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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ดวย พ.ร.บ.องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 พนักงานอัยการมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
1.)อํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
2.)ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน
อัยการ
3.) ในคดีแพง คดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน
ของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือใน
กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปน
อํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
4.)ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการที่
ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ได
กระทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือ
แกตางใหก็ได ฯลฯ
เห็นไดวาอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการประกอบไปดวยหลายภารกิจ แตละ
ภารกิจแตกตางกันไป แตมีภารกิจหลักที่สําคัญอยูประการหนึ่ง คือ ภารกิจดานการดําเนินคดีอาญา
ใหเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ซึ่งเปนภารกิจดานอํานวยความ
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ยุติธรรมในการบังคั บ ใช ก ฎหมาย โดยในการดํา เนิ นคดีอาญานั้น สํ านั ก งานอัย การสูงสุด ไดมี
“ระเบี ย บสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ว า ด ว ยการดํ า เนิ น คดี อ าญาของพนั ก งานอั ย การ พ.ศ.2547”
กําหนดใหพนักงานอัยการจักตองกระทําดวยความรวดเร็ว เทาเทียมกันและเปนธรรม นอกจากนี้
แลวยังตองดําเนินคดีทุกคดีใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว โดยเฉพาะคดีที่ผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขังอยูให
ดําเนินคดีโดยเร็วเปนพิเศษ โดยในอดีตที่ผานมา พนักงานอัยการสามารถรับผิดชอบจัดการสั่งคดีได
ภายในเวลาอันควรตามที่ระเบียบกํากับไว ทําใหมีจํานวนสํานวนคงคางอยูที่สํานักงานอัยการสูงสุด
ไมมากนัก
แตในสถานการณปจจุบัน สถิติคดีอาญาไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากจากจํานวนไม
ถึงแสนคดี เพิ่มเปนประมาณหาแสนคดี (เฉพาะคดีที่มีตัวผูตองหา) อีกทั้งรูปแบบผูกระทําผิดไดมี
วิวัฒนาการเปลี่ยนไปจากเดิมดวยอิทธิพลของเทคโนโลยี และโลกาภิวัตน อาชญากรมิใชอาชญากร
เดี่ยว (Single) อีกตอไป แตเปลี่ยนไปในรูปอาชญากรขามชาติ (Organize Crime) ที่มีความทาทาย
สลับซับซอนมากขึ้น การรวบรวมพยานหลักฐาน ในการสืบสวนสอบสวนก็เชนกัน ทวีความยุงยาก
มากขึ้น เพราะผูกระทําผิดไดใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเปนเครื่องมือในการกระทําความผิด ซึ่งทั้ง
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการยังขาดองคความรูและขอมูลในการรองรับกับสถานการณ
ใหมที่เกิดขึ้น ทําใหพนักงานอัยการเกิดปญหาลาชาในการตัดสินใจสั่งคดีอยางใดอยางหนึ่งตอการ
ดําเนินคดีอาญา และยังเกิดปญหาผลกระทบจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เชน พนักงานสอบสวนก็
ตองใชเวลามากขึ้นในการสอบสวนคดีที่สลับซับซอน จึงสงสํานวนหรือขอมูลที่พนักงานอัยการ
ตองการมาลาชา รวมถึงปญหาความลาชาจากกระบวนงานแบบดั้งเดิมที่ไมสอดรับกับคดีจํานวน
มากที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม และระบบการควบคุ ม ติ ด ตามผลดํ า เนิ น งานของพนั ก งานอั ย การยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเรื่องของรูปแบบการเก็บขอมูลคดีคาง หรือการรายงานขอมูลคดีคาง ยังขาด
การจัดการวางแผนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง ในที่สุดทําใหเกิดปญหาในผลดําเนินงานของ
องคกร มีจํานวนยอดคดีสะสมที่ยังดําเนินการไมเสร็จคางมากขึ้น และที่สําคัญบางคดีที่ลาชาเปน
เวลานานหลายป กอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรม เพราะความยุติธรรมที่ลาชาถือไดวา
เปนการปฏิเสธความยุติธรรม (Justice Delayed is Justice Denied) ทั้งนี้ จะสงผลกระทบตอเหยื่อ
หรือผูเสียหายและชุมชนที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิทธิของผูตองหาผูกระทําผิด และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นใน
การดําเนินคดี
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อย า งไรก็ ต าม สํ า นั ก งานอั ย การได ต ระหนั ก ถึ ง ป ญ หาในการดํ า เนิ น คดี ข อง
พนักงานอัยการ ที่ลาชา สํานักอัยการสูงสุดไดจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2553 และ
2554 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผลตามภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่ 1.1 กําหนดใหมีการจัดทํา
แผนปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินคดี (การจัดการคดีคาง) ในคํารับรองดังกลาว โดยใหทุก
หนวยงานของสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตามแผนงานลดคดีคาง ซึ่งขณะนี้อยูในระหวาง
ดําเนินการ โดยในการจัดแผนดังกลาว ไดรวบรวมหาสาเหตุปญหาที่ทําใหเกิดคดีคาง พบวามีสภาพ
ปญหาที่สรุปวิเคราะหดังตอไปนี้
1. ปญหาจากพนักงานอัยการ ที่ขาดทักษะในการดําเนินคดีอาญาที่มีความยุงยาก
สลับซับซอน และขาดขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ ทําใหกระบวนการตัดสินใจการสั่งคดีลาชา
2. คดีประเภทที่มีกําหนดระยะเวลา (ฝากขัง ผัดฟอง) พนักงานอัยการจะดําเนินคดี
เร็วกวาคดีที่ไมมีกําหนดเวลา คดีประเภทนี้จึงอาจลาชาเพราะไมมีวัน deadline กํากับ ขึ้นอยูกับ
ความรับผิดชอบของพนักงานอัยการแตละคน
3. ขั้นตอนกระบวนงานที่ตองไปเสนองานอีกหนวยงานหนึ่ง ไดแก การขออนุญาต
ฟอง ทําใหไมตอเนื่องกัน และใชเวลาในแตละกระบวนงานเพิ่มขึ้น เปนสาเหตุทําใหคดีลาชา
4. สาเหตุที่เกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก การสอบสวนเพิ่มเติมที่พนักงานสอบสวน
สงผลการสอบสวนมาลาชา เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการสั่งคดีลาเชนกัน
5. การควบคุมกํากับดูแล (monitor) คดีคางยังไมมีประสิทธิภาพ ขอมูลคดีคางยังไม
ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
6. ปญหาจากงานคดีที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น ทําใหอัตราสวนระหวางคนกับงานไม
สมดุลกันจึงมีการสะสมคดีคางเกานานหลายป
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สั่งฟอง

พนักงาน
สอบสวน

พนักงาน

กระบวนการ

อัยการ

ตัดสินใจ

สั่งไม
ฟอง

เวลาในการสั่งคดี

รูปที่ 1.1 ขั้นตอนดําเนินคดีกอ นฟอง

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา (Purposes of the study)
1.2.1 ศึกษาสภาพปญหาของงานดําเนินคดีอาญาในเรื่องสํานวนคาง โดยนําระบบ
การจัดการความรูมาจัดการคดีคางคดีอาญา
1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญา
1.3 ประโยชนที่จะไดรับ (Education/application advantages)
1.3.1ไดระบบการจัดการความรูการจัดการคดีคาง คดีอาญา ที่มีประสิทธิภาพ
1.3.2 การดําเนินคดีอาญามีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น สามารถสนองตอบในระบบ
ยุติธรรมและความนาเชื่อถือของประชาชนและผูที่เกี่ยวของตอระบบยุติธรรม
1.3.3 ขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจในการสั่งคดี Decision
System

Support
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1.3.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิในกระบวนงานการรายงานขอมูลคดีคาง การตรวจสอบคดี
คาง โดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู
1.3.5 องคความรู ขอมูล เทคนิค และ Best practice ในการจัดการคดีคางตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ 1.1 ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ไดดําเนินการในปพ.ศ.2553 และ
2554 เขาสูระบบ KMS
1.4 ขอบเขตการศึกษา
1.4.1 ดําเนินการสรางจัดเก็บองคความรู เทคนิค การจัดการคดีคางคดีอาญา เฉพาะ
ประเด็นปญหาเรื่องการสอบสวนเพิ่มเติม ประเด็นปญหาจากคนคน (ผูรับผิดชอบสั่งคดี) และการ
ตรวจสอบควบคุ ม สํ า นวนค า งคดี อ าญาโดยจั บ ความรู จ ากผู เ ชี่ ย วชาญประเภทที่ เ ป น ผู ป ฏิ บั ติ
(practioner) และผูเชี่ยวชาญที่มีความคิดซับซอน (Samurai) ในรูปแบบ Common KADS เพื่อใหได
องคความรูในการแกไขปญหาดังกลาว
1.4.2 วิเคราะหความตองการและออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ KM Team และ ผูใช ใหมีฟงคชั่นสะดวกตอการเขาถึงขอมูลตามความ
ตองการ
1.4.3 การศึกษานี้นอกจากจะเก็บรวบรวมจากองคความรูที่เปนTacit/ Explicit
Knowledge จากผูเชี่ยวชาญแลว ยังจัดเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร รายงานประชุม สถิติ ทั้งหมดที่
เกี่ยวของจากการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2553 และ 2554 มิติที่ 1 ดานประสิทธิผล
ตามภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่ 1.1 (การจัดการคดีคาง) ดวย

