ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
วาระการสัมภาษณผูบริหาร
วาระการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู
การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง
(Knowledge System for developing Civil Suit Lawyer)
(ทานสมศักดิ์ สันทนาคณิต อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา
วาระที่ 1
การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู
Note:
ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552-2561 และแผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2556 ไดกําหนดใหการบริหาร
จัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาองคกรไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการจัดการความรูใน
องคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อใหเปน “ความรูฝง
องค กร” ใหทุ กคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและสามารถพัฒนาตนเองใหเ ปน ผูรู รวมทั้ง
ปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั ย การสู ง สุ ด ได กํ า หนดนโยบายการพั ฒ นาองค ก รอั ย การ
ครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา การ
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รักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน การพัฒนา
องคกรและบุคลากร
“บัญชีองคความรู” กําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
เปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองคความรูสนับสนุนตามแผน
แมบทการจัดการความรู ประกอบดวยองคความรู 100 ลําดับ งานนิติกรคดีแพงเปนองคความรู ลําดับ
ที่ 97 ในภารกิจที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากร (งานสนับสนุนงานอัยการ)
เนื่ อ งด ว ยสํ า นั ก งานอั ย การสูง สุ ด ได ทํ า สั ญ ญาโดยตกลงว าจ า งวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะ สื่ อ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนที่ปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรู โดยสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูใหแก
ข า ราชการฝ า ยอั ย การ จํ า นวน 2 รุ น รวมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 44 คน โดยนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดได รั บ
มอบหมายให มีหนาที่ในการจัดทําองคความรูให ครบตามแผนฯ ดังกลาว พรอมทํารายงานการ
คนควาอิสระตามหัวขอความรูที่นักศึกษาแตละคนไดเลือกสรร
วาระที่ 2
การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
Note:
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ
- ตองการไดขอบเขตของความรู เพื่อนําไปกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพงวา
งานในอํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพงแตละงานมีหลักการที่สําคัญอยางไร ปญหาในการปฏิบัติงาน
คืออะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ทั้งนี้ เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการ
ความรู
- ตองการใหผูบริหารกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ (ขอทราบรายชื่อผูเชี่ยวชาญ)
- ตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการ
ความรูของงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการ
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ความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด (มองในภาพรวมภายใน 3-5 ป ขางหนาวาระบบการจัดการ
ความรูงานนิติกรคดีแพงจะเปนไปในทิศทางใด)
(สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยาง
เปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได)
- ตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงานระบบที่ควรมี (ระบบจัดการความรูนิติกรคดี
แพง)
1. ผูบริหาร (Manager)

(อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย)

2. ผูเชี่ยวชาญ (Expert)

(ผูที่มีประสบการณในการทํางานนิติกรคดีแพงมาเปน
ระยะเวลาหนึ่งแลว และเปนผูมีความรูชัดแจงในงานใน
ตํ า แหน ง นิ ติ ก รคดี แ พ ง เป น อย า งดี สามารถถ า ยทอด
ความรู และมีแนวทางในการเผชิญหนาและแกไขปญหา
ไดเปนอยางดี)

3. ผูใชงานทั่วไป (User)

(ผูที่เ ริ่ มปฏิบัติ ห นาที่นิติ กรคดีแ พง และยัง ไมมีความรู
และประสบการณ ใ นการทํ า งานคดี แ พ ง และงานใน
ตําแหนงหนาที่นิติกรคดีแพง) และพิจารณาขอบเขตใน
การทํางานของผูใชงานควรใชในเรื่องใด

- ขอมูลการใชงานระบบ
1. ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย)
ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงที่เปนหลักสําคัญ ๆ ที่ใชในบริหาร
2. ผูเชี่ยวชาญ
วิธีการทํางาน (ที่ทําใหงานมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการทํางาน) ขอมูลที่ใชในการ
แกไขปญหาในการทํางาน
3. ผูใชงานทั่วไป
ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานนิติกรคดีแพง อํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพงการรวบรวม
กฎหมาย
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- ตองการใหผูบริหารพิจารณาโครงสราง KMS การแบง COP และบุคคลใน COP รวมทั้ง
Project Team
วาระที่ 3
Critical Tasks (ภารกิจสําคัญ) ในงานนิติกรคดีแพง
Note:
ในหัวขอความรู งานนิติกรคดีแพง ตองอาศัยผูมีความรูประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน เมื่อทําสําเร็จจะเปนสวนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการทํางานของนิติกรผูปฏิบัติงาน
คดีแพง และยังสงผลไปถึงการทํางานของพนักงานอัยการ (ดวยหนาที่ที่นิติกรเปนผูสนับสนุนงาน
คดีของพนักงานอัยการ) มีผลใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ภารกิจในการรักษาผลประโยชนของรัฐ
สําเร็จลุลวงเปนไปตามเปาหมายที่สํานักงานอัยการสูงสุดตั้งไว
ภารกิจสําคัญ (งานวิกฤติ) ที่ควรจะแกไขโดยเรงดวนโดยการใชระบบจัดการความรูเขามา
ปรับใชเพื่อแกไขปญหา (ถาไมแกไขจะเกิดผลกระทบไปในทางเสียหายมากที่สุด) ผูบริหารเห็นวา
ควรเปนปญหาเรื่องใดที่จะตองพิจารณาแกไขกอนเปนอันดับแรก
งานนิติกรคดีแพง ตามอํานาจหนาที่แบงออกเปน 3 งานหลัก คือ
1. งานสํานวนคดี
2. งานประสานงาน
3. งานรวบรวม และคนควากฎหมาย
วาระที่ 4
กําหนดตัวผูเชีย่ วชาญที่เกี่ยวของในแตละ Critical Tasks
Note:
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ผูที่เคยมีประสบการณจริงในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง มีความรูชัดแจงในงานที่ปฏิบัติ
ทําใหเกิดประสบการณในการทํางาน สามารถถายทอดวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงไดเปนอยางดี
วาระอื่น ๆ
-ถามรายชื่อบุคคล (ผูประสานงาน)
-เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณผูบริหาร
งานนิติกรคดีแพง (K97)
บทสัมภาษณทานสมศักดิ์ สันทนาคณิต อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15. 00 น.

วันนี้จะมานําเรียนเกี่ยวกับโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง ขอนําเรียนเรื่อง
วัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการใหทราบ
วาระที่ ๑
(ผูสัมภาษณ)
ตามแผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด (ตาม Scoping) ไดกําหนดให
การบริหารจัดการความรูเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาองคกรใหไปสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู โดยหลักการแลวเปนการรวบรวมองคความรูที่อยูในตัวบุคคลและองคความรูที่เปนเอกสาร
ดิฉันเปนผูไดรับทุนการศึกษาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งทุนนี้เปนการรวมมือระหวาง
สํานักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยหัวขอองคความรูที่ไดรับผิดชอบคือ งานนิติกร
คดีแพง ดิฉันจึงตองเขามาทําการศึกษาเกี่ยวกับสํานักงานคดีแพงวาในสวนงานนิติกรคดีแพงวามี
ลักษณะการทํางานเปนอยางไรบาง และขอเรียนนําทานเขาสูวาระที่ ๒
วาระที่ ๒
(ผูสัมภาษณ)
ขอนําเรียนทานทราบวัตถุประสงคของการขอเขาสัมภาษณในครั้งนี้ โดยในประเด็นแรก
ขอใหนําเรียนเพื่อใหทานกําหนดขอบเขตความรูของงานนิติกรคดีแพงวา ควรจะเปนไปในแนวทาง
อะไร มีปญหาอะไรในการปฏิบัติงาน และทานอธิบดีตองการใหงานนิติกรคดีแพงเปนไปในรูปแบบ
ใด
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(อธิบดี)
องคความรูที่จัดทําขึ้นมามีความจําเปนมากในการพัฒนาบุคลากร งานของนิติกรไมวาจะ
เป น สํ า นั ก งานคดี แ พ ง หรื อ สํ า นั ก งานคดี อื่ น ๆ หรื อ ศาลชํ า นั ญ พิ เ ศษต า ง ๆ นิ ติ ก รที่ จ ะเข า มา
ปฏิบัติงานในหนวยงานเหลานี้เราจะตองนํามาฝกอบรมการทํางาน ซึ่งในการที่จะนํามาฝกจะตองเริ่ม
จากการนํามาฝกภาคทฤษฎี จากนั้นเมื่อรูทฤษฎีแลวจึงนํามาฝกในภาคปฏิบัติ ดังนั้น เรื่องการจัดการ
ความรูจึงเปนการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานของนิติกรตามหนาที่ เพื่อใหรูวามีหนาที่อยางไร
และเมื่อรูหนาที่แลวก็ตองรูวาจะมีวิธีในการปฏิบัติงานอยางไร ที่ปฏิบัติมาแลวมีขอผิดพลาดอยางไร
ก็ควรหาทางแกไขใหถูกตอง แลวรวบรวมเปนเอกสารไวเพื่อใหนิติกรที่จะยายมาใหมไดศึกษา ซึ่ง
นิ ติ ก รที่ จ ะเข า มาใหม ก็ จ ะยั ง ไม รู เ รื่ อ งการปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง จุ ด นี้ จ ะช ว ยให ท ราบถึ ง แนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง ซึ่งจะตองพาเขาพบพนักงานอัยการ เจาหนาที่ธุรการ ฯลฯ เพื่อใหทราบถึง
ขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่ธุรการวา เมื่อมีสํานวนเขามาแลวจะตองปฏิบัติอยางไร ตองลง
สารบบอะไรบาง ดังนั้น เราจะรวบรวมองคความรูตรงนี้ไวอยางเปนลําดับขั้นตอน เพื่อที่นิติกรที่จะ
เขามาปฏิบัติงาน ณ สํานักงานคดีแพง จะไดสามารถศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับงานที่ตอง
รับผิดชอบและปฏิบัติได ซึ่งเปนประโยชนมาก ๆ และสํานักงานคดีแพงไมเคยทํามากอน ในเรื่อง
ของการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของงานนิติกรคดีแพงนั้นเปนเรื่องที่ดีมาก และเห็นดวยที่จะทํา
เพราะจะกอใหเกิดประโยชนกับสํานักงานคดีแพงเปนอยางมาก ซึ่งเปนเรื่องที่คิดมานานแลววา นิติ
กรควรจะตองมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานเฉพาะดาน และในสวนของพนักงานอัยการก็ควร
จะมีการจัดฝกอบรม และควรมีการจัดสัมมนารวมกันระหวางหนวยงานอื่นที่ตองทํางานรวมกัน
เพื่อใหรูวาในการทํางานเกิดปญหาขอขัดของอะไรขึ้นบาง เพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหาในการ
ทํางานที่เกิดขึ้น ถามองใหไกลกวานั้น การที่เรามีการจัดการความรูและไดมีการรวบรวมองคความรู
ตาง ๆ นํามาจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานไว เมื่อไปรวมสัมมนากับใครก็จะไดนําคูมือนี้ไปแลกเปลี่ยน
กับหนวยงานอื่น ๆ หากหนวยงานอื่น ๆ ไดรวบรวมองคความรูของเคาไวก็จะเกิดประโยชนในการ
แลกเปลี่ยนความรูแกกันและกัน แตหากหนวยงานอื่นมีการรวบรวมองคความรูเปนคูมือไว แต
หนวยงานของเราไมมีก็จะเปนเรื่องที่นาอาย เพราะเมื่อเริ่มปฏิบัติงานก็ควรมีเอกสารที่จะสามารถ
นํามาอางอิงและเปนแนวทางในการศึกษาการปฏิบัติงานได เชน ถานิติกรที่ยายมาจากสํานักงาน
คดีอาญามาปฏิบัติงานนิติกรที่สํานักงานคดีแพง เคาก็จะไมทราบวางานนิติกรคดีแพงตองทําอยางไร
เพราะงานคดีทั้งสองประเภทมีความแตกตางกัน ดังนั้นถาเราไดรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงเอาไว ซึ่งเมื่อไดรวบรวมและจัดทําเสร็จแลวก็จัดเก็บไวในระบบการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด นิติกรที่เขามาปฏิบัติงานคดีแพงก็สามารถที่จะเขาศึกษาและเปด
ใชงานไดตลอดเวลาในทันที ไมเฉพาะแตนิติกรหรือเจาหนาที่ธุรการเทานั้นที่สามารถเขาใชระบบ
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ได ผูบริหารหรือพนักงานอัยการก็สามารถเขาใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูนี้ไดเชนกัน
ชวงเริ่มตนอาจจะไมสมบูรณนักและทั้งนี้ในอนาคตก็สามารถที่จะพัฒนาใหกาวหนาและสมบูรณ
ยิ่งขึ้นได
โดยสรุป
ประการแรก เพื่อใหนิติกรที่จะเขามาปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงนั้นไดเขามาศึกษาถึงแนวทาง
และวิธีการปฏิบัติกอนที่จะปฏิบัติงานจริง
ประการที่สอง เพื่อเปนขอมูลในการจัดสัมมนารวมกันระหวางนิติกรคดีแพงกับนิติกรของ
หนวยงานอื่น เชน แบงกชาติ, การไฟฟาฝายผลิต, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย, บริษัทบริหารสินทรัพย
ฯลฯ ถาเรารูวิธีการปฏิบัติงานก็จะสามารถแลกเปลี่ยนความรูกันได
ประการที่สาม เพื่อเปนศูนยรวมองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงวามีวิธีการ
ในการปฏิ บัติง านอยา งไร เมื่ อ รับสํา นวนคดีแ ล ว จะตองปฏิบัติ อ ยา งไร มี เ อกสารสํ าคั ญ อะไรที่
เกี่ยวของกับคดีบาง มีปญหาอะไรเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและเมื่อเกิดปญหาขึ้นแลวจะมีวิธีการ
แกไขปญหาอยางไร การรวบรวมพยานหลักฐาน และการติดตอประสานงานทั้งในสวนของบุคลากร
ในหนว ยงาน หรือ นอกหน ว ยงานมี แ นวทางการปฏิ บั ติ อย า งไร ขั้ น ตอนในการปฏิบั ติ ง านเพื่ อ
สนับสนุนงานของพนักงานอัยการทั้งกอนการพิจารณาของศาล หรือในระหวางการพิจารณาของ
ศาล หรือภายหลังการพิจารณาพิพากษาของศาลแลวมีรายละเอียดอะไร มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อยางไรบาง
ผลในระยะยาวจะส ง ผลใหนิติก รซึ่ง ในอนาคตจะตอ งสอบเปน พนั ก งานอัย การ หรือ ผู
พิพากษานั้น ระบบการจัดการความรูนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับตัวนิติกรเองเปนอยางมาก อันจะทํา
ใหสามารถเขาใจการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานคดีเปนอยางดี เมื่อ
สอบไดเปนพนักงานอัยการแลวก็จะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด อันจะกอใหเกิดประโยชนกับสํานักงานอัยการสูงสุดในภายภาคหนาตอไป
(ผูสัมภาษณ)
ตรงนี้ดิฉันขอเจาะประเด็นเชิงลึกวา รูปแบบของนิติกรที่ทานอยากใหเปน หรือขอบเขต
ความรู ความสามารถที่นิติกรคดีแพงจําเปนตองมี เพื่อนําไปสูการกาวเปนนิติกรในอุดมคติตามที่
ทานไดกลาวไวในเบื้องตนแลวนั้น ควรตองเปนอยางไร
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(อธิบดี)
ประการแรก นิติ กรจะตองรูระบบงานของธุรการกอนว าตั้งแตสํานวนเขามาจะตองทํา
อะไรบาง มีสารบบคดีอะไรบางและสํานวนแตละเรื่องตองลงสารบบอะไรบาง ใครเปนผูรับและผู
จายสํานวนบาง นิติกรควรตองรูพื้นฐานตรงนี้
ประการถัดไป ซึ่งเปนประการสําคัญ คือ นิติกรจะตองเปนผูสนับสนุนงานของพนักงาน
อัยการ พนักงานอัยการเปรียบเสมือนเปนพี่เลี้ยงของนิติกร นิติกรจะตองรางคํารอง คําฟอง คําใหการ
เปน และตองรางหนังสือแจงผลคดีเปน รางหนังสือที่จะเชิญตัวความมาใหขอมูลหรือขอเอกสาร
เพิ่มเติม สามารถทําแทนพนักงานอัยการได ซึ่งในที่นี้หมายถึง การรางหนังสือเหลานี้แทนพนักงาน
อัยการ และใหพนักงานอัยการเปนผูตรวจความถูกตองของหนังสือนั้น และพนักงานอัยการก็จะได
นําเสนอผูบังคับบัญชาในลําดับตอไป และหลังจากกระบวนการพิจารณาชั้นศาลเสร็จสิ้นแลวนิติกร
ก็จะตองรูวาจะตองปฏิบัติยังไงตอไป จนเสร็จสิ้นกระบวนการ เชน การบังคับคดี การลางบัญชีเงิน
ยืม ฯลฯ นิติกรจะตองเปนผูรางหนังสือเหลานี้ แตการรางหนังสือนี้ไมไดหมายความวานิติกรจะตอง
เปนผูกระทํา นิติกรเพียงแตมีหนาที่รางและเสนอเรื่องใหกับพนักงานอัยการพิจารณา และพนักงาน
อัยการจะเปนผูลงนามในหนังสือเหลานั้นเอง
(ผูสัมภาษณ)
ขอใหทานไดโปรดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูงาน
นิติกรคดีแพงวา ซึ่งจะสอดคลองกับนโยบายการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่วา “การ
พัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และ
เชื่อถือได ทานตองการใหวิสัยทัศนของงานนิติกรคดีแพงเปนเชนไร
(อธิบดี)
คื อ ให นิ ติ ก รเรี ย นรู อ ย า งเป น ระบบ หมายความว า สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี บ ทบาท
อะไรบาง โครงสรางของสํานักงานอัยการสูงสุดเปนอยางไร คือ เปนสํานักงานอัยการสูงสุด มี
อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผูตรวจราชการ สํานักงานอธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย นิติกร
จะตองรูทั้งหมดประการหนึ่ง
ประการที่สอง ตองรูวาสํานักงานคดีแพงไมไดมีหนาที่โดยตรงในการปฏิบัติใหลุลวงถึง
วัตถุประสงคของสํานักงานอัยการสูงสุดในเรื่องการรักษาผลประโยชนของรัฐ แตมีหนาที่สนับสนุน
ใหหนาที่เหลานี้ประสบผลสําเร็จ คือ เปนภาพรวมของสํานักงานคดีแพง ซึ่งยังมีสํานักงานอื่น ๆ อีก
ที่มีหนาที่สนับสนุนในการรักษาผลประโยชนของรัฐ เชน สํานักงานคดีภาษีอากร สํานักงานคดี
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ลมละลาย ฯลฯ นิติกรคดีแพงจะตองรูทั้งระบบวาสํานักงานที่สนับสนุนนั้นมีสํานักงานอะไรบาง
นั่นคือ การรักษาผลประโยชนของรัฐที่เปนภาพรวม นิติกรจะตองรอบรู คือรูทั้งระบบเปนระบบ รู
อยางกวางขวางไมใชรูแบบแคบ ๆ แลวจึงลงลึกหาความชํานาญพิเศษของสํานักงานคดีแพงวาเปน
อยางไร
สรุปโดยรวม คือ นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูเกี่ยวกับระบบงานทุกดานที่เกี่ยวของกับงาน
รักษาผลประโยชนของรั ฐ ทั้งในสวนของเรื่องงาน (สํานักงานคดี แพง) และสํานักงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ เรียนรูอยางเปนระบบ
(ผูสัมภาษณ)
ขอใหทานกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง
(อธิบดี)
ขอใหพบกับคุณประไพพรรณ ซึ่งเปนผูอํานวยการฝายกิจการทั่วไปของสํานักงานคดีแพง
เพื่อขอรายชื่อผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง ซึ่งจะสามารถใหขอมูลไดเปนอยางดี
(ผูสัมภาษณ)
ประเด็นถัดไป ขอใหผูบริหารกําหนดประเภทผูใชงาน ซึ่งอาจแบงออกไดเปน ๓ ระดับ คือ
ระดับผูบริหาร, ระดับผูเชี่ยวชาญ, และระดับผูใชงานทั่วไป
(อธิบดี)
นิติกรควรรูคําสั่งกําหนดลักษณะงานของนิติกรซึ่งสํานักงานอัยการไดกําหนดไว เพื่อที่
ผูบริหารจะไดทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของนิติกร
ผูบริหารควรรูไดถึงความกาวหนาของการทํางานของนิติกร ผูบริหารควรไดรูถึงการทํางาน
ของนิติกร นิติกรสามารถอธิบายรายละเอียดของงานใหกับผูบริหารทราบได
ผูเชี่ยวชาญ ควรกําหนดใหมีสวนที่เกี่ยวของที่ใชสําหรับรวบรวมผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ไมวาจะ
เปนพนักงานอัยการ หรือนิติกรที่มีประสบการณในการทํางาน เพื่อสามารถใหความรู คําปรึกษา แก
นิ ติ ก รคดี แ พ ง ที่ จ ะเข า มาสอบถาม ให ผู เ ชี่ ย วชาญมี ลั ก ษณะเป น พี่ เ ลี้ ย ง มี ส ว นที่ ส ามารถโพสท
ขอความที่เปนประโยชนแกงานนิติกรคดีแพง
ผูใชงานทั่วไป กําหนดใหเปนเจาหนาที่ธุรการ (หัวหนางาน) ซึ่งควรจะมีรหัส หรือพาส
เวิรส เพื่อเขาดูการทํางานของนิติกร และสามารถติดตอประสานงานระหวางฝายไดทันที (Link)
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นอกจากนี้ยังควรกําหนดสวนที่สามารถใหผูประสานงานจากหนวยงานอื่น สามารถเขาดู
ระบบตรงนี้ ไ ด ด ว ย ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจัด การของนิ ติ ก รคดี แ พ ง ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ คดี ที่
สามารถเปดเผยได
(ผูสัมภาษณ)
จะไดกําหนดตอไปในหนาของระบบ และนํามาใหทานดูอีกครั้งหนึ่งคะ
(ผูสัมภาษณ)
Critical Task งานที่เกิดปญหาของนิติกรคดีแพงที่มีผลกระทบตอการทํางานของพนักงาน
อัยการ และสํานักงานคดีแพง พิจารณาจากประเด็นที่กลาวมาในเบื้องตนแลว เห็นวาควรเปนเรื่อง
การขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง
(อธิบดี)
ตองการใหนิติกรคดีแพงติดตามเกี่ยวกับแนวคําพิพากษาฎีกา ซึ่งทุกวันนี้ยังไมสมบูรณ และ
ควรสนับสนุนใหเรื่องการสงเสริมใหเกิดความรู เพราะยังขาดความรูที่ถูกตองในการทํางานซึ่งตรงนี้
สําคัญ และอีกประการหนึ่งในเรื่องของความมั่นใจในการประสานงาน จุดนี้คงตองมีการฝกอบรม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการประสานงานและติดตอไดอยางราบรื่นระหวางนิติกรคดีแพง กับผู
ประสานงานจากหนวยงานอื่น หรือประชาชนที่มาติดตอ ตองสามารถติดตอไดตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้
คงต อ งจั ด การสั ม มนาเพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให นิ ติ ก รมี ค วามมั่ น ใจในการ
ประสานงานมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ค
วาระการสัมภาษณผูเชีย่ วชาญ
แนวทางการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
(องคความรูที่ 97)
งานนิติกรคดีแพง
1. กลาวแนะนําผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญชื่อ
ตําแหนง
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน

นิติกร
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง
นิติศาสตรบัณฑิต
มีประสบการณในการทํางานงานนิตกิ รคดีแพง ป

2. แจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู
ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552-2561
และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2556 ไดกําหนดใหการ
บริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนา
องคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการจัดการ
ความรูในองคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบเพื่อให
เปน “ความรูฝงองคกร” ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและสามารถพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายการพัฒนาองคกร
อัยการครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1. ดานการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา 2. ดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ 3. ดานการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน 4. ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร
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“บั ญ ชี อ งค ค วามรู ” กํ า หนดขึ้ น ตามภารกิ จ หลั ก ตามพั น ธกิ จ ของสํ า นั ก งาน
อัย การสู งสุ ด เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรู หลัก และองคความรู
สนับสนุนตามแผนแมบทการจัดการความรู โดยประกอบดวยองคความรู 100 ลําดับ งานนิติกรคดี
แพงเปนองคความรู ลําดับที่ 97 ในภารกิจที่ 4 ดานการพัฒนาองคกรและบุคลากร (งานสนับสนุน
งานอัยการ)
ดวยสํานักงานอัยการสูงสุดไดทําสัญญาโดยตกลงวาจางวิทยาลัย ศิลปะ สื่อและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหเปนที่ปรึกษาในโครงการบริหารจัดการความรู โดยสํานักงาน
อัยการสูงสุดไดจัดสรรทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูใหแก
ข า ราชการฝ า ยอั ย การ จํ า นวน 2 รุ น รวมนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 44 คน โดยนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดได รั บ
มอบหมายให มีหนาที่ในการจัดทําองคความรูใหครบตามแผนฯ ดังกลาว พรอมทํารายงานการ
คนควาอิสระตามหัวขอความรูที่นักศึกษาแตละคนไดเลือกสรร
การสั ม ภาษณ ผูเชี่ ย วชาญ เปน ส ว นหนึ่งของการจัดการความรู เปน การจัด เก็ บ
ความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) อันเกิดจากทักษะ และประสบการณจริงในการทํางาน เพื่อ
นําความรูที่ไดดังกลาวมาสรางเปนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด
3. อธิบายวาระการสัมภาษณใหผูเชี่ยวชาญทราบ
วาระที่ 1 การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)
เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู
วัตถุประสงค
ตองการไดขอบเขตของความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง
วาระที่ 2 การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)
เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
วัตถุประสงค
เพื่อจับประสบการณ หลักการคิด How to และ Why ในภารกิจสําคัญใน
หัวขอความรูเ กี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง
วาระที่ 3 กรณีศึกษา (Case Study Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูที่เก็บมาใชงานไดหรือไม
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วัตถุประสงค
เพื่อทดลองรอยเรียงหลักการที่ไดจากการจับความรูในการแกปญหา
ตรวจสอบวาประสบการณ แนวคิด และหลักการที่จับจากผูเชี่ยวชาญใน
การสัมภาษณเพียงพอหรือไมสําหรับการทํางานจริง
วาระที่ 4 การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูท ี่จับได ถูกตองและตรงกับผูเ ชี่ยวชาญ
หรือไม
วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ Knowledge Engineer วาตรงกับความรู
ประสบการณที่ผูเชี่ยวชาญถายทอดใหหรือไม
4. วาระการสัมภาษณ
วาระที่ 1 การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)
เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู
OVER VIEW (5 นาที)
ขอใหผูเชี่ยวชาญอธิบายภาพรวมลักษณะการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง ตลอดทั้งบทบาทอํานาจหนาที่
ของนิติกรคดีแพงในฐานะผูสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง
วาระที่ 2 การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)
เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
1. ใหผูเชี่ยวชาญอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีอะไรบาง แตละขั้นตอนมี
ปญหาอุปสรรคอะไร ตองใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเรื่องอะไร
o ขั้นตอนกอนการปฏิบตั ิงานนิติกรคดีแพง (งานคดี)
- การตรวจรับสํานวน
จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเรื่องอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเรื่อง
นั้น มีปญหาอุปสรรคอะไร ผูเชี่ยวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเรื่องอะไร ใน
การแกไขปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใดที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
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o ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาชัน้ ศาล
- การยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลงตอศาล
จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเรื่องอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเรื่อง
นั้น มีเอกสารสําคัญอะไรที่ตองเตรียมเพื่อใชประกอบการยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/
คําขอ/คําแถลงบางปญหาอุปสรรคอะไร ผูเชี่ยวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวัง
เรื่องอะไร ในการแกไขปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใดที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
o ขั้นตอนหลังการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล
ดําเนินการอยางไร มีกฎหมาย ระเบียบใดทีเ่ กี่ยวของกับเรือ่ งนี้
2. งานนิติกรคดีแพง งานใดถือวาเปนงานวิกฤติ (หากเกิดขึ้นจะกอใหเกิดความเสียหาย) เกิด
จากสาเหตุใด งานวิกฤติดังกลาวจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญใชวิธีการแกไขปญหาอยางไร
ทําไมถึงแกไขปญหาดวยวิธีการนั้น เทคนิคหรือขอควรระวังที่สําคัญในการแกไขปญหาเกี่ยวกับงาน
นั้น
วาระที่ 3 กรณีศึกษา (Case Study Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูที่เก็บมาใชงานไดหรือไม (เปนตัวแทนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จริงมาแลว/ กําลังดําเนินการ/ มีโอกาสเกิดจริงในอนาคต)
ขอใหผูเชี่ยวชาญพูดถึง Case Study ที่เกี่ยวกับงานวิกฤติซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะ
เหตุใด เทคนิคหรือหลักสําคัญที่ไดจาก Case Study ดังกลาวคืออะไร สามารถนําไปใชในการทํางาน
ไดจริงหรือไม
วาระที่ 4 การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูท ี่จับได ถูกตองและตรงกับผูเ ชี่ยวชาญหรือไม
ขอใหผูเชี่ยวชาญแนะนํา
- ผูเชี่ยวชาญทานอื่น เพื่อนํามาจัดทําทําเนียบผูเชี่ยวชาญ
- เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพงมีอยูที่ใดเพื่อนํามาใสในระบบ KMS
- การคนหาขอมูลทางระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานนิตกิ รคดีแพงสืบคนไดที่ใดบาง
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แบบบันทึกการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
(องคความรูที่ 97)
งานนิติกรคดีแพง
1. วาระการสัมภาษณ
วาระที่ 1 การกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting)
เปนการกําหนดขอบเขต การจับความรู
OVER VIEW (5 นาที)
ขอใหผูเชี่ยวชาญอธิบายภาพรวมลักษณะการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการดําเนินคดีแพงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง ตลอดทั้งบทบาท
อํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพงในฐานะผูสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการในการดําเนินคดี
แพง
ภาพรวมงานนิติกรคดีแพง
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วาระที่ 2 การจับความรู (Knowledge Capture Meeting)
เปนการเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญ
1. ใหผูเชี่ยวชาญอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงมีอะไรบาง แตละขั้นตอนมีปญหา
อุปสรรคอะไร ตองใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเรื่องอะไร
 ขั้นตอนกอนการปฏิบตั งิ านนิติกรคดีแพง (งานคดี)
การตรวจรับสํานวนจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเรื่องดังตอไปนี้
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ปญหาอุปสรรค/เทคนิคพิเศษ/ขอควรระวัง

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
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 ขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นศาล
-การยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลงตอศาล
จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญตองพิจารณาเรื่องอะไรบาง ทําไมถึงตองพิจารณาเรื่องนั้น
มีเอกสารสําคัญอะไรที่ตองเตรียมเพื่อใชประกอบการยื่นคําฟอง/คําใหการ/คํารอง/คําขอ/คําแถลง
บาง มีปญหาอุปสรรคอะไร ผูเชี่ยวชาญใชเทคนิคพิเศษและขอควรระวังเรื่องอะไรในการแกไข
ปญหาอุปสรรคนั้น มีกฎหมาย ระเบียบใด ที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้
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ปญหาอุปสรรค/เทคนิคพิเศษ/ขอควรระวัง

กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
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2. งานนิติกรคดีแพง งานใดถือวาเปนงานวิกฤติ (หากเกิดขึ้นจะกอใหเกิดความเสียหาย) เพราะเหตุใด
งานวิกฤติดังกลาวจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญใชวิธกี ารแกปญหาอยางไร ทําไมถึงแกปญหา
ดวยวิธีการนัน้ เทคนิคหรือขอควรระวังที่สาํ คัญในการแกปญหาเกี่ยวกับงานนั้น
งานนิติกรคดีแพง งานที่ถือวาเปนงานวิกฤติ คือ
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จากประสบการณของผูเชี่ยวชาญใชวิธีการแกไขปญหา ดังนี้

151
วาระที่ 3 กรณีศึกษา (Case Study Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูที่เก็บมาใชงานไดหรือไม (เปนตัวแทนปญหาตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นจริงมาแลว/ กําลังดําเนินการ/ มีโอกาสเกิดจริงในอนาคต)
Case Study ที่นาสนใจ ไดแก

เทคนิคหรือหลักสําคัญที่ไดจาก Case Study ดังกลาวคือ
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วาระที่ 4 การสอบทานความเขาใจ (Validation Meeting)
เปนการตรวจสอบวาความรูที่จับได ถูกตองและตรงกับผูเชี่ยวชาญหรือไม
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3. ขอใหผูเชี่ยวชาญแนะนํา
- ผูเชี่ยวชาญทานอื่น ไดแก

- เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพงมีอยูที่
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- การคนหาขอมูลทางระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานนิตกิ รคดีแพงสืบคน

ภาคผนวก ง
บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
งานนิติกรคดีแพง (K97)
บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา

(ผูสัมภาษณ)
คะ วันนี้หนูจะเขาทําการจับความรูพวกพี่เกี่ยวกับ Task งานที่สําคัญกอนเลยนะคะ กอนอื่น
นะคะพี่ก็จะขอถามพวกพี่เกี่ยวกับเรื่อง ขอบเขตของงานนิติกรคดีแพงนะคะวางานนิติกรคดีแพง
มีอะไรบาง ลักษณะภาพรวมของงานนิติกอนนะคะ ที่พวกพี่ตองปฏิบัติทั้งหมด ทั้งภาพรวม Scope
รวม ๆ วาจะตองทําอะไรบาง คอย ๆ ทีละขั้นก็ไดคะพี่
(ผูเชี่ยวชาญ)
ภาพรวมของเราก็คือ เวลาทํางานของเราจะเปนฝายสนับสนุน สนับสนุน ก็คือ เปนงานที่เรา
ต อ งช ว ยสนั บ สนุ น งานพนั ก งานอั ย การในการตรวจสอบสํ า นวนนะครั บ การรวบรวมพยาน
หลักฐาน และก็การดําเนินคดีชั้นศาลซึ่งรวมหมดทุกอยาง
(ผูสัมภาษณ)
ก็คือสนับสนุนพนักงานอัยการในการดําเนินคดีจนเสร็จงาน
(ผูเชี่ยวชาญ)
จนถึงขั้นการลางบัญชี และการสงเงินคาธรรมเนียมเหลือจายคืนก็ตองทํา
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(ผูสัมภาษณ)
เทาที่ศึกษาในลักษณะงาน ก็คือ มันจะมีในสวนของงานคดีกับในสวนที่เปนการประสาน
งานคดีและการรวบรวมกฎหมาย ไมทราบวาของพวกพี่นี่จะตองมีการใหคําปรึกษากับผูที่มาติดตอ
ดวยไหมคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ไมนะครับตรงนี้ แตงานเราจะเปนเรื่องของการประสานงานกับตัวความ แตบางสํานวนถึง
เราจะถึ งแม เ ราจะไม ไ ด เ ป น ผู แ ก ตา ง แต เ ราก็ ต อ งให ข อ แนะนํ า ถ า เป น ในคดี อ ย า งคดี คุ ม ครอง
ผูบริโภคที่มันลางสํานวนกอนนี่ที่มันเปนกฎหมายใหมที่คอนขางจัดเปนคดีความจากคดีคางเกานะ
คะ จากคดีคุมครองผูบริโภคนี่ก็จะไมรูขั้นตอนของกฎหมาย มันอาจจะมีผูประสานงานมาสอบถาม
นะคะวาเขาเปนผูเสียหายในคดีคุมครองผูบริโภคที่เคยฟองอยูที่ศาลแพง และเคยมีคดีตอแพง เราก็
ไปชวยเขา ใหขอแนะนําทางกฎหมายเบื้องตนนะคะ
(ผูสัมภาษณ)
ก็คือ มี ใ นสว นของการใหคําแนะนําทางกฎหมายดว ยหรือเปล าคะ ในส วนคดีที่พ วกพี่
รับผิดชอบ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ของเรานี่ไมมีกฎหมายกําหนดหนาที่ในการใหคําแนะนําครับ ไมมีนะ แตในสวนของงาน
อัยการเขาก็มีนะในสวนที่มันจะเปนคดีหรือวาเปนคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลที่หมดอายุ
ความนี่ก็จะเปนเรื่องของการตอบขอหารือ หรือวามีคดีอยูในระหวางศาลพวกนี้ ปญหาที่เราตอบก็จะ
มีผลตอคดี พวกผมจะเปนคนตอบ
(ผูสัมภาษณ)
อั น นี้ ถ า หนู จ ะมองว า พวกพี่ เ ปรี ย บเสมื อ นผู ป ระสานงานที่ ใ ห คํ า ปรึ ก ษาระหว า ง
ผูประสานงานคดีดวยกัน
(ผูเชี่ยวชาญ)
ใชแลวครับ คือสวนของเรานี่ก็คือการใหคําปรึกษาขั้นตอนในการดําเนินคดี วิธีการที่จะตอง
ดําเนินการอะไรยังไง เพราะวาบางหนวยงานเขาไมเคยถูกฟองอยางนี้ เราจะพูดถึงขั้นตอนการ
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จัดเตรียมเอกสารนะครับ ที่ตัวความเขาโทรมานัด ตอนประสานงานก็จะตองทําอะไรยังไง ตอง
เตรียมและจะใชเอกสารอะไรบาง
(ผูสัมภาษณ)
ในสวนของงานคดีที่พวกพี่จะตองรับผิดชอบนะคะ มันมีงานคดีอะไรบาง ตรงนี้หนูเจาะลง
ไปเลยวางานคดีที่พวกพี่ตองไดรับผิดชอบชวยงานอัยการตรงนี้นะคะ มีคดีประเภทอะไรบาง ก็คือจะ
เปนวาตาง แกตาง ใชไหมคะ วาตางก็จะแยกออกไปวาที่เคยนําเรียน เปนคดีละเมิด...
(ผูเชี่ยวชาญ)
คดีผิดสัญญา แลวก็คดีคาทดแทนที่มันคางอยูนะครับ ที่มันยังคางอยูนะครับ ที่มันดัง ๆ ก็จะ
เปนคดีที่ศาลแพงกอนที่ศาลปกครองจะเปดทําการนี่นะครับ
คดีผูบริโภคนะคะ เปนคดีเดิมที่คงคางนะคะ
(ผูสัมภาษณ)
งั้นในสวนที่เปนคดีอื่น ๆ นี่จะเปนประเภทอะไรบางคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
คดีขับไล คดีขอเฉลี่ยทรัพย คดีสาขาที่มันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับคดีนะครับ คํารองการขอ
เฉลี่ยทรัพย และก็คดีจํานอง มันก็เคยมีนะ แตเราจะบอกไมเคยมีไมไดนะ
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้ก็คือเปนการใหรายละเอียดไว นะคะ นอกจากนี้ยังมีอื่น ๆ อีกไหมคะที่พี่ ๆ ไดรับ
มอบหมายจากอัยการที่นอกเหนือจากงานคดีอะไรอยางนี้
(ผูเชี่ยวชาญ)
ก็คงจะเปนสงหมาย คนหาคําพิพากษา กฎหมาย ระเบียบนะคะ กอนฟองอะไรอยางนี้นะคะ
อันนี้ฟองหรือแกตาง
(ผูสัมภาษณ)
อออันนี้ยังอยูในภาพรวมอยูคะ เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของพวกพี่
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(ผูเชี่ยวชาญ)
อํานาจหนาที่ในการตรวจสอบบุคคลเปนลมละลายหรือไม ซึ่งบางสํานวนเราตรวจสอบเอง
ไมไดมอบใหใครตรวจ ก็มีตัวความหนึ่งของคดีที่กองนะ ฟองเจ็ดลานกวา พอตัดสินฟองไปสิบกวา
ลาน แตพอลูกหนี้ถูกพิทักษทรัพยนะครับ กอนที่จะนับตังคนะครับ ฎีกาขอไมทัน ขอผิดเลย
(ผูสัมภาษณ)
คราวนี้หนูขอเขาวาระที่ 2 ของพวกพี่เลยละกัน เปนเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานคดีของ
นิติกรนะคะ วาในสวนของงานคดีที่พวกพี่เขาไปสนับสนุนพนักงานอัยการนี่มันมีขั้นตอนอยางไร
บางที่พวกพี่จะตองทําคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
การตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน
คะ ขั้นตอนแรกก็คือเปนการตรวจสอบสํานวน คําสั่งของศาลนะครับที่ตองตรวจสอบ
สํานวนก็คือการดูและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพื่อใหดําเนินการ
ขั้นที่ 2 ก็คือ จัดเตรียมและก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ มันจะมีการจัดเตรียมเอกสาร
และรวบรวมนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
ขั้นตอไปตองทําอะไรเหรอคะ พอจัดเตรียมรวบรวมเอกสารแลว
(ผูเชี่ยวชาญ)
ชวยในการตรวจ ทาน ราง นะครับ คําคูความ
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้มันจะอยูในฟอรมการจัดเตรียมรวบรวมเอกสารไหมพี่สฤษฎิ์ ถาเราจะมองวา ถาขั้นที่
3 ตอจากนั้นก็คือวานํายื่น
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(ผูเชี่ยวชาญ)
ครับผม กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล การนําไปยื่นก็คือเปนกระบวนการหนึ่ง
(ผูสัมภาษณ)
ก็คือในชั้นศาลนะคะ แลวจากนั้นตองทําอะไรอีกไหมคะพี่ ในสวนของคดี
(ผูเชี่ยวชาญ)
สวนที่สูคดีก็จะเปนการติดตามคําสั่งศาลนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
เปนการติดตามคําสั่งศาลนะคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
และรายงานผลนะครับ ผลการดําเนินการเปนอยางไรก็เขียนรายงานผลนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
ขั้นตอนตอไปตองทําอะไรตอคะพี่หลังจากติดตามคําสั่ง
(ผูเชี่ยวชาญ)
บางอยางก็ตองมีการแจงผลเหมือนกันนะ
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้เราเรียกวาเปนการแจงผลคดีใหตัวความแจงความคืบหนาเหรอคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
คือแจงความคืบหนาคดีนะ คือแจงใหเปนระเบียบนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
แลวนอกนั้นขั้นตอนมีอะไรตออีกไหมคะพี่ ในสวนของงานคดีนะคะพี่ คือเราจะไมได
เจาะลึกลงไป เอาแคเปนหัว ๆ มากอนแลวเราคอยไปเจาะลงในแตละอันอีกทีหนึ่ง คืออันนี้จะเอาแต
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Head หัวมันกอนเพื่อจะนําไปทําตัวหลัก คือในสวนของการเจาะรายละเอียดคือเราไดตรงนี้นะคะ
แลวมีอะไรตออีกไหมคะ หนูจะไดไปตอได ก็คือตรงนี้ตองการหลักสําคัญวาในสวนของงานคดีนี่ที่
จะตองไปทํา ตองทําอะไรบาง แลวก็ถาอยางนั้นที่ไดคุยกันไววา ในสวนชั้นบังคับคดีรึเปลา
(ผูเชี่ยวชาญ)
อันนี้คือแคสวนรับเหรอ มันก็ยังไมมีในสวนของดําเนินการ อันนี้พอไปยื่นจริง ๆ Scope
มันควรจะเปนอยางนี้นะครับ งานตรวจสอบสํานวนนะครับแลวก็รวบรวมพยานหลักฐาน สวนแรก
ควรจะเปนอยางนี้ สวนที่สองก็คือสวนดําเนินคดีของชั้นศาล สวนที่สามก็จะเปนสวนของการบังคับ
คดี สวนสุดทายจะเปนเรื่องการลางทะเบียนเงินยืม จะเปนอยางนี้นะครับ ก็เปนภาพใหญ ๆ นะ
(ผูสัมภาษณ)
ก็ คื อ ให แ ก ไ ขว า ขั้ น แรกก็ คื อ เรื่ อ งของการตรวจสอบเบื้ อ งต น การตรวจสอบและ
พยานหลักฐาน ขั้นที่สองก็คือการจัดเตรียม เมื่อกี้พี่บอกวาขั้นแรกคือตรวจสอบสํานวนใชไหมคะ
ขั้นที่สองคือรวบรวมพยานหลักฐาน และเอกสารประกอบคดี หรือไมใช คือรวมกันในขั้นเดียวกัน
เลยเหรอคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ครับ รวมเปนอันเดียวกันเลย
(ผูสัมภาษณ)
คะ แลวงานชิ้นตอไปละคะพี่
(ผูเชี่ยวชาญ)
ชั้นศาลในสวนกระบวนการพิจารณา ขั้นที่ 3 ขั้นบังคับคดีนะหลังจากที่ขึ้นศาลแลว เปนการ
ดําเนินการภายหลังศาลมีคําพิพากษานะครับ อันที่สี่ก็จะเปนการลางบัญชีนะครับ รวมแลวสี่สวน
ครับ
(ผูสัมภาษณ)
คราวนี้ที่คุยกันไววาสวน Task งานสําคัญ คือ ในงานสําคัญที่พวกพี่อาจจะทํากอนเปนสิ่ง
แรกที่พ วกพี่ ทํากั นอยู คื อ งานตรวจสํา นวนคดี เบื้ อ งตน ในส ว นของที่เปน คดี แ กตา งถูก ไหมค ะ

161
อยากจะขอเจาะในสวนของตรงนี้เลย ซึ่ง Task งานยอย ๆ นี่ ก็คือจะยังไมพูดถึงตรงนั้น จะพูดถึงใน
เรื่องขั้นตอนการตรวจสํานวนกอนเปนอยางแรกนะคะ
เรื่องการตรวจสํานวนคดี ทีนี้หนูจะถามพวกพี่เพิ่มเติมวาอยากจะใหทําระบบทั้งในสวน
สํานวนแกตางและก็วาตางไปเลยไหม เพราะวาแคขั้นตอนตรวจสํานวนนะคะมันไมไดลงลึกไปถึง
กระบวนการชั้นศาลอะไรอยางนี้ ก็คือหมายถึงการทําทั้งคูคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ไดนะ มันก็ไมไดเยอะขนาดนั้นนะครับ เพราะถาแคตรวจสํานวนก็จะมีแคเบื้องตน
(ผูสัมภาษณ)
คะจะไดทําทั้งแกตางและวาตาง งั้นเริ่มที่การตรวจสํานวนแกตางกอนแลวกันนะคะ
การตรวจสํ า นวนคดี แ ก ต า ง ขั้ น แรกที่ ต อ งทํ า เลยเมื่ อ ได รั บ ปุ บ จะต อ งทํ า อะไรบ า งค ะ
ขั้นตอนแรก
(ผูเชี่ยวชาญ)
เมื่อพนักงานอัยการที่เรารับผิดชอบไดรับสํานวนเขามาเราก็ตองตรวจสอบ ตองดูตัวความ
กอนที่เปนนิติบุคคลถึงจะรับแกตาง ตรวจสอบเรื่องสถานะตัวความนะครับ สถานะของตัวความ
อํานาจวาพนักงานอัยการมีอํานาจรับวาตางคดี รับแกตางคดีใหหรือไม
(ผูสัมภาษณ)
คือตรวจสอบสถานะตัวความเหรอคะพี่
(ผูเชี่ยวชาญ)
ใชครับ
(ผูสัมภาษณ)
ใหหนูใสเปน Task วาไงดีคะ วาตรวจสอบสถานะตัวความเหรอคะ คะในขั้นการตรวจสอบ
สถานะตัวความนี่หนูจะลงลึกไปเลยวาเราตองดูอะไรบาง
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(ผูเชี่ยวชาญ)
อันนี้ คือ พูดถึงเรื่องแกตางกอนนะครับ จะลงลึกละนะ
(ผูสัมภาษณ)
คะ วาการตรวจสอบสถานะตัวความนี่ พวกพี่จะตองดูอะไรบาง
(ผูเชี่ยวชาญ)
โดยหลั ก นี่ เ ราจะตรวจสอบอยู 3 ตั ว ก็ คื อ หนึ่ ง เป น หน ว ยงานรั ฐ สองเป น หน ว ยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือสามเปนหนวยงานสวนทองถิ่น ถาเปนสวนราชการตาม พรบ. อะไร คือตามที่เปน
หนวยงานที่เรารับแกตางหรือวาตางก็ไดครับ ใชไหมตามพระราชบัญญัติวาดวยการแกตาง พ.ศ.
2553 นะครับ
(ผูสัมภาษณ)
ก็คือตัวกฎหมายก็ตองดู พรบ. องคกรอัยการและพนักงานอัยการนะคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
มาตรา 14 มันจะมีอยู 2-3 สวน 14(3) (4) นะครับ
(ผูสัมภาษณ)
คะ นอกนั้นเราดูไดจากที่อื่นอีกไหมคะ 14(3) (4) (5) แลวมีระเบียบอื่นที่ตองดูในตรงนี้ไหม
คะพี่ นอกเหนือจากตรงนี้แลว นอกจาก พรบ.
(ผูเชี่ยวชาญ)
นอกจากนั้นก็จะมีในสวนของคําสั่งของอัยการสูงสุด จะมีเฉพาะบางเรื่องนะครับ อยางเชน
ผมชอบอางดวยนะครับ อยางคดี ททท. ทีโอที โจทกก็อางวาจริง ๆ เขา พรบ. อัยการฯ แตไปเขาเรื่อง
ของคําสั่ง
(ผูสัมภาษณ)
พี่มีเลขคําสั่งเลยไหมคะ จะไดแนบไปในตรงนี้เลย
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(ผูเชี่ยวชาญ)
ผมตองไปคนสํานวนใหนะครับ เดี๋ยว Mark ไวละกันเดี๋ยวผมดูให เพราะวาหัวหนาเขามอง
วามันเขา พรบ.อัยการ ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐวิสาหกิจนะครับ ผมก็บอกวาไมใช มันแปรสภาพมา
เปนมหาชนแลว ใชไหมครับ
(ผูสัมภาษณ)
ก็คือตรงนี้คือตองจําเปนตองอางมาดวยนะคะ จะไดประโยชนตรงนี้ดวย แลวนอกนั้นตองดู
ตามระเบียบคําสั่งอื่น ๆ อีกไหมคะที่เกี่ยวของกับตรงนี้ ที่เปนเทคนิคของพวกพี่เลยวาตองเอามาดู
ดวย ในการพิจารณาเรื่องตรงนี้
(ผูเชี่ยวชาญ)
พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในป พ.ศ. 2545 มันจะ
เป น ที่เราดูนะวาถ ามั นเป น ที่ห นว ยงานของรัฐ มัน จะมีสองสวนของกฎหมาย มี ระเบีย บบริหาร
ราชการแผนดิน 2534 แลวก็จะมี พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 แลวก็มีอันที่แกไข
หลังจากนั้นอีกนะ ก็จะมี พรบ.อีกอันหนึ่ง คือ พรบ.กิจการบริหาร พ.ศ.2545 อีกอันหนึ่งนะครับ
มีอยู 2 ฉบับ เชน รพช. คือ รฟม.นะครับ รถไฟฟามหานครนี่นะครับ ซึ่งจากเดิมอยูสํานักนายกฯ
ปจจุบันพอใช พรบ.โอนนะครับ มันก็จะเขาคําสั่งดูแลของกระทรวงคมนาคม และอยางกรมธรรมา
ธิการ อยางนี้เขายุบรวมเปนฝายบริหาร โอนทั้งบุคลากรนี่ไปใหกับกรมทางหลวงชนบท ซึ่งกรมทาง
หลวงชนบทก็จะมา สมัยกอนกรมโยธาธิการสังกัดมหาดไทย เพราะเขาโอนมานะครับ
(ผูสัมภาษณ)
มีอะไรอีกไหมคะพี่ ในเรื่องแรกที่เปนเรื่องตรวจสอบสถานะตัวความ
(ผูเชี่ยวชาญ)
แลวก็หนวยงานอื่นนะครับ หนวยงานอื่นที่อยางเชน องคการมหาชนเขาจะมีพระราชบัญญัติองคการมหาชน 2542 ใชที่เปนองคการมหาชน ตองไปดู พรบ. องคการมหาชนนะครับ เขา
จะระบุไวเลยวา เขาจะประกาศเกือบทุก ๆ ปเลย
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้จะมีประกาศทุกป แตมิไดมี พ.ศ.ระบุใชไหมคะพี่
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(ผูเชี่ยวชาญ)
ไมครับ เขาจะประกาศออกมาเรื่อย ๆ วาจะใหหนวยงานไหนเปนองคการมหาชน เพราะวา
ผมมีสํานวนที่จะโอนไป
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้พี่พอจะมีบันทึกไวบางไหมคะ มี พรบ.ตัวนี้อยูในมือบางไหมคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
มี ค รั บ องค ก ารมหาชนมี น ะ คื อ เขาจะประกาศทุ ก ป น ะครั บ เดื อ นหนึ่ ง ประมาณ 2-3
หนวยงาน คือมันจะมีคดีอยาง SME นะครับ มันมีปญหาวามันเปนองคการมหาชนนะถามันเปน
องคการมหาชนนะครับ มันจะอยูในบังคับของ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ แตถามัน
ไมเปนนี่นะครับ มันไมเขาเลย SME นี่มันไมเขาเลย มันก็เลยตองเขาที่ศาลปกครอง มันจะใชเรื่อง
ของความรับผิดทางละเมิดมา แตตรงนี้ใชบังคับไมไดนะครับ มันจะมี Case หนึ่งนะพี่ มีผูอํานวยการ
นะไปเอารถหลวงมาขับใชเปนรถประจําตําแหนง พอเปลี่ยนคนใหมมาไลเบี้ย สตง.มาตรวจ ก็ตรวจ
ไมเจอวาขับรถผิดประเภท ตาม พรบ.จัดตั้งงบเขาก็ไมใหอํานาจจัดตั้งเพราะขับรถผิดประเภท เขาไล
เบี้ยเลยทีนี้ ทีนี้ สตง.ก็ตัวความทําตอ และทีนี้เวลาที่จะเรียกใหชดใชเงินนี่นะครับ ทางนี้เขาก็ไปใช
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด แต พรบ.นั้นมันไมใชองคการมหาชนอยางนี้นะครับ มันไมใช เมื่อมัน
ไมใชปบนี่คุณก็ตอบคําสั่งในศาลไมได แตมันเปนเรื่องที่เจาพนักงานละเมิดในการปฏิบัติงาน อยาง
นี้มันก็ตองฟองศาลปกครอง แตไมสามารถที่จะใชมาตรการทางปกครองมาเชื่อมใหเขาดําเนินคดีได
เพราะมันเปนเจาหนาที่ของรัฐนี่คอนขางยากนะ
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้เปนเรื่องของการตรวจสอบสถานะ ทีนี้มีอยางอื่นอีกไหมคะที่เราตองดู
(ผูเชี่ยวชาญ)
กฎหมายที่เกี่ยวของก็จะมีกฎหมายแพงและพาณิชยคะ
(ผูสัมภาษณ)
ในสวนของการตรวจสอบสถานะตัวความพี่วาตรงนี้ที่เราตองดูกฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบ
อะไรอยางนี้ มีอีกไหมคะ
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(ผูเชี่ยวชาญ)
ไมมีนะ นี่ไลมาครบแลวนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
แตหนูทวนใหพี่นะคะ ไมรูจะครอบคลุมไหมนะคะ เดี๋ยวหนูไปลิสตมาอีกทีแลวใหพวกพี่ดู
อีกครั้งนะคะ คราวนี้ในขั้นตอนแรกที่พี่บอกวาตองตรวจสอบเรื่องสถานะตัวความ ก็คือเรียบรอย
แลว มี 3 สวนคือ หนวยงานของรัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น คราว
นี้ขั้นตอนตอไปหลังจากตรวจสอบสถานะตัวความแลว ตองดูเรื่องอะไรคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
สองก็คือหนังสือนําสงเหรอคะ หนังสือนําสงคดีของตัวความ คือหนังสือนําสงนะครับ
รับรองอะไรบาง ก็คือตองดูในสวนที่เขาขอความอนุเคราะหอะไรจากเรานะครับ และเราตองทํา
ใหกับใครบาง กอนที่หนังสือเขาจะนําสงมา แลวสิ่งที่สงมาดวยนี่นะ มีเอกสารครบไหม จากนั้นเราก็
ตองมาดูสิ่งที่สงมาดวยก็จะประกอบดวยหมายเรียก และก็คําฟองนะครับ
นอกจากคําฟองก็จะมีใบแตงนะคะที่สําคัญ
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้เปนสวนที่สําคัญนะคะ หมายเรียก คําฟอง และก็ใบแตง
(ผูเชี่ยวชาญ)
ตรวจสอบลายเซ็นวามีการเซ็นครบไหมนะครับ ตรวจสอบเอกสารที่เขาแนบมาใหนะครับ
ตามที่เขาอางมานะคะ เพราะบางคนไมไดให ก็คือหมายเรียก และสําเนาคําฟองตั้งแตแรก
แลวนะคะ
(ผูสัมภาษณ)
คะ มีอยางอื่นอีกไหมคะที่เราจะตรวจสอบหนังสือนําสง
(ผูเชี่ยวชาญ)
ไมมีแลวนะ ก็มีแคนี้แหละ ก็มีอยู 3 อยางนะครับ
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(ผูสัมภาษณ)
หนูได 4 นะพี่
(ผูเชี่ยวชาญ)
ครับ 4 ครับ
(ผูสัมภาษณ)
หนึ่งตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ใชไหมคะ สองคือตรวจสอบในสวนของตัวความวาขอ
ความอนุเคราะหใหแกตางใคร ก็คือเฉพาะที่เขาระบุมาเทานั้น ถูกไหมคะพี่ สามก็คือตรวจสอบในสิ่ง
สงมาดวย ก็คือพี่แยกเปนหมายเรียก สําเนาคําฟอง ใบแตงทนาย และสวนที่สี่หนูก็บอกวาดูในสวน
ของหลักฐาน เอกสารสิ่งที่แนบมาวาครบหรือไม
(ผูเชี่ยวชาญ)
ออ มันอยูในสิ่งที่สงมาดวย ก็คือตามที่เขาจะแนบอะไรมาดวย
(ผูสัมภาษณ)
ไดคะพี่ อันนี้เปนสามสวนนะคะ อันนี้เราจะมาลงลึกในแตละสวนละ หมายเรียกและคําฟอง
อยูดวยกันละ หรือวาจะแยกละ
(ผูเชี่ยวชาญ)
อยูดวยกันนะแหละ
(ผูสัมภาษณ)
คะ ก็คืออยูในสวนของสิ่งที่สงมาดวย จะแยกในสวนของสําเนาหมายเรียก กับสําเนาคํา
ฟองออกเปนคนละสวนไหมพี่ เพราะหมายเรียกจะไดเจาะลึกระยะเวลาการนัดหมายอะไรอยางนี้
หรือเปลาคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ครับ ก็แยกก็ไดครับ
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(ผูสัมภาษณ)
คราวนี้หนูจะเจาะไปในสวนของแตละอันเลยนะวาสวนแรกที่พี่บอกวาตองดูขอเท็จจริง
เบื้องตนนี่เราตองดูอะไรบาง ในสวนของเท็จจริงเบื้องตนที่เกี่ยวกับคดี 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 อันนี้ขอเท็จจริงเบื้องตน หนูเริ่มคดีละเมิดกอนละกันนะคะ เอาที่หลัก ๆ ไหมพี่ หรือวา
เอาตามที่พี่วามันสําคัญตองดูไหม ถาตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตนนะคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
มันก็ตองดูนะ แตเวลาเตรียมขยายระยะเวลาละ เราตองดูศาลจังหวัดอะไรหรือเปลา

168
(ผูสัมภาษณ)
อยางที่วาขอเท็จจริงเบื้องตนที่หนูเคยมาสอบถามพี่วาอยางคดีละเมิดอยางนี้ก็ตองดูวา...
(ผูเชี่ยวชาญ)
ออหามูลเหตุแหงการดําเนินคดี
คะวามูลเหตุแหงการดําเนินคดีมันไดไหม เรารับไดไหม
(ผูสัมภาษณ)
อยางนี้นะคะพี่ วามันเกิน 1 ป หรือวาเกิดอะไรไหมนะคะพี่ ที่หนูเคยใหพี่อธิบาย
(ผูเชี่ยวชาญ)
อันนี้พูดถึงแกตางนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
ใช แกตาง คะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
จริง ๆ พูดถึงเรื่องแกตางเขาไมนาลงแยกนะ นาจะลงรวมกันได ผมวาอยางนั้นนะครับ
เพราะวาผมมองโดยหลักวาก็คืออํานาจนี่ เพียงแตวาเราไปเจาะลงไปถึงประเด็นที่วาอายุความ
มันเปนขอหาแคนั่นเอง อันนั้นนาจะไปอยูในคดีวาตางมากกวานะคะ
(ผูสัมภาษณ)
คะ เอาตามที่พี่วาละกัน
(ผูเชี่ยวชาญ)
ใช ผมวาคอยไปแยกคดีกันไป เพราะวาตัวแกตางมันถูกบังคับโดยตัวมันอยูแลว เพราะถา
คดีมาศาลรับฟองอยูแลว
โดยผลสรุปการสรุปขอเท็จจริงมันก็ยากเหมือนกันนะคะ คําใหการเรื่องแกตางนี่นะคะ
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(ผูสัมภาษณ)
คราวนี้ ถา ไมแ ยกก็ คืองั้ น หนูเ อาเป น รวม ๆ ว า ในส ว นสอบขอเท็จ จริ ง เบื้ อ งตน นี่ ก็คือ มี
อะไรบางในภาพรวม ๆ ที่ตองดูนะคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ยังไมตองแยกคดีดีกวา เพราะวาเดียวจะไปคดีในสวนของวาตางไป เพราะวามันเปนขอหาที่
เขาฟองเรามา เราก็ตองไปตรวจสอบดวยนะครับวา ขอเท็จจริง ที่เขาใหมาในเบื้องตนนี่นะครับ มันมี
ขอเท็จจริงยังไงบางนะครับ เพียงพอไหม ครบถวนไหม มีรายละเอียดในคดีอะไรบาง มูลเรื่องนั้น
เปนเรื่องอะไรนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
มูลเหตุของเรื่องเหรอหรือมูลเหตุคดี
(ผูเชี่ยวชาญ)
มูลเหตุคดี มูลความแหงคดีนะครับ วาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ
(ผูสัมภาษณ)
คะ ขอเท็จจริงเบื้องตนอันนี้หนูทวนนิดหนึ่งก็คือดูวามันเพียงพอไหม ครบถวนหรือไม ตัว
ความแหงคดีเปนอยางไร
(ผูเชี่ยวชาญ)
ผมวาวันนี้มันคงไมจบ คุณตองมาหลังเที่ยงโนนเลยนะครับ
นองเขาติดงานนะซิ
(ผูสัมภาษณ)
คะ งานประเมินอัยการคะพี่สฤษฎิ์ พรุงนี้ก็ไดคะ พี่สะดวกไหม งั้นวันนี้เราก็เอาเรื่องแกตาง
ไปกอน
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(ผูสัมภาษณ)
ออพี่สฤษฎิ์จะไปแลว ออไดคะ งั้นเอาในสวนของ 3 Step นี้ คะก็ลุยในเรื่องของการ
ตรวจสอบหนังสือนี่กอนดีไหมคะใหมันจบไปกอนเพราะเหลืออีกแค 2 หัวขอเองนะคะ คะอันที่ 2
ก็คือการขอความอนุเคราะหแกตางใครบาง ก็คืออันนี้อยากใหพี่บอกไปเลยไดไหมวาเขาระบุวาให
แกตางใคร ก็คือหรือเฉพาะคนที่เขาระบุมา
(ผูเชี่ยวชาญ)
ใชครับ เปนความประสงคเขามานะครับ มาแกตางนะครับ เชนหนังสืออยางนี้นะครับ คดี
ละเมิด ถูกฟองกันมาหลายคนนะครับ ทั้งในสวนของหนวยงาน สวนของเจาหนาที่ เอกสารเขารับ
มอบมากอนนะครับ แลวพอมายื่นปฏิเสธในชั้นยื่นคําใหการได มันเปนละเมิดนะนั่นนะ ถาเปน
หนาที่ก็ตองฟอง เฉพาะหนวยงานนะครับ เจาหนาที่ที่ฟองมิได เปนตนเขารับมากอน ก็คือแลวแต
ความประสงควาเขาจะใหฟองกับใคร ใหแกตางใหกับใคร แคทางหนวยงานหรือวาทางเจาหนาที่
ดวยนะครับ
คือโดยหลักเลยนะครับ กฎหมายนี่เขาจะตางกัน ไมวาจะแกตางหรือวาตางนี่นะครับ คือเปน
กฎหมายที่เราจะตองดูประกอบอยูแลววามีจํานวน ประมวลกฎหมายใชมาตราใด
ก็คืออาจจะเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วิธีพิจารณาความแพงนะคะ
(ผูสัมภาษณ)
งั้น ตอเลยนะพี่สฤษฎิ์ เรื่องการตรวจสอบสิ่งที่สงมาดวย อั นนี้นะ คะ หมายเรีย ก ที่พี่ ใ ห
รายละเอียดหนูไปแลว วาตองดูยังไง คราวนี้หนูอยากรูวาไอตัวกฎหมายที่เราจะดูนี่นะคะ มันมีอะไร
เกี่ยวของกับตัวที่เราจะดูหมายเรียกบาง
(ผูเชี่ยวชาญ)
วิ.แพง และก็เรื่องการนับหมายเรียก เรื่องการนับระยะเวลา ประกอบกฎหมายแพงและ
พาณิชย อันนี้หลักการนับคือนับในวันรุงขึ้นนะครับ ไมวาจะปดหรือรับ
นองไดเอกสารแลวใชไหม
(ผูสัมภาษณ)
ไดไปแลวคะ ในเบื้องตนคะ
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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
ลายมือชื่อของผูมีอํานาจ วาเขาเซ็นมาแลวหรือยัง
(ผูสัมภาษณ)
ใบแตงทนายนี่ตองดูตัวบท ระเบียบอะไรเพิ่มเพื่อประกอบไหมคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ไมครับ เราตองดูผูที่มีอํานาจลงนาม
เปนวิ.แพง อะนะ
(ผูสัมภาษณ)
เพราะในรายละเอียดนะพี่ใหมาแลวคะอันนั้นหนูไปปรับไดแตวาจะมีแคตัวบทกฎหมายที่
หนูจะตองใสเพิ่มเขาไปคะ
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(ผูเชี่ยวชาญ)
ใบแตงก็ตองวิแพง
(ผูสัมภาษณ)
จะใหดีขอมาตราเลยไดไหมคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
มาตรา 60 ครับ
(ผูสัมภาษณ)
คะ มีกฎหมายอื่นอีกไหมพี่
(ผูเชี่ยวชาญ)
แลวก็มีอีกหลาย ๆ สวน ไมใชกฎหมายหรอกมันเปนระเบียบ ถาผูมีอํานาจเขาไมไดลงนาม
มันก็จะมีคําสั่งแนบทายที่ใหใครลงนามไดบาง คําสั่งมอบอํานาจ
หมายถึงตัว Head ก็ตองมีคําสั่งตัว Head อยูดี อธิบดีก็ตองมีคําสั่งมานะคะ แตตัวผูมีอํานาจ
สูงสุดเขาก็คือมี ยังไงก็ตองมีคําสั่งนะคะ มีประกาศสํานักนายกฯ ใชไหมแตงตั้ง แลวแตกรณีใชไหม
หรือสัญญาจาง
อืมใช หรือหนังสือมอบอํานาจกรณีที่ไมใชตัว อีกทีนะ หรือหนังสือมอบอํานาจชวงนะครับ
เยอะแยะไปหมด
(ผูสัมภาษณ)
คะ ก็คือจะมีในสวนของตรวจนะคะ หนูจะไดทํา Map มาใหพวกพี่ดูเลย พี่ขออีกนิดนะคะ
เรื่องปญหา อุปสรรค ในการระวังตรวจสอบสํานวนตรงนี้นะคะ เพราะวาขั้นตอนตรวจสอบสํานวน
มันก็นาจะหมดแลวละนะ เพราะวามีแคตรวจสอบสถานะตัวความ แลวก็มาตรวจสอบเรื่องหลักฐาน
(ผูเชี่ยวชาญ)
เอาเรื่องขอควรระวังดีกวา วามันจะอยูในสวนทายเราจะใหแกตางใหกับใครนะครับ เราตอง
ดูใหละเอียดวาแกตางใหกับใคร แลวก็ดูหมายนี่นะครับ มันสงมาโดยวิธีใด ในหมายนี่มีการลงไว
ชัดเจนไหมในชองรับ ชองปดนี่ ถาไมไดลงถูกชองเอาไปลงตรงไหน ซึ่งโดยหลักความรับผิดชอบ
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แลว เรารั บ ไม ไ ด ห รอกแม ว า จะสแตมรับอะไรมาก็แ ลว แตนี่น ะครับ เราก็ต อง 1.หลั ก การตรวจ
สํานวนที่ศาลเบื้องตนนะครับ เพราะวาเรามาประสานกันทุกครั้ง
(ผูสัมภาษณ)
อันนี้เปนเทคนิคเลยใชไหมพี่ พอเจออยางนี้ก็ตองไปตรวจสํานวนที่ศาลเลย
(ผูเชี่ยวชาญ)
ใชเทคนิคเลยครับ ควรระวังเลยนะ คือถาไมตรงถูกชองอะไรเลย หรือตรงถูกชองแลวก็จริง
แตวาตัวหมายนะ บางครั้งมีการใชลิควิดปายอยางนี้
(ผูสัมภาษณ)
ออ ก็คือเหมือนกับวามีการแกไขหมายใชไหมคะ พี่สนิท เราก็ตองไปตรวจกันที่ศาลเลยนะ
คะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ครับ คืออยาไปเชื่อตามหมาย
(ผูสัมภาษณ)
แลวเรื่องอุปสรรคละคะ อุปสรรคในเรื่องของการตรวจสํานวนคดีแกตาง มันมีเหตุที่เกิดใน
คดีแกตางไหมวาระยะเวลาอะไรยังไง อุปสรรค ความไมราบรื่นที่มันเกิดขึ้น
(ผูเชี่ยวชาญ)
เรื่ อ งสง สํ า นวนมาให แก ตา ง แตว าใกลจะครบแลวอยา งนี้ และก็ระยะเวลายื่น คํา ให การ
เอกสารประกอบมาไมครบ ไมมีคําสั่ง ใบแตงทนาย
(ผูสัมภาษณ)
คะ อั น นี้เ ราจะทํ า Task ที่ เ ปน เรื่อ งการเขีย นสํา นวนกอน Task แรกไง ไอสว นที่ ล ง
รายละเอียดชั้นกระบวนการพิจารณาคดีเราก็จะยังไมทํา เราจะเจาะตรงนี้ขึ้นระบบใหพี่กอนเปน
Task แรกนะคะ คราวนี้มันก็จะเหลือตัวสํานวนวาตาง ที่จะตองมาคุยกันวันพรุงนี้ แตวันนี้หนูจะไป
ทําในสวน Knowledge ของตัวสํานวนแกตางใหพวกพี่กอน
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(ผูเชี่ยวชาญ)
คดี ผบ. นะจะตองใชฟอรม A4 แตเขาใชสงใบปกติแลวยาว ๆ เขาบอกวาโหลดมาจากเว็บ
เอาเว็บเขามีสองหนาแตคุณโหลดมาหนาเดียวนะ คือสงขนาดไมถูกตอง ของเรามันจะมีฟอรมเปน
A4
(ผูสัมภาษณ)
ออ ถาเปนทั่วไปนี่ก็คือ A75 ใชไหมพี่ แตถาเปน ผบ.ตองเปน A4 เทานั้นนะคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ถามันเรงจริง ๆ ถาสงใบแตงมาเปนยาว ๆ เราก็ตัดบนตัดลางเอานะใหเปนกระดาษ A4
เฉพาะกรณีเรงดวนนะคะ แตถาไมเรงดวนก็ขอใหม บางทีดานหลังไมไดเซ็นชื่อมาเราก็ตองทําเอง
แลวแตอัยการบางคนเขาไมยอม เขาใหสงมาใหม อัยการบางคนเขาก็ฉุกเฉินไปเอาจากหนาอื่นมา
ถายลงไป แตฟอนตมันอาจจะไมเหมือนกับขางหนา
(ผูสัมภาษณ)
แลวลายเซ็นละคะ
(ผูเชี่ยวชาญ)
ลายเซ็นเขาก็ใหเซ็นเฉพาะในสวนของขางหนาเทานั้น สําหรับตัวความนะ ดานหลังอัยการ
ตรวจเองเลยไมคอยจะมีปญหา แตวาเราก็ตองปองกันตัวเอง เรื่องระยะเวลานะแหละเปนอันดับหนึ่ง
เลย ชอบสงมากระชั้นชิด
(ผูสัมภาษณ)
ก็คืออันนี้เปนอุปสรรคนะคะ อันนี้หนูคงตองขอรบกวนพวกพี่วาจะขอเปน Case ตัวอยางวา
จะตองดูยังไงในสํานวนแกตางนะคะ เดี๋ยวหนูจะไดนําไปสแกนเพื่ออัพโหลดขึ้นไปในระบบได อัน
นี้คงจะไมมีอะไรแลวนะคะ
******************************

ภาคผนวก จ
แบบสอบถามความตองการของผูใ ชระบบ
แบบสอบถาม
นิติกร (ผูปฏิบตั ิงานคดีแพง)

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้แบงเปน ๒ สวน ไดแก
ตอนที่ ๑ ใหทานตอบคําถามขอมูลทั่วไปที่เปนขอมูลสวนตัวของทาน (๒ ขอ)
ตอนที่ ๒ ใหทานตอบคําถามขอมูลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของทาน
(๙ ขอ)

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป (๒ ขอ)
ขอ ๑. ชื่อ-สกุล
ขอ ๒. ตําแหนง/สังกัด

ตอนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน (๙ ขอ)
ขอ ๑. ทานปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดีแพงมาเปนระยะเวลาเทาไร
 ต่ํากวา ๑ ป

 ๑-๒ ป

 ๒-๓ ป

ขอ ๒. ลักษณะงานที่ทานรับผิดชอบ

ขอ ๓. ทานมีปญหาในการปฏิบัติงานของทานหรือไม
 มี (ตอบคําถามขอ ๔. ตอไป)
 ไมมี (ขามไปตอบคําถามขอ ๖.)

 ๓ ปขึ้นไป
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ขอ ๔. ปญหาที่เกิดขึ้นกับทานคืออะไร (เลือกตอบคําถามไดมากกวา ๑ ขอ)
 ขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
 ทํางานไมทันตามเวลาทีก่ ําหนด
 ความไมราบรื่นในการประสานงานระหวางเจาหนาที่
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ขอ ๕. ทานคิดวาปญหาทีเ่ กิดขึ้นในขอ ๔. เกิดจากสาเหตุใด

ขอ ๖. กฎหมายที่ทานจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของทานมีอะไรบาง (เลือกตอบคําถามได
มากกวา ๑ ขอ)
 กฎหมายแพงและพาณิชย
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
 กฎหมายทีด่ ิน
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ขอ ๗. ความรูอื่นดานใดที่ทา นตองการเพิม่ เติม เพื่อจัดการแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดีแพงของทานใหดียิ่งขึ้น

177
ขอ ๘. ทานตองการใหมีระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง โดยตองการใหนําขอมูลใด
บรรจุเขาไวในหนาระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง เพื่อประโยชนในการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของทาน (เลือกตอบคําถามไดมากกวา ๑ ขอ)
 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ
(รวบรวมรายชื่อ/ที่อยู/เบอรโทรศัพทของผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง)
 กระดานสนทนา
(กระดานสนทนาเพื่อระดมสมองในการแกไขปญหาตาง ๆ และการใหคําแนะนํา,
คําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ)
 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและคําสั่งของศาลแพง
(ที่สามารถสืบคนไดสะดวก รวดเร็ว)
 ขั้นตอน วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดีแพง
(คูมือการปฏิบัติงาน)
 ประกาศ หนังสือเวียน และระเบียบทีเ่ กี่ยวของกับตําแหนงหนาทีน่ ิติกร
 Knowledge Map
(ขั้นตอนในการปฏิบัติงานในรูปแบบแผนผัง เพื่อใหเขาใจไดงาย)
 ประกาศ ขาวสารตาง ๆ ปฏิทินกิจกรรมขององคกร
(สํานักงานอัยการสูงสุด)
 ตอบปญหา ขอหารือ และประเด็นเรงดวนตาง ๆ
(จากผูปฏิบัติงานอื่น, ผูเชี่ยวชาญ ฯลฯ)
 ตัวอยาง, แบบฟอรมและเอกสารที่เกีย่ วของในการปฏิบัติงาน
 กรณีศกึ ษา, ตัวอยางคดี (Case study) ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
(ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน)
 Blog
(สําหรับแสดงความคิดเห็น ตั้งกระทู ฯลฯ)
 ลิงค เว็บไซท หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(การเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศตาง ๆ)
 สารานุกรมกฎหมายแพง
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 ระบบสืบคน (ตัวบทกฎหมาย คําสําคัญ ฯลฯ)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ขอ ๙. ขอเสนอแนะ
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมิน QA
การประกันคุณภาพ Quality Assurance (QA)) ตามมาตรฐาน ISO 15504
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1.จัด ทํ า รายการตามมาตรฐาน 15 Taskระบบจัดการความรู (เอกสาร QA.1) เกณฑ ก าร
ประเมิ น ตนเอง (เอกสารQA.2) ระบบการจั ด การความรู สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด องค ค วามรู
สํานักงานอัยการสูงสุดประกอบดวย Engineering Group:ENG1-ENG 4/ Management Group
MAN1-MAN3 /Resource &Infrastructure Group RIN1-RIN4 และReuse Group REU 1-REU
4 ตองทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด ตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมาก
ที่สุด
2.ดําเนินการตามมาตรฐาน 15 Task
รายงานผลการดําเนินงาน (DO)
1.ไดทําความเขาใจQuality Guideline ทั้งหมด
2.การดําเนินการการตรวจประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) ตามมาตรฐาน 15
Tasksระบบจัดการความรู เกณฑการประเมินตนเอง ระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด
องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Cop Km (K97)งานนิติกรคดีแพงโดยนําเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ (Deming Cycle) (PDCA) จํานวน 5 Level ตามขอตกลงที่ QA กําหนดไว โดยวัด Level 2
(Plan & DO) เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และเพื่อ
การพัฒนา ดังตอไปนี้
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Task

รายการ

Task 1

การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการ
ของระบบการจัดการความรู
(Requirement Elicitation: ENG1)
การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู
(System Requirement Analysis : ENG2)
การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร
(Software Requirement Analysis : ENG3)
การออกแบบซอฟตแวร
(Software Design: ENG4)
การสื่อสารและความสอดคลองของระบบ
การจัดการความรู
(Organizational Alignment : MAN1)
การบริหารองคกร
(Organization Management : MAN2)
การบริหารโครงการ
(Project Management : MAN3)
การบริหารทรัพยากรมนุษย
(Human Resource Management : RIN1)
การฝกอบรม
(Training : RIN2)
การจัดการความรู
(Knowledge Management : RIN3)
โครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure : RIN4)
การจัดการทรัพยสิน
(Asset Management : REU1)
การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ
(Reuse Program Management : REU2)
(Domain Engineering : REU3)

Task 2
Task 3
Task 4
Task 5

Task 6
Task 7
Task 8
Task 9
Task 10
Task 11
Task 12
Task 13
Task 14

0

Level
1 2 3


4

ตัวบงชี้
L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved



L - Largely Achieved
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ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน
N - Not achieved
หมายความวา

P - Partially Achieved หมายความวา

L - Largely Achieved หมายความวา

F - Fully Achieved

หมายความวา

ไมมีหลักฐาน หรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง
ความสําเร็จตามคุณลักษณะ ที่ไดระบุไวในกระบวนการ
ประเมิน
มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุ
ไวแตมีมุมมองบางประการ ที่ไมสามารถทํานายถึงความ
สําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)
มี ห ลั ก ฐานของกระบวนการเชิ ง ระบบแสดงถึ ง
ความสําเร็จอยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไว
แต ยั ง มี จุ ด อ อ นบางประการที่ พ บอยู ใ นกระบวนการ
ประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)
มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบ
แสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุก ๆ
ด า น ไม พ บว า มี จุ ด อ อ นใดอย า งมี นั ย สํ า คั ญ (ประสบ
ความสําเร็จอยางเต็มที่)

ตารางแสดงสิง่ ที่คนพบจากการประเมิน
รายการ
ผลการดําเนินการ
ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอในการปรับปรุง

ความครบถวนของหลักฐาน

สิ่งที่คนพบ
เปนไปตามขอตกลง QA ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2
ผูบริหารที่นัดสัมภาษณมภี ารกิจมาก และผูศึกษามีภารกิจอื่นที่ตอง
รับผิดชอบหลายเรื่องมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ
สรางแมแบบที่เปนแนวทาง หลักการ และตัวอยางที่ดี เพื่อเปนแหลง
ศึกษา สรางความเขาใจในกระบวนงานใหชัดเจน และปรับปรุง
กระบวนการในการถายทอดและสื่อสารใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน
ลงชื่อ ....................................................................
(นางสาวปรียานุช เชยกีวงศ)
ผูประเมิน
24 กันยายน 2554
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ENG1 Requirement Elicitation
การเก็บความตองการ
(Common KADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings)
แผนการดําเนินงาน
Input:
1. วิศวกรความรู
2. แผนกําหนดการจับความรู
3. งบประมาณ
Process:
1. ศึกษาทําความเขาใจหัวขอ “ระบบจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง”
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง
- ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติราชการของนิติกร สํานักงานอัยการสูงสุด
(ลักษณะ/ประเภทของงานในความรับผิดชอบ, อํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพง)
2. ติดตอพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง (สํานักงานคดีแพง)
วางแผนนัดสัมภาษณโดยกําหนดผูเชี่ยวชาญเปนผูปฏิบัติงานคดีแพงที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูมี
ความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญอันเกิดจากประสบการณจริงในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี (อาจเปนพนักงานอัยการ หรือนิติกร
ผูปฏิบัติงานคดีแพง) ประสานงานกับ KM Team ของสํานักงานคดีแพง เพื่อประชุม ปรึกษาหารือ
แนวทางเบื้องตนและทําความเขาใจในเกี่ยวกับแผนการจัดเก็บความตองการในหัวขอความรูงาน
นิติกรคดีแพง เพื่อ
2.1 ทราบสถานการณการทํางาน
(ลักษณะงานนิติกรคดีแพง, ขอบเขตในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ฯลฯ)
2.2 ออกแบบวาระการประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping) งานนิติกร
คดีแพง
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3. นําเรียนทานอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง เพื่อจัดประชุมกําหนดขอบเขตกับผูเชี่ยวชาญ
และ Km Team ของสํานักงานคดีแพงเกี่ยวกับกรอบความตองการความรู ปญหาการจัดการความรู
งานนิติกรคดีแพง (สํานักงานคดีแพง) เพื่อ
3.1 กําหนดฐานความรู เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงานเกี่ยวกับการ
จัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
3.2 รายชื่อผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพง
3.3 กําหนดการการสัมภาษณ การจับความรู และการสอบทานความครบถวนของความรู
ประสบการณ
4. จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐานCommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการสําคัญ คือ วิธีการคิด
และปฏิบัติงานจริงจากประสบการณชั้นสูง
4.1 จับความรูจากผูเชี่ยวชาญ โดยอาศัยกรณีสําคัญตาง ๆ วิธีการจัดการปญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงของผูเชี่ยวชาญ
4.2 ตรวจสอบความครบถวนโดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ
ถูกตองสมบูรณ ความครบถวนของขอมูลที่ไดกับผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง
4.3 นําบทวิเคราะหที่ไดมาเรียบเรียง ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ ตามที่ได
สอบทานกับผูเชี่ยวชาญแลว
4.4 นําบทวิเคราะหมาสรางแบบจําลองความรูมาตรฐาน Common KADS
รายงานผลการดําเนินงาน
ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะงานในตําแหนงนิติกร โดยศึกษาคําสั่งสํานักงาน
อัย การสูงสุ ด เรื่ องแนวทางการปฏิบัติ งานของนิติ กร ซึ่งสํานัก งานอัย การสูงสุดไดกําหนดเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของนิติกรไว และในสวนของนิติกรคดีแพงนั้น ไดศึกษาเอกสารในสวน
ของการมอบหมายงานในตําแหนงนิติกรแพงของอัยการพิเศษฝายคดีแพง1, 3, 7 สํานักงานคดีแพง
(อางในแบบขอรับเงินเพิ่มของนางสาวอุทัยรัตน คลายแกว) เพื่อใหทราบถึงลักษณะของงานใน
ตําแหนงนิติกรคดีแพง เพื่อศึกษารายละเอียดกอนที่จะเขาพบผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
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แพง) โดยไดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเขาทําการศึกษาและจัดสรางระบบ KMS งานนิติกรคดีแพง
ยื่นตออธิบดีฯ และไดขอนัดเขาสัมภาษณผูบริหาร เพื่อแจงวัตถุประสงคของโครงการ, เพื่อใหทราบ
ถึงนโยบายดานการจัดการความรูที่ผูบริหารจะมอบใหภายใน 3-5 ปขางหนา ซึ่งผูศึกษาไดจัดทํา
วาระการสัมภาษณ (ปรากฏตามเอกสารที่ 1) และนํายื่นใหตออธิบดีฯ กอนการเขาสัมภาษณ เพื่อให
ผูบริหารไดเขาใจรายละเอียดของการขอเขาพบ โดยผูศึกษาไดเขาพบอธิบดีและขอสัมภาษณในวันที่
23 มิถุนายน 2554 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา (ปรากฏตามเทปบันทึกการสัมภาษณ, วิดีโอบันทึก
การสัมภาษณ, บทสัมภาษณ)
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ไดเขาพบผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน ที่สํานักงานคดีแพงจัดสรร
ให และทําการจับความรูจากผูเชี่ยวชาญในภาพรวมของงานนิติกรคดีแพง และงานวิกฤติในการ
คน คว าอิ สระครั้งนี้ อันไดแก ภารกิจ การตรวจสอบสํานวนคดีเบื้ องตน โดยจับความรูเ รื่องการ
ตรวจสอบสํานวนคดีแกตางเบื้องตน และในวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ไดเขาทําการจับความรูอีกครั้งใน
ภารกิ จ การตรวจสอบสํา นวนคดี ว าต า งเบื้ อ งตน ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่ ง ภารกิจ งานย อ ยของภารกิจ การ
ตรวจสอบสํ า นวนคดี เ บื้ อ งต น (ปรากฏตามเทปเสี ย งบทสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ, บทสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ) และ จากนั้นไดนําบทสัมภาษณไปวิเคราะห สังเคราะหตามมาตรฐาน Common KADS
และจัดทําเปนบทวิเคราะหเพื่อนําไปสรางเปนแผนที่ความรู Knowledge Map (แผนที่ความรูปรากฏ
ตามเอกสาร Knowledge Map งานนิติกรคดีแพง)
ทั้งนี้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ปรากฏตามแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่แนบทาย
ปญหาและอุปสรรค
การลงไปศึกษาคนควายังหนวยงานอื่น ที่เรามิไดสังกัดอยู และไมไดมีความรูจักคุนเคยกับ
ใครในหนวยงานนั้นเลย ทําใหการเขาถึงเปนเรื่องยาก ในกรณีของสํานักงานคดีแพงนั้นการเขา
ทําการศึกษาคนควาทุกครั้ง ทุกกิจกรรมที่ตองปฏิบัติจะตองทําเปนเอกสารราชการ มีการขออนุญาต
เปนลายลักษณอักษรทุกเรื่อง ทุกขั้นตอน ทําใหผูศึกษาไมสามารถควบคุมเวลาการดําเนินงานตาม
แผนที่ไดวางไวในตอนแรก และทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้มีความลาชากวากําหนดมากในสวน
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ของกิจกรรมการ ENG 1Requirement Elicitation แตผูศึกษาก็รีบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของอื่น
ตอไปจนกิจกรรมนี้แลวเสร็จไปไดดวยดี
ENG2 System RequirementAnalysis
การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User
Specification)
แผนการดําเนินงาน
Input:
1. KnowledgeEngineer
2.การเก็บความตองการ (ENG 1 Requirement Elicitation)
Process:
1. วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 เพื่อเสนอขอกําหนดความตองการขององคกร (สํานักงานคดี
แพง) (BusinessSpecification) ไดแก หนวยงานที่เ กี่ยวของจะไดรับประโยชนจากระบบจัดการ
ความรูนิติกรคดีแพงที่จะสรางขึ้นอยางไรบาง (ระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพงที่สรางขึ้น
เปนประโยชนกับสํานักงานอัยการสูงสุดอยางไรบาง)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับของสํานักงานคดีแพงและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานนิติกร
คดีแพง ไดแก
- มีระบบฐานความรูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานคดีของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ผูใช
ระบบสามารถหาความรูเพื่อประกอบการปฏิบัติงานคดี (การตรวจสอบสํานวน เอกสาร การชวย
ตรวจร า งทํ า คํ า ฟ อ ง คํ า ให ก าร คํ าอุ ทธรณ และคํา แก อุท ธรณใ ห พ นั ก งานอัย การได โ ดยถู ก ต อ ง
รวดเร็ว ภายในอายุความ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด
- มีตัวอยางกฎหมาย เอกสาร ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่สําคัญตาง ๆ ตลอดทั้งบทความที่
เกี่ยวของเพื่อใชศึกษา และเปนแนวทางการปฏิบัติงานคดีแพงของนิติกรคดีแพงเพื่อสนับสนุนการ
ทํางานของพนักงานอัยการได
2. เสนอขอกําหนดผูใชงาน (User Specification)ระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
โดยแบงตามประเภทผูใชงาน ตามโปรมแกรม Share Pointไดแก ผูตัดสินใจ (ผูบริหารระดับตาง ๆ)
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ผูเชี่ยวชาญประเภทตาง ๆ (Knowledge Provider) ผูใชงานระบบ (KM Team และผูปฏิบัติ) วิศวกร
ความรู (ผูดูแลระบบ KMs)
รายงานผลการดําเนินงาน
ได มี ห นั ง สือ เพื่ อ ขอความอนุเ คราะห ใ ห ผูใ ช ง านระบบทํ า การตอบแบบสอบถามความ
ตองการในการใชระบบ KMS โดยในสวนของผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใชวิธีการสัมภาษณเพื่อ
สอบถามความตองการ และในสวนของผูใชงานระบบระดับทั่วไป ใชวิธีการตอบแบบสัมภาษณ
(ปรากฏตามแบบสัมภาษณความตองการระบบ) และไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาความตองการ (ปรากฏ
ตามตารางแสดงความตองการในการใชงานระบบของผูใช) จากนั้นนําไปประกอบการวิเคราะห
ENG 3 และ ENG 4
ปญหาและอุปสรรค
เนื่องจากระบบการจัดการความรูยังเปนเรื่องใหมสําหรับบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด
การสอบถามความตองการระบบหากไมไดมีการสื่อสารทําความเขาใจกอนเกี่ยวกับ Feature หนา
ระบบ ทําใหการตอบแบบสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการใชระบบนั้น
เปนไปดวยความไมเขาใจอยางแทจริง ขอมูลที่ไดจึงอาจไมครบถวน ทําใหตองไปสอบถามอีกครั้ง
เมื่อพบผูเชี่ยวชาญ และ KM Team ซึ่งมีความแตกตางของขอมูลความตองการในการใชระบบ
คอนขางมาก
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ENG3 Software Requirement Analysis
การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement Specification)
แผนการดําเนินงาน
Input:
1. การเก็บความตองการ (ENG1)
2. การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG2)
3. มาตรฐาน IEEE830
Process:
1. นําขอมูลที่ไดจากการเก็บความตองการ ENG1 และการวิเคราะหความตองการระบบงาน
ENG2 เพื่อออกแบบเสนอขอกําหนดความตองการของระบบงานตางๆ ไดแก Hardware, Software
และCoP/Workspace ตาง ๆ ที่จําเปนในระบบจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
2. วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการความรูงานนิติกรคดีแพงในแตละCoP ยอย
ที่เกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพง
รายงานผลการดําเนินงาน
นําขอมูลการเก็บความตองการ (ENG 1), ผลการวิเคราะหความตองการผูใชงานระบบ
(ENG 2) มาวิเคราะหความตองการของ Software และไดจัดทํา Software Requirement Analysis
(ปรากฏตามเอกสารการวิเคราะหความตองการ Software
สรุปในสวนของระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง เปนรูปแบบ Single Function
มีผูใชงาน 3 ประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป ซึ่งทั้งสามประเภทมีการกําหนด
สิทธิการเขาใชงานประกฎตามตารางที่แนบทาย
ปญหาและอุปสรรค
-
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ENG4 Software Design
การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification)
แผนการดําเนินงาน
Input:
1. การเก็บความตองการ (ENG1)
2. การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG2)
3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG3)
4.ความสามารถของ MS SharePoint
Process:
1. กําหนดวิธีลงรหัส (Code) และชื่อมาตรฐาน (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 ใหมีการเขาถึงหนาจอที่จะใชงานใหเร็ว
ที่สุด สะดวกที่สุด (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
การสื่อสารในองคกร
(Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/Process/Technology Missions)
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แผนการดําเนินงาน
Input :
องคกรที่เกี่ยวของกับหัวขอความรู เรื่อง การจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง ไดแก
สํานักงานคดีแพง
Process :
1. รวบรวมวิสยั ทัศนของหนวยงานที่เกีย่ วของกับงานนิติกรคดีแพง ไดแก สํานักงานคดีแพง
2. มีหนังสือแจง และจัดประชุมเพื่อสรางวิสัยทัศน และความเขาใจในการจัดการ พรอมรับ
ขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ
วิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุด “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน” (ตามแผนยุทธศาสตร 2555 – 2558)
วิสัยทัศนแผนแมบทการจัดการความรู “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหง
การเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได”
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 ”องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน“
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3. ศึกษาวิสัยทัศนการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ”สํานักงาน
อั ย การสู ง สุ ด จะพั ฒ นาไปสู อ งค ก รแห ง การเรี ย นรู โดยใช ก ารจั ด การความรู (Knowledge
Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได“
4. ศึกษาบทบาทหนาที่ของสํานักงานคดีแพง อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการ
ดําเนินคดีแพงเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ .ศ .2553 มาตรา
14(3),(4) และ)5 (และกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด)ฉบับที่2 ) พ.ศ.2549 ได
จัดตั้งสํานักงานคดีแพงขึ้น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
ขอ 2ใหแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้
(6) สํานักงานคดีแพง
(ก (ฝายกิจการทั่วไป
(ข(สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1 – 9
ขอ 3 สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(6) สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่
(ก(รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่
ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงและ
ศาลจังหวัดมีนบุรี
(ข(ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมายใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก (ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่
1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งาน
เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และ
งานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และยานพาหนะของสํานักงานคดี
แพง
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(ข (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง1 - 9 มีอํานาจหนาที่

191
1) รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามที่สํานักงานอัยการสูงสุด
กําหนด
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม ได
กํา หนดอํ า นาจหน า ที่ของสํ านัก งานต า ง ๆ ในส ว นแพ ง โดยอ างอิง ตามเขตอํา นาจพิจ ารณาและ
พิพากษาของศาล เชน สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่
กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพงและศาลจั งหวัดมีน บุรี สํานักงานคดีแพงกรุงเทพใตมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการ
ดําเนินคดีทั้งปวงที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการ
สู ง สุ ด ซึ่ ง อยู ใ นอํ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลแพ ง กรุ ง เทพใต และศาลจั ง หวั ด พระโขนง
สํานักงานคดีแพงธนบุรี มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบการดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดให
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแพงธนบุรี และศาลจังหวัดตลิ่งชัน สํ านักงานอัยการจังหวัดมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ
ดําเนินคดีแพงของสํานักงานอัยการจังหวัดที่อยูในอํานาจพิจารณาพิพากษานั้น
สํานั กงานคดี แ พ งจะเปนองคก รแหงการเรีย นรู เปน แหล งรวมองค ความรูดาน
กฎหมายแพงทุกประเภท เพื่อสนองตอบภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของรัฐ
นิติกรคดีแพงตองเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุน
การทํางานของพนักงานอัยการสํานักงานคดีแพงในการรักษาผลประโยชนของรัฐ
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงตองมีแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความ
เขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน ดังนี้
5.จัดทําแผนดําเนินงานและกิจกรรม )เอกสารแผนกิจกรรม)
6.สาธิตระบบระบบ KMS แผนกิจกรรม )ไฟลเสียงการสาธิตระบบบทสัมภาษณ
การสาธิตระบบ)
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ปญหาอุปสรรค
ขอเสนอแนะ
จะตองมีการสื่อสารหรือทําความเขาใจกับผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใหเขาใจระบบ
การจัดการความรูกอนมีการสาธิตระบบ
MAN2 Organization Management
การจัดการองคกร
(Work Breakdown Structure -> Organization Structure + Jobs (CoP = KM, KE, Experts, Users))
แผนการดําเนินงาน
Input:
1. ขอมูลสํานักงานคดีแพง และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. โครงสรางของสํานักงานคดีแพง
3. ภาระหนาที่ของสํานักงานคดีแพง
Process :
1. วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีแพง และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
2. ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดีแพงดานการจัดการความรู เพื่อรองรับ
ระบบจัดการความรู (KMs) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตาง ๆ ในการแกปญหาและ
พัฒนาดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี
3. กําหนดบทบาทหนาที่ และความสัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตาม
โครงสรางใหมในการจัดการความรู โดยทําบันทึกเสนออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพงเพื่อลงนาม
ในคําสั่ง
4. จัดประชุมหรือออกหนังสือเวียนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความ
สัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตามโครงสรางใหมในการจัดการความรูและรับฟง
ขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ

193
5. ขออนุมัติโครงสรางการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพงใหม เพื่อสนับสนุนการนํา
ระบบ KMs เขาใชงานนิติกรคดีแพง
รายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงานคดีแพงไดมีคําสั่งแตงตั้ง KM Team งานนิติกรคดีแพง (คณะที่ 6) มีอํานาจหนาที่
ดังนี้
1.สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงาน
คดีแพง เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2 .ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่
ไดรับมอบหมาย
3.จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูที่ไดจากการ
จัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆตามหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย
ตามโครงสรางเดิมเปนการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู KM

Team ตามแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ .2551-2556 และแผนแมบทการจัดการ
ความรูสาํ นักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561
เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ของ KM Team จะเห็นวาไมมีการแบงหนาที่ที่ชัดเจนเพื่อรองรับ
ระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีปกครอง เพื่อใหระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดี
ปกครองดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตอปรับโครงเดิมโดยมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานบริหารระบบการจัดการความรูสํานักงานคดีปกครองขึ้นโดยใหมีการมอบหมายหนาที่ที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู
เพื่อใหสอดคลองกับ แผนกิจกรรมการจัดการความรู ตาม MAN1 OrganizationAligment
นดังนั้ โครงสรางใหม ควรประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
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๑. อธิบดี หรือรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง ทําหนาที่ KM (Knowledge
Manager)
๒. อัยการพิเศษฝายคดีปกครอง 1 – 9 ทําหนาที่ Project Manager
๓. พนักงานอัยการหรือนิติกรคดีแพงสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง1 – 9ที่
ไดรับมอบหมายฝายละ ๑ คน ทําหนาที่ KE (Knowledge Engineering)
๔. พนักงานอัยการ หรือนิติกรคดีแพงที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง ตามมติที่ประชุม KM Team ของสํานักงานคดีแพง ทําหนาที่ Expert
๕. เจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติที่ประชุม KM Team ของ
สํานักงานคดีแพง
๖. ผูใช Userนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง
ขอเสนอแนะโครงสรางที่รองรับระบบการจัดการความรูระยะยาว
1.การมอบหมายงานระดับ KM (Knowledge Manager) ,Project Manager ควร
มอบหมายโดยการระบุตําแหนงเพราะผูบริหารมีการโยกยายตําแหนงบอย
2 .การมอบหมายนิติกรคดีแพงที่ทําหนาที่ Expert

จะตองผานความเห็นของที่

ประชุม KM Team
3. นิติกรคดีแพงที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ KE (Knowledge Engineering
จะตองมีการอบรมอยางสม่ําเสมอ
4.เจ าหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะใชเจาหนาที่ ของศูน ยเทคโนโลยี
สารสนเทศแลวควรมีการฝกอบอบรมเจาหนาที่ของสํานักงานคดีแพงใหมีความรูในการบริหาร
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(หนวยงานที่เกี่ยวของ) เขารวมกําหนดเปาหมายและโครงสรางคณะทํางาน
โครงการ (Project Team) ในการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
2. วางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานที่ งบประมาณ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ในกิจกรรมสําหรับสราง KMs และ CoP โดยจัดทํา Gantt Chartชวงเวลา 4 เดือน สําหรับดําเนินการ
ดังกลาว
3.จัดประชุมเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.ขออนุมัติการดําเนินโครงการตามแผนงาน
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ระยะเวลา
การดําเนินงาน
1. ศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS(ENG1),
วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2),
วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3) ,
ออกแบบซอรฟแวร(ENG 4)
2. การสื่อสารในองคกร(MAN 1),
การจัดการองคกร (MAN 2),
การจัดการโครงการ (MAN 3)
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1) ,
การฝกอบรม(RIN 2),
การจัดการความรู (RIN 3),
โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4)
4.การจัดการทรัพยสิน (REU 1),
การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ(REU 2),
ความรูเฉพาะงาน (REU 3)
5. นําเสนอผลงานการคนควาอิสระ

พ.ศ2554.
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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รายงานผลการดําเนินงาน
ในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู มีการกําหนดกิจกรรมทั้งสิ้น 15 กิจกรรม
มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นเปนเวลา 4 เดือนตามแผนกาดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. ENG 1
2. ENG 2
3. ENG 3

ระยะเวลา
ตามแผน
มิ.ย.54
มิ.ย.54
มิ.ย.54

4. ENG 4

มิ.ย.54

5. MAN 1

มิ.ย.-ก.ค.54

6. MAN 2
7. MAN 3

มิ.ย.-ก.ค.54
มิ.ย.-ก.ค.54

8. RIN 1

ก.ค.-ส.ค.54

กิจกรรม

ระยะเวลา
ปญหา/อุปสรรค
ขอเสนอแนะ
ดําเนินการจริง
มิ.ย.-ก.ค.54
ปรากฏตามรายงานผล ปรากฏตามรายงานผล
การดําเนินงานที่แนบ การดําเนินงานที่แนบ
มิ.ย.54
มิ.ย.-ก.ค.54 ไมสามารถดําเนินการ
ไดทันตามแผนเพราะ
ตองรอการวิเคราะห
ขอมูลจาก ENG 1-2
มิ.ย.-ก.ค.54 เปนผลมาจาก ENG 1-3 เมื่อไดขอมูลจาก ENG
1-3 แลวตองรีบ
ดําเนินการในทันที
ควรวางแผนการทํางาน
ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถนัดหมาย
ลวงหนาไวนาน ๆ เพื่อ
ผูเชี่ยวชาญและ KM
Team ไดพรอมกันเพื่อ จะไดไมตองรีบรอน
เพราะขอจํากัดดานเวลา
ทําการสาธิตระบบ
ก.ค.-ส.ค.54
นําไปปรับปรุงแผนการ
ก.ค.-ส.ค.54 ไมสามารถควบคุม
กิจกรรมใหเปนไปตาม ดําเนินงานตอไป
แผนที่วางไวได
ก.ค.-ส.ค.54 มีขอจํากัดในเรื่องการ
สํารวจขอมูลที่ตองรอ
ใหไดรับอนุมตั ิจาก
ผูบริหารกอน และขาด
ประสบการณในการ
วางแผนอัตรากําลัง
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9. RIN 2

ระยะเวลา
ตามแผน
ก.ค.-ส.ค.54

10. RIN 3
11. RIN 4

ก.ค.-ส.ค.54
ก.ค.-ส.ค.54

ส.ค.-ก.ย.54
ส.ค.-ก.ย.54

12. REU 1

ก.ค.-ส.ค.54

ส.ค.-ก.ย.54

13. REU 2
14. REU 3
15. QA

ก.ค.-ส.ค.54
ก.ค.-ส.ค.54
ก.ย.54

ส.ค.-ก.ย.54
ส.ค.-ก.ย.54
ส.ค.-ก.ย.54

กิจกรรม

ระยะเวลา
ปญหา/อุปสรรค
ดําเนินการจริง
ก.ค.-ส.ค.54 ไมมีประสบการณใน
การกําหนดหลักสูตร
การฝกอบรมเลย

ขอเสนอแนะ

ขอขอมูลการกําหนด
หลักสูตรเพื่อเปน
ตัวอยางจากสํานัก
ฝกอบรม (สพอ.)
มีขอจํากัดในเรื่องการ
สํารวจขอมูลที่ตองรอ
ใหไดรับอนุมตั ิจาก
ผูบริหารกอน ไม
สามารถเขาทําการ
สํารวจไดดว ยตนเอง
ขาดขอมูล และขาด
ประสบการณในการ
วางแผนการจัดการ
ทรัพยสิน
มีความลาชา เนื่องจาก
ความล า ช า ของแต ล ะ
กิจกรรม
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RIN1 Human Resource Management
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
1) ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานคดีแพง
2) จัดทําแผนกําลังคน 5 ปเพื่อรองรับการจัดการความรู
3) จัดทํารายงานการวิเคราะหอตั รากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการ
Input:
1. โครงสรางใหมสนับสนุนระบบจัดการความรู) MAN2 (
2. ผูใชงานระบบ (ENG2)
Process:
1. วิเคราะหความสามารถของ KM Team และผูรวมกิจกรรมทั้งหมด จัดทําคุณสมบัติตาม
ตําแหนงงาน ไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรใน
ตําแหนงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรูในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
นิติกรคดีแพง
2. ขอเสนอแนะจํานวนที่เหมาะสมและวิธีการสรรหาบุคลากร ที่คุณสมบัติ ความรู ทักษะ
และทัศนคติ ตรงตามความตองการของลักษณะงานนิติกรคดีแพง

รายงานผลการดําเนินการ (DO)
1) ไดทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของ
สํานักงานแพง
2)ไดศึกษาเกี่ยวกับกรอบอัตราบุคลากรของสํานักงานคดีแพง
3)ไดนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมมาทําการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังบุคลากรใน KM
TEAM โดยเปรียบเทียบกับโครงสราง KM TEAM ใหม แลวไดจัดทํารายงานการวิเคราะห
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อัตรากําลัง สรุปผลการดําเนินการตาม RIN1 โดย อัตรากําลัง KM TEAM โครงสรางใหม ทั้งหมด
ประมาณ 25 ตําแหนง
1. Knowledge Manager จํานวน 1 ตําแหนง
2. Project Manager

จํานวน 3 ตําแหนง

3 ผูเชี่ยวชาญ .

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
อัตรากําลังผลการดําเนินการไดตามแผนทีว่ างไว กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับอัตรากําลัง อัตรา
บุคลากรของสํานักงาน
คดีแพง โครงสรางKM TEAM ใหม รายงานวิเคราะห RINอัตรากําลัง 1
RIN2 Training
การฝกอบรม
(Duties + Tasks -> Knowledge + skill + attitude -> Gap Analysis -> training needs)
แผนการดําเนินงาน (Plan)
Input :
การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN1)
Process :
1. ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรม ที่เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานนิติ
กรคดีแพง โดยพิจารณาความรู ทักษะ และทัศนคติที่เพิ่มขึ้นเมื่อจัดทําระบบจัดการความรู
2. จัดทําขอเสนอแผนการฝกอบรมที่เหมาะสมในการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ
สําหรับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานนิติกรคดีแพง และผูใชงานทั่วไป
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3. มีการสาธิตระบบ KMS ใหกับบุคลากรสํานักงานคดีแพง อยางนอย 1 ครั้ง และประเมินผล
หลังการสาธิต
4. หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do)

1) ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติ
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 สํานักงานคดีแพง ในปงบประมาณ
ถัดไป
ปญหาอุปสรรค
การดําเนินการจัดเก็บเอกสารและขอมูลที่เกีย่ วของในการสราง KMS (Knowledge Management :
RIN 3)
ในการดําเนินการสราง KMS ไดจัดเก็บเอกสารตามลิ้นชักความรู ในระบบ ดังตารางตอไปนี้
ลิ้นชักเอกสารบนระบบ
1.ENG 1 (Requirement Elicitation)

รายการเอกสาร
1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร
1.2 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
1.3 บทสัมภาษณผูบริหาร (Script,Transcript)
1.4 บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (Script,Transcript)
1.5 บทสัมภาษณการสอบทานกับผูเชี่ยวชาญ
(Validation Meeting)
1.6 บทวิเคราะห Transcript ผูบริหาร
1.7 แผนภาพความรู (Knowledge Map)
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2.ENG 2 (System Requirement Analysis)

3. ENG 3 (Software Requirement Analysis)
4. ENG 4 (Software Design)
5. MAN 1 (Organization Alignment)

6. MAN 2 (Organization Management)

7. MAN 3 (Project Management)

8. RIN 1 (Human Resource Management)
9. RIN 2 (Training)
10. RIN 3 (Knowledge Management)
11. RIN 4 (Infrastructure)

2.1 ผลการวิเคราะหความตองการ
หมายเหตุ เนื่องจากไฟลแบบสอบถามมีขนาดใหญจึงไม
ดี Up Load ขึ้นระบบ
3.1 ผลการวิเคราะหความตองการดานซอฟตแวร
4.1 ผลการออกแบบซอฟตแวร
5.1 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป
5.1 ผลจากการสาธิตระบบและนําเสนอแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู 3 ป
6.1 ผลการศึกษาวิเคราะหและขอเสนอแนะโครงสราง
การจัดการความรู
6.2 บันทึกเสนอ และรางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานบริหาร
จัดการระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
7.1 ปฏิทินโครงการระบบการจัดการความรูงานนิติกร
คดีแพง
7.2 รายงานผลการดําเนินการ
8.1 ผลการวิเคราะหโครงสรางอัตรากําลัง และแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย
9.1 ผลการวิเคราะหคุณสมบัติตามตําแหนง และแผนการ
ฝกอบรม 3 ป
10.1 รายงานการจัดเก็บเอกสารขอมูลที่เกี่ยวของ
11.1 ผลการวิเคราะหความตองการอุปกรณ
และแผนจัดซือ้ อุปกรณ เพิ่มเติม
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ลิ้นชักเอกสาร
12. REU 1 (Asset Management)
13. REU 2 (Reuse Program Management)

14. REU 3 (Domain Engineering)
15. QA (Quality Assurance)

รายการเอกสาร
12.1 ผลการวิเคราะหการใชประโยชนอุปกรณ
และแผนการใชจาย MA
12.2 ผลสํารวจและใชซ้ํา Template มาตรฐาน
KMS
ของสํานักงานอัยการสูงสุด
14.1 ผลการตรวจสอบความรูเฉพาะที่สามารถ
นําไปใชซ้ํา
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)
แผนการดําเนินงาน
Input :
การจัดการความรู (ENG3)
Process :
1. จัดทําคุณสมบัติ (Specification) แผนในการไดมา ติดตั้ง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐาน
ในการดําเนินโครงการจัดการความรูเพื่องานนิติกรคดีแพง
1.1 Hardware
1.2 Software
1.3 KMS มีลิ้นชักความรู ISO12207 สําหรับ คณะทํางานโครงการ (Project Team)
1.4 สถานที่ทํางานของ คณะทํางานโครงการ
2. จัดทําแผนงบประมาณ ทั้งงบประมาณลงทุนและงบดําเนินการ
3. วิเคราะหความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis)
รายงานผลการดําเนินการ
ไดทําการรวบรวมจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับอัตรากําลังบุคลากร และขอมูลระบบคอมพิวเตอร
ไดรวบรวมขอมูลเครื่องสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทําระบบทั้งหมด ทําการวิเคราะห พรอมแผนการ
จัดการอุปกรณ เรียบรอยแลว มีการวิเคราะหโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูเดิม ซึ่งสามารถนํามาใชใน
ระบบ KMS ได โดยใชเปนเครื่องที่ใชบริหารแผนการจัดซื้อในสวนเครื่องที่ใหบริการ (Server) ตาม
รายงานสํารวจโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งการดําเนินการไดดําเนินการสําเร็จตามแผน
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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
ทั้งการใชงานและคาใชจาย
2. แบงประเภททรัพยสินตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน แผนการซื้อทดแทนเมื่อ
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. จัดทําฐานขอมูลทะเบียนและประวัตกิ ารใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน
ผลการดําเนินงาน
1. ไดทําการสํารวจขอมูลอัตรากําลัง สํานักงานคดีแพง และไดทําการสํารวจขอมูลการใช
งานครุภัณฑทเี่ กี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรูในปจจุบัน
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2. ไดรวบรวมขอมูลเครื่องสรางพื้นฐานที่ใชในการจัดทําระบบการจัดการความรูทั้งหมด
แลวทําการวิเคราะห พรอมแผนการจัดการอุปกรณ การสํารวจครุภณ
ั ฑ
3.

ไดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการการจัดการทรัพยสิน โดยไดทําการวิเคราะห

เปรียบเทียบการใชประโยชน โดยการใชงานในอนาคตจะมีการใชงานในระบบ KMS ซึ่งจะมี
รูปแบบการใชงานที่เพิ่มขึ้นมากกวาการใชงานเพียงแคการพิมพขอมูล มีขอเสนอแนะการใชงาน
เครื่องมือ เครื่องใชที่มีอยูซึ่งมีเพียงพอที่จะตองเปลี่ยน )คอมพิวเตอร(ที่ลาสมัยในบางสวนจํานวน
นอย และการจัดซื้อของใหม ในสวนเครื่อง (Server) มีแผนในการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรใน
อัตราคาบริการรวมคาอะไหลเปนรายป
REU2 Reuse Program Management
การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization)
แผนการดําเนินงาน
Input:
การออกแบบซอฟตแวร (ENG4)
Process:
1. กําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการใชซ้ําหรือไมทําซ้ํา
2. วิเคราะหหาโอกาสในการใชซ้ํา
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 ชี้ไปยัง Internet หรือ Intranet
2.5 การใช URL ชี้ไป Knowledge Pack (Shared Inference ใชลิ้นชักความรูรวมกัน)
2.6 ฐานขอมูลกฎหมาย ระเบียบ คูมือ ผูเชี่ยวชาญ ฐานความรูกลาง
2.7 Causal Knowledge (การดําเนินกระบวนการยุติธรรมของอัยการ)
3. จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซ้ํา การตรวจสอบการออกแบบซ้ํา และการฝกอบรม
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รายงานผลการดําเนินงาน
ทําการศึกษา รวบรวม Templates ตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับการสรางระบบ
การจัดการความรู เพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดกาความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง
ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน
ในการดําเนินงานไดนํา TemplatesCoPและ Templates ในสวนของ Knowledge
(Visio)

Map

มาใชเปนตนแบบ สวนในการสราง CoPนิติกรคดีแพง มีฟงกชั่นการใชงาน เชน การ

รวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ ตัวอยางแบบฟอรมเอกสาร Knowledge Map (ขั้นตอน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ สนั บ สนุ น งานของพนั ก งานอั ย การในรู ป แผนภาพ) โครงสร า งของ CoP
ประกอบดวย Task งานนิติกรคดีแพง Task งานวิกฤติ คือ ภารกิจการตรวจสอบสํานวนคดีเบื้องตน
Inference ที่สําคัญไดแก รายละเอียดขอเท็จจริงคดี, สถานะตัวความ, อํานาจพนักงานอัยการ ฯลฯ
Domain ไดแก การตรวจสอบสํานวนคดีแกตางถูกตอง ครบถวน และการตรวจสอบสํานวนคดีวา
ตางถูกตอง ครบถวน Knowledge Base ไดแก กฎหมาย คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ
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REU3 Domain Engineering
ความรูเฉพาะงาน (Common-KADS Knowledge Model)
แผนการดําเนินงาน
1. วิเคราะหผล ENG 1 – ENG 4 และ MAN 1 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซ้ําไดบา ง
2. จัดทํารายการหัวขอความรูท ี่สามารถนําไปประยุกตใชตอไป
Input:
การเก็บความตองการ (ENG1)
Process:
1. เลือก Common-KADS Methodology ในการเก็บหลักการสําคัญ Domain Concept ของการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง
1.1 TaskKnowledge ภารกิจที่ตองใชความรูประสบการณพิเศษ
1.2 InferenceKnowledge ความรูประสบการณที่สําคัญ
1.3 Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ
1.4Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเชี่ยวชาญ 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 ที่สามารถนําไปใชซ้ําในโครงการอื่นได
2. ทํารายงานสรุปผลการดําเนินการเก็บ Domain ที่สําคัญที่สามารถนําไปใชซ้ําในโครงการ
อื่นได ดังนี้
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กิจกรรม
ENG 1

Domain สําคัญ
1.วาระการสัมภาษณผูบริหาร
2.วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ENG 2

1. แบบสอบถามความตองการของ
ผูใชงานระบบ
2. รายงานวิ เ คราะห ค วามต อ งการ
ระบบของผู ใ ช ง านระบบจากการ
สัมภาษณและแบบสอบถาม

ENG 3

ENG 4

MAN 1

1. รายงานวิ เ คราะห ค วามต อ งการ
Software

2. โครงสร า งของชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(CoP) ในระบบการจัดการความรู
งานนิติกรคดีแพง
1. รายงานการสร า งและออกแบบ
หนาตาของระบบ

รายงานการจัดทําแผนกิจกรรมการ
จัดการความรู

แนวทางการใชซ้ํา
-ใช เ ป น แนวทางในการจั ด ทํ า วาระการสั ม ภาษณ
ผูบริหารในโครงการอื่น
-ใช เ ป น แนวทางในการจั ด ทํ า วาระการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญในโครงการอื่น
- ใช เ ป น แนวทางในการสร า งแบบสอบถามความ
ตองการของผูใชงานระบบ โดยนําไปปรับเทียบเคียง
เพื่อใชงานกับโครงการอื่น
- ใช เ ป น ตั ว อย า ง และแนวทางในนํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ าก
ENG 1 (ขอมูลUser Specification)นํามาวิเคราะหเพื่อ
หาความต อ งการระบบของผู ใ ช ง านระบบจากการ
สัมภาษณ และการตอบแบบสอบถาม เพื่อนําไปใชกับ
โครงการอื่น
- นําขอมูลรายงานวิเคราะหความตองการของผูใช
งานระบบไปใชเปนตัวอยางการกําหนดคุณสมบัติของ
ระบบการจัดการความรูตามประเภทผูใชงาน
- ขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะห
รวมกันเพื่อกําหนด Function พื้นฐานของระบบจัดการ
ความรู นํ า ไปใช เ ป น ตั ว อย า ง หรื อ แนวทางในการ
วิ เ คราะห ค วามต อ งการใช ง านระบบปรั บ เข า กั บ
Software
- ใชเปนตัวอยางและแนวทางการกําหนดโครงสราง
ของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ในระบบการจัดการความรู
งานโครงการอื่นตอไป
- ใชเปนตนแบบในการนําความตองการการใชงานที่
แปลงเปน Function ของ Software แลว มาทําการ
วิเคราะหประกอบ Template ที่มีอยูวา Feature และ
Function การใชงานใดควรจะอยูในตําแหนงการใช
งานที่ใด
- นํ า ไปเป น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรมการ
จัดการความรูของโครงการอื่นตอไป
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