บทที่ 4
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล
ในการจัดทําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) ของ
สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ตามแผนแม บ ทการจั ด การความรู สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 องคกรมีจุดมุงหมายไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning
Organization : LO) โดยใชระบบการจัดการความรูที่ทันสมัย สามารถเชื่อถือได และผูบริหารสูงสุด
ขององคกรไดกําหนด Knowledge Audit โดยมีหัวขอองคความรูรวมทั้งสิ้น 100 KM Pack และตาม
แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ แตละปงบประมาณ ไดถายทอดแผนแมบทดังกลาวไปสู
การปฏิบัติไดเริ่มดําเนินการจัดทําระบบ KMS (Knowledge Management System) ขึ้น เพื่อใหการ
จัดการความรูขององคการมีการขับเคลื่อนผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเสริมสราง
บุคลากรอัยการใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานอัยการสูงสุดไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในดานการเรียนการสอนโดย

ทั้งสองฝายตกลงรวมมือกันในการจัด

หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู และประกาศนียบัตร
การฝกอบรมดานการจัดการความรู ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ 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.)” เปนหัวขอองคความรูลําดับที่ 71 ซึ่งผูศึกษาไดรับมอบหมายใหศึกษาในเรื่องนี้
ในการศึกษาเพื่อจัดทําระบบการจัดการความรู: ดานการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อ ลด
ขอบกพรองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ ไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานอัยการ
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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) ที่ไดจาก tacit
knowledge จะจัดเก็บ ความรู explicit knowledge เปน data base ของระบบจัดการความรูของ
สํานั กงานอัยการสู งสุ ด 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
พิจารณาสภาพปญหาดานบุคลากรซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบทําการตรวจสอบซึ่งยังไมเปนระบบ
และเปนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อแกปญหาการขาดระบบการจัดการความรู และสรางระบบ
สารสนเทศที่สามารถตอบสนองตอแนวทางในการการแกไขปญหาขอบกพรองและขอผิดพลาดที่
อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
4.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
4.1.1 สภาพแวดลอมการทํางาน
สภาพปญหาที่ตรวจพบเนื่องจากจํานวนเรื่องที่ตรวจสอบมีเปนจํานวนมากในแตละป การ
ตรวจสอบและการรายงานตามแบบรายงาน อ.ก.54 , อ.ก.55 เบื้องตนจากหัวหนาพนักงานอัยการ
หรือ รายงานตามแบบ อ.ก.56 ของอัยการศาลสูง รายงานขอเท็จจริงและเหตุผลในการสั่งคดีไมมี
ความชัดเจน ไมอาจตรวจวิเคราะหได ในการตรวจสอบของอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมาย
ตามแบบ อ.ก.54 ก.,อ.ก.55 ก.และ อ.ก.56 ก.ไมไดระบุเหตุผลที่ชัดเจนและเมื่อพบขอบกพรองไม
พบวามีการดําเนินการอยางใดกับขอบกพรองที่ตรวจพบตามระเบียบและหนังสือเวียนที่สํานักงาน
อัยการสูงสุดกําหนดซึ่งมีจํานวนหลายเรื่องที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลจะมีหนังสือ
เสนออัยการสูงสุดลงนามแจงใหเจาของรายงานเพิ่มเติมใหตรวจสอบการดําเนินคดีเพิ่มเติม ให
ดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบและในบางครั้งไดเรียกสํานวนมาตรวจสอบเพิ่มเติมเมื่อพบ
ขอบกพรองก็จะดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ ในกรณีที่ตรวจพบขอบกพรองและมีการ
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ดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบซึ่งอาจเปนการแนะนําการปฏิบัติราชการหรือเปนกรณีเขาขาย
กระทําผิดวินัย จะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นตอ
อัยการสูงสุดพิจารณาตอไป
4.1.2 การสัมภาษณผูบริหาร
ในการสัมภาษณผูบริหาร ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ ด.ร.วิชช จิระแพทย อธิบดีอัยการ
สํานักงานวิชาการผูบริหาร โดยดําเนิการตาม Task 1: ไดแกการจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหา
ความตองการของระบบการจัดการความรู (Requirement Elicitation: ENG 1) ในการสัมภาษณ
ผูบริหาร ไดออกแบบวาระการสัมภาษณและทําการสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ
หลังจากเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหารแลวไดนํามาทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ สามารถกําหนด
ขอบเขตความรู การกําหนดผูเชี่ยวชาญ ผูใชงาน ปญหาวิกฤติ การแบงประเภทผูใชงาน ความรูที่
ผูใชงานจําเปนตองใช และนโยบายหรือวิสัยทัศน ดังนี้
นโยบายหรื อ วิ สั ย ทั ศ น ใ นการตรวจสอบรายงานตามแบบต า ง ๆ พบว า ป ญ หาวิ ก ฤติ
(Critical Tasks) ในการตรวจสอบการทํางานไดแกมาตรฐานในการตรวจสอบและมาตรฐาน ในการ
ดําเนินการกับขอบกพรองที่เกิดขึ้น ซึ่งองคความรูการตรวจสอบไดจากผูเชี่ยวชาญ ไดแกพนักงาน
อั ย การในสํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ยประเมิ น ผล ผู ใ ช ง านได แ ก สํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ย
ประเมินผล สํานักงานวิชาการ นอกจากนี้ผูใชงานที่จําเปนตองไดรับความรูในการตรวจสอบไดแก
หัวหนาพนักงานอัยการผูจัดทํารายงานการตรวจสอบและอธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมาย
ตลอดจนอัยการศาลสูงผูมีหนาที่ตรวจสอบตามแบบรายงานและพนักงานอัยการที่ดําเนินคดีอาญา
ทั่ ว ประเทศจะได ท ราบถึ ง ข อ บกพร อ งและผลการดํ า เนิ น การกั บ ข อ บกพร อ งที่ ต รวจพบและ
ระมัดระวังมิใหเกิดขอบกพรองดังกลาวขึ้นเกิดขึ้นอีกซึ่งจะทําใหขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญา
ลดลง
4.1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการสัมภาษณผูเขียวชาญไดแกนายเอกนิตย นพรัตน และนายจุมพฎ หิรัญรัศ
อัยการอาวุโส ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ตลอดจนไดสัมภาษณ
นายศิลปชัย คณาวุฒิ รองอธิบดี สํานักงานอธิบดอัยการคดีอาญาธนบุรี และนายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ
รองอธิบดี สํานักงานคดีศาลสูง ซึ่งเปนหนวยที่มีหนาที่ตรวจสอบการดําเนินคดีพนักงานอัยการใน
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ศาลชั้นตน และพนักอัยการในชั้นพิจารณาศาลสูง โดยไดออกแบบวาระการสัมภาษณและทําการ
สัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญตามวาระการสัมภาษณ หลังจากเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร
เสร็ จ แล ว ได นํ า มาทํ า การวิ เ คราะห บ ทสั ม ภาษณ โดยจํ า แนกข อ มู ล ว า ข อ มู ล ใดเป น ข อ มู ล ที่ มี
ความหมายและนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ดังนี้
4.1.4 องคความรูที่จําเปนในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานอั ย การ องคค วามรูที่ จํ า เป น สํา หรั บ การ
ตรวจสอบของชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Cops) ของข า ราชการอั ย การในสํ า นั ก งานอั ย การพิ เ ศษฝ า ย
ประเมินผล ซึ่งเปนความรูที่เห็นประจักษ (explicit knowledge) ไดแก
- ความรูเกี่ยวกับกฎหมายตาง ๆ ในเรื่องที่ตรวจสอบ
- ระเบี ย บสํ านัก งานอั ย การสู งสุด วาดว ยการดํา เนินคดีอาญาของพนัก งานอัย การ พ.ศ.
๒๕๔๗
-หนังสือเวียน
- คําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด
-แนวคําพิพากษาของศาลฎีกาในเรื่องนั้น
- คําชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด
- แนวคําตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด
- แนวทางการดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบตามเกณฑที่สํานักงานอัยการสูงสุด
กําหนด
ความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit knowledge) ของ ชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของขาราชการ
อัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ไดแก
- ประสบการณในการดําเนินคดีในแตละเรื่องที่เคยปฏิบัติมา
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- ประสบการณในการตรวจสอบรายงานการตรวจบัญชีตาง ๆ ในแตละบัญชีซึ่งมีความ
แตกตางกัน
4.1.5 ภาวะวิกฤติ (Critical tasks) ในการตรวจสอบ
จากการจับความรูของผูบริหารและผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ สามารถกําหนดภาวะวิกฤติ
(Critical tasks) ในกระบวนการกํากับดูแลตนเองที่ดีดานการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงาน
อัยการดังกลาว ไดแกกระบวนการทํางานที่ยังไมไดมาตรฐาน ใน 3 ประการ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานการรายงานตามแบบไมครบถวนไมอาจทําการตรวจวิเคราะหได
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานการตรวจสอบรายงานของอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมาย
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานการดําเนินการกับกรณีที่พบขอบกพรอง
4.1.6 การออกแบบสรางแผนภาพความรู Knowledge Map
ในการออกแบบสรางแผนภาพความรู Knowledge Map ที่สอดคลองกับมาตรฐาน โดยนํา
Mind Map มาเปนเครื่องมือเพื่อจําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญในการแกปญหาได ดังนี้
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รูปที่ 4.1 ภาพ Mind Map ที่ใชในการสรางแบบจําลองความคิด
Tacit Knowledge ความรูในการตรวจสอบบัญชีแสดงคดีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟอง/ไมริบของกลาง
Input
การรายงานตามแบบ
รายงานตามแบบถูกตอง
มีขอเท็จจริงเพียงพอ
มีการตรวจสอบโดยผูท ําการตรวจสอบ
องคความรู
ขอกฎหมายในเรื่องที่ตรวจสอบ
หลักการรับฟงพยานหลักฐาน
ระเบียบ หนังสือเวียน คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ
Process
ศึกษาขอเท็จจริง ขอกฎหมายและเหตุผลที่สั่งไมฟองและไมริบของกลาง
ทําการวิเคราะห
ชอบดวยเหตุผลตามหลักการรับฟงพยานหลักฐาน
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เปนไปตามระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ
พิจารณา
ยุติเรื่องเก็บเปนขอมูล
ใหรายงานเพิ่มเติม
ใหตรวจสอบวาเปนขอบกพรองในการดําเนินคดีแลวรายงานใหทราบ
ใหสงสํานวนมาตรวจสอบ
Output
ความเห็นเสนอใหยตุ ิเรื่องและเก็บเปนขอมูล
หนังสือแจงใหรายงานเพิ่มเติม
หนังสือแจงใหตรวจสอบขอบกพรอง
หนังสือใหสงสํานวนมาตรวจสอบ
การดําเนินการกรณีพบขอบกพรอง
Tacit Knowledge ความรูในการตรวจสอบบัญชีแสดงคดี ทีมีคําสั่งไมอุทธรณ - ไมฎีกา
Input
การรายงานตามแบบ
รายงานตามแบบถูกตอง
มีขอเท็จจริงเพียงพอ
มีการตรวจสอบโดยผูทําการตรวจสอบ
องคความรู
ขอกฎหมายในเรื่องที่ตรวจสอบ
หลักการรับฟงพยานหลักฐาน
ระเบียบ หนังสือเวียน คําสั่ง แนวทางปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวของ
Process
ศึกษาขอเท็จจริงและขอกฎหมายและเหตุผลที่สั่งฟองและเหตุผลที่ไมอุทธรณ - ไมฎีกา
วิเคราะห
ชอบดวยเหตุผลตามหลักการรับฟงพยานหลักฐาน
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เปนไปตามระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ
พิจารณา
ยุติเรื่องเก็บเปนขอมูล
ใหรายงานเพิ่มเติม
ใหตรวจสอบวาเปนขอบกพรองในการดําเนินคดีแลวรายงานใหทราบ
ใหสงสํานวนมาตรวจสอบ
Output
ความเห็นเสนอใหยุติเรื่องและเก็บเปนขอมูล
หนังสือแจงใหรายงานเพิม่ เติม
หนังสือแจงใหตรวจสอบขอบกพรอง
หนังสือใหสงสํานวนมาตรวจสอบ
การดําเนินการกรณีพบขอบกพรอง
4.2. การวิเคราะหความตองการของระบบ
การวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG 2) ความตองการระบบในการกําหนดความ
ตองการของผูใชในระบบ ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานวิชาการ (Knowledge Decision
Maker) ขาราชการอัยการพิเศษฝายประเมินผล ผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) อธิบดีอัยการ
ภาค อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขต หัวหนาพนักงาน
อัยการในสวนกลางและตางจังหวัด พนักงานอัยการที่ดําเนินคดีอาญา (Knowledge User) ทั่ว
ประเทศ

4.3. การวิเคราะหความตองการของซอฟแวร
การวิเคราะหความตองการของซอฟแวร (ENG 3) ระบบ/Software Feature/ การกําหนด
สิทธิของผูใชงานแตละประเภท
ในการออกแบบ Software โดยนํา Microsoft SharePoint มาใชในการสื่อสารให สามารถ
Implement กลุม Cops โดยผาน site ตาง ๆ การควบคุมสิทธิของผูใชงานในสวนตาง ๆ ของ
ซอฟทแวรได เนน การ Implement Cop จะเนนในเรื่องของ explicit knowledge SharePoint ใชจริง
ๆ ใชอยู 3 สวน สวนผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) จะมี conduct knowledge worker จะ
มี assignment, issue, discussion board สวนที่ 2 เปนการสื่อสารภายในกลุม Cop (Knowledge
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Provider) มี calendar , announcement , survey สวนที่ 3 knowledge base สําหรับKnowledge
User จะมี document (ยกเวนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการเนื่องจากเปนเอกสารลับ
ผูใชไดแกพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลเทานั้น) library ,discussion
forum มี lesson learning knowledge base พวก case study ที่สําคัญตาง ๆ และมี contract (know –
who, know – how) จะเปนพวกที่จัดเก็บความรูที่ถูกอางอิงบอย repository knowledge ขอมูลที่ตอง
ใชบอย ๆ

รูปที่ 4.2 ภาพหนา site ระบบ KMS แสดงรายการหัวขอองคความรูในระบบ
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รูปที่ 4.3 ภาพหนา site แสดงหัวขอองคความรู K 71 งานประเมินผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานอัยการ
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รูปที่ 4.4 ภาพหนา site แสดง feature การทํางานในระบบ
4.4 การสื่อสารกับบุคลากรในองคกร
4.4.1 การสื่อสารแบบจําลองความคิด
ในการสื่อสารเพื่อทําความเขาใจกับบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล
เกี่ยวกับระบบจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) โดยไดนําแบบจําลอง
ความคิด แสดงในรูป Mind Map สาธิตนําเสนอผาน KM Team ของสํานักงานวิชาการ โดยมี รอง
อธิ บ ดี อั ย การ สํ านั ก งานวิช าการ ซึ่ ง ไดรั บคํา สั่ง จากอธิ บดี สํ า นั ก งานวิ ช าการเป น หั ว หน า โดย
คณะทํางาน ประกอบดวย อัยการพิเศษฝายประเมินผล อัยการผูเชี่ยวชาย อัยการอาวุโส เจาหนาที่
ธุรการ และเจาหนาที่ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล และไดรับฟงความคิดเห็นของที่
ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว า แบบจํ า ลองความคิ ด สามารถครอบคลุ ม องค ค วามรู ที่ เ ป น Explicit
Knowledge ไดแก กฎหมายที่เกี่ยวของ ระเบียบคําสั่งและแนวทางปฏิบัติ คําวินิจฉัยของศาล คําชี้
ขาดความเห็นแยง คําตอบขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด สําหรับความรูที่เปนKnowledge
Base ไดแก คูมือการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ตัวอยาง
ข อ บกพร อ งและแนวทางการดํ า เนิ น การกั บ ข อ บกพร อ งที่ ต รวจพบ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการวิชาการ สําหรับองคความรูที่เปน Tacit Knowledge ซึ่งแบงเปน 2 สวน ไดแก ความรู
ในการตรวจสอบบัญชีแสดงคดีที่มีคําสั่งไมฟอง/ไมริบของกลาง และความรูในการตรวจสอบคดีที่
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มีคําสั่งไมอุทธรณ – ไมฎีกา ซึ่งแตละความรูจะเปนความรูที่เปน input process และ output โดย
แสดงตัวอยางผลการดําเนินการในแตละองคความรู
4.4.2 การสื่อสารการใชงานระบบ
ในการสื่อสารไดสาธิตโดยการนํา Window ในระบบ Microsoft SharePoint 2011 สาธิตให
คณะทํางาน KM Team ดู ในระบบจะมี feature ตาง ๆ ประกอบดวย
การจัดการเอกสารวิชาการ (Document Management System) ซึ่งจะรวบรวม
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ อาทิ กฎหมายตาง ๆ
ระเบียบคําสั่งแนวทางปฏิบัติ คําพิพากษาของศาล คําชี้ขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด คําตอบ
ขอหารือของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยจัดเก็บไวเปนหมวดหมู สามารถเขาไปสืบคนไดโดยงาย
และรวดเร็ว
กรณีศึกษา (Case Study) ซึ่งจะรวบรวมตัวอยางขอบกพรองและแนวทางการ
ดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ ตลอดจนรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการซึ่งที่ประชุม
ไดพิจารณาเรื่องที่เสนอใหดําเนินการกับขอบกพรองที่ตรวจพบ
แผนผังความรู (Knowledge Map) ซึ่งเปนแบบจําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญ ใน
การตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการจะตองพิจารณาเรื่องใดกอน วิธีการดําเนินการและ
ผลการดําเนินการโดยมีตัวอยางผลการดําเนินการที่ไดดําเนินการเพื่อใหเปนระบบและมีมาตรฐาน
ในการตรวจสอบและการดําเนินการที่สามารถสื่อสารเขาใจไดงาย
กระดานสนทนา (Forum Discussion) ซึ่งผูใชงานสามารถแลกเปลี่ยน เรียนรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหวางกันได
การเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศความรูตาง ๆ (Links) เชน Website ของหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือเอกสารความรูอื่น ๆ นอกสํานักงานฯ
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise Contacts) ซึ่งจัดเก็บรายชื่อและรายละเอียดการ
ติดตอกับผูเชี่ยวชาญ
ในการสื่อสารที่ประชุมเห็นวาในภาพรวมระบบจัดการความรูที่ไดสาธิตใหดูจะ
เปนประโยชนในการปฏิบัติงานของ Cops ไดแก บุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะ
พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล และพนักงานอัยการในหนวยงานอื่นที่มี
หนาที่ในการตรวจสอบเชนเดียวกัน เชน หัวหนาพนักงานอัยการ อธิบดีและอธิบดีอัยการภาคหรือ
รองอธิบดีอัยการที่มีหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ อัยการศาลสูง
อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีศาลสูงภาคและรอง
อธิบดีอัยการศาลสูงที่มีหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการตลอดจนพนักงาน
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อัยการที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินคดีอาญาซึ่งจะตองปฏิบัติตามระเบียบและคําสั่งของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ในที่ประชุมเห็นวาเอกสารวิชาการบางเรื่อง เชน รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งจะมีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวของในการดําเนินคดี ขอมูลดังกลาวเปนความลับไมสมควรที่จะ
เปดเผยใหบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของไดทราบผลการประชุม จึงควรกําหนดสิทธิผูใชในกรณีดังกลาว
เฉพาะผูบริหารระดับสูง สํานักงานวิชาการ และพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล ซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบและรายงานใหอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาเทานั้นที่จะเขาถึง
ขอมูลดังกลาวได สวนขอมูลเปนขอมูลที่สามารถเปดเผยใหกับหนวยงานอื่นได
4.5. การจัดทํารางแผนกิจกรรมโครงการเพื่อใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ หนวยงานจัดการความรูมีความเขาใจและมีสวนรวมในการในระบบการจัดการความรูมา
ใช
เนื่องจาก สํานักงานวิชาการ ไดมีคําสั่งสํานักงานวิชาการที่ 7/2553 ลงวันที่ 7
มิถุนายน 2553 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) มอบหมายให คณะทํางาน
การจัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงานอัยการ ใหมี
อํานาจหนาที่ ดังนี้
1. ดําเนินการสราง รวบรวม เผยแพร และการจัดเก็บองคความรูของสํานักงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2.กํากับ ดูแล ติดตามและแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนจัดทํารายงานผลการจัดการความรู
ซึ่งอยูในความรับผิดชอบเสนอหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูภายในระยะเวลาที่กําหนด
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หวั หนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย
คณะทํางานการจัดการความรู (KM TEAM) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน
พนักงานอัยการไดดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดวางไวในแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 –2558 แผนแมบทการจัดการความรู
สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561 แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับ
ที่ 1ปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2556) และตามกรอบพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 และแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาใหองคการมีลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับ 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 ซึ่งไดกําหนดกระบวนการจัดการความรูเปน 2 กระบวนการ
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ซึ่งจะประกอบดวย
กิจกรรม 7 ขั้นตอน ไดแก การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ
การประมวลและกลั่นกรองความรู และการเขาถึงความรู
กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ซึ่งจะประกอบดวย
การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารา กระบวนการและเครื่องมือ การเรียนรู การ
วัดผลและการยกยอชมเชยและใหรางวัล
ผูศึกษาจึงไดเสนอแผนกิจกรรมการนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management
System: KMS) โดยสอดแทรกในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเหมาะสมและ
สามารถดําเนินงานไดจริงซึ่งมีความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงคพรอมกับเสนอปญหา
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 : สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล , สํานักงานวิชาการ
ผูรับผิดชอบ : คณะทํางานจัดการความรู (KM Team) ดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน
พนักงานอัยการ
งบประมาณ : 20,000 บาท
เปาหมาย : สํานักงานวิชาการสามารถจัดการความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลโดยมี
บุคลากรที่มีความเปนเลิศระดับมืออาชีพในดานงานประเมินผลตรวจสอบการปฏิบัติงานพนักงาน
อัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลและพัฒนาระบบการจัดทํางานที่เปนมาตรฐานเพื่อรับ
ใชประชาชน
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม

: 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. กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ตารางกิจกรรมการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) แผน 3 ป 2555 2557
(เอกสารในภาคผนวก)
4.6.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
ปญหาอุปสรรค
กิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสวน
หนึ่งของการทํางาน จึงเกิดปญหา
บุคคลากร (Man) สํานักงานอั ยการพิเศษฝายประเมินผลประกอบดวยบุคลากร 4 สว น
ไดแก พนักงานอัยการ ขาราชการธุรการ พนักงานราชการ นิติกรจางเหมาและจางเหมาบริการ
โดยเฉพาะพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลประกอบดวยขาราชการอัยการ
และอัยการอาวุโส ซึ่งยังขาดองคความรูในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารตลอดจน
การสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากยังยึดติดกับการทํางานดวยมือและความมีอายุที่จะ
พัฒนาในการนําระบบมาใช
งบประมาณ (Money) การจัดสรรงบประมาณของสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับในจํานวน
จํากัด การแบงจายไมเพียงพอตอการพัฒนา
การบริหารจัดการ (Management) การบริหารจัดการของหนวยงานในสํานักงานอัยการ
สูงสุดยังยึดคงยึดติดอยูกับการทํางานดวยเอกสารซึ่งไดพยายามที่จะลดเอกสารใหเปน paperless ซึ่ง
ตองมีงบประมาณอยางเพียงพอและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางาน
เทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ (Material) การนําระบบปฏิบัติ Microsoft SharePoint มาใชได
เนื่องจากสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการทํา MOU มหาวิทยาลัยเชียงใหม และใชเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งระบบปฏิบัติการดังกลาวมีคาลิขสิทธิ์ หากสํานักงานอัยการสูงสุดจะ
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นําระบบการจัดการความรูไปใชเพื่อการทํางานจะไมตรงกับวัตถุประสงคและอาจมีปญหาในเรื่อง
การใชลิขสิทธิ์ได
ขอเสนอแนะ
ในเรื่องบุคคลากรจะตองพัฒนาบุคลาการใหมีความรูในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สรางแรงจูงใจในการทํางาน และกําหนด Competency บุคคลากร ผลักดันใหรัฐบาล เห็น
ความสําคัญของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดจะเปนประโยชนตอประชาชนและ
จัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอ สํานักงานอัยการสูงสุดตองสืบหาระบบปฏิบัติการที่เหมาะสม
และมีคาใชจายนอยหากเปนระบบปฏิบัติการที่ไมเสียคาลิขสิทธิ์จะลดคาใชจายไดมากขึ้น
4.7. สิ่งที่คนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ
จากการศึ กษาและสาธิ ตระบบ พบว า ผู บริ หารระดั บสู งของสํ านั กงานวิ ชาการ
รวมทั้ งข าราชการอั ยการในสํ านั กงานอั ยการพิ เศษฝ ายประเมิ นผล ตลอดจนจากการสั มภาษณ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบิตราชการของพนักงานอัยการใหความสนใจในระบบ
การจัดการความรู เพื่อใหการตรวจสอบการปฏิบัติราชการดังกลาวเปนระบบและมีมาตรฐานในการ
รายงานตามแบบที่ครบถวนและสามารถทําการตรวจวิเคราะหได มาตรฐานการตรวจสอบรายงาน
ของอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมาย และมาตรฐานการดําเนินการกับกรณีที่พบขอบกพรอง
จากการสอบถามพบวาบุคคลากรมีความเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการจัดการความรูโดย
ไมยึดติดกับงานที่ทําอยูประจํา (Defensive Routine) และเห็นประโยชนของการจัดการความรูดวย
ระบบ KMS ตามทฤษฎี Knowledge Creation
4.8. แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ
จากการศึกษาเรื่องระบบการจัดการความรูนี้ เปนการศึกษาจากการวิจัยเอกสาร
(Documentary research) มีการประยุกตใชทฤษฎีการจัดการความรู Knowledge Creation

และ

Learning by Doing ของ Ikujiro Nonaka และ นําวินัยขอที่ 5 (The Fifth Discipline) ตาม
แนวความคิดของ Peter Singe เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การนําระบบการจัดการความรูไป
สาธิตและทดลองปฏิบัติงานจริง และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ ซึ่งสามารถเปน
ข อ มู ล ในการขยายผลการจั ด การความรู เพื่ อพั ฒนาต อได และสามารถจั ด การความรู ไ ปสู ก าร
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ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่มีหนาที่ในการตรวจสอบตลอดจนพนักงานอัยการที่มีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินคดีอาญาและลดขอบกพรองในการดําเนินคดีลงได

