
 
บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 
  ในการจัดทําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) ของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 องคกรมีจุดมุงหมายไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning 

Organization : LO) โดยใชระบบการจัดการความรูท่ีทันสมัย สามารถเช่ือถือได และผูบริหารสูงสุด

ขององคกรไดกําหนด Knowledge Audit โดยมีหัวขอองคความรูรวมท้ังส้ิน 100 KM Pack และตาม

แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติ

การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ แตละปงบประมาณ ไดถายทอดแผนแมบทดังกลาวไปสู

การปฏิบัติไดเร่ิมดําเนินการจัดทําระบบ KMS (Knowledge Management System) ข้ึน เพื่อใหการ

จัดการความรูขององคการมีการขับเคล่ือนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเสริมสราง

บุคลากรอัยการใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานอัยการสูงสุดไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 ในดานการเรียนการสอนโดย       ท้ังสองฝายตกลงรวมมือกันในการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู และประกาศนียบัตร

การฝกอบรมดานการจัดการความรู ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดวยความรวมมือกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อ

สรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารความรูตามมาตรฐานสากล และ

สามารถเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดได  หัวขอ “ระบบการจัดการ

ความรู: ดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อลดขอบกพรองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ 

(Title: Knowledge Management system to Examine on Legal proceeding of prosecutor to reduce 

defect.)” เปนหัวขอองคความรูลําดับท่ี 71 ซ่ึงผูศึกษาไดรับมอบหมายใหศึกษาในเร่ืองนี้ 

  ในการศึกษาเพื่อจัดทําระบบการจัดการความรู: ดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อ   ลด

ขอบกพรองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ ไดดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงานอัยการ
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สูงสุดกําหนดกระบวนการจัดการความรูโดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชโดยผาน Intranet 

ในระบบปฏิบัติการ Microsoft SharePoint โดยเนื้อหา (Contexts) จะมีขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ 

(Management Knowledge Maps for Decision Making) มี concept เพื่อแกปญหาใหกับผูปฏิบัติงาน 

(COPS Knowledge Maps for Problem Solving) สําหรับเนื้อหา (Contents) ท่ีไดจาก tacit 

knowledge   จะจัดเก็บ ความรู explicit knowledge เปน data base ของระบบจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด กระบวนการพัฒนา KMS จะดําเนินการตามกระบวนการ Quality 

Management โดยนํามาตรฐาน ISO12207 สําหรับ software lifecycle processes knowledge  จาก 15 

tasks จาก 48 tasks โดยในการตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assurance ) ใชมาตรฐาน ISO15504 

เปนตัวประเมิน ผูศึกษาจึงไดนํามาตรฐาน ISO12207 จํานวน 15 tasks มาพิจารณาดําเนินการ

พิจารณาสภาพปญหาดานบุคลากรซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบทําการตรวจสอบซ่ึงยังไมเปนระบบ

และเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อแกปญหาการขาดระบบการจัดการความรู และสรางระบบ

สารสนเทศท่ีสามารถตอบสนองตอแนวทางในการการแกไขปญหาขอบกพรองและขอผิดพลาดท่ี

อาจจะเกิดข้ึน ดังนี้  

 4.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

    4.1.1 สภาพแวดลอมการทํางาน 

  สภาพปญหาท่ีตรวจพบเน่ืองจากจํานวนเร่ืองท่ีตรวจสอบมีเปนจํานวนมากในแตละป การ

ตรวจสอบและการรายงานตามแบบรายงาน อ.ก.54 , อ.ก.55 เบ้ืองตนจากหัวหนาพนักงานอัยการ

หรือ รายงานตามแบบ อ.ก.56 ของอัยการศาลสูง รายงานขอเท็จจริงและเหตุผลในการส่ังคดีไมมี

ความชัดเจน ไมอาจตรวจวิเคราะหได ในการตรวจสอบของอธิบดีหรือรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

ตามแบบ อ.ก.54 ก.,อ.ก.55 ก.และ อ.ก.56 ก.ไมไดระบุเหตุผลที่ชัดเจนและเม่ือพบขอบกพรองไม

พบวามีการดําเนินการอยางใดกับขอบกพรองท่ีตรวจพบตามระเบียบและหนังสือเวียนท่ีสํานักงาน

อัยการสูงสุดกําหนดซ่ึงมีจํานวนหลายเร่ืองท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลจะมีหนังสือ

เสนออัยการสูงสุดลงนามแจงใหเจาของรายงานเพ่ิมเติมใหตรวจสอบการดําเนินคดีเพิ่มเติม ให

ดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบและในบางครั้งไดเรียกสํานวนมาตรวจสอบเพ่ิมเติมเม่ือพบ

ขอบกพรองก็จะดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ ในกรณีท่ีตรวจพบขอบกพรองและมีการ
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ดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบซ่ึงอาจเปนการแนะนําการปฏิบัติราชการหรือเปนกรณีเขาขาย

กระทําผิดวินัย จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอ

อัยการสูงสุดพิจารณาตอไป  

    4.1.2 การสัมภาษณผูบริหาร  
  ในการสัมภาษณผูบริหาร ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ ด.ร.วิชช จิระแพทย อธิบดีอัยการ 

สํานักงานวิชาการผูบริหาร โดยดําเนิการตาม Task 1: ไดแกการจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพื่อหา

ความตองการของระบบการจัดการความรู (Requirement Elicitation: ENG 1) ในการสัมภาษณ

ผูบริหาร ไดออกแบบวาระการสัมภาษณและทําการสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 

หลังจากเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหารแลวไดนํามาทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ สามารถกําหนด

ขอบเขตความรู การกําหนดผูเช่ียวชาญ ผูใชงาน ปญหาวิกฤติ การแบงประเภทผูใชงาน ความรูท่ี

ผูใชงานจําเปนตองใช และนโยบายหรือวิสัยทัศน ดังนี้ 

 นโยบายหรือวิสัยทัศนในการตรวจสอบรายงานตามแบบตาง ๆ พบวาปญหาวิกฤติ 

(Critical Tasks) ในการตรวจสอบการทํางานไดแกมาตรฐานในการตรวจสอบและมาตรฐาน ในการ

ดําเนินการกับขอบกพรองท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงองคความรูการตรวจสอบไดจากผูเช่ียวชาญ ไดแกพนักงาน

อัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ผูใชงานไดแกสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

ประเมินผล สํานักงานวิชาการ นอกจากนี้ผูใชงานที่จําเปนตองไดรับความรูในการตรวจสอบไดแก

หัวหนาพนักงานอัยการผูจัดทํารายงานการตรวจสอบและอธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมาย

ตลอดจนอัยการศาลสูงผูมีหนาท่ีตรวจสอบตามแบบรายงานและพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีอาญา

ท่ัวประเทศจะไดทราบถึงขอบกพรองและผลการดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบและ

ระมัดระวังมิใหเกิดขอบกพรองดังกลาวข้ึนเกิดข้ึนอีกซ่ึงจะทําใหขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญา

ลดลง  

    4.1.3 การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
   ในการสัมภาษณผูเขียวชาญไดแกนายเอกนิตย นพรัตน และนายจุมพฎ หิรัญรัศ 
อัยการอาวุโส ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญ ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ตลอดจนไดสัมภาษณ 
นายศิลปชัย คณาวุฒิ รองอธิบดี สํานักงานอธิบดอัยการคดีอาญาธนบุรี และนายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ 
รองอธิบดี สํานักงานคดีศาลสูง ซ่ึงเปนหนวยท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบการดําเนินคดีพนักงานอัยการใน
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ศาลชั้นตน และพนักอัยการในช้ันพิจารณาศาลสูง โดยไดออกแบบวาระการสัมภาษณและทําการ
สัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญตามวาระการสัมภาษณ หลังจากเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร
เสร็จแลวไดนํามาทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ โดยจําแนกขอมูลวาขอมูลใดเปนขอมูลท่ีมี
ความหมายและนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ดังนี้ 
   4.1.4 องคความรูท่ีจําเปนในการตรวจสอบ  

  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ องคความรูท่ีจําเปนสําหรับการ

ตรวจสอบของชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของขาราชการอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

ประเมินผล ซ่ึงเปนความรูท่ีเห็นประจักษ (explicit knowledge) ไดแก  

  - ความรูเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ในเร่ืองท่ีตรวจสอบ  

  - ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.

๒๕๔๗  

   -หนังสือเวียน  

  - คําส่ังของสํานักงานอัยการสูงสุด  

  -แนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเร่ืองนั้น  

  - คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด  

  - แนวคําตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด 

  - แนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบตามเกณฑท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนด  

  ความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit knowledge) ของ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของขาราชการ

อัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ไดแก 

  - ประสบการณในการดําเนินคดีในแตละเร่ืองท่ีเคยปฏิบัติมา 
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  - ประสบการณในการตรวจสอบรายงานการตรวจบัญชีตาง ๆ ในแตละบัญชีซ่ึงมีความ

แตกตางกัน  

   4.1.5 ภาวะวิกฤติ (Critical tasks) ในการตรวจสอบ 

  จากการจับความรูของผูบริหารและผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดภาวะวิกฤติ 

(Critical tasks) ในกระบวนการกํากับดูแลตนเองท่ีดีดานการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงาน

อัยการดังกลาว ไดแกกระบวนการทํางานท่ียังไมไดมาตรฐาน ใน 3 ประการ 

  มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานการรายงานตามแบบไมครบถวนไมอาจทําการตรวจวิเคราะหได 

  มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานการตรวจสอบรายงานของอธิบดีหรือรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมาย 

  มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานการดําเนินการกับกรณีท่ีพบขอบกพรอง 

    4.1.6 การออกแบบสรางแผนภาพความรู Knowledge Map  

  ในการออกแบบสรางแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน โดยนํา 

Mind Map มาเปนเคร่ืองมือเพ่ือจําลองความคิดของผูเช่ียวชาญในการแกปญหาได ดังนี้   
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รูปท่ี 4.1 ภาพ Mind Map ท่ีใชในการสรางแบบจําลองความคิด 

 
Tacit Knowledge ความรูในการตรวจสอบบัญชีแสดงคดท่ีีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง/ไมริบของกลาง 
  Input 
    การรายงานตามแบบ 
           รายงานตามแบบถูกตอง 
           มีขอเท็จจริงเพียงพอ 
           มีการตรวจสอบโดยผูทําการตรวจสอบ 
    องคความรู 
          ขอกฎหมายในเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
          หลักการรับฟงพยานหลักฐาน 
          ระเบียบ หนังสือเวยีน คําส่ัง แนวทางปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
  Process 
     ศึกษาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลท่ีส่ังไมฟองและไมริบของกลาง 
    ทําการวิเคราะห 
           ชอบดวยเหตุผลตามหลักการรับฟงพยานหลักฐาน 
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           เปนไปตามระเบียบ หนังสือเวยีน แนวทางปฏิบัติ 
    พิจารณา 
            ยุติเร่ืองเก็บเปนขอมูล 
           ใหรายงานเพ่ิมเติม 
           ใหตรวจสอบวาเปนขอบกพรองในการดําเนนิคดแีลวรายงานใหทราบ 
           ใหสงสํานวนมาตรวจสอบ 
  
 Output 
           ความเห็นเสนอใหยตุิเร่ืองและเก็บเปนขอมูล 
          หนังสือแจงใหรายงานเพ่ิมเติม 
          หนังสือแจงใหตรวจสอบขอบกพรอง 
          หนังสือใหสงสํานวนมาตรวจสอบ 
          การดําเนินการกรณีพบขอบกพรอง 
   
Tacit Knowledge ความรูในการตรวจสอบบัญชีแสดงคด ีทีมีคําส่ังไมอุทธรณ - ไมฎีกา 
 
  Input 
    การรายงานตามแบบ 
       รายงานตามแบบถูกตอง 
       มีขอเท็จจริงเพียงพอ 
       มีการตรวจสอบโดยผูทําการตรวจสอบ 
    องคความรู 
       ขอกฎหมายในเร่ืองท่ีตรวจสอบ 
       หลักการรับฟงพยานหลักฐาน 
       ระเบียบ หนังสือเวยีน คําส่ัง แนวทางปฏิบัติในเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
   
Process 
    ศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายและเหตุผลท่ีส่ังฟองและเหตุผลท่ีไมอุทธรณ - ไมฎีกา  
    วิเคราะห 
        ชอบดวยเหตุผลตามหลักการรับฟงพยานหลักฐาน 
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        เปนไปตามระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัต ิ
    พิจารณา 
      ยุติเร่ืองเกบ็เปนขอมูล 
      ใหรายงานเพ่ิมเติม 
      ใหตรวจสอบวาเปนขอบกพรองในการดําเนินคดีแลวรายงานใหทราบ 
      ใหสงสํานวนมาตรวจสอบ 
  Output 
    ความเหน็เสนอใหยุติเร่ืองและเก็บเปนขอมูล 
    หนังสือแจงใหรายงานเพ่ิมเติม 
    หนังสือแจงใหตรวจสอบขอบกพรอง 
    หนังสือใหสงสํานวนมาตรวจสอบ 
    การดําเนินการกรณีพบขอบกพรอง 
 
 4.2. การวิเคราะหความตองการของระบบ    
  การวิเคราะหความตองการของระบบ  (ENG 2) ความตองการระบบในการกําหนดความ
ตองการของผูใชในระบบ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานวิชาการ (Knowledge Decision 
Maker) ขาราชการอัยการพิเศษฝายประเมินผล ผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) อธิบดีอัยการ
ภาค อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขต หัวหนาพนักงาน
อัยการในสวนกลางและตางจังหวัด พนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีอาญา (Knowledge User) ท่ัว
ประเทศ 
  
 
4.3. การวิเคราะหความตองการของซอฟแวร  
  การวิเคราะหความตองการของซอฟแวร (ENG 3) ระบบ/Software Feature/ การกําหนด
สิทธิของผูใชงานแตละประเภท  
  ในการออกแบบ Software โดยนํา  Microsoft SharePoint มาใชในการส่ือสารให สามารถ 
Implement กลุม Cops โดยผาน site ตาง ๆ การควบคุมสิทธิของผูใชงานในสวนตาง ๆ ของ
ซอฟทแวรได เนน การ Implement Cop จะเนนในเร่ืองของ  explicit knowledge  SharePoint ใชจริง 
ๆ ใชอยู 3 สวน สวนผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) จะมี conduct knowledge worker จะ
มี assignment, issue, discussion board  สวนท่ี 2 เปนการส่ือสารภายในกลุม Cop (Knowledge 
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Provider) มี calendar , announcement , survey สวนท่ี 3 knowledge base  สําหรับKnowledge 
User จะมี document (ยกเวนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการเนื่องจากเปนเอกสารลับ 
ผูใชไดแกพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเทานั้น) library ,discussion 
forum มี lesson learning knowledge base พวก case study ท่ีสําคัญตาง ๆ และมี contract (know – 
who, know – how)  จะเปนพวกท่ีจัดเก็บความรูท่ีถูกอางอิงบอย repository knowledge  ขอมูลท่ีตอง
ใชบอย ๆ 
 
  

 
 
  รูปท่ี 4.2 ภาพหนา site ระบบ KMS แสดงรายการหวัขอองคความรูในระบบ 
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รูปท่ี 4.3  ภาพหนา site แสดงหัวขอองคความรู K 71 งานประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอัยการ 
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          รูปท่ี 4.4 ภาพหนา site แสดง feature การทํางานในระบบ 
 
4.4 การส่ือสารกับบุคลากรในองคกร  
   4.4.1 การส่ือสารแบบจําลองความคิด  
  ในการสื่อสารเพ่ือทําความเขาใจกับบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
เกี่ยวกับระบบจัดการความรู (Knowledge Management System:  KMS) โดยไดนําแบบจําลอง
ความคิด แสดงในรูป Mind Map สาธิตนําเสนอผาน KM Team ของสํานักงานวิชาการ โดยมี รอง
อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ ซ่ึงไดรับคําส่ังจากอธิบดี สํานักงานวิชาการเปนหัวหนาโดย
คณะทํางาน ประกอบดวย อัยการพิเศษฝายประเมินผล อัยการผูเช่ียวชาย อัยการอาวุโส เจาหนาท่ี
ธุรการ และเจาหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล และไดรับฟงความคิดเห็นของท่ี
ประชุม ท่ีประชุมเห็นวา แบบจําลองความคิดสามารถครอบคลุมองคความรู ท่ีเปน Explicit 
Knowledge ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบคําส่ังและแนวทางปฏิบัติ คําวินิจฉัยของศาล คําช้ี
ขาดความเห็นแยง คําตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับความรูท่ีเปนKnowledge 
Base ไดแก คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ตัวอยาง
ขอบกพรองและแนวทางการดํา เนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ  รายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ สําหรับองคความรูท่ีเปน Tacit Knowledge ซ่ึงแบงเปน 2 สวน ไดแก ความรู
ในการตรวจสอบบัญชีแสดงคดีท่ีมีคําส่ังไมฟอง/ไมริบของกลาง และความรูในการตรวจสอบคดีท่ี
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มีคําส่ังไมอุทธรณ – ไมฎีกา ซ่ึงแตละความรูจะเปนความรูท่ีเปน input process และ output โดย
แสดงตัวอยางผลการดําเนินการในแตละองคความรู  
   4.4.2 การสื่อสารการใชงานระบบ  
 ในการส่ือสารไดสาธิตโดยการนํา Window ในระบบ Microsoft SharePoint 2011 สาธิตให
คณะทํางาน KM Team ดู ในระบบจะมี feature ตาง ๆ ประกอบดวย  
   การจัดการเอกสารวิชาการ (Document Management System) ซ่ึงจะรวบรวม
เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ อาทิ กฎหมายตาง ๆ 
ระเบียบคําส่ังแนวทางปฏิบัติ คําพิพากษาของศาล คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด คําตอบ
ขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยจัดเก็บไวเปนหมวดหมู สามารถเขาไปสืบคนไดโดยงาย
และรวดเร็ว  
   กรณีศึกษา (Case Study) ซ่ึงจะรวบรวมตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการ
ดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ ตลอดจนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการซ่ึงท่ีประชุม
ไดพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอใหดําเนินการกับขอบกพรองท่ีตรวจพบ  
   แผนผังความรู (Knowledge Map) ซ่ึงเปนแบบจําลองความคิดของผูเช่ียวชาญ ใน
การตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการจะตองพิจารณาเร่ืองใดกอน วิธีการดําเนินการและ
ผลการดําเนินการโดยมีตัวอยางผลการดําเนินการท่ีไดดําเนินการเพื่อใหเปนระบบและมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบและการดําเนินการท่ีสามารถส่ือสารเขาใจไดงาย 
   กระดานสนทนา (Forum Discussion) ซ่ึงผูใชงานสามารถแลกเปล่ียน เรียนรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางกันได 
   การเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศความรูตาง ๆ (Links) เชน Website ของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ หรือเอกสารความรูอ่ืน ๆ นอกสํานักงานฯ 
   ทําเนียบผูเช่ียวชาญ (Expertise Contacts) ซ่ึงจัดเก็บรายช่ือและรายละเอียดการ
ติดตอกับผูเช่ียวชาญ 
   ในการส่ือสารท่ีประชุมเห็นวาในภาพรวมระบบจัดการความรูท่ีไดสาธิตใหดูจะ
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ Cops ไดแก บุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะ
พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล และพนักงานอัยการในหนวยงานอ่ืนท่ีมี
หนาท่ีในการตรวจสอบเชนเดียวกัน เชน หัวหนาพนักงานอัยการ อธิบดีและอธิบดีอัยการภาคหรือ
รองอธิบดีอัยการท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ อัยการศาลสูง 
อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีศาลสูงภาคและรอง
อธิบดีอัยการศาลสูงท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตลอดจนพนักงาน
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อัยการท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญาซ่ึงจะตองปฏิบัติตามระเบียบและคําส่ังของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ในท่ีประชุมเห็นวาเอกสารวิชาการบางเร่ือง เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ซ่ึงจะมีรายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของในการดําเนินคดี ขอมูลดังกลาวเปนความลับไมสมควรที่จะ
เปดเผยใหบุคคลอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของไดทราบผลการประชุม   จึงควรกําหนดสิทธิผูใชในกรณีดังกลาว
เฉพาะผูบริหารระดับสูง สํานักงานวิชาการ และพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล ซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบและรายงานใหอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาเทานั้นท่ีจะเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได สวนขอมูลเปนขอมูลท่ีสามารถเปดเผยใหกับหนวยงานอื่นได  
  
4.5. การจัดทํารางแผนกิจกรรมโครงการเพื่อใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ หนวยงานจัดการความรูมีความเขาใจและมีสวนรวมในการในระบบการจัดการความรูมา
ใช 
   เนื่องจาก สํานักงานวิชาการ ไดมีคําส่ังสํานักงานวิชาการท่ี 7/2553 ลงวันท่ี 7 

มิถุนายน 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) มอบหมายให คณะทํางาน

การจัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานอัยการ ใหมี

อํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

1. ดําเนินการสราง รวบรวม เผยแพร และการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมาย  

2.กํากับ ดูแล ติดตามและแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนจัดทํารายงานผลการจัดการความรู
ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบเสนอหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูภายในระยะเวลาที่กําหนด  

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย 
  คณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน

พนักงานอัยการไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดวางไวในแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 –2558  แผนแมบทการจัดการความรู

สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561 แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับ

ท่ี 1ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 (1 ตุลาคม 2551-   30 กันยายน 2556) และตามกรอบพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11  และแนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาใหองคการมีลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และแนวคิดทฤษฎี

ท่ีเกี่ยวของกับ Knowledge Management และไดกําหนดแผนปฏิบัติการประจําป คณะทํางานการ
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จัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานอัยการ พ.ศ. 

2555 (รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555 การจัดการความรูดานงานประเมินผล

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามภารกิจของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายประเมินผล ในภาคผนวก) 

  เพื่อใหเกิดการ Alignment กับแผนยุทธศาสตรจัดการความรูแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน

อัยการ พ.ศ. 2555 ซ่ึงไดกําหนดกระบวนการจัดการความรูเปน 2 กระบวนการ 

  กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ซ่ึงจะประกอบดวย

กิจกรรม 7 ข้ันตอน ไดแก การบงช้ีความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ 

การประมวลและกล่ันกรองความรู และการเขาถึงความรู  

  กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) ซ่ึงจะประกอบดวย 

การเตรียมการและปรับเปล่ียนพฤติกรรม การส่ือสารา กระบวนการและเคร่ืองมือ การเรียนรู การ

วัดผลและการยกยอชมเชยและใหรางวัล  

  ผูศึกษาจึงไดเสนอแผนกิจกรรมการนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management 
System: KMS) โดยสอดแทรกในกระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเหมาะสมและ
สามารถดําเนินงานไดจริงซ่ึงมีความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงคพรอมกับเสนอปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
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ราง 

แผนกิจกรรมการนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) ระยะเวลา 3 

ป พ.ศ.2555 – 2557  

 

แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) ดาน

งานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานอัยการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามภารกิจของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ประจําป พ.ศ.  2555 - 2556   

หนวยงานรับผิดชอบ : สํานักงานอัยการพเิศษฝายประเมินผล , สํานักงานวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ : คณะทํางานจัดการความรู (KM Team) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน

พนักงานอัยการ 

งบประมาณ : 20,000 บาท 

เปาหมาย : สํานักงานวิชาการสามารถจัดการความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลโดยมี

บุคลากรท่ีมีความเปนเลิศระดับมืออาชีพในดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน

อัยการสํานักงานอัยการพเิศษฝายประเมินผลและพัฒนาระบบการจัดทํางานท่ีเปนมาตรฐานเพ่ือรับ

ใชประชาชน 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ขาราชการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลมีการจัดการ

ความรูและพัฒนาองคความรูดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานอัยการโดยนํา

ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System : KMS) มาใชและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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1. กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) 

ตารางกิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management Process) แผน 3 ป 2555 – 2557 

    (เอกสารในภาคผนวก) 

2. กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 

ตารางกิจกรรมการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) แผน 3 ป 2555 - 

2557 

         (เอกสารในภาคผนวก) 
 
4.6.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
  ปญหาอุปสรรค 
  กิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสวน
หนึ่งของการทํางาน จึงเกิดปญหา  
  บุคคลากร (Man) สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลประกอบดวยบุคลากร 4 สวน 
ไดแก พนักงานอัยการ ขาราชการธุรการ พนักงานราชการ นิติกรจางเหมาและจางเหมาบริการ 
โดยเฉพาะพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลประกอบดวยขาราชการอัยการ
และอัยการอาวุโส ซ่ึงยังขาดองคความรูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารตลอดจน
การสรางกระบวนการเปล่ียนแปลงเนื่องจากยังยึดติดกับการทํางานดวยมือและความมีอายุท่ีจะ
พัฒนาในการนําระบบมาใช 
  งบประมาณ (Money) การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับในจํานวน
จํากัด การแบงจายไมเพียงพอตอการพัฒนา 
  การบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการของหนวยงานในสํานักงานอัยการ
สูงสุดยังยึดคงยึดติดอยูกับการทํางานดวยเอกสารซ่ึงไดพยายามท่ีจะลดเอกสารใหเปน paperless ซ่ึง
ตองมีงบประมาณอยางเพียงพอและปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางาน 
 เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ (Material) การนําระบบปฏิบัติ Microsoft SharePoint มาใชได
เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการทํา MOU มหาวิทยาลัยเชียงใหม และใชเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ซ่ึงระบบปฏิบัติการดังกลาวมีคาลิขสิทธ์ิ หากสํานักงานอัยการสูงสุดจะ
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นําระบบการจัดการความรูไปใชเพ่ือการทํางานจะไมตรงกับวัตถุประสงคและอาจมีปญหาในเร่ือง
การใชลิขสิทธ์ิได  
  ขอเสนอแนะ 
  ในเร่ืองบุคคลากรจะตองพัฒนาบุคลาการใหมีความรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน และกําหนด Competency บุคคลากร ผลักดันใหรัฐบาล        เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดจะเปนประโยชนตอประชาชนและ
จัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ สํานักงานอัยการสูงสุดตองสืบหาระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม
และมีคาใชจายนอยหากเปนระบบปฏิบัติการท่ีไมเสียคาลิขสิทธ์ิจะลดคาใชจายไดมากข้ึน  
 
4.7. ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 
    จากการศึกษาและสาธิตระบบ พบวา ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานวิชาการ 

รวมท้ังขาราชการอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ตลอดจนจากการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบิตราชการของพนักงานอัยการใหความสนใจในระบบ

การจัดการความรู เพื่อใหการตรวจสอบการปฏิบัติราชการดังกลาวเปนระบบและมีมาตรฐานในการ

รายงานตามแบบท่ีครบถวนและสามารถทําการตรวจวิเคราะหได มาตรฐานการตรวจสอบรายงาน

ของอธิบดีหรือรองอธิบดีท่ีไดรับมอบหมาย และมาตรฐานการดําเนินการกับกรณีท่ีพบขอบกพรอง 

จากการสอบถามพบวาบุคคลากรมีความเห็นและยอมรับการเปล่ียนแปลงในการจัดการความรูโดย

ไมยึดติดกับงานท่ีทําอยูประจํา (Defensive Routine) และเห็นประโยชนของการจัดการความรูดวย

ระบบ KMS ตามทฤษฎี Knowledge Creation  

4.8. แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 
   จากการศึกษาเร่ืองระบบการจัดการความรูนี้ เปนการศึกษาจากการวิจัยเอกสาร 

(Documentary research) มีการประยุกตใชทฤษฎีการจัดการความรู Knowledge Creation   และ

Learning by Doing ของ Ikujiro Nonaka และ นําวินัยขอท่ี 5 (The Fifth Discipline) ตาม

แนวความคิดของ Peter Singe เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การนําระบบการจัดการความรูไป

สาธิตและทดลองปฏิบัติงานจริง และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงสามารถเปน

ขอมูลในการขยายผลการจัดการความรูเพื่อพัฒนาตอได และสามารถจัดการความรูไปสูการ
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ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบตลอดจนพนักงานอัยการท่ีมีอํานาจหนาท่ี

ในการดําเนินคดีอาญาและลดขอบกพรองในการดําเนินคดีลงได  


