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ภาคผนวก ก 
 

เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑  

 
สํานักงานรองอัยการสูงสุด (นายอนุชาติ คงมาลัย) 

    สํานักงานอัยการสูงสุด (อาคารหลักเมือง) 
     ถนนหนาหับเผย แขวงพระบรมมหาราชวงั 

     เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ 
 

  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เร่ือง ขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลประกอบการศึกษาเร่ือง การจัดการความรูในงานสอบสวนคดีพิเศษ 

เรียน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ (นายภาณุพงษ โชติสิน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย ประเด็นสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดพีิเศษ  

ดวยกระผมกําลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ความรู วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจัดข้ึนตาม
บันทึกความตกลงระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อพัฒนาพนักงาน
อัยการและเจาหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีความพรอมในการจัดการความรู ตามแผน
แมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู อส. 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ โดยตามแผนดังกลาว ไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู 
จํานวน ๑๐๐ หัวขอความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) 
ของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป   

ในการศึกษาหลักสูตรดังกลาวกําหนดใหนักศึกษาทําการการคนควาแบบอิสระ 
(Independent Study) ตามหัวขอท่ีไดทําสัญญาไวกับสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงกระผมไดรับ
มอบหมายใหทําการศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษ 
ซ่ึงเปนองคความรูหัวขอ ท่ี ๒๙ ตามบัญชีรายการองคความรู ทายแผนแมบทการจัดการความรู อส. 
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การคนควาแบบอิสระ (Independent Study) ดังกลาว นักศึกษาจะตองสัมภาษณ
เพื่อเก็บขอมูลและจับความรู (Knowledge Capture) จากผูท่ีเกี่ยวของหลายสวน เชน ผูท่ีอยูในระดับ
บริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูใชงาน เปนตน 

ในการนี้ กระผมจึงเรียนมาเพ่ือขอสัมภาษณทานในฐานะท่ีอยูในระดับบริหารของ 
สํานักงานคดีพิเศษ เพื่อขอทราบขอมูลในภาพรวมของสํานักงานคดีพิเศษ ขอมูลความตองการ
ระบบจัดการความรู ขอมูลงานสําคัญเรงดวนท่ีควรนํามาจัดการความรู เปนตน ดังรายละเอียด
ปรากฏตามวัตถุประสงค และคําถาม ในส่ิงท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  
 

(นายสุทธิ สุขยิ่ง) 
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานกุาร รองอัยการสูงสุด 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๒ 
 

ประเด็นสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ  
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ)  

ณ สํานักงานคดีพิเศษ ชั้น ๑๑ อาคารรัชดาภิเษก 
 

 
สัมภาษณ  ครัง้ท่ี ๑   เพื่อทราบภาพรวมของสํานักงานคดีพิเศษ งานสอบสวนคดีพิเศษ   และความ
ตองการในการระบบจัดการความรู  
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหทราบถึงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษ (สคพศ.) วิสัยทัศน 
พันธกิจ บุคคลากรปริมาณงาน และภาพรวมของสํานักงาน 

๒. เพื่อทราบกระบวนการในการบริหารคดีท่ีรับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เชน ประเภทของ
สํานวนคดี ข้ันตอนการรับสํานวน การจัดสารบบ การบริหารสํานวน และกระบวนการทํางานใน
ภาพรวม  

๓. เพื่อทราบปญหาสําคัญเรงดวนของการสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางในการแกไข  
๔. เพื่อทราบความตองการในการจัดการความรู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

สอบสวนคดีพิเศษ ประเภทคดีท่ีสมควรนํามาเปนโครงการนํารองในการจัดการความรู ความ
คาดหวังในการไดรับประโยชนจากระบบการจัดการความรู  
คําถาม 

๑. ขอทราบถึงโครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษ (สคพศ.) วิสัยทัศน พันธ
กิจ บุคคลากรปริมาณงาน และภาพรวมของสํานักงาน   

๒. ขอทราบข้ันตอนการรับสํานวนคดีพิเศษในภาพรวม และการรับเร่ืองสอบสวนคดีพิเศษ 
การมอบหมายผูรับผิดชอบ การจัดสารบบ และกระบวนการทํางาน (เฉพาะการสอบสวน)  

๓. ขอทราบปญหาสําคัญเรงดวนของการสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางในการแกไข 
๔. ขอทราบความตองการในการจัดการความรู การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

สอบสวนคดีพเิศษ ประเภทคดีท่ีสมควรนํามาเปนโครงการนํารองในการจัดการความรู ความ
คาดหวังในการไดรับประโยชนจากระบบการจัดการความรู 

๕. ขอทราบประเภทผูใชงาน เชน ผูบริหาร พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาท่ี มีความ
ตองการจะใชงานระบบอยางไร  
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๓  
 

ถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ  
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ)  

สรุปจากการสัมภาษณ ครั้งท่ี ๑ 
 

ประเด็นท่ีสรุปไดจากการสัมภาษณ 
๑. ประวัติความเปนมา โครงสราง วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษ (สคพ

ศ.) 
๒. บุคคลากร และปริมาณงาน 
๓. ประเภทคดีท่ีรับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๓.๑ คดีท่ีรับจริง 
๓.๒ คดีท่ีอยูในขอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

๔. การรับสํานวน การจัดสารบบ การบริหารสํานวน และการเขารวมสอบสวน 
๔.๑ การรับแจงใหเขารวมสอบสวน 
๔.๒ การรับสํานวนคดี (การสอบสวนเสร็จส้ินแลว) 

๕. ปญหาสําคัญเรงดวนของการสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางในการแกไข 
๕.๑  สภาพปญหาในภาพรวมของสํานักงานคดีพิเศษ 
๕.๒  สภาพปญหาในภาพรวมของการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษ 

๕.๓ สภาพปญหาในการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษบางประเภท 

๕.๔ แนวทางในการแกไขปญหาและความเปนไปไดในการนําระบบการจัดการความรู
มาใชแกปญหา รวมท้ังการเลือกองคความรูนํารอง 

๖. ประเภทผูใชงานระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน 
_____________________________________________________________________________ 

๑. ประวัติความเปนมา โครงสราง วิสัยทัศน อํานาจหนาท่ี ของสํานักงานคดีพิเศษ (สคพศ.) 

๑.๑ ประวตัิความเปนมาและ โครงสราง 
สํานักงานคดีพิเศษตั้งข้ึน ตามคําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี ๗๑/๒๕๔๖ ลงวันท่ี  ๒๔ 

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบดวยสานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๑-๕ โดยสํานักงาน
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อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๑ รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงซ่ึงอยูในอานาจหนาท่ีของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  

ตอมาคําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี ๑๖๖/๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ให
โอนบรรดาอรรถคดีตามอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน รวมทั้งใหขาราชการของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (เดิมสังกัดสํานักงานคดีอาญา) มาเปนของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ และใหโอนบรรดาอรรถคดีตามอํานาจหนาท่ี ทรัพยสิน รวมท้ังให
ขาราชการของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เดิมสังกัดสา
นักงานคดียาเสพติด) มาเปนของสานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ ซ่ึงในระยะแรกจึงมีเพียง ๓ 
สํานักงาน  

ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดมีคําส่ังท่ี ๕๒๑/๒๕๔๙ ลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ เร่ือง การดําเนินการตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีสวน
ราชการภายในสํานักงานอัยการสูงสุดและจัดระเบียบบริหารราชการเพ่ือปฏิบัติราชการเพ่ิมอีก ๒ 
สํานักงาน คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๔-๕ สังกัดสํานักงานคดีพิเศษ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นับแตนั้นมาสํานักงานคดีพิเศษจึงมีสํานักงานอยูในสังกัดรวม ๕ สํานักงาน 

๑.๒ วิสัยทัศน  
“มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนอยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน” 
   ๑.๓  อํานาจหนาท่ี 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๑ และ ๔ 
- ดําเนินคดีท้ังปวงซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม ยกเวนคดีซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา
ระหวางประเทศ 

- รวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีท่ีพระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหพนักงานอัยการตองเขารวมสอบสวน และในคดี
พิเศษท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒  และ ๕ 
- ดําเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของอัยการ

สูงสุดท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตาแหนงทางการเมือง 
- ดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงประธานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สงสํานวนมาใหอัยการสูงสุดดําเนินคดี 
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- ดําเนินคดีกับบุคคลผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

- ดําเนินคดีกับบุคคลและดําเนินการกับทรัพยสินท่ีคณะกรรมการการ
ตรวจสอบการกระทําท่ีกอ ใหเกิด ความเสียหายแกรัฐ (คตส.) สงเร่ือ งใหอัยการสูงสุดดําเนินการ 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ 
- ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดฟอกเงินและดําเนินการยื่นคํารอง

ขอใหศาลแพงมีคําส่ังใหทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน ตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. บุคคลากร ปริมาณงาน  
๒.๑ บุคคลากร 
ปรากฏตามแผนผังโครงสรางและอัตรากําลังสํานักงานคดีพิเศษ 
๒.๒ ปริมาณงาน 
ปรากฏตามสถิติสํานวนคดี สํานักงานคดพีิเศษ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ และ 

ประจําป ๒๕๕๔ (มกราคม – มีนาคม) 
๒. ประเภทคดีท่ีรับจากกรมสอบสวนคดพีิเศษ 

๓.๑ คดีท่ีรับจริง 
ปรากฏตามสถิติสํานวนคดี สํานักงานคดพีิเศษ ประจําป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ และ 

ประจําป ๒๕๕๔ (มกราคม – มีนาคม) เฉพาะในสวนของสํานักงานอัยการพิเศษฝยคดีพิเศษ ๑ และ 
๔ 
 ๓.๒ คดีท่ีอยูในขอบอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
 ไดแกคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑1 แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                                                 
1 มาตรา ๒๑  คดีพิเศษที่จะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแกคดีความผิดทางอาญา
ดังตอไปน้ี 

(๑)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติน้ี และที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกลาว จะตองมีลักษณะอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 

(ก)  คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
เปนพิเศษ 
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(ข)  คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติที่สําคัญหรือเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม 

(ง)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลที่สําคัญเปนตัวการ ผูใชหรือผูสนับสนุน 

(จ)  คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซึ่งมิใชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
เจาหนาที่คดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูก
กลาวหาหรือผูตองหา 

ทั้งน้ี ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดที่ กคพ. กําหนด 

(๒)  คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (๑) ตามท่ี กคพ. มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
กรรมการท้ังหมดเทาที่มีอยู 

ในคดีที่มีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบทหน่ึงจะตองดําเนินการโดยพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติน้ี หรือคดีที่มีการกระทําความผิดหลายเรื่องตอเน่ืองหรือเก่ียวพันกัน และ
ความผิดเรื่องใดเรื่องหน่ึงจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติน้ี ใหพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปน
คดีพิเศษ 

บรรดาคดีใดที่ไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ใหถือวาการสอบสวนน้ันเปนการ
สอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติน้ีแลว 

บทบัญญัติในมาตราน้ีใหใชบังคับกับบุคคลที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดดวย 

ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปนคดีพิเศษตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง (๑) หรือไม 
ให กคพ. เปนผูช้ีขาด 
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ท้ังนี้ ตามกฎหมายดังกลาว สรุปออกเปนประเภทตางๆ ดงันี้ 
๑. คดีความผิด ตามบัญชีทายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗2 
๒. ความผิดอาญาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง3 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ 

(กคพ.) 
๓. ความผิดอ่ืนท่ี กคพ. มีมติใหเปนคดีพิเศษดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสามของ

กรรมการ 
ท้ังหมด4 

ท้ังนี้ ความผิดตาม ขอ ๑, ๒, ๓ จะตองเปนความผิดทางอาญาท่ีเขาลักษณะใดดังตอไปนี้
ดวย 

(ก) มีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปน
พิเศษ 

(ข) เปนคดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอความสัมพันธระหวาง
ประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังระหวางประเทศ 

(ค) มีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ ท่ีสาคัญ หรือเปนการกระทําขององคกร
อาชญากรรม 

(ง) มีผูทรงอิทธิพลท่ีสาคัญเปนตัวกลางหรือผูสนับสนุน 

(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญซ่ึงมิใชพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรวานาจะได
กระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา 

๔. คดีท่ีไมใชคดีพิเศษ แตใหถือวาเปนคดีพิเศษ ซ่ึงไดแกคดีท่ี 

                                                 
2 มี ๒๒ ประเภทคดีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีทาย พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ลําดับที่ ๒๒ 
คือ คดีความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

3 มี ๕ ประเภทคดีรายละเอียดปรากฏตาม กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

4 มีหลักเกณฑตาม ประกาศ กคพ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการรองขอและเสนอให กคพ. มีมติใหคดี
ความผิดทางอาญาใดเปนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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(ก) มีการกระทําความผิดกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบทและมีบทใดบทหนึ่งจะตอง
ดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(ข) มีการกระทําผิด หลายเร่ืองตอเนื่องหรือ เกี่ยวพันกัน และความผิดเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
จะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 

(ค) บรรดาคดีท่ีไดสอบสวนเสร็จแลว โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
 

๓.   การรับสํานวน  การจัดสารบบ การบริหารสํานวน  และการเขารวมสอบสวน 
 

๔.๑ การรับแจงใหเขารวมสอบสวน 

เมื่อมีกรณีท่ีพนักงานอัยการจะตองเขารวมสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จะแจงไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือพิจารณามอบหมายใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน หรือ
กรณีท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจงยังสํานักงานคดีพิเศษโดยตรง อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษจะ
พิจารณามอบหมายใหพนักงานอัยการสํานักงานอัยการฝายคดีพิเศษ ๑ หรือ ๔ (แลวแตกรณี) 
ดําเนินการ 

การเขารวมสอบสวนของพนักงานอัยการ เปนไปตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒5 และขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการ
สอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กับพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

พนักงานอัยการมีอํานาจในการเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ 

                                                 
5
 มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ กคพ. เห็นวา เพ่ือประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทําความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะ

ใหความเห็นชอบใหคดีพิเศษคดีหน่ึงคดีใดหรือคดีประเภทใดตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แลวแตกรณี 

มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหนาที่รวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให
คําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเริ่มการสอบสวน แลวแตกรณี ก็ได เวนแตการสอบสวนคดีพิเศษ
ที่มีลักษณะอยางหน่ึงอยางใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) (ค) หรือ (ง) ตองมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร
มาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แลวแตกรณี ทั้งน้ี การสอบสวนรวมกันหรือการปฏิบัติ
หนาที่รวมกันดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี กคพ. กําหนด 
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เพ่ือใหคําแนะนําและตรวจสอบพยานหลักฐาน ต้ังแตชั้นเริ่มทําการสอบสวน แตไมสามารถ
เขารวมในการสรุปสํานวนทําความเห็นในชั้นสอบสวนได 6 และไมผูกพันกับการใชดุลพินิจ
ในชั้นสั่งคดีของพนักงานอัยการผูรับผิดชอบสานวนคดีน้ัน 

 ๔.๒ การรับสํานวนคดี (การสอบสวนเสร็จส้ินแลว) 
ใชหลักเกณฑเดียวกับการรับสํานวนคดีอาญาท่ัวไป กลาวคือ เม่ือพนักงาน

สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นวาการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ใหสรุปสํานวน ทําความเห็น 
และสงสํานวนไปยังพนักงานอัยการ โดยดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๑๔๐ – ๑๔๔  

เม่ือสํานักงานคดีพิเศษไดรับสํานวนคดีจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เจาหนาท่ี
ธุรการจะลงเลขรับในสารบบรับเร่ืองตามประเภทของสํานวน เชน  

- สํานวนท่ีไมปรากฏวาผูใดเปนผูกระทําความผิด ลงในสารบบ ส. ๓   
- ถารูตัวผูกระทําความผิด แตเรียกหรือจับตัวยังไมได ลงในสารบบ ส.๒  
- ถารูตัวผูกระทําความผิดและผูนั้นถูกควบคุม หรือขังอยู หรือปลอยชั่วคราวหรือ

เช่ือวาคงไดตัวมาเม่ือออกหมายเรียก ลงในสารบบ ส. ๑  
จากนั้นเจาหนาท่ีจะเสนอสํานวนคดีตออธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ เพื่อพิจารณา

มอบหมายใหสํานักงานอัยการฝายคดีพิเศษ ๑ หรือ ๔ (แลวแตกรณี) ดําเนินการ เม่ืออัยการพิเศษ
ฝายคดีพิเศษ ๑ หรือ ๔ ไดรับสํานวนก็จะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด หรือมอบหมายให
คณะทํางานรับผิดชอบก็ได ซ่ึงพนักงานอัยการหรือคณะทํางานจะดําเนินการตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๓ 
 
๔. ปญหาสําคัญเรงดวนของการสอบสวนคดีพิเศษ และแนวทางในการแกไข 

๕.๑  สภาพปญหาในภาพรวมของสํานักงานคดีพิเศษ  
 งานสอบสวนเปนงานใหมของพนักงานอัยการ และขณะนี้ยังไมถือเปนภารกิจ

หลักขององคกรอัยการ การจัดทําแผนและยุทธศาสตรในงานสอบสวนจึงยังเปนงานฝากอยูใน
ภารกิจการดําเนินคดีอาญา ซ่ึงมีลักษณะตางจากงานสอบสวน ดังนั้น งานสอบสวนคดีพิเศษจึงยัง
ขาดยุทธศาสตรในการพัฒนา 

                                                 
6 ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการสอบสวนรวมกัน ขอ ๕, ๖ และ ๘ 
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 สํานักงานอัยการยังขาดผูเช่ียวชาญการสอบสวน จึงยังไมสามารถจัดสรรบุคลากร
ตามความเช่ียวชาญ และตามคุณสมบัติท่ีเหมาะสม แตจัดสรรตามจํานวนและวาระโยกยายตาม
ระบบ  

 บุคลากรมีการโยกยายเล่ือนตําแหนงงานตามระบบ หรือเกษียณอายุ จึงเกิดการ
เปล่ียนถายบุคลากรตลอดเวลาผูมีประสบการณยายออกพรอมนําความรูไปดวย 

 ผูท่ีเขามาปฏิบัติงานในสํานักงานคดีพิเศษ ไมเคยผานงานดานนี้มากอน จึงไมมี
ประสบการณตองเสียเวลาศึกษาและอาจเกิดความผิดพลาดได 

 ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไมไดจัดการขอมูลสารสนเทศและองค
ความรูอยางเปนระบบ 
 

๕.๒  สภาพปญหาในภาพรวมของการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ยังขาดความรวมมือและการประสานท่ีดีกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 คดีพิเศษเปนคดีท่ีมีความยุงยากซับซอน และมีหลากหลายประเภท7 แตยังไมการ

จัดระบบฐานขอมูล และไมมีการจัดการความรู ทําใหพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนตอง
คนควาหาความรูเอง และลองผิดลองถูกไปในแตละสถานการณ 

 ยังไมมีการจัดทําฐานขอมูล และไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในงาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีเพียงระบบจัดทําเอกสารและสํานวนเม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแลว 

 

๕.๓ สภาพปญหาในการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษบางประเภท 

 ในการเขารวมสอบสวนคดีพิเศษในแตละประเภท หรือแตละฐานความผิด จะมี
ลักษณะรวมกัน คือ กฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษ มีลักษณะพิเศษเฉพาะเร่ือง ตางหากจาก
กฎหมายท่ัวไป จําเปนตองใชเวลาในการศึกษา 

 แมจะแบงยอยออกเปนประเภทแลว ในคดีพิเศษแตละประเภทยังแบงยอยออกเปน
ความผิดตางๆ เชน คดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร ก็แบงออกเปนหลายฐานความผิด เชน คดีกูยืม
เงินอันเปนการฉอโกงประชาชน คดียักยอกหรือฉอโกงกระทําโดยผูบริหารสถาบันการเงิน คดีท่ี
เกี่ยวของกับตลาดเงินตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย เปนตน ซ่ึงในแตละเร่ืองดังกลาว พนักงาน

                                                 
7 หากถือตามบัญชีทาย พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษฯ และตามกฎกระทรวงกําหนดคดีพิเศษเพิม่เติมฯ จะมี ๒๗ ประเภทคดี แตใน
ความเปนจริงในการสอบสวนจะแบงตามประเภทความผิด ซึ่งจะอยูมีมากมาย 
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อัยการและพนักงานสอบสวนยังขาดความรูความเช่ียวชาญ เพราะเปนเร่ืองเฉพาะทางธุรกิจ การเงิน 
การคลัง 

 ในความผิดท่ีเกี่ยวของกับตลาดเงินตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย ก็มีอยูหลาย
ประเภท แตท่ีมีความสําคัญ และกระบวนการยุติธรรมยังมีปญหาในการดําเนินคดี คือ ความผิดฐาน
ปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

 การสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จําเปนตอง
มีความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระบบของตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย รวมท้ังเทคนิคการสอบสวนพิเศษ หากจะไดสรางองคความรู และระบบการจัดการ
ความรูในเร่ืองนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนางานสอบสวน และจะไดใชเปนแนวทางในการ
จัดการความรูในงานสอบสวนคดีพิเศาดานอ่ืนๆ ตอไป 
 

๕.๔ แนวทางในการแกไขปญหาและความเปนไปไดในการนําระบบการจัดการ
ความรูมาใชแกปญหา รวมท้ังการเลือกองคความรูนํารอง 
  สภาพปญหาของงานสอบสวนคดีพิเศษท่ีเปนอยู บางปญหาเปนเร่ืองท่ีอยู
นอกเหนืออํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษจะแกไขไดโดยลําพัง ตองอาศัยระดับนโยบายของ
สํานักงานอัยการสูงสุดท่ีจะเขามาแกไข สํานักงานคดีพิเศษทําไดเพียงเสนอแนะหรือรองขอหรือ
สนับสนุน เชน เร่ืองการทํายุทธศาสตรพัฒนางานสอบสวน ใหเปนพันธกิจสําคัญโดยการมีแผนงาน
ท่ีชัดเจน ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังและงบประมาณท่ีเพียงพอ การมีหลักสูตรฝกอบรมและพัฒนา
บุคคลากรโดยเฉพาะ เปนตน 
  สําหรับแนวทางการแกปญหาท่ีสํานักงานคดีพิเศษทําไดเอง เชน การฝกอบรม
ภายใน การมีระบบ Mentor หรือพี่สอนนอง คนเกาสอนคนใหม การแลกเปล่ียนเรียนรูหรือมุม
สนทนาอยางไมเปนทางการ การทําคูมือการสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน ซ่ึงลักษณะดังกลาว
สอดคลองกับกิจกรรมของการจัดการความรู ท่ีเรียกวา ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) 
ดังนั้น หากนําระบบการจัดการความรูมาใชก็จะสอดคลองกับวิถีการทํางานของสํานักงานคดีพิเศษ 
ชวยแกปญหาเร่ืององคความรูในการสอบสวน การมีฐานขอมูลท่ีสามารถใชอางอิงได 
  การวิเคราะหวา การนําระบบการจัดการความรูมาใชเพื่อชวยแกปญหาในการ
สอบสวนคดีพิเศษของพนักงานอัยการสํานักงานคดีพิเศษ มีความเปนไปไดหรือไม หากวิเคราะห
ตามหลัก SWOT Analysis จะไดผล ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength)   ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน (user) ใน

สํานักงานคดีพิเศษ มีความสนใจและเห็นประโยชนของการจัดการความรู  
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จุดออน (Weakness) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงานยังไมมี

ความเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการองคความรูวาจะสามารถตอบสนองภารกิจและ

สนับสนุนการทํางานไดอยางไร อีกท้ังยังมีอุปสรรคทางดานการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 

โอกาส (Opportunity) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน มี

ทัศนคติท่ีดี เนื่องจากมีความสนใจและเห็นประโยชน จึงเปนโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาไดงาย 

อุปสรรค(ภัยคุกคาม) (Threat) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน 

ยังยึดติดกับการหาความรูแบบเดิม และคิดวาการใชระบบเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองยาก  

  จะเห็นไดวาจุดออนและอุปสรรคเปนเพียงความไมรู ไมเขาใจ และไมคุนเคย ซ่ึง
เปนเร่ืองท่ีแกไขไดดวยการใหความรู สรางความเขาใจ และจัดหลักสูตรฝกอบรม ในขณะท่ีจุดแข็ง
และโอกาส นั้น เปนเร่ืองความสนใจและเห็นประโยชนและมีทัศนคติท่ีดี ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยาง
ยิ่ง เพราะการที่มีทัศนคติท่ีดียอมจะชวยผลักดันงานใหสําเร็จโดยงาย  

ดังนั้น จึงควรนําระบบการจัดการความรูมาใชในการแกปญหาการสอบสวนคดี
พิเศษโดยท่ีการสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จําเปนตองมี 
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระบบของตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย รวมท้ังเทคนิคการสอบสวนพิเศษ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนักกฎหมายท่ัวไปไมคุนเคย หากนํามา
สรางองคความรู และระบบการจัดการความรู จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน จึงควรนําการ
สอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุน มาเปนโครงการนํารอง เพื่อเปนแมแบบในการจัดการ
ความรูในการสอบสวนคดีพิเศษดานอ่ืนตอไป 

๓. ประเภทผูใชงานของระบบจัดการความรูท่ีจะสรางขึ้น 

- ผูบริหาร ตองการระบบส่ังการและติดตามงาน การตรวจตราขอมูล สถิติ การให
ความเห็นในฐานะผูเช่ียวชาญ 

- พนักงานอัยการ ตองการฐานขอมูลกฎหมายและระเบียบ คูมือ ตัวอยางการ
แกปญหา รายช่ือผูเช่ียวชาญที่จะสอบถามปรึกษาหารือ เคร่ืองมือติดตอส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส 
ระบบเช่ืมโยงขอมูล (Portal Link) แผนท่ีความรู (Knowledge Map) แสดงถึงกระบวนการคิด
ประกอบหลักการ (Concept) และนําไปสูการแกปญหาหรืออธิบายเหตุผลตาง ๆ ท่ีใชในการทํางาน  
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- นิติกร หรือเจาหนาท่ีธุรการท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน ตองการฐานขอมูลกฎหมายและ
ระเบียบ เคร่ืองมือติดตอส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส ระบบเช่ืมโยงขอมูล (Portal Link) การติดตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีออกใหม 

- ผูรับผิดชอบงานลงสารบบ ตองการระบบจัดการเอกสาร ขอมูล สถิติ 

 
ผูสัมภาษณและสรุปถอดความ 

 
   ผูใหสัมภาษณและตรวจทาน      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(นายสุทธิ  สุขยิ่ง) 

 
(นายภาณุพงษ  โชติสิน) 

ร.อคพศ. 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๔  

 
สํานักงานรองอัยการสูงสุด (นายอนุชาติ คงมาลัย) 

    สํานักงานอัยการสูงสุด (ศูนยราชการฯ อาคาร A) 
     ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง  

       เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

เร่ือง  ขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลประกอบการศึกษาเร่ือง การจัดการความรูในงานสอบสวนคดี
พิเศษ 

   (คร้ังท่ี ๒) 

เรียน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ (นายภาณุพงษ โชติสิน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  (๑) ถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดพีิเศษ  สรุปจาก
การสัมภาษณ คร้ังท่ี ๑ 

(๒) ประเดน็สัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีพิเศษ (คร้ังท่ี ๒) 

 ตามท่ีไดอนญุาตใหกระผมสัมภาษณทานเพ่ือขอทราบขอมูลในภาพรวมของ
สํานักงานคดพีิเศษ ขอมูลความตองการระบบจัดการความรู ขอมูลงานสําคัญเรงดวนท่ีควรนํามา
จัดการความรู ซ่ึงไดมีการสัมภาษณเรียบรอยแลว นั้น 

บัดนี้ กระผมไดถอดความแบบสรุป (Transcript) ประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณ
ดังกลาวเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย (๑) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตใหกระผมสัมภาษณทานอีกคร้ัง เพื่อสอบทานประเด็น
ท่ีไดสัมภาษณไปแลว และขอสัมภาษณเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่
สงมาดวย (๒) 

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นายสุทธิ สุขยิ่ง) 
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานกุาร รองอัยการสูงสุด 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๕  

 

ประเด็นสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ 
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ) 

ณ สํานักงานคดีพิเศษ ชั้น ๑๑ อาคารรัชดาภิเษก 
 

 
สัมภาษณ คร้ังท่ี ๒ เพื่อสอบทานองคความรูท่ีนํามาเปนโครงการนํารอง และความตองการของผูใช
ระบบ  
 
วัตถุประสงค 

๑. เพื่อสอบทานผลจากการสัมภาษณคร้ังท่ี ๑ วา องคความรูท่ีจะนํามาเปนโครงการนํารอง 
คือ การสอบสวนคดีพเศษดานการเงินการธนาคาร (เฉพาะความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 
เปนองคความรูท่ีมีประเด็นปญหา และมีแนวทางแกไขดวยระบบการจัดการความรู ตามท่ีไดทํา
บทสรุป (Transcript) มาเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา (เอกสารแนบ) 

๒. เพื่อสอบทาน ฐานขอมูลความรูท่ีนํามาจัดระบบ เชน ความรูท่ีปรากฏโดยชัดแจง เชน 
กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับกับการสอบสวนคดีพิเศษ และอ่ืนๆ (ถามี) เชน คูมือการ
สอบสวน ตํารา บทความ คําพิพากษาศาลฎีกา หรือความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เชน จากการสัมภาษณ 
หรือสอบถามผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวน 

(หมายเหต ุขอใหผูบริหารแนะนําแหลงขอมูลเพิ่มเติม และแนะนําวาใครเปนผูเช่ียวชาญใน
การสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย เพื่อผูสัมภาษณจะไดสอบถามหรือสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญนั้น และจะไดถอดความรูท่ีอยูในตัวผูเช่ียวชาญ เปนความรูท่ีชัดแจงตอไป)  

 ๓. เพื่อใหผูบริหารประเมินวาระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน ตรงกับความตองการ
ของผูใชงาน หรือไม 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๖  

 

ถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ  
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ)  

สรุปจากการสัมภาษณ ครั้งท่ี ๒ 
 

ประเด็นท่ีสรุปไดจากการสัมภาษณ 
๑. องคความรูท่ีจะนํามาเปนโครงการนํารอง 
๒. ผูใชงานระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน 
๓. แผนผังองคประกอบของระบบจัดการความรู 
๔. แผนผังงานสอบสวนของพนกังานอัยการ 
๕. ฐานขอมูลความรูท่ีปรากฏโดยชัดแจง (Explicit Knowledge) 
๖ .  ฐานขอมูลความรูท่ีอยูในตัวบุคคล Tacit Knowledge) 
___________________________________________________________________________ 

๑. ผลจากการสัมภาษณคร้ังท่ี ๑ สรุปวา องคความรูท่ีจะนํามาเปนโครงการนํารอง คือ 
การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร (เฉพาะความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 
เพราะเปนงานท่ีมีความสําคัญ คดีท่ีเกิดข้ึนเปนคดีสําคัญ มีขนาดความเสียหายและผลกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจมาก มีองคความรูท่ีเกี่ยวของมาก จึงสมควรสรางระบบจัดการความรู เพื่อเปนตัว
แบบ (Model) ในการแกปญหาการสอบสวนคดีพิเศษเร่ืองอ่ืนตอไป 

๒. ผลจากการสัมภาษณคร้ังท่ี ๑ สรุปวาผูใชงานระบบการจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน 
ไดแก ผูบริหาร พนักงานอัยการ นิติกรหรือเจาหนาท่ีธุรการท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน ผูรับผิดชอบงาน
ลงสารบบ (ดังรายละเอียดในบทถอดความการสัมภาษณ คร้ังท่ี ๑) 

๓. เพื่อประโยชนในการสรางองคความรูและชวยแกปญหาการสอบสวนคดีพิเศษใน 
ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ควรสรางระบบจัดการความรู (Knowledge Management 
System – KMS) ท่ีมีแผนผังองคประกอบของ KMS อยางนอย ดังนี้ 

 แผนท่ีความรู (Knowledge Map) 
 ฐานขอมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และความรูสนับสนุน  (Knowledge 

Base) ระบบจดัการเอกสาร (Document Management System) 
 ระบบมอบหมายงาน (Assignment) 
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 ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง (Forum Discussion System) 
 เทคโนโลยีประสานงานชวยกันคิดชวยกันทํา (Collaborative Technology) 
 ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาขององคกร (Capacity Management 

Syste 
 ตัวอยางการแกปญหา (Lesson Learned/ Case Study) 
๔. แผนผังงานสอบสวนของพนกังานอัยการ ท่ีจะนําไปจัดระบบในแผนท่ีความรู 

(Knowledge  
Map) มีผังงานดังปรากฏตามแผนผังงานสอบสวนของพนักงานอัยการ (เอกสารแนบ ๑)  

สําหรับความผิดฐานปนหุน มี ๓ ลักษณะ ดังนี้  
 ปนหุนโดยวิธีการบอกกลาวขอความอันเปนเท็จ (False Statement)8 
 ปนหุนโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading)9 

                                                 
๑พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๘ หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่ง
รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียใน
หลักทรัพยบอกกลาวขอความอันเปนเท็จหรือขอความใดโดยเจตนาใหผูอื่นสําคัญผิดในขอเท็จจริงเก่ียวกับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานหรือราคาซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย  
มาตรา ๒๓๙ หามมิใหบริษัทหลักทรัพย หรือผูซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพยหรือบริษัท
ที่ออกหลักทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในหลักทรัพย แพรขาวเก่ียวกับขอเท็จจริงใด ๆ อันอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจ
วาหลักทรัพยใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เวนแตจะเปนการแพรขาวในขอเท็จจริงที่ไดแจงไวกับตลาดหลักทรัพย
แลว 

มาตรา ๒๔๐ หามมิใหผูใดแพรขาวอันเปนความเท็จใหเลื่องลือจนอาจทําใหบุคคลอื่นเขาใจวาหลักทรัพยใดจะมี
ราคาสูงขึ้นหรือลดลง 
9พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ มาตรา ๒๔๑ ในการซ้ือหรือขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพย
ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หามมิใหบุคคลใดทําการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวน
ใหบุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพย
ที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในประการที่นาจะเปนการเอาเปรียบตอ
บุคคลภายนอก โดยอาศัยขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยที่ยังมิไดเปดเผย
ตอประชาชนและตนไดลวงรูมาในตําแหนงหรือฐานะเชนน้ัน และไมวาการกระทําดังกลาวจะกระทําเพ่ือ
ประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น หรือนําขอเท็จจริงเชนน้ันออกเปดเผยเพ่ือใหผูอื่นกระทําดังกลาวโดยตนไดรับ
ประโยชนตอบแทน 

เพ่ือประโยชนแหงมาตราน้ี บุคคลตามวรรคหน่ึงใหรวมถึง 
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 ปนหุนโดยวิธีการอําพราง (Concealment to Mislead)10 
๕. ฐานขอมูลความรูท่ีปรากฏโดยชัดแจง (Explicit Knowledge) ท่ีจะนําไปจัดระบบ

ในแผนท่ี 

                                                                                                                                            
(๑) กรรมการ  ผูจัดการ  ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานหรือผูสอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพยจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 
(๒) ผูถือหลักทรัพยของบริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทที่มีหลักทรัพย

ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพยที่ถือหลักทรัพยตามมูลคาที่ตราไวเกินรอยละหาของทุนจดทะเบียน ในกรณีน้ีให
คํานวณมูลคาหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยโดยนับหลักทรัพยของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผู
ถือหลักทรัพยดังกลาวรวมเปนหลักทรัพยของผูถือหลักทรัพยดวย 

(๓) เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผูจัดการ หรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย หรือ
ศูนยซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งอยูในตําแหนงหรือฐานะที่สามารถลวงรูขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพยอันไดจากการปฏิบัติหนาที ่

(๔) ผูใดซึ่งเก่ียวของกับหลักทรัพย และหรือการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย หรือศูนยซื้อ
ขายหลักทรัพย  
10 พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ มาตรา ๒๔๓ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือหลักทรัพย
ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย 

(๑) หามมิใหผูใดทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยรูเห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่นอันเปนการอําพราง
เพ่ือใหบุคคลทั่วไปหลงผิดไปวาขณะใดขณะหน่ึงหรือชวงเวลาใดเวลาหน่ึงหลักทรัพยน้ันไดมีการซื้อหรือขายกัน
มาก หรือราคาของหลักทรัพยน้ันไดเปลี่ยนแปลงไปหรือไมมีการเปล่ียนแปลง อันไมตรงตอสภาพปกติของตลาด 

(๒)  หามมิใหผูใดโดยตนเองหรือรวมกับผูอื่นทําการซื้อขายหลักทรัพยในลักษณะตอเน่ืองกัน อันเปน
ผลทําใหการซื้อหรือขายหลักทรัพยน้ันผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และการกระทําดังกลาวไดกระทําไปเพ่ือ
ชักจูงใหบุคคลทั่วไปทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยน้ัน เวนแตเปนการกระทําโดยสุจริตเพ่ือปกปองประโยชนอัน
ชอบธรรมของตน 

มาตรา ๒๔๔ ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนการอําพรางเพ่ือใหบุคคลทั่วไปหลงผิดตามมาตรา ๒๔๓ )๑ (ดวย  

(๑)  ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย ซึ่งในที่สุดบุคคลที่ไดประโยชนจากการซื้อและขายหลักทรัพยน้ัน
ยังคงเปนบุคคลคนเดียวกัน 

(๒) สั่งซื้อหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งขายหรือจะสั่งขายหลักทรัพยของนิติ
บุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียง
กัน ราคาใกลเคียงกันและภายในเวลาใกลเคียงกัน 

(๓) สั่งขายหลักทรัพยโดยรูอยูแลววาตนเองหรือผูซึ่งรวมกันไดสั่งซื้อหรือจะสั่งซื้อหลักทรัพยของนิติ
บุคคลเดียวกันหรือของโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน ทั้งน้ี โดยมีจํานวนใกลเคียง
กัน ราคาใกลเคียงกันและภายในเวลาใกลเคียงกัน 
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ความรู (Knowledge Map) อยางนอยควรจะประกอบดวยขอมูล ดังนี้ 

  (หมายเหตุ ผูบริหารอาจจะแนะนําขอมูลเพิ่มเติม เพื่อจะไดนํามาจัดระบบ
ฐานขอมูลตอไป) 

๕.๑ กฎหมาย 
๕.๑.๑ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  ท่ีเกี่ยวกับประเด็น

การสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย  
๕.๑.๒ พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวน 
๕.๑.๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป  .วิ .อ ) ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวน

และพยานหลักฐาน 
 รายละเอียดปรากฏตาม กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนคดีความผิดฐานปน

หุนในตลาดหลักทรัพย (เอกสารแนบ ๒) 
 
 ๕.๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ความรูเสริมอ่ืนๆ  

กลุมท่ี ๑ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะคดีพิเศษ 
กลุมท่ี ๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีรวมและการ

สอบสวนรวม  
กลุมท่ี ๓ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับ การใชอํานาจพิเศษ 
กลุมท่ี ๔ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 
กลุมท่ี ๕ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารคดีรายละเอียด

ปรากฏตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย (เอกสารแนบ ๓) 

 

๖ . ฐานขอมูลความรูท่ีอยูในตัวบุคคล Tacit Knowledge) ท่ีจะนําไปจัดระบบใน

แผนท่ีความรู (Knowledge Map) ไดจากการสัมภาษณบุคคล ดังนี้ 

(หมายเหตุ ขอใหผูบริหารแนะนําแหลงขอมูลเพิ่มเติม และแนะนําวาใครเปน
ผูเช่ียวชาญในการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย เพ่ือผูสัมภาษณจะไดสอบถาม
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หรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญนั้น และจะไดถอดความรูท่ีอยูในตัวผูเช่ียวชาญ เปนความรูท่ีชัดแจง
ตอไป)  

 
             ผูสัมภาษณและสรุปถอดความ 

 
 
 

    ผูใหสัมภาษณและตรวจทาน 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
(นายสุทธิ  สุขยิ่ง) 

 
 

(นายภาณุพงษ  โชติสิน) 
ร.อคพศ. 



๑๒๗ 
 

เอกสารแนบ ๑  แผนผังงานสอบสวนของพนักงานอัยการ 
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เอกสารแนบ ๒ 
 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย  
   (เก็บเปน Digital File ในฐานขอมูล) 

๑. พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  
กลุมท่ี ๑ มาตรา ๔ (นยิาม)  
กลุมท่ี ๒ มาตรา ๑๕๓ – ๑๕๘ (ตลาดหลักทรัพย)  
กลุมท่ี ๓ มาตรา ๑๘๙ – ๑๙๑ (หลักทรัพยท่ีจะทําการซ้ือขายในตลาด

หลักทรัพย)  
กลุมท่ี ๔ มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๔ (ความผิดฐานปนหุน)  
กลุมท่ี ๕ มาตรา ๒๖๔ – ๒๖๗ (เจาพนักงานและอํานาจหนาท่ี)  
กลุมท่ี ๖ มาตรา ๒๙๖ (โทษ) 

 
๒. พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

กลุมท่ี ๑ มาตรา ๓ (นิยาม) ๒๑ (ลักษณะคดพีิเศษ)  
กลุมท่ี ๒ มาตรา ๒๒ – ๒๓ (การประสานงานและการปฏิบัติหนาท่ีในคดี

พิเศษ) 
กลุม ๓ มาตรา ๒๔ – ๒๘ (การใชอํานาจพิเศษ)  
กลุม ๔ มาตรา ๓๐ และ ๓๓ (การตั้งท่ีปรึกษาและการขอเจาหนาท่ีใน

หนวยงานอ่ืนมาชวยงานคดพีิเศษ) 
กลุม ๕ มาตรา ๓๒ (การสอบสวนรวมกับอัยการ)  

 
๓. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) 

 กลุมท่ี ๑ มาตรา ๒ (นยิาม),  ๓ – ๖ (ผูเสียหาย),  ๗ (ผูตองหาเปนนิตบุิคคล),  
๗/๑  

(สิทธิของผูตองหา),  ๑๔ (ผูตองหาวกิลจริต)  
กลุมท่ี ๒ มาตรา ๑๗ – ๒๑ (อํานาจสืบสวนสอบสวน),  ๕๒ – ๕๖ 

(หมายเรียก),  ๖๖ –  
๖๘  (หมายจับ),  ๖๙ – ๗๐ (หมายคน),  ๗๗ – ๘๕/๑ (จบั),  ๘๖ – ๘๗ (ควบคุมตัว ขัง),  ๙๑ – ๑๐๕ 
(คน),  ๑๒๐ – ๑๒๙ (หลักในการสอบสวน),  ๑๓๐ – ๑๓๙ (วิธีการสอบสวน)  
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กลุมท่ี ๓ มาตรา ๑๔๐ – ๑๔๒ (การสงสํานวนใหพนักงานอัยการ),  ๑๔๓ – 
๑๔๖ (วิธี 

ปฏิบัติของพนักงานอัยการ)  
กลุมท่ี ๔ มาตรา ๒๒๖ – ๒๒๖/๕ (หลักในการรับฟงพยานหลักฐาน),  ๒๓๘ – 

๒๓๙  
(พยานเอกสาร),  ๒๔๑ – ๒๔๒ (พยานวัตถุ),  ๒๔๓ - ๒๔๔ /๑  (พยานผูเช่ียวชาญ)  
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เอกสารแนบ ๓ 

 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

(เก็บเปน Digital File ในฐานขอมูล) 
 

กลุมท่ี ๑ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการกําหนดลักษณะคดีพิเศษ 
 - บัญชีทาย พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ประกาศ คณะกรรมการคดพีิเศษ (กคพ.) เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
ของ 

ลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- บัญชีทายประกาศ กคพ. ออกตามความในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) 
แหง พ.ร.บ.  

การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคดพีิเศษเพิ่มเติม ตามกฎหมายวาดวยการ 

สอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- ระเบียบ กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และเสนอให 

กคพ. มี 
มติใหคดีความผิดทางอาญาใด เปนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
ของ 

ลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- บัญชีทายประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ เร่ือง การกําหนด
รายละเอียด 

ของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- ประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง การกําหนดรายละเอียด
ของ 
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ลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- บัญชีทายประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ เร่ือง การกําหนด
รายละเอียด 

ของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดี
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 กลุมท่ี ๒ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีรวมและการสอบสวน
รวม  
  - ขอบังคับ (กคพ.) วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีในคดีพิเศษระหวางหนวยงาน
ท่ี 

เกี่ยวของ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   - ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนรวม
หรือการปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดีพิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับพนักงานอัยการ
หรืออัยการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  กลุมท่ี ๓ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการใชอํานาจพิเศษ 

- ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
ตาม 

มาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  
- ขอบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษวาดวยการจัดทําเอกสาร หลักฐาน และ

การแฝง 
ตัว พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ขอบังคับ กคพ. วาดวยการเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลขาวสารท่ี
ไดมา และ 

การทําลายขอมูลขาวสารอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
กลุม ๔ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

- ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 กลุม ๕ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารคดี 

- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและ
สอบสวนคด ี

พิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทดรองจายตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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   - ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาตอบแทนท่ีปรึกษาคดีพิเศษ แหง 
พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๗  

 

 

 
 
 
 

แบบสอบถามความตองการใชระบบจัดการความรู 
ของบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๑ และ ๔  

 
1.โปรดกรอกขอมูลในชองวาง 

 ตําแหนง........................................................................ 

 ทํางานในสํานกังานอัยการพเิศษฝายคดีพเิศษ.........มาแลว.....................ป 

2.โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน         หนาสวนประกอบของเว็บไซตระบบจัดการความรูในงาน
สอบสวนคดีพเิศษในความผิดฐานปนหุน  

แผนท่ีความรู( Knowledge Map) แสดงการเช่ือมโยงของความรูท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานเพือ่ขาวสารแจงใหสมาชิกทราบ 
ปฏิทินกิจกรรมเพื่อส่ือสารกิจกรรมตางๆท่ีจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 
การมอบหมายภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหารที่เกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 
ประเด็นปญหาเรงดวนท่ีเปนท่ีสนใจสําหรับหารือ เพื่อใหสมาชิกมาถกและใหความเห็น 
เคร่ืองมือในการคนหาเอกสารความรูตางๆ ท่ีอยูในระบบ 
การเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคความรู 
กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ 
ระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 
ฐานขอมูล (Knowledge Base) ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการสอบสวนคดีพเิศษ เชน 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวยีน  
Case Study (ตวัอยางคด)ี เพือ่เปนตนแบบในการดําเนินงาน 
    

3.ความตองการ/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
(ถา).............................................................................................................. 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๘ 

 
ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือสัมภาษณและจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

(นายเจษฎา ธนาสิทธิ์พันธกุล อัยการประจําสํานักงาน  
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 4 )  

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดาน
การเงินการธนาคาร : กรณีศึกษาการปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

 (หัวขอ ที่ ๒๙ ตามบัญชีรายการองคความรู ตามแผนแมบทการจัดการความรู 
อส.) 

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานคดีพิเศษ ชั้น ๑๑ อาคารรัชดาภิเษก 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
 
  นายสุทธิ  สุขยิ่ง  ไดแจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณ ดังนี้ 

๑. ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ และแผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรู อส. พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ซ่ึง อสส. ไดอนุมัติใหดําเนินการเมื่อ
วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  ไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน ๑๐๐ หัว
ขอความรู แลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู(Knowledge Management System) เพื่อพัฒนางาน
ดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป (หัวขอความรูดังกลาวไดจากการตรวจสอบความรู 
(Knowledge Audit) วาเปนความรูท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร)   

๒. ตามบัญชีรายการองคความรู (เอกสารภาคผนวกของแผนแมบทการจัดการ
ความรู) ไดกําหนดให “การสอบสวนคดีพิเศษ” เปนหัวขอท่ีจะตองสรางและรวบรวมองคความรูใน
ลักษณะของการรวบรวมและจัดหมวดหมูกฎหมายและระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ การจัดทําคูมือ
ดําเนินการ และการจัดเก็บความรูเสริมตางๆ เชน การจัดเก็บความรูจากผูเช่ียวชาญ เปนตน 

๓. ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู อส. ไดจัดทําบันทึกความตกลงกับ
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหชวยจัดหลักสูตรศึกษาและฝกอบรม
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พนักงานอัยการและเจาหนาท่ี เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดการความรูของ อส. ตอไป ซ่ึงตาม
หลักสูตรดังกลาวมีวิชาสัมมนาและวิชาวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ซ่ึงวาดวย การ
จับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู 
(Knowledge Synthesis) และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการความรูเพื่อใหการ
นําความรูไปใช (Knowledge Utilization) มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการสอบสวนคดีพิเศษความผิดฐานการปนหุนใน
ตลาดหลักทรัพย ในครั้งนี้ เปนข้ันตอนของการจับความรู (Knowledge Capture) เพื่อนําไปวิเคราะห 
สังเคราะห และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อจัดองคความรู (Knowledge Pack) ตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ ผูเชี่ยวชาญสรุปภาพรวมของการสอบสวนคดีพิเศษ : ความผิดฐานปนหุนใน
ตลาดหลักทรัพย 

๑.  นิยาม ความหมาย ลักษณะ และประเภทของคดี 
๒. องคกรผูรับผิดชอบการเร่ิมตนดําเนินคดี และแนวทางการประสานงานระหวาง 

อส. กับองคกรดังกลาว 
๓. โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการท่ีรับผิดชอบ 
๔.  การรับสํานวน การจัดสารบบ การบริหารสํานวน หลักในการพิจารณามอบหมาย
สํานวน  
๕. Work Flow ของงานดําเนินคดีตามรัฐธรรมนูญ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  การจับความรูในกระบวนงาน 

๑. หลักคิดเบื้องตนของพนักงานอัยการเมื่อไดรับมอบหมายใหทําสํานวน
คดีตามรัฐธรรมนูญ 

๒. ข้ันตอนการทํางานและขอพึงระวังในแตละข้ันตอนการทํางานต้ังแตการส่ัง
สํานวนไปจนถึง ส้ินสุดการดําเนินคดี  

๓. ขอแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  คดีตัวอยาง หรือกรณีศึกษา 

ท้ังในกรณีท่ีประสบความสําเร็จ และลมเหลว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ การจับความรูเพื่อสรางฐานขอมูล 
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๑ .  ขอใหผู เ ชี ่ยวชาญแนะนําแหลงขอมูลความรู กฎหมาย  ระเบียบและ
ขอบังคับที่เกี ่ยวของ ตําราและคําอธิบายของผูเชี ่ยวชาญอื่นๆ เอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวของ 
รายช่ือผูเช่ียวชาญในแตละข้ันตอนการทํางาน 

๒ .  ขอทราบความตองการในการจัดการความรู  ฐานความรู  ระบบขอมูล

สารสนเทศ ประเภทผูใชงาน และความคาดหวังในการไดรับประโยชนจากระบบการจัดการความรู 

ท่ีจะสรางข้ึน 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๙  

 
แผนผังความรู (Knowledge Line) 

สวนท่ี ๑ งาน (Tasks ) 
 

T0 งานสอบสวนของพนักงานอัยการ               ประกอบดวยภารกิจยอย คือ 
T 1 งานสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป 
T 2 งานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน 
T 3 งานสอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ 
T 4 งานสอบสวนคดีพิเศษ            ประกอบดวยภารกิจยอย คือ 

T 4.1 คดีอาชญากรรมรายแรง เชน คดีกอการราย 
T 4.2 คดีอาชญากรรมขามชาติ 
T 4.3 คดีอ่ืนๆ ตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
T 4.4 คดีการเงินการธนาคาร             ประกอบดวยภารกิจยอย คือ 

T 4.4.1 คดีเก่ียวกับการเงินและการธนาคาร และตลาดเงินและ
ตลาดทุน 

T 4.4.2 คดีเก่ียวกับหุนและหลักทรัพย           ประกอบดวย
ภารกิจยอย คือ 

 T 4.4.2.1 คดีปนหุนในตลาดหลักทรัพย              มี
ลักษณะ 

- ปนหุนโดยวธีิการบอกกลาวขอความอันเปนเท็จ 
(False Statement)  

- ปนหุนโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading) 
- ปนหุนโดยวธีิการอําพราง (Concealment to 

Mislead) 
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สวนท่ี ๒ หลักคิด (Inference )  
งานสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร : ความผดิฐานปนหุนในตลาด

หลักทรัพย 

Input ประกอบดวย 
  II.1. บุคลากร      -  พนักงานอัยการ 
    - พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
    - เจาหนาท่ีคดีพิเศษ 
    - เจาพนักงาน ก.ล.ต. 
  II. 2. งบประมาณการทําสํานวน 
  II. 3. แผนสอบสวน 

Process ประกอบดวย 
  IP.1. การรับเปนคดีพิเศษและการมอบหมายใหพนักงานอัยการเขารวม
สอบสวน 

IP.2. การประชุมวางแนวทางการสอบสวนรวม และวางรูปคดี 
  IP.3. การแจงขอหาและสอบคําใหการผูตองหา 
  IP.4. การสอบคําใหการพยาน และพยานผูเช่ียวชาญ 
  IP.5. การรวบรวมพยานวัตถุและพยานเอกสาร 
  IP.6. การใชอํานาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน 
  IP.7. การจัดระบบสํานวนสอบสวน (Case Management) 

 
Output ประกอบดวย 

  IO.1. สํานวนการสอบสวนท่ีครบถวน ถูกตอง พยานหลักฐานพอฟอง 
  IO.2. พยานหลักฐานใชพิสูจนความผิดในช้ันศาลได 
   
สวนท่ี ๓ หลักการในการแกปญหา (Domain) 

Input 
II. 1. บุคลากร        มีหลักการวา             II.1.1 ตองทํางานเปนทีม ประกอบดวยสห

วิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ท่ีเหมาะสมกับคดีนั้น และไดรับแตงตั้งหรือ
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มอบหมายโดยชอบ     II. 1.2 เปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการคดีพเิศษ (กคพ.) 
วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีในคดี 

พิเศษระหวางหนวยงานท่ีเกีย่วของ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
II. 2. งบประมาณการทําสํานวน           มีหลักการวา             ตองประมาณการลวงหนา
และเบิกจาย 

ใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจายสําหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
และวิธีการเบิกจายเงินทดรองจายตาม พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
II.3. แผนสอบสวน            มีหลักการวา             ตองจัดกลุมพยาน มอบหมายหนาท่ี และ
วางแผน 

สอบสวนใหทันภายในระยะเวลาตามกฎหมาย และตองระวังไมใหขาดอายุความ 
 
Process 

IP. 1. การรับเปนคดีพิเศษและการมอบหมายใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน            มี
หลักการวา             ตองเปนไปตาม 

IP.1.1 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ กคพ. (ฉบับท่ี ๑ 
และ ๒) 

เร่ือง การกําหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง (๑) 
แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๔๗, กฎกระทรวงวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 

IP.1.2 ระเบียบ กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการรองขอ และเสนอให 
กคพ. มีมติ 

ใหคดีความผิดทางอาญาใด เปนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบเกีย่วกับการรับและจายสํานวน
คดีของ อส. 

 
IP.2. การประชุมวางแนวทางการสอบสวนรวม และวางรูปคดี             มีหลักการวา 

ตองเปนไปตาม 
IP.2.1 ขอบังคับ กคพ. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเกีย่วกับการสอบสวนรวมหรือ

การ 
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ปฏิบัติหนาท่ีรวมกันในคดพีิเศษระหวางพนักงานสอบสวนคดีพเิศษกบัพนักงานอัยการหรืออัยการ
ทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับ กคพ. อ่ืนๆ หรือระเบียบ อส. ท่ีเกี่ยวของ  

IP.2.2 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษฯ และ ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๒๐ – ๑๔๕ และ
มาตรา  

๒๒๖ – ๒๔๔/๑ 
 
IP.3. การแจงขอหาและสอบคําใหการผูตองหา     มีหลักการวา             

(IP.3.1) ตองเปนขอหาตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๘ – 
๒๔๔ บาง 

ขอหาหรือท้ังหมด ดังนี้  
(IP.3.1.1) ฐานปนหุนโดยวิธีการบอกกลาวขอความอันเปนเท็จ (False 

Statement)  
(IP.3.1.2) ฐานปนหุนโดยใชขอมูลภายใน (Insider Trading)  
(IP.3.1.3) ฐานปนหุนโดยวิธีการอําพราง (Concealment to Mislead) 

(IP.3.2) ตองปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๒๐ – ๑๓๙ 
  
IP.4.  การสอบคําใหการพยานและพยานผูเชี่ยวชาญ     มีหลักการวา             ตอง
เปนไป 

ตาม 
IP.4.1 ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๓๐ – ๑๓๙ มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗ ตรี และมาตรา ๒๔๓ 
– ๒๔๔/๑ 
IP.4.2  

  
IP.5.  การรวบรวมพยานเอกสารและพยานวัตถุ  มีหลักการวา           ตอง
เปนไป 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๓๘ – ๒๔๒ 
 
IP.6.  การใชอํานาจพิเศษในการสืบสวนสอบสวน            มีหลักการวา         ตอง
เปนไป 

ตาม  
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IP.6.1 พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๒ – ๓๔  
IP.6.2  ขอบังคับ กคพ. วาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของพนกังานสอบสวนคดีพิเศษ

ตามมาตรา  
๒๔ แหง พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพเิศษ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอบังคับกรมสอบสวนคดีพเิศษวาดวยการ
จัดทําเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. ๒๕๔๘ และขอบังคับ หรือระเบียบอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

IP.6.3 ขอบังคับ กคพ. วาดวยการเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลขาวสารที่ไดมา 
และการ 

ทําลายขอมูลขาวสารอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  
IP.7.  การจัดระบบสํานวนสอบสวน (Case Management)            มีหลักการวา       

ตอง 
เปนไปตามระเบียบ อส. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีทะเบียนคุมท่ีชัดเจนและสะดวกตอการ
อางอิง 
Output 

IO. 1. สํานวนการสอบสวนท่ีครบถวนถูกตองพยานหลักฐานพอฟอง               มี
หลักการวา              มีการสรุปรายงานการสอบสวนมีรายการทะเบียน พยานบุคคล 
พยานวัตถุ พยาน 

เอกสาร มีความเห็นผูรับผิดชอบครบถวน 
  
IO. 2. พยานหลักฐานใชพิสูจนความผดิในชั้นศาลได  มีหลักการวา 

ตองเปนไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๒๖ – ๒๒๗/๑ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑๐ 
 

แผนผงังานสอบสวนของพนกังานอยัการ
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CommonKADS Inference
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑๑  
สํานักงานรองอัยการสูงสุด (นายอนุชาติ คงมาลัย) 

    สํานักงานอัยการสูงสุด (ศูนยราชการฯ อาคาร A) 
    ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง   

     เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
  ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

เร่ือง  ขอสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลประกอบการศึกษาเร่ือง การจัดการความรูในงานสอบสวนคดี
พิเศษ 

  (คร้ังท่ี ๓) 

เรียน  รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ (นายภาณุพงษ โชติสิน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  (๑) ถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดพีิเศษ  
  สรุปจากการสัมภาษณ คร้ังท่ี ๒ 

 (๒) แผนการทํากิจกรรม การจัดการความรู ๓ ป 
 
ตามท่ีไดอนุญาตใหกระผมสัมภาษณทาน คร้ังท่ี ๑ ซ่ึงไดเสนอถอดความแบบสรุป  

(Transcript) ประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณใหทานพิจารณาแลว และตอมาทานไดอนุญาตให
กระผมสัมภาษณทาน คร้ังท่ี ๒ ซ่ึงบัดนี้ กระผมไดถอดความแบบสรุป (Transcript) ประเด็นท่ีได
จากการสัมภาษณ คร้ังท่ี ๒เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย (๑) 

อยางไรก็ตาม กระผมมีประเด็นตองขออนุญาตสัมภาษณทานอีกคร้ัง ในประเด็น
การสราง 

ความเขาใจในองคกรเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย (๒) จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดอนุญาตใหกระผมสัมภาษณทานอีกคร้ัง  

เพื่อโปรดพิจารณา 
 

(นายสุทธิ สุขยิ่ง) 
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
ปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานกุาร รองอัยการสูงสุด 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑๒ 

 
 

ประเด็นสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ  
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ)  

ณ สํานักงานคดีพิเศษ ชั้น ๑๑ อาคารรัชดาภิเษก 
 

 
สัมภาษณ คร้ังท่ี ๓  
 
วัตถุประสงค 

 
เพื่อเสนอ แผนการทํากิจกรรม เพื่อส่ือสารสรางความเขาใจในองคกร เกี่ยวกับการ

นํา KM  
และ KMS มาใช ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกร แผนและกิจกรรมดังกลาว มีระยะเวลา ๓ ป โดย
มีกรอบพิจารณาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

ประเด็นท่ี ๑. ทําอยางไรใหพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของ ในสํานักงาน
คดีพิเศษ 

เขาใจ ยอมรับ มีสวนรวม และใชงานระบการจัดการความรู เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของสํานักงานคดีคดีพิเศษ มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
  ประเด็นท่ี ๒ ทําอยางไรใหมีผูรับผิดชอบของสํานักงานคดีพิเศษดูแลระบบการ
จัดการความรู และสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีสรางข้ึนอยางตอเนื่องและทันสมัย 

 
หมายเหตุ ผูสัมภาษณจะเสนอวิสัยทัศน และแผนการทํากิจกรรม KM ๓ ป ให

ผูบริหาร 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑๓ 
 

ถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีพิเศษ  
(นายภาณุพงษ โชติสิน รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ)  

สรุปจากการสัมภาษณ ครั้งท่ี ๓ 
 

 
สัมภาษณ คร้ังท่ี ๓  

ประเด็นท่ี ๑. ทําอยางไรใหพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในสํานักงาน
คดีพิเศษ 

เขาใจ ยอมรับ มีสวนรวม และใชงานระบการจัดการความรู เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ของสํานักงานคดีคดีพิเศษ มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
  ประเด็นท่ี ๒ ทําอยางไรใหมีผูรับผิดชอบของสํานักงานคดีพิเศษดูแลระบบการ
จัดการความรู และสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีสรางข้ึนอยางตอเนื่องและทันสมัย 
______________________________________________________________________________ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
วิสัยทัศนสํานกังานอัยการสูงสุด 

ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป อส. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

“องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม

และเปน 

ท่ีเช่ือม่ันของประชาชน”   

วิสัยทัศนสํานกังานคดีพิเศษ  
“มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนอยาง 
รวดเร็วและเทาเทียมกนั” 
วิสัยทัศนการจัดการความรู อส. 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ และแผนยุทธศาสตร

การจัดการความรู ฉบับท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  - ๒๕๕๖  
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“สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ เช่ือถือได”  

ขอเสนอเพื่อผูบริหารพิจารณา 
๑. เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน อส. วิสัยทัศน สคพศ. และวิสัยทัศน KM อส. 

ดังกลาว เห็นควรกําหนดวิสัยทัศน KM ของ สคพศ. ดังนี ้ 
“สํานักงานคดพีิเศษมุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยใชการจัดการความรูอยางเปน
ระบบ ทันสมัย เช่ือถือได” 

๒. เพื่อให การจัดการความรู (Knowledge Management – KM) และระบบ
การจัดการความรู (Knowledge Management System – KMS) เปนท่ียอมรับ และนําไปใชในชีวิต
การทํางานจริงของพนักงานใน สคพศ. และเพื่อบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและพันธกิจของ สคพ
ศ. เห็นควรเสนอแผนการทํากิจกรรม KM ๓ ป ใหผูบริหารพิจารณา ดังนี้ 

ปท่ี ๑ เนนการสรางความเขาใจภาพรวมของการจัดการความรู(KM) และระบบ

การจัดการ 

ความรู(KMS)  

โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

(๑) จัดอบรมหรือสัมมนา ใหพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีเขาใจ ความเช่ือมโยงระหวาง 

ความรู (Knowledge) การจัดการความรู (Knowledge Management – KM) และระบบการจัดการ

ความรู (Knowledge Management System – KMS) และขอแตกตางระหวางขอมูล (Data) 

สารสนเทศ (Information) และความรู (Knowledge) 

(๒) จัดสาธิตระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT Based KMS)สาธิตองคประกอบและ

การใชงาน KMS และใหพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีใชงานจริง (Learning by Doing) 

(๓) จัดสภากาแฟ : แลกเปล่ียนเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณ เพื่อสรางความรู 

(Knowledge Creation) 

(๔) ใหมีทีม Knowledge Engineers (KE) เปนผูปอนขอมูลเขาสูระบบ เปนผูดูแลระบบ และ

ปรับปรุงให KMS ทันสมัย 
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ปท่ี ๒ เนนการการสรางความรูเพิ่มและสรางเครือขาย 

โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

(๑) สงเสริมใหเกดิชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice – CoP) ตอยอดจาก

สภากาแฟ  

เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ ถายทอดความรู แกไขปญหาใหกันและกนั ซ่ึงเปนกิจกรรม

สรางความรู (Knowledge Creation) และสงเสริมใหเกดิผูเช่ียวชาญแตละดาน 

 

(๒) จัดต้ัง KM Team –ข้ึนรับผิดชอบระบบ KMS และสรางความรูดานการ

สอบสวนคด ี

พิเศษในความผิดฐานอ่ืนๆ (Knowledge Creation)   

(๓) ฝกอบรมทีม Knowledge Engineers (KE) ซ่ึงเปนคณะทํางานท่ีสําคัญในการ

ปอน 

ขอมูลเขาสูระบบ เปนผูดูแลระบบ และปรับปรุงให KMS ทันสมัย 

ปท่ี ๓ เนนการประเมินและปรับปรุง และการขยายเครือขายmงภายในและ
ภายนอก 

กรอบในการประเมิน มีปจจัย ดังนี ้
- ระบบจัดการความรูสามารถตอบสนองความตองการใชงานไดในทุกระดับ  
- ผูบริหาร พนักงานอัยการ และผูใชงานในทุกระดับ เห็นประโยชนของการจัดการ

ความรู (KM) และระบบการจัดการความรู (KMS)และมีสวนรวมในการจัดการ
ความรู  

 

โดยมีกิจกรรมท่ีสําคัญ คือ 

กิจกรรมท่ี ๑ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบ KMS 

กิจกรรมท่ี ๒ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ KM  

กิจกรรมท่ี ๓ ขยายเครือขายไปยังหนวยงานอ่ืนในสํานกังานอัยการสูงสุด 

และ 

หนวยงานภายนอกท่ีเกีย่วของ เชน DSI 
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กิจกรรมท่ี ๔ การคัดเลือกคดีตัวอยาง (Case Study) และแนวปฏิบัติท่ีด ี(Best  

Practice) เพื่อนํามาสัมมนา หรือเผยแพร และใชเปนตนแบบ (Model) ในการสรางองคความรูตอไป 

 

 

    (นายสุทธิ  สุขยิ่ง)                ผูเสนอ 

 

ผูบริหารพิจารณาแลวเห็นวา วิสัยทัศน KM ของ สคพศ. แผนและกิจกรรมขางตน 

เหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และสมควรดําเนินการตามนัยท่ีเสนอดังกลาว 

อยางไรก็ตาม แมวาขอเสนอดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนไปได แตไมผูกพัน สคพศ. 

ท่ีจะดําเนินการ เพราะในระบบราชการจะตองมีการเสนอตามลําดับช้ัน  และไดรับการอนุมัติจากผูมี

อํานาจกอน 

 

(นายภาณุพงษ โชติสิน)  ผูพิจารณา 
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เอกสารทายบทที ่๕ หมายเลข ๑๔ 

 
กิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจในองคกร (Organizational Alignment)  

เพื่อนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System – KMS) มาใชในสํานักงานคดี
พิเศษ : กรณีศึกษาการสอบสวนความผดิฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

 
๑. เปาหมาย (Goal) 

๑.๑ เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานคดีพิเศษมีความเขาใจ และมีสวน
รวมใน 

กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management -KM) ยอมรับและเห็นประโยชนของระบบ
การจัดการความรู (Knowledge Management - KMS) และใช KMS เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 

๑.๒  เพื่อใหองคความรูดานการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 
เปนองค 

ความรูสําหรับผู ท่ีมาใหม เพิ่มพูนความรูใหกับผู ท่ีอยู เดิม ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑ .๓  เพื่อให สํานักงานคดีพิ เศษมีผู รับผิดชอบปอนขอมูลและดูแลระบบ 
(Knowledge Engineer –KE) หรือมีการตั้ง KM Team ข้ึนรับผิดชอบ และสงเสริมใหเกิดกิจกรรม
แลกเปล่ียนรูท้ังเปนทางการ (เชน การอบรมสัมมนา) และไมเปนทางการ (เชน สภากาแฟ) โดยมี
ระบบสารสนเทศเปนตัวสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู จากตัวบุคคลสูกลุมบุคคล จนเกิดเปนชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice –CoP) และเกิดการปรับปรุงตอยอดความรู เปนวงรอบความรู 
(Knowledge Spiral) และทําใหหนวยงานเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

 
๒. กิจกรรมตองสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกร 

๒.๑ วิสัยทัศนของ อส.  
ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป อส. พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

 “สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากล ในการอํานวยความ

ยุติธรรม  

การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขอประชาชนเพื่อสราง

ความเปนธรรมในสังคม”   
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ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป อส. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ 

“องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม

และเปน 

ท่ีเช่ือม่ันของประชาชน”   

๒.๒ วิสัยทัศนการจัดการความรู อส. 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑ และแผนยทุธศาสตร

การ 

จัดการความรู ฉบับท่ี ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  - ๒๕๕๖  

“ สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ
ความรู  

(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ เช่ือถือได”  
๒.๓ วิสัยทัศนสํานักงานคดีพิเศษ 
“มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชนอยาง 
รวดเร็วและเทาเทียมกนั” 

๒.๔ การกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู สํานักงานคดีพิเศษ เพื่อเปนกรอบใน
การทํา 

กิจกรรม 
 “สํานักงานคดีพิเศษจะสูองคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยใชการจัดการ

ความรู 
อยางเปนระบบ ทันสมัย เช่ือถือได” 

 
๓. ขั้นตอนการกําหนดกิจกรรมเพื่อส่ือสารสรางความเขาใจในองคกร เก่ียวกับการนํา KM และ 
KMS มาใช 
 ๓.๑ วิเคราะหสภาพปญหา 

สภาพปญหาของสํานักงานคดีพิเศษ ในการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาด

หลักทรัพย 
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 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (โดยเฉพาะความผิดฐาน
ปนหุนในตลาดหลักทรัพย) และกฎหมายเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษ มีลักษณะพิเศษจาก
กฎหมายท่ัวไป จําเปนตองใชเวลาในการศึกษา 

 งานสอบสวนเปนงานใหมของพนักงานอัยการ และขณะนี้ยังไมถือเปนภารกิจ
หลักขององคกรอัยการ 

 บุคลากรมีการโยกยายเล่ือนตําแหนงงานตามระบบ หรือเกษยีณอายุ จึงเกิดการ
เปล่ียนถายบุคลากรตลอดเวลาผูมีประสบการณยายออกพรอมนําความรูไปดวย 

 ผูท่ีเขามาปฏิบัติงานในสํานกังานคดีพิเศษ ไมเคยผานงานดานนี้มากอน จึงไมมี
ประสบการณตองเสียเวลาศึกษาและอาจเกิดความผิดพลาดได 

 ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไมไดจัดการขอมูลสารสนเทศและองค
ความรูอยางเปนระบบ 

 
๓.๒ SWOT Analysis เพื่อใชประกอบการกําหนดกิจกรรม 

จุดแข็ง (Strength)   ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน (user)  ใน

สํานักงานคดพีิเศษ มีความสนใจและเหน็ประโยชนของการจัดการความรู  

จุดออน (Weakness) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงานยังไมมี

ความเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการองคความรูวาจะสามารถตอบสนองภารกจิและ

สนับสนุนการทํางานไดอยางไร อีกทั้งยังมีอุปสรรคทางดานการใชระบบอิเล็กทรอนิกส 

โอกาส (Opportunity) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน มี

ทัศนคติท่ีดี เนือ่งจากมีความสนใจและเหน็ประโยชน จึงเปนโอกาสท่ีจะสามารถพัฒนาไดงาย 

อุปสรรค(ภยัคกุคาม) (Threat) ผูบริหาร พนักงานอัยการ เจาหนาท่ี หรือผูใชงาน 

ยังยึดติดกับการหาความรูแบบเดิม และคิดวาการใชระบบเล็กทรอนิกสเปนเร่ืองยาก  

 
๓.๓ ทฤษฎีท่ีนํามาใช  

จากสภาพปญหาและผลการวิเคราะห SWOT เห็นวาจะตอง โดยนําทฤษฎี 

Learning in Action และทฤษฎี Knowledge Creation มาใชเปนกรอบแนวคิดในการกาํหนดกิจกรรม 
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ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ David Garvin เปนการ

เปล่ียนการทํางานใหเปนโอกาสในการเรียนรู สวนทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) 

ของ Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ใชกระบวนการในการเปล่ียนความรู 

(Conversion) ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เพื่อ

สรางองคความรูในการทํางาน ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางความรู ๕ ข้ันตอน คือ การแลกเปล่ียน

เรียนรูความรูในตัวบุคคลรวมกัน (Sharing Tacit Knowledge) การสรางหลักการในการเรียนรู 

(Creating Concepts) การทดลองนําหลักการจัดการความรูไปใชงาน (Justifying Concepts) การนํา
หลักการจัดการความรูท่ีใชไดผลดีไปสรางเปนตนแบบหรือแบบอยาง (Building an Archetype) 

และ การแลกเปล่ียนความรูขามระหวางช้ันการบังคับบัญชา (Cross Leveling Knowledge) 

 
๔.กิจกรรมเพื่อส่ือสารสรางความเขาใจในองคกร เก่ียวกับการนํา KM และ KMS มาใช 

กําหนดแผนทํากิจกรรม ใน ๓  ป  

๔.๑ ปท่ี ๑ เนนการสรางความเขาใจ 

กิจกรรมท่ี ๑. สัมมนาภาพรวมของการจัดการความรู 

เนื้อหาหลัก : ความเชื่อมโยงระหวาง ความรู (Knowledge) การจัดการความรู 

(Knowledge Management – KM) และระบบการจัดการความรู (Knowledge Management 

System – KMS)  

เนื้อหารอง : ขอแตกตางระหวางขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และ
ความรู (Knowledge)  

ประเด็นสําคัญ  
 สารสนเทศ (Information) เปนขอมูลท่ีบอกความหมาย ( Information = 

Data tells something) และอาจนําไปใชประกอบการทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ แตตองนําไป
กล่ันกรอง (Distill or Refine) เพื่อใหใชงานไดจริง หรือรูวาสารสนเทศใดท่ีจําเปนในการทํางาน 
(Working Information) 

  เม่ือเช่ือมโยงขอมูล (data) สารสนเทศ (information) เขากับการทํางาน
โดยตรง (Action) ก็จะเกิดประสบการณวาจะตองใชความรูอะไร (Know – What) เพื่อทํางานให
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สําเร็จไดอยางไร (Know – How) เพราะเหตุใดจึงตองทําอยางนั้น (Know – Why) และหากเกิด
ปญหาจะถามจากใครท่ีมีความรูประสบการณจริง (Know-Who)ในข้ันนี้ก็จะเกิดเปนความรู 
(Knowledge) ซ่ึงเปน ประสบการณจริง (Experience) ท่ีเกิดจากการเห็นจริง ท่ีไดลงมือปฏิบัติทํา
จริง และทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) เปนความเช่ือท่ีพิสูจนแลว (Justified Belief) และการ
ทดลองทําแลววาเปนความจริง จึงมีลักษณะเปนความเช่ือมั่นรับรองวาสามารถทํางานใหสําเร็จ 
(Commit Somehow) 

 ความรู จึงเปนสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน (Information for Action) ซ่ึง
ไดจากความรูท่ีสะสมอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit 
Knowledge) แตตองผานการพิสูจนจากประสบการณการทํางานจริงวาไดผล จึงหมายถึง องครวม
ของขอมูลและสารสนเทศสําหรับการทํางานไดสําเร็จ (The whole body of data and information for 
action) 

 การจัดการความรู (Knowledge Management - KM) หมายถึง การ
บริหารจัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมท้ังสารสนเทศท่ี
จําเปนท่ีตองใช เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอเปล่ียนแปลง 

 ระบบการจัดการความรู(Knowledge Management System – KMS) คือ 
ศูนยรวมของขอมูล (data) สารสนเทศ (information) และความรู (Knowledge) ซ่ึงนําความรูท่ีสะสม
อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เชน เอกสารอางอิง 
และฐานขอมูล นํามาจัดระบบตามกระบวนการของระบบการจัดการความรู 

 

กิจกรรมท่ี ๒. สัมมนาภาพรวมของกระบวนการจัดการความรู และ Workshop การ

ตรวจสอบความรู และการจับความรู 

 เนื้อหาหลัก : การตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) และการ
วิเคราะหและสังเคราะหความรู (Knowledge Analysis and Structuring) ตามวิธีการวิศวกรรม
ความรู (Knowledge Engineering) 

 เนื้อหารอง : การจับความรู (Knowledge Capture) ท้ังโดยการสัมภาษณ 
(Interview) การรวบรวมวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) และการสังเกตพฤฒิกรรมการ
ทํางาน (Observation) 
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กิจกรรมท่ี ๓ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สาธิตระบบสารสนเทศในการ
จัดการ 

ความรู (IT Based Knowledge Management System) 
 เนื้อหาหลัก : สาธิตองคประกอบและการใชงาน KMS ซ่ึงอยางนอย จะ

ประกอบดวย  
 (๑) แผนที่ความรู (Knowledge Map) แสดงถึงกระบวนการคิดประกอบหลักการ 

(Concept) และความสัมพันธ (Relation) ระหวางหลักการตาง ๆ นําไปสูการแกปญหาหรืออธิบาย
เหตุผลตาง ๆ ท่ีใชในการทํางานของชุมชนนักปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนความผิดฐานปน
หุนในตลาดหลักทรัพย 

(๒) ระบบจัดการเอกสาร (Document Management System) สามารถจัดเก็บ
เอกสารอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ ท่ีชุมชนนักปฏิบัติใชงานบอย ๆ ในการทํางานแกไขปญหา
และตัดสินใจ  

(๓) ระบบสนทนาตอเนื่อง (Forum Discussion System) สามารถใหชุมชนนัก
ปฏิบัติขอความชวยเหลือกัน หรือสนทนาเพ่ือแกปญหา หรือการสนทนาถึงความรูประสบการณตาง 
ๆ เกี่ยวกับปญหาในการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

(๔) ระบบบริหารความสามารถบุคลากร (Capability Management System) เปน
ระบบที่เก็บรายช่ือผูมีความรูและความสามารถ ความรูประสบการณของบุคลากรภายในองคกร 
หรือรูวาใครรูอะไร (Know-Who-Know-What) หรือทําเนียบผูเช่ียวชาญ 

(๕) ฐานความรู และบทเรียนจากประสบการณ (Knowledge Base/ Lesson 
Learned) เก็บฐานขอมูลตางๆ  เชน  กฎหมาย  ระเบียบ  คดีตัวอยาง  (กรณีศึกษา)  เ ร่ืองเลา
ประสบการณในการทํางาน (Story Telling) เพ่ือใชในการถายทอดประสบการณใหกับคนรุนใหม 
และคนท่ีอาจไมมีประสบการณตรง หรืออาจใชประกอบในการแกปญหาหรือตัดสินใจของชุมชน
นักปฏิบัติ 

(๖) เทคโนโลยีการประสานงาน (Collaborative Technology) ใชติดตอ
ประสานงานภายในชุมชนนักปฏิบัติ ไดแก จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกล ระบบ
โทรศัพท มือถือ และอ่ืน ๆ 
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กิจกรรมท่ี ๔ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สาธิตการใชงาน KMS  

 เนื้อหาหลัก : สาธิตวิธีการใชงาน KMS  
 

กิจกรรม ท่ี ๕ ฝกอบรม KE และเจาหนาท่ี IT  

 KE หรือ Knowledge Engineer เปนบุคคลท่ีสําคัญ เพราะเปนผูปอนขอมูล
เขาสูระบบ จึงตองเขาใจท้ังเนื้อหาและระบบ เปนผูท่ีจะดูแลระบบ ปรับปรุงให KMS ทันสมัยอยู
เสมอ ซ่ึงอาจมีเจาหนาท่ี IT เปนผูชวย ดังนัน้ จึงตองจัดใหมีการอบรม และตองสราง KE และ
เจาหนาท่ี IT ใหมๆ ข้ึนตลอดเวลา 

 

กิจกรรมท่ี ๖ สภากาแฟ : แลกเปล่ียนเรียนรูและแลกเปล่ียนประสบการณ (Tacit  

Knowledge) เพื่อสรางความรู (Knowledge Creation) 

 ในการจัดสภากาแฟ แมจะจัดอยางไมเปนทางการแตควรให มี KE หรือ
เจาหนาท่ี IT เขารวมดวย เพือ่สรุปประเด็นนําเขาสูระบบ KMS  

 

๔.๒ ปท่ี ๒ เนนการสรางเครือขายและการสรางความรูเพิ่ม 

 

 กิจกรรมท่ี ๑ สรางชุมชนนกัปฎิบตัิ (Community of Practice – CoP)  

 CoP อาจเกิดจากการรวมตัวกันอยางเปนธรรมชาติของสมาชิก ท่ีตองการ
เรียนรูหรือแกปญหารวมกัน หรือ อาจเกิดจากการจดัต้ังอยางเปนทางการ 

 องคประกอบหลักท่ีสําคัญตอความสําเร็จของ CoP มี ๓ ประการ  
(๑) Head : ความรูและประสบการณ หรือปญญาท่ีเปนศูนยกลางท่ีสนใจ

รวมกันและเปนพื้นฐานกอใหเกิดการรวมตัวและยึดเหน่ียวซ่ึงกนัและกนักัน  

(๒) Heart: สมัครใจ ใหเกียรติ เช่ือถือ มีสวนรวม รับฟงซ่ึงกันแลกัน 

ผูกพันกันดวย "ใจ"                

(๓) Hand : แลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ ถามตอบปญหาซ่ึงกัน

และกัน ท้ังในลักษณะพบปะเจอกนั หรือใชเคร่ืองมือส่ือสารและเทคโนโลยี 
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กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของ Knowledge Worker 

  Knowledge Worker คือ ผูปฏิบัติงานท่ีตองใชความรูหรือเทคนิคพิเศษในการ

ปฏิบัติงาน จึงควรสงเสริมใหมีบรรยากาศการแลกเปล่ียนเรียนรู เชน มีหอง KM มี KM Coffee 

Corner มีสนทนากลุมยอย การเลาเร่ืองท่ีประสบความสําเร็จ (Story Telling) การคัดเลือก Best 

Practice เปนตน ในกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู อาจนาํทฤษฎี Learning in Action และ 

Knowledge Creation มาใช 

 

กิจกรรมท่ี ๓ สราง KM Team เพ่ือสรางความรูดานการสอบสวนคดีพเิศษใน

ความผดิฐานอ่ืนๆ   

 KM Team แตกตางจาก Cop ตรงท่ีมีการแตงต้ังอยางเปนทางการเพื่อขับเคล่ือน 
KM โดยมีบุคลลสําคัญ คือ KE ซ่ึงเปนผูปอนขอมูลเขาสูระบบ เปนผูดแูลระบบ ปรับปรุงให KMS 
ทันสมัยอยูเสมอ การตั้ง KM Team เพื่อใหมีกิจกรรมและตัวช้ีวัดตามแผนแมบทการจัดการความรู 

 
กิจกรรมท่ี ๔ การประเมินผล 
ประเมินผลทั้งเนื้อหาและรูปแบบของ KMS เพื่อปรับปรุง และประเมินจากความ

พึงพอใจของ User 
๔.๓ ปท่ี ๓ เนนการประเมินและปรับปรุง และการขยายเครือขาย 

กรอบในการประเมิน มีปจจัย ดังนี ้
 ระบบจัดการความรูสามารถตอบสนองความตองการใชงานได

ในทุกระดับ  
 ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการความรู  
 ผูปฏิบัติงาน/ผูใชงานระบบเห็นประโยชนของการจัดการความรู  

กิจกรรมท่ี ๑ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบ KMS 

กิจกรรมท่ี ๒ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของ KMS  

กิจกรรมที่ ๓ ขยายเครือขายไปยังหนวยงานท่ีเกีย่วของ เชน DSI 

กิจกรรมท่ี ๔ การคัดเลือก Case Study และ Best Practice เพื่อนํามาสัมมนา หรือ

เผยแพร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูและแผนกิจกรรม 3 ป งานดานบริหารอาคารและท่ีดิน 

ชื่อ................................................................ ตําแหนง......................................... สํานักงาน.........................................................(ของผูตอบแบบสอบถาม) 

  ความเปนไปได ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตองปรับปรุง 
ประโยชน
ท่ีไดรับ 

(1) ระบบ KMS           

            

            

 (2) แผนกิจกรรม KM 3 ป           

            

            

 
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เชน ความเปนไปไดในการบรรลุวิสัยทัศน การออกแบบแผนกิจกรรมเปนอยางไร  (หากมี)  

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข
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ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก จ
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