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บทที่ 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญ 
 

4.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน   

  ขณะนี้สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมไดรวบรวมองคความรูในการจัดการคดีคาง

คดีอาญาไวอยางเปนระบบ เนื่องจากท่ีผานมาไมคอยพบปญหาเร่ืองสํานวนคางนาน อาจเปนเพราะ

จํานวนปริมาณสํานวนไมมากเทาปจจุบัน รวมท้ังรูปแบบประเภทคดีก็ไมยุงยากสลับซอนแตกตาง

กับในปจจุบันนี้ ปริมาณคดีไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและรุนแรงข้ึน เชน คดียาเสพติด ซ่ึงในสมัยกอน

การกระทําความผิดอาจเปนเพียงจําหนายคากันภายในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบาน แตเดี๋ยวนี้มี

หลายคดีท่ีขยายเครือขายเพิ่มข้ึน กลายเปนการคาระหวางประเทศ ระบบการสอบสวน การรวบรวม

พยานหลักฐานจึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิม จําเปนตองใชเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยข้ึน พนักงาน

อัยการซ่ึงเปนผูตรวจสอบพยานหลักฐานกอนส่ังคดีตองใชองคความรูมากข้ึนกวาเดิม นอกจากนี้ 

เวลาในการส่ังคดีไมสามารถกําหนดไดแนนอน เนื่องจากคดีแตละประเภทจะตางกัน บางสํานวนมี

เอกสารประกอบสํานวนเพียงไมกี่ฉบับ แตบางสํานวนมีเอกสารเปนจํานวนมากหลายกลอง เวลาใน

การส่ังสํานวนจึงไมอาจกําหนดเปนมาตรฐานท่ีเหมือนกันท่ัวประเทศ บางสํานวนพนักงาน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาครบถวน บางสํานวนสอบ สอบสวนมาไมครบทุกประเด็น 

พนักงานอัยการตองส่ังใหสอบสวนเพ่ิมเติมใหครบทุกประเด็น ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล

พื้นฐานท่ีเกี่ยวกับสํานวนคดีคางคดีอาญาในประเด็นตางๆ ดังนี้  

  1) คดีคางคดีอาญาเกี่ยวของกับสํานักงานหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจดําเนินคดีอาญา
ท่ัวประเทศ ไดแก สํานักงานจังหวัดท่ัวประเทศ สํานักงานคดีศาลแขวงท่ัวไป สํานักงานคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานคดีพิเศษ เปนตน ซ่ึงโดยท่ัวไปพนักงาน
อัยการท่ีปฏิบัติงานในการดําเนินคดีอาญาจะมีจํานวนมากกวาผูปฏิบัติในภารกิจอ่ืน การจัดการคดี
คางคดีอาญายังเกี่ยวของกับหนวยงานท่ีตรวจสอบคดีคาง คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 
ซ่ึงเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบรายงานสํานวนคางคดีอาญา โดยเปนผูตรวจสอบกํากับดูแล
สํานวนคางคดีอาญาทุกสํานักงานท่ัวประเทศ สวนผลกระทบตอองคกรท่ีเกิดจากปญหาสํานวนคาง
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นาน คอนขางอยูในระดับสูงท่ีสงผลท้ังผลผลิต (จํานวนคดีท่ียังดําเนินการไมเสร็จ) และผลลัพธ
(ความยุติธรรมท่ีลาชา คือความไมยุติธรรม)       
  2) ศึกษาระเบียบ หนังสือเวียน  ท่ีเกี่ยวของ ปรากฏวาในสวนของรายละเอียด
ข้ันตอนการดําเนินการท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีคางจะกําหนดไวในหนังสือเวียนท่ีกระจัดกระจายอยู
หลายฉบับ มีเพียงประเด็นหลัก คํานิยามของคดีคางคดีอาญาท่ีบัญญัติไวในระเบียบอัยการสูงสุดวา
ดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2547 เพียงขอเดียว   

 3) ศึกษาเปรียบเทียบกับอัยการตางประเทศ พบวาอัยการตางประเทศมีปญหาเร่ือง
สํานวนคางเชนกัน แตเนนไปท่ีการจัดการปญหาเร่ือง caseload เนื่องจากกระบวนงานของของ
ตางประเทศจะตางกับบานเรา ซ่ึงวิธีแกปญหาคดีคาง จะใชวิธีการจัดการ ไดแก Case Management, 

TQM รวมถึงการใชเทคโนโลยีชวยในการจัดการ เพื่อใหคดีคางลดลง    
  4) ศาลยุติธรรม ไดดําเนินการจัดการคดีคางเชนกัน โดยศาลไดออกมาตรการ
เรงรัดใหการพิจารณาคดีรวดเร็วข้ึน ไดแก มาตรการนัดพิจารณาตอเนื่อง ใหดําเนินการสืบพยานให
เสร็จตอเนื่องในคราวเดียว เพื่อปองกันมิใหมีการเล่ือนคดี อีกมาตรการหนึ่งคือการเพิ่มวันนัด
พิจารณาวันหยุดราชการ เพื่อเพ่ิมเวลาการพิจารณาเพิ่มข้ึน     
  5) ศึกษาจากสถิติ ท่ีผานมา มีจํานวนและสาเหตุคดีคางคดีอาญาจากสาเหตุ
อะไรบาง 

6) ศึกษาขอมูลท่ีไดจากการทําตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ไดแก ปญหาสาเหตุท้ังหมดท่ีทําใหเกิด
คดีคางคดีอาญา วิธีการแกไขปญหาตามแผนตัวช้ีวัดท่ีประสบความสําเร็จ หรือ Best Practice     
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4.2 การสัมภาษณผูบริหาร        
   

4.2.1 ข้ันตอนการสัมภาษผูบริหาร ประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

การสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 

การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร 

การวิเคราะหบทสัมภาษณ 
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4.2.2 ผลการสัมภาษผูบริหารอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ (นายวิชช จีรแพทย) 

วาระสําคัญ ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
“วิสัยทัศน” การจัดการ
ความรูของสํานักงาน

วิชาการ 

“ บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม ไดมาตรฐาน 
ดวยระบบการจัดการความรู” 

ปญหาการปฏิบัติงาน การดําเนินคดีอาญายังขาดประสิทธิภาพดานระยะเวลา มีคดีท่ี
คางเปนเวลานาน  สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาคดีคางมีหลาย
สาเหตุท่ียังไมไดรับการจัดการ รวมท้ังการตรวจสอบคดีคางยัง
ขาดประสิทธิภาพดานขอมูลท่ีไมครบถวน  ถูกตอง  และ
ทันเวลา ขาดการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตความรู  Critical Task ของภารกิจการดําเนินคดีอาญา คือ การส่ังคดีดวย
ความรวดเร็ว และไดใหนโยบายวาการทํางานตองมีมาตรฐาน 
การส่ังสอบสวนเพิ่มเติมตองมีองคความรู หากสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไมมีเหตุผล ถือวาเปนการกระทําท่ีไมสุจริต 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 1.นายวิชิต แกนกําจร (อธิบดีอัยการภาค 1)   ซ่ึงถือเปน
ผูเช่ียวชาญในการดําเนินคดีอาญาท่ัวไป และถือเปนตัวแทน
ผูเช่ียวชาญในสวนตางจังหวัด  ทานยังไดเขียนเอกสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการคดีคางไวดวย                                            

2.นายสุรจิต พัฒนสาร อัยการผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ        

3. นายโชคชัย   ทิฐิกัจจธรรม  เปนผู เ ช่ียวชาญ  สํานักงาน
อัยการพเศษฝายสารสนเทศที่ทํางานดานตรวจสอบสํานวนคดี
คางคดีอาญามาไมนอยกวา 15 ป  การสัมภาษณจะเนนไปท่ีการ
ตรวจสอบรายงานสํานวนคาง(อ.ก.40) และการเรงรัดติดตาม 

การกําหนดประเภทผูใชงาน
ระบบ 

 

ประกอบดวย 3 ประเภท คือ ผูบริหาร (อธิบดีและรองอธิบดี
อัยการ สํานักงานวิชาการและผูบริหารท่ีมีภารกิจหลักในการ
ดําเนินคดีอาญา), กลุมผูเช่ียวชาญ และกลุมผูใชงานท่ัวไป 
(พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานดําเนินคดีอาญา) 
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4.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ                                                                                                                                         
4.3.1 ข้ันตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

การออกแบบวาระ 
การสัมภาษณ 

การสัมภาษณ 
ผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือจับ

 
การเรียบเรียงบท

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูเพ่ือ
สรางแบบจําลอง 

การนําบทวิเคราะห
ความรูไป สอบทาน

ผูเชี่ยวชาญ 

ออกแบบ 
Knowledge Map 
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4.3.2 บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ 

   ไดนําบทสัมภาษณ (Transcript) ของผูเช่ียวชาญเร่ืองการจัดการคดีคางคดีอาญา 
นําไปสังเคราะหสรางแบบจําลองความรู หรือ Knowledge Map ดังนี้ 

รูปท่ี 4.1 Knowledge Map (การจัดการคดคีางคดีอาญา) 
การจัดการคดคีางประกอบดวย Input  Procss  Output   ดังนี ้

1.) Input            

-สาเหตุคดีคาง ไดแก การสอบสวนเพ่ิมเติม การรองขอความเปนธรรม เปนตน 

-รายงานสํานวนคาง ไดแก  แบบ อ.ก.40 บันทึกช้ีแจงกรณีคางเกิน 6 เดือน              
- ผูส่ังคดี  (ขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ)     

 2.) Process กระบวนการแกไขปญหา การตรวจสอบรายงานสํานวนคาง   

3.) Output               

- ระยะเวลาการส่ังคดีลดนอยลง      

- สํานวนคดีคางลดนอยลง        

- การตรวจสอบคดีคางคดีอาญามีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สาเหตุคดีคางท่ีเกิดจากกระบวนงาน                                    
 ปจจัยภายนอก                                      
  -การสอบสวนเพ่ิมเติม       
  - รอการสงตัวผูตองหา  

- รองขอความเปนธรรม       

- เสนอผูวาราชการจังหวัด      
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ปจจัยภายใน         

- ขออนุญาตฟอง                              

- เสนอผูบังคับบัญชา                        
  ปรากฏตาม Inference and Domain concept ตามรูปท่ี 4.2 ซ่ึงจะไดกลาวถึง
รายละเอียดเฉพาะคดีคางคดีอาญาท่ีเกิดจากการประเด็นการสอบสวนเพ่ิมเติมตอไป 

 

รูปท่ี 4.2 สาเหตุคดีคางท่ีเกิดจากกระบวนงาน 

4.4 การสอบสวนเพิ่มเติม เปนข้ันตอนกอนมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือพนักงาน
อัยการตรวจสอบพยานหลักฐานจากสํานวนคดีท่ีพนักงานสอบสวนสงมาใหแลว ไมวาจะเปนพยาน
เอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ หรือพยานทางนิติเวช หากพบวาไมครบถวนตามขอกลาวหา
ความผิด จะส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพ่ิมเติม ซ่ึงจากสถิติการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม
ของพนักงานอัยการดังกลาว ถือเปนสาเหตุใหเกิดคดีคางมากท่ีสุด เนื่องจากมีกระบวนงานท่ีตอง
ดําเนินการเพิ่มข้ึน สถิติคดีคดีคางคดีอาญา 3 ปท่ีผานมาปรากฎตามแผนภูมิ ดังตอไปนี้ 

  นอกจากนี้ ปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอคือการท่ีพนักงานสอบสวนมักไมสงผลการ
สอบสวนเพ่ิมเติมมาใหโดยเร็ว ตองมีการเรงติดตามหลายคร้ัง บางกรณีใชเวลานานเปนป สงผลให
การส่ังคดีลาชาออกไป พนักงานสอบสวนบางคนอาจไมใหความสําคัญเทาท่ีควร เพราะถือวาสง
สํานวนมาท่ีพนักงานอัยการแลว ไมเปนคดีคางสําหรับพนักงานสอบสวนตอไป และบางกรณีท่ี
พนักงานอัยการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีไมจําเปนตองส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม ทําใหเกิดความ
ลาชาเชนกัน ขอควรคํานึงท่ีตองพิจารณาตอไปวาจะแกไขปญหาอยางไรใหข้ันตอนนี้ลดนอยลงโดย
ไมเสียความยุติธรรม โดยผูเช่ียวชาญใหองคความรูในการแกไขปญหา การสอบสวนเพิ่มเติมในแต
ละข้ันตอนท่ีมีความสัมพันธในรูปแบบ Task/Inference/Domain ดังนี ้
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รูปท่ี 4.3 การสอบสวนเพ่ิมเติม 

   

ตามรูปภาพท่ี  4 .3  ดังกล าว  อธิบายกรอบความคิดของผู เ ช่ียวชาญ  ตาม

ความสัมพันธในการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญาเพราะเหตุจากการสอบสวนเพ่ิมเติมได  ดังนี้ 

การสอบสวน

เพิ่มเติม 

กระบวนการ

สอบสวน 

การพิจาณาหลักฐาน

กอนส่ังคด ี

คดีอาญาทั่วไป 

Organize Crime 

การตรวจสํานวน

เบื้องตน 

องคประกอบความผิด

ตามขอกลาวหา 

รูปแบบมาตรฐาน

การสอบสวน

จัดทํา MOU กับ

พนักงานสอบสวน 

การสงผลการ

สอบสวนเพ่ิมเตมิ 

เตือนเกิน 3 คร้ัง เตือน

ไปยังผูวาราชการหรือ

ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา 

การกําหนดประเด็น

สอบสวนเพ่ิมเตมิ 

หลักฐาน

ครบถวน

หลักฐานไม

ครบถวน 

การเรงรัดติดตามผล

การสอบสวน

เพ่ิมเติม 

เง่ือนไขการระงับคด ี
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    4.4.1 กระบวนการสอบสวน คดีอาญาท่ัวไป พนักงานสอบสวนจะเปนผูมีหนาท่ี
ทําการสอบสวนเบ้ืองตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ท่ีไดกําหนดคํา
นิยามของการสอบสวนไววา “หมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ท้ังหลายอ่ืนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิด
ท่ีกลาวหา เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ” แตก็มีคดีบางประเภทที่กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีเขาไปรวม
สอบสวนกับพนักงานสอบสวน ไดแก คดีพิเศษ คดีชันสูตรพลิกศพ เปนตนซ่ึง 
  พนักงานอัยการควรมีองคความรูในภาพรวมของระบบการสอบสวนข้ันตอน
รายละเอียดวิธีการสืบสวนสอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน เปรียบเสมือนเสมือนรูเขารูเรา  
ปองกันมิใหระบบการสอบสวนถูกบิดเบือน และหากกรณีตองมีการสอบสวนเพิ่มเติมจะไดชวยให
กําหนดประเด็นชัดเจนข้ึน 

สวนการสอบสวนในประเภทลักษณะความผิดท่ีเปนเครือขาย (Organize Crime) 
พนักงานอัยการตองเตรียมพรอมสําหรับประเภทความผิดดังกลาว เพราะตอไปในอนาคตอาชญากร
มีแนวโนมในรูปแบบเครือขายมากข้ึน งานสอบสวนคดีท่ีสลับซับซอนข้ึน ตองใชวิทยาการใหมๆ 
ตํารวจฝายเดียวไมพอ คงตองเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาใหความรูเปนคราวๆ เชน เจาหนาท่ีจาก
ธนาคารแหงประเทศไทย หรืออัยการตางประเทศ พนักงานอัยการจึงตองศึกษารวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับระบบการสอบสวนในคดีความผิดประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงานตอไป 

4.4.2 การพิจารณาหลักฐานกอนส่ังคดี     
      4.4.2.1 การตรวจสอบสํานวนเบ้ืองตน เม่ือพนักงานสอบสวนสง
สํานวนคดีมายังพนักงานอัยการ เจาหนาท่ีธุรการหรือนิติกรจะเปนผูรับสํานวนกอนสงใหพนักงาน
อัยการ ซ่ึงข้ันตอนนี้ถือวาเปนการตรวจสอบเอกสารในสํานวน เชน ประวัติอาชญากรรมของ
ผูตองหา เพ่ือคัดกรองในเบื้องตน หากพนักงานสอบสวนสงไมครบถวน จะไดแจงแกผูสงสํานวน
ใหนําเอกสารพยานหลักฐานสงใหครบถวนกอน ซ่ึงข้ันตอนนี้เจาหนาท่ีผูรับสํานวนตองมีองค
ความรูการตรวจสอบสํานวน เพื่อตรวจสอบไดถูกตองครบถวน จะชวยใหพนักงานอัยการมิตองส่ัง
สอบสวนเพ่ิมอีกในกรณีดังกลาว 

 4.4.2.2 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 69 ไดกําหนดเกี่ยวกับการสอบสวนเพ่ิมเติมวา “กอนมีความเห็น 
หรือคําส่ัง ใหพนักงานอัยการ พิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหไดความแนชัดเสียกอนวา ผูตองหา
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ไดกระทําความผิดหรือไม หากยังไมแนชัดก็ใหส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม หรือส่ังใหสงพยานมาเพ่ือ
ซักถามตามรูปคดี” ซ่ึงวิธีการพิจารณาหลักฐานนั้น ผูเช่ียวชาญเห็นวาตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
กอนวาครบถวนตามรูปคดีขอกลาวหาหรือไม ซ่ึงคําวารูปคดีไมไดกําหนดไวในกฎหมาย รูปคดี คือ 
ขอเท็จจริงท่ีไดมาจากพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล พยานนิติเวช เนนเฉพาะสวนท่ีพิสูจน
ความผิดของผูตองหาตามขอกลาวหา หัวใจของรูปคดี คือ ขอกลาวหาท่ีมีองคประกอบความผิดใน
แตละสวน แตละองคประกอบก็จะมีเนื้อหาเฉพาะ ซ่ึงนาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธ์ิของ
ผูตองหาได  ถาไมครบถวนตองสอบสวนใหครบถวนในแตละองคประกอบความผิดไป หาก
ครบถวนแลวไมจําเปนตองสอบสวนเพ่ิมเติมตอไป  

4.4.2.3 เง่ือนไขการระงับคดี กอนพิจาณาส่ังคดี พนักงานอัยการตอง
พิจารณาเร่ืองเง่ือนไขส่ังคดีกอน เชน คดีขาดอายุความหรือไม หรือมีกฎหมายยกเวนโทษ หากเขา
เง่ือนไขตามท่ีระเบียบกําหนดไว ก็ตองออกคําส่ังยุติการดําเนินคดี ซ่ึงระเบียบสํานักงานอัยการ
สูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 54 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

 

เง่ือนไขระงับคดี   หมายถึง        

  (1) ผูกระทําความผิดถึง แกความตาย 

  (2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เม่ือไดถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกัน

โดยถูกตองตามกฎหมาย 

  (3) ในคดีท่ีมีโทษปรับสถานเดียว เม่ือผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตรา

อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาท่ีกอนศาลพิจารณา 

  (4) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซ่ึงไดฟอง 

  (5) เม่ือมีกฎหมายออกใชภายหลังการกระทําผิดยกเลิกความผิดเชนนั้น                        

  (6) เม่ือคดีขาดอายุความ                                                      

  (7) เม่ือมีกฎหมายยกเวนโทษ                                                         

(8) เม่ือคดีเปนความผิดตอสวนตัวและมิไดรองทุกขตามระเบียบ                                                         
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(9) เม่ือคดีเปนความผิดตอสวนตัวและผูเสียหายไดยื่นฟองแลว ไมวาจะไดยื่นฟอง

กอนหรือหลังจากท่ีพนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวน และไมวาคดีท่ีผูเสียหายไดยื่นฟอง

แลวนั้นศาลจะพิพากษาแลวหรือไม                    

  (10) เม่ือมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีนั้นแลว และไมมีหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี 

ซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได                                                                                 

  ในกรณีท่ีคดีใดมีเง่ือนไขระงับคดีดังกลาวในวรรคสอง ใหพนักงานอัยการส่ังคดี

วา “ยุติการดําเนินคดีเพราะ (ระบุเง่ือนไขระงับคดี) ” โดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 145 แหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการส่ังยุติการดํา เนินคดีดังกลาวในวรรคสาม ใหพนักงาน

อัยการผูมีอํานาจดําเนินคดีเปนผูพิจารณาส่ัง แลวเสนอสํานวนใหผูบังคับบัญชาถัดข้ึนไปหนึ่งช้ัน

ทราบโดยเร็ว 

เพื่อประโยชนในการส่ังคดีตามขอนี้ พนักงานอัยการมีอํานาจส่ังสอบสวนเพิ่มเติม

หรือส่ังใหสงพยานมาเพื่อซักถามได เม่ือมีคําส่ังยุติการดําเนินคดีตามขอนี้แลว ใหพนักงานอัยการ

แจงคําส่ังยุติการดําเนินคดีแกพนักงานสอบสวนเพ่ือแจงใหผูตองหาและผู รองทุกขทราบโดยเร็ว 

ถาความปรากฏภายหลังวาเหตุในการออกคําส่ังไมถูกตอง ใหหัวหนาพนักงาน

อัยการทําความเห็นแลวสงสํานวนพรอมความเห็นไปใหอธิบดีเปนผูพิจารณาส่ัง เพิกถอนคําส่ังนั้น

เวนแตอธิบดีเปนผูออกคําส่ัง ใหทําความเห็นเสนอสํานวนตามลําดับช้ันไปใหอัยการสูงสุด หรือ

รองอัยการสูงสุดผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาส่ัง 

4.4.3 การกําหนดประเด็นการสอบสวนเพ่ิมเติม มีองคความรูในประเด็นดังตอไปนี้ทีตองพิจารณา 

1) รูปแบบมาตรฐานการสอบสวนเพ่ิมเติม การส่ังสอบสวนเพ่ิมเติมของ

พนักงานอัยการท่ีผานมาไมไดกําหนดรูปมาตรฐานกลางของสํานักงานอัยการสูงสุดเหมือนกับ

รูปแบบการส่ังคดีใน อ.ก.4 กลาวคือ ไมไดสรุปขอเท็จจริง หรือ เหตุผลรายละเอียดขาด

พยานหลักฐานประเภทใดบางท่ีจําเปนตองสอบสวนเพ่ิมเติม และอัยการสวนมากคิดวาการ

สอบสวนเพ่ิมเติมไมใชข้ันตอนการส่ังคดี ทําใหสาระสําคัญท่ีบันทึกในอ.ก.4 เร่ืองการสอบสวน

เพิ่มเติมดอยลงไป จึงเห็นวาสํานักงานอัยการสูงสุดนาจะกําหนดรูปแบบเปนมาตรฐานกลางใหผูส่ัง

คดีนําไปใชปฏิบัติงาน 
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2) การตรวจสอบประเด็นจากผูบังคับบัญชา พนักงานอัยการผูส่ังคดีควร

เสนอรายละเอียดแหงขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมตอผูบังคับบัญชา ชวย

ตรวจสอบประเด็นท่ีสอบสวนเพ่ิมเติมวาถูกตองครบถวนหรือไม เพื่อมิใหกระบวนการสั่งคดี

ผิดพลาดไป อยางไรก็ตาม หากผูส่ังคดีดําเนินการตามรูปแบบท่ีไดนําเสนอตามขอ 1) การพิจารณา

ตรวจสํานวนของผูบังคับบัญชาจะสะดวกรวดเร็วข้ึน  

3) การประสานงานทําความตกลงกับพนักงานสอบสวน (MOU) เพ่ือลด

ประเด็นท่ีตองสอบสวนเพิ่มเติมอยูบอยๆ และชวยทําใหการประสานงานระหวางพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการมีความสัมพันธกันดีข้ึน การดําเนินการดังกลาวเปน Best practice 

ของสํานักงานหน่ึงท่ีดําเนินการแลว ทําใหปริมาณคดีท่ีสอบสวนเพ่ิมเติมลดนอยลง จึงไดนํามาเปน

แบบปฏิบัติ     

        วิธีการในการทําขอตกลงดังกลาว พนักงานอัยการในแตละพื้นท่ีควรสกัดประเด็น

ท่ีทําใหตองสอบสวนเพ่ิมเติมอยูประจํา ซ่ึงอาจเกิดจากความบกพรองหรือความไมเขาใจของ

พนักงานสอบสวน เชน การแจงขอกลาวหาท่ีไมถูกตองครบถวนตามกฎหมาย ของพนักงาน

สอบสวน แลวนําประเด็นดังกลาวหรือประเด็นอ่ืนๆท่ีสกัดไดไปทําความตกลงกับพนักงาน

สอบสวน เพื่อใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหถูกตองกอนสงสํานวนมาใหพนักงานอัยการ  

พนักงานอัยการจะไดไมตองสอบสวนเพ่ิมเติม และพนักงานสอบสวนก็ไมตองดําเนินการใดๆ

หลังจากสงสํานวนแลว การทํา MOU ไมมีสภาพบังคับ จึงตองทําใหมีลักษณะ WIN-WIN เช่ือวา 

วิธีการนี้จะชวยใหการสอบสวนเพ่ิมเติมลดนอยลง      
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ตัวอยางการทํา MOU ของคดีทรัพยสินทางปญญาฯ ท่ีทําบันทึกรวมกับพนักงาน

สอบสวน มีขอสําคัญและ รายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกความตกลง 
วาดวยความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดานการดําเนนิคดีอาญา ในช้ันพนักงานอัยการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ดวยสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดใหระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดี
ในช้ันพนักงานอัยการ เปนตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการใหมีการทบทวนผลการ
ดําเนินรวบรวมและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของแลวสรุปรวบรวมและ
รายงานสํานักงานอัยการสูงสุด ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินคดีในช้ันพนักงานอัยการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปริมาณคดีคงคางดวยเหตุท่ีไมสมควร อันจะสงผล
ตอการอํานวยความยุติธรรม และประโยชนแกประชาชนในที่การดําเนินการดังกลาว
เกี่ยวของกับหนวยงานขางเคียงหลายหนวยงานจําตองดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
และเปนลักษณะในการแกไขปญหารวมกันจึงจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวของฉบับนี้ข้ึน ซ่ึงประกอบดวย 

1. สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 1       

2. สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 2   

3. สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง
ประเทศ 3   

4. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ   

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ      
  6. สถานีตํารวจนครบาล      
  7. สถานีตํารวจภูธร      
  โดยหนวยงานภาครัฐข างตนตกลงที่ จะร วมมือกันปฏิบัติ งานเพื่ อ
ประสิทธิภาพและลดปริมาณคดีคางดวยเหตุท่ีไมสมควรโดยมีรายละเอียดความตกลง
ดังตอไปนี ้
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ขอ4. เพื่อใหการลดปริมาณคดีคางในชั้นพนักงานอัยการดวยเหตุที่ไมสมควร 
  จึงมีขอพิจารณาสําหรับพนักงานสอบสวนของหนวยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทและ
ภาระหนาที่ในการสอบสวนดังตอไปนี้ 
         4.1 คดีละเมิดลิขสิทธิ์ 

4.1.1 ความเปนเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์ 
              4.1.1.1 ใหทําการสอบสวนใหชัดเจนวาใครเปนเจาของลิขสิทธิ์หรือได
งานอันมีลิขสิทธิ์มาอยางไร พรอมหลักฐานยืนยันความมีลิขสิทธิ์เพราะผูไดรับมอบอํานาจหรือผู
ไดรับอนุญาตใหใชสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ไมใชผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
             4.1.1.2 ในคดีละเมิดลิขสิทธิ์ตางประเทศ เชน งานการตูนของประเทศ
ญี่ปุนมักจะปรากฏจากเอกสารวาบุคคลที่อางวาเปนผูเสียหาย เปนผูทรงสิทธิ์ที่เรียกวา Promotion 
and Marchandising Right จึงควรสอบใหไดความชัดเจนวาบุคคลดังกลาวเปนเจาของลิขสิทธิ์
หรือไม 
      4.1.2 การมอบอํานาจ 
                4.1.2.1 กรณีเจาของลิขสิทธิ์มอบอํานาจใหตรวจสอบวาเจาของของ
ลิขสิทธิ์ไดมอบอํานาจใหแตงตั้งตัวแทนชวงหรือไม หากไดมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจชวง
รองทุกขไวหนังสือมอบอํานาจชวงตองระบุใหชัดเจนวาผูรับมอบอํานาจชวงนั้นมารองทุกขในงาน 
อันมีลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ไมใชรองทุกขในงานลิขสิทธิ์ของผูรับมอบอํานาจจากเจาของ
ลิขสิทธิ์ 
                                  4.1.2.2 การมอบอํานาจตองระบุใหชัดเจนวาใหดําเนินการใดแทน
ผูเสียหายไดบาง เชน แจงความรองทุกข ประนีประนอมยอมความ หรือถอนคํารองทุกข เปนตน 
   4.1.2.3  กรณีเจาของลิขสิทธิ์เปนชาวตางประเทศ ตองมีหนังสือมอบ
อํานาจพรอมคําแปลเปนภาษาไทย โดยผานการรับรองความถูกตองของเอกสารทั้งหมดจาก กงสุล
สยาม (สถานทูตไทย)หรือใหพนักงานโนตารี พับลิค หรือแมยีสเตร็ด หรือบุคคลอื่นซึ่งกฎหมาย
แหงทองถิ่นใหเปนผูมีอํานาจรับรองการมอบอํานาจและตองมีใบสําคัญของรัฐบาลตางประเทศที่
เกี่ยวของแสดงวาบุคคลนั้นเปนผูมีอํานาจกระทําการได 
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                         4.1.2.4 ตรวจสอบระยะเวลาการมอบอํานาจวา ขณะรองทุกขหนังสือ

มอบอํานาจมีผลใชบังคับหรือไม และถามีการมอบอํานาจชวง การมอบอํานาจชวง ก็ตองอยูใน

ระยะเวลาที่ผูรับมอบมอบอํานาจทําการสอบอํานาจชวงได 

           4.1.3 ตองสอบสวนใหไดความวางานที่ถูกละเมิดโฆษณาครั้งแรกเมื่อไร และ

งานยังไดรับความคุมครองตามกฎหมายหรือไม โดยใหสงหลักฐานแสดงความเปนเจาของงาน

อันมีลิขสิทธิ์ประกอบรายละเอียด วัน เดือน ป และสถานที่ออกโฆษณาเผยแพรครั้งแรก 

         4.1.4 หากเจาของลิขสิทธิ์ไดรับโอนลิขสิทธิ์จากผูสรางสรรค ตองมีหลักฐานการ   

โอนสิทธิ์เปนหนังสือดวย   

        4.1.5 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ 

              4.1.5.1 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดของผูตองหาโดยละเอียด 

                                  4.1.5.2 ผู เสียหาย หรือผูรับมอบอํานาจจากผูเสียหายยืนยันวาได

ตรวจสอบของกลางแลววาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย 

                               4.1.5.3 ของกลางที่อางวาละเมิดแตกตางจากของมีลิขสิทธิ์อยางไร 

                           4.1.5.4 กรณีพบวาการเผยแพรงานวรรณกรรม สิ่งบันทึกเสียงหรือ

โสตทัศนวัสดุใหสอบสวนขอเท็จจริงใหชัดเจนวา ขณะจับกุมพบวามีการเผยแพรเพลงใด ในงาน

อันมีลิขสิทธิ์ของผูเสียหายการเผยแพรทําโดยวิธีใด ของกลางที่ยึดไดมีสวนเกี่ยวของในการ

เผยแพรอยางไร แผนบันทึกงานดนตรีกรรมที่ใชเผยแพรเปนประเภทใด(ซีดี,วีดีโอซีดี,ฯลฯ) และ

เปนแผนลิขสิทธิ์ของแทของผูเสียหายหรือแผนไดมีผูทําซ้ําดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ

ผูเสียหาย 

                                4.1.5.5 ใหพนักงานสอบสวนแจงใหผูเสียหาย หรือรับมอบอํานาจจัดทํา

รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อเจาของลิขสิทธิ์ ชื่องานอันมีลิขสิทธิ์ ผูสรางสรรค วัน เดือน ป และ

ประเทศที่โฆษณาครั้งแรกและจํานวนของกลางที่ละเมิด เพื่อใชเปนเอกสารทายฟอง 
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                                     4.1.5.6 กรณีละเมิดงานวรรณกรรม ใหสอบสวนใหไดความวา ผู
สรางสรรคไดสรางสรรคงานนั้นอยางไร มีการลอกหรือแปลมาจากงานใดบางหรือไม และถาเปน
งานแปลตองสอบใหไดความวาเจาของงานเดิมนั้นไดอนุญาตใหมาแปลหรือไม พรอมเอกสารมา
ประกอบ และตองระบุใหชัดเจนวาละเมิดทั้งหมดหรือบางสวน ละเมิดตรงสวนใด โดยผูเสียหาย
ทําตารางเปรียบเทียบงานที่ละเมิดใหชัดแจง 
                                4.1.5.7 กรณีของกลางเปนเทปวัสดุโทรทัศน ภาพยนตรหรือวีดิทัศนให
สอบนายทะเบียนถึงการไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเทปหรือวัสดุโทรทัศนภาพยนตร หรือ
วีดิทัศนดวย 
  4.2 คดีความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการคา 
           4.2.1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 
              4.2.1.1 ใหสอบนายทะเบียนเครื่องหมายการคาเปนพยานวา ผูเสียหาย
ได   จดทะเบียนเครื่องหมายการคาไวหรือไม ในรายการสินคาประเภทใด และใหพนักงาน
สอบสวนนําตัวอยางของกลางใหนายทะเบียนเปรียบเทียบวาเหมือน หรือคลายกับเครื่องหมาย
การคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไวหรือไมพรอมแนบสําเนาทะเบียนเครื่องหมายการคาที่นาย
ทะเบียนรับรองความถูกตอง 
                               4.2.1.2 หากขอเท็จจริงไดความวาสินคาของกลางมีเครื่องหมายการคา
เหมือนกับเครื่องหมายการคาของผูเสียหายที่จดทะเบียนไว แตของกลางไมมีรายการสินคาที่
ผูเสียหายจดทะเบียนไวใหพนักงานสอบสวนแจงขอหา เอาชื่อ รูป รอยประดิษฐ หรือขอความ
ใดๆในการประกอบการคาของผูอื่นมาใช หรือจําหนาย หรือเสนอจําหนาย ซึ่งสินคาอันเปนสินคา
ที่มี  ชื่อรูป รอยประดิษฐตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 275 หรือขอความใดๆ ดังบัญญัติไว
ในมาตรา 272(1)แลวแตกรณี ซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 272 เปนความผิดอัน
ยอมความไดตองใหผูเสียหายรองทุกขตามกฎหมายดวย 
    4.2.2 กรณีของกลางที่ยึดไดเปนบุหรี่หรือสุราที่มีเครื่องหมายการคาปลอมหรือ
เลียนใหทําการสอบสวนเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 พระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ.2493 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 พรอมสงของกลางไปทําการตรวจพิสูจน
และใหพนักงานสอบสวนผูตรวจพิสูจนของกลาง 
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    4.3  คดีละเมิดสิทธิบัตร 
              4.3.1 ใหสอบสวนนักวิชาการสิทธิบัตร หรือเจาหนาที่ผูมีสวนในการตรวจสอบ
สิทธิบัตรเปนพยานวาของกลางในคดีถือวาละเมิดสิทธิบัตรของผูเสียหายหรือไม ขอถือสิทธิใด 
พรอมแนบหลักฐานการจดทะเบียนสิทธิบัตร และรายละเอียดที่ระบุถึงขอถือสิทธิของผูเสียหาย
ดวย 
               4.3.2  ในกรณีที่ผูตองหาใหการตอสูเรื่องความสมบูรณของสอบสิทธิบัตรควร
สอบความเห็นของนักวิชาการสิทธิบัตรหรือผูเชี่ยวชาญ พรอมแนบความเห็นของบุคคลดังกลาวที่
ไดใหความเห็นวินิจฉัยไวกอนออกสิทธิบัตรนั้นๆ 
               4.3.3  เนื่องจากพนักงานสอบสวนไมอาจจัดหานักวิชาการ หรือผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบของกลาง จึงขอความรวมมือกรมทรัพยสินทางปญญา จัดหาบุคคลดังกลาวเพื่อทําการ
ตรวจสอบของกลางดวย          
   
ขอ5. ความตกลงนี้ใหใชตั้งแตวันที่ลงนาม หากมีการแกไขบันทึกความตกลงนี้ใหทําเปนหนังสือ
และลงลายมือชื่อผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันไวเปนหลักฐาน     
บันทึกความตกลงนี้ได ทําขึ้น ณ............................................วันที่............................พ.ศ.2554 
เพื่อเปนหลักฐานผูแทนหนวยงานภาครัฐขางตน      
  

ลงชื่อ           
   อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 1 

ลงชื่อ          
   อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 2 
   ลงชื่อ 
  อัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 3  
  

ลงชื่อ 
  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  ลงชื่อ 
  สถานีตํารวจนครบาล 
 ลงชื่อ 
  สถานีตํารวจภูธร 
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  4.4.4 การเรงรัดการติดตามผลการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนที่สงผล

การสอบสวนมาลาชา การดําเนินคดีก็ลาชาตามมา ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีระเบียบใหเรงรัด

ติดตาม กรณีที่เตือนใหสงผลการสอบสวนเพิ่มเติมไปแลว 3 ครั้งใหทําหนังสือเตือนไปยังผูวา

ราชการจังหวัดหรือผูบังคับบัญชาลําดับถัดไป  หากยังไมไดรับผลการดําเนินการ ใหแจงไปยัง

อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป1 ขอสังเกต  หนังสือสอบสวนเพิ่มเติมควรระบุกําหนดระยะเวลา

ใหแนชัดถึงวันที่ใหสงผลการสอบสวนเพิ่มเติม  ทั้งนี้ตามความเหมาะสมในเนื้อหาประเด็นที่สั่งให

สอบสวนเพิ่มเติม   

ในขั้นตอนสั่งสอบสวนเพิ่มเติม หากพิจารณาครบทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาว การ

ดําเนินการในขั้นตอนนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4.5 ปญหาเกี่ยวกับผูสั่งคด ี        

   พนักงานอัยการบางสวนอาจไมตระหนักถึงความสําคัญในการแกไข

ปญหาคดีคางคดีอาญา ซึ่งความจริงแลว สํานวนคางถือเปนสวนหนึ่งของผลงาน แตการพนักงาน

อัยการมุงเนนใหความสําคัญกับคดีที่ศาลตัดสินใหพนักงานอัยการชนะมากกวา แตไมไดพิจารณา

รวมถึงคดีคางที่พนักงานอัยการไมสามารถจัดการได ปญหาที่เกิดจากคนอาจมีหลายสาเหตุ ดัง

ปรากฏตาม Inference-Domain concept รูปภาพที่ 4.4 ดังนี้ 

 

 

 

 

                                                        
1
 หนังสือเวียนสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส(สฝสท) 0018/ว 93 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2540 
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รูปที่ 4 .4 ผูสั่งคดี 

   

4.5.1 ระบบรายงาน การใหพนักงานอัยการรายงานสํานวนคางประจําเดือนทุก

เดือนจะชวยกระตุนใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะตองเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา เปน

การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการดวย ระบบรายงานประกอบดวย  

    

ระบบ

รายงา

การตรวจสอบ

จาก

ระบบ

ประเมิน

การจัดการ 

ทักษ

การให

KMS 
Mentori

Checklist 
แบบรายงาน อ.ก.40 
บันทึกชี้แจงคดีคางเกิน 6 
เดือน 

โทษ

Case Management, Deming 

ผู

รอบระยะเวลา 

การตรวจสอบแบบ
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4.5.1.1 Checklist พนักงานอัยการควรทําบันทึกรายการคดีคางดวยตนเอง 

และลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ซึ่งเปนแนวทางแกไขใหไดขอมูลคดีคางที่ถูกตองครบถวน 

ไมมีการปดบังขอมูล และเปนการอํานวยความสะดวกใหแกตัวพนักงานอัยการเอง สามารถดูความ

เคลื่อนไหวของสํานวนคางโดยไมตองไปคนหาสํานวนในตูเก็บสํานวน 

นอกจากนี้เจาหนาที่ธุรการจะไดนําขอมูลจาก Checklist ของพนักงาน

อัยการไปจัดทําแบบรายงานสํานวนคาง โดยไมตองรอสอบถามจากพนักงานอัยการ  
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4.5.1.2 แบบรายงานคดีคางคดีอาญา (อ.ก. 40) มีรายละเอียดของคดีคาง รับ

สํานวนเม่ือใด และคางมาเปนเวลานานเทาใด คางเพราะสาเหตุใด ซ่ึงจะกลาวในรายละเอียดตอไป                              

4.5.1.3 บันทึกช้ีแจงคดีคางเกิน 6 เดือน คดีอาญาท่ีคางเกิน 6 เดือนถือวาคดี

คางนานมาเปนเวลาพอสมควรแลว จึงตองบันทึกถึงสาเหตุคดีคางโดยระเอียด เสนอผูบังคับบัญชา

เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

4.5.2 กระบวนการตรวจสอบของผูบังคับบัญชา การสอดสองตรวจสอบดูแลของ

ผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะระดับฝายหรืออัยการจังหวัดจะชวยแกปญหาใหคดีคางลดลงได โดย

กําหนดชวงระยะเวลาในการตรวจสอบอยางเหมาะสม แมจะมีระเบียบกํากับเวลาไว อาจจะ

ตรวจสอบเพิ่มเติมบางเปนคร้ังคราว และควรเปนการตรวจสอบแบบยอนกลับ คือ เม่ือเจาของ

สํานวนรายงานเหตุคดีคางไปยังผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาตรวจสอบและหาวิธีแกไขปญหาคดี

คาง แลวยอนกลับไปยังผูส่ังคดีใหดําเนินตามแนวทางแกไขปญหา 

4.5.3 การจัดการ พนักงานอัยการสวนมากทํางานในลักษณะยึดติดกับงานประจํา 

โดยไมไดคํานึงเคร่ืองมือตางๆท่ีมาชวยทํางาน เพราะฉะน้ันถารูจักนําเคร่ืองมือการจัดการ เชน Case 

Management, Deming Circle,Fish Bone, general problem solver ฯลฯ  จะชวยแกไขปญหาใหลุลวง

ไป 

  4.5.4 ทักษะการส่ังคดี การท่ีพนักงานอัยการขาดทักษะในการส่ังคดี จะทําใหคดี

ลาชาและถือเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุด พนักงานอัยการจึงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไมวาจะ

เปนการฝกอบรม หรือ Coaching และการท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทําระบบการจัดการความรู

ใน 100 องคความรู จะชวยพัฒนาทักษะการส่ังคดีใหปฏิบัติงานไดรวดเร็วข้ึน 

4.6 การตรวจสอบรายงานสํานวนคาง  

การตรวจสอบควบคุมดูแลสํานวนคางอยูในภารกิจของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สารสนเทศที่มีหนาท่ีตรวจสอบสํานวนคางตามแบบรายงานคดีคางประจําเดือน(แบบ อ.ก.40) เพ่ือ

เรงรัดติดตามไมใหคดีคางโดยไมมีเหตุสมควร ซ่ึงงานวิกฤติของการตรวจสอบคดีคางคดีอาญา คือ                              
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1).ความลาชาในการสงรายงานมายังสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ทําใหการเก็บ

รวบรวมขอมูลไมเปนปจจุบัน และทําใหการตรวจสอบและมาตรการเรงรัดท่ีตามมาไมทันเวลาตรง

ตามรอบเดือนท่ีแลเปนปจจุบัน 

2.) การกรอกขอมูลรายงานมีความผิดพลาดหลายกรณี เชน 

-กรอกแลวจํานวนคางไปมีมากกวาจํานวนรวมทั้งหมด (คางมา และ รับ

ใหม) 

-ผลรวมของจํานวนคางท้ังหมดไมเทากับเหตุท่ีคางแตละชองรวมกัน 

-สําหรับคดีอาญาในชองเหตุคางเพราะรอการสงตัวในประเภทท่ี 2 

(สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา (เวนแตคดีเปรียบเทียบ)) มีการใสจํานวนสํานวนคาง ซ่ึง

ในความเปนจริงตองไมมีจํานวนคางสําหรับชองนี้ 

-บางสํานักงานไมใสเหตุในการคางไป ใสเฉพาะในชองรวมสาเหตุคาง 

-บางสํานักงานกรอกขอมูลไมตรงกับแบบฟอรมการายงานทําใหไม

สามารถเก็บขอมูลการายงานได 

ผูเช่ียวชาญไดแบงกรอบความคิด Inference/Domain เกี่ยวกับการตรวจสอบสํานวนคาง ดังปรากฏ

ตามรูปท่ี 4.5 
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รูปท่ี 4.5 ผลการตรวจสอบแบบรายงานคดคีาง 

 

 

 

 

 แกไขปญหาไมได 
แกไขได 

ตรวจสอบ

รายงานสํานวน

ระเบียบ/

หนังสือเวียนท่ี

เทคนิคการ

ตรวจสอบ         

รายงานผลการ

ตรวจสอบ  10 
ขั้นตอนการ

ตรวจสอบแบบ

  ประเมินผล 

เสนอ อสส. 

ถูกตองตาม

ี

หนวยงานท่ี

  ั

Best 

รายงาน



แบบรายงาน

สํานวนคาง  1 

การเก็บขอมูล 

กรอกขอมล 2 

การสงแบบ

รายงานสํานวน  
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4.6.1รายงานสาํนวนคางประกอบดวย   

1.รายงานสํานวนคาง หมายความถึง สํานวนคาง (อ.ก.๔๐)    

  2. บัญชีช้ีแจงเหตุท่ีสํานวนคาง (อ.ก.๔๐ก.)     

  3.บันทึกรายงานช้ีแจงเหตุขัดของ และบัญชีแสดงท่ีทําการของพนักงานอัยการ 

(อ.ก.๕๐) หรือบัญชีแสดงการท่ีทําของพนักงานอัยการศาลสูง 

แบบพิมพ อ.ก. 40 แยกพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ สวนดานหนา เปนการเสนอ

บัญชีสํานวนท่ีคางระหวางจัดการ และดานหลัง เปนบัญชีช้ีแจงเหตุสํานวนคาง มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ดานหนา อ.ก. 40 เปนการเสนอบัญชีสํานวนท่ีคางระหวางจัดการ โดยแบง

ประเภท 

สํานวนท่ีจะตองเสนอออกเปน 7 ประเภท ตามลําดับดังนี้ 

(1) สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีสงตัวมา 

(2) สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา (เวนแตคดเีปรียบเทียบ ) 

(3) สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ ) 

(4) สํานวนไมปรากฏผูกระทําผิด 

(5) สํานวนชันสูตรพลิกศพ 

(6) สํานวนคดอีาญาท่ีแกตาง 

(7) สํานวนความแพงท่ีเปนโจทกหรือวาตางแกตาง 

  2. ดานหลัง อ.ก. 40 เปนบัญชีช้ีแจงเหตุท่ีสํานวนคาง โดยใหช้ีแจงรายละเอียด

เกี่ยวกับสํานวนท่ีคาง ตั้งแตประเภทสํานวน เลขรับท่ี เร่ือง รับจาก และวัน เดือน ปท่ีรับ เหตุท่ีคาง 

เตือน (คร้ังท่ี วัน เดือน ป) เจาของสํานวน (หนังสือเวียนท่ี มท 1004/ว 1 ลงวันท่ี มกราคม 2508) ใน
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กรณีดานหลัง อ.ก. 40 ไมพอลง ใหใชใบตอ อ.ก. 40 ก (หนังสือเวียนท่ีมท. 1004/ว 18 ลงวันท่ี 16 

มิถุนายน 2518) สําหรับการกรอกรายการใน อ.ก. 40 แยกพิจารณาออกเปน 2 สวน 

การพิจารณาขอมูลในการกรอกดานหนาของ อ.ก. 40   

1. ในชอง “คางมาจากเดือนกอน” หมายถึง สํานวนท่ีดําเนินการไมเสร็จในเดือน

กอน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือจํานวนเร่ืองในชอง “รวมคางไป” ของเดือนกอน 

  2. ในชอง “รับใหมในเดือนนี้” หมายถึง สํานวนแตละประเภทท่ีไดรับใหมเฉพาะ

ภายในเดือนนั้นๆ เทานั้น 

  3. ในชอง “รวมเร่ือง” หมายถึง รวมเร่ืองในชองท่ี “คางมาจากเดือนกอน”กับชอง 

“รับใหมในเดือนนี้” เขาดวยกัน 

  4. ในชอง “เสร็จไปในเดือนนี้” หมายถึง พนักงานอัยการไดดําเนินการเกี่ยวกับ

สํานวนท่ีไดรับใหมในเดือนนี้และหรือท่ีคางมาจากเดือนกอน ใหแลวเสร็จภายในเดือนนี้ หรืออยาง

ชาภายในเวลา 4 วันทําการของเดือนถัดไป (ท่ี มท 1203 /ว 65 ลว. 31 สิงหาคม 2526) สําหรับเร่ืองท่ี

จะถือวาเสร็จภายในเดือนนี้นั้น มีขอสังเกตตามประเภทสํานวนดังนี้ 

สํานวนคดีอาญาประเภทสํานวน 1 และประเภทสํานวน 2 ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปน

สํานวนท่ีคางระหวางจัดการ คือ 

  (1) สํานวนท่ียงัมิไดส่ัง 

  (2) สํานวนท่ีอยูระหวางการสอบสวนเพ่ิมเติมหรือใหสงพยานมาเพื่อซักถาม 

  (3) สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีสงตัวมา ซ่ึงมีคําส่ังฟองและรอสงตัวมาฟอง หรือถา

ผูตองหาหลบหนีและยังมิไดส่ังจัดการใหส่ังจับ 

  (4) สํานวนท่ีพนักงานอัยการส่ังไมฟองผูตองหา และอยูระหวางการพิจารณาของ

อธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี รวมตลอดถึงสํานวนท่ีอธิบดีกรมตํารวจ            
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(ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัดแยงใหฟอง และอยูในระหวางการพิจารณาของ

อัยการสูงสุดดวย 

  (5) สํานวนท่ีอยูระหวางขออนุญาตฟอง สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา 

(ส.2) ซ่ึงพนักงานอัยการส่ังฟองผูตองหาและแจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่น

ฟองนั้น มิใหถือวาเปนสํานวนคาง (ตามระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน

อัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 14) สํานวนนอกจากนี้ใหถือวาเปนสํานวนเสร็จ 

5. ในชอง “สํานวนท่ีคางอยู” หมายถึง สํานวนท่ีพนักงานอัยการดําเนินการไมแลว

เสร็จในเดือนนั้น หรืออยางชาภายในเวลา 4 วันทําการของเดือนถัดไป โดยแยกสาเหตุท่ีสํานวนคาง

อยูออกเปน 4 สาเหตุ คือ ยังไมไดส่ัง ระหวางส่ังสอบสวน รอการสงตัว และเพราะเหตุอ่ืน ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

ชอง “ยังไมไดส่ัง” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเร่ืองท่ียังไมไดส่ังเกี่ยวกับสํานวนท่ีคางมา

จากเดือนกอน หรือสํานวนท่ีรับใหมในเดือนนี้ใหแลวเสร็จ 

ชอง “ระหวางส่ังสอบสวน” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเรื่องท่ีอยูระหวางดําเนินการ

รวบรวพยานหลักฐานตาง ๆเพ่ือดําเนินคดีท้ังคดีแพงและคดีอาญา 

ชอง “รอการสงตัว” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเร่ืองท่ีรอใหไดตัวผูตองหามาเพ่ือฟอง

เวนแตกรณีท่ีไดมีการสงตําหนิรูปพรรณใหผูมีอํานาจดําเนินการออกหมายจับแลว 

ชอง “เพราะเหตุอ่ืน” เปนชองสําหรับระบุสํานวนท่ีคางเพราะเหตุอ่ืน 

นอกจาก 3 ชอง ดังกลาวขางตนเชน สํานวนท่ีอยูระหวางขออนุญาตฟอง สํานวนท่ี

พนักงานอัยการส่ังไมฟองผูตองหาและอยูระหวางการพิจารณาของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ

ผูวาราชการจังหวัดแยงใหฟองและอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย (ระเบียบกรม

อัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2528 ขอ 14 (4) (5) 
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 6. ในชอง “รวมคางไป” คือ ชองท่ีรวมเร่ืองสํานวนท่ีคางอยูท้ังหมดเขาดวยกัน 

 7. ในชอง “หมายเหตุ” คือ ชองสําหรับใชลงขอความท่ีไมมีชองใหลงไวโดยเฉพาะ 

(ข) ดานหลัง อ.ก. 40 คือสวนท่ีเปนบัญชีช้ีแจงเหตุสํานวนคาง แยกพิจารณาไดดังนี้ 

ชองท่ี 1 “ประเภทสํานวน” คือประเภทสํานวนในบัญชีสํานวนท่ีคาง

ระหวางจัดการ (1) – (7) สํานวนประเภทใดคางก็กรอกเฉพาะตัวเลขท่ีตรงกับสํานวนประเภทนั้นลง

ในชอง และการลงเลขประเภทสํานวน จะตองลงเลขประเภทสํานวนทุกเร่ืองท่ีคาง ตัวอยางเชน 

สํานวนปรากฏตัวผูตองหาท่ีสงตัวมาคาง ก็กรอกเฉพาะตัวเลขลงในชองนี้วา“1” ซ่ึงหมายความถึง

สํานวนประเภท 1 คาง เปนตน 

ชองท่ี 2 “เลขรับท่ี” คือชองท่ีใสเลขสํานวนท่ีรับจากพนักงานสอบสวนซ่ึง

ลงในสารบบแลวขีดเสนทับป พ.ศ. ท่ีรับสํานวนนั้นไวดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เลขรับท่ี

ปรากฏในชองเลขรับในสารบบของสํานวนเร่ืองนั้น ๆตัวอยางเชน 18/2507 20/2507 เปนตนชองท่ี 

3 “เร่ือง” หมายถึง ขอหาในสํานวนการสอบสวนท่ีสงมานั้นเปนเร่ืองอะไร เชน ปลนทรัพย ลัก

ทรัพย เปนตนชองท่ี 4 “รับจากและวันเดือนปท่ีรับ” หมายถึงสํานวนการสอบสวนน้ันไดรับจาก

พนักงานสอบสวนทองท่ี หรือท่ีทําการใด และลงวันเดือนป ท่ีไดรับสํานวนนั้นไวดวย “ สถานี

ตํารวจพญาไท ”19 มี.ค. 07 ชองท่ี 5 “เหตุท่ีคาง” หมายถึง เหตุท่ีสํานวนนั้นคางและลงวันเดือนปท่ี

คางไวขางใตดวย และสํานวนคดีอาญาและคดีแพงใหลงเหตุท่ีสํานวนคางคร้ังหลังสุด และการ

ปฏิบัติตอสํานวนเฉพาะท่ีดําเนินการในเดือนท่ีรายงานเทานั้นโดยไมตองลงเหตุท่ีคาง และการ

ปฏิบัติตอสํานวนซํ้ากับเดือนกอนๆ ท่ี ผานมา (หนังสือท่ี อส 0018.4/ว 39 ลว. 30 มีนาคม 2538) 

 

4.6.2 ระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเก่ียวของกับสํานวนคาง       

สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดระเบียบและหนังสือเวยีนท่ีเกีย่วของกบัคดีคาง ดังน้ี                  

1) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนนิคดอีาญา พ.ศ. 2547  

2) หนังสือเวียนท่ีเกีย่วของกบัสํานวนคดีคาง ประมาณ 10 ฉบับ 
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 วัตถุประสงคของการออกระเบียบและหนังสือเวียนดังกลาว     

  1) เพื่อกํากับดูแลใหผูส่ังคดี ส่ังคดีโดยเร็วภายใน 4 วันทําการของเดือนถัดไป หาก

ส่ังไมทันภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุตองสอบสวนเพิ่มเติม หรือเหตุอ่ืน ใหบันทึกสาเหตุคดีคาง

ไวเปนการเรงรัดติดตามสําหรับคดีท่ีคางนานใหดําเนินการแกไข    

   

2) เพื่อใหการรายงานคดีคาง (อ.ก.40) เปนแบบมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักงานท่ัว

ประเทศ 

3) เพื่อประเมินผลการดําเนินคดีอาญาในสวน output 

   ระเบียบหนังสือเวียนดังกลาวไดออกมานานมากแลว บางฉบับเกือบหาสิบป จึง

คอนขางลาสมัย และระเบียบดังกลาวยังไมสามารถควบคุมการปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ 

อยางไรก็ตามในการดําเนินการตามแผนตัวช้ีวัดไดกําหนดใหสํานักงานวิชาการดําเนินการแกไข

ระเบียบเกี่ยวกับสํานวนคางใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ีงไดระดมความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญในสํานักงานวิชาการแกไขระเบียบ สวนหนึ่งเพื่อใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

สํานวนคางใหมีประสิทธิภาพข้ึน    

4.6.3 ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจสอบรายงานสํานวนคาง 

  ข้ันตอนการตรวจสอบแบบรายงานสํานวนคาง มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ

ผลผลิตของการดําเนินคดีอาญาวาในแตละเดือนท่ีรับสํานวนคดีอาญาจากพนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอ่ืนใด ไดดําเนินการเสร็จไปจํานวนเทาใด และคางไมเสร็จเทาใด เหตุท่ีไมเสร็จเพราะ

สาเหตุใด  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1) สํานักงานตางๆ ท่ีปฏิบัติงานดานคดีอาญา จะสงรายงานคางประจําเดือนมายัง

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เจาหนาท่ีธุรการจะนํารายงานสํานวนคางนั้น มาลงสถิติ

กอนท่ีจะจายไปใหพนักงานอัยการตรวจ โดยสถิติท่ีกรอกจะกรอกตัวเลขจาก อ.ก. 40 ท่ีสงมาลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อจะไปประมวลผลออกเปนสถิติประจําป  
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  2) เม่ือกรอกตัวเลขเสร็จแลว เจาหนาท่ีธุรการก็จะลงเลขหนังสือท่ีปะหนารายงาน

สํานวนคาง (หนังสือจากอธิบดีอัยการตางๆ ถึงอัยการสูงสุด ท่ีขอสงรายงานสํานวนคาง) ในสารบบ

จายสํานวน แลวนํารายงานสํานวนคางดังกลาวไปจายใหกับพนักงานอัยการ 

  3) พนักงานอัยการลงลายมือช่ือในสารบบจายสํานวน แลวรับรายงานสํานวนคาง

จากเจาหนาท่ีธุรการมาทําการตรวจสอบ 

  4) พนักงานอัยการเริ่มตรวจรายงานสํานวนคาง โดยเร่ิมจาก อ.ก.40 ดูวาตัวเลขท่ี

ปรากฎใน อ.ก. 40 รวมเลขไดถูกตองหรือไม หลังจากนั้น จํานวนตัวเลขสํานวนคางตามสาเหตุท่ี

คางแตละชองถูกตองหรือไม โดยไปนับตัวเลขสํานวนคางแตละเหตุใน บันทึกตอทายรายงาน

สํานวนคาง(อ.ก. 40 ก.) ซ่ึงอยูดานหลัง อ.ก. 40 วาตรงกับตัวเลขสํานวนคางในแตละเหตุใน อ.ก. 40 

หรือไม  

  5) หลังจากนั้นก็ไปตรวจ อ.ก. 40 ก. วาไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบหรือ

หนังสือเวียนหรือไม เชน ในคดีอาญาพนักงานอัยการแตละคนจะตองตรวจอยางนอย 4 เหตุ วามี

การปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม ไดแก        

 - คดีคางนานเกิน 2 ป อาจเกิดความเสียหายแกราชการ    

 -. สํานวนคดีอาญาไมมีการส่ังติดตาม หรือเรงรัดการส่ังสอบสวนเพ่ิมเติม   

 - สํานวนท่ีมีการสอบสวนเพิ่มเติมกวา 3 คร้ัง แลวไมมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาท่ีสูง

กวาพนักงานสอบสวน          

 -สํานวนคางคางเกิน 6 เดือน ไมมีบันทึกรายงานช้ีแจงเหตุขัดของโดยละเอียดแนบไปกับ

บัญชีสํานวนคาง  

  6) เทคนิคการตรวจสอบ โดยไดจัดทําแบบ Checklist เพื่อชวยในการตรวจสอบให

สะดวกขึ้น โดยกําหนดรายละเอียดในแตละขอท่ีผิดระเบียบในแบบ Checklist เม่ือพนักงานอัยการ

ไดตรวจแลววามีสํานวนคดีคางท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบก็จะเขียนรายละเอียดเลขสํานวนลงในแบบ 

Checklist สํานวนคางตามรายการท่ีผิดระเบียบ (ตามสาเหตุท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบในขอ 5 หรือขอ

ท่ีปฏิบัติไมถูกตองตามเหตุอ่ืน  ๆ) ท้ังนี้  อาจจะมีขอสังเกตหรือขอท่ีตองเรงรัดเปนพิ เศษ

นอกเหนือจากขอ 5 เพิ่มเติมไปดวย  
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  7) สํานักงานใดท่ีมีสํานวนคางโดยผิดระเบียบ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สารสนเทศ จะออกหนังสือโดยอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดเปนผูลงนาม เรงรัดติดตาม พรอม

ท้ังหาแนวทางแกไขปญหา แลวรายงานกลับมายังสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ สํานักงาน

ใดมีวิธีแกไขปญหาท่ีดี นําไปจัดเก็บเปนตัวอยางแบบปฏิบัติ (Best Practice) ตอไปสํานักงานใดยัง

ทําผิดระเบียบอยู จะกลับเขาสูการแกไขปญหาและการประเมินตอไป   

        

4.7 การวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG 2)       

สอบถามความตองการในระบบการจัดการความรู จากผูบริหาร 2 ทาน ผูเช่ียวชาญ 

3 ทาน และผูใช (KM Team) ของสํานักงานอัยการฝายสารสนเทศและสํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาฯ มีความตองการองคประกอบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีตามรูปท่ี ดังตอไปนี้หรือไม

อยางไร ซ่ึงสรุปความตองการตามรางดังตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

สรุปความตองการระบบของ ผูบริหาร ผูเชีย่วชาญ และ KM Team 

ความตองการ Blogs Expert 

Sysm 

E-mail Wikis Intilligent 
agent 

Repositorie
s 

Enterprise 

Search 

Annouce
ment 

Hot 

Issues 

ผูบริหาร 

(อธิบดี) 

         

ผูบริหาร 

(รองอธิบดี) 

         

ผูเชี่ยวชาญ 1          

ผูเชี่ยวชาญ 2          

ผูเชี่ยวชาญ 3          

ผูปฏิบัติงาน 1          

ผูปฏิบัติงาน 2          

ผูปฏิบัติงาน 3          

ผูปฏิบัติงาน 4          

ผูปฏิบัติงาน 5          

 

4.8 การวิเคราะหความตองการของ Software 

 ไดแสดงหนาจอในระบบ Software Feature ใหแกผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ. KM Team และ

ผูใช ตามรูปภาพท่ีปรากฎดังนี้ 
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การใชสิทธิใน KMS 

 

4.9 การส่ือสารในองคกร (MAN 1) 

  วิสัยทัศนของสํานักงาน “บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม ไดมาตรฐาน 

ดวยระบบการจัดการความรู” จึงไดกําหนดกิจกรรม KM ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรากฎตาม

แผนกิจกรรม 3 ป (แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. 2544 - 2546) ตารางรูปท่ี 4.7 มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ขับเคล่ือนระบบการจัดการความรู การจัดการคดีคางคดีอาญา ยกระดับความรูในลักษณะของ 

“เกลียวความรู” (Knowledge Spiral) เกลียวความรูแรกคือ เกลียวของวงจร SECI (Socialization, 

Externalization, Combination และ Externalization) เกลียวท่ี 2 คือ เกลียวความรูขามระดับช้ัน

ภายในองคกร คือ เช่ือมระหวางระดับลาง ระดับกลาง และระดับขององคกร เกลียวท่ี 3 เปนเกลียว

ความรูขามหนวยงาน ขามภารกิจภายในองคกร เชน เช่ือมตอกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงาน DSI เปนตน และนําแผนดังกลาวไปส่ือสารกับ KM Team เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

 

สิทธิการใช K.Manager Project M. KE. KMS Support ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูใชงาน 

การใชสิทธิทั่วไป Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
delete,edit 

Case Study Read Read Read,write 
delete,edit 

Read Read Read Read 

Knowledge Map Read Read Read,write 
delete,edit 

Read Read Read Read 

กระดานสนทนา Read,write Read,write Read,write 
delete,edit 

Read,write Read,write Read,write Read,write 

Blog Read,write 
edit 

Read,write 
edit 

Read,write 
delete,edit 

Read,write 
edit 

Read,write 
edit 

Read,write 
edit 

Read,write 
edit 
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ตารางรูปท่ี 4.1 แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. 2555 – 2557 

แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

ป ๒๕๕๕ KPI ป ๒๕๕๖ KPI ป ๒๕๕๗ KPI 
ความพึงพอใจ 

พอใจ ไมพอใจ 
๑.การสื่อสาร
เบื้องตนกับคนใน
หนวยงานเก่ียวกับ 
KMS ดวยการทํา  
Introduction/guid
e book 
 
๒.การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมของ
หนวยงานใหเปน
วัฒนธรรมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
และการวางแผน
แกไขปญหา
ดวยกัน   
- Knowledge 
Forum หาเวทีให
บุคคลากรมา
พบปะพูดคยุ 
แลกเปล่ียนความรู
กัน เชน มุมกาแฟ 
-การกําหนด
ภารกิจขอบเขต
ของงานประจํา
ตองมีการ sharing 
พรอมท้ัง
ประเมินผลใน
กิจกรรมน้ันดวย 
-การนําระบบ
รางวัลมาใช
สําหรับการ 
sharing  
 
 

จํานวนผูเขา
สูระบบ 
KMS 
 
 
 
 
 
 
ระดับ
ความสําเร็จ
ในการสราง
วัฒนธรรม
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
จํานวน KM 
Topic ที่
สงผาน 
E-mail      
 
 
 
 
 
จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ
ของ
หนวยงาน 

๑.การสื่อสาร
เบื้องตนกับคนใน
หนวยงานเก่ียวกับ 
KMS ดวยการทํา 
Introduction/guide 
book 
 
 
๒. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน(Share 
& Learn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูเขา
สูระบบ 
KMS 
 
 
 
 
จํานวนคร้ัง
ในการ
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวน

๑.การสื่อสาร
เบื้องตนกับคน
ในหนวยงาน
เก่ียวกับ KMS 
ดวยการทํา
Introduction/gui
de book 
 
 
๒. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน
(Share & Learn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนผูเขา
สูระบบ 
KMS 
 
 
 
 
 
จํานวนคร้ัง/
องคความรู
ในการ
รวมกันแสดง
ความคิดเห็น 
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๓. E-mail     ใน 
KM Topic 
 
 
 
 
 
 
 
๔. Expert yellow 
pages 
รวบรวมและ
กําหนดตัว
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน วาเช่ียวชาญ
ดานใดบาง 
รวมท้ังรวบรวม
ผลงานท่ีผานมา 
 
 
 
๕. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน(Share 
& Learn) 
 
 
 
 
 
๖.Mentoring & 
Coaching 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนคร้ัง
ในการ
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น
แลกเปล่ียน
เรียนรู 
 
 
จํานวน
ประเด็น
ปญหาท่ีได
ให
คําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น 

 
 
๓. Mentoring & 
Coaching 
 
 
 
 
 
 
 
๔.Knowledge 
Forum จัดเวทีอยาง
ไมเปนทางการ 
หรือทางการ
สําหรับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู
ในหนวยงาน โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญ
มารวมแสดงความ
คิดเห็นดวย 
 
๕. สรางเครือขาย
แลกเปล่ียนเรียนรู
ในงานวิกฤติ
รวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่มี
ความสัมพันธ
เก่ียวของกัน 
 
๖.แลกเปล่ียน
เรียนรูผาน KMS 
 
 
 
 

ประเด็น
ปญหาท่ีได
ให
คําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น 
 
 
จํานวนคร้ัง
ที่
แลกเปล่ียน
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวน
เครือขาย 
 
 
 
 
 
 
จํานวนผูเขา
สูระบบ 
 
 

 
 
 
๓.Mentoring & 
Coaching 
 
 
 
 
 
 
 
๔. Knowledge 
Forum จัดเวที
อยางไมเปน
ทางการ หรือ
ทางการสําหรับ
การแลกเปล่ียน
เรียนรูใน
หนวยงาน โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญ
มารวมแสดง
ความคิดเห็น
ดวย 
 
๕. แลกเปล่ียน
เรียนรูผาน KMS 
 
 
 
 

 
ประเด็น
ปญหาท่ีได
ใหคําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น 
 
 
 
จํานวนคร้ังที่
แลกเปล่ียน
เรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนผูเขา
สูระบบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
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4.10 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

  4.10.1 ผลการเสนอแผนกิจกรรม KM ตอ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญไดนําเสนอแผน 3 

ปดังกลาวขางตนตอผูบริหารคือ รองอธิบดีวิชาการ(นายสุรพงษ วัฒนพานิช) และผูเช่ียวชาญ 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (นายสุรจิต พัฒน

สาร) และนายโชคชัย  ทิฐิกัจจธรรม เปนผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ไดให

ความเห็นสอดคลองกันสรุปไดวา คอนขางพอใจและเห็นดวยกับแผนดังกลาว  โดยนายสุรจิต พัฒน

สาร ไดใหความเห็นวา แผนดังกลาวสามารถสนองตอบในเร่ืองของการหาเวทีใหบุคลากรมาพบปะ

พูดคุย และแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน รวมถึงการกําหนดตัวผูเช่ียวชาญไว เพราะพนักงานอัยการ

โยกยายอยูตลอด ไมแนใจวาผูใดมีเช่ียวชาญงานดานใด การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญจะเปนประโยชน

ในการเขาถึงไดงาย และเปนการรับรองวาเปนตัวผูเ ช่ียวชาญที่เปนตัวจริง สําหรับกิจกรรม 

Share&Learn จะชวยตอบสนองในดานความตองการความชวยเหลือจากทีมงานมาชวยแกไขปญหา

ในงานประจํา และยังมีสวนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูมากข้ึน 

เชนเดียวกับการ Coaching  เปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการชวยเพ่ิมพูนทักษะ ความรู และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง   อยางไรก็ตาม ผูเช่ียวชาญไดใหความเห็น

เพิ่มเติม ดังนี้  

  1. แผนกิจกรรมปแรกควรเปนการเตรียมพรอมสําหรับ KMS เนื่องจากบุคลากรยัง

มีปญหาดานเทคโนโลยีท่ีอาจตองการฝกอบรมกอน รวมถึงการส่ือสารใหรูจักกับ KMS 

  2. การเตรียมพรอมในดานโครงสรางพื้นฐานในสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร      

 3. สวนกิจกรรม Sharing ควรจะกําหนดกรอบระยะเวลาใหแนชัด เชน เดือนละ 1 คร้ัง

โดยเฉพาะการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา ซ่ึงมีหลายสาเหตุท่ีตองแกไข ผูบริหารควรเปนผูนําท่ีร่ิ

เร่ิมในแตละกิจกรรม         

  4. สําหรับสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ อาจมีเวลา

นอยกวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพราะตองไปวาความท่ีศาล วิธีท่ีดีท่ีสุดนาจะเปน

การ Mentoring , Coaching หรือ Box Lunch พูดคุยในระหวางทานอาหารกลางวันรวมกัน 
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5. สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาฯตองใชองคความรูนอกองคกร เชนองค

ความรูดานคดีการคาระหวางประเทศ แผนกิจกรรมควรแบงเปนแบบเปดและปด   แบบเปดคือมี

กิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก แบบปดคือกิจกรรมภายในองคกร กิจกรรมจึงควรสงเสริมใน

ลักษณะสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยรวมกลุมสมาชิก

อาเซียน อาจมีผลกระทบตอความสัมพันธการคาระหวางประเทศ ซ่ึงควรศึกษาเตรียมพรอมไว

สําหรับสถานการณตางๆท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4.10.2 ผลการสาธิตระบบการจัดการความรูดานการจัดการความรูคดีคางคดีอาญาแกผูบริหาร

และผูเช่ียวชาญ ซ่ึงสรุปความตองการเพ่ิมเติมตามตราราง ดังน้ี   

ตารางสรุปผลการวิพากษระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางอาญา                                                   
  

ลักษณะระบบ 1.ตองการสันท่ีหนาจอเพื่อดงึดูดความสนใจ 
อาจจะจัดรูปแบบสัญลักษณใหเหมาะสมกบั
องคกร 
2.ตองการโดยเนนการเขาถึงระบบแบบงายๆ 
และระบบสืบคนท่ีสะดวกตอการเขาถึงขอมูล    
3. พอใจกับคุณลักษณะ (Feature) องคประกอบ
ของระบบ KMS เพียงพอแลว  ไมตองเพิ่มเติม 

ความตองการเพิ่มเติม 1.ตองการใหระบบรวบรวมองคความรูหรือ
ขอมูลตางๆท่ีมีผลกระทบตอองคการ ท่ีมี
ระดับความถ่ีมากท่ีสุดในการรองขอจาก
สมาชิกบุคคลากร(FAQS)  แลวเผยแพร
เอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
2.ตองการใหระบบเอ้ือใหมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูกับหนวยงานอ่ืนท่ีตองมีความสัมพันธ
กัน   
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4.11 ส่ิงคนพบ ผูศึกษาไดทํารายการ Checklist ตรวจสอบสภาพหนางาน และ

ส่ิงแวดลอม นําไปใหผูเช่ียวชาญกรอกชอมูล เพื่อสะทอนวัฒนธรรมองคกร สภาพแวดลอมของ

หนวยงาน พบวาสํานักงานทรัพยสินทางปญญาฯ และสํานักงานฝายสารเทศ มีลักษณะดังนี้ 

สภาพแวดลอมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

ลักษณะหนวยงาน สูง กลาง ต่ํา 

       สภาพหนางานยังยึดติดกับงานประจํา    

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    

กระบวนจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ    

เวลาแลกเปล่ียนความรู    

ลักษณะการทํางาน ทํางานแบบคนเดียว ไม
เปนทีมงาน 

   

การส่ือสารเรื่องการจัดการความรู    

       ไมยอมรับความรูของผูอ่ืน    

เทคโนโลยีในการทํางาน    

เทคโนโลยีในการจัดการความรู    

Mentoring , Coaching    

การใหรางวัล    
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สภาพแวดลอมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ 

ลักษณะหนวยงาน สูง กลาง ต่ํา 

       สภาพหนางานยังยึดติดกับงานประจํา    

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู    

กระบวนจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ    
  

เวลาแลกเปล่ียนความรู    

ลักษณะการทํางาน ทํางานแบบคนเดียว ไมเปน
ทีมงาน 

   

การส่ือสารเรื่องการจัดการความรู    

       ไมยอมรับความรูของผูอ่ืน    

เทคโนโลยีในการทํางาน    

เทคโนโลยีในการจัดการความรู    

Mentoring , Coaching    

การใหรางวัล    

จากตาราง Checklist พบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศยังมีรูปแบบการทํางานยึดติดกับงานรูทีนและทํางานแบบคนเดียว ไมอยูใน

ลักษณะทีมงาน ซ่ึงอยูในระดับสูง แตยังมีโอกาส Mentoring , Coaching แกบุคลากรในหนวยงาน 

สวนเทคโนโลยีในการทํางานและการจัดการความรูอยูในระดับต่ํา  สําหรับสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสารสนเทศ พบวาการทํางานแบบรูทีนอยูในระดับปานกลาง และใชเทคโนโลยีสูง และมีเวลาท่ี

แลกเปล่ียนเรียนรูในระดับสูง เหตุท่ีสภาพแวดลอมของสองสํานักงานตางกัน อาจเปนเพราะมี

ภารกิจหนางานตางกัน สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศมีภารกิจหลักในการดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญา  ตองใชเวลาสวนหน่ึงในการวาความท่ี

ศาลพอกลับจากศาลก็ตองรีบส่ังคดีตอ  ผูบริหารตองบริหารเวลาท่ีจะพบปะแลกเปล่ียนเรียนรู สวน

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีความพรอมในการแลกเปล่ียนเรียนรูในการแกไขปญหา

การจัดการคดีคาง โดยสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยใหและบุคลากรสวนมากมีความรูดานเทคโนโลยี 
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4.12 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอในการศึกษาการจัดการคดีคางคดีอาญา ผู

ศึกษาไดมุงเนนศึกษาเฉพาะสาเหตุท่ีมาจากผูส่ังคดี การสอบสวนเพ่ิมเติม และกระบวนการ

ตรวจสอบคดีคาง แตยังมีปญหาอีกหลายสาเหตุท่ียังไมไดรับการจัดการแกไข เชน คดีคางท่ีเกิดจาก

การรอส่ังตัว หรือ การเสนอสํานวนตอผูวาราชการ/ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซ่ึงพบวาใชเวลา

คอนขางนานพอสมควรเชนกัน นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะคดีอาญา แตยังมีคดีอีกหลาย

ประเภท ไดแก คดีแพง คดีลมละลาย เปนตนท่ีควรตองพัฒนาศึกษาตอยอดหาองคความรู หรือ Best 

Pratice แกไขปญหาสํานวนคดีคางตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 


