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บทท่ี 1 

บทนํา  

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ดวย พ.ร.บ.องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 พนักงานอัยการมีอํานาจ

หนาท่ี ดังตอไปน้ี 

  1.)อํานาจและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 

  2.)ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

และตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงาน

อัยการ                                

  3.) ในคดีแพง คดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาล หนวยงาน

ของรัฐท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล หรือใน

กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปน

อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ     

  4.)ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการท่ี

ไดกระทําไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ได

กระทําตามคําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ

เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือ

แกตางใหก็ได ฯลฯ    

  เห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการประกอบไปดวยหลายภารกิจ แตละ

ภารกิจแตกตางกันไป  แตมีภารกิจหลักท่ีสําคัญอยูประการหนึ่ง คือ ภารกิจดานการดําเนินคดีอาญา

ใหเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืน ซ่ึงเปนภารกิจดานอํานวยความ
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ยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมาย โดยในการดําเนินคดีอาญานั้น สํานักงานอัยการสูงสุดไดมี 

“ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547” 

กําหนดใหพนักงานอัยการจักตองกระทําดวยความรวดเร็ว เทาเทียมกันและเปนธรรม นอกจากนี้

แลวยังตองดําเนินคดีทุกคดีใหเสร็จส้ินไปโดยเร็ว โดยเฉพาะคดีท่ีผูตองหาหรือจําเลยถูกคุมขังอยูให

ดําเนินคดีโดยเร็วเปนพิเศษ โดยในอดีตท่ีผานมา พนักงานอัยการสามารถรับผิดชอบจัดการส่ังคดีได

ภายในเวลาอันควรตามท่ีระเบียบกํากับไว  ทําใหมีจํานวนสํานวนคงคางอยูท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด

ไมมากนัก 

    แตในสถานการณปจจุบัน สถิติคดีอาญาไดเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากจากจํานวนไม

ถึงแสนคดี เพิ่มเปนประมาณหาแสนคดี (เฉพาะคดีท่ีมีตัวผูตองหา) อีกท้ังรูปแบบผูกระทําผิดไดมี

วิวัฒนาการเปล่ียนไปจากเดิมดวยอิทธิพลของเทคโนโลยี และโลกาภิวัตน อาชญากรมิใชอาชญากร

เดี่ยว (Single) อีกตอไป แตเปล่ียนไปในรูปอาชญากรขามชาติ (Organize Crime) ท่ีมีความทาทาย

สลับซับซอนมากข้ึน การรวบรวมพยานหลักฐาน ในการสืบสวนสอบสวนก็เชนกัน ทวีความยุงยาก

มากข้ึน เพราะผูกระทําผิดไดใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนเคร่ืองมือในการกระทําความผิด ซ่ึงท้ัง

พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการยังขาดองคความรูและขอมูลในการรองรับกับสถานการณ

ใหมท่ีเกิดข้ึน ทําใหพนักงานอัยการเกิดปญหาลาชาในการตัดสินใจส่ังคดีอยางใดอยางหน่ึงตอการ

ดําเนินคดีอาญา และยังเกิดปญหาผลกระทบจากหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เชน พนักงานสอบสวนก็

ตองใชเวลามากข้ึนในการสอบสวนคดีท่ีสลับซับซอน จึงสงสํานวนหรือขอมูลที่พนักงานอัยการ

ตองการมาลาชา  รวมถึงปญหาความลาชาจากกระบวนงานแบบดั้งเดิมท่ีไมสอดรับกับคดีจํานวน

มากท่ีเกิดข้ึนใหม  และระบบการควบคุมติดตามผลดําเนินงานของพนักงานอัยการยังขาด

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเร่ืองของรูปแบบการเก็บขอมูลคดีคาง หรือการรายงานขอมูลคดีคาง ยังขาด

การจัดการวางแผนแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางจริงจัง ในท่ีสุดทําใหเกิดปญหาในผลดําเนินงานของ

องคกร มีจํานวนยอดคดีสะสมที่ยังดําเนินการไมเสร็จคางมากข้ึน และที่สําคัญบางคดีท่ีลาชาเปน

เวลานานหลายป กอใหเกิดผลกระทบตอกระบวนการยุติธรรม เพราะความยุติธรรมท่ีลาชาถือไดวา

เปนการปฏิเสธความยุติธรรม (Justice Delayed is Justice Denied) ท้ังนี้ จะสงผลกระทบตอเหยื่อ

หรือผูเสียหายและชุมชนท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งสิทธิของผูตองหาผูกระทําผิด และคาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนใน

การดําเนินคดี  
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  อยางไรก็ตาม สํานักงานอัยการไดตระหนักถึงปญหาในการดําเนินคดีของ

พนักงานอัยการ ท่ีลาชา สํานักอัยการสูงสุดไดจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2553 และ 

2554 มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร ตัวชี้วัดท่ี 1.1 กําหนดใหมีการจัดทํา

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินคดี (การจัดการคดีคาง) ในคํารับรองดังกลาว โดยใหทุก

หนวยงานของสํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการตามแผนงานลดคดีคาง ซ่ึงขณะนี้อยูในระหวาง

ดําเนินการ โดยในการจัดแผนดังกลาว ไดรวบรวมหาสาเหตุปญหาท่ีทําใหเกิดคดีคาง พบวามีสภาพ

ปญหาท่ีสรุปวิเคราะหดังตอไปนี้ 

1. ปญหาจากพนักงานอัยการ ท่ีขาดทักษะในการดําเนินคดีอาญาท่ีมีความยุงยาก

สลับซับซอน และขาดขอมูลท่ีใชในการตัดสินใจ ทําใหกระบวนการตัดสินใจการส่ังคดีลาชา 

2. คดีประเภทท่ีมีกําหนดระยะเวลา (ฝากขัง ผัดฟอง) พนักงานอัยการจะดําเนินคดี

เร็วกวาคดีท่ีไมมีกําหนดเวลา คดีประเภทน้ีจึงอาจลาชาเพราะไมมีวัน deadline กํากับ ข้ึนอยูกับ

ความรับผิดชอบของพนักงานอัยการแตละคน 

3. ข้ันตอนกระบวนงานท่ีตองไปเสนองานอีกหนวยงานหนึ่ง ไดแก การขออนุญาต

ฟอง ทําใหไมตอเนื่องกัน และใชเวลาในแตละกระบวนงานเพิ่มข้ึน เปนสาเหตุทําใหคดีลาชา 

4. สาเหตุท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก ไดแก การสอบสวนเพ่ิมเติมท่ีพนักงานสอบสวน

สงผลการสอบสวนมาลาชา เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหการส่ังคดีลาเชนกัน 

5. การควบคุมกํากับดูแล (monitor) คดีคางยังไมมีประสิทธิภาพ ขอมูลคดีคางยังไม

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

6. ปญหาจากงานคดีท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ทําใหอัตราสวนระหวางคนกับงานไม

สมดุลกันจึงมีการสะสมคดีคางเกานานหลายป    
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รูปท่ี 1.1 ขั้นตอนดําเนินคดีกอนฟอง 

 

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา (Purposes of the study)              

  1.2.1 ศึกษาสภาพปญหาของงานดําเนินคดีอาญาในเร่ืองสํานวนคาง โดยนําระบบ

การจัดการความรูมาจัดการคดีคางคดีอาญา 

  1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญา 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับ (Education/application advantages)                 
  1.3.1ไดระบบการจัดการความรูการจัดการคดีคาง คดีอาญา ท่ีมีประสิทธิภาพ                                

1.3.2 การดําเนินคดีอาญามีประสิทธิภาพ รวดเร็วข้ึน สามารถสนองตอบในระบบ
ยุติธรรมและความนาเช่ือถือของประชาชนและผูท่ีเกี่ยวของตอระบบยุติธรรม                                                               

1.3.3 ขอมูลสารสนเทศชวยในการตัดสินใจในการส่ังคดี Decision Support 
System            

       พนกังาน

สอบสวน   
   พนักงาน
อัยการ 

   กระบวนการ

ตัดสินใจ 

สั่งฟอง 

สั่งไม

ฟอง 

 

เวลาในการสั่งคด ี
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1.3.4 เพื่อเพ่ิมประสิทธิในกระบวนงานการรายงานขอมูลคดีคาง การตรวจสอบคดี
คาง โดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู      
  1.3.5 องคความรู ขอมูล เทคนิค และ Best practice ในการจัดการคดีคางตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีไดดําเนินการในปพ.ศ.2553 และ 
2554 เขาสูระบบ KMS 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

  1.4.1 ดําเนินการสรางจัดเก็บองคความรู เทคนิค การจัดการคดีคางคดีอาญา เฉพาะ

ประเด็นปญหาเร่ืองการสอบสวนเพ่ิมเติม ประเด็นปญหาจากคนคน (ผูรับผิดชอบส่ังคดี) และการ

ตรวจสอบควบคุมสํานวนคางคดีอาญาโดยจับความรูจากผูเช่ียวชาญประเภทท่ีเปนผูปฏิบัติ 

(practioner) และผูเช่ียวชาญที่มีความคิดซับซอน (Samurai) ในรูปแบบ Common KADS เพื่อใหได

องคความรูในการแกไขปญหาดังกลาว 

  1.4.2 วิเคราะหความตองการและออกแบบระบบใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM Team และ ผูใช ใหมีฟงคช่ันสะดวกตอการเขาถึงขอมูลตามความ

ตองการ 

  1.4.3 การศึกษานี้นอกจากจะเก็บรวบรวมจากองคความรูท่ีเปนTacit/ Explicit 

Knowledge จากผูเช่ียวชาญแลว ยังจัดเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร รายงานประชุม สถิติ ท้ังหมดที่

เกี่ยวของจากการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2553 และ 2554 มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผล

ตามภารกิจหลัก/แผนยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 (การจัดการคดีคาง) ดวย 

 

 

 

 


