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ภาคผนวก ก 
วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

 
วาระการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 

การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดแีพง  

(Knowledge System for developing Civil Suit Lawyer) 

 

(ทานสมศักดิ์ สันทนาคณิต อธิบดีอัยการสํานักงานคดแีพง) 

วันพฤหัสบดท่ีี 23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา 

 

วาระท่ี 1   

 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 

 

Note: 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2552-2561 และแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2556 ไดกําหนดใหการบริหาร

จัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการจัดการความรูใน

องคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือใหเปน “ความรูฝง

องคกร” ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ัง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายการพัฒนาองคกรอัยการ

ครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การ
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รักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน การพัฒนา

องคกรและบุคลากร 

“บัญชีองคความรู” กําหนดข้ึนตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพ่ือ

เปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุนตามแผน

แมบทการจัดการความรู ประกอบดวยองคความรู 100 ลําดับ งานนิติกรคดีแพงเปนองคความรู ลําดับ

ท่ี 97 ในภารกิจท่ี 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากร (งานสนับสนุนงานอัยการ)  

เนื่องดวยสํานักงานอัยการสูงสุดไดทําสัญญาโดยตกลงวาจางวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือและ 

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนท่ีปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรู โดยสํานักงาน

อัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูใหแก

ขาราชการฝายอัยการ จํานวน 2  รุน รวมนักศึกษาท้ังส้ิน 44 คน โดยนักศึกษาท้ังหมดไดรับ

มอบหมายใหมีหนาท่ีในการจัดทําองคความรูใหครบตามแผนฯ ดังกลาว พรอมทํารายงานการ

คนควาอิสระตามหัวขอความรูท่ีนักศึกษาแตละคนไดเลือกสรร 

 

วาระท่ี 2   

 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

 

Note: 

 วัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

 - ตองการไดขอบเขตของความรู เพ่ือนําไปกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพงวา

งานในอํานาจหนาท่ีของนิติกรคดีแพงแตละงานมีหลักการท่ีสําคัญอยางไร ปญหาในการปฏิบัติงาน

คืออะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ท้ังนี้ เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการ

ความรู 

 - ตองการใหผูบริหารกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ (ขอทราบรายช่ือผูเช่ียวชาญ) 

 - ตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการ

ความรูของงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการ
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ความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด (มองในภาพรวมภายใน 3-5 ป ขางหนาวาระบบการจัดการ

ความรูงานนิติกรคดีแพงจะเปนไปในทิศทางใด) 

 (สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยาง

เปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได) 

 - ตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงานระบบท่ีควรมี (ระบบจัดการความรูนิติกรคดี

แพง)  

 1. ผูบริหาร (Manager)   (อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย) 

 2. ผูเช่ียวชาญ (Expert)  (ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานนิติกรคดีแพงมาเปน 

                                    ระยะเวลาหน่ึงแลว และเปนผูมีความรูชัดแจงในงานใน 

                                       ตําแหนงนิติกรคดีแพงเปนอยางดี สามารถถายทอด 

     ความรู และมีแนวทางในการเผชิญหนาและแกไขปญหา 

     ไดเปนอยางดี)  

 3. ผูใชงานท่ัวไป (User)  (ผูท่ีเร่ิมปฏิบัติหนาท่ีนิติกรคดีแพง และยังไมมีความรู 

     และประสบการณในการทํางานคดีแพง และงานใน 

      ตําแหนงหนาท่ีนิติกรคดีแพง) และพิจารณาขอบเขตใน 

      การทํางานของผูใชงานควรใชในเร่ืองใด 

 - ขอมูลการใชงานระบบ 

 1. ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย) 

     ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงท่ีเปนหลักสําคัญ ๆ ท่ีใชในบริหาร 

 2. ผูเช่ียวชาญ 

      วิธีการทํางาน (ท่ีทําใหงานมีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนในการทํางาน) ขอมูลท่ีใชในการ

     แกไขปญหาในการทํางาน 

 3. ผูใชงานท่ัวไป 

     ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานนิติกรคดีแพง อํานาจหนาท่ีของนิติกรคดีแพงการรวบรวม

     กฎหมาย 
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 - ตองการใหผูบริหารพิจารณาโครงสราง KMS การแบง COP และบุคคลใน COP รวมท้ัง   

Project Team                 

 

วาระท่ี 3       

  Critical Tasks (ภารกิจสําคัญ) ในงานนติิกรคดีแพง 

 

Note: 

ในหัวขอความรู งานนิติกรคดีแพง ตองอาศัยผูมีความรูประสบการณและความเช่ียวชาญใน

การปฏิบัติงาน เม่ือทําสําเร็จจะเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยสนับสนุนการทํางานของนิติกรผูปฏิบัติงาน 

คดีแพง และยังสงผลไปถึงการทํางานของพนักงานอัยการ (ดวยหนาท่ีท่ีนิติกรเปนผูสนับสนุนงาน

คดีของพนักงานอัยการ) มีผลใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิง ภารกิจในการรักษาผลประโยชนของรัฐ

สําเร็จลุลวงเปนไปตามเปาหมายท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดต้ังไว 

ภารกิจสําคัญ (งานวิกฤติ) ท่ีควรจะแกไขโดยเรงดวนโดยการใชระบบจัดการความรูเขามา

ปรับใชเพื่อแกไขปญหา (ถาไมแกไขจะเกิดผลกระทบไปในทางเสียหายมากท่ีสุด) ผูบริหารเห็นวา

ควรเปนปญหาเร่ืองใดท่ีจะตองพิจารณาแกไขกอนเปนอันดับแรก 

งานนิติกรคดีแพง ตามอํานาจหนาท่ีแบงออกเปน 3 งานหลัก คือ 

1. งานสํานวนคดี 
2. งานประสานงาน 
3. งานรวบรวม และคนควากฎหมาย 

 

วาระท่ี 4   

 กําหนดตัวผูเชีย่วชาญท่ีเกี่ยวของในแตละ Critical Tasks 

 

Note: 
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ผูท่ีเคยมีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง มีความรูชัดแจงในงานท่ีปฏิบัติ 

ทําใหเกิดประสบการณในการทํางาน สามารถถายทอดวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงไดเปนอยางดี 

 

วาระอ่ืน ๆ 

 -ถามรายช่ือบุคคล (ผูประสานงาน)  

 -เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 

 

 

 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณผูบริหาร 

 
งานนิติกรคดแีพง (K97) 

บทสัมภาษณทานสมศักดิ์ สันทนาคณติ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง 
วันพฤหัสบดท่ีี 23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15. 00 น. 

 

 
วันนี้จะมานําเรียนเก่ียวกับโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง ขอนําเรียนเร่ือง
วัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการใหทราบ 
 
วาระท่ี ๑ 
 (ผูสัมภาษณ)  
 ตามแผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตาม Scoping) ไดกําหนดให
การบริหารจัดการความรูเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองคกรใหไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยหลักการแลวเปนการรวบรวมองคความรูท่ีอยูในตัวบุคคลและองคความรูท่ีเปนเอกสาร 
 ดิฉันเปนผูไดรับทุนการศึกษาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงทุนนี้เปนการรวมมือระหวาง
สํานักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยหัวขอองคความรูท่ีไดรับผิดชอบคือ งานนิติกร
คดีแพง ดิฉันจึงตองเขามาทําการศึกษาเก่ียวกับสํานักงานคดีแพงวาในสวนงานนิติกรคดีแพงวามี
ลักษณะการทํางานเปนอยางไรบาง และขอเรียนนําทานเขาสูวาระท่ี ๒  
 
วาระท่ี ๒  
 (ผูสัมภาษณ)  
 ขอนําเรียนทานทราบวัตถุประสงคของการขอเขาสัมภาษณในคร้ังนี้ โดยในประเด็นแรก
ขอใหนําเรียนเพื่อใหทานกําหนดขอบเขตความรูของงานนิติกรคดีแพงวา ควรจะเปนไปในแนวทาง
อะไร มีปญหาอะไรในการปฏิบัติงาน และทานอธิบดีตองการใหงานนิติกรคดีแพงเปนไปในรูปแบบ
ใด 
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(อธิบดี)  
องคความรูท่ีจัดทําข้ึนมามีความจําเปนมากในการพัฒนาบุคลากร งานของนิติกรไมวาจะ

เปนสํานักงานคดีแพง หรือสํานักงานคดีอ่ืน ๆ หรือศาลชํานัญพิเศษตาง ๆ นิติกรท่ีจะเขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงานเหลานี้เราจะตองนํามาฝกอบรมการทํางาน ซ่ึงในการท่ีจะนํามาฝกจะตองเร่ิม
จากการนํามาฝกภาคทฤษฎี จากน้ันเม่ือรูทฤษฎีแลวจึงนํามาฝกในภาคปฏิบัติ ดังนั้น เร่ืองการจัดการ
ความรูจึงเปนการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานของนิติกรตามหนาท่ี เพื่อใหรูวามีหนาท่ีอยางไร
และเม่ือรูหนาท่ีแลวก็ตองรูวาจะมีวิธีในการปฏิบัติงานอยางไร ท่ีปฏิบัติมาแลวมีขอผิดพลาดอยางไร 
ก็ควรหาทางแกไขใหถูกตอง แลวรวบรวมเปนเอกสารไวเพื่อใหนิติกรท่ีจะยายมาใหมไดศึกษา ซ่ึง
นิติกรท่ีจะเขามาใหมก็จะยังไมรูเ ร่ืองการปฏิบัติงาน ซ่ึงจุดนี้จะชวยใหทราบถึงแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีถูกตอง ซ่ึงจะตองพาเขาพบพนักงานอัยการ เจาหนาท่ีธุรการ ฯลฯ เพื่อใหทราบถึง
ข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ีธุรการวา เม่ือมีสํานวนเขามาแลวจะตองปฏิบัติอยางไร ตองลง
สารบบอะไรบาง ดังนั้น เราจะรวบรวมองคความรูตรงนี้ไวอยางเปนลําดับข้ันตอน เพื่อท่ีนิติกรท่ีจะ
เขามาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานคดีแพง จะไดสามารถศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับงานท่ีตอง
รับผิดชอบและปฏิบัติได ซ่ึงเปนประโยชนมาก ๆ และสํานักงานคดีแพงไมเคยทํามากอน ในเรื่อง
ของการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของงานนิติกรคดีแพงนั้นเปนเร่ืองท่ีดีมาก และเห็นดวยท่ีจะทํา
เพราะจะกอใหเกิดประโยชนกับสํานักงานคดีแพงเปนอยางมาก ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีคิดมานานแลววา นิติ
กรควรจะตองมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานเฉพาะดาน และในสวนของพนักงานอัยการก็ควร
จะมีการจัดฝกอบรม และควรมีการจัดสัมมนารวมกันระหวางหนวยงานอ่ืนท่ีตองทํางานรวมกัน 
เพื่อใหรูวาในการทํางานเกิดปญหาขอขัดของอะไรข้ึนบาง เพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหาในการ
ทํางานท่ีเกิดข้ึน ถามองใหไกลกวานั้น การท่ีเรามีการจัดการความรูและไดมีการรวบรวมองคความรู
ตาง ๆ นํามาจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานไว เม่ือไปรวมสัมมนากับใครก็จะไดนําคูมือนี้ไปแลกเปลี่ยน
กับหนวยงานอ่ืน ๆ หากหนวยงานอ่ืน ๆ ไดรวบรวมองคความรูของเคาไวก็จะเกิดประโยชนในการ
แลกเปล่ียนความรูแกกันและกัน แตหากหนวยงานอื่นมีการรวบรวมองคความรูเปนคูมือไว แต
หนวยงานของเราไมมีก็จะเปนเร่ืองท่ีนาอาย เพราะเม่ือเร่ิมปฏิบัติงานก็ควรมีเอกสารท่ีจะสามารถ
นํามาอางอิงและเปนแนวทางในการศึกษาการปฏิบัติงานได เชน ถานิติกรท่ียายมาจากสํานักงาน
คดีอาญามาปฏิบัติงานนิติกรท่ีสํานักงานคดีแพง เคาก็จะไมทราบวางานนิติกรคดีแพงตองทําอยางไร 
เพราะงานคดีท้ังสองประเภทมีความแตกตางกัน ดังนั้นถาเราไดรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงเอาไว ซึ่งเม่ือไดรวบรวมและจัดทําเสร็จแลวก็จัดเก็บไวในระบบการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด นิติกรท่ีเขามาปฏิบัติงานคดีแพงก็สามารถท่ีจะเขาศึกษาและเปด
ใชงานไดตลอดเวลาในทันที ไมเฉพาะแตนิติกรหรือเจาหนาท่ีธุรการเทานั้นท่ีสามารถเขาใชระบบ
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ได ผูบริหารหรือพนักงานอัยการก็สามารถเขาใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูนี้ไดเชนกัน 
ชวงเร่ิมตนอาจจะไมสมบูรณนักและท้ังนี้ในอนาคตก็สามารถท่ีจะพัฒนาใหกาวหนาและสมบูรณ
ยิ่งข้ึนได 
 โดยสรุป 
 ประการแรก เพื่อใหนิติกรท่ีจะเขามาปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงนั้นไดเขามาศึกษาถึงแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติกอนท่ีจะปฏิบัติงานจริง 

ประการท่ีสอง เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสัมมนารวมกันระหวางนิติกรคดีแพงกับนิติกรของ
หนวยงานอื่น เชน แบงกชาติ, การไฟฟาฝายผลิต, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย, บริษัทบริหารสินทรัพย 
ฯลฯ ถาเรารูวิธีการปฏิบัติงานก็จะสามารถแลกเปล่ียนความรูกันได 

ประการที่สาม เพื่อเปนศูนยรวมองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงวามีวิธีการ
ในการปฏิบัติงานอยางไร เม่ือรับสํานวนคดีแลวจะตองปฏิบัติอยางไร มีเอกสารสําคัญอะไรท่ี
เกี่ยวของกับคดีบาง มีปญหาอะไรเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานและเมื่อเกิดปญหาข้ึนแลวจะมีวิธีการ
แกไขปญหาอยางไร การรวบรวมพยานหลักฐาน และการติดตอประสานงานท้ังในสวนของบุคลากร
ในหนวยงาน หรือนอกหนวยงานมีแนวทางการปฏิบัติอยางไร ข้ันตอนในการปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนงานของพนักงานอัยการท้ังกอนการพิจารณาของศาล หรือในระหวางการพิจารณาของ
ศาล หรือภายหลังการพิจารณาพิพากษาของศาลแลวมีรายละเอียดอะไร มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
อยางไรบาง  

ผลในระยะยาวจะสงผลใหนิติกรซ่ึงในอนาคตจะตองสอบเปนพนักงานอัยการ หรือผู
พิพากษานั้น ระบบการจัดการความรูนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับตัวนิติกรเองเปนอยางมาก อันจะทํา
ใหสามารถเขาใจการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความรูท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคดีเปนอยางดี เม่ือ
สอบไดเปนพนักงานอัยการแลวก็จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด อันจะกอใหเกิดประโยชนกับสํานักงานอัยการสูงสุดในภายภาคหนาตอไป 
 
 (ผูสัมภาษณ)  
 ตรงนี้ดิฉันขอเจาะประเด็นเชิงลึกวา รูปแบบของนิติกรท่ีทานอยากใหเปน หรือขอบเขต
ความรู ความสามารถท่ีนิติกรคดีแพงจําเปนตองมี เพื่อนําไปสูการกาวเปนนิติกรในอุดมคติตามท่ี
ทานไดกลาวไวในเบ้ืองตนแลวนั้น ควรตองเปนอยางไร 
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 (อธิบดี)  
 ประการแรก นิติกรจะตองรูระบบงานของธุรการกอนวาต้ังแตสํานวนเขามาจะตองทํา
อะไรบาง มีสารบบคดีอะไรบางและสํานวนแตละเร่ืองตองลงสารบบอะไรบาง ใครเปนผูรับและผู
จายสํานวนบาง นิติกรควรตองรูพื้นฐานตรงนี้ 
 ประการถัดไป ซ่ึงเปนประการสําคัญ คือ นิติกรจะตองเปนผูสนับสนุนงานของพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการเปรียบเสมือนเปนพี่เล้ียงของนิติกร นิติกรจะตองรางคํารอง คําฟอง คําใหการ
เปน และตองรางหนังสือแจงผลคดีเปน รางหนังสือท่ีจะเชิญตัวความมาใหขอมูลหรือขอเอกสาร
เพิ่มเติม สามารถทําแทนพนักงานอัยการได ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง การรางหนังสือเหลานี้แทนพนักงาน
อัยการ และใหพนักงานอัยการเปนผูตรวจความถูกตองของหนังสือนั้น และพนักงานอัยการก็จะได
นําเสนอผูบังคับบัญชาในลําดับตอไป และหลังจากกระบวนการพิจารณาชั้นศาลเสร็จส้ินแลวนิติกร
ก็จะตองรูวาจะตองปฏิบัติยังไงตอไป จนเสร็จส้ินกระบวนการ เชน การบังคับคดี การลางบัญชีเงิน
ยืม ฯลฯ นิติกรจะตองเปนผูรางหนังสือเหลานี้ แตการรางหนังสือนี้ไมไดหมายความวานิติกรจะตอง
เปนผูกระทํา นิติกรเพียงแตมีหนาท่ีรางและเสนอเร่ืองใหกับพนักงานอัยการพิจารณา และพนักงาน
อัยการจะเปนผูลงนามในหนังสือเหลานั้นเอง 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ขอใหทานไดโปรดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูงาน 
นิติกรคดีแพงวา ซ่ึงจะสอดคลองกับนโยบายการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีวา “การ
พัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และ
เช่ือถือได ทานตองการใหวิสัยทัศนของงานนิติกรคดีแพงเปนเชนไร 
 
 (อธิบดี) 
 คือ ใหนิติกรเรียนรูอยางเปนระบบ หมายความวา สํานักงานอัยการสูงสุดมีบทบาท
อะไรบาง โครงสรางของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนอยางไร คือ เปนสํานักงานอัยการสูงสุด มี
อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผูตรวจราชการ สํานักงานอธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย นิติกร
จะตองรูท้ังหมดประการหนึ่ง 
 ประการท่ีสอง ตองรูวาสํานักงานคดีแพงไมไดมีหนาท่ีโดยตรงในการปฏิบัติใหลุลวงถึง
วัตถุประสงคของสํานักงานอัยการสูงสุดในเร่ืองการรักษาผลประโยชนของรัฐ แตมีหนาท่ีสนับสนุน
ใหหนาท่ีเหลานี้ประสบผลสําเร็จ คือ เปนภาพรวมของสํานักงานคดีแพง ซึ่งยังมีสํานักงานอ่ืน ๆ อีก
ท่ีมีหนาท่ีสนับสนุนในการรักษาผลประโยชนของรัฐ เชน สํานักงานคดีภาษีอากร สํานักงานคดี
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ลมละลาย ฯลฯ นิติกรคดีแพงจะตองรูท้ังระบบวาสํานักงานท่ีสนับสนุนนั้นมีสํานักงานอะไรบาง 
นั่นคือ การรักษาผลประโยชนของรัฐท่ีเปนภาพรวม นิติกรจะตองรอบรู คือรูท้ังระบบเปนระบบ รู
อยางกวางขวางไมใชรูแบบแคบ ๆ แลวจึงลงลึกหาความชํานาญพิเศษของสํานักงานคดีแพงวาเปน
อยางไร 
 สรุปโดยรวม คือ นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูเกี่ยวกับระบบงานทุกดานท่ีเกี่ยวของกับงาน
รักษาผลประโยชนของรัฐ ท้ังในสวนของเร่ืองงาน (สํานักงานคดีแพง) และสํานักงานอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ เรียนรูอยางเปนระบบ 
 
 (ผูสัมภาษณ)  
 ขอใหทานกําหนดตัวผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง 
 
 (อธิบดี) 
 ขอใหพบกับคุณประไพพรรณ ซ่ึงเปนผูอํานวยการฝายกิจการท่ัวไปของสํานักงานคดีแพง 
เพื่อขอรายช่ือผูเช่ียวชาญอีกคร้ัง ซ่ึงจะสามารถใหขอมูลไดเปนอยางดี 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ประเด็นถัดไป ขอใหผูบริหารกําหนดประเภทผูใชงาน ซ่ึงอาจแบงออกไดเปน ๓ ระดับ คือ 
ระดับผูบริหาร, ระดับผูเช่ียวชาญ, และระดับผูใชงานท่ัวไป  
 
 (อธิบดี) 
 นิติกรควรรูคําส่ังกําหนดลักษณะงานของนิติกรซ่ึงสํานักงานอัยการไดกําหนดไว เพื่อท่ี
ผูบริหารจะไดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของนิติกร 
 ผูบริหารควรรูไดถึงความกาวหนาของการทํางานของนิติกร ผูบริหารควรไดรูถึงการทํางาน
ของนิติกร นิติกรสามารถอธิบายรายละเอียดของงานใหกับผูบริหารทราบได 
 ผูเช่ียวชาญ ควรกําหนดใหมีสวนท่ีเกี่ยวของท่ีใชสําหรับรวบรวมผูเช่ียวชาญ ท้ังนี้ไมวาจะ
เปนพนักงานอัยการ หรือนิติกรท่ีมีประสบการณในการทํางาน เพื่อสามารถใหความรู คําปรึกษา แก
นิติกรคดีแพงท่ีจะเขามาสอบถาม ใหผูเช่ียวชาญมีลักษณะเปนพี่เล้ียง มีสวนท่ีสามารถโพสท
ขอความท่ีเปนประโยชนแกงานนิติกรคดีแพง 
 ผูใชงานท่ัวไป กําหนดใหเปนเจาหนาท่ีธุรการ (หัวหนางาน) ซ่ึงควรจะมีรหัส หรือพาส
เวิรส เพื่อเขาดูการทํางานของนิติกร และสามารถติดตอประสานงานระหวางฝายไดทันที (Link)  
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 นอกจากนี้ยังควรกําหนดสวนท่ีสามารถใหผูประสานงานจากหนวยงานอื่น สามารถเขาดู
ระบบตรงนี้ไดดวย ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการของนิติกรคดีแพงในสวนท่ีเกี่ยวกับคดีท่ี
สามารถเปดเผยได 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 จะไดกําหนดตอไปในหนาของระบบ และนํามาใหทานดูอีกครั้งหนึ่งคะ 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 Critical Task งานท่ีเกิดปญหาของนิติกรคดีแพงท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของพนักงาน
อัยการ และสํานักงานคดีแพง พิจารณาจากประเด็นท่ีกลาวมาในเบื้องตนแลว เห็นวาควรเปนเร่ือง
การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง 
 
 (อธิบดี) 
 ตองการใหนิติกรคดีแพงติดตามเกี่ยวกับแนวคําพิพากษาฎีกา ซ่ึงทุกวันนี้ยังไมสมบูรณ และ
ควรสนับสนุนใหเร่ืองการสงเสริมใหเกิดความรู เพราะยังขาดความรูท่ีถูกตองในการทํางานซ่ึงตรงนี้
สําคัญ และอีกประการหนึ่งในเร่ืองของความม่ันใจในการประสานงาน จุดนี้คงตองมีการฝกอบรม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการประสานงานและติดตอไดอยางราบร่ืนระหวางนิติกรคดีแพง กับผู
ประสานงานจากหนวยงานอ่ืน หรือประชาชนท่ีมาติดตอ ตองสามารถติดตอไดตลอดเวลา ซ่ึงตรงนี้
คงตองจัดการสัมมนาเพื่อปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อใหนิติกรมีความมั่นใจในการ
ประสานงานมากยิ่งข้ึน  
   

 



 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
วาระการสัมภาษณผูเชีย่วชาญ 

 
แนวทางการสมัภาษณผูเชี่ยวชาญ 

(องคความรูท่ี 97) 
งานนิติกรคดแีพง 

 
1. กลาวแนะนําผูเชี่ยวชาญ 
 
 ผูเชี่ยวชาญชื่อ   
 ตําแหนง   นิติกร 
    สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 
 ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต  
 ประวัติการทํางาน  มีประสบการณในการทํางานงานนิตกิรคดีแพง      ป 
 
2.  แจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
  ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2552-2561 
และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2556 ไดกําหนดใหการ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนา
องคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการจัดการ
ความรูในองคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบเพ่ือให
เปน “ความรูฝงองคกร” ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายการพัฒนาองคกร
อัยการครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการท้ัง 4 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา 2. ดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ 3. ดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน 4. ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร 
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 “บัญชีองคความรู”  กําหนดข้ึนตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงาน 
อัยการสูงสุด เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรู
สนับสนุนตามแผนแมบทการจัดการความรู โดยประกอบดวยองคความรู 100 ลําดับ งานนิติกรคดี
แพงเปนองคความรู ลําดับท่ี 97 ในภารกิจท่ี 4  ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร (งานสนับสนุน
งานอัยการ)  

 ดวยสํานักงานอัยการสูงสุดไดทําสัญญาโดยตกลงวาจางวิทยาลัย ศิลปะ ส่ือและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนท่ีปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรู โดยสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูใหแก
ขาราชการฝายอัยการ จํานวน 2   รุน รวมนักศึกษาทั้งส้ิน 44 คน โดยนักศึกษาท้ังหมดไดรับ
มอบหมายใหมีหนาท่ีในการจัดทําองคความรูใหครบตามแผนฯ ดังกลาว พรอมทํารายงานการ
คนควาอิสระตามหัวขอความรูท่ีนักศึกษาแตละคนไดเลือกสรร 
  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู เปนการจัดเก็บ
ความรูท่ีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) อันเกิดจากทักษะ และประสบการณจริงในการทํางาน เพื่อ
นําความรูท่ีไดดังกลาวมาสรางเปนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
3. อธิบายวาระการสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญทราบ 
  วาระท่ี 1 การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)  
      เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู 
     วัตถุประสงค  
      ตองการไดขอบเขตของความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดแีพง 
  วาระท่ี 2 การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)  
       เปนการเก็บประสบการณของผูเช่ียวชาญ 

      วัตถุประสงค 
      เพื่อจับประสบการณ หลักการคิด How to และ Why ในภารกิจสําคัญใน 

     หัวขอความรูเกี่ยวกับงานนติิกรคดีแพง 
  วาระท่ี 3 กรณีศึกษา (Case Study Meeting)  
       เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีเก็บมาใชงานไดหรือไม 
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   วัตถุประสงค 
    เพื่อทดลองรอยเรียงหลักการท่ีไดจากการจบัความรูในการแกปญหา   

   ตรวจสอบวาประสบการณ แนวคิด และหลักการท่ีจับจากผูเช่ียวชาญใน
   การสัมภาษณเพียงพอหรือไมสําหรับการทํางานจริง 
  วาระท่ี 4 การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)  
      เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีจับได ถูกตองและตรงกับผูเช่ียวชาญ 
    หรือไม 

     วัตถุประสงค 
     เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ Knowledge Engineer วาตรงกับความรู

    ประสบการณท่ีผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม 
 
4. วาระการสัมภาษณ 
 
วาระท่ี 1  การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)  
 เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู 
OVER VIEW (5 นาที) 
 ขอใหผูเช่ียวชาญอธิบายภาพรวมลักษณะการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง ตลอดท้ังบทบาทอํานาจหนาที่
ของนิติกรคดีแพงในฐานะผูสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง 
 
วาระท่ี 2  การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)  

เปนการเก็บประสบการณของผูเช่ียวชาญ 
 1. ใหผูเช่ียวชาญอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีอะไรบาง แตละข้ันตอนมี
ปญหาอุปสรรคอะไร ตองใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไร 
o ขั้นตอนกอนการปฏิบตัิงานนิติกรคดีแพง (งานคด)ี 

- การตรวจรับสํานวน  
จากประสบการณของผูเช่ียวชาญตองพิจารณาเร่ืองอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเร่ือง
นั้น มีปญหาอุปสรรคอะไร ผูเช่ียวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไร ใน
การแกไขปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใดท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ 
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o ขั้นตอนการดาํเนินกระบวนพิจารณาชัน้ศาล 
- การยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลงตอศาล 

จากประสบการณของผูเช่ียวชาญตองพิจารณาเร่ืองอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเร่ือง
นั้น มีเอกสารสําคัญอะไรท่ีตองเตรียมเพื่อใชประกอบการยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/
คําขอ/คําแถลงบางปญหาอุปสรรคอะไร ผูเช่ียวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวัง
เร่ืองอะไร ในการแกไขปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใดท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ 

o ขั้นตอนหลังการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล 
 ดําเนินการอยางไร มีกฎหมาย ระเบียบใดท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ 

 2. งานนิติกรคดีแพง งานใดถือวาเปนงานวิกฤติ (หากเกิดข้ึนจะกอใหเกิดความเสียหาย) เกิด
จากสาเหตุใด งานวิกฤติดังกลาวจากประสบการณของผูเช่ียวชาญใชวิธีการแกไขปญหาอยางไร 
ทําไมถึงแกไขปญหาดวยวิธีการนั้น เทคนิคหรือขอควรระวังท่ีสําคัญในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
นั้น 
 
วาระท่ี 3  กรณีศึกษา (Case Study Meeting)  
 เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีเก็บมาใชงานไดหรือไม (เปนตัวแทนปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จริงมาแลว/ กําลังดําเนินการ/ มีโอกาสเกิดจริงในอนาคต) 

ขอใหผูเช่ียวชาญพูดถึง Case Study ท่ีเกี่ยวกับงานวิกฤติซ่ึงเห็นวาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ เพราะ
เหตุใด เทคนิคหรือหลักสําคัญท่ีไดจาก Case Study ดังกลาวคืออะไร สามารถนําไปใชในการทํางาน
ไดจริงหรือไม 
 
วาระท่ี 4  การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)  

เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีจับได ถูกตองและตรงกับผูเช่ียวชาญหรือไม 
 
 ขอใหผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
          - ผูเช่ียวชาญทานอ่ืน เพื่อนํามาจัดทําทําเนยีบผูเช่ียวชาญ 
 - เอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกบังานนิติกรคดีแพงมีอยูท่ีใดเพ่ือนํามาใสในระบบ KMS 
 - การคนหาขอมูลทางระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานนิตกิรคดีแพงสืบคนไดท่ีใดบาง 
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

(องคความรูท่ี 97) 
งานนิติกรคดแีพง 

 
1. วาระการสัมภาษณ 
 
วาระท่ี 1  การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)  
   เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู 
 
OVER VIEW (5 นาที) 
  ขอใหผูเช่ียวชาญอธิบายภาพรวมลักษณะการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง ตลอดท้ังบทบาท
อํานาจหนาท่ีของนิติกรคดีแพงในฐานะผูสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
แพง 
ภาพรวมงานนิติกรคดีแพง 
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วาระท่ี 2 การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)  
  เปนการเก็บประสบการณของผูเช่ียวชาญ 

 
1. ใหผูเช่ียวชาญอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีอะไรบาง แตละข้ันตอนมีปญหา
อุปสรรคอะไร ตองใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไร 

 
  ขั้นตอนกอนการปฏิบตังิานนิติกรคดแีพง (งานคด)ี 
 
การตรวจรับสํานวนจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเร่ืองดงัตอไปน้ี 
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ปญหาอุปสรรค/เทคนิคพิเศษ/ขอควรระวัง      
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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  ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล 
 -การยื่นคาํฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลงตอศาล 
 จากประสบการณของผูเช่ียวชาญตองพิจารณาเร่ืองอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเร่ืองนั้น  
มีเอกสารสําคัญอะไรที่ตองเตรียมเพ่ือใชประกอบการยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลง
บาง มีปญหาอุปสรรคอะไร ผูเช่ียวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเร่ืองอะไรในการแกไข
ปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใด ท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้ 
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ปญหาอุปสรรค/เทคนิคพิเศษ/ขอควรระวัง      
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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2. งานนิติกรคดีแพง งานใดถือวาเปนงานวิกฤติ (หากเกดิข้ึนจะกอใหเกิดความเสียหาย) เพราะเหตใุด 
งานวิกฤติดังกลาวจากประสบการณของผูเช่ียวชาญใชวิธีการแกปญหาอยางไร ทําไมถึงแกปญหา
ดวยวิธีการนัน้ เทคนิคหรือขอควรระวังท่ีสําคัญในการแกปญหาเกี่ยวกับงานนั้น 
 
งานนิติกรคดแีพง งานท่ีถือวาเปนงานวิกฤติ คือ 
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จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญใชวิธีการแกไขปญหา ดังนี ้
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วาระท่ี 3  กรณีศึกษา (Case Study Meeting)  
   เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีเก็บมาใชงานไดหรือไม (เปนตัวแทนปญหาตาง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจริงมาแลว/ กําลังดําเนินการ/ มีโอกาสเกิดจริงในอนาคต) 
 
Case Study ท่ีนาสนใจ ไดแก 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
เทคนิคหรือหลักสําคัญท่ีไดจาก Case Study ดังกลาวคือ 
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วาระท่ี 4  การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)  
   เปนการตรวจสอบวาความรูท่ีจับได ถูกตองและตรงกับผูเช่ียวชาญหรือไม 
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3. ขอใหผูเช่ียวชาญแนะนํา 
 
-   ผูเช่ียวชาญทานอ่ืน ไดแก 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
- เอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกบังานนิติกรคดีแพงมีอยูท่ี 
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- การคนหาขอมูลทางระบบสารสนเทศเก่ียวกับงานนิตกิรคดีแพงสืบคน 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 



 
 

 
 

ภาคผนวก ง 
บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 
งานนิติกรคดแีพง (K97) 

บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง 
วันพฤหัสบดท่ีี 12 กรกฎาคม 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา 

 

 
 (ผูสัมภาษณ) 
 คะ วันนี้หนูจะเขาทําการจับความรูพวกพี่เกี่ยวกับ Task งานท่ีสําคัญกอนเลยนะคะ กอนอ่ืน
นะคะพี่ก็จะขอถามพวกพี่เกี่ยวกับเร่ือง ขอบเขตของงานนิติกรคดีแพงนะคะวางานนิติกรคดีแพง 
มีอะไรบาง ลักษณะภาพรวมของงานนิติกอนนะคะ ท่ีพวกพี่ตองปฏิบัติท้ังหมด ท้ังภาพรวม Scope 
รวม ๆ วาจะตองทําอะไรบาง คอย ๆ ทีละข้ันก็ไดคะพี่ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 ภาพรวมของเราก็คือ เวลาทํางานของเราจะเปนฝายสนับสนุน สนับสนุน ก็คือ เปนงานท่ีเรา
ตองชวยสนับสนุนงานพนักงานอัยการในการตรวจสอบสํานวนนะครับ การรวบรวมพยาน 
หลักฐาน และก็การดําเนินคดีชั้นศาลซ่ึงรวมหมดทุกอยาง 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ก็คือสนับสนุนพนักงานอัยการในการดําเนินคดีจนเสร็จงาน 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 จนถึงขั้นการลางบัญชี และการสงเงินคาธรรมเนียมเหลือจายคืนก็ตองทํา 
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 (ผูสัมภาษณ) 
 เทาท่ีศึกษาในลักษณะงาน ก็คือ มันจะมีในสวนของงานคดีกับในสวนท่ีเปนการประสาน 
งานคดีและการรวบรวมกฎหมาย ไมทราบวาของพวกพ่ีนี่จะตองมีการใหคําปรึกษากับผูท่ีมาติดตอ
ดวยไหมคะ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 ไมนะครับตรงนี้ แตงานเราจะเปนเร่ืองของการประสานงานกับตัวความ แตบางสํานวนถึง
เราจะถึงแมเราจะไมไดเปนผูแกตาง แตเราก็ตองใหขอแนะนํา ถาเปนในคดีอยางคดีคุมครอง
ผูบริโภคท่ีมันลางสํานวนกอนนี่ท่ีมันเปนกฎหมายใหมท่ีคอนขางจัดเปนคดีความจากคดีคางเกานะ
คะ จากคดีคุมครองผูบริโภคนี่ก็จะไมรูข้ันตอนของกฎหมาย มันอาจจะมีผูประสานงานมาสอบถาม
นะคะวาเขาเปนผูเสียหายในคดีคุมครองผูบริโภคที่เคยฟองอยูท่ีศาลแพง และเคยมีคดีตอแพง เราก็
ไปชวยเขา ใหขอแนะนําทางกฎหมายเบ้ืองตนนะคะ 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ก็คือ มีในสวนของการใหคําแนะนําทางกฎหมายดวยหรือเปลาคะ ในสวนคดีท่ีพวกพี่
รับผิดชอบ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 ของเราน่ีไมมีกฎหมายกําหนดหนาท่ีในการใหคําแนะนําครับ ไมมีนะ แตในสวนของงาน
อัยการเขาก็มีนะในสวนท่ีมันจะเปนคดีหรือวาเปนคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลท่ีหมดอายุ
ความนี่ก็จะเปนเร่ืองของการตอบขอหารือ หรือวามีคดีอยูในระหวางศาลพวกน้ี ปญหาท่ีเราตอบก็จะ
มีผลตอคดี พวกผมจะเปนคนตอบ 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 อันนี้ถ าหนูจะมองวาพวกพี่ เปรียบเสมือนผูประสานงานท่ีให คําปรึกษาระหวาง 
ผูประสานงานคดีดวยกัน 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ)   
 ใชแลวครับ คือสวนของเรานี่ก็คือการใหคําปรึกษาขั้นตอนในการดําเนินคดี วิธีการท่ีจะตอง
ดําเนินการอะไรยังไง เพราะวาบางหนวยงานเขาไมเคยถูกฟองอยางนี้ เราจะพูดถึงข้ันตอนการ
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จัดเตรียมเอกสารนะครับ ท่ีตัวความเขาโทรมานัด ตอนประสานงานก็จะตองทําอะไรยังไง ตอง
เตรียมและจะใชเอกสารอะไรบาง  
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ในสวนของงานคดีท่ีพวกพี่จะตองรับผิดชอบนะคะ มันมีงานคดีอะไรบาง ตรงนี้หนูเจาะลง
ไปเลยวางานคดีท่ีพวกพี่ตองไดรับผิดชอบชวยงานอัยการตรงนี้นะคะ มีคดีประเภทอะไรบาง ก็คือจะ
เปนวาตาง แกตาง ใชไหมคะ วาตางก็จะแยกออกไปวาท่ีเคยนําเรียน เปนคดีละเมิด... 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 คดีผิดสัญญา แลวก็คดีคาทดแทนท่ีมันคางอยูนะครับ ท่ีมันยังคางอยูนะครับ ที่มันดัง ๆ ก็จะ
เปนคดีท่ีศาลแพงกอนท่ีศาลปกครองจะเปดทําการนี่นะครับ 
 คดีผูบริโภคนะคะ เปนคดีเดิมท่ีคงคางนะคะ  
  
 (ผูสัมภาษณ) 
 งั้นในสวนท่ีเปนคดีอ่ืน ๆ นี่จะเปนประเภทอะไรบางคะ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 คดีขับไล คดีขอเฉล่ียทรัพย คดีสาขาท่ีมันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีนะครับ คํารองการขอ
เฉล่ียทรัพย และก็คดีจํานอง มันก็เคยมีนะ แตเราจะบอกไมเคยมีไมไดนะ 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 อันนี้ก็คือเปนการใหรายละเอียดไวนะคะ นอกจากนี้ยังมีอ่ืน ๆ อีกไหมคะท่ีพี่ ๆ ไดรับ
มอบหมายจากอัยการท่ีนอกเหนือจากงานคดีอะไรอยางนี้ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 ก็คงจะเปนสงหมาย คนหาคําพิพากษา กฎหมาย ระเบียบนะคะ กอนฟองอะไรอยางนี้นะคะ 
 อันนี้ฟองหรือแกตาง 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 อออันนี้ยังอยูในภาพรวมอยูคะ เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของพวกพี่ 
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 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 อํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบบุคคลเปนลมละลายหรือไม ซ่ึงบางสํานวนเราตรวจสอบเอง 
ไมไดมอบใหใครตรวจ ก็มีตัวความหนึ่งของคดีท่ีกองนะ ฟองเจ็ดลานกวา พอตัดสินฟองไปสิบกวา
ลาน แตพอลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยนะครับ กอนท่ีจะนับตังคนะครับ ฎีกาขอไมทัน ขอผิดเลย 
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 คราวนี้หนูขอเขาวาระท่ี 2 ของพวกพี่เลยละกัน เปนเร่ืองของขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีของ
นิติกรนะคะ วาในสวนของงานคดีท่ีพวกพี่เขาไปสนับสนุนพนักงานอัยการนี่มันมีขั้นตอนอยางไร
บางท่ีพวกพี่จะตองทําคะ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 
 การตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน  
 คะ ขั้นตอนแรกก็คือเปนการตรวจสอบสํานวน คําส่ังของศาลนะครับท่ีตองตรวจสอบ
สํานวนก็คือการดูและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อใหดําเนินการ 
 ขั้นท่ี 2 ก็คือ จัดเตรียมและก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ มันจะมีการจัดเตรียมเอกสาร
และรวบรวมนะครับ  
 
 (ผูสัมภาษณ) 
 ข้ันตอไปตองทําอะไรเหรอคะ พอจัดเตรียมรวบรวมเอกสารแลว 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 

ชวยในการตรวจ ทาน ราง นะครับ คําคูความ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้มันจะอยูในฟอรมการจัดเตรียมรวบรวมเอกสารไหมพ่ีสฤษฎ์ิ ถาเราจะมองวา ถาข้ันท่ี 

3 ตอจากนั้นก็คือวานํายื่น 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
ครับผม กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล การนําไปยื่นก็คือเปนกระบวนการหนึ่ง 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ก็คือในช้ันศาลนะคะ แลวจากนั้นตองทําอะไรอีกไหมคะพี่ ในสวนของคดี 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
สวนท่ีสูคดีก็จะเปนการติดตามคําส่ังศาลนะครับ  
 
(ผูสัมภาษณ) 
เปนการติดตามคําส่ังศาลนะคะ  
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
และรายงานผลนะครับ ผลการดําเนินการเปนอยางไรก็เขียนรายงานผลนะครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ข้ันตอนตอไปตองทําอะไรตอคะพ่ีหลังจากติดตามคําส่ัง 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
บางอยางก็ตองมีการแจงผลเหมือนกันนะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้เราเรียกวาเปนการแจงผลคดีใหตัวความแจงความคืบหนาเหรอคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
คือแจงความคืบหนาคดีนะ คือแจงใหเปนระเบียบนะครับ  
 
(ผูสัมภาษณ) 
แลวนอกนั้นข้ันตอนมีอะไรตออีกไหมคะพี่ ในสวนของงานคดีนะคะพี่ คือเราจะไมได

เจาะลึกลงไป เอาแคเปนหัว ๆ มากอนแลวเราคอยไปเจาะลงในแตละอันอีกทีหนึ่ง คืออันนี้จะเอาแต 
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Head หัวมันกอนเพื่อจะนําไปทําตัวหลัก คือในสวนของการเจาะรายละเอียดคือเราไดตรงนี้นะคะ 
แลวมีอะไรตออีกไหมคะ หนูจะไดไปตอได ก็คือตรงนี้ตองการหลักสําคัญวาในสวนของงานคดีนี่ท่ี
จะตองไปทํา ตองทําอะไรบาง แลวก็ถาอยางนั้นท่ีไดคุยกันไววา ในสวนช้ันบังคับคดีรึเปลา 

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
อันนี้คือแคสวนรับเหรอ มันก็ยังไมมีในสวนของดําเนินการ อันนี้พอไปยื่นจริง ๆ Scope  

มันควรจะเปนอยางนี้นะครับ งานตรวจสอบสํานวนนะครับแลวก็รวบรวมพยานหลักฐาน สวนแรก
ควรจะเปนอยางนี้ สวนท่ีสองก็คือสวนดําเนินคดีของชั้นศาล สวนท่ีสามก็จะเปนสวนของการบังคับ
คดี สวนสุดทายจะเปนเร่ืองการลางทะเบียนเงินยืม จะเปนอยางนี้นะครับ ก็เปนภาพใหญ ๆ นะ 

 
(ผูสัมภาษณ) 
ก็คือใหแกไขวา  ข้ันแรกก็คือเ ร่ืองของการตรวจสอบเบ้ืองตน  การตรวจสอบและ

พยานหลักฐาน ข้ันท่ีสองก็คือการจัดเตรียม เม่ือกี้พี่บอกวาข้ันแรกคือตรวจสอบสํานวนใชไหมคะ 
ข้ันท่ีสองคือรวบรวมพยานหลักฐาน และเอกสารประกอบคดี หรือไมใช คือรวมกันในข้ันเดียวกัน
เลยเหรอคะ 
 
 (ผูเชี่ยวชาญ) 

ครับ รวมเปนอันเดียวกันเลย 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ แลวงานช้ินตอไปละคะพี่ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ช้ันศาลในสวนกระบวนการพิจารณา ข้ันท่ี 3 ข้ันบังคับคดีนะหลังจากท่ีข้ึนศาลแลว เปนการ

ดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษานะครับ อันท่ีส่ีก็จะเปนการลางบัญชีนะครับ รวมแลวส่ีสวน
ครับ  

 
(ผูสัมภาษณ) 
คราวนี้ท่ีคุยกันไววาสวน Task งานสําคัญ คือ ในงานสําคัญท่ีพวกพี่อาจจะทํากอนเปนส่ิง

แรกท่ีพวกพี่ทํากันอยู คือ งานตรวจสํานวนคดีเบ้ืองตนในสวนของท่ีเปนคดีแกตางถูกไหมคะ 
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อยากจะขอเจาะในสวนของตรงนี้เลย ซ่ึง Task งานยอย ๆ นี่ ก็คือจะยังไมพูดถึงตรงนั้น จะพูดถึงใน
เร่ืองข้ันตอนการตรวจสํานวนกอนเปนอยางแรกนะคะ  

เร่ืองการตรวจสํานวนคดี ทีนี้หนูจะถามพวกพี่เพิ่มเติมวาอยากจะใหทําระบบทั้งในสวน
สํานวนแกตางและก็วาตางไปเลยไหม เพราะวาแคข้ันตอนตรวจสํานวนนะคะมันไมไดลงลึกไปถึง
กระบวนการชั้นศาลอะไรอยางนี้ ก็คือหมายถึงการทําท้ังคูคะ 

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไดนะ มันก็ไมไดเยอะขนาดนั้นนะครับ เพราะถาแคตรวจสํานวนก็จะมีแคเบ้ืองตน 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะจะไดทําท้ังแกตางและวาตาง งั้นเร่ิมท่ีการตรวจสํานวนแกตางกอนแลวกันนะคะ  
การตรวจสํานวนคดีแกตาง ข้ันแรกท่ีตองทําเลยเม่ือไดรับปุบจะตองทําอะไรบางคะ 

ขั้นตอนแรก 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
เม่ือพนักงานอัยการท่ีเรารับผิดชอบไดรับสํานวนเขามาเราก็ตองตรวจสอบ ตองดูตัวความ

กอนท่ีเปนนิติบุคคลถึงจะรับแกตาง ตรวจสอบเร่ืองสถานะตัวความนะครับ สถานะของตัวความ 
อํานาจวาพนักงานอัยการมีอํานาจรับวาตางคดี รับแกตางคดีใหหรือไม 

 
(ผูสัมภาษณ) 
คือตรวจสอบสถานะตัวความเหรอคะพี่ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ใชครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ใหหนูใสเปน Task วาไงดีคะ วาตรวจสอบสถานะตัวความเหรอคะ คะในข้ันการตรวจสอบ

สถานะตัวความนี่หนูจะลงลึกไปเลยวาเราตองดูอะไรบาง 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
อันนี้ คือ พูดถึงเร่ืองแกตางกอนนะครับ จะลงลึกละนะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ วาการตรวจสอบสถานะตัวความนี่ พวกพี่จะตองดูอะไรบาง 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
โดยหลักนี่เราจะตรวจสอบอยู 3 ตัว ก็คือ หนึ่งเปนหนวยงานรัฐ สองเปนหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือสามเปนหนวยงานสวนทองถ่ิน ถาเปนสวนราชการตาม พรบ. อะไร คือตามท่ีเปน
หนวยงานท่ีเรารับแกตางหรือวาตางก็ไดครับ ใชไหมตามพระราชบัญญัติวาดวยการแกตาง พ.ศ.
2553 นะครับ 

 
(ผูสัมภาษณ) 
ก็คือตัวกฎหมายก็ตองดู พรบ. องคกรอัยการและพนักงานอัยการนะคะ  
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
มาตรา 14 มันจะมีอยู 2-3 สวน 14(3) (4) นะครับ  
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ นอกนั้นเราดูไดจากท่ีอ่ืนอีกไหมคะ 14(3) (4) (5) แลวมีระเบียบอ่ืนท่ีตองดูในตรงนี้ไหม

คะพี่ นอกเหนือจากตรงนี้แลว นอกจาก พรบ. 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
นอกจากนั้นก็จะมีในสวนของคําส่ังของอัยการสูงสุด จะมีเฉพาะบางเร่ืองนะครับ อยางเชน

ผมชอบอางดวยนะครับ อยางคดี ททท. ทีโอที โจทกก็อางวาจริง ๆ เขา พรบ. อัยการฯ แตไปเขาเร่ือง
ของคําส่ัง 

 
(ผูสัมภาษณ) 
พี่มีเลขคําส่ังเลยไหมคะ จะไดแนบไปในตรงนี้เลย 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
ผมตองไปคนสํานวนใหนะครับ เดี๋ยว Mark ไวละกันเดี๋ยวผมดูให เพราะวาหัวหนาเขามอง

วามันเขา พรบ.อัยการ ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐวิสาหกิจนะครับ ผมก็บอกวาไมใช มันแปรสภาพมา
เปนมหาชนแลว ใชไหมครับ 

 
(ผูสัมภาษณ) 
ก็คือตรงนี้คือตองจําเปนตองอางมาดวยนะคะ จะไดประโยชนตรงนี้ดวย แลวนอกนั้นตองดู

ตามระเบียบคําส่ังอ่ืน ๆ อีกไหมคะท่ีเกี่ยวของกับตรงนี้ ท่ีเปนเทคนิคของพวกพี่เลยวาตองเอามาดู
ดวย ในการพิจารณาเร่ืองตรงนี้ 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในป พ.ศ. 2545 มันจะ

เปนท่ีเราดูนะวาถามันเปนท่ีหนวยงานของรัฐมันจะมีสองสวนของกฎหมาย มีระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน 2534 แลวก็จะมี พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 แลวก็มีอันท่ีแกไข
หลังจากนั้นอีกนะ ก็จะมี พรบ.อีกอันหนึ่ง คือ พรบ.กิจการบริหาร พ.ศ.2545 อีกอันหนึ่งนะครับ  
มีอยู 2 ฉบับ เชน รพช. คือ รฟม.นะครับ รถไฟฟามหานครนี่นะครับ ซ่ึงจากเดิมอยูสํานักนายกฯ 
ปจจุบันพอใช พรบ.โอนนะครับ มันก็จะเขาคําส่ังดูแลของกระทรวงคมนาคม และอยางกรมธรรมา 
ธิการ อยางนี้เขายุบรวมเปนฝายบริหาร โอนท้ังบุคลากรนี่ไปใหกับกรมทางหลวงชนบท ซ่ึงกรมทาง
หลวงชนบทก็จะมา สมัยกอนกรมโยธาธิการสังกัดมหาดไทย เพราะเขาโอนมานะครับ  
 

(ผูสัมภาษณ) 
มีอะไรอีกไหมคะพี่ ในเร่ืองแรกท่ีเปนเร่ืองตรวจสอบสถานะตัวความ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
แลวก็หนวยงานอ่ืนนะครับ หนวยงานอ่ืนท่ีอยางเชน องคการมหาชนเขาจะมีพระราช- 

บัญญัติองคการมหาชน 2542 ใชท่ีเปนองคการมหาชน ตองไปดู พรบ. องคการมหาชนนะครับ  เขา
จะระบุไวเลยวา  เขาจะประกาศเกือบทุก ๆ ปเลย 
 

(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้จะมีประกาศทุกป แตมิไดมี พ.ศ.ระบุใชไหมคะพี่ 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไมครับ เขาจะประกาศออกมาเร่ือย ๆ วาจะใหหนวยงานไหนเปนองคการมหาชน เพราะวา

ผมมีสํานวนที่จะโอนไป 
 

(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้พี่พอจะมีบันทึกไวบางไหมคะ มี พรบ.ตัวนี้อยูในมือบางไหมคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
มีครับ องคการมหาชนมีนะ คือเขาจะประกาศทุกปนะครับ เดือนหน่ึงประมาณ 2-3 

หนวยงาน คือมันจะมีคดีอยาง SME นะครับ มันมีปญหาวามันเปนองคการมหาชนนะถามันเปน
องคการมหาชนนะครับ มันจะอยูในบังคับของ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี แตถามัน
ไมเปนนี่นะครับ มันไมเขาเลย SME นี่มันไมเขาเลย มันก็เลยตองเขาท่ีศาลปกครอง มันจะใชเร่ือง
ของความรับผิดทางละเมิดมา แตตรงนี้ใชบังคับไมไดนะครับ มันจะมี Case หนึ่งนะพ่ี มีผูอํานวยการ
นะไปเอารถหลวงมาขับใชเปนรถประจําตําแหนง พอเปล่ียนคนใหมมาไลเบ้ีย สตง.มาตรวจ ก็ตรวจ
ไมเจอวาขับรถผิดประเภท ตาม พรบ.จัดต้ังงบเขาก็ไมใหอํานาจจัดต้ังเพราะขับรถผิดประเภท เขาไล
เบ้ียเลยทีนี้ ทีนี้ สตง.ก็ตัวความทําตอ และทีนี้เวลาท่ีจะเรียกใหชดใชเงินนี่นะครับ ทางนี้เขาก็ไปใช 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด แต พรบ.นั้นมันไมใชองคการมหาชนอยางนี้นะครับ มันไมใช เม่ือมัน
ไมใชปบนี่คุณก็ตอบคําส่ังในศาลไมได แตมันเปนเร่ืองท่ีเจาพนักงานละเมิดในการปฏิบัติงาน อยาง
นี้มันก็ตองฟองศาลปกครอง แตไมสามารถท่ีจะใชมาตรการทางปกครองมาเช่ือมใหเขาดําเนินคดีได  

เพราะมันเปนเจาหนาท่ีของรัฐนี่คอนขางยากนะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้เปนเร่ืองของการตรวจสอบสถานะ ทีนี้มีอยางอ่ืนอีกไหมคะท่ีเราตองดู 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
กฎหมายท่ีเก่ียวของก็จะมีกฎหมายแพงและพาณิชยคะ  

 
(ผูสัมภาษณ) 
ในสวนของการตรวจสอบสถานะตัวความพี่วาตรงนี้ท่ีเราตองดูกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ระเบียบ

อะไรอยางนี้ มีอีกไหมคะ 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไมมีนะ นี่ไลมาครบแลวนะครับ  
(ผูสัมภาษณ) 
แตหนูทวนใหพี่นะคะ ไมรูจะครอบคลุมไหมนะคะ เดี๋ยวหนูไปลิสตมาอีกทีแลวใหพวกพี่ดู

อีกคร้ังนะคะ คราวนี้ในข้ันตอนแรกท่ีพี่บอกวาตองตรวจสอบเรื่องสถานะตัวความ ก็คือเรียบรอย
แลว มี 3 สวนคือ หนวยงานของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน คราว
นี้ข้ันตอนตอไปหลังจากตรวจสอบสถานะตัวความแลว ตองดูเร่ืองอะไรคะ 

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
สองก็คือหนังสือนําสงเหรอคะ หนังสือนําสงคดีของตัวความ คือหนังสือนําสงนะครับ 

รับรองอะไรบาง ก็คือตองดูในสวนท่ีเขาขอความอนุเคราะหอะไรจากเรานะครับ และเราตองทํา
ใหกับใครบาง กอนท่ีหนังสือเขาจะนําสงมา แลวส่ิงท่ีสงมาดวยนี่นะ มีเอกสารครบไหม จากน้ันเราก็
ตองมาดูส่ิงท่ีสงมาดวยก็จะประกอบดวยหมายเรียก และก็คําฟองนะครับ  

นอกจากคําฟองก็จะมีใบแตงนะคะท่ีสําคัญ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
อันนี้เปนสวนท่ีสําคัญนะคะ หมายเรียก คําฟอง และก็ใบแตง 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ตรวจสอบลายเซ็นวามีการเซ็นครบไหมนะครับ ตรวจสอบเอกสารท่ีเขาแนบมาใหนะครับ  
ตามท่ีเขาอางมานะคะ  เพราะบางคนไมไดให ก็คือหมายเรียก และสําเนาคําฟองตั้งแตแรก

แลวนะคะ 
 

(ผูสัมภาษณ) 
คะ มีอยางอ่ืนอีกไหมคะท่ีเราจะตรวจสอบหนังสือนําสง 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไมมีแลวนะ ก็มีแคนี้แหละ ก็มีอยู 3 อยางนะครับ  
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(ผูสัมภาษณ) 
หนูได 4 นะพี่ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ครับ 4 ครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
หนึ่งตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน ใชไหมคะ สองคือตรวจสอบในสวนของตัวความวาขอ

ความอนุเคราะหใหแกตางใคร ก็คือเฉพาะท่ีเขาระบุมาเทานั้น ถูกไหมคะพี่ สามก็คือตรวจสอบในส่ิง
สงมาดวย ก็คือพี่แยกเปนหมายเรียก สําเนาคําฟอง ใบแตงทนาย และสวนท่ีส่ีหนูก็บอกวาดูในสวน
ของหลักฐาน เอกสารส่ิงท่ีแนบมาวาครบหรือไม 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
ออ มันอยูในส่ิงท่ีสงมาดวย ก็คือตามท่ีเขาจะแนบอะไรมาดวย 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ไดคะพี่ อันนี้เปนสามสวนนะคะ อันนี้เราจะมาลงลึกในแตละสวนละ หมายเรียกและคําฟอง

อยูดวยกันละ หรือวาจะแยกละ 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
อยูดวยกันนะแหละ 

 
(ผูสัมภาษณ) 
 คะ ก็คืออยูในสวนของส่ิงท่ีสงมาดวย จะแยกในสวนของสําเนาหมายเรียก กับสําเนาคํา

ฟองออกเปนคนละสวนไหมพ่ี เพราะหมายเรียกจะไดเจาะลึกระยะเวลาการนัดหมายอะไรอยางนี้
หรือเปลาคะ 

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ครับ ก็แยกก็ไดครับ 
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(ผูสัมภาษณ) 
คราวน้ีหนูจะเจาะไปในสวนของแตละอันเลยนะวาสวนแรกท่ีพี่บอกวาตองดูขอเท็จจริง

เบ้ืองตนนี่เราตองดูอะไรบาง ในสวนของเท็จจริงเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับคดี อันนี้จะแยกเปนประเภทของ
คดีเลยดีไหมคะ วาอยางคดีละเมิดเราตองดูอะไร  

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
 ถาคดีละเมิด คดีผิดสัญญาดูอะไรงั้นเหรอคะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
 คะ จะแยกอยางนั้นเลยไหมพี่ จะไดละเอียดไปเลยตรงนี้ ไมตองมาเจาะอีกที 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไดครับ แลวแตวานองทําแลวมันสะดวก แตจริง ๆ มันก็ไมไดตางกันนะครับ วาวิธีการดูคดี 

ดูศาลมีอํานาจ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
เพราะวาหนูจะไดเจาะใหละเอียดไปเลยของคดีวาจะตองคําไงบาง พอจบแลวจะไดไมตอง

ยอนกลับมา 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
ในเขตดวยศาลเราคอยยอนขางในอีกทีไหม 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ อันนี้ขอเท็จจริงเบ้ืองตน หนูเร่ิมคดีละเมิดกอนละกันนะคะ เอาท่ีหลัก ๆ ไหมพี่ หรือวา

เอาตามท่ีพี่วามันสําคัญตองดูไหม ถาตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนนะคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
มันก็ตองดูนะ แตเวลาเตรียมขยายระยะเวลาละ เราตองดูศาลจังหวัดอะไรหรือเปลา 
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(ผูสัมภาษณ) 
อยางท่ีวาขอเท็จจริงเบ้ืองตนที่หนูเคยมาสอบถามพ่ีวาอยางคดีละเมิดอยางนี้ก็ตองดูวา... 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ออหามูลเหตุแหงการดําเนินคดี 
คะวามูลเหตุแหงการดําเนินคดีมันไดไหม เรารับไดไหม  
 
(ผูสัมภาษณ) 
 อยางนี้นะคะพี่ วามันเกิน 1 ป หรือวาเกิดอะไรไหมนะคะพี่ ท่ีหนูเคยใหพี่อธิบาย 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
อันนี้พูดถึงแกตางนะครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ใช แกตาง คะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
จริง ๆ พูดถึงเร่ืองแกตางเขาไมนาลงแยกนะ นาจะลงรวมกันได ผมวาอยางนั้นนะครับ 

เพราะวาผมมองโดยหลักวาก็คืออํานาจนี่ เพียงแตวาเราไปเจาะลงไปถึงประเด็นท่ีวาอายุความ 
มันเปนขอหาแคนั่นเอง อันนั้นนาจะไปอยูในคดีวาตางมากกวานะคะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ เอาตามท่ีพี่วาละกัน 

 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
 ใช ผมวาคอยไปแยกคดีกันไป เพราะวาตัวแกตางมันถูกบังคับโดยตัวมันอยูแลว เพราะถา

คดีมาศาลรับฟองอยูแลว  
โดยผลสรุปการสรุปขอเท็จจริงมันก็ยากเหมือนกันนะคะ คําใหการเร่ืองแกตางนี่นะคะ 
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(ผูสัมภาษณ) 
คราวน้ีถาไมแยกก็คือง้ันหนูเอาเปนรวม ๆ วาในสวนสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนนี่ก็คือมี

อะไรบางในภาพรวม ๆ ท่ีตองดูนะคะ  
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ยังไมตองแยกคดีดีกวา เพราะวาเดียวจะไปคดีในสวนของวาตางไป เพราะวามันเปนขอหาท่ี

เขาฟองเรามา เราก็ตองไปตรวจสอบดวยนะครับวา ขอเท็จจริง ท่ีเขาใหมาในเบ้ืองตนนี่นะครับ มันมี
ขอเท็จจริงยังไงบางนะครับ เพียงพอไหม ครบถวนไหม มีรายละเอียดในคดีอะไรบาง มูลเร่ืองนั้น
เปนเร่ืองอะไรนะครับ 
 

(ผูสัมภาษณ) 
 มูลเหตุของเร่ืองเหรอหรือมูลเหตุคดี 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
 มูลเหตุคดี มูลความแหงคดีนะครับ วาเกี่ยวกับเร่ืองอะไรนะครับ  

 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ ขอเท็จจริงเบ้ืองตนอันนี้หนูทวนนิดหนึ่งก็คือดูวามันเพียงพอไหม ครบถวนหรือไม ตัว

ความแหงคดีเปนอยางไร  
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ผมวาวันนี้มันคงไมจบ คุณตองมาหลังเท่ียงโนนเลยนะครับ 
นองเขาติดงานนะซิ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ งานประเมินอัยการคะพี่สฤษฎ์ิ พรุงนี้ก็ไดคะ พี่สะดวกไหม งั้นวันนี้เราก็เอาเร่ืองแกตาง

ไปกอน 
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(ผูสัมภาษณ) 
 ออพี่สฤษฎ์ิจะไปแลว ออไดคะ งั้นเอาในสวนของ 3 Step นี้ คะก็ลุยในเร่ืองของการ

ตรวจสอบหนังสือนี่กอนดีไหมคะใหมันจบไปกอนเพราะเหลืออีกแค 2 หัวขอเองนะคะ คะอันท่ี 2  
ก็คือการขอความอนุเคราะหแกตางใครบาง ก็คืออันนี้อยากใหพี่บอกไปเลยไดไหมวาเขาระบุวาให
แกตางใคร ก็คือหรือเฉพาะคนท่ีเขาระบุมา 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 ใชครับ เปนความประสงคเขามานะครับ มาแกตางนะครับ เชนหนังสืออยางนี้นะครับ คดี

ละเมิด ถูกฟองกันมาหลายคนนะครับ ท้ังในสวนของหนวยงาน สวนของเจาหนาท่ี เอกสารเขารับ
มอบมากอนนะครับ แลวพอมายื่นปฏิเสธในชั้นยื่นคําใหการได มันเปนละเมิดนะน่ันนะ ถาเปน
หนาท่ีก็ตองฟอง เฉพาะหนวยงานนะครับ เจาหนาท่ีท่ีฟองมิได เปนตนเขารับมากอน ก็คือแลวแต
ความประสงควาเขาจะใหฟองกับใคร ใหแกตางใหกับใคร แคทางหนวยงานหรือวาทางเจาหนาท่ี
ดวยนะครับ  

คือโดยหลักเลยนะครับ กฎหมายนี่เขาจะตางกัน ไมวาจะแกตางหรือวาตางนี่นะครับ คือเปน
กฎหมายท่ีเราจะตองดูประกอบอยูแลววามีจํานวน ประมวลกฎหมายใชมาตราใด  

ก็คืออาจจะเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วิธีพิจารณาความแพงนะคะ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
งั้นตอเลยนะพี่สฤษฎ์ิ เร่ืองการตรวจสอบส่ิงท่ีสงมาดวย อันนี้นะคะ หมายเรียก ท่ีพี่ให

รายละเอียดหนูไปแลว วาตองดูยังไง คราวนี้หนูอยากรูวาไอตัวกฎหมายท่ีเราจะดูนี่นะคะ มันมีอะไร
เกี่ยวของกับตัวท่ีเราจะดูหมายเรียกบาง 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 วิ.แพง และก็เร่ืองการนับหมายเรียก เร่ืองการนับระยะเวลา ประกอบกฎหมายแพงและ

พาณิชย อันนี้หลักการนับคือนับในวันรุงข้ึนนะครับ ไมวาจะปดหรือรับ  
นองไดเอกสารแลวใชไหม 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ไดไปแลวคะ ในเบ้ืองตนคะ 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
คือแพงนะครับ เขาจะเปนคนปดหมายไว สวนการนับระยะเวลาก็จะเปนไปตามกฎหมาย

แพงและพาณิชย  
 
(ผูสัมภาษณ) 
สําเนาคําฟอง ตองดูอะไรบางคะ หรือวาดูหนาหมายอยางเดียว 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ตองดูวามันครบหนาไหมนะครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
 ความถูกตอง ครบถวนของสําเนาคําฟองนะคะ เวลาดูสําเนาคําฟองนี่มีกฎหมายอะไรเขามา

เกี่ยวของบางไหมคะพี่ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไมมีครับ  
ไมมีนะคะ แครูปแบบมัน ความถูกตอง แลวก็ในสวนของใบแตงทนาย เอกสารแนบใบแตง 

ลายมือช่ือของผูมีอํานาจ วาเขาเซ็นมาแลวหรือยัง 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ใบแตงทนายน่ีตองดูตัวบท ระเบียบอะไรเพิ่มเพื่อประกอบไหมคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ไมครับ เราตองดูผูท่ีมีอํานาจลงนาม  
เปนวิ.แพง อะนะ  
 
(ผูสัมภาษณ) 
เพราะในรายละเอียดนะพี่ใหมาแลวคะอันนั้นหนูไปปรับไดแตวาจะมีแคตัวบทกฎหมายที่

หนูจะตองใสเพิ่มเขาไปคะ 
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(ผูเชี่ยวชาญ) 
ใบแตงก็ตองวิแพง  
 
(ผูสัมภาษณ) 
 จะใหดีขอมาตราเลยไดไหมคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
มาตรา 60 ครับ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ มีกฎหมายอ่ืนอีกไหมพี่ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
แลวก็มีอีกหลาย ๆ สวน ไมใชกฎหมายหรอกมันเปนระเบียบ ถาผูมีอํานาจเขาไมไดลงนาม 

มันก็จะมีคําส่ังแนบทายท่ีใหใครลงนามไดบาง คําส่ังมอบอํานาจ  
หมายถึงตัว Head ก็ตองมีคําส่ังตัว Head อยูดี อธิบดีก็ตองมีคําส่ังมานะคะ แตตัวผูมีอํานาจ

สูงสุดเขาก็คือมี ยังไงก็ตองมีคําส่ังนะคะ มีประกาศสํานักนายกฯ ใชไหมแตงต้ัง แลวแตกรณีใชไหม 
หรือสัญญาจาง  

อืมใช หรือหนังสือมอบอํานาจกรณีท่ีไมใชตัว อีกทีนะ หรือหนังสือมอบอํานาจชวงนะครับ 
เยอะแยะไปหมด  

 
(ผูสัมภาษณ) 
คะ ก็คือจะมีในสวนของตรวจนะคะ หนูจะไดทํา Map มาใหพวกพี่ดูเลย พี่ขออีกนิดนะคะ 

เร่ืองปญหา อุปสรรค ในการระวังตรวจสอบสํานวนตรงนี้นะคะ เพราะวาข้ันตอนตรวจสอบสํานวน
มันก็นาจะหมดแลวละนะ เพราะวามีแคตรวจสอบสถานะตัวความ แลวก็มาตรวจสอบเร่ืองหลักฐาน 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
เอาเร่ืองขอควรระวังดีกวา วามันจะอยูในสวนทายเราจะใหแกตางใหกับใครนะครับ เราตอง

ดูใหละเอียดวาแกตางใหกับใคร แลวก็ดูหมายน่ีนะครับ มันสงมาโดยวิธีใด ในหมายนี่มีการลงไว
ชัดเจนไหมในชองรับ ชองปดนี่ ถาไมไดลงถูกชองเอาไปลงตรงไหน ซ่ึงโดยหลักความรับผิดชอบ
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แลวเรารับไมไดหรอกแมวาจะสแตมรับอะไรมาก็แลวแตนี่นะครับ เราก็ตอง 1.หลักการตรวจ
สํานวนท่ีศาลเบ้ืองตนนะครับ เพราะวาเรามาประสานกันทุกคร้ัง 
 

(ผูสัมภาษณ) 
 อันนี้เปนเทคนิคเลยใชไหมพี่ พอเจออยางนี้ก็ตองไปตรวจสํานวนท่ีศาลเลย 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ใชเทคนิคเลยครับ ควรระวังเลยนะ คือถาไมตรงถูกชองอะไรเลย หรือตรงถูกชองแลวก็จริง 

แตวาตัวหมายนะ บางคร้ังมีการใชลิควิดปายอยางนี้ 
 
(ผูสัมภาษณ) 
ออ ก็คือเหมือนกับวามีการแกไขหมายใชไหมคะ พี่สนิท เราก็ตองไปตรวจกันท่ีศาลเลยนะ

คะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ครับ คืออยาไปเช่ือตามหมาย 
 
(ผูสัมภาษณ) 
แลวเร่ืองอุปสรรคละคะ อุปสรรคในเร่ืองของการตรวจสํานวนคดีแกตาง มันมีเหตุท่ีเกิดใน

คดีแกตางไหมวาระยะเวลาอะไรยังไง อุปสรรค ความไมราบร่ืนท่ีมันเกิดขึ้น 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
เร่ืองสงสํานวนมาใหแกตาง แตวาใกลจะครบแลวอยางนี้ และก็ระยะเวลายื่นคําใหการ  

เอกสารประกอบมาไมครบ ไมมีคําสั่ง ใบแตงทนาย 
 
(ผูสัมภาษณ) 
คะอันนี้เราจะทํา Task ท่ีเปนเร่ืองการเขียนสํานวนกอน Task แรกไง ไอสวนท่ีลง

รายละเอียดช้ันกระบวนการพิจารณาคดีเราก็จะยังไมทํา เราจะเจาะตรงนี้ข้ึนระบบใหพี่กอนเปน 
Task แรกนะคะ คราวนี้มันก็จะเหลือตัวสํานวนวาตาง ท่ีจะตองมาคุยกันวันพรุงนี้ แตวันนี้หนูจะไป
ทําในสวน Knowledge ของตัวสํานวนแกตางใหพวกพี่กอน 



174 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
  คดี ผบ. นะจะตองใชฟอรม A4 แตเขาใชสงใบปกติแลวยาว ๆ เขาบอกวาโหลดมาจากเว็บ 
เอาเว็บเขามีสองหนาแตคุณโหลดมาหนาเดียวนะ คือสงขนาดไมถูกตอง ของเรามันจะมีฟอรมเปน 
A4  
 

(ผูสัมภาษณ) 
 ออ ถาเปนท่ัวไปนี่ก็คือ A75 ใชไหมพี่ แตถาเปน ผบ.ตองเปน A4 เทานั้นนะคะ 
 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 ถามันเรงจริง ๆ ถาสงใบแตงมาเปนยาว ๆ เราก็ตัดบนตัดลางเอานะใหเปนกระดาษ A4 
เฉพาะกรณีเรงดวนนะคะ แตถาไมเรงดวนก็ขอใหม บางทีดานหลังไมไดเซ็นช่ือมาเราก็ตองทําเอง 
แลวแตอัยการบางคนเขาไมยอม เขาใหสงมาใหม อัยการบางคนเขาก็ฉุกเฉินไปเอาจากหนาอ่ืนมา
ถายลงไป แตฟอนตมันอาจจะไมเหมือนกับขางหนา  
 

(ผูสัมภาษณ) 
 แลวลายเซ็นละคะ 
 
(ผูเชี่ยวชาญ) 
ลายเซ็นเขาก็ใหเซ็นเฉพาะในสวนของขางหนาเทานั้น สําหรับตัวความนะ ดานหลังอัยการ

ตรวจเองเลยไมคอยจะมีปญหา แตวาเราก็ตองปองกันตัวเอง เร่ืองระยะเวลานะแหละเปนอันดับหนึ่ง
เลย ชอบสงมากระช้ันชิด 

 
(ผูสัมภาษณ) 
ก็คืออันนี้เปนอุปสรรคนะคะ อันนี้หนูคงตองขอรบกวนพวกพ่ีวาจะขอเปน Case ตัวอยางวา

จะตองดูยังไงในสํานวนแกตางนะคะ เดี๋ยวหนูจะไดนําไปสแกนเพื่ออัพโหลดข้ึนไปในระบบได อัน
นี้คงจะไมมีอะไรแลวนะคะ                                                                                                                                              

****************************** 
 



 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามความตองการของผูใชระบบ 

 

แบบสอบถาม 
นิติกร (ผูปฏิบตัิงานคดแีพง) 

            
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้แบงเปน ๒ สวน ไดแก 

    ตอนท่ี ๑  ใหทานตอบคําถามขอมูลท่ัวไปที่เปนขอมูลสวนตัวของทาน (๒ ขอ) 
    ตอนท่ี ๒  ใหทานตอบคําถามขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีของทาน  
        (๙ ขอ) 
 

ตอนที่ ๑  ขอมูลทั่วไป (๒ ขอ) 

ขอ ๑.  ช่ือ-สกุล           
 

ขอ ๒.  ตําแหนง/สังกัด          
 
ตอนที่ ๒  ขอมูลเก่ียวกับการทํางาน (๙ ขอ) 

ขอ ๑.  ทานปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดีแพงมาเปนระยะเวลาเทาไร 

 ต่ํากวา ๑ ป   ๑-๒ ป   ๒-๓ ป   ๓ ปข้ึนไป 
 

ขอ ๒.  ลักษณะงานท่ีทานรับผิดชอบ         
            
            
 

ขอ ๓.  ทานมีปญหาในการปฏิบัติงานของทานหรือไม 

  มี (ตอบคําถามขอ ๔. ตอไป) 
  ไมมี (ขามไปตอบคําถามขอ ๖.) 
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ขอ ๔.  ปญหาที่เกิดข้ึนกับทานคืออะไร (เลือกตอบคําถามไดมากกวา ๑ ขอ) 

  ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
  ทํางานไมทันตามเวลาท่ีกําหนด 
  ความไมราบร่ืนในการประสานงานระหวางเจาหนาท่ี 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          
                  
                  
 
ขอ ๕.  ทานคิดวาปญหาท่ีเกดิข้ึนในขอ ๔. เกิดจากสาเหตุใด 
            
            
            
 

ขอ ๖.  กฎหมายท่ีทานจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของทานมีอะไรบาง (เลือกตอบคําถามได
มากกวา ๑ ขอ) 

  กฎหมายแพงและพาณิชย 
  กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง 
  กฎหมายท่ีดิน 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          
                  
                  
 

ขอ ๗. ความรูอ่ืนดานใดท่ีทานตองการเพิม่เติม เพื่อจัดการแกปญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดีแพงของทานใหดียิ่งข้ึน 
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ขอ ๘. ทานตองการใหมีระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง โดยตองการใหนําขอมูลใด
บรรจุเขาไวในหนาระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง เพื่อประโยชนในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของทาน (เลือกตอบคําถามไดมากกวา ๑ ขอ) 

  ทําเนยีบผูเช่ียวชาญ   
          (รวบรวมรายช่ือ/ท่ีอยู/เบอรโทรศัพทของผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดแีพง) 

  กระดานสนทนา  
       (กระดานสนทนาเพ่ือระดมสมองในการแกไขปญหาตาง ๆ และการใหคําแนะนํา, 
                    คําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ) 

  รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและคําส่ังของศาลแพง  
       (ท่ีสามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว) 

  ข้ันตอน วธีิการและแนวทางในการปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดแีพง   
       (คูมือการปฏิบัติงาน) 

  ประกาศ หนังสือเวยีน และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงหนาท่ีนิติกร 

  Knowledge Map  
       (ข้ันตอนในการปฏิบัติงานในรูปแบบแผนผัง เพื่อใหเขาใจไดงาย) 

  ประกาศ ขาวสารตาง ๆ ปฏิทินกิจกรรมขององคกร   
       (สํานักงานอัยการสูงสุด) 

  ตอบปญหา ขอหารือ และประเด็นเรงดวนตาง ๆ   
        (จากผูปฏิบัติงานอ่ืน, ผูเช่ียวชาญ ฯลฯ) 

  ตัวอยาง, แบบฟอรมและเอกสารท่ีเกีย่วของในการปฏิบัติงาน 

  กรณีศึกษา, ตัวอยางคดี (Case study) ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน  
       (ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน) 

  Blog    
       (สําหรับแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทู ฯลฯ) 

  ลิงค เว็บไซท หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ   
       (การเช่ือมโยงไปยังระบบสารสนเทศตาง ๆ) 

  สารานุกรมกฎหมายแพง  
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  ระบบสืบคน   (ตัวบทกฎหมาย คําสําคัญ ฯลฯ) 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          
                 
                  
                  
                  
                  
 

ขอ ๙. ขอเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมนิ QA 

 

การประกันคณุภาพ Quality Assurance (QA)) ตามมาตรฐาน ISO 15504 
 
แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 
 1.จัดทํารายการตามมาตรฐาน 15 Taskระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑการ
ประเมินตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด องคความรู
สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group:ENG1-ENG 4/ Management Group 
MAN1-MAN3 /Resource &Infrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU 
4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด ตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมาก
ท่ีสุด  
 2.ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task   
 
รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 
 1.ไดทําความเขาใจQuality Guideline ท้ังหมด 
 2.การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ตามมาตรฐาน 15 
Tasksระบบจัดการความรู เกณฑการประเมินตนเอง ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด
องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km (K97)งานนิติกรคดีแพงโดยนําเคร่ืองมือการบริหาร
คุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงท่ี QA กําหนดไว โดยวัด Level 2 
(Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อ
การพัฒนา ดังตอไปนี้ 
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

Task 1 การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพ่ือหาความตองการ
ของระบบการจัดการความรู 
(Requirement Elicitation: ENG1) 

     L - Largely Achieved 

Task 2 การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู  
(System  Requirement Analysis : ENG2) 

     L - Largely Achieved 

Task 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  
(Software Requirement Analysis : ENG3) 

     L - Largely Achieved 

Task 4 
 

การออกแบบซอฟตแวร 
(Software Design: ENG4)   

     L - Largely Achieved 

Task 5 การส่ือสารและความสอดคลองของระบบ 
การจัดการความรู  
(Organizational Alignment : MAN1) 

     L - Largely Achieved 

Task 6 การบริหารองคกร  
(Organization Management : MAN2) 

     L - Largely Achieved 

Task 7 การบริหารโครงการ  
(Project Management : MAN3) 

     L - Largely Achieved 

Task 8  การบริหารทรพัยากรมนุษย  
(Human Resource Management : RIN1) 

     L - Largely Achieved 

Task 9 การฝกอบรม 
(Training : RIN2) 

     L - Largely Achieved 

Task 10 การจัดการความรู   
(Knowledge Management : RIN3) 

     L - Largely Achieved 

Task 11 โครงสรางพื้นฐาน  
(Infrastructure : RIN4)  

     L - Largely Achieved 

Task 12 การจัดการทรัพยสิน  
(Asset Management : REU1) 

     L - Largely Achieved 

Task 13 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  
(Reuse Program Management : REU2) 

     L - Largely Achieved 

Task 14 (Domain Engineering : REU3)      L - Largely Achieved 
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ตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมิน 
N - Not achieved  หมายความวา    ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปท่ีจะแสดงถึง                            

ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ท่ีไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน 

P - Partially Achieved  หมายความวา     มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีไดระบุ
ไวแตมีมุมมองบางประการ ท่ีไมสามารถทํานายถึงความ 
สําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)  

L - Largely Achieved    หมายความวา     มีห ลักฐานของกระบวนการ เ ชิงระบบแสดงถึ ง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะท่ีไดระบุไว 
แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการ
ประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)    

F - Fully Achieved   หมายความวา    มีหลักฐานของกระบวนการท่ีสมบูรณและเปนระบบ 
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะท่ีระบุไวในทุก ๆ 
ดาน ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มท่ี)     

ตารางแสดงส่ิงท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ ส่ิงท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตามขอตกลง  QA ในระดับคะแนนประเมินเทากบั 2 
ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมีภารกิจมาก และผูศึกษามีภารกจิอ่ืนท่ีตอง

รับผิดชอบหลายเร่ืองมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนนิการ 
ขอเสนอในการปรับปรุง สรางแมแบบท่ีเปนแนวทาง หลักการ  และตัวอยางท่ีดี  เพ่ือเปนแหลง

ศึกษา  สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุง
กระบวนการในการถายทอดและส่ือสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีชัดเจน 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
                                       (นางสาวปรียานุช เชยกีวงศ) 
                ผูประเมิน 
                      24 กันยายน 2554  
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ENG1 Requirement Elicitation 

การเก็บความตองการ 

(Common KADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings) 

แผนการดาํเนนิงาน 

Input:  

1. วิศวกรความรู 

2. แผนกําหนดการจับความรู  

3. งบประมาณ  

Process: 

1. ศึกษาทําความเขาใจหัวขอ “ระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง”  

    - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง  

    - ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติราชการของนิติกร สํานักงานอัยการสูงสุด  

      (ลักษณะ/ประเภทของงานในความรับผิดชอบ, อํานาจหนาท่ีของนิติกรคดีแพง)   

2. ติดตอพูดคุยกับผูเช่ียวชาญหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง (สํานักงานคดีแพง) 

วางแผนนัดสัมภาษณโดยกําหนดผูเช่ียวชาญเปนผูปฏิบัติงานคดีแพงท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูมี

ความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญอันเกิดจากประสบการณจริงในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง 

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี (อาจเปนพนักงานอัยการ หรือนิติกร

ผูปฏิบัติงานคดีแพง) ประสานงานกับ KM Team ของสํานักงานคดีแพง เพ่ือประชุม ปรึกษาหารือ

แนวทางเบ้ืองตนและทําความเขาใจในเกี่ยวกับแผนการจัดเก็บความตองการในหัวขอความรูงาน 

นิติกรคดีแพง เพื่อ 

2.1 ทราบสถานการณการทํางาน  

      (ลักษณะงานนิติกรคดีแพง, ขอบเขตในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ฯลฯ) 

2.2 ออกแบบวาระการประชุมเพ่ือกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping) งานนิติกร 

คดีแพง  
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3. นําเรียนทานอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง เพื่อจัดประชุมกําหนดขอบเขตกับผูเช่ียวชาญ 

และ Km Team ของสํานักงานคดีแพงเกี่ยวกับกรอบความตองการความรู ปญหาการจัดการความรู

งานนิติกรคดีแพง (สํานักงานคดีแพง) เพื่อ 

3.1 กําหนดฐานความรู เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชงานเกี่ยวกับการ

จัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 

3.2 รายช่ือผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพง  

3.3 กําหนดการการสัมภาษณ การจับความรู และการสอบทานความครบถวนของความรู

ประสบการณ 

4. จับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐานCommon-

KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ คือ วิธีการคิด

และปฏิบัติงานจริงจากประสบการณช้ันสูง 

    4.1 จับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยอาศัยกรณีสําคัญตาง ๆ วิธีการจัดการปญหาท่ีเกิดข้ึนในการ

ปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงของผูเช่ียวชาญ  

    4.2 ตรวจสอบความครบถวนโดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตองสมบูรณ ความครบถวนของขอมูลที่ไดกับผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง 

4.3 นําบทวิเคราะหท่ีไดมาเรียบเรียง ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามท่ีได

สอบทานกับผูเช่ียวชาญแลว 

4.4 นําบทวิเคราะหมาสรางแบบจําลองความรูมาตรฐาน Common KADS 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนงนิติกร โดยศึกษาคําส่ังสํานักงาน

อัยการสูงสุด เร่ืองแนวทางการปฏิบัติงานของนิติกร ซ่ึงสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานของนิติกรไว และในสวนของนิติกรคดีแพงนั้น ไดศึกษาเอกสารในสวน

ของการมอบหมายงานในตําแหนงนิติกรแพงของอัยการพิเศษฝายคดีแพง1, 3, 7 สํานักงานคดีแพง 

(อางในแบบขอรับเงินเพิ่มของนางสาวอุทัยรัตน คลายแกว) เพื่อใหทราบถึงลักษณะของงานใน

ตําแหนงนิติกรคดีแพง เพ่ือศึกษารายละเอียดกอนท่ีจะเขาพบผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
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แพง) โดยไดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเขาทําการศึกษาและจัดสรางระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง 

ยื่นตออธิบดีฯ และไดขอนัดเขาสัมภาษณผูบริหาร เพื่อแจงวัตถุประสงคของโครงการ, เพื่อใหทราบ

ถึงนโยบายดานการจัดการความรูท่ีผูบริหารจะมอบใหภายใน 3-5 ปขางหนา ซ่ึงผูศึกษาไดจัดทํา

วาระการสัมภาษณ (ปรากฏตามเอกสารท่ี 1) และนํายื่นใหตออธิบดีฯ กอนการเขาสัมภาษณ เพ่ือให

ผูบริหารไดเขาใจรายละเอียดของการขอเขาพบ โดยผูศึกษาไดเขาพบอธิบดีและขอสัมภาษณในวันท่ี 

23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา (ปรากฏตามเทปบันทึกการสัมภาษณ, วิดีโอบันทึก

การสัมภาษณ, บทสัมภาษณ) 

 ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2554 ไดเขาพบผูเช่ียวชาญจํานวน 4 ทาน ท่ีสํานักงานคดีแพงจัดสรร

ให และทําการจับความรูจากผูเช่ียวชาญในภาพรวมของงานนิติกรคดีแพง และงานวิกฤติในการ

คนควาอิสระคร้ังนี้ อันไดแก ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน โดยจับความรูเร่ืองการ

ตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบ้ืองตน และในวันท่ี 2 สิงหาคม 2554 ไดเขาทําการจับความรูอีกคร้ังใน

ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีวาตางเบื้องตน ซ่ึงเปนอีกหนึ่งภารกิจงานยอยของภารกิจการ

ตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน (ปรากฏตามเทปเสียงบทสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ, บทสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ) และ จากน้ันไดนําบทสัมภาษณไปวิเคราะห สังเคราะหตามมาตรฐาน Common KADS 

และจัดทําเปนบทวิเคราะหเพื่อนําไปสรางเปนแผนท่ีความรู Knowledge Map (แผนท่ีความรูปรากฏ

ตามเอกสาร Knowledge Map งานนิติกรคดีแพง) 

 ท้ังนี้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ปรากฏตามแบบรายงาน

ผลการปฏิบัติงานท่ีแนบทาย 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 การลงไปศึกษาคนควายังหนวยงานอ่ืน ท่ีเรามิไดสังกัดอยู และไมไดมีความรูจักคุนเคยกับ

ใครในหนวยงานนั้นเลย ทําใหการเขาถึงเปนเร่ืองยาก ในกรณีของสํานักงานคดีแพงนั้นการเขา

ทําการศึกษาคนควาทุกคร้ัง ทุกกิจกรรมที่ตองปฏิบัติจะตองทําเปนเอกสารราชการ มีการขออนุญาต

เปนลายลักษณอักษรทุกเร่ือง ทุกข้ันตอน ทําใหผูศึกษาไมสามารถควบคุมเวลาการดําเนินงานตาม

แผนท่ีไดวางไวในตอนแรก และทําใหการศึกษาคนควาคร้ังนี้มีความลาชากวากําหนดมากในสวน
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ของกิจกรรมการ ENG 1Requirement Elicitation แตผูศึกษาก็รีบดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของอ่ืน

ตอไปจนกิจกรรมนี้แลวเสร็จไปไดดวยดี 

ENG2 System RequirementAnalysis 

การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 

Specification)  

 

แผนการดาํเนนิงาน  

Input:  

1. KnowledgeEngineer 

2.การเก็บความตองการ (ENG 1 Requirement Elicitation) 

Process: 

1. วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 เพ่ือเสนอขอกําหนดความตองการขององคกร (สํานักงานคดี

แพง) (BusinessSpecification) ไดแก หนวยงานท่ีเกี่ยวของจะไดรับประโยชนจากระบบจัดการ

ความรูนิติกรคดีแพงท่ีจะสรางข้ึนอยางไรบาง (ระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพงท่ีสรางข้ึน

เปนประโยชนกับสํานักงานอัยการสูงสุดอยางไรบาง) 

    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับของสํานักงานคดีแพงและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานนิติกร

คดีแพง ไดแก 

    - มีระบบฐานความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานคดีของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ผูใช

ระบบสามารถหาความรูเพื่อประกอบการปฏิบัติงานคดี (การตรวจสอบสํานวน เอกสาร การชวย

ตรวจรางทําคําฟอง คําใหการ คําอุทธรณ และคําแกอุทธรณใหพนักงานอัยการไดโดยถูกตอง 

รวดเร็ว ภายในอายุความ และระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

    - มีตัวอยางกฎหมาย เอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังท่ีสําคัญตาง ๆ ตลอดท้ังบทความท่ี

เกี่ยวของเพ่ือใชศึกษา และเปนแนวทางการปฏิบัติงานคดีแพงของนิติกรคดีแพงเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของพนักงานอัยการได 

2. เสนอขอกําหนดผูใชงาน (User Specification)ระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 

โดยแบงตามประเภทผูใชงาน ตามโปรมแกรม Share Pointไดแก ผูตัดสินใจ (ผูบริหารระดับตาง ๆ) 
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ผูเช่ียวชาญประเภทตาง ๆ (Knowledge Provider) ผูใชงานระบบ (KM Team และผูปฏิบัติ) วิศวกร

ความรู (ผูดูแลระบบ KMs) 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 ไดมีหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหใหผูใชงานระบบทําการตอบแบบสอบถามความ

ตองการในการใชระบบ KMS โดยในสวนของผูบริหารและผูเช่ียวชาญใชวิธีการสัมภาษณเพื่อ

สอบถามความตองการ และในสวนของผูใชงานระบบระดับท่ัวไป ใชวิธีการตอบแบบสัมภาษณ 

(ปรากฏตามแบบสัมภาษณความตองการระบบ) และไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาความตองการ (ปรากฏ

ตามตารางแสดงความตองการในการใชงานระบบของผูใช) จากน้ันนําไปประกอบการวิเคราะห 

ENG 3 และ ENG 4 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 เนื่องจากระบบการจัดการความรูยังเปนเร่ืองใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด 

การสอบถามความตองการระบบหากไมไดมีการส่ือสารทําความเขาใจกอนเกี่ยวกับ Feature หนา

ระบบ ทําใหการตอบแบบสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการใชระบบนั้น

เปนไปดวยความไมเขาใจอยางแทจริง ขอมูลท่ีไดจึงอาจไมครบถวน ทําใหตองไปสอบถามอีกคร้ัง

เม่ือพบผูเช่ียวชาญ และ KM Team ซ่ึงมีความแตกตางของขอมูลความตองการในการใชระบบ

คอนขางมาก 
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ENG3 Software Requirement Analysis 

 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement Specification) 
 

แผนการดาํเนนิงาน 

Input:  

1. การเก็บความตองการ (ENG1)  

2. การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG2) 

3. มาตรฐาน IEEE830 

Process: 

1. นําขอมูลท่ีไดจากการเก็บความตองการ ENG1 และการวิเคราะหความตองการระบบงาน 

ENG2 เพ่ือออกแบบเสนอขอกําหนดความตองการของระบบงานตางๆ ไดแก Hardware, Software 

และCoP/Workspace ตาง ๆ ท่ีจําเปนในระบบจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 

2. วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการความรูงานนิติกรคดีแพงในแตละCoP ยอย

ท่ีเกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพง  

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 นําขอมูลการเก็บความตองการ (ENG 1), ผลการวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ 

(ENG 2) มาวิเคราะหความตองการของ Software และไดจัดทํา Software Requirement Analysis 

(ปรากฏตามเอกสารการวิเคราะหความตองการ Software 

 สรุปในสวนของระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง เปนรูปแบบ Single Function  

มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานท่ัวไป ซ่ึงท้ังสามประเภทมีการกําหนด

สิทธิการเขาใชงานประกฎตามตารางท่ีแนบทาย 

 

ปญหาและอุปสรรค 

 - 
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ENG4 Software Design 

การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

 

แผนการดาํเนนิงาน 

Input:  

1. การเก็บความตองการ (ENG1)  

2. การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG2) 

3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG3) 

4.ความสามารถของ MS SharePoint 

Process: 

1. กําหนดวิธีลงรหัส (Code) และช่ือมาตรฐาน (Naming Convention) ขององคประกอบ

ตางๆใน MS SharePoint เชนCoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Base 

2. ออกแบบโครงสราง (Program Structure หรือ Architecture) ของ MS SharePoint ตาม 

ลําดับ CoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Base ใหมีการเขาถึงหนาจอท่ีจะใชงานใหเร็ว

ท่ีสุด สะดวกท่ีสุด (One Click Society) 

3. ออกแบบรูปลักษณมาตรฐานของสวนประกอบตาง ๆ ไดแก Site, Workspace หรือ List 

ตาง ๆ 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 นําผลการวิเคราะหความตองการ Software (ENG3)และขอมูล ENG1, 2 มาวิเคราะห

ความสามารถของ MS-SharePointนํามาออกแบบหนาระบบวามี Feature ใดบาง แตละ Feature ควร

จัดวางอยางไร (ปรากฏตามเอกสารการวิเคราะหความตองการและการออกแบบหนาระบบ KMS) 

 

MAN1 Organizational Alignment 

 การส่ือสารในองคกร 
 (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/Process/Technology Missions) 
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แผนการดาํเนนิงาน 

Input :  

องคกรท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู เร่ือง การจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง ไดแก 

สํานักงานคดแีพง 

 

Process : 

1. รวบรวมวิสัยทัศนของหนวยงานที่เกีย่วของกับงานนิติกรคดีแพง ไดแก สํานักงานคดีแพง    

2. มีหนังสือแจง และจัดประชุมเพื่อสรางวิสัยทัศน และความเขาใจในการจัดการ พรอมรับ

ขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

หมายเหต ุ 

วิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุด “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม และเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” (ตามแผนยุทธศาสตร 2555 – 2558) 

วิสัยทัศนแผนแมบทการจัดการความรู “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหง

การเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได” 

  

รายงานผลการดําเนินงาน 

 1. ศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2551-2554 ”สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากล                      

ในการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม“ 

 2. ศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 

ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ .2555-2558  ”องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน“ 
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 3. ศึกษาวิสัยทัศนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ .2552-2561  ”สํานักงาน

อัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเ รียนรู  โดยใชการจัดการความรู (Knowledge 

Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได“ 

 4. ศึกษาบทบาทหนาท่ีของสํานักงานคดีแพง อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในการ

ดําเนินคดีแพงเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ .ศ .2553 มาตรา 

14(3) ,(4) และ )5  (และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด )ฉบับท่ี   2 ) พ .ศ .2549 ได

จัดต้ังสํานักงานคดีแพงข้ึน มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

ขอ 2ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 

         (6) สํานักงานคดแีพง  

 (ก (ฝายกิจการท่ัวไป 

(ข(สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9 

ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้

         (6) สํานักงานคดแีพง มีอํานาจหนาท่ี 

(ก(รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี

ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงและ

ศาลจังหวัดมีนบุรี 

(ข (ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(ก (ฝายกิจการท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ี 

     1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งาน

เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และ

งานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี พัสดุ และยานพาหนะของสํานักงานคดี

แพง 

     2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(ข (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง1 - 9 มีอํานาจหนาท่ี 
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     1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด 

    กําหนด 

     2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ .2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ได

กําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตาง ๆ ในสวนแพงโดยอางอิงตามเขตอํานาจพิจารณาและ

พิพากษาของศาล เชน สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินคดีแพงท้ังปวงตามท่ี

กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลแพงและศาลจังหวัดมีนบุรี สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใตมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการ

ดําเนินคดีท้ังปวงท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการ

สูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงกรุงเทพใต และศาลจังหวัดพระโขนง 

สํานักงานคดีแพงธนบุรี มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดให

เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลแพงธนบุรี และศาลจังหวัดตล่ิงชัน สํานักงานอัยการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินคดีแพงของสํานักงานอัยการจังหวัดท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น 

  สํานักงานคดีแพงจะเปนองคกรแหงการเรียนรู เปนแหลงรวมองคความรูดาน

กฎหมายแพงทุกประเภท เพื่อสนองตอบภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ 

  นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุน

การทํางานของพนักงานอัยการสํานักงานคดีแพงในการรักษาผลประโยชนของรัฐ 

  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงตองมีแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความ

เขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน ดังนี้ 

5.จัดทําแผนดําเนินงานและกิจกรรม )เอกสารแผนกิจกรรม) 
6.สาธิตระบบระบบ KMS แผนกิจกรรม  )ไฟลเสียงการสาธิตระบบบทสัมภาษณ

การสาธิตระบบ)   
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ปญหาอุปสรรค 
- 
 

ขอเสนอแนะ 
จะตองมีการส่ือสารหรือทําความเขาใจกับผูบริหารและผูเช่ียวชาญใหเขาใจระบบ

การจัดการความรูกอนมีการสาธิตระบบ 
 

MAN2 Organization Management 

 การจัดการองคกร 
 (Work Breakdown Structure -> Organization Structure + Jobs (CoP = KM, KE, Experts, Users)) 
 

แผนการดาํเนนิงาน 

Input:  

1. ขอมูลสํานักงานคดีแพง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. โครงสรางของสํานักงานคดีแพง  

3. ภาระหนาท่ีของสํานักงานคดีแพง 

Process : 

1. วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีแพง และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดีแพงดานการจัดการความรู เพื่อรองรับ

ระบบจัดการความรู (KMs) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตาง ๆ ในการแกปญหาและ

พัฒนาดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี 

3. กําหนดบทบาทหนาท่ี และความสัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตาม

โครงสรางใหมในการจัดการความรู โดยทําบันทึกเสนออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพงเพื่อลงนาม

ในคําส่ัง 

4. จัดประชุมหรือออกหนังสือเวียนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีและความ 

สัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตามโครงสรางใหมในการจัดการความรูและรับฟง

ขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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5. ขออนุมัติโครงสรางการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพงใหม เพ่ือสนับสนุนการนํา

ระบบ KMs เขาใชงานนิติกรคดีแพง 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานคดีแพงไดมีคําส่ังแตงต้ัง KM Team งานนิติกรคดีแพง (คณะท่ี 6) มีอํานาจหนาท่ี 

ดังนี้ 

1 .สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงาน

คดีแพง เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

2 .ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

3.จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 

4.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย 

ตามโครงสรางเดิมเปนการแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู KM Team ตามแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ .2551-2556 และแผนแมบทการจัดการ

ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 

เม่ือพิจารณาอํานาจหนาท่ีของ KM Team จะเห็นวาไมมีการแบงหนาท่ีท่ีชัดเจนเพื่อรองรับ

ระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีปกครอง เพื่อใหระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดี

ปกครองดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตอปรับโครงเดิมโดยมีคําส่ังแตงตั้ง

คณะทํางานบริหารระบบการจัดการความรูสํานักงานคดีปกครองข้ึนโดยใหมีการมอบหมายหนาท่ีท่ี

เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

 เพ่ือใหสอดคลองกับ แผนกิจกรรมการจัดการความรู ตาม MAN1 OrganizationAligment

นดังนั้ โครงสรางใหม ควรประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้  
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๑. อธิบดี หรือรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง ทําหนาท่ี KM (Knowledge 
Manager) 

๒. อัยการพิเศษฝายคดีปกครอง 1  – 9 ทําหนาท่ี Project Manager 
๓. พนักงานอัยการหรือนิติกรคดีแพงสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง1   –  9ท่ี

ไดรับมอบหมายฝายละ ๑ คน ทําหนาที่ KE (Knowledge Engineering)  
๔. พนักงานอัยการ หรือนิติกรคดีแพงท่ีมีความรูความสามารถและมีประสบการณ

ในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ตามมติท่ีประชุม KM Team ของสํานักงานคดีแพง ทําหนาท่ี Expert 
๕.  เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติท่ีประชุม KM Team ของ

สํานักงานคดีแพง 
๖. ผูใช Userนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง  

 

ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว 

1 .การมอบหมายงานระดับ KM (Knowledge Manager) ,Project Manager ควร

มอบหมายโดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย 

2 .การมอบหมายนิติกรคดีแพงท่ีทําหนาท่ี Expert จะตองผานความเห็นของท่ี

ประชุม KM Team 

3 . นิติกรคดีแพงท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี KE (Knowledge Engineering 

จะตองมีการอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

4 .เจาหนาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใชเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศแลวควรมีการฝกอบอบรมเจาหนาท่ีของสํานักงานคดีแพงใหมีความรูในการบริหาร

จัดการดานขอมูลได 

  5 .ผูบริหารตองมอบนโยบายใหบุคลากรภายในสํานักงานคดีแพงเขารวมกิจกรรม

การจัดการความรู 
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MAN3 Project Management 

 การจัดการโครงการ 
 (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource Calendar, Cash flow + Gantt 
Chart-> Action Plan)(กิจกรรมทั่วไป 1) ตรวจสอบความรู 2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ  
3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS เขาใชงานสรางกิจกรรม 6)  
ประเมินผล) 
 

แผนการดําเนินงาน 

Input:  

1. คณะทํางานโครงการ (Project Team หรือ KM Team) จากสํานักงานคดีแพง 

2. เปาหมายการบรรลุยุทธศาสตรดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพง 

Process: 

1. สํานักงานคดีแพง(หนวยงานท่ีเกี่ยวของ) เขารวมกําหนดเปาหมายและโครงสรางคณะทํางาน

โครงการ (Project Team) ในการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 

2. วางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานท่ี งบประมาณ เพ่ือบรรลุเปาหมาย 

ในกิจกรรมสําหรับสราง KMs และ CoP โดยจัดทํา Gantt Chartชวงเวลา 4 เดือน สําหรับดําเนินการ

ดังกลาว 

3.จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4.ขออนุมัติการดําเนินโครงการตามแผนงาน 
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                                                         ระยะเวลา 

      การดําเนินงาน 
พ.ศ .2554  

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS(ENG1), 

วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2), 

วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3) , 

ออกแบบซอรฟแวร(ENG 4) 

 

   

2. การส่ือสารในองคกร(MAN 1), 

การจัดการองคกร (MAN 2), 

การจัดการโครงการ (MAN 3) 

 

   

3. การบริหารทรัพยากรมนษุย (RIN 1) , 

การฝกอบรม(RIN 2), 

การจัดการความรู (RIN 3), 

โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4) 

 
 

  

4.การจัดการทรัพยสิน (REU 1),  

การใชซํ้าโปรแกรมตาง ๆ(REU 2), 

ความรูเฉพาะงาน (REU 3) 

 
 

  

5. นําเสนอผลงานการคนควาอิสระ 
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รายงานผลการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู มีการกําหนดกิจกรรมท้ังส้ิน 15 กิจกรรม  

มีระยะเวลาดําเนินการท้ังส้ินเปนเวลา 4 เดือนตามแผนกาดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการจรงิ 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. ENG 1 มิ.ย.54 มิ.ย.-ก.ค.54 ปรากฏตามรายงานผล 
การดําเนนิงานท่ีแนบ 

ปรากฏตามรายงานผล 
การดําเนนิงานท่ีแนบ 2. ENG 2 มิ.ย.54 มิ.ย.54 

3. ENG 3 มิ.ย.54 มิ.ย.-ก.ค.54 ไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามแผนเพราะ
ตองรอการวิเคราะห
ขอมูลจาก ENG 1-2 

- 

4. ENG 4 มิ.ย.54 มิ.ย.-ก.ค.54 เปนผลมาจาก ENG 1-3 เม่ือไดขอมูลจาก ENG 
1-3 แลวตองรีบ
ดําเนินการในทันที 

5. MAN 1 มิ.ย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถนัดหมาย
ผูเช่ียวชาญและ KM 
Team ไดพรอมกันเพื่อ
ทําการสาธิตระบบ 

ควรวางแผนการทํางาน
ลวงหนาไวนาน ๆ เพื่อ
จะไดไมตองรีบรอน
เพราะขอจํากดัดานเวลา 

6. MAN 2 มิ.ย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 - - 
7. MAN 3 มิ.ย.-ก.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถควบคุม

กิจกรรมใหเปนไปตาม
แผนท่ีวางไวได 

นําไปปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานตอไป 

8. RIN 1 ก.ค.-ส.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 มีขอจํากัดในเร่ืองการ
สํารวจขอมูลท่ีตองรอ
ใหไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารกอน และขาด
ประสบการณในการ
วางแผนอัตรากําลัง 

- 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ตามแผน 

ระยะเวลา 
ดําเนินการจรงิ 

ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

9. RIN 2 ก.ค.-ส.ค.54 ก.ค.-ส.ค.54 ไมมีประสบการณใน
การกําหนดหลักสูตร
การฝกอบรมเลย 

ขอขอมูลการกําหนด
หลักสูตรเพ่ือเปน
ตัวอยางจากสํานัก
ฝกอบรม (สพอ.) 

10. RIN 3 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 
11. RIN 4 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 มีขอจํากัดในเร่ืองการ

สํารวจขอมูลท่ีตองรอ
ใหไดรับอนุมัติจาก
ผูบริหารกอน ไม
สามารถเขาทําการ
สํารวจไดดวยตนเอง 

- 

12. REU 1 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 ขาดขอมูล และขาด
ประสบการณในการ
วางแผนการจดัการ
ทรัพยสิน 

- 

13. REU 2 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 
14. REU 3 ก.ค.-ส.ค.54 ส.ค.-ก.ย.54 - - 
15. QA ก.ย.54 ส.ค.-ก.ย.54 มีความลาชา เนื่องจาก

ความลาชาของแตละ
กิจกรรม 

- 
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RIN1 Human Resource Management  

การบริหารทรัพยากรมนษุย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

1) ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานคดีแพง 
2) จัดทําแผนกําลังคน 5 ปเพื่อรองรับการจัดการความรู 
3) จัดทํารายงานการวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกบัความตองการ 

Input: 

1. โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจัดการความรู  ) MAN2 ( 

2. ผูใชงานระบบ (ENG2) 

Process: 

1. วิเคราะหความสามารถของ KM Team และผูรวมกิจกรรมท้ังหมด จัดทําคุณสมบัติตาม

ตําแหนงงาน ไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรใน

ตําแหนงงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงาน

นิติกรคดีแพง 

2. ขอเสนอแนะจํานวนท่ีเหมาะสมและวิธีการสรรหาบุคลากร ท่ีคุณสมบัติ ความรู ทักษะ 

และทัศนคติ ตรงตามความตองการของลักษณะงานนิติกรคดีแพง 

 

รายงานผลการดําเนินการ (DO) 

 1) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับอัตรากําลังของ

สํานักงานแพง 

2)ไดศึกษาเกี่ยวกับกรอบอัตราบุคลากรของสํานักงานคดแีพง 

3)ไดนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรใน KM 

TEAM โดยเปรียบเทียบกับโครงสราง KM TEAM ใหม แลวไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
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อัตรากําลัง สรุปผลการดําเนินการตาม RIN1 โดย อัตรากําลัง KM TEAM โครงสรางใหม ท้ังหมด

ประมาณ 25 ตําแหนง 

1. Knowledge Manager   จํานวน 1 ตําแหนง   

2. Project Manager          จํานวน 3 ตําแหนง  

3  .ผูเช่ียวชาญ    จํานวน 4   –  5 ตําแหนง ตอคณะ รวม 3 คณะไมเกิน 15 

ตําแหนง  

4. Knowledge Engineer จํานวน 1 ตําแหนง   

5. KMS Support  จํานวน2-3 ตําแหนง  

 

มีการวิเคราะหอัตรากําลัง และแผนอัตรากําลังบุคลากร ไวในรายงานวิเคราะห RIN1 

อัตรากําลังผลการดําเนนิการไดตามแผนท่ีวางไว กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอัตรากาํลัง อัตรา

บุคลากรของสํานักงาน 

คดีแพง โครงสราง KM TEAM ใหม รายงานวิเคราะห RIN 1 อัตรากําลัง  

 

RIN2 Training  

การฝกอบรม 

(Duties + Tasks -> Knowledge + skill + attitude -> Gap Analysis -> training needs) 

 

แผนการดาํเนนิงาน (Plan) 

Input : 

การบริหารทรัพยากรมนษุย (RIN1)  

Process : 

1. ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม ท่ีเกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานนิติ

กรคดีแพง โดยพิจารณาความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจัดทําระบบจัดการความรู 

2. จัดทําขอเสนอแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสมในการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ 

สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพง และผูใชงานท่ัวไป 
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3. มีการสาธิตระบบ KMS ใหกับบุคลากรสํานักงานคดีแพง อยางนอย 1 คร้ัง และประเมินผล

หลังการสาธิต 

4. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do)  

 

1) ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติ 
2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม(Domain Knowledge,Technology Knowledge, Management 

Knowledge, Collaboration) 
3)  จัดทําแผนการฝกอบรม  KM ของสํานักงานคดีปกครองในปงบประมาณถัดไป 

รายงานผลการดําเนินงาน (DO) 

1) ไดทําการศึกษาวิเคราะหความรู ทักษะของนิติกรคดีแพง  
2) Management Knowledge, Collaboration) 
3) ไดจัดทําแผนการฝกอบรม KM ของนิติกรคดีแพง สํานกังานคดแีพง ในปงบประมาณ

ถัดไป 
 

ปญหาอุปสรรค 

การดําเนนิการจัดเก็บเอกสารและขอมูลท่ีเกีย่วของในการสราง KMS  (Knowledge Management : 

RIN 3) 

ในการดําเนินการสราง KMS ไดจัดเก็บเอกสารตามล้ินชักความรู ในระบบ ดังตารางตอไปน้ี  

ล้ินชักเอกสารบนระบบ รายการเอกสาร 
1.ENG 1  (Requirement Elicitation) 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

1.2 วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
1.3 บทสัมภาษณผูบริหาร (Script,Transcript) 
1.4 บทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (Script,Transcript) 
1.5 บทสัมภาษณการสอบทานกับผูเช่ียวชาญ 
(Validation Meeting) 
1.6 บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร 
1.7 แผนภาพความรู (Knowledge Map) 
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2.ENG  2 (System Requirement Analysis) 2.1 ผลการวิเคราะหความตองการ 
หมายเหตุ เนื่องจากไฟลแบบสอบถามมีขนาดใหญจึงไม
ดี Up Load ข้ึนระบบ 

3. ENG 3 (Software Requirement Analysis) 3.1 ผลการวิเคราะหความตองการดานซอฟตแวร 
4. ENG 4 (Software Design) 4.1 ผลการออกแบบซอฟตแวร 
5. MAN 1 (Organization Alignment) 5.1 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

5.1 ผลจากการสาธิตระบบและนําเสนอแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู 3 ป 

6. MAN 2 (Organization Management) 6.1 ผลการศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะโครงสราง
การจัดการความรู 
6.2 บันทึกเสนอ และรางคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานบริหาร
จัดการระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 

7. MAN 3 (Project Management) 7.1  ปฏิทินโครงการระบบการจัดการความรูงานนิติกร
คดีแพง 
7.2 รายงานผลการดําเนนิการ 

8. RIN 1 (Human Resource Management) 8.1 ผลการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง และแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย 

9. RIN 2 (Training) 9.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติตามตําแหนง และแผนการ
ฝกอบรม 3 ป 

10. RIN 3 (Knowledge Management) 10.1 รายงานการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ 
11. RIN 4 (Infrastructure) 11.1 ผลการวิเคราะหความตองการอุปกรณ 

 และแผนจัดซ้ืออุปกรณ เพิ่มเติม 
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ล้ินชักเอกสาร รายการเอกสาร 
12. REU 1 (Asset Management) 12.1 ผลการวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณ

และแผนการใชจาย MA  
13. REU 2 (Reuse Program Management) 12.2 ผลสํารวจและใชซํ้า Template มาตรฐาน 

KMS  
ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

14. REU 3 (Domain Engineering) 14.1 ผลการตรวจสอบความรูเฉพาะท่ีสามารถ
นําไปใชซํ้า 

15.  QA (Quality Assurance) 15.1 รายงานผลการดําเนินการ ENG 1 
15.2 รายงานผลการดําเนินการ ENG 2 
15.3 รายงานผลการดําเนินการ ENG 3 
15.4 รายงานผลการดําเนินการ ENG 4 
15.5 รายงานผลการดําเนินการ MAN 1 
15.6 รายงานผลการดําเนินการ MAN 2 
15.7 รายงานผลการดําเนินการ MAN 3 
15.8 รายงานผลการดําเนินการ RIN 1 
15.9 รายงานผลการดําเนินการ RIN 2 
15.10 รายงานผลการดําเนินการ RIN 3 
15.11 รายงานผลการดําเนินการ RIN 4 
15.12 รายงานผลการดําเนินการ  REU 1 
15.13 รายงานผลการดําเนินการ  REU 2 
15.14 รายงานผลการดําเนินการ  REU 3 
15.15 รายงานผลการดําเนินการ  QA 
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RIN4 Infrastructure  

โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis ->Cost of Infrastructure, Cost of Development, 

Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

 

แผนการดาํเนนิงาน  

Input :  

การจัดการความรู (ENG3) 

 

Process : 

1. จัดทําคุณสมบัติ (Specification) แผนในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน

ในการดําเนินโครงการจัดการความรูเพื่องานนิติกรคดีแพง 

1.1 Hardware 

1.2 Software 

1.3 KMS มีล้ินชักความรู ISO12207 สําหรับ คณะทํางานโครงการ (Project Team) 

1.4 สถานท่ีทํางานของ คณะทํางานโครงการ 

2. จัดทําแผนงบประมาณ ท้ังงบประมาณลงทุนและงบดาํเนินการ  

3. วิเคราะหความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) 

 

รายงานผลการดําเนินการ 

 ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร และขอมูลระบบคอมพิวเตอร

ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจัดทําระบบท้ังหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการ

จัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีอยูเดิม ซ่ึงสามารถนํามาใชใน

ระบบ KMS ได โดยใชเปนเคร่ืองท่ีใชบริหารแผนการจัดซ้ือในสวนเคร่ืองท่ีใหบริการ (Server)  ตาม

รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซ่ึงการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน 
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REU1 Asset Management  

การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, Registration, 

Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, keep, upgrade, 

replace, dispose) 

 

แผนการดําเนินงาน 

Input: 

โครงสรางพื้นฐาน (RIN4) 

Process: 

1. กําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการจัดการทรัพยสิน เชน ยุทธศาสตรตองเหมาะสม 

ท้ังการใชงานและคาใชจาย 

2. แบงประเภททรัพยสินตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน แผนการซ้ือทดแทนเม่ือ

หมดอายุ (Spending Plan) 

2.1 Server อายุ 3 ป 

2.2 System Software Server อายุ 3 ป 

2.3 Network อายุ 3 ป 

2.4 KMS Software อายุ 3 ป 

2.5 Client อายุ 3 ป 

2.6 Client Software อายุ 3 ป 

2.7 Mobile Device อายุ 3 ป 

3. จัดทําฐานขอมูลทะเบียนและประวัตกิารใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. ไดทําการสํารวจขอมูลอัตรากําลัง สํานักงานคดีแพง และไดทําการสํารวจขอมูลการใช

งานครุภัณฑท่ีเกี่ยวของกับกจิกรรมการจัดการความรูในปจจุบัน 
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 2. ไดรวบรวมขอมูลเคร่ืองสรางพื้นฐานท่ีใชในการจดัทําระบบการจัดการความรูท้ังหมด 

แลวทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภณัฑ    

 3. ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการการจัดการทรัพยสิน โดยไดทําการวิเคราะห

เปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานในอนาคตจะมีการใชงานในระบบ KMS ซ่ึงจะมี

รูปแบบการใชงานท่ีเพิ่มข้ึนมากกวาการใชงานเพียงแคการพิมพขอมูล มีขอเสนอแนะการใชงาน

เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ีมีอยูซ่ึงมีเพียงพอที่จะตองเปล่ียน  )คอมพิวเตอร (ท่ีลาสมัยในบางสวนจํานวน

นอย และการจัดซ้ือของใหม ในสวนเคร่ือง (Server) มีแผนในการบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรใน

อัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปนรายป  

 

REU2 Reuse Program Management 

การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization) 

 

แผนการดาํเนนิงาน 

Input:  

การออกแบบซอฟตแวร (ENG4) 

Process: 

1. กําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการใชซํ้าหรือไมทําซํ้า  

2. วิเคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 

2.1 เอกสารกํากับงาน ISO12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1, REU2) 

2.2 Workspace Templates  

2.3 Knowledge Map Templates 

2.4 การใช Web Parts หรือ URL ช้ีไปยัง Internet หรือ Intranet 

2.5 การใช URL ช้ีไป Knowledge Pack (Shared Inference ใชล้ินชักความรูรวมกัน)  

2.6 ฐานขอมูลกฎหมาย ระเบียบ คูมือ ผูเช่ียวชาญ ฐานความรูกลาง 

2.7 Causal Knowledge (การดําเนินกระบวนการยุติธรรมของอัยการ) 

3. จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้า การตรวจสอบการออกแบบซํ้า และการฝกอบรม  
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รายงานผลการดําเนินงาน 

 ทําการศึกษา รวบรวม Templates ตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับการสรางระบบ

การจัดการความรู เพ่ือนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดกาความรูเพ่ือพัฒนางานนิติกรคดีแพง 

ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน 

 ในการดําเนินงานไดนํา TemplatesCoPและ Templates ในสวนของ Knowledge Map 

(Visio) มาใชเปนตนแบบ สวนในการสราง CoPนิติกรคดีแพง มีฟงกช่ันการใชงาน เชน การ

รวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ ตัวอยางแบบฟอรมเอกสาร Knowledge Map (ข้ันตอน

การปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนงานของพนักงานอัยการในรูปแผนภาพ) โครงสรางของ CoP

ประกอบดวย Task งานนิติกรคดีแพง Task งานวิกฤติ คือ ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบ้ืองตน 

Inference ท่ีสําคัญไดแก รายละเอียดขอเท็จจริงคดี, สถานะตัวความ, อํานาจพนักงานอัยการ ฯลฯ 

Domain ไดแก การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน และการตรวจสอบสํานวนคดีวา

ตางถูกตอง ครบถวน Knowledge Base ไดแก กฎหมาย คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ   
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REU3 Domain Engineering 

ความรูเฉพาะงาน (Common-KADS Knowledge Model) 

 

แผนการดาํเนนิงาน 

 1. วิเคราะหผล ENG 1 – ENG 4 และ MAN 1 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซํ้าไดบาง 

 2. จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

Input:  

การเก็บความตองการ (ENG1) 

 

Process: 

1. เลือก Common-KADS Methodology ในการเก็บหลักการสําคัญ Domain Concept ของการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง 

1.1 TaskKnowledge ภารกจิท่ีตองใชความรูประสบการณพิเศษ 

1.2 InferenceKnowledge ความรูประสบการณท่ีสําคัญ 

1.3 Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ 

1.4Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และขอมูลสารสนเทศ 

ในการทํางาน 

1.5 Ontology คํานิยาม ทฤษฏี และความสัมพันธพื้นฐาน  

2. เก็บ Literature Review มาตรฐานกฎหมายแนวทางปฏิบัติขอมูลและเอกสารอางอิงตาง ๆ 

เกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง 

 

รายงานผลการดําเนินงาน 

 1. ไดทําการรวบรวมขอมูล และทําการวิเคราะหขอมูล ENG 1, ENG 2, ENG 3, ENG 4 

และMAN 1 ท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการอ่ืนได 

 2. ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเก็บ Domain ท่ีสําคัญท่ีสามารถนําไปใชซํ้าในโครงการ

อ่ืนได ดังนี้ 
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กิจกรรม Domain สําคัญ แนวทางการใชซํ้า 

ENG 1 1.วาระการสัมภาษณผูบริหาร 
 
2.วาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

-ใช เปนแนวทางในการจัดทําวาระการสัมภาษณ
ผูบริหารในโครงการอื่น  
-ใช เปนแนวทางในการจัดทําวาระการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญในโครงการอื่น 

ENG 2 1. แบบสอบถามความตองการของ
ผูใชงานระบบ 
 
2. รายงานวิเคราะหความตองการ
ระบบของผูใชงานระบบจากการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม 
 
 
 

- ใช เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความ
ตองการของผูใชงานระบบ โดยนําไปปรับเทียบเคียง
เพื่อใชงานกับโครงการอื่น 
- ใชเปนตัวอยาง และแนวทางในนําขอมูลท่ีไดจาก 
ENG 1 (ขอมูลUser Specification)นํามาวิเคราะหเพ่ือ
หาความตองการระบบของผูใชงานระบบจากการ
สัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชกับ
โครงการอื่น 
- นําขอมูลรายงานวิเคราะหความตองการของผูใช 
งานระบบไปใชเปนตัวอยางการกําหนดคุณสมบัติของ
ระบบการจัดการความรูตามประเภทผูใชงาน 

ENG 3 1. รายงานวิเคราะหความตองการ 
Software 
 
 
 
2. โครงสรางของชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ในระบบการจัดการความรู
งานนิติกรคดีแพง 

- ขอมูลท่ีไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะห
รวมกันเพื่อกําหนด Function พื้นฐานของระบบจัดการ
ความรู นําไปใชเปนตัวอยาง หรือแนวทางในการ
วิ เคราะหความตองการใชงานระบบปรับเขากับ 
Software 
- ใชเปนตัวอยางและแนวทางการกําหนดโครงสราง
ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในระบบการจัดการความรู
งานโครงการอื่นตอไป 

ENG 4 1. รายงานการสรางและออกแบบ
หนาตาของระบบ 

- ใชเปนตนแบบในการนําความตองการการใชงานท่ี
แปลงเปน Function ของ Software แลว มาทําการ
วิเคราะหประกอบ Template ท่ีมีอยูวา Feature  และ 
Function การใชงานใดควรจะอยูในตําแหนงการใช
งานท่ีใด  

MAN 1 รายงานการจัดทําแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู 

- นําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนกิจกรรมการ
จัดการความรูของโครงการอื่นตอไป 
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