสํานักงานคดีอาญา ทานกายสิทธิ์ พิศวงปราการ เปนอยางสูง สาระที่หน่ึงขอแจงใหทาน

อธิบดีทราบวาตามแผนยุทรศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุด กําหนดใหมีโครงการจัดการความรูโดยแบงความรู

ออกเปน 100 องคความรู ซึ่งใน 100 องคความรูไดจัดใหนักศึกษาจํานวน 44 ทานไดทํา เชนวา IS หรือการ
คนควาอิสระ ซึ่งผมขอเริ่ม นายณัฐพงษ กอนนะครับ ในเรื่องของ ระบบการจัดการความรูเพ่ืองานแกตางคดีอาญา 

โดยในคําถามแรกน้ีจะขอถามในเรื่องของวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนในเรื่องของระบบการ

จัดการความรู โดยหัวขอน้ีนําไปใชประโยชน 3 ทาน ขออนุญาตทานกายสิทธิ์ครับ 

ในเรื่องทัศนคติของสํานักงานคดีอาญา เรากําหนดเอาไววาภายใน 5 ป บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา ตองมี

ความรู ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมอยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา สวนวิสัยทัศนในเร่ืองของการจัดการ

ความรู ของสํานักงานคดีอาญาน้ัน เรากําหนดเอาไววาองคในเรื่องการดําเนินการคดีอาญา ทั้งการวาตางและการ

แกตาง ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในองคกรของสํานักงานคดีอาญา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะไดใช

ประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

ครับ ขอบคุณมากครับสําหรับปญหาที่ 1 ซึ่งสามารถใชไดสําหรับ 3 ทาน ที่น้ีเน่ียในคําถามที่ 2 นะครับ สําหรับ

ของนายณัฐพงษ วาปญหา ซึ่งที่เขาวา Critical type หรือปญหาวิกฤติของสํานักงานอัยการคดีอาญาในเฉพาะใน
สวนของแกตาง ซึ่งเราจะถามเปนลําดับไปในในลําดับแรกขอถามในเรื่องของการแกตางคดีอาญา อะไรที่เปน

ปญหาครับ มีอะไรบางครับ 

ปญหาของการดําเนินคดีอาญาในสวนการแกตาง ปญหาแรกที่เราประสบอยู ณ ปจจุบันน้ี ก็คืออัตรากําลังคนใน

การ คือสํานักงานอัยการในการดําเนินการแกตางสําหรับขาราชการท่ีถูกฟอง เรามีนอย จากปริมาณงานท่ีเราไดรับ 
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ซึ่งในปจจุบันขาราชการท่ีถูกฟองหรือถูกดําเนินคดีมีมากขึ้น เปนตัวเลขที่กาวกระโดด คนเรานอย 2.สถานที่
ทํางานคับแคบ ไมเหมาะสม เพราะวาในบางกรณีผูที่ถูกฟองเปนผูนําหนวยสูงสุด เชนผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีหรือแมกระทั่งตัวนายกรัฐมนตรี สถานที่เราไมพอที่จะรองรับอยางสมฐานะ 

หรือสมเกียรติคนเหลาน้ัน 3. เครื่องไมเครื่องมือ ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนอะไรก็ตามท่ีทันสมัย เราก็

ยังขาดแคลน สุดทายจริงๆ ก็คือ องคความรูยังกระจัดกระจาย ยังไมเปนหมวดเปนหมู ยังไมมีมาตรฐานเดียวกันที่

ดีพอ ที่จะใหนองๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือในตางจังหวัด ไดใชประโยชนเหมือนๆ กัน 

ปญหาที่เก่ียวกับเรื่องการใชดุลยพินิจในการสั่งคดีมีไหมครับ 

ปญหาที่เก่ียวกับเรื่องดุลยพินิจในเรื่องการสั่งคดี ก็มีพอสมควร เพราะวาในตางจังหวัดก็ดีนะครับ หรือในกรุงเทพ 

การใชดุลพินิจของพนักงานอัยการน้ัน ไมมีหลักเกณฑ หรืออะไรที่ปรากฏไดชัดเจน เรากําหนดเอาไวอยางกวางๆ 

เปนกรอบแตเพียงวา ถาขาราชการน้ันเน่ีย ถูกฟองเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ และในเรื่องน้ันเน่ีย พนักงานอัยการ

ไมไดเปนโจทยฟองคดีอาญา ทานเหลาน้ันเราก็จะรับแกตางให กําหนดเอาไวกวางๆ สวนในรายละเอียดก็แลวแต

ละเรื่อง แตละทานที่จะใชดุลยพินิจ 

คําถามในขอที่ 2 ก็คือปญหาวิกฤตินะครับ สําหรับนายณัฐพงษก็เสร็จสิ้นแลวนะครับ ตอไปก็เปนปญหาวิกฤติ

ของนายเกียรติ หรูรุงโรจนนะครับ ขอเชิญนายเกียรติครับ ครับ ก็ขอเรียนถามทานครับวาในสํานักงานคดีอาญา มี

ปญหาหรือวิกฤติดานใดครับที่ ควรท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวนในการสั่งคดี สํานักงานคดีโดยเฉพาะคดีอาญาวา

ตาง ขอเรียนถามครับ 

ในการดําเนินคดีอาญาวาตาง ของสํานักงานคดีอาญา ปญหาใหญจริงๆ ของเราคือ 1. อัตรากําลังคนไมพอ มีนอย 

2. ดุลยพินิจในการวินิจฉัยสั่งคดีของแตละสํานักงาน ยังไมเปนเอกภาพ เด๋ียวนะ เวนแตวาเรื่องที่มีการรองขอ

ความเปนธรรม ซึ่งอยูในขอบเขตอํานาจของตัวอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา อันน้ีก็เปนเหมือนกัน แตถาเปน

เรื่องของอัยการพิเศษฝายแตละฝายน้ันก็อยูในดุลยพินิจของแตละทานก็ใชดุลยพินิจ 

ผมจะสอบถามทานอธิบดีครับ วาในหัวขอเรื่องการสอบสวนคดีอาญา เชนตามบทบาทของพนักงานอัยการ ใน

เรื่องการคุมครองในคดีอาญา แลวก็การคุมครองสิทธิในชีวิต เก่ียวกับเรื่องการชันสูตรพลิกศพ รวมทั้งคดีนอก

ราชอาณาจักร การสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร มีปญหาวิกฤติอยางไร ที่เปนปญหาสําคัญของสํานักงาน

คดีอาญา 

ในเรื่องของการสอบสวน  ไมวาจะเปนการสอบสวนประเภทไหนก็แลวแต  เชนการสอบสวนคดีนอก

ราชอาณาจักร หรือสอบสวนเรื่องคดีวิสามัญ หรือสอบสวนเรื่องชันสูตรพลิกศพ ทั้ง 3-4 ประเภทน้ี ปญหาที่เปน



97 
 
 

กําลังวิกฤติ กําลังเดือนรอนกันก็คือวา ไมมีสํานักงานที่เปนเจาภาพไดโดยตรง แตละเร่ือง แตละสํานวน แตละ

ประเภทก็กระจัดกระจายกันไป เชน ในคดีนอกราชอาณาจักร สํานักงานตางประเทศ เปนผูรับผิดชอบ เริ่มตน ใน

เรื่องของการสอบสวนคดีวิสามัญ แลวแตทานอัยการสูงสุดจะมอบหมาย อะไรอยางน้ีเปนตน เพราะฉะน้ันก็

กระจัดกระจาย การติดตามเรื่อง การประสานงาน ก็ทําใหยากลําบาก 

ครับ โอเคครับ น่ีก็เสร็จแลวเปนปญหา คําถามของเรื่องที่ 2 น่ันก็คือเรื่องของปญหานะครับ ที่น้ีในคําถามที่ 3 จะ
ถามในเรื่องของผูเช่ียวชาญในแตละดาน ไมวาในเรื่องของการแกตางคดีอาญา การวาตางคดีอาญา และการ

สอบสวน ในเริ่มตน ขอผูเช่ียวชาญในดานการแกตางคดีอาญาครับ 

ในเรื่องแกตางคดีอาญานะครับ  ผูที่มีความรูความเช่ียวชาญเปนอยางดี ก็คือทานรอยโท สมนึก เสียงกอง ทานรอง

อธิบดีนะครับ และก็ทานชาญชัย  ชลานนทวิวัฒน และสุดทายทานอัยการอาวุโสทานมีลาภ ครับ ขอบคุณครับใน

สวนของคดีวาตางละครับ ในคดีวาตางนะครับ ก็จะเปนทานอดีตอธิบดีอัยการฝายคดีอาญา ชาญชัย สรอยทอง ใน

ปจจุบันเปนผูตรวจราชการ แลวก็ทานวัยวุฒิ หลอตระกูล รองอัยการสูงสุด ซึ่งเปนผูควบคุมกํากับดูแล ในงานดาน

คดีอาญา ในเรื่องการสอบสวนคดีอาญานะครับ ขั้นแรกทาน ชาญชัย สรอยทอง เพราะทานเปนอดีตอธิบดีอัยการ

คดีอาญา ทานที่สองนะครับ ทานรอยตํารวจโท ธานี ทานรองอธิบดีอัยการฝายคดีอาญา ทานที่ 3 ทานภัทรศักด์ิ ซึ่ง

ทานกํากับดูแล ในเรื่องของงานสอบสวน ชันสูตรพลิกศพ 

ครับ สาเหตุที่ถามในเรื่องของผูเช่ียวชาญในแตละดานน้ัน เน่ืองจากวานักศึกษาแตละทาน จะตองไปทําการ

สัมภาษณ เพ่ือจัดความรูกับผูเชียวชาญท่ีทานอธิบดีไดกลาวถึงทั้งหมด ก็สําหรับคําถามตอไปนะครับ อยากถามวา

สํานักงานคดีอาญาไดต้ัง KM teamหรือไม อยางไรทั้งในสวนแกตางคดีอาญา วาตางคดีอาญา  และในเรื่องอื่นๆ 

ครับ 

ในเร่ืองของ KM team นะครับ สํานักงานคดีอาญา ไดมีคําสั่งสํานักงานคดีอาญาที่ 18/2553 ต้ังคณะทํางาน

จัดการความรู เอาไวอยู 5-6 คณะทํางานดวยกัน คือคณะแรกจะเปนคณะทํางานจัดการความรูในดานคดีวาตาง 

ดานที่ 2 นะครับ ก็จะเปนดานแกตางคดีอาญา ดานที่ 3 ดานชันสูตรพลิกศพ ไตสวน และการสอบสวนคดีวิสามัญ 

ดานที่ 4 เฉพาะดานการสอบสวนคดีอาญาโดยตรง คณะที่ 5 เปนเรื่องของการจัดการความรูเก่ียวกับเรื่องงานดาน

ธุรการของสํานักงานคดีอาญา และคณะท่ี 6 สุดทาย เปนคณะจัดการดานความรูของระบบ ของคดีอาญา ซึ่งทุก

คณะ มีผล อธิบดีอัยการฝายคดีอาญาเปนหัวหนาคณะทํางาน และก็มีคณะทํางานอยู แตละคณะก็จะมีประมาณ 10 

ทานดวยกัน ซึ่งรายละเอียดก็จะปรากฏอยูในสําเนาคําสั่งที่ 18/2553 

ครับ ดังน้ันนักศึกษาทั้ง 3 ทาน ขออนุญาตทานอธิบดี ถายเอกสารคําสั่งต้ัง KM team แตละทีมไปนะครับ 
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ยินดีครับๆ 

ครับ ขอบคุณมากครับ สาเหตุที่ตองรูถึงในเรื่องของ KM team เน่ืองจากวานักศึกษาจะไดนํา เอาปญหาตางๆ ไป

เขียน ไปเขียนในงานสารานุกรม หลังจากน้ันแลว เราก็จะนัดเจอกันประมาณเดือนกันยายน เพ่ือให KM team 

ไดมาวิพากษงานของเราวา ปญหาที่เราไดดําเนินการแกไข KM team พอใจหรือไม อยางไร ถาพอใจเราก็จะได

เขียนไปในสารานุกรม แตถาทานบอกวาสิ่งที่เราทําไปน้ัน ยังไมพอใจทานมีขอเสนอแนะอยางไร ในการที่จะให

นักศึกษาไปเพ่ิมเติม เพ่ือการที่เราจะทําระบบ KMS จะตองตอบสนองตอผูใช ดังน้ันคําถามตอไปก็คือ คําวา user 

หรือผูใชระบบการจัดการความรู หรือ KMS สําหรับทั้ง 3 เรื่องคือเรื่องของแกตางคดีอาญา วาตางคดีอาญา หรือ

ในเรื่องของการสอบสวน user หรือผูใช ทานคิดวาเปนใครบาง อยางไรครับสําหรับ user ในคําถามขอที่ 5 

ในกรณีของ user หรือผูใชประโยชน เก่ียวกับเรื่ององคความรูในเร่ืองของแกตาง เอาเรื่องแกตางกอน ก็จะมีผูที่

เก่ียวของโดยตรงคือพนักงานอัยการในสังกัดคดีอาญา 1 และ 2 รวมท้ังนองๆ อัยการที่สังกัดสํานักงานอัยการ

จังหวัดทั่วประเทศ ที่รับดําเนินการแกตางคดีอาญาใหกับขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกฟองในคดีอาญา 

สวนในเรื่องวาตางนะครับ ผูใชประโยชนก็จะเปนพนักงานอัยการทุกๆ สํานักงานที่มีสวนเก่ียวของในการ

ดําเนินคดีอาญานะครับ และสุดทายในเรื่องของการสอบสวนนะครับ ก็จะเปนพนักงานอัยการที่มีสวนเก่ียวของ 

หรือวาจะตองทําหนาที่เก่ียวของในเรื่องของการสอบสวน 

ครับ ขอบพระคุณทานอธิบดีมากเลยนะครับ สาเหตุที่เราจะตองถามในเรื่องของผูใช เน่ืองจากวาในระบบหลังจาก

ที่เราไดมีไฟลระบบการจัดการความรูแลว เราก็จะตองมีการทํา IS เสร็จแลวนะครับ เราก็จะทําแบบสอบถามวา 

หลังจากที่ทานทราบวาในแตละสํานักงาน มีระบบการจัดการความรู ทานก็สามารถเขาไปตรวจสอบดูไดวามีผูใช

ประมานเทาไร นึคือหลังจากที่เรามีสารานุกรมเสร็จแลว เพราะวาเรามีเวลาทําเพียงแควันที่ 30 กันยายน คือเรา

ขอใหรูวามี user อยางไร แตการที่ user จะมาใช ปริมาณมากนอยอยางไร เปนอีกเรื่องหน่ึง ทีน้ีเปนคําถาม

สุดทาย เพ่ือไมเปนการเสียเวลานะครับ อยากจะเรียนถามทานวา มีระบบการจัดการความรูหรือ KMS แลว ทาน

อธิบดี สามารถนําไปใชประโยชนตอผูปฏิบัติงานหรือไม อยางไรครับ 

ในการท่ีทานทําสารานิพนธ ทั้ง 3 เรื่อง ก็จะเปนประโยชนกับผูที่เก่ียวของ อยางที่เราพูดกันแลว และโดยเฉพาะ

องคความรูที่ทานทําทั้งหมดวาผูใชสามารถนําไปตอยอดที่จะพัฒนา ใหมากยิ่งขึ้นหรือละเอียดยิ่งขึ้นได ในทุก

หัวขอที่ทานทํา 
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ครับ ก็มีปญหาอีกประเด็นหน่ึงครับ เพ่ิงขามไป ในการศึกษาเราจําเปนที่จะตองมี case study หรือกรณีศึกษา ซึ่ง
ใชเปนตัวแทนในปญหา อยากจะทราบวาทานอธิบดี มีแนวคิดในเรื่องน้ีอยางไรหรือจะมอบหมายใหใครเปน

ผูดําเนินการในเรื่องน้ีครับ 

ในเรื่อง case study หรือในเรื่องรายละเอียด บางเรื่องบางราวที่ทานอยากจะได แตละทานทั้ง 3 ทานนะครับ ผม

วาไปสอบถาม หรือวาไปซักถามจากผูเช่ียวชาญที่ผมใหรายช่ือไป ทั้งหลายทานนะครับ ก็จะไดรายละเอียด และ

จะไดกรณีศึกษาซึ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

ครับ ไมทราบวาทานมั่นเกียรติ มีอะไรถามทานอธิบดี เพ่ิมเติมตอ ผมจะไดใหคําถามเองครับ ไมมีครับ ทานเกียรติ

มีไหมครับ ไมมีครับ ก็ทานใหสัมภาษณครบถวนในทุกประเด็น ในนามของนักศึกษาการจัดการความรูทั้ง 3 ทาน 

ก็ขอขอบพระคุณทานกายสิทธิ์พิศวงปราการอธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญาเปนอยางสูง สละเวลาในการให

สัมภาษณแกนักศึกษา 3 ทานในวันน้ี หลังจากที่เราไดทําการสัมภาษณทานแลว เราก็จะทําการถอดเทป แลวก็ขอ

ความกรุณา อีกครั้งหน่ึงเพื่อใหทานไดรับรองวาทานไดทําการสัมภาษณในวันน้ีจริง นะครับ ขอกราบ

ขอบพระคุณมากครับ  
ครับขอบพระคุณมากครับ ขอบคุณครับ 
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สัมภาษณเพ่ิมเติม ทานกายสิทธิ์ 

ผูสัมภาษณ:วันนี้เปนการมาขอสัมภาษณทานอธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา ทานกายสิทธ์ิ เพื่อขอ

สัมภาษณเพิ่มเติมในหัวขอจัดความรูเกี่ยวกับหัวขอท่ี12 เร่ืองคดีอาญาวรรคตาง เร่ืองเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ โดยนายเกียรติ หนูรุงโรจน ซ่ึงเปน

นักศึกษาปริญญาโท กับหัวขอความรูท่ี 28 เร่ืองการสอบสวนคดีอาญาโดยนายมั่นเกียรติ ธนวิจิตร

พันธ เปนการสัมภาษณเพ่ิมเติม เพ่ือใหครบถวนเกี่ยวกับความรูตางๆ ซ่ึงวาระแรก วาระท่ี 1 ก็คือ

เร่ืองการแจงใหทานอธิบดีทราบถึงวัตถุประสงคของการสัมภาษณเพิ่มเติมคร้ังนี้ ซ่ึงก็แจงเม่ือซักครู

ไปแลว วาระท่ี 2 ก็คือขออนุญาตสัมภาษณเกี่ยวกับผูใชในระบบจัดการความรู วาควรมีพนักงาน

อัยการประเภทใดบางเปนผูใชงานใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ี 

ทานกายสิทธ์ิ: คร้ังท่ีแลวผมจาํไดวาผมตอบไปวา พนักงานอัยการทุกประเภทท่ีเปนผูใชงาน KMS 

ในรายละเอียดพอจะแยกเปนแบบนี้วา 1. พนักงานท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีจะไดใชประโยชนจากระบบนี้

ก็คืออัยการผูชวยท่ีเขามาใหม ท่ีลงมาฝกงานกับสํานักงานคดีอาญาหรือนองๆท่ีพนจากสถาบัน

พัฒนาขาราชการอัยการออกไปอยูตางจังหวัด พวกนี้กจ็ะสามารถใชKM ใชความรูท้ังหลายท่ีเขามา

สูระบบการจัดการแลว ใหเกดิประโยชนในการท่ีจะส่ังสํานวนใหเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย

ตามระเบียบ แลวก็ตามนโยบายของหนวยงาน อันนี้ประเภทแรก สวนประเภทท่ี 2 กเ็ปนนองๆที่

เปนพนกังานอัยการท่ีมีความรูความเช่ียวชาญมาในระดับหนึ่งอัยการจงัหวัด ผูชวยอัยการจังหวดั 

อะไรพวกนี้ พวกน้ีก็จะสามารถหาความรูหรือเอาความรูท่ีเราจัดเปนระบบแลวไปใชในการท่ีจะส่ัง

สํานวนใหเปนไปอยางถูกตอง หรือพวกท่ีเปนผูกล่ันกรองงานซ่ึงเปนขาราชการอัยการช้ัน 4 ข้ึนไป

ก็สามารถที่จะคนควาหรือดจูากคลังความรูหรือดูจากของระบบนี้วามาตรฐานหรือเกณฑของการส่ัง

สํานวนมันมีอะไรอยางไร กจ็ะเปนการแบงเบาภาระผูบริหารชั้นสูงในหนวยงานนั้นไดในระดับ

หนึ่ง สวนประเภทสุดทายคือประเภท พนักงานอัยการท่ีเปนผูบริหาร กส็ามารถท่ีจะเขามาใชระบบ

นี้ใหเกิดประโยชนในเร่ืองของการส่ังสํานวนการตรวจส่ังวานองๆทํางานไดครบถวนตามกฎหมาย

ตามระเบียบตามนโยบายอะไรตางๆก็แลวแตของสํานักงาน ซ่ึงก็จะเปนการสะดวกเปนการอํานวย

ประโยชนแกผูท่ีเขามาใชไดเปนอยางดี หรือโดยเฉพาะอัยการอาวุโสท่ีทานพนภาระหนาท่ีบริหาร

ไปแลว ทานกส็ามารถที่จะใชประโยชนจากระบบตรงน้ีได ในการท่ีจะไปพัฒนาไปตอยอดความรู
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ท้ังหลายท้ังปวงใหมันดียิ่งข้ึนได และผูรับผิดชอบในเร่ืองของ KM TEAM นะครับ ไมวาจะเปน

ผูบริหารที่มีหนาท่ีโดยตรงหรือทานอัยการอาวุโสท่ีเขามามีสวนรวม พวกน้ีก็สามารถท่ีจะใช

ประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

 

ผูสัมภาษณ: ครับขอบคุณทานมากครับ สวนวาระอ่ืนๆ ขอเรียนถามเพิ่มเติม เม่ือคราวท่ีแลวทานให

สัมภาษณเกี่ยวกับวิกฤต ปญหาวิกฤตในคดีอาญาขณะน้ี ทานพูดถึง 2 วิกฤตคือ วิกฤตแรกคือ

อัตรากําลังไมพอ วิกฤตท่ี 2 ก็คือปญหาการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการในแตละสํานักงาน

คดีอาญา ในแตละสํานักงาน ยังขาดความเอกภาพเวนแตคดีท่ีเราขอรองตองทํา อยางนี้อาจจะมี

เอกภาพอยู ผมขอเรียนถามวาปญหาวิกฤตท่ี 2 ปญหาเร่ืองดุลพินิจในการส่ังคดีของสํานักงานคดีท่ี

ขาดเอกภาพ เรียนถามวาท้ังหมด ขอภาพรวม วาปญหาเกิดจากสาเหตุใด แลวก็มีปจจัยอะไรบาง ท่ี

จะนํามาใชเปนวิธีในการแกปญหานี้ แลวก็วิธีการแกไขปญหา แลวก็ผลลัพธท่ีจะได 

ทานกายสิทธ์ิ: ในเร่ืองเกณฑหรือมาตรฐานในการส่ังสํานวนของแตละสํานักงานท่ียังไมเทากัน ปน

หามันเกิดจาก 1. ความรูความเขาใจของนองๆที่เปนคนส่ัง แตละคนส่ังสมมามากนอยตางกัน 2. 

นอกจากระยะเวลาท่ีส่ังสมความรูมาแลว การสนใจที่จะคนควา หาความรูเพิ่มเติม สนใจเก็บ

รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของไวเพื่อเปนคลังความรูท่ีจะหาความรูก็ไมคอยทํากัน โดยเฉพาะเร่ืองของ

ระเบียบของแนวคําส่ังของทานอัยการสูงสุดหรืออะไรท้ังหลาย นองๆก็จะไมคอยสนใจเก็บ

รวบรวมเอาไว แมก็จะมีเวียนใหทราบเปนปกติเปนระยะๆก็ตาม ก็จะไมคอยหยิบมาดู เพราะฉะน้ัน 

ส่ิงท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดหรือสํานักงานคดีอาญาจะตองเนนและจะตองเร่ิมทําก็คือ เกณฑในการ

ส่ังสํานวนของแตละสํานักงาน อยางนอยตองมีมาตรฐานข้ันตํ่าหรืเกณฑข้ันตํ่าวาตองขนาดนี้ๆ ถา

คิดเปนเปอรเซ็นต อยางนอยท่ีสุดก็ตอง 80-90 เปอรเซ็นตนะท่ีจะส่ังฟองผูตองหานั้นๆ มันคงจะคง

จะคิดเอาหลักแตกอนวา ถาหาสิบๆฟองไปกอนคงไมไดแลว เพราะมันเปนเร่ืองของสิทธ์ิ เปนเร่ือง

ของประโยชนของประชาชนท่ีตองไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญ 
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ผูสัมภาษณ: ฉะนั้นก็ผลลัพธท่ีได 

ทานกายสิทธ์ิ: สวนแนวทางการแกไข มันก็เปนเร่ืองท่ีพอดี ประจวบเหมาะกับท่ีทางสํานักงาน

อัยการสูงสุดเอง ไดเนนในเร่ืองของ KMS ระบบการจัดการคลังความรูนี้ ผมวาตรงนี้มันจะเปนสวน

ท่ีเสริมเปนสวนท่ีเขามามีประโยชนสําหรับนองๆทั้งหลายท่ีจะมีหนาท่ีในการที่จะตองส่ังคดี เพราะ

อยางนอยท่ีสุดเขาก็จะไดใชประโยชน เม่ือความรูท้ังหลายมันเขาไปสูคลังความรูโดยระบบของ IS 

ของอะไรก็แลวแต เขาก็สามารถท่ีจะเปดคนสืบคนเขาหา ขอมูลเหลานี้ไดเปนอยางดี จากนั้น ผม

มองวาแตละสํานักงานโดยเฉพาะสํานักงานคดีอาญาจะตองเปนส่ิงท่ีรวบรวมเอาเอกสาร ไมวาจะ

เปนคําพิพากษา ฎีกา ไมวาจะเปนแนวคําช้ีขาดของอัยการสูงสุด หรือแนวคําตัดสินของศาลช้ันตน 

ศาลอุทธรณท่ีมันยุติไปในระดับหนึ่งเขามารวบรวมไว เพื่อใหนองๆไดสืบคน ไดหาเพื่อจะเปน

เกณฑเม่ือเราแกไขอยางนี้ ผลลัพธท่ีได ผมก็เช่ือวานองๆทุกสํานักงานก็จะมาตรฐานมีเกณฑส่ัง

สํานวน นอยท่ีสุดนี่ก็เทาๆกัน ยกเวนแตคดีท่ีมันมีแปลกพิสดารไป นั่นก็เปนเฉพาะๆรายไป เม่ือเรา

มีเกณฑส่ังสํานวนท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันแลว เชน พยานหลักฐานต้ัง 80-90เปอรเซ็นตข้ึนไป  มันก็

จะทําใหประชาชนเกิดความเช่ือมั่นวาเขาจะไดรับความคุมครอง ถามันไมมีพยานหลักฐานหรือ

พยานหลักฐานมันไมพอ เขาก็ไดรับประโยชนก็คือปลอยตัวไป เขาก็ไมฟอง ก็ไมตองไปเดือดรอน 

ก็ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ  

ผูสัมภาษณ : ก็เปนองคความรูท่ีทานใหใหสัมภาษณคร้ังนี้สมบูรณมากท่ีเดียวนะครับทางผม

นักศึกษาปริญญาโท ตัวผมเองนาย เกียรติ หนูรุงโรจนและนายม่ันเกียรติ ธนวิจิตรพันธ ก็จะนําองค

ความรูท่ีทานใหคําแนะนําความรูตางๆนี้ จะนําไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี ในการ

รวบรวมองคความรูตอไปสําหรับพนักงานอัยการ และสํานักงานอัยการสูงสุด ทายท่ีสุดนี้ กระผม

ของกราบขอบพระคุณทานอธิบดีท่ีใหองคความรูในครั้งนี้ดวย  
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สรุปบทวิเคราะหความรูจากการสัมภาษณนายกายสิทธ์ิ พิศวงปราการ 
เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 

 
1. วิสัยทัศน สคอ. 
  ภายใน 5 ป บุคลากรของสํานักงานคดีอาญาตองมีความรูความสามารถ ทัศนคติ 
และจริยธรรมในการดําเนินคดีอาญา 
2. วิสัยทัศนในการจัดการความรู 

  องคความรูในเร่ืองการดําเนนิคดีอาญา ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในองคกร

ของสํานักงานอัยการสูงสุด รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีจะไดใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ปญหาวิกฤติในสํานักงานคดีอาญา เฉพาะคดีอาญา(วาตาง) 

  1. อัตรากําลังคนไมพอมีนอย 

  2. ดุลยพินิจในการวินิจฉัยส่ังคดีของแตละสํานักงานยังไมเปนเอกภาพข้ึนอยูกับ

ดุลยพินิจแตละสํานักงานจะใชดุลยพินิจ เวนแตคดีขอความเปนธรรมอยูในอํานาจของอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีอาญา 

4. รายช่ือผูเช่ียวชาญคดีอาญา 

  1. นายวันชัย สรอยทอง ผูตรวจราชการ อดีตอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา 

  2. นายวัยวุฒิ หลอตระกูล รองอัยการสูงสุด ผูกํากับดูแลสํานักงานคดีอาญา 

5. USER ในสํานักงานคดีอาญา 

  พนักงานอัยการทุกคนท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดําเนนิคดอีาญา  

6. ระบบ KMS จะนําไปใชประโยชนดานใด 

  ผูเกี่ยวของท้ังหมดท่ีจะนําองคความรูท่ีทานทํา นําไปตอยอดท่ีจะพัฒนาใหมาก

ยิ่งข้ึน                  ในทุกหัวขอ  ขอยกตัวอยางท่ีเปน 

7. Case Study ในสํานักงานคดีอาญาไปสอบถามจากช่ือผูเช่ียวชาญทีใ่หรายช่ือไปจะได Case Study 
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วาระการประชุมสัมภาษณจับความรูผูเช่ียวชาญ 

ในหัวขอองคความรูที่ 12 คดีอาญา (วาตาง) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

วันท่ี  29  มิถุนายน  2554 

วาระท่ี 1   การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
 

วาระท่ี 2   การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 
 

วาระท่ี 3   ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ภารกิจสําคัญในหัวขอองคความรู คดีอาญา (วาตาง) และ

ตองการผลสําเร็จของงาน (Productivity) อะไรบาง 
 

วาระท่ี 4   การกําหนดความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task) 
 

วาระท่ี 5   ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษาใหแกปญหา (Case Study Meeting) 
 

วาระท่ี 6   ความรูเสริมอ่ืนๆประกอบการตดัสินใจ 
 

วาระท่ี 7   อ่ืนๆ (ถามี) 
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สรุปบทวิเคราะหความรูจากการสัมภาษณ 

นายวันชัย สรอยทอง อัยการผูเชี่ยวชาญ เร่ือง หัวขอองคความรูท่ี 12: คดีอาญา (วาตาง) 

เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 

 

1. เร่ือง ภารกิจสําคัญของงานคดีอาญา(วาตาง) 

 การดําเนินคดีอาญา(วาตาง) เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการอํานวยความ

ยุติธรรมใหแกประชาชนใหเปนไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรม ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติองคกรอัยการ และ

พนักงานอัยการ                        พ.ศ. 2553 มาตรา 21 โดยมีภารกิจท่ีสําคัญดังนี้ 

(๑) ตามหลักนิติธรรม (Rule of law) ตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรคสอง ใหการปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 

ศาล รวมท้ังองคกรตามรัฐธรรมนูญ (องคกรอัยการ) และหนวยงานของรัฐตองต้ังอยูบนพื้นฐานของ

บทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีมีความเปนธรรม ซ่ึงสามารถอธิบายใหเหตุผลไดและไมอาจใชอํานาจรัฐ

โดยไมมีกฎหมายรองรับ และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไดรับการคุมครองโดยศาลรัฐธรรมนูญ ศาล

ปกครอง และศาลยุติธรรม 

(๒) ตามหลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ คนเราเมื่อเกิดมานั้น เรา

เลือกเกิดไมไดแตเม่ือเกิดมาภายใตรัฐธรรมนูญไทยแลวทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ความ

เสมอภาคภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 4 วรรคสอง และมาตรา 30 

หมายถึง การเสมอภาคในทางกฎหมาย และเสมอภาคในการเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ

บานเมือง แตหาไดหมายความถึงความเสมอภาคในฐานะความเปนอยูของบุคคลไมโดยผลของหลัก

ความเสมอภาค มีหลักการหามเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม (Unjust Discrimination) ไวใน

รัฐธรรมนูญซ่ึงหมายความวา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเร่ืองท่ีกําหนด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือความคิดทางการเมืองอันไมขัด
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ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิไดแตการพิจารณาความเสมอภาคไมใชวาทุกส่ิงทุกอยาง

ตองเทากันหมดจะตองคํานึงถึง 

ก. กรณีขอเท็จจริงเดียวกัน รัฐตองปฏิบัติตอประชาชนดวยกฎเกณฑเดียวกัน 

จึงจะถือวาเสมอภาค เชนผูชาย (ขอเท็จจริงเดียวกัน) ทุกคน กฎหมาย (กฎเกณฑเดียวกัน) บังคับให

ตองถูก                    เกณฑทหาร เปนตน 

ข. กรณีขอเท็จจริงตางกันรัฐตองปฏิบัติดวยหลักเกณฑท่ีตางกันจึงจะถือวา

เสมอภาค เชน ชายและหญิงมีขอเท็จจริงของสภาพรางกายท่ีแตกตางกัน กฎหมาย(กฎเกณฑ) จึง

กําหนดใหเฉพาะชายเทานั้นท่ีตองถูกเกณฑทหารหญิงไมตองถูกเกณฑทหาร ท้ังนี้กฎเกณฑท่ี

แตกตางกันนี้ตองมีเหตุท่ีสามารถอธิบายและรับฟงไดดวย 

3. ตามหลักความรวดเร็ว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

40(7) กําหนดใหบุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังนี้ ในคดีอาญาผูตองหาหรือจําเลยมี

สิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ีถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ซ่ึงรายละเอียดได

กําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เชน การแถลงเปดคดี มาตรา 174 การ

พิจารณาคดีโดยตอเนื่องตาม                 มาตรา 179, การทําคําพิพากษาตาม มาตรา 182 

2. ปญหาท่ีจะทําใหไมเกิดความสําเร็จในภารกิจของงานคดีอาญา (วาตาง) ตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ คือ เกิดจากความไมรู หรือรูบางไมรูบางในงานท่ีเปนบทบาทของ

อัยการเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีของงานอัยการ 

ซ่ึงปญหาดังกลาวจะตองใชระบบการจัดการความรูของงานอัยการมาแกไข คือ 

ก. รวบรวมองคความรู 

ข. กระจายองคความรูไปใหท่ัวถึง 

ค. นําองคความรูมาฝกอบรมใหเกิดความชํานาญ 

3. ปญหาวิกฤต (Critical Task) ท่ีสําคัญท่ีสุดในคดีอาญา (วาตาง) ขณะนี้คือความ

เปนเอกภาพในการส่ังคดีอาญา เปน ตัวบงช้ีวามันเปนตัวปญหาขององคกรอัยการท่ีมีเร่ืองทํานอง

เดียวกันลักษณะเดียวกันมี 2 มาตรฐาน 3 มาตรฐาน หรือบางคร้ังอาจไรมาตรฐาน ความเปนเอกภาพ

มีความหมายกวางกวาคดีเอกภาพ ซ่ึงหมายถึงใครเปนผูมีอํานาจส่ังตามระเบียบสํานักงานอัยการ

สูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2557 ขอ 93 
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แนวคิดท่ีจะสรางความเปนเอกภาพในการส่ังคดีอาญา คือ ตองประมวลผลคดีท่ี

เคยส่ังคดีไวมายื่นเปนแบบไดระดับหนึ่ง เรียกวา Bench Marking แลวนํามาเปรียบเทียบกับคดีอ่ืน ๆ 

ท่ีจะส่ังหากเปรียบเทียบแลวผลคดีเหมือนกันก็จะเกิดความเปนธรรม ความเสมอภาคอัยการไมเลือก

ปฏิบัติตรงตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญในหลักความเสมอภาคนั่นเอง ทํานองเดียวกันกับขณะน้ี

ศาลฎีกาไดสรางตัวมาตรฐานคดีท่ีอุทธรณหรือฎีกาคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลช้ันตนหรือศาล

อุทธรณตามที่กฎหมายบัญญัติ หากศาลฎีกาเปนวาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือฎีกา

นั้นจะไมเปนสาระอันสมควรแกการพิจารณาใหศาลฎีกามีคําส่ังไมรับคดีดังกลาวไวพิจารณา

พิพากษาได ซ่ึงหมายถึงขออุทธรณหรือฎีกาท่ีไมมีเหตุท่ีจะเปล่ียนแปลงผลคําวินิจฉัยของศาลลาง 

รายละเอียดไปศึกษาไดจากระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการไมรับคดีซ่ึงขอกฎหมายหรือ

ขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือฎีกาจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณาไวพิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551 

ฉบับลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 ทําใหองคกรอัยการปจจุบันตองมาคิดใหมในเร่ืองการอุทธรณฎีกา 

นั้นก็คือตองมีคดีมาตรฐานถึงจะอุทธรณฎีกาได ฉะนั้นอัยการตอไปน้ีคงจะตองมีวิธีการหรือ

แนวทางกรอบอยางกวางอะไรท่ีวัดได ขอจะเปรียบเทียบได โดยเฉพาะประเด็น น้ําหนัก   หรือ

ปริมาตร หรือในประเด็นตามกฎหมายตาง ๆ ท่ีสามารถจะวัดไดนี่คือความเปนเอกภาพ สวน

ประเด็นพยานหลักฐานท่ีครบถวนสมบูรณฟงเปนขอยุติหรือยังสงสัยอยูไมสามารถนํามาวัดเปน

มาตรฐานในการส่ังคดีใหเปนเอกภาพได ผลกระทบดานกฎหมายท่ีตามมาคือ หากส่ังฟองโดยท่ี

พยานหลักฐานมีน้ําหนักก้ํากึ่ง 50 ตอ 50 อยูเทากับโยนใหศาลชําระความฟอกความผิดใหผูตองหา

ไมสามารถฟองใหมได ตองหามฟองซํ้าในขณะเดียวกันอัยการส่ังไมฟอง กฎหมายยังเปนชองให

ฟองใหมไดจากพยานหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดีซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได ซ่ึง

อาจจะเกิดข้ึนจากการรองเรียนหรือเกิดจากการแสวงหาจากคูความเองหรือจากตัวอัยการท่ีเขมและ

มีการสอบสวนตอไปวามีพยานหลักฐานใหม ฉะนั้นบทบาทของอัยการตองปรับบทบาทใหมตาม

อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติองคกรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

เพราะฉะนั้น อัยการมีคําส่ังไมฟองแลวบอกวาจบเด็ดขาดไมใชแคตองแจงผูเสียหาย ไปดวยวาเร่ือง

ไหนจําเปนหรือไมจําเปนตองไดหลักฐานใหม การกระทําคดีมิไดช้ีถูกหรือช้ีผิด ช้ีวามันพอทําคดี

ข้ึนสูศาลเทานั้นเอง 
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Task 1: การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพ่ือหาความตองการของระบบการจัดการความรู 
(Requirement   Elicitation: ENG 1) 

วัตถุประสงค : เพ่ือใหทราบถึง ปญหาวิกฤติและ แนวทางในการแกไข ในทัศนะของผูเช่ียวชาญ 
และเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการจัดการความรูขององคกร หรือ
หนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan):  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
 1. วิเคราะห ปญหาวิกฤติและแนวทางแกไขในหัวขอ การบริหารจัดการระบบการจัดการ
ความรู โดยใชสมมุติฐานจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษา เกี่ยวกับ ปญหาวิกฤติและความเส่ียง
ของระบบการจัดการความรู แนวทางแกไข ดวยการใชระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการ
ความรูในทัศนะของผูเช่ียวชาญ และ ทิศทางของผูบริหารและขอบเขตของระบบริหารจัดการระบบ
การจัดการความรู 
 2.  กําหนดตัวผูบริหารและผูเช่ียวชาญ  ผูบริหาร ไดแก  นายกายสิทธ์ิ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีอาญา ในฐานะท่ีไดรับคําส่ังจากผูบริหารจัดการความรูใหเปนหัวหนาคณะทํางานการ
จัดการความรู (KM TEAM) เพื่อจะบริหารการจัดการความรูภายในสํานักงานคดีอาญาและ
ผูเช่ียวชาญ ตามท่ีผูบริหารแนะนํา และกําหนดการสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูบริหาร ในประเด็น
วิเคราะหตามขอ 1.  
 3. จัดทําแผนและกําหนดการสัมภาษณ ผูเช่ียวชาญและผูบริหาร และบทวิเคราะหการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อใหไดผลการศึกษาตามประเด็นในขอ 1)  โดยจัดทําวาระการสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ  และกําหนดวันเวลานัดสัมภาษณ เอกสารประกอบ 
ENG-1 หมายเลข 1 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) : 
 1. ทําการสัมภาษณผูบริหาร นายกายสิทธ์ิ   พิศวงปราการ วันท่ี 15 มิถุนายน 2554 และ
เพิ่มเติมวันท่ี 15 กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยทํารายงานสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ และให
ผูบริหารตรวจสอบเพ่ือทบทวนความถูกตอง เอกสารประกอบ ENG-1 หมายเลข 2 
 2. ทําการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ นายวันชัย  สรอยทอง ผูตรวจราชการอัยการตามท่ีผูบริหารเปน
ผูแนะนํา เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2554  รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปฯ  เอกสารประกอบ 
ENG-1 หมายเลข 3 
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Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement          
Analysis: ENG 2) 

วัตถุประสงค :  ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของประโยชนท่ี
จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ 
(User Specification)  

แผนการดาํเนนิงาน(Plan):  ประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
1. สอบถามตองการของระบบการจัดการความรูจากผูใชงาน  

2. กําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน โดยยึดประเภทผูใชงานเปน

หลัก 

 3.  หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนนิงาน (DO)  

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) : 
1. สอบถามความตองการของระบบการจัดการความรูโดยการสัมภาษณนายวันชัย  

สรอยทอง ผูตรวจราชการอัยการ โดยเปนผูเช่ียวชาญดานการดําเนินคดีอาญา เม่ือวันท่ี ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ ตามวาระการสัมภาษณ เอกสารประกอบ ENG 2หมายเลข 1 

 2. จัดทําผลสรุปการศึกษาจากกรสัมภาษณไดประเด็นครบถวน ตามเอกสารประกอบ ENG 
2 หมายเลข 2 
 
Task 3. กสนวิเคราะหความตองหารซอฟแวร (Software Requirement Analysis ENG 3) 

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตาง ๆ ในระบบ

การจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) นําขอมูลจาก ENG1 & ENG2 และการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน มาทําการ
วิเคราะหวาระบบ KMS   จะตองมีการใชงาน(Function)พื้นฐาน และระบบควรเปนอยางไรให
เปนไปตาม มาตรฐาน CommonKADS (task,inference,domain,knowledge base) โดยเปรียบเทียบ
กับเอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification  ในแผนในคูมือแนวทางในการ
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พัฒน า ระบบคุณภ าพ  วิ ช า ก า รค นคว า อิ ส ร ะ  วิ ท ย า ลั ย ศิ ลปะ  ส่ื อ  และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๓  )ตามเอกสาร ENG  3.1 กําหนด
ความสามารถของโปรแกรมสวนตางๆ ของระบบ (ตามเอกสาร ENG3.1  SharePoint Based 
Requirement Specification) 

2) วิเคราะหการใชงาน Function ดังกลาว ของ COP ท่ีแบงเปน Cross Function หรือ
Single Function 

 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 1) ผูศึกษาทําการวิเคราะหความตองการของ Software โดยนําขอมูลท่ีไดจาก ENG 1, 

ENG 2 และการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน มาวิเคราะห เพ่ือกําหนดการใชงาน (Function) 

พื้นฐานตาม Feature ของMicrosoft SharePoint ท่ี แบงออกเปน 3 สวน คือ  

1.1. สวนแสดงแผนภาพความรู ตองสามารถแสดงแผนภาพความรูในรูปของ Microsoft 

Visio ได 

1.2. สวนท่ีเปนเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน ตองตอบสนองความตองการใชงานใน

ดานธุรกิจ และดานการใชงานของผูใชงาน 

1.3. สวนท่ีเปนฐานขอมูลความรู ตองตอบสนองความตองการใชงานในดานธุรกิจ และ

ดานการใชงานของผูใชงาน ตลอดจน Information ตางๆได (ตามเอกสาร ENG 3.2 ผลการวิเคราะห

ความตองการใชงาน Feature ของMicrosoft SharePoint)  

2) จากการสัมภาษณผูบริหารงานดานปรับปรุงอาคารเปนกระบวนการภายในองคกร 

ดังนั้นจึงเปนSingle Function ท่ีเฉพาะบุคคลภายใน COP เทานั้นท่ีสามารถดําเนินงานบนระบบได 

โดยกําหนด กาํหนดสิทธิไวดังนี้   

   2.1) ผูบริหาร มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดท้ังระบบ   

   2.2) ผูเชี่ยวชาญ มีสิทธิในการจดัการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนท่ีตนเอง

ไดรับแตงต้ังเปนผูเช่ียวชาญเทานั้น    

   2.3) Knowledge Engineer มีสิทธิในการจดัการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูลไดท้ัง

ระบบ       
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   2.4) Knowledge Worker มีสิทธิในการจดัการ เพิ่ม และอานขอมูลไดเฉพาะใน 

COPs 

3) ผูศึกษาไดจัดทํา ไดจัดทํา SITE MAP เพื่อดําเนินการในTask อ่ืน ๆตอไป    (ตาม

เอกสาร ENG 3.3 Site Map)   

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG3.1 SharePoint Based Requirement Specification 

เอกสาร ENG3.2 ผลการวิเคราะหความตองการใชงาน Feature ของMicrosoft SharePoint 

เอกสาร ENG3.3 Site Map 

กําหนดความสามารถของโปรแกรมสวนตางๆ ของระบบ 

Requirement Specification (RS): SharePoint Based User Requirement Specification 

  RS-1 Support Community of Practice 
 RS-2 Support Roles and Responsibilities 
 RS-3  Support Knowledge Base (Repository and Portals = 

Explicit Knowledge Sharing) 
 RS-4 Business Decision Support by Using Knowledge Workers 
 RS-5 Knowledge Workers’ Brain Storming (Tacit Knowledge 

Sharing) Activities 
 RS-6 Support Knowledge Workers Communication within their 

CoP 
 RS-7 Search CoPs, Task, Inference, Knowledge Base by Name 

and Code 
 RS-8 Advanced Search by Combination Keywords 
 RS-9 Meta Data Search (WebDAV) 
 RS-10 Content Search for MS Products (for other formats needed 

license filter programs) 
 RS-11 External Content Search 
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กําหนดความตองการของผูใชดานเทคโนโลยแีละความสามารถของระบบจัดการความรู 

Functional Specification (FS) : SharePoint Based Functional Specification 

FS-1 Administrative 

Functions 

FS-1.1 Manage User:  

Knowledge workers and 

CoPsImplementation 

 Members role for knowledge 
managers, knowledge workers and 
experts 

 Content Manager role for knowledge 
engineers 

 Visitors role for knowledge users 
 Owners (KMS Admin) role to 

manage Site& Workspace, User and 
Security 

 Approver role to knowledge 
approver, news approver 

 Designer role to KMS web designer 

 FS-1.2 Manage Site& 

Workspace: Security 

Implementation 

 CoP Based Security: One knowledge 
worker can be member of many CoPs 

FS-2 Community 

Functions 

FS-2.1 Topics of CoP  

 FS-2.2 Site& Workspace 

 

 

FS-2.2.1 Home 

FS-2.2.2 Each CoP 

 Left Frame 
 Right Frame 
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 FS-2.3 List of Knowledge 

Based 

 

 

FS-2.3.1: Document Library Feature for 

knowledge map by using Visio web drawing 

FS-2.3.2: Document Library Feature for 

document management system 

FS-2.3.3: General Discussion Feature for 

forum discussion system 

FS-2.3.4: Contacts Feature for capability 

management system 

FS-2.3.5: Document Library Feature for 

lesson learned knowledge, Best Practice 

FS-2.3.6: Link Feature for portal links 

FS-2.3.7: Custom List Feature for Law bank  

FS-2.3.8: Custom List Feature for AGO 

ontology  

 FS-2.4 List of Decision 

Support Collaboration 

 

 

FS-2.4.1: Visio web access Feature for 

Knowledge Map by using Visio 

FS-2.4.2: Tasks Feature for manager to 

conduct CoP 

FS-2.4.3: Issues tracking Feature for manager 

to create Problem Issues or create Chaos 

FS-2.4.4: General Discussion for decision 
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support system (Bi-direction) 

 FS-2.5 List of 

Communication within a 

CoP 

FS-2.5.1: Calendar Feature for meeting, 

training, seminar, ceremony, appointment 

FS-2.5.2: Announcement or Organization 

Announcement Feature (such as Scholarship, 

Application, Appointment) for AGO which is 

related to the CoP 

FS-2.5.3: Survey Feature for knowledge 

worker questionnaire 

FS-2.5.4: General Discussion Feature for 

forum discussion system 

FS-2.5.5: Content Editor Feature for 

Messages from Management 

FS-2.5.6: Blog  Feature for AGO news 

FS-2.5.7: Enterprise wiki Feature for AGO 

wiki 

FS-3 Knowledge 

Worker Public 

Service Functions 

FS-3.1 Public MySite 

Feature 

FS-3.1.1 : User Profile for knowledge workers 

FS-3.1.2 : Overview  

FS-3.1.3 :  Organization  

FS-3.1.4 : Content  

FS-3.1.5 : Tags and Notes 
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FS-3.1.6 : Colleagues 

FS-3.1.7 : Memberships 

FS-4 Knowledge 

Worker Private 

Desktop Functions 

FS-4.1 Private MySite 

Feature 

FS-4.1.1:  My Colleagues 

FS-4.1.2 : My Interests 

FS-4.1.3 : Newsfeed Settings 

FS-5 Search 

Functions 

FS-5.1 Search CoPs, Task, 

Inference, Knowledge 

Base by Name or Code 

Microsoft Office SharePoint Search in CoP, 

All CoPs, Task, Inference and Knowledge 

Base by Name or Code 

 

 FS-5.2 Advanced Search 

by Combination Keywords 

Microsoft Office SharePoint Advanced 

Search Feature 

 Search by Result Type  
 Search by Site 
 Search by Author 
 Search by Modified Date 

 FS-5.3 Meta Data Search 

(WebDAV) 

Web Distributed Authoring and Versioning 

allows user to transparently publish and 

manage resources on the World Wide Web. 

 FS-5.4 Content Search for 

Microsoft Products 

For other formats, needed other license filter 

program. 

 FS-5.5 External Content SharePoint can be configured for External 
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Search Content Search. 

 

ผลวิเคราะหความตองการใชงาน Feature ของMicrosoft SharePointขอมูลประกอบการวิเคราะห 

ผูศึกษา นําขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 ท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ

และการสอบถามความตองการของผูปฏิบัติงาน มากําหนดตาม Feature ของ Microsoft SharePoint 

๒๐๑๐ แลวพบวา Feature ท่ีตองมีในระบบ KMS ไดแก 

 1)  แผนภาพความรู (Knowledge map) เพือ่ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู 

2) มีเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) 

2.1) ประกาศ (Announcements)  
2.2) ปฏิทินกิจกรรม (Up Coming Events/Calendar/Activities)  
2.3) การมอบหมายภารกิจสําคัญ (Tasks Assignment) 
 2.4) ประเดน็เรงดวน (Hot issues)  
2.5) เคร่ืองมือคนหา (Search Engine)  
2.6) สารสนเทศความรู (Portal Links/Information Links)  

3)  ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) 

3.1) กระดานสนทนา (Forum Discussion ) 
3.2) ทําเนียบหรือรายช่ือผูเช่ียวชาญ (Capability Management 

System/Expertise/Contacts)  
3.3) เอกสารวชิาการหรือเอกสารความรู (Document Management System)  
3.4) กรณีศึกษา (Case Study)  

 

 

- แผนภาพความรู (Knowledge map) 
 - ประกาศ  
- ปฏิทินกิจกรรม  
- การมอบหมายภารกจิสําคัญ  
- ประเดน็เรงดวน  

FEATURE 
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- เคร่ืองมือคนหา  
- สารสนเทศความรู 
-  กระดานสนทนา  
- ทําเนยีบหรือรายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 - เอกสารวิชาการหรือเอกสารความรู  
-  กรณีศึกษา 

 

 

 

          งานคดีอาญา (วาตาง) มีขั้นตอน

กระบวนการดําเนินคดดีังนี ้

1. งานตรวจรับพิจารณา

สํานวน 

2. งานทําความเห็น และทํา

คําสั่งของพนกังานอัยการ 

3. งานฟองคด ี

4. งานการดําเนนิคดีในศาล 

5. งานการดําเนนิการหลังคํา

พิพากษา 

 

 

 

Task 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design : ENG 4) 

วัตถุประสงค : เพื่อออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) ตรวจสอบรูปแบบหนาจอท่ี สฝบร. กําหนดเปนแบบมาตรฐาน และรูปแบบของหนาจอท่ี
สํานักงานอัยการสูงสุดไดเคยใช แลวนํามาออกแบบหนาจอ 

2) ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับ ENG 3  

 COP KM 

12. คดีอาญา  

(วาตาง) 

TAXONOMY 
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รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 ผูศึกษาตรวจสอบดูรูปแบบของหนาจอจาก REU 2 ของหัวขอองคความรูกฎหมายองคกร

อัยการ (ตามเอกสาร) เห็นวามีลักษณะคลายกับรูปแบบหนาจอท่ี สฝบร. กําหนดเปนแบบมาตรฐาน 

จึงไดใชรูปแบบหนาจอท่ี สฝบร. กําหนด (ตามเอกสาร ENG4.2ภาพหนาจอ) 

ปญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากผูศึกษามีภารกิจในการปฏิบัติงานประจํามากตลอดวัน และหัวขอ IS ของผูศึกษา

มีเนื่อหาคอนขางมาก ทําใหใชเวลาทํา IS นานและระบบการเขาอินเทอรเน็ตในหองเรียนเขาไม

ท่ัวถึง ประกอบกับ Feature บางตัวยังไมใชงาน เชน Blog, Wiki, Calender  

ขอเสนอแนะทาง 

 ควรจะตองวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาสําหรับ ENG 4 และเพิ่มความเร็วในการทํางาน

อินเทอรเน็ตใหท่ัวถึงในหองเรียนในโอกาสตอไป 

เอกสารประกอบ 

-เอกสาร ENG4.1ตัวอยางTemplate 

-เอกสาร ENG4.2ภาพหนาจอ 
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Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational 

Alignment: MAN1) 

วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดําเนินงาน(Plan) : ประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษา บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน และกําหนด

วิสัยทัศนการ จัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือ

วิสัยทัศนดังกลาว   

2. จัดทําแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน เพื่อ

นํากลไกตามระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการสูการปฏิบัติ   

3. แนวทางการปรับเปล่ียนโครงสรางการทํางานของสํานักงานคดีอาญา ตามระบบบริหาร

จัดการระบบการจัดการความรู   

  รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 
 1. ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” และวิสัยทัศนของการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”  

สามารถสรุปวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญาไดดังนี้ “สํานักงาน

คดีอาญาสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) อยางเปนระบบ ทันสมัย 

และเช่ือถือได เพื่อบุคลากรของสํานักงานคดีอาญานําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปโดยเที่ยง

ธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” 

2. ทําการสาธิตในแผนกิจกรรม ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูใน 3 ป 

โดยสาธิตใหกับ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ   KM Team และ KE ดวย Power point และใหผูรับการสาธิต

วิพากษในแผนกิจกรรมวาพึงพอใจหรือไม เอกสารประกอบ MAN-1 หมายเลข 1 

3. สรุปผลขอมูล จากผูรับการสาธิตพบวา เห็นดวยในความเปนไปไดของระบบบริหาร

จัดการ ระบบการจัดการความรูและพึงพอใจเปนสวนใหญ อีกท้ังมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

เอกสารประกอบ MAN-1 หมายเลข 2 
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Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management :  MAN 2) 

วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพ่ือปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการ
ความรู และสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

แผนการดําเนินงาน (Plan)  
 1. วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีอาญา 
 2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดีอาญาดานการจัดการความรู เพ่ือรองรับ
ระบบการจัดการความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตางๆ ในการแกปญหา
และพัฒนาดานคน กระบวนกรและเทคโนโลยี 
 3. กําหนดบทบาทหนาท่ีและความสัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตาม
โครงสรางใหม ในการจัดการความรู โดยทําบันทึกเสนออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อลง
นามในคําส่ัง 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO)  
วิเคราะหโครงสรางเดิม ของสํานักงานคดีอาญา 
สํานักงานคดีอาญาไดมีคําส่ังแตงต้ัง KM Team มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
 1. สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงาน
คดีอาญา เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 2. ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
 3. จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ีไดจาก
การจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามหัวหนาคณะทํางานจัดการความรูมอบหมาย 
 เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของ KM Team จะเห็นวาไมมีการแบงหนาท่ีท่ีชัดเจนเพื่อรองรับ
ระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา เพื่อใหระบบการจัดการความรูของสํานักงาน
คดีอาญาดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตองปรับโครงเดิมโดยมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางานบริหารระบบการจัดการความรูสํานักงานคดีอาญาข้ึน โดยใหมีการมอบหมายหนาท่ีที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู 
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 เพื่อใหสอดคลองกับแผนกิจกรรมการจัดการความรู ตาม MAN 1 Organization 
Alignment ดังนั้นโครงสรางใหม ควรประกอบกับบุคคลดังตอไปนี้ ตาม (รางคําส่ังมอบหมายงาน) 
เอกสาร MAN 2 หมายเลข 1 
 1. อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ทําหนาท่ี KM (Knowledge Manager) 
 2. รองอธิบดีอัยการ ทําหนาท่ี Assistance to Knowledge Managemanager 
 3. อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1 – 12 ทําหนาท่ี Project Manager 
 4. พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1 – 12 ท่ีไดรับมอบหมายฝายละ 1 
คน          ทําหนาท่ี KE (Knowledge Engineering) 
 5. พนักงานอัยการท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการดําเนินคดีอญาตาม
มติ                 ท่ีประชุม KM Team ของสํานักงานคดีอาญา ทําหนาท่ี Expert 
 6. เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติท่ีประชุม KM Team ของสํานักงาน
คดีอาญา 
 7. ผูใช (User) พนักงานอัยการผูทําหนาท่ีดําเนินคดีอาญา 
 

Task 7 : การบริหารโครงการ (Project Management :  MAN 3) 

วัตถุประสงค :  การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจดัการความรู (KMS Project 
Plan) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
แผนการในการจัดการโครงการ เปนไปตาม Gantt Chart ดังตอไปนี ้

ตารางแผนกิจกรรมการสราง KMS งานดานงบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ลําดั
บ 

กิจกรรม มิ.ย. ก.ย. 
ส.ค

. 
ก.ย. หมายเหต ุ

1 - ศึกษาและเกบ็ความตองการของระบบ KMS (ENG 1) 
- วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2) 
- วิเคราะหความตองการดาน software (ENG 3) 
- ออกแบบระบบ (ENG 4) 

     

2 - วิเคราะหและจัดทําแผนการส่ือสาร 
 - การนําระบบ KMS เขาใชงาน (MAN 1) 
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- การจัดการดานองคกร (MAN 2) 
- การจัดการดานโครงการสรางระบบ KMS (MAN 3) 

3 - การจัดการดานทรัพยากรมนุษย (RIN 1) 
- การจัดการดานการฝกอบรม (RIN 2) 
- การจัดการความรู (RIN 3) 
- การจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน (RIN 4) 

     

4 - การจัดการทรัพยสิน (REU 1) 
- การนําทรัพยากรโปรแกรมมาใชซํ้า (REU 2) 
- การจัดการความรูเฉพาะงาน (REU 3) 

     

5 จัดทําและนําเสนอรายงานการคนควาอิสระ 
 
 

     

 

 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ท้ัง 15 กิจกรรม ใชเวลาท้ังส้ิน 2 เดือน จาก
เวลาตามแผน 4 เดือน เร็วกวากําหนด 2 เดือน โดยมีรายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ            ดังแสดงในตารางตอไปนี้  
 

กิจกรรม ระยะเวลาตาม
แผน 

ระยะเวลาท่ีดําเนินการ
จริง 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 
Elicitation (ENG1)  

1-14 มิ.ย. 54 1 มิ.ย.ถึง 13 ก.ค. 54 รอผูบริหารที่เกี่ยวของ 
ผูเช่ียวชาญวางในการ 
ใหสัมภาษณ 

ควรเตรียมตัวใหพรอม
ในการสัมภาษณใหได
ขอมูลท่ีครบถวน 

2.System 
Requirement 
(ENG2) 

15-21 มิ.ย.54 20-22 ก.ค. 54 ตองติดตาม
แบบสอบถามจาก 
ผูใชงานกรอกขอมูล 

การสอบถามขอมูล 
ความตองการของผูใช
อาจสอบถามผานทาง
โทรศัพทเพื่อให 
ไดขอมูลในทันที 
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3.Software 
Requirement 
Analysis (ENG3) 

23-27 มิ.ย. 54 23 – 24 ก.ค.54 - - 

4.Software Design 
(ENG4) 

28 มิ.ย.ถึง 4 
ก.ค. 54 

25-27 ก.ค. 54 - - 

5.Organisation 
Alignment (MAN1) 

5-11 ก.ค. 54 28-30ก.ค.54 ขาดประสบการณใน
การจัดทําแผนการ
จัดการความรู 

ควรมีขอมูลในดาน
สภาพแวดลอม  
ลักษณะการปฏิบัติงาน 
มาประกอบในการ 
จัดทําแผน และควร
ศึกษากจิกรรมการ
จัดการความรูของ
หนวยงานอ่ืน 

6.Organisation 
Management 
(MAN2) 

12-17 ก.ค. 54 1-2 ส.ค. 54 - ตองผานความ
เห็นชอบ 
ของผูบริหาร 

7.Project  
Management 
(MAN3) 

1-5 มิ.ย. 54 7 -9 มิ.ย 54 ไมสามารถควบคุม 
การดําเนนิการให
เปนไปตามแผน 

นําอุปสรรคปญหาไป
ปรับปรุงแผนการ
ดําเนินการในคร้ัง
ตอไป 

8.Humen Resource 
Management (RIN1) 

18-24 ก.ค. 54 3-4 ก.ย. 54 ขาดประสบการณใน
การวางแผน
อัตรากําลัง 

ตองสํารวจขอมูล
อัตรากําลัง 
ปริมาณงานการจัดการ
ความรูในปจจบัุน          
และอนาคต  

9.Training (RIN2) 25-30 ก.ค.54 5-7 ก.ย. 54 ขาดขอมูลประกอบใน
การกําหนดหลักสูตร 

ตองศึกษาและสืบคน
ขอมูลการสราง
หลักสูตรฝกอบรมท่ี
เหมาะสมกับการ
จัดการความรูมา
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ประกอบจัดทําแผน 
10.Knwledge 
Management (RIN3) 

31 ก.ค.ถึง 6 
ส.ค. 54 

8 ก.ย. 54 - - 

11.Infrastructure 
(RIN4) 

7-13 ส.ค. 54 9 ก.ย. 54 บางหนวยงานไมให
ความรวมมือดาน
ขอมูลโครงสราง
พื้นฐาน 

ตองสํารวจ
ความสามารถของ
อุปกรณในการเขาถึง 
KMS ดวยตัวเอง 

12.Asset 
Management 
(REU1) 

14-20 ส.ค. 54 10 -12 ก.ย.54 ขาดขอมูลท่ีจําเปนใน
การ 
วิเคราะหตองเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติม 

ควรมีการวางแผนใน
การเก็บขอมูลท่ีจําเปน
ในการวิเคราะหการใช
ทรัพยสิน 

13.Reuse Program 
Management 
(REU2) 

21-25 ส.ค. 54 13-14 ก.ย. 54 - - 

14.Domain 
Engineering (REU3) 

26-31 ส.ค.54 15-16 ก.ย.54 - - 

15. Quality 
Assurance (QA) 

1-30 ก.ย. 54 17-30 ก.ย. 54 มีความลาชาเนื่องจาก
ความลาชาของแตละ
กิจกรรม       ใน
โครงการ 

- 

 

 

Task 12 : การจัดการทรัพยสิน ( Asset Management : REU 1)  

วัตถประสงค :  เพื่อวางแผนการจัดการ จดัซ้ือ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ละทะเบียน เก็บ

ประวัติอุปกรณ ICT 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan)  
 

 1. มีการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 
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2.ความตองการการใชงานท่ีสนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลองกับ 

ENG2, MAN1, RIN1  

 

รายงานผลการดําเนินการ(DO) 
 

1) ผูศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีเกีย่วของกับกิจกรรม
การจัดการความรูในปจจุบันแลววเิคราะหความคุมคาในการใชงานวาสมควรเปล่ียนใหมหรือ
บํารุงรักษาตอไป (ตามเอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชใน
การจัดการความรูและแผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป) 

 2) ผูศึกษาไดออกแบบการสํารวจขอมูลครุภณัฑ พรอมบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือ

ทดแทนครุภณัฑใหสามารถสนับสนุนการจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 ใน

อนาคต (ตามเอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือทดแทน) 

 

 

 

ปญหาอุปสรรค  

หนวยงานไมไดมีการจัดทําบัญชีครุภัณฑไวอยางเปนปจจบัุน จึงยากท่ีจะดําเนินการสํารวจ

ประกอบกับระยะเวลาการดาํเนินงานมีนอยและผูปฏิบัตงิานในหนวยงานที่ตองสํารวจมีภาระงานท่ี

ยุงมากทําใหการไปสํารวจครุภัณฑมีความยากลําบากอยางมาก 

 

   เอกสารประกอบ 

-เอกสารREU 1.1การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการจดัการความรูและ

แผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป 

-เอกสารREU 1.2 แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือทดแทน 

 
การวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการจัดการความรู  

และแผนการซอมบํารุงรักษา 3 ป 
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 การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร 

จากการสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในสํานกังานอัยการ สํานกังานคดีอาญาท่ี
สามารถใชในการจัดการความรู พบวาปจจบัุนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท้ังส้ิน 122 เคร่ือง ซ่ึงมีการไดรับ
มา 5 ชวงเวลา ดังนี ้

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 29 เคร่ือง อายุการใชงานไมถึง 1 ป 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 40 เคร่ือง อายุการใชงาน 1-3 ป 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 40 เคร่ือง อายุการใชงาน 4-6 ป 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 12 เคร่ือง อายุการใชงาน 7-9 ป 
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 1 เคร่ือง อายุการใชงานมากกวา 9 ป 

  
โดย ใน 122 เคร่ือง ดังกลาวมีการตออินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต (สายแลน) จํานวน 15 

เคร่ือง 
จํานวนผูใชงาน 

1.พนักงานอยัการ 36 คน 
2.ขาราชการธุรการ 24 คน 
3.นิติกร 12 คน 
4.จางเหมาบริการ 12 คน  
5.พนักงานราชการ 6 คน 
รวม 90 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 
 

 การบํารุงรักษา 
โดยท่ัวไปเคร่ืองคอมพิวเตอร จะตองมีการตรวจบํารุงรักษาทุก 1  ป  และปรับเปล่ียนทุก 3 

ป ปรากฏวามีเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 53 เคร่ืองไดแก เคร่ืองท่ีมีอายุการใชงานเกิน 3 ป จึงควร
จะปรับเปล่ียน เพราะไมคุมกับการบํารุงรักษา อุปกรณอะไหลก็หายาก สวนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
เหลืออีกจํานวน 69 เคร่ืองยังคงใชงานไดอยูจนครบระยะเวลา 3 ป แลวจึงทยอยเปล่ียน ซ่ึงในสวน
ของคาใชจายในการซอมบํารุงรักษา (MA) สํานักงานอัยการสูงสุดไดวาจาง บ.ยิป อิน ซอย มา
ดําเนินการท่ัวประเทศ โดยมีคาใชจายตามสัญญาจางรายป  ยกเวนเคร่ืองท่ียังอยูในประกัน 1ปจาก
ผูขายซ่ึงสามารถใชบริการจากผูขายได เม่ือครบ  1 ปแลว จะอยูในความดูแลของ บ.ยิป อิน ซอย  



131 
 
 

 

แบบสํารวจครุภัณฑ และบัญชีครุภัณฑท่ีขอจัดสรรหรือทดแทน 

แบบสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน  

ลําดับ ชนิดของอุปกรณ  จํานวน อายุใช

งาน 

ลักษณะการใชงานกับ 

KMS 

ผูใชงาน 

      

      

 

บัญชี อุปกรณ ท่ีตองขอจัดสรร หรือ ทดแทน ในสวนท่ีสามารถนํามาใชหรือเก่ียวของกับ ระบบการ

จัดการความรู  เพื่อใชในจัดทําคําของบประมาณ 

 

ลําดับ 

 

ชนิดของอุปกรณ  

 

จํานวน 

 

การใชงานกับ KMS 

ปงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 

        

        

รายงานผลการดําเนินงาน (DO): 

 1. Gantt chart ของแผนการสรางระบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

 

กลยุทธ /กิจกรรม 

/ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.1. รวบรวม

ความตองการ

ตามกลยุทธ   

             

1.2. จัดทํา

โครงการ
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กลยุทธ /กิจกรรม 

/ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

ดําเนินงาน  

              

1.3 . กําหนด KE 

& Taxonomy 

และจัดทําระบบ

ตางๆ 

             

1.4 . KMS 

Design 

             

1.5 . Input  Data 

& Information to 

KMS 

             

1.6 . Test & Run 

KMS 

             

1.7 . ช้ีแจง ผู

ปฏิบัติ /ผูบริหาร    

ใหเขาใจถึง 

Benefit  และการ

ทํา Change 

Management    
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กลยุทธ /กิจกรรม 

/ข้ันตอน 

 

ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

1.8. ทดลองใช

งาน จริงโดยกลุม

KMS Admin 

             

1.9. ติดตามและ

ประเมินผลการ

ใชงาน 

             

1.10  สรุปปญหา

และอุปสรรค 

เพื่อแกไขและ

ปรับปรุงรายไตร

มาส   

             

1.11. ประเมินผล

การดําเนนิงาน

ตามโครงการ 

และทบทวน เพื่อ

ปรับปรุงใน

ปงบประมาณ

ตอไป 

             

 

       ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
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ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู ท้ัง 15 กิจกรรมแลวเสร็จ ใชเวลาตามแผน 
5 เดือน โดยมีบางกิจกรรมท่ีลาชากวากําหนดตามแผน รายละเอียด ระยะเวลา ปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะ     ดังแสดงในตารางตอไปนี้  

 
กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลาท่ี

ดําเนินการจรงิ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1.Requirement 

Elicitation (ENG1)  

1-14 พ.ค. 2554 1 พ.ค. – 13 มิ.ย. 54 รอผูบริหารที่

เกี่ยวของ ผูเชี่ยวชาญ

วางในการให

สัมภาษณ 

เตรียมตัวใหพรอม

ในการสัมภาษณให

ไดขอมูลที่ครบถวน 

2.System 

Requirement 

(ENG2) 

15-21 พ.ค. 2554 20-22 มิ.ย. 54 ตองติดตาม

แบบสอบถามจาก

ผูใชงานกรอกขอมูล 

การสอบถามขอมูล

ความตองการของ

ผูใชอาจสอบถาม

ผานทางโทรศัพท 

กิจกรรม ระยะเวลาตาม

แผน 

ระยะเวลาท่ี

ดําเนินการจรงิ 

ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

    เพื่อใหไดขอมูล

ในทันที 

3.Software 

Requirement 

Analysis (ENG3) 

23-27 พ.ค. 2554 23-24 มิ.ย. 54 - - 

4.Software Design 

(ENG4) 

28 พ.ค. -4 มิ.ย 

2554 

25-27 มิ.ย. 54 - - 
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5.Organisation 

Alignment 

(MAN1) 

5-11 มิ.ย. 2554 28-30 มิ.ย. 54 ขาดประสบการณ

ในการจดัทํา

แผนการจัดการ

ความรู 

ควรมีขอมูลในดาน

สภาพแวดลอม 

ลักษณะการ

ปฏิบัติงานมา

ประกอบในการ

จัดทําแผน และควร

ศึกษากจิกรรมการ

จัดการความรูของ

หนวยงานอ่ืน 

6.Organisation 

Management 
(MAN2) 

12-17 มิ.ย. 2554 1-2 ก.ค. 54 - ตองผานความ

เห็นชอบของ

ผูบริหาร 

7.Project  

Management 

(MAN3) 

1-5 พ.ค 2554 7-9 พ.ค. 54 ไมสามารถควบคุม

การดําเนนิการให

เปนไปตามแผน 

นําอุปสรรคปญหา

ไปปรังปรุงแผนการ

ดําเนินการในคร้ัง

ตอไป 

8.Humen Resource 

Management 

(RIN1) 

18-24 มิ.ย 2554 3-4 ส.ค. 54 ขาดประสบการณ

ในการวางแผน

อัตรากําลัง 

ตองสํารวจขอมูล

อัตรากําลังปริมาณ

งานการจัดการ

ความรูในปจจบัุน

และอนาคต 

9.Training (RIN2) 25-30 มิ.ย. 2554 5-7 ส.ค. 54 ขาดขอมูลประกอบ

ในการกําหนด

หลักสูตร 

ตองศึกษาและสืบคน

ขอมู,การสราง

หลักสูตรฝกอบรมท่ี
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เหมาะสมกับการ

จัดการความรูมา

ประกอบจัดทําแผน 

10.Knwledge 

Management (RIN3) 

31 มิ.ย. ถึง 6 

ก.ค. 54 

8 ส.ค. 54 - - 

11.Infrastructure 

(RIN4) 

7-13 ก.ค. 54 9 ส.ค. 54 บางหนวยงาไมให

ความรวมมือดาน

ขอมูลโครงสราง

พื้นฐาน 

ตองสํารวจ

ความสามารถของ

อุปกรณในการเขาถึง 

KMS ดวยตัวเอง 

12.Asset 

Management 

(REU1) 

14-20 ก.ค. 54 10-12 ส.ค. 54 ขาดขอมูลท่ีจําเปน

ในการวิเคราะหตอง

เก็ฐขอมูลเพิ่มเติม 

ควรมีการวางแผนใน

การเก็บขอมูลท่ี

จําเปนในการ

วิเคราะหการใช

ทรัพยสิน 

13.Reuse Program 

Management 

(REU2) 

21-25 ก.ค. 54 13-14 ส.ค. 54 - - 

14.Domain 
Engineering (REU3) 

26-31 ก.ค. 54 15-16 ส.ค. 54 - - 

15. Quality 

Assurance (QA) 

1-30 ส.ค. 54 17-30 ส.ค. 54 มีความลาชา

เนื่องจากความลาชา

ของแตละกิจกรรม

ในโครงการ 

- 
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Task 13 :  การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU 2 ) 
วัตถุประสงค : รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ในการ
จัดการความรูในอนาคต 
 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan)  
 

1) สํารวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีมีอยู และ
สามารถนํามาใชได  

2) เลือกใชและออกแบบ Template เพิ่มเติม ใหเปนไปตามมาตรฐานของระบบจัดการ
ความรู 

 
 รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

 

1) ทําการศึกษารวบรวม ตัวแบบ (Templates) ตางๆ ของ สํานักงานอัยการสูงสุด ในการ

สรางระบบจัดการความรู  เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบ การจัดการความรู ในงานดานบริหาร

อาคารและที่ดินใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน (ตามเอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP 

ของเดิม, เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS, เอกสาร REU2.3 ตัว

แบบฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ, เอกสาร REU2.4 ตัวแบบฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย, 

เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

(ปจจุบัน) และเอกสาร REU2.6 ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 

2) ผูศึกษานําตัวแบบ (Templates) ไดรวบรวมไวดังกลาวมาใชประกอบการออกแบบระบบ

ระบบจัดการความรูดานงานบริหารอาคารและท่ีดิน (ตามเอกสาร REU 2.7 รายงานการใช 

Template) 

 

เอกสารประกอบ 

-เอกสาร REU2.1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

-เอกสาร REU2.2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS  

-เอกสาร REU2.3 ตัวแบบฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

-เอกสาร REU2.4 ตัวแบบฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 
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-เอกสาร REU2.5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด

(ปจจุบัน) 

-เอกสาร REU2.6 ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 

-เอกสาร REU2.7 รายงานการใช Template  
 

Task 14 : Domain Engineering : REU3 

วัตถุประสงค : การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจนํามาใชซํ้า หรือเปนตนแบบเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดตอไป )Common KADS Knowledge Model( 

 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

วิเคราะหผล ENG 1-4 และMAN 1 เพื่อจะสามารถนําไปใชซํ้าใหไดมากท่ีสุด ตามความ
เหมาะสม 

รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                                  

            1) ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG1 – 4  และ MAN1 (เอกสารและผลการ

ดําเนินงานปรากฏอยูใน RIN 3 )  

 2) ผูศึกษาไดวเิคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ท่ีสําคัญเพื่อนําไปใชซํ้าหรือ

พัฒนาตอยอดในการดําเนินงานโครงการจัดการความรูอ่ืน (ตามเอกสาร REU 3.1 รายงานสรุปผล

การวิเคราะหรายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได)  

เอกสารประกอบ 

เอกสาร REU 3.1 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหวัขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได 

 

รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได 

 ENG1 

- Knowledge Map ท่ีไดสามารถนําไปศึกษาและเปนตัวตัง้ตนในการจัดการความรูงานอ่ืน 
เชน งาน   
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   ส่ังคดีพิเศษ งานส่ังคดีทรัพยสินทางปญยาและการคาระหวางประเทศ หรืองานคดี
เศรษฐกิจและ  ทรัพยากร เปนตน 

 ENG2  

- แบบสอบถามการใชงานระบบสามารถนําไปใชกบัหวัขอความรูอ่ืนได  
 ENG3 

- เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification ซ่ึงเปนเอกสารท่ีระบุ 
Feature และ Function การใชงานของ SharePoint 2010 นําไปใชประกอบในการกําหนด
ความตองการ Software ได 

 ENG4   

-Template ตางๆ ท่ีสรางขึ้นสามารถนําไปใชในตนแบบในการสรางระบบจัดการความรูอ่ืน

ได 

 MAN1 

-การศึกษาวิสัยองคกรอัยการและวิสัยทัศนการจัดการความรูของสําน  ักงานอัยการสูงสุด 
ตลอดจนวิธีการกําหนดวิสัยนการจัดการความรูสามารถนําไปเปนขอมูลในการจัดการความรู
หัวขอความรูอ่ืนได 

-กิจกรรมการจัดการความรู สามารถนําไปใชในการกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูตาม
หัวขอองคความรูอ่ืนท่ีใชทฤษฎี Knowledge Creation ในการแกปญหาได  

Task 8 : การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management : RIN1) 

วัตถุประสงค : วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนท่ีเกีย่วของกบัระบบการจัดการความรู 

เชน KM Team ของหนวยงาน และผูเกีย่วของ 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในกลางเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

Input: MAN2 โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจัดการความรู, ENG2 ผูใชงานระบบ 

Process: 

1) ทําการศึกษา วเิคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก ขอบเขต
ความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง
งานตางๆ ท่ีเกีย่วของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยใน
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เบ้ืองตนอาจมตีําแหนงตาง ๆ ดังนี้  
    -CKO                ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
    -COPs               ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
    -KE                   ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
    -KMS Support  ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน  

2) จัดทําขอเสนอแนะในเร่ืองจํานวน และวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากร(ประมาณ 5 ป
ขางหนา) โดย 
2.1) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 1)1.1) มาวิเคราะห  และอาจขอขอมูลจากหนวยงานที่จัด
อัตรากําลังวา ในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพ่ิมข้ึนกี่คน คุณวุฒิใด 
และรวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเกีย่วของเพื่อตรวจสอบ 
2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานคดีอาญาวา บุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด
ในขอ 2)2.1) จาํนวนกี่คน เพือ่เปนขอมูลสําหรับใชแตงต้ังในอนาคต 
2.3) ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการ เพื่อจดัทํา
แผนกําลังคน 5 ป  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม(กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน)  เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน   

Output: Competency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติท่ีไดรับการ

คัดเลือก 

Outcome: รอยละของจํานวนบุคลากรสรรหาได เทียบกบัจํานวนท่ีความตองการ                                                          

 รายงานผลการดําเนินการ(DO)   

       (๑ สิงหาคม      ๒๕๕๔)ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ(เอกสาร

RIN1.1)เกี่ยวกับกรอบการจดัอัตรากําลัง (๓  สิงหาคม      ๒๕๕๔) ไดขอขอมูลจํานวนอัตรา

บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา (เอกสารRIN1.2)จากสํานักอํานวยการ สํานักงานคดอีาญา  (๕  

สิงหาคม      ๒๕๕๔) ไดนาํขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากร

ใน KM TEAM โดยเปรียบเทียบกับโครงสราง KM TEAM ใหม (เอกสารRIN1.3)แลวไดจดัทําเปน



141 
 
 

รายงานวเิคราะหRIN1อัตรากําลัง  (เอกสารRIN1.4)สรุปผลการดําเนินการตาม RIN1 โดย 

อัตรากําลัง KM TEAM โครงสรางใหม ท้ังหมดประมาณ ๒๕ ตําแหนง    ๑.Knowledge Manager    

จํานวน ๑ ตําแหนง  ๒.Project Manager   จาํนวน ๓ ตําแหนง ๓.ผูเช่ียวชาญ  จํานวน ๔ – ๕ 

ตําแหนง ตอคณะ รวม ๓ คณะไมเกิน ๑๕ ตําแหนง ๔.Knowledge Engineer    จํานวน ๑ ตําแหนง  

๕.KMS Support  จํานวน ๒ – ๓ ตําแหนง มีการวิเคราะหอัตรากําลัง และแผนอัตรากําลังบุคลากร 

ไวในรายงานวิเคราะหRIN1อัตรากําลังผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว 

ปญหาอุปสรรค การกําหนดโครงสราง KM TEAM ของสํานักงานคดอีาญา ขาดบุคลากรท่ีมีความรู

ดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ และมีจํานวน

นอย ทําใหการวิเคราะหขอมูลในทางทฤษฎีทําไดคอนขางยาก 

ขอเสนอแนะ ในการจดัโครงสรางและบุคลากรใน KM TEAM อาจจะตองมีการปรับปรุงเพิ่ม

บุคลากรท่ีมีความรูดานกฎหมายเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญาท่ีจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ของรัฐเพิ่มเขามา 

เอกสารประกอบ 

เอกสารRIN1.1 กฎหมายและระเบียบเกีย่วกับอัตรากําลัง 

เอกสารRIN1.2 อัตราบุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

เอกสารRIN1.3 โครงสราง KM TEAM ใหม 

เอกสารRIN1.4 รายงานวเิคราะหRIN1อัตรากําลัง 

 

Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2) 

วัตถุประสงค : ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในกลางเดอืนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

Input: RIN1  

Process: 

1) ทําการศึกษา วเิคราะห ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฎิบัติ 
รวมท้ังวิธีการในการจดัฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ )สถาบันพัฒนา

ขาราชการฝายอัยการ (หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีคว ามชํานาญและเช่ียวชาญดานการจดั
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ฝกอบรม   เชน  มีวิธีฝกอบรมโดยวิธีใดบาง  ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเนื้อหา
ใดบาง งบประมาณไดมาจากที่ใด     

2)   จัดทําขอเสนอ นําขอมูลท่ีไดในขอ 1) มาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน เปนแนวทางในการ
กําหนดและจดัทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  
2.1(  ในการพฒันาผูบริหารดานจัดการความรู  จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง  คนท่ีจะเขา
อบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปน
ไมต่ํากวา C8 หรือขาราชการอัยการตองไมต่ํากวาอัยการผูเช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล 
จากหนวยงานท่ีเคยมีการจดัการอบรมในเรื่องดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูล
บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 2.2( ขอเสนอการฝกอบรมวิศวกรรมความรู วาจะตอง
อบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใดโดย
อาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานที่เคยมีการจดัการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงาน
ภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดีอาญา 

2.3(ขอเสนอฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป วาจะตองอบรมในเรื่องใดบาง คนท่ีจะเขาอบรมตอง
มีพื้นฐานเรื่องใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานที่เคยมีการ
จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงาน
คดีอาญา 

3)  หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม )กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนนิการตา มแผนท่ีกาํหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอม

หาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลใน
การใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 

Output: ความตองการในการฝกอบรม แผนการฝกอบรม บุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมสามารถใช

งานระบบจัดการความรูได ตาม ENG2 

Outcome: รอยละของจํานวนบุคลากรไดรับการฝกอบรม เทียบกับจํานวนที่ควรไดรับการฝกอบรม

ท้ังหมด  

                     

     รายงานผลการดําเนินการ (DO)                                                      

       (๕ สิงหาคม      ๒๕๕๔)ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรม (เอกสาร 

RIN2.1) เชน 
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- หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู (เอกสาร RIN2.2) 

-โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด กับ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (เอกสาร RIN2.3) 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสาร RIN2.4)  

(๑๕  สิงหาคม      ๒๕๕๔) ไดนําขอมูลท่ีไดมา มาทําการวิเคราะหแผนการฝกอบรม เรียบรอยแลว 

ผลการดําเนินการ ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการตาม RIN2 ไดแผนการฝกอบรมท่ีจําเปนตอง

มี คือ ๑.โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู” สํานักงานอัยการสูงสุด  

๒.โครงการบริหารจัดการความรู (การจดัการความรู สวนกลาง,การจัดการความรู ตางจังหวดั ) ๓.

โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด กับ 

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ๔.หลักสูตร การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ๕.หลักสูตร

ประกาศนยีบัตร การจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ไดจัดทําแผนการฝกอบรม ในรายงานวิเคราะหแผนฝกอบรม ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการตาม

แผนเรียบรอยตาม รายงาน วเิคราะหแผนการฝกอบรม (เอกสาร RIN2.5) 

ปญหาอุปสรรค การจัดหลักสูตรการฝกอบรมตองใชงบประมาณมาก 

ขอเสนอแนะ    เพื่อเปนการประหยดังบประมาณอาจใหผูท่ีเขารับการฝกอบรมตองทํารายงาน 

เนื้อหา สาระ ขอสําคัญ ของหลักสูตรดังกลาว เปนเอกสารแลวแจกจายใหกับคนอ่ืนๆ ศึกษาตอไป 

โดยอาจจดัเปนสัมมนากลุมยอยโดยใหผูท่ีผานการฝกอบรมถายทอดความรูนั้นอีกตอหนึ่ง 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร RIN2.1 หลักสูตรการฝกอบรม 

เอกสาร RIN2.2 หลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหารดานการจดัการความรู 

เอกสาร RIN2.3 โครงการเพ่ิมสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวางสํานักงาน

อัยการสูงสุด กับ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เอกสาร RIN2.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เอกสาร RIN2.5 วิเคราะหแผนการฝกอบรม 
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Task 3 : การจัดการความรู (Knowledge Management : RIM 3) 

วัตถุประสงค : รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกีย่วของกบักิจกรรมและการดําเนนิงานตาง ๆ ใน

การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจดัการความรูในครั้งตอไป 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

Input: ขอมูลเอกสาร(Repository) แหลงขอมูล (Portal) และบุคลากรในโครงการ ผูออกแบบและ

ติดต้ังระบบ จดัการความรู หัวขอท่ีกําหนด  

Process: 

1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูลตางๆท่ี
ใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชัก
ความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, 
RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปน
หมวดหมู วา เปนเอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง   จะได
ใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการทํางานได     และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และ
ประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บ  จัดทําระบบ MySite  และนําขอมูลท้ังหมดเกบ็ลง MySite 
ใน Microsoft SharePoint และบันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD  เพื่อเปน
ขอมูล BackUp ไวอีกชัน้หนึง่  

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม )กรณีท่ีรวมกับ
ผูอ่ืน  (เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางาน
ในครั้งตอไปใหดียิ่งข้ึน  

Output : ระบบจัดการความรูของโครงการความรูท่ีกําหนด  
Outcome : รอยละของจํานวนบุคลากร ท่ีอยูใน KMS คณะทํางานโครงการ เทียบกับคณะทํางานท่ี
ไดรับการแตงตั้งท้ังหมด  

                                                                    
รายงานผลการดําเนินการ(DO)                                                           

       ( ๒๙  สิงหาคม      ๒๕๕๔) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิมในระบบ 

KMS  (เอกสาร RIN3.1) และแหลงขอมูลตางๆท่ีใชในการออกแบบ ตดิต้ัง ระบบจดัการความรู 
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สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด (18      กันยายน     ๒๕๕๔)ไดรวบรวมขอมูลท่ีใชในการจดัทํา

ระบบท้ังหมด (เอกสาร RIN3.2) และจัดเกบ็รวบรวมขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารท้ังโครงการเรียบรอย

แลว โดยไดมีการBackup ขอมูลไวเรียบรอยแลว ผลการดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว และได

ขอมูลท่ีใชเก็บเอกสารท้ังโครงการ รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ (เอกสาร RIN3.3) 

หมายเหต ุ ในการ Up ขอมูลข้ึนระบบ ไดมีการเปล่ียนแปลงท่ีจัดเก็บโดยตองจัดเก็บใน QA ของแต

ละคน แทน MySite ท่ีไดกําหนดไวในแผนเดิม   

พบปญหาและอุปสรรค   ลวงเลยกําหนดระยะเวลา และงานประจํามีปริมาณมากและตองเรงทําตัว

เลม IS ประกอบกับระบบ server มีปญหาทําใหขอมูลเกาท่ีเคย up ข้ึนไปสูญหายหมด  

ขอเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ   จะตองมีการวางแผนในเร่ืองกรอบระยะเวลาในงานน้ีใหมาก

กวาเดิม และควรตรวจสอบระบบกอนลงมือทําดวยวา มีระบบ Backup ขอมูลไวหรือไม เพื่อ

ปองกันขอมูลสูญหาย             

เอกสารประกอบ  

เอกสาร RIN3.1 เอกสารเดิมของระบบ KMS 

เอกสาร RIN3.2 ขอมูลที่ใชในการจัดทําระบบท้ังหมด 

เอกสาร RIN3.3 รายงานการเก็บเอกสารท้ังระบบ 

Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN 4) 

วัตถุประสงค : เพื่อจัดทําขอเสนอในการจดัหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการความรูของ

หนวยงาน  

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

Input: ENG3  

Process: 

1) ทําการขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานในการดําเนินโครงการ 
จัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware , Software  และระบบ Network จากหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

)สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีปกครอง  ( เพื่อนํามาวิเคราะหในการสรางและใชงาน
ระบบ Kms วาจะตองมี Hardware , Software  และระบบ Network  อะไรบาง ท่ีมีอยูแลวใชได
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หรือไม และตองมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ Kms โดยตองสอดคลองกับ ENG2  และ
ตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  

2) จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware , Software  และระบบ Network เพื่อใช
กับ KMS  เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีรองรับ
กิจกรรมการจดัการความรู  รวมท้ังตองมีแผนการจัดซ้ือคุรุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

2.1 (ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   
2.2(ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพ่ิมดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคาเทาใด  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม )กรณีท่ีรวมกับผูอ่ืน (
 เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนนิการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม  พรอมหาสาเหตุ เชน หาก

ไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไป
ใหดยีิ่งข้ึน  

Output: แผนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน   

Outcome: รอยละของงบประมาณโครงสรางพื้นฐานท่ีใชจริง เทียบกับแผน 

 

 รายงานผลการดําเนินการ(DO) 

                (๒  สิงหาคม      ๒๕๕๔) ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสาร เกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร 

(เอกสาร RIN4.1) และขอมูลระบบ คอมพิวเตอร (เอกสาร RIN4.2)    (๑๗  สิงหาคม     ๒๕๕๔) ได

รวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการ

จัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชใน

ระบบ KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองท่ีใชบริหาร แผนการจัดซ้ือในสวนเคร่ืองท่ีใหบริการ (Server)  

ตามรายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนนิการสําเร็จตามแผนตามรายงาน

สํารวจโครงสรางพื้นฐาน (เอกสาร RIN4.3) 

ปญหาอุปสรรค  ไมมีการจัดทําขอมูลระบบคอมพิวเตอรในสวนท่ีเปนรายละเอียดของสเปกเคร่ืองท่ี

เปนเอกสารทีส่ามารถตรวจสอบไดแบบท่ีเดียวจบ ในการจัดหาขอมูลตองใชวิธีไปสอบถาม

ผูใชงานแตละเคร่ือง 

ขอเสนอแนะ ควรมีการจัดเก็บขอมูลระบบคอมพิวเตอรในสวนสเปกเครื่องท้ังระบบแบบเอกสาร

หรือไฟลอิเล็กทรอนิกส 
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เอกสารประกอบ  

เอกสาร RIN4.1 อัตรากําลังบุคลากร 

เอกสาร RIN4.2 ขอมูลระบบ คอมพิวเตอร 

เอกสาร RIN4.3 รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน 

เอกสารRIN4.4 Gentle-Soft-Requirement-Specification 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล   นายเกียรติ   หรูรุงโรจน 

วัน เดือน ปเกิด  6 มกราคม 2496 

ประวัติการศึกษา นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุนท่ี 6 พ.ศ. 2554 สํานักงานอัยการ
สูงสุด 

 นักบริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  รุนท่ี  7 พ .ศ .  2548 
สํานักงานกิจการศาลยุติธรรม 

 นักบริหารยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุนท่ี 12 พ.ศ. 2537 สํานักงาน
อัยการสูงสุด 

 เนติบัณฑิตยสภา ปการศึกษา 2519 สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
เนติบัณฑิตยสภา 
นิติศาสตรบัณฑิต (เกยีรตินยับดี) ปการศึกษา 2519 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขต 3 
พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน คณะอนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณเกี่ยวกับคํา

วินิจฉัยชี้ขาด คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
หรือขอกําหนดใดๆ ของคณะกรรมการการกํากับ
กิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2552 – 2554 รองอธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา 
พ.ศ. 2550– 2552 รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ 
 คณะกรรมการเคร่ืองหมายการคา 
พ.ศ. 2549  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง เขต 4 
พ.ศ. 2545 – 2548  อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1 
พ.ศ. 2539  อัยการจังหวัดชัยนาท 
พ.ศ. 2537 – 2538 อัยการจังหวัดประจําศาลแขวงนครราชสีมา 

 


