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บทที่ 4
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญ
4.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขณะนี้สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมไดรวบรวมองคความรูในการจัดการคดีคาง
คดีอาญาไวอยางเปนระบบ เนื่องจากที่ผานมาไมคอยพบปญหาเรื่องสํานวนคางนาน อาจเปนเพราะ
จํานวนปริมาณสํานวนไมมากเทาปจจุบัน รวมทั้งรูปแบบประเภทคดีก็ไมยุงยากสลับซอนแตกตาง
กับในปจจุบันนี้ ปริมาณคดีไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงขึ้น เชน คดียาเสพติด ซึ่งในสมัยกอน
การกระทําความผิดอาจเปนเพียงจําหนายคากันภายในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบาน แตเดี๋ยวนี้มี
หลายคดีที่ขยายเครือขายเพิ่มขึ้น กลายเปนการคาระหวางประเทศ ระบบการสอบสวน การรวบรวม
พยานหลักฐานจึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จําเปนตองใชเทคโนโลยีใหมีความทันสมัยขึ้น พนักงาน
อัยการซึ่งเปนผูตรวจสอบพยานหลักฐานกอนสั่งคดีตองใชองคความรูมากขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้
เวลาในการสั่งคดีไมสามารถกําหนดไดแนนอน เนื่องจากคดีแตละประเภทจะตางกัน บางสํานวนมี
เอกสารประกอบสํานวนเพียงไมกี่ฉบับ แตบางสํานวนมีเอกสารเปนจํานวนมากหลายกลอง เวลาใน
การสั่ ง สํ า นวนจึ ง ไม อ าจกํ า หนดเป น มาตรฐานที่ เ หมื อ นกั น ทั่ ว ประเทศ บางสํ า นวนพนั ก งาน
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาครบถวน บางสํานวนสอบ สอบสวนมาไมครบทุกประเด็น
พนักงานอัยการตองสั่งใหสอบสวนเพิ่มเติมใหครบทุกประเด็น ผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวกับสํานวนคดีคางคดีอาญาในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) คดีคางคดีอาญาเกี่ยวของกับสํานักงานหรือหนวยงานที่มีภารกิจดําเนินคดีอาญา
ทั่ ว ประเทศ ได แ ก สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ สํ า นั ก งานคดี ศ าลแขวงทั่ ว ไป สํ า นั ก งานคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานคดีพิเศษ เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปพนักงาน
อัยการที่ปฏิบัติงานในการดําเนินคดีอาญาจะมีจํานวนมากกวาผูปฏิบัติในภารกิจอื่น การจัดการคดี
คางคดีอาญายังเกี่ยวของกับหนวยงานที่ตรวจสอบคดีคาง คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
ซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบรายงานสํานวนคางคดีอาญา โดยเปนผูตรวจสอบกํากับดูแล
สํานวนคางคดีอาญาทุกสํานักงานทั่วประเทศ สวนผลกระทบตอองคกรที่เกิดจากปญหาสํานวนคาง
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นาน คอนขางอยูในระดับสูงที่สงผลทั้งผลผลิต (จํานวนคดีที่ยังดําเนินการไมเสร็จ) และผลลัพธ
(ความยุติธรรมที่ลาชา คือความไมยุติธรรม)
2) ศึกษาระเบีย บ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวของ ปรากฏวาในสวนของรายละเอีย ด
ขั้นตอนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีคางจะกําหนดไวในหนังสือเวียนที่กระจัดกระจายอยู
หลายฉบับ มีเพียงประเด็นหลัก คํานิยามของคดีคางคดีอาญาที่บัญญัติไวในระเบียบอัยการสูงสุดวา
ดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ.2547 เพียงขอเดียว
3) ศึกษาเปรียบเทียบกับอัยการตางประเทศ พบวาอัยการตางประเทศมีปญหาเรื่อง
สํานวนคางเชนกัน แตเนนไปที่การจัดการปญหาเรื่อง caseload เนื่องจากกระบวนงานของของ
ตางประเทศจะตางกับบานเรา ซึ่งวิธีแกปญหาคดีคาง จะใชวิธีการจัดการ ไดแก Case Management,
TQM รวมถึงการใชเทคโนโลยีชวยในการจัดการ เพื่อใหคดีคางลดลง
4) ศาลยุ ติธรรม ไดดําเนินการจัดการคดีคางเชนกัน โดยศาลได ออกมาตรการ
เรงรัดใหการพิจารณาคดีรวดเร็วขึ้น ไดแก มาตรการนัดพิจารณาตอเนื่อง ใหดําเนินการสืบพยานให
เสร็จ ตอเนื่องในคราวเดีย ว เพื่อปองกัน มิใหมีการเลื่อนคดี อี กมาตรการหนึ่งคือการเพิ่มวันนัด
พิจารณาวันหยุดราชการ เพื่อเพิ่มเวลาการพิจารณาเพิ่มขึ้น
5) ศึ ก ษาจากสถิ ติ ที่ ผ า นมา มี จํ า นวนและสาเหตุ ค ดี ค า งคดี อ าญาจากสาเหตุ
อะไรบาง
6) ศึกษาขอมูลที่ไดจากการทําตัวชี้วัดที่ 1.1 ไดแก ปญหาสาเหตุทั้งหมดที่ทําใหเกิด
คดีคางคดีอาญา วิธีการแกไขปญหาตามแผนตัวชี้วัดที่ประสบความสําเร็จ หรือ Best Practice
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4.2 การสัมภาษณผูบริหาร
4.2.1 ขั้นตอนการสัมภาษผบู ริหาร ประกอบดวย
การออกแบบวาระการสัมภาษณ

การสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ

การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร

การวิเคราะหบทสัมภาษณ
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4.2.2 ผลการสัมภาษผูบริหารอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ (นายวิชช จีรแพทย)

วาระสําคัญ
“วิสัยทัศน” การจัดการ
ความรูของสํานักงาน
วิชาการ
ปญหาการปฏิบัติงาน

ขอบเขตความรู

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
“ บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม ไดมาตรฐาน
ดวยระบบการจัดการความรู”
การดําเนินคดีอาญายังขาดประสิทธิภาพดานระยะเวลา มีคดีที่
คางเปนเวลานาน สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาคดีคางมีหลาย
สาเหตุที่ยังไมไดรับการจัดการ รวมทั้งการตรวจสอบคดีคางยัง
ขาดประสิ ท ธิ ภ าพด า นข อ มู ล ที่ ไ ม ค รบถ ว น ถู ก ต อ ง และ
ทันเวลา ขาดการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Critical Task ของภารกิจการดําเนินคดีอาญา คือ การสั่งคดีดวย
ความรวดเร็ว และไดใหนโยบายวาการทํางานตองมีมาตรฐาน
การสั่ ง สอบสวนเพิ่ ม เติ ม ต อ งมี อ งค ค วามรู หากสอบสวน
เพิ่มเติมโดยไมมีเหตุผล ถือวาเปนการกระทําที่ไมสุจริต
1.นายวิชิต แกนกําจร (อธิบดีอัยการภาค 1)
ซึ่งถือเปน
ผูเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีอาญาทั่วไป และถือเปนตัวแทน
ผู เ ชี่ย วชาญในส ว นตางจัง หวัด ท า นยั ง ได เ ขี ย นเอกสารทาง
วิชาการเกี่ยวกับการจัดการคดีคางไวดวย
2.นายสุ ร จิ ต พั ฒ นสาร อั ย การผู เ ชี่ ย วชาญ สํ า นั ก งานอั ย การ

พิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
3. นายโชคชั ย ทิ ฐิ กั จ จธรรม เป น ผู เ ชี่ ย วชาญ สํ า นั ก งาน

อัยการพเศษฝายสารสนเทศที่ทํางานดานตรวจสอบสํานวนคดี
คางคดีอาญามาไมนอยกวา 15 ป การสัมภาษณจะเนนไปที่การ
ตรวจสอบรายงานสํานวนคาง(อ.ก.40) และการเรงรัดติดตาม
การกําหนดประเภทผูใ ชงาน ประกอบดวย 3 ประเภท คือ ผูบริหาร (อธิบดีและรองอธิบดี
ระบบ
อั ยการ สํ านั กงานวิ ชาการและผู บริ หารที่มีภารกิ จหลั กในการ
ดํ าเนิ นคดี อาญา), กลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ และกลุ ม ผู ใ ช ง านทั่ ว ไป
(พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานดําเนินคดีอาญา)
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4.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

4.3.1 ขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ

การออกแบบวาระ
การสัมภาษณ

การนําบทวิเคราะห
ความรูไป สอบทาน
ผูเชี่ยวชาญ

การวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูเพื่อ
สรางแบบจําลอง

ออกแบบ
Knowledge Map

การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อจับ

การเรียบเรียงบท
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
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4.3.2 บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ

ไดนําบทสัมภาษณ (Transcript) ของผูเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการคดีคางคดีอาญา
นําไปสังเคราะหสรางแบบจําลองความรู หรือ Knowledge Map ดังนี้

รูปที่ 4.1 Knowledge Map (การจัดการคดีคางคดีอาญา)
การจัดการคดีคางประกอบดวย Input Procss Output ดังนี้
1.) Input
-สาเหตุคดีคาง ไดแก การสอบสวนเพิ่มเติม การรองขอความเปนธรรม เปนตน
-รายงานสํานวนคาง ไดแก แบบ อ.ก.40 บันทึกชี้แจงกรณีคางเกิน 6 เดือน
- ผูสั่งคดี (ขาดทักษะ ขาดความรับผิดชอบ)
2.) Process กระบวนการแกไขปญหา การตรวจสอบรายงานสํานวนคาง
3.) Output
- ระยะเวลาการสั่งคดีลดนอยลง
- สํานวนคดีคางลดนอยลง
- การตรวจสอบคดีคางคดีอาญามีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาเหตุคดีคางที่เกิดจากกระบวนงาน
ปจจัยภายนอก
-การสอบสวนเพิ่มเติม
- รอการสงตัวผูตองหา
- รองขอความเปนธรรม
- เสนอผูวาราชการจังหวัด
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ปจจัยภายใน
- ขออนุญาตฟอง
- เสนอผูบังคับบัญชา
ปรากฏตาม Inference and Domain concept ตามรูปที่ 4.2 ซึ่งจะไดกลาวถึง
รายละเอียดเฉพาะคดีคางคดีอาญาที่เกิดจากการประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมตอไป

รูปที่ 4.2 สาเหตุคดีคางที่เกิดจากกระบวนงาน
4.4 การสอบสวนเพิ่มเติม เปนขั้นตอนกอนมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อพนักงาน

อัยการตรวจสอบพยานหลักฐานจากสํานวนคดีที่พนักงานสอบสวนสงมาใหแลว ไมวาจะเปนพยาน
เอกสาร พยานบุ คคล พยานวั ตถุ หรือพยานทางนิติเวช หากพบวาไมครบถวนตามข อกลาวหา
ความผิด จะสั่งใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนเพิ่มเติม ซึ่งจากสถิติการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
ของพนักงานอัยการดังกลาว ถือเปนสาเหตุใหเกิดคดีคางมากที่สุด เนื่องจากมีกระบวนงานที่ตอง
ดําเนินการเพิ่มขึ้น สถิติคดีคดีคางคดีอาญา 3 ปที่ผานมาปรากฎตามแผนภูมิ ดังตอไปนี้
นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอคือการที่พนักงานสอบสวนมักไมสงผลการ
สอบสวนเพิ่มเติมมาใหโดยเร็ว ตองมีการเรงติดตามหลายครั้ง บางกรณีใชเวลานานเปนป สงผลให
การสั่งคดีลาชาออกไป พนักงานสอบสวนบางคนอาจไมใหความสําคัญเทาที่ควร เพราะถือวาสง
สํานวนมาที่พนักงานอัยการแลว ไมเปนคดีคางสําหรับพนักงานสอบสวนตอไป และบางกรณีที่
พนักงานอัยการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ไมจําเปนตองสั่งสอบสวนเพิ่มเติม ทําใหเกิดความ
ลาชาเชนกัน ขอควรคํานึงที่ตองพิจารณาตอไปวาจะแกไขปญหาอยางไรใหขั้นตอนนี้ลดนอยลงโดย
ไมเสียความยุติธรรม โดยผูเชี่ยวชาญใหองคความรูในการแกไขปญหา การสอบสวนเพิ่มเติมในแต
ละขั้นตอนที่มีความสัมพันธในรูปแบบ Task/Inference/Domain ดังนี้
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คดีอาญาทั่วไป

Organize Crime

กระบวนการ
สอบสวน

การตรวจสํานวน
เบื้องตน
องคประกอบความผิด

การพิจาณาหลักฐาน

ตามขอกลาวหา

กอนสั่งคดี
เงื่อนไขการระงับคดี

การสอบสวน

หลักฐาน

หลักฐานไม

เพิ่มเติม

ครบถวน

ครบถวน

รูปแบบมาตรฐาน
การสอบสวน

การกําหนดประเด็น

จัดทํา MOU กับ

สอบสวนเพิ่มเติม

พนักงานสอบสวน

การสงผลการ
การเรงรัดติดตามผล

สอบสวนเพิ่มเติม

การสอบสวน
เพิ่มเติม
เตือนเกิน 3 ครั้ง เตือน
ไปยังผูวาราชการหรือ

รูปที่ 4.3 การสอบสวนเพิ่มเติม

ผูบังคับบัญชาที่สูงกวา

ตามรู ป ภาพที่ 4.3 ดั ง กล า ว อธิ บ ายกรอบความคิ ด ของผู เ ชี่ ย วชาญ ตาม
ความสัมพันธในการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญาเพราะเหตุจากการสอบสวนเพิ่มเติมได ดังนี้

42

4.4.1 กระบวนการสอบสวน คดีอาญาทั่วไป พนักงานสอบสวนจะเปนผูมีหนาที่
ทําการสอบสวนเบื้องตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ที่ไดกําหนดคํา
นิยามของการสอบสวนไว ว า “หมายความถึง การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและการดํา เนิน การ
ทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทําไปเกี่ยวกับความผิด
ที่ก ล า วหา เพื่อ ที่ จ ะทราบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ พิ สู จ นค วามผิ ด และเพื่ อ จะเอาตัว ผู ก ระทํ า ผิ ด มาฟ อ ง
ลงโทษ” แตก็มีคดีบางประเภทที่กฎหมายกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่เขาไปรวม
สอบสวนกับพนักงานสอบสวน ไดแก คดีพิเศษ คดีชันสูตรพลิกศพ เปนตนซึ่ง
พนั กงานอัยการควรมีองคความรู ในภาพรวมของระบบการสอบสวนขั้นตอน
รายละเอียดวิธีการสืบสวนสอบสวนเชนเดียวกับพนักงานสอบสวน เปรียบเสมือนเสมือนรูเขารูเรา
ปองกันมิใหระบบการสอบสวนถูกบิดเบือน และหากกรณีตองมีการสอบสวนเพิ่มเติมจะไดชวยให
กําหนดประเด็นชัดเจนขึ้น
สวนการสอบสวนในประเภทลักษณะความผิดที่เปนเครือขาย (Organize Crime)
พนักงานอัยการตองเตรียมพรอมสําหรับประเภทความผิดดังกลาว เพราะตอไปในอนาคตอาชญากร
มีแนวโนมในรูปแบบเครือขายมากขึ้น งานสอบสวนคดีที่สลับซับซอนขึ้น ตองใชวิทยาการใหมๆ
ตํารวจฝายเดียวไมพอ คงตองเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหความรูเปนคราวๆ เชน เจาหนาที่จาก
ธนาคารแหงประเทศไทย หรืออัยการตางประเทศ พนักงานอัยการจึงตองศึกษารวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับระบบการสอบสวนในคดีความผิดประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติงานตอไป
4.4.2 การพิจารณาหลักฐานกอนสั่งคดี
4.4.2.1 การตรวจสอบสํานวนเบื้องตน เมื่อพนักงานสอบสวนสง
สํานวนคดีมายังพนักงานอัยการ เจาหนาที่ธุรการหรือนิติกรจะเปนผูรับสํานวนกอนสงใหพนักงาน
อัยการ ซึ่ งขั้น ตอนนี้ ถือวา เปนการตรวจสอบเอกสารในสํานวน เชน ประวัติอาชญากรรมของ
ผูตองหา เพื่อคัดกรองในเบื้องตน หากพนักงานสอบสวนสงไมครบถวน จะไดแจงแกผูสงสํานวน
ใหนําเอกสารพยานหลักฐานสงใหครบถวนกอน ซึ่งขั้นตอนนี้เจาหนาที่ผูรับสํานวนตองมีองค
ความรูการตรวจสอบสํานวน เพื่อตรวจสอบไดถูกตองครบถวน จะชวยใหพนักงานอัยการมิตองสั่ง
สอบสวนเพิ่มอีกในกรณีดังกลาว
4.4.2.2 ระเบีย บสํานั ก งานอัย การสูงสุด ว าด ว ยการดํ า เนิ นคดี อ าญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 69 ไดกําหนดเกี่ยวกับการสอบสวนเพิ่มเติมวา “กอนมีความเห็น
หรือคําสั่ง ใหพนักงานอัยการ พิจารณาพยานหลักฐานในคดีใหไดความแนชัดเสียกอนวา ผูตองหา
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ไดกระทําความผิดหรือไม หากยังไมแนชัดก็ใหสั่งสอบสวนเพิ่มเติม หรือสั่งใหสงพยานมาเพื่อ
ซักถามตามรูปคดี” ซึ่งวิธีการพิจารณาหลักฐานนั้น ผูเชี่ยวชาญเห็นวาตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
กอนวาครบถวนตามรูปคดีขอกลาวหาหรือไม ซึ่งคําวารูปคดีไมไดกําหนดไวในกฎหมาย รูปคดี คือ
ขอเท็จจริงที่ไดมาจากพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล พยานนิติเวช เนนเฉพาะสวนที่พิสูจน
ความผิดของผูตองหาตามขอกลาวหา หัวใจของรูปคดี คือ ขอกลาวหาที่มีองคประกอบความผิดใน
แตละสวน แตละองคประกอบก็จะมีเนื้อหาเฉพาะ ซึ่งนาจะพิสูจนความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผูตองหาได ถาไมครบถว นตองสอบสวนใหครบถวนในแตละองคประกอบความผิดไป หาก
ครบถวนแลวไมจําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติมตอไป
4.4.2.3 เงื่อนไขการระงับคดี กอนพิจาณาสั่งคดี พนักงานอัยการตอง
พิจารณาเรื่องเงื่อนไขสั่งคดีกอน เชน คดีขาดอายุความหรือไม หรือมีกฎหมายยกเวนโทษ หากเขา
เงื่อนไขตามที่ระเบียบกําหนดไว ก็ตองออกคําสั่งยุติการดําเนินคดี ซึ่งระเบียบสํานักงานอัยการ
สูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 54 ไดกําหนดไว ดังนี้
เงื่อนไขระงับคดี หมายถึง
(1) ผูกระทําความผิดถึง แกความตาย
(2) ในคดีความผิดตอสวนตัว เมื่อไดถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย
(3) ในคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว เมื่อผูกระทําความผิดยินยอมเสียคาปรับในอัตรา
อยางสูงสําหรับความผิดนั้นแกพนักงานเจาหนาที่กอนศาลพิจารณา
(4) เมื่อมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งไดฟอง
(5)

เมื่ อ มี ก ฎหมายออกใช ภ ายหลั ง การกระทํ า ผิ ด ยกเลิ ก ความผิ ด เช น นั้ น

(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเวนโทษ
(8) เมื่อคดีเปนความผิดตอสวนตัวและมิไดรองทุกขตามระเบียบ
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(9) เมื่อคดีเปนความผิดตอสวนตัวและผูเสียหายไดยื่นฟองแลว ไมวาจะไดยื่นฟอง
กอนหรือหลังจากที่พนักงานอัยการไดรับสํานวนการสอบสวน และไมวาคดีที่ผูเสียหายไดยื่นฟอง
แลวนั้นศาลจะพิพากษาแลวหรือไม
(10) เมื่อมีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีนั้นแลว และไมมีหลักฐานใหมอันสําคัญแกคดี
ซึ่งนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได
ในกรณีที่คดีใดมีเงื่อนไขระงับคดีดังกลาวในวรรคสอง ใหพนักงานอัยการสั่งคดี
วา “ยุติการดําเนินคดีเพราะ (ระบุเงื่อนไขระงับคดี) ” โดยไมตองปฏิบัติตามมาตรา 145 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการสั่งยุติการดํา เนินคดีดังกลาวในวรรคสาม ใหพนักงาน
อัยการผูมีอํานาจดําเนินคดีเปนผูพิจารณาสั่ง แลวเสนอสํานวนใหผูบังคับบัญชาถัดขึ้นไปหนึ่งชั้น
ทราบโดยเร็ว
เพื่อประโยชนในการสั่งคดีตามขอนี้ พนักงานอัยการมีอํานาจสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
หรือสั่งใหสงพยานมาเพื่อซักถามได เมื่อมีคําสั่งยุติการดําเนินคดีตามขอนี้แลว ใหพนักงานอัยการ
แจงคําสั่งยุติการดําเนินคดีแกพนักงานสอบสวนเพื่อแจงใหผูตองหาและผู รองทุกขทราบโดยเร็ว
ถาความปรากฏภายหลังวาเหตุในการออกคําสั่งไมถูกตอง ใหหัวหนาพนักงาน
อัยการทําความเห็นแลวสงสํานวนพรอมความเห็นไปใหอธิบดีเปนผูพิจารณาสั่ง เพิกถอนคําสั่งนั้น
เวนแตอธิบดีเปนผูออกคําสั่ง ใหทําความเห็นเสนอสํานวนตามลําดับชั้นไปใหอัยการสูงสุด หรือ
รองอัยการสูงสุดผูไดรับมอบหมายเปนผูพิจารณาสั่ง
4.4.3 การกําหนดประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติม มีองคความรูในประเด็นดังตอไปนี้ทีตองพิจารณา
1) รูปแบบมาตรฐานการสอบสวนเพิ่มเติม การสั่งสอบสวนเพิ่มเติมของ
พนักงานอัยการที่ผานมาไมไดกําหนดรูปมาตรฐานกลางของสํานักงานอัยการสูงสุดเหมือนกับ
รูป แบบการสั่ง คดี ใ น อ.ก.4

กล า วคื อ ไม ไ ด สรุ ปข อเท็จ จริ ง หรื อ เหตุผ ลรายละเอี ย ดขาด

พยานหลักฐานประเภทใดบางที่จําเปนตองสอบสวนเพิ่มเติม

และอัยการสวนมากคิดวาการ

สอบสวนเพิ่มเติมไมใชขั้นตอนการสั่งคดี ทําใหสาระสําคัญที่บันทึกในอ.ก.4 เรื่องการสอบสวน
เพิ่มเติมดอยลงไป จึงเห็นวาสํานักงานอัยการสูงสุดนาจะกําหนดรูปแบบเปนมาตรฐานกลางใหผูสั่ง
คดีนําไปใชปฏิบัติงาน
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2) การตรวจสอบประเด็นจากผูบังคับบัญชา พนักงานอัยการผูสั่งคดีควร
เสนอรายละเอีย ดแหงข อเท็จ จริง เกี่ ยวกับประเด็นการสอบสวนเพิ่มเติมตอผูบังคับบัญชา ช ว ย
ตรวจสอบประเด็นที่ สอบสวนเพิ่ มเติมว าถูกตองครบถ วนหรือไม เพื่อมิใ หกระบวนการสั่งคดี
ผิดพลาดไป อยางไรก็ตาม หากผูสั่งคดีดําเนินการตามรูปแบบที่ไดนําเสนอตามขอ 1) การพิจารณา
ตรวจสํานวนของผูบังคับบัญชาจะสะดวกรวดเร็วขึ้น
3) การประสานงานทําความตกลงกับพนักงานสอบสวน (MOU) เพื่อลด
ประเด็ น ที่ ต อ งสอบสวนเพิ่ ม เติ ม อยู บ อ ยๆ และช ว ยทํ า ให ก ารประสานงานระหว า งพนั ก งาน
สอบสวนและพนักงานอัยการมีความสัมพันธกันดีขึ้น การดําเนินการดังกลาวเปน Best practice
ของสํานักงานหนึ่งที่ดําเนินการแลว ทําใหปริมาณคดีที่สอบสวนเพิ่มเติมลดนอยลง จึงไดนํามาเปน
แบบปฏิบัติ
วิธีการในการทําขอตกลงดังกลาว พนักงานอัยการในแตละพื้นที่ควรสกัดประเด็น
ที่ทํา ให ตองสอบสวนเพิ่ ม เติ มอยูป ระจํา ซึ่ งอาจเกิด จากความบกพรอ งหรือ ความไมเ ขาใจของ
พนัก งานสอบสวน เช น การแจ งข อกลา วหาที่ ไ ม ถูก ตอ งครบถว นตามกฎหมาย ของพนัก งาน
สอบสวน แล ว นํ า ประเด็ น ดั ง กล า วหรื อ ประเด็ น อื่ น ๆที่ ส กั ด ได ไ ปทํ า ความตกลงกั บ พนั ก งาน
สอบสวน เพื่อใหพนักงานสอบสวนดําเนินการใหถูกตองกอนสงสํานวนมาใหพนักงานอัยการ
พนักงานอัยการจะไดไมตองสอบสวนเพิ่มเติม และพนักงานสอบสวนก็ไมตองดําเนินการใดๆ
หลังจากสงสํานวนแลว การทํา MOU ไมมีสภาพบังคับ จึงตองทําใหมีลักษณะ WIN-WIN เชื่อวา
วิธีการนี้จะชวยใหการสอบสวนเพิ่มเติมลดนอยลง

46

ตัวอยางการทํา MOU ของคดีทรัพยสินทางปญญาฯ ที่ทําบันทึกรวมกับพนักงาน
สอบสวน มีขอสําคัญและ รายละเอียด ดังตัวอยางตอไปนี้
บันทึกความตกลง
วาดวยความรวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ดานการดําเนินคดีอาญา ในชั้นพนักงานอัยการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
ด ว ยสํ า นั ก งานอั ย การสู งสุ ด ได กํา หนดให ร ะดั บ ความสํ า เร็ จ ของการ
ดําเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดี
ในชั้นพนักงานอัยการ เปนตัวชี้วัดที่ 1.1 ในคํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการใหมีการทบทวนผลการ
ดําเนินรวบรวมและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลวสรุปรวบรวมและ
รายงานสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดปริมาณคดีคงคางดวยเหตุที่ไมสมควร อันจะสงผล
ตอการอํานวยความยุติธรรม และประโยชนแกประชาชนในที่การดําเนินการดังกลาว
เกี่ยวของกับหนวยงานขางเคียงหลายหนวยงานจําตองดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
และเปนลักษณะในการแกไขปญหารวมกันจึงจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวของฉบับนี้ขึ้น ซึ่งประกอบดวย
1. สํ านัก งานอัย การพิเ ศษฝ ายคดีท รัพ ยสินทางปญญาและการค า ระหวา ง
ประเทศ 1
2. สํ านั ก งานอั ย การพิเ ศษฝายคดีท รัพ ยสินทางป ญญาและการคา ระหว า ง
ประเทศ 2
3. สํ านั ก งานอั ย การพิเ ศษฝ ายคดี ท รั พ ยสินทางป ญญาและการคา ระหว า ง
ประเทศ 3
4. กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
6. สถานีตํารวจนครบาล
7. สถานีตํารวจภูธร
โดยหน ว ยงานภาครั ฐ ข า งต น ตกลงที่ จ ะร ว มมื อ กั น ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ประสิทธิภาพและลดปริมาณคดีคางดวยเหตุที่ไมสมควรโดยมีรายละเอียดความตกลง
ดังตอไปนี้
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ขอ4. เพื่อใหการลดปริมาณคดีคางในชั้นพนักงานอัยการดวยเหตุที่ไมสมควร
จึ ง มี ข อ พิ จ ารณาสํ า หรั บ พนั ก งานสอบสวนของหน ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี บ ทบาทและ
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 กรณีเ จ า ของลิข สิ ทธิ์ม อบอํา นาจใหต รวจสอบว า เจ า ของของ
ลิขสิทธิ์ไดมอบอํานาจใหแตงตั้งตัวแทนชวงหรือไม หากไดมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจชวง
รองทุกขไวหนังสือมอบอํานาจชวงตองระบุใหชัดเจนวาผูรับมอบอํานาจชวงนั้นมารองทุกขในงาน
อันมีลิขสิทธิ์จากเจาของลิขสิทธิ์ไมใชรองทุกขในงานลิขสิทธิ์ของผูรับมอบอํานาจจากเจาของ
ลิขสิทธิ์
4.1.2.2 การมอบอํ า นาจต อ งระบุ ใ ห ชั ด เจนว า ให ดํ า เนิ น การใดแทน
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 เ สี ย หาย หรื อ ผู รั บ มอบอํ า นาจจากผู เ สี ย หายยื น ยั น ว า ได
ตรวจสอบของกลางแลววาละเมิดลิขสิทธิ์ของผูเสียหาย
4.1.5.3 ของกลางที่อางวาละเมิดแตกตางจากของมีลิขสิทธิ์อยางไร
4.1.5.4 กรณีพบวา การเผยแพรงานวรรณกรรม สิ่งบัน ทึ ก เสี ย งหรื อ
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 กรณี ล ะเมิ ด งานวรรณกรรม ให ส อบสวนให ไ ด ค วามว า 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 ในรายการสิน คาประเภทใด 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
อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการตอไป1ขอสังเกต หนังสือสอบสวนเพิ่มเติมควรระบุกําหนดระยะเวลา
ใหแนชัดถึงวันที่ใหสงผลการสอบสวนเพิ่มเติม ทั้งนี้ตามความเหมาะสมในเนื้อหาประเด็นที่สั่งให
สอบสวนเพิ่มเติม
ในขั้นตอนสั่งสอบสวนเพิ่มเติม หากพิจารณาครบทั้ง 4 ขั้นตอนดังกลาว การ
ดําเนินการในขั้นตอนนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.5 ปญหาเกี่ยวกับผูสั่งคดี
พนัก งานอั ย การบางส ว นอาจไมต ระหนั ก ถึง ความสําคั ญ ในการแกไ ข
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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Checklist
แบบรายงาน อ.ก.40
บันทึกชี้แจงคดีคางเกิน 6
เดือน

ระบบ
รายงา

รอบระยะเวลา
การตรวจสอบ
การตรวจสอบแบบ

จาก

การให

ระบบ

ผู

ประเมิน

โทษ

การจัดการ

Case Management, Deming

ทักษ
Mentori

KMS

รูปที่ 4 .4 ผูสั่งคดี

4.5.1 ระบบรายงาน การใหพนักงานอัยการรายงานสํานวนคางประจําเดือนทุก
เดือนจะชวยกระตุนใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น เพราะตองเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชา เปน
การควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการดวย ระบบรายงานประกอบดวย
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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
สํานวนเมื่อใด และคางมาเปนเวลานานเทาใด คางเพราะสาเหตุใด ซึ่งจะกลาวในรายละเอียดตอไป
4.5.1.3 บันทึกชี้แจงคดีคางเกิน 6 เดือน คดีอาญาที่คางเกิน 6 เดือนถือวาคดี
คางนานมาเปนเวลาพอสมควรแลว จึงตองบันทึกถึงสาเหตุคดีคางโดยระเอียด เสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาตอไป
4.5.2 กระบวนการตรวจสอบของผูบังคับบัญชา การสอดสองตรวจสอบดูแลของ
ผูบังคับบัญชาโดยเฉพาะระดับฝายหรืออัยการจังหวัดจะชวยแกปญหาใหคดีคางลดลงได โดย
กํ า หนดช ว งระยะเวลาในการตรวจสอบอย า งเหมาะสม แม จ ะมี ร ะเบี ย บกํ า กั บ เวลาไว อาจจะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมบางเปนครั้งคราว และควรเปนการตรวจสอบแบบยอนกลับ คือ เมื่อเจาของ
สํานวนรายงานเหตุคดีคางไปยังผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาตรวจสอบและหาวิธีแกไขปญหาคดี
คาง แลวยอนกลับไปยังผูสั่งคดีใหดําเนินตามแนวทางแกไขปญหา
4.5.3 การจัดการ พนักงานอัยการสวนมากทํางานในลักษณะยึดติดกับงานประจํา
โดยไมไดคํานึงเครื่องมือตางๆที่มาชวยทํางาน เพราะฉะนั้นถารูจักนําเครื่องมือการจัดการ เชน Case
Management, Deming Circle,Fish Bone, general problem solver ฯลฯ จะชวยแกไขปญหาใหลุลวง
ไป
4.5.4 ทักษะการสั่งคดี การที่พนักงานอัยการขาดทักษะในการสั่งคดี จะทําใหคดี
ลาชาและถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด พนักงานอัยการจึงตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องไมวาจะ
เปนการฝกอบรม หรือ Coaching และการที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทําระบบการจัดการความรู
ใน 100 องคความรู จะชวยพัฒนาทักษะการสั่งคดีใหปฏิบัติงานไดรวดเร็วขึ้น
4.6 การตรวจสอบรายงานสํานวนคาง
การตรวจสอบควบคุมดูแลสํานวนคางอยูในภารกิจของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สารสนเทศที่มีหนาที่ตรวจสอบสํานวนคางตามแบบรายงานคดีคางประจําเดือน(แบบ อ.ก.40) เพื่อ
เรงรัดติดตามไมใหคดีคางโดยไมมีเหตุสมควร ซึ่งงานวิกฤติของการตรวจสอบคดีคางคดีอาญา คือ
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1).ความลาชาในการสงรายงานมายังสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ทําใหการเก็บ
รวบรวมขอมูลไมเปนปจจุบัน และทําใหการตรวจสอบและมาตรการเรงรัดที่ตามมาไมทันเวลาตรง
ตามรอบเดือนที่แลเปนปจจุบัน
2.) การกรอกขอมูลรายงานมีความผิดพลาดหลายกรณี เชน
-กรอกแลวจํานวนคางไปมีมากกวาจํานวนรวมทั้งหมด (คางมา และ รับ
ใหม)
-ผลรวมของจํานวนคางทั้งหมดไมเทากับเหตุที่คางแตละชองรวมกัน
-สํ า หรั บ คดี อ าญาในช อ งเหตุ ค า งเพราะรอการส ง ตั ว ในประเภทที่ 2
(สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา (เวนแตคดีเปรียบเทียบ)) มีการใสจํานวนสํานวนคาง ซึ่ง
ในความเปนจริงตองไมมีจํานวนคางสําหรับชองนี้
-บางสํานักงานไมใสเหตุในการคางไป ใสเฉพาะในชองรวมสาเหตุคาง
-บางสํ า นั ก งานกรอกข อ มู ล ไม ต รงกั บ แบบฟอร ม การายงานทํ า ให ไ ม
สามารถเก็บขอมูลการายงานได
ผูเชี่ยวชาญไดแบงกรอบความคิด Inference/Domain เกี่ยวกับการตรวจสอบสํานวนคาง ดังปรากฏ
ตามรูปที่ 4.5
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แบบรายงาน
สํานวนคาง 1
การเก็บขอมูล

รายงาน

กรอกขอมล 2

ระเบียบ/

การสงแบบ

หนังสือเวียนที่

รายงานสํานวน

ขั้นตอนการ

รายงานผลการ

ตรวจสอบแบบ

ตรวจสอบ 10

ตรวจสอบ
รายงานสํานวน
เทคนิคการ

เสนอ อสส.

ตรวจสอบ

หนวยงานที่


ถูกตองตาม

 ั

ี

ประเมินผล
แกไขปญหาไมได

Best
แกไขได

รูปที่ 4.5 ผลการตรวจสอบแบบรายงานคดีคาง
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4.6.1รายงานสํานวนคางประกอบดวย
1.รายงานสํานวนคาง หมายความถึง สํานวนคาง (อ.ก.๔๐)
2. บัญชีชี้แจงเหตุที่สํานวนคาง (อ.ก.๔๐ก.)
3.บันทึกรายงานชี้แจงเหตุขัดของ และบัญชีแสดงที่ทําการของพนักงานอัยการ
(อ.ก.๕๐) หรือบัญชีแสดงการที่ทําของพนักงานอัยการศาลสูง
แบบพิมพ อ.ก. 40 แยกพิจารณาออกเปน 2 สวน คือ สวนดานหนา เปนการเสนอ
บัญชีสํานวนที่คางระหวางจัดการ และดานหลัง เปนบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง มีรายละเอียดดังนี้
1. ดานหนา อ.ก. 40 เปนการเสนอบัญชีสํานวนที่คางระหวางจัดการ โดยแบง
ประเภท
สํานวนที่จะตองเสนอออกเปน 7 ประเภท ตามลําดับดังนี้
(1) สํานวนปรากฏผูตองหาที่สงตัวมา
(2) สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา (เวนแตคดีเปรียบเทียบ )
(3) สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ )
(4) สํานวนไมปรากฏผูกระทําผิด
(5) สํานวนชันสูตรพลิกศพ
(6) สํานวนคดีอาญาที่แกตาง
(7) สํานวนความแพงที่เปนโจทกหรือวาตางแกตาง
2. ดานหลัง อ.ก. 40 เปนบัญชีชี้แจงเหตุที่สํานวนคาง โดยใหชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับสํานวนที่คาง ตั้งแตประเภทสํานวน เลขรับที่ เรื่อง รับจาก และวัน เดือน ปที่รับ เหตุที่คาง
เตือน (ครั้งที่ วัน เดือน ป) เจาของสํานวน (หนังสือเวียนที่ มท 1004/ว 1 ลงวันที่ มกราคม 2508) ใน

59

กรณีดานหลัง อ.ก. 40 ไมพอลง ใหใชใบตอ อ.ก. 40 ก (หนังสือเวียนที่มท. 1004/ว 18 ลงวันที่ 16
มิถุนายน 2518) สําหรับการกรอกรายการใน อ.ก. 40 แยกพิจารณาออกเปน 2 สวน
การพิจารณาขอมูลในการกรอกดานหนาของ อ.ก. 40
1. ในชอง “คางมาจากเดือนกอน” หมายถึง สํานวนที่ดําเนินการไมเสร็จในเดือน
กอน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือจํานวนเรื่องในชอง “รวมคางไป” ของเดือนกอน
2. ในชอง “รับใหมในเดือนนี้” หมายถึง สํานวนแตละประเภทที่ไดรับใหมเฉพาะ
ภายในเดือนนั้นๆ เทานั้น
3. ในชอง “รวมเรื่อง” หมายถึง รวมเรื่องในชองที่ “คางมาจากเดือนกอน”กับชอง
“รับใหมในเดือนนี้” เขาดวยกัน
4. ในชอง “เสร็จไปในเดือนนี้” หมายถึง พนักงานอัยการไดดําเนินการเกี่ยวกับ
สํานวนที่ไดรับใหมในเดือนนี้และหรือที่คางมาจากเดือนกอน ใหแลวเสร็จภายในเดือนนี้ หรืออยาง
ชาภายในเวลา 4 วันทําการของเดือนถัดไป (ที่ มท 1203 /ว 65 ลว. 31 สิงหาคม 2526) สําหรับเรื่องที่
จะถือวาเสร็จภายในเดือนนี้นั้น มีขอสังเกตตามประเภทสํานวนดังนี้
สํานวนคดีอาญาประเภทสํานวน 1 และประเภทสํานวน 2 ดังตอไปนี้ ใหถือวาเปน
สํานวนที่คางระหวางจัดการ คือ
(1) สํานวนที่ยงั มิไดสั่ง
(2) สํานวนที่อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติมหรือใหสงพยานมาเพื่อซักถาม
(3) สํานวนปรากฏผูตองหาที่สงตัวมา ซึ่งมีคําสั่งฟองและรอสงตัวมาฟอง หรือถา
ผูตองหาหลบหนีและยังมิไดสั่งจัดการใหสั่งจับ
(4) สํานวนที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหา และอยูระหวางการพิจารณาของ
อธิบดีกรมตํารวจ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี รวมตลอดถึงสํานวนที่อธิบดีกรมตํารวจ
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(ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัดแยงใหฟอง และอยูในระหวางการพิจารณาของ
อัยการสูงสุดดวย
(5) สํานวนที่อยูระหวางขออนุญาตฟอง สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา
(ส.2) ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟองผูตองหาและแจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่น
ฟองนั้น มิใหถือวาเปนสํานวนคาง (ตามระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 14) สํานวนนอกจากนี้ใหถือวาเปนสํานวนเสร็จ
5. ในชอง “สํานวนที่คางอยู” หมายถึง สํานวนที่พนักงานอัยการดําเนินการไมแลว
เสร็จในเดือนนั้น หรืออยางชาภายในเวลา 4 วันทําการของเดือนถัดไป โดยแยกสาเหตุที่สํานวนคาง
อยูออกเปน 4 สาเหตุ คือ ยังไมไดสั่ง ระหวางสั่งสอบสวน รอการสงตัว และเพราะเหตุอื่น ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
ชอง “ยังไมไดสั่ง” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเรื่องที่ยังไมไดสั่งเกี่ยวกับสํานวนที่คางมา
จากเดือนกอน หรือสํานวนที่รับใหมในเดือนนี้ใหแลวเสร็จ
ชอง “ระหวางสั่งสอบสวน” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวพยานหลักฐานตาง ๆเพื่อดําเนินคดีทั้งคดีแพงและคดีอาญา
ชอง “รอการสงตัว” เปนชองสําหรับระบุจํานวนเรื่องที่รอใหไดตัวผูตองหามาเพื่อฟอง
เวนแตกรณีที่ไดมีการสงตําหนิรูปพรรณใหผูมีอํานาจดําเนินการออกหมายจับแลว
ชอง “เพราะเหตุอื่น” เปนชองสําหรับระบุสํานวนที่คางเพราะเหตุอื่น
นอกจาก 3 ชอง ดังกลาวขางตนเชน สํานวนที่อยูระหวางขออนุญาตฟอง สํานวนที่
พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหาและอยูระหวางการพิจารณาของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแยงใหฟองและอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย (ระเบียบกรม
อัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2528 ขอ 14 (4) (5)
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6. ในชอง “รวมคางไป” คือ ชองที่รวมเรื่องสํานวนที่คางอยูทั้งหมดเขาดวยกัน
7. ในชอง “หมายเหตุ” คือ ชองสําหรับใชลงขอความที่ไมมีชองใหลงไวโดยเฉพาะ
(ข) ดานหลัง อ.ก. 40 คือสวนที่เปนบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง แยกพิจารณาไดดังนี้
ชองที่ 1 “ประเภทสํานวน” คือประเภทสํานวนในบัญชีสํานวนที่คาง
ระหวางจัดการ (1) – (7) สํานวนประเภทใดคางก็กรอกเฉพาะตัวเลขที่ตรงกับสํานวนประเภทนั้นลง
ในชอง และการลงเลขประเภทสํานวน จะตองลงเลขประเภทสํานวนทุกเรื่องที่คาง ตัวอยางเชน
สํานวนปรากฏตัวผูตองหาที่สงตัวมาคาง ก็กรอกเฉพาะตัวเลขลงในชองนี้วา“1” ซึ่งหมายความถึง
สํานวนประเภท 1 คาง เปนตน
ชองที่ 2 “เลขรับที่” คือชองที่ใสเลขสํานวนที่รับจากพนักงานสอบสวนซึ่ง
ลงในสารบบแลวขีดเสนทับป พ.ศ. ที่รับสํานวนนั้นไวดวย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เลขรับที่
ปรากฏในชองเลขรับในสารบบของสํานวนเรื่องนั้น ๆตัวอยางเชน 18/2507 20/2507 เปนตนชองที่
3 “เรื่อง” หมายถึง ขอหาในสํานวนการสอบสวนที่สงมานั้นเปนเรื่องอะไร เชน ปลนทรัพย ลัก
ทรัพย เปนตนชองที่ 4 “รับจากและวันเดือนปที่รับ” หมายถึงสํานวนการสอบสวนนั้นไดรับจาก
พนักงานสอบสวนทองที่ หรือที่ทําการใด และลงวันเดือนป ที่ไดรับสํานวนนั้นไวดวย “ สถานี
ตํารวจพญาไท ”19 มี.ค. 07 ชองที่ 5 “เหตุที่คาง” หมายถึง เหตุที่สํานวนนั้นคางและลงวันเดือนปที่
คางไวขางใตดวย และสํานวนคดีอาญาและคดีแพงใหลงเหตุที่สํานวนคางครั้งหลังสุด และการ
ปฏิบัติตอสํานวนเฉพาะที่ดําเนินการในเดือนที่รายงานเทานั้นโดยไมตองลงเหตุที่คาง และการ
ปฏิบัติตอสํานวนซ้ํากับเดือนกอนๆ ที่ ผานมา (หนังสือที่ อส 0018.4/ว 39 ลว. 30 มีนาคม 2538)

4.6.2 ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับสํานวนคาง
สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดระเบียบและหนังสือเวียนที่เกีย่ วของกับคดีคาง ดังนี้
1) ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญา พ.ศ. 2547
2) หนังสือเวียนที่เกีย่ วของกับสํานวนคดีคา ง ประมาณ 10 ฉบับ
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วัตถุประสงคของการออกระเบียบและหนังสือเวียนดังกลาว
1) เพื่อกํากับดูแลใหผูสั่งคดี สั่งคดีโดยเร็วภายใน 4 วันทําการของเดือนถัดไป หาก
สั่งไมทันภายในเวลาดังกลาวหรือมีเหตุตองสอบสวนเพิ่มเติม หรือเหตุอื่น ใหบันทึกสาเหตุคดีคาง
ไวเปนการเรงรัดติดตามสําหรับคดีที่คางนานใหดําเนินการแกไข

2) เพื่อใหการรายงานคดีคาง (อ.ก.40) เปนแบบมาตรฐานเดียวกันทุกสํานักงานทั่ว
ประเทศ
3) เพื่อประเมินผลการดําเนินคดีอาญาในสวน output
ระเบียบหนังสือเวียนดังกลาวไดออกมานานมากแลว บางฉบับเกือบหาสิบป จึง
คอ นข า งล า สมั ย และระเบี ย บดั ง กล า วยั ง ไม ส ามารถควบคุม การปฏิบั ติ ง านได อ ยา งเป น ระบบ
อยางไรก็ตามในการดําเนินการตามแผนตัวชี้วัดไดกําหนดใหสํานักงานวิชาการดําเนินการแกไข
ระเบียบเกี่ยวกับสํานวนคางใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซี่งไดระดมความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานวิชาการแกไขระเบียบ สวนหนึ่งเพื่อใหมีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
สํานวนคางใหมีประสิทธิภาพขึ้น
4.6.3 ขั้นตอนและเทคนิคการตรวจสอบรายงานสํานวนคาง
ขั้นตอนการตรวจสอบแบบรายงานสํานวนคาง มีวั ตถุประสงค เพื่ อตรวจสอบ
ผลผลิตของการดําเนินคดีอาญาวาในแตละเดือนที่รับสํานวนคดีอาญาจากพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอื่นใด ไดดําเนินการเสร็จไปจํานวนเทาใด และคางไมเสร็จเทาใด เหตุที่ไมเสร็จเพราะ
สาเหตุใด โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) สํานักงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานดานคดีอาญา จะสงรายงานคางประจําเดือนมายัง
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เจาหนาที่ธุรการจะนํารายงานสํานวนคางนั้น มาลงสถิติ
กอนที่จะจายไปใหพนักงานอัยการตรวจ โดยสถิติที่กรอกจะกรอกตัวเลขจาก อ.ก. 40 ที่สงมาลงใน
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อจะไปประมวลผลออกเปนสถิติประจําป
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2) เมื่อกรอกตัวเลขเสร็จแลว เจาหนาที่ธุรการก็จะลงเลขหนังสือที่ปะหนารายงาน
สํานวนคาง (หนังสือจากอธิบดีอัยการตางๆ ถึงอัยการสูงสุด ที่ขอสงรายงานสํานวนคาง) ในสารบบ
จายสํานวน แลวนํารายงานสํานวนคางดังกลาวไปจายใหกับพนักงานอัยการ
3) พนักงานอัยการลงลายมือชื่อในสารบบจายสํานวน แลวรับรายงานสํานวนคาง
จากเจาหนาที่ธุรการมาทําการตรวจสอบ
4) พนักงานอัยการเริ่มตรวจรายงานสํานวนคาง โดยเริ่มจาก อ.ก.40 ดูวาตัวเลขที่
ปรากฎใน อ.ก. 40 รวมเลขไดถูกตองหรือไม หลังจากนั้น จํานวนตัวเลขสํานวนคางตามสาเหตุที่
คางแตละชองถูกตองหรือไม โดยไปนับตัวเลขสํานวนคางแตละเหตุใน บันทึกตอทายรายงาน
สํานวนคาง(อ.ก. 40 ก.) ซึ่งอยูดานหลัง อ.ก. 40 วาตรงกับตัวเลขสํานวนคางในแตละเหตุใน อ.ก. 40
หรือไม
5) หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ปตรวจ อ.ก. 40 ก. ว า ได ป ฏิ บั ติ ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ
หนังสือเวียนหรือไม เชน ในคดีอาญาพนักงานอัยการแตละคนจะตองตรวจอยางนอย 4 เหตุ วามี
การปฏิบัติผิดระเบียบหรือไม ไดแก
- คดีคางนานเกิน 2 ป อาจเกิดความเสียหายแกราชการ
-. สํานวนคดีอาญาไมมีการสั่งติดตาม หรือเรงรัดการสั่งสอบสวนเพิ่มเติม
- สํานวนที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมกวา 3 ครั้ง แลวไมมีการรายงานใหผูบังคับบัญชาที่สูง
กวาพนักงานสอบสวน
-สํานวนคางคางเกิน 6 เดือน ไมมีบันทึกรายงานชี้แจงเหตุขัดของโดยละเอียดแนบไปกับ
บัญชีสํานวนคาง
6) เทคนิคการตรวจสอบ โดยไดจัดทําแบบ Checklist เพื่อชวยในการตรวจสอบให
สะดวกขึ้น โดยกําหนดรายละเอียดในแตละขอที่ผิดระเบียบในแบบ Checklist เมื่อพนักงานอัยการ
ไดตรวจแลววามีสํานวนคดีคางที่ไมปฏิบัติตามระเบียบก็จะเขียนรายละเอียดเลขสํานวนลงในแบบ
Checklist สํานวนคางตามรายการที่ผิดระเบียบ (ตามสาเหตุที่ไมปฏิบัติตามระเบียบในขอ 5 หรือขอ
ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามเหตุ อื่ น ๆ) ทั้ ง นี้ อาจจะมี ข อ สั ง เกตหรื อ ข อ ที่ ต อ งเร ง รั ด เป น พิ เ ศษ
นอกเหนือจากขอ 5 เพิ่มเติมไปดวย
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7)

สํานักงานใดที่มีสํานวนคางโดยผิดระเบียบ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สารสนเทศ จะออกหนังสือโดยอัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดเปนผูลงนาม เรงรัดติดตาม พรอม
ทั้งหาแนวทางแกไขปญหา แลวรายงานกลับมายังสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ สํานักงาน
ใดมีวิธีแกไขปญหาที่ดี นําไปจัดเก็บเปนตัวอยางแบบปฏิบัติ (Best Practice) ตอไปสํานักงานใดยัง
ทําผิดระเบียบอยู จะกลับเขาสูการแกไขปญหาและการประเมินตอไป

4.7 การวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG 2)
สอบถามความตองการในระบบการจัดการความรู จากผูบริหาร 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญ
3 ทาน และผูใช (KM Team) ของสํานักงานอัยการฝายสารสนเทศและสํานักงานคดีทรัพยสินทาง
ปญญาฯ มีความตองการองคประกอบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีตามรูปที่ ดังตอไปนี้หรือไม
อยางไร ซึ่งสรุปความตองการตามรางดังตอไป
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สรุปความตองการระบบของ ผูบริหาร ผูเชีย่ วชาญ และ KM Team
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4.8 การวิเคราะหความตองการของ Software
ไดแสดงหนาจอในระบบ Software Feature ใหแกผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ. KM Team และ
ผูใช ตามรูปภาพที่ปรากฎดังนี้
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การใชสิทธิใน KMS
สิทธิการใช
การใชสิทธิทั่วไป

K.Manager
Read,write
delete,edit

Project M.
Read,write
delete,edit

KE.
Read,write
delete,edit

KMS Support
Read,write
delete,edit

ผูบริหาร
Read,write
delete,edit

ผูเชี่ยวชาญ
Read,write
delete,edit

ผูใชงาน
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

4.9 การสื่อสารในองคกร (MAN 1)
วิสัยทัศนของสํานักงาน “บริการความยุติธรรมโดยรวดเร็ว เปนธรรม ไดมาตรฐาน
ดวยระบบการจัดการความรู” จึงไดกําหนดกิจกรรม KM ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรากฎตาม
แผนกิจกรรม 3 ป (แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. 2544 - 2546) ตารางรูปที่ 4.7 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ขับเคลื่อนระบบการจั ดการความรู การจัดการคดีคางคดีอาญา ยกระดับความรูในลักษณะของ
“เกลียวความรู” (Knowledge Spiral) เกลียวความรูแรกคือ เกลียวของวงจร SECI (Socialization,
Externalization, Combination และ Externalization) เกลียวที่ 2 คือ เกลียวความรูขามระดับชั้น
ภายในองคกร คือ เชื่อมระหวางระดับลาง ระดับกลาง และระดับขององคกร เกลียวที่ 3 เปนเกลียว
ความรูขามหนวยงาน ขามภารกิจภายในองคกร เชน เชื่อมตอกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงาน DSI เปนตน และนําแผนดังกลาวไปสื่อสารกับ KM Team เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
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ตารางรูปที่ 4.1 แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. 2555 – 2557
แผนกิจกรรม KM ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๕

KPI

๑.การสื่อสาร
จํานวนผูเขา
เบื้องตนกับคนใน สูร ะบบ
หนวยงานเกี่ยวกับ KMS
KMS ดวยการทํา
Introduction/guid
e book
๒.การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมของ
หนวยงานใหเปน
วัฒนธรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
และการวางแผน
แกไขปญหา
ดวยกัน
- Knowledge
Forum หาเวทีให
บุคคลากรมา
พบปะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความรู
กัน เชน มุมกาแฟ
-การกําหนด
ภารกิจขอบเขต
ของงานประจํา
ตองมีการ sharing
พรอมทั้ง
ประเมินผลใน
กิจกรรมนั้นดวย
-การนําระบบ
รางวัลมาใช
สําหรับการ
sharing

ระดับ
ความสําเร็จ
ในการสราง
วัฒนธรรม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

ป ๒๕๕๖

KPI

๑.การสื่อสาร
จํานวนผูเขา
เบื้องตนกับคนใน สูร ะบบ
หนวยงานเกี่ยวกับ KMS
KMS ดวยการทํา
Introduction/guide
book

๒. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน(Share
& Learn)

จํานวนครั้ง
ในการ
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น

จํานวน KM
Topic ที่
สงผาน
E-mail

จํานวน
ผูเชี่ยวชาญ
ของ
หนวยงาน

จํานวน

ป ๒๕๕๗

KPI

๑.การสื่อสาร
เบื้องตนกับคน
ในหนวยงาน
เกี่ยวกับ KMS
ดวยการทํา
Introduction/gui
de book

จํานวนผูเขา
สูระบบ
KMS

๒. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน
(Share & Learn

จํานวนครั้ง/
องคความรู
ในการ
รวมกันแสดง
ความคิดเห็น

ความพึงพอใจ
พอใจ ไมพอใจ
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ตารางที่ 4.1 (ตอ)
๓. E-mail ใน
KM Topic
๓. Mentoring &
Coaching

๓.Mentoring &
Coaching

จํานวนครั้ง
ที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

๔. Expert yellow
pages
รวบรวมและ
กําหนดตัว
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน วาเชี่ยวชาญ
ดานใดบาง
รวมทั้งรวบรวม
ผลงานที่ผานมา

๕. กิจกรรมรวม
ดวยชวยกัน(Share
& Learn)

๖.Mentoring &
Coaching

ประเด็น
ปญหาที่ได
ให
คําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น

จํานวนครั้ง
ในการ
รวมกัน
แสดงความ
คิดเห็น
แลกเปลี่ยน
เรียนรู

จํานวน
ประเด็น
ปญหาที่ได
ให
คําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น

๔.Knowledge
Forum จัดเวทีอยาง
ไมเปนทางการ
หรือทางการ
สําหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในหนวยงาน โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญ
มารวมแสดงความ
คิดเห็นดวย
จํานวน
เครือขาย
๕. สรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ในงานวิกฤติ
รวมกับหนวยงาน
ภายนอกที่มี
ความสัมพันธ
เกี่ยวของกัน
จํานวนผูเขา
สูระบบ
๖.แลกเปลี่ยน
เรียนรูผาน KMS

ประเด็น
ปญหาที่ได
ใหคําปรึกษา
หรือสอน
ผูอื่น

จํานวนครั้งที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู
๔. Knowledge
Forum จัดเวที
อยางไมเปน
ทางการ หรือ
ทางการสําหรับ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูใน
หนวยงาน โดย
เชิญผูเชี่ยวชาญ
มารวมแสดง
ความคิดเห็น
ดวย





จํานวนผูเขา
สูระบบ


๕. แลกเปลี่ยน
เรียนรูผาน KMS
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4.10 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล
4.10.1 ผลการเสนอแผนกิจกรรม KM ตอ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญไดนําเสนอแผน 3
ปดั ง กลา วขางตน ต อผู บริ หารคื อ รองอธิบดีวิชาการ(นายสุรพงษ วัฒ นพานิช ) และผูเ ชี่ย วชาญ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (นายสุรจิต พัฒน
สาร) และนายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม เปนผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ ไดให
ความเห็นสอดคลองกันสรุปไดวา คอนขางพอใจและเห็นดวยกับแผนดังกลาว โดยนายสุรจิต พัฒน
สาร ไดใหความเห็นวา แผนดังกลาวสามารถสนองตอบในเรื่องของการหาเวทีใหบุคลากรมาพบปะ
พูดคุย และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมถึงการกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญไว เพราะพนักงานอัยการ
โยกยายอยูตลอด ไมแนใจวาผูใดมีเชี่ยวชาญงานดานใด การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญจะเปนประโยชน
ในการเข า ถึ ง ได ง า ย และเป น การรั บ รองว า เป น ตั ว ผู เ ชี่ ย วชาญที่ เ ป น ตั ว จริ ง สํ า หรั บ กิ จ กรรม
Share&Learn จะชวยตอบสนองในดานความตองการความชวยเหลือจากทีมงานมาชวยแกไขปญหา
ในงานประจํ า และยั ง มี ส ว นเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รให มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ม ากขึ้ น
เชนเดียวกับการ Coaching เปนกระบวนการ หรือเทคนิคในการชวยเพิ่มพูนทักษะ ความรู และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนกิจกรรมปแรกควรเปนการเตรียมพรอมสําหรับ KMS เนื่องจากบุคลากรยัง
มีปญหาดานเทคโนโลยีที่อาจตองการฝกอบรมกอน รวมถึงการสื่อสารใหรูจักกับ KMS
2. การเตรี ย มพรอมในด านโครงสรางพื้ น ฐานในสํ านักงาน เชน คอมพิว เตอร
3. สวนกิจกรรม Sharing ควรจะกําหนดกรอบระยะเวลาใหแนชัด เชน เดือนละ 1 ครั้ง
โดยเฉพาะการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ตองแกไข ผูบริหารควรเปนผูนําที่ริ่
เริ่มในแตละกิจกรรม
4. สําหรับสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ อาจมีเวลา
นอยกวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพราะตองไปวาความที่ศาล วิธีที่ดีที่สุดนาจะเปน
การ Mentoring , Coaching หรือ Box Lunch พูดคุยในระหวางทานอาหารกลางวันรวมกัน
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5. สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาฯตองใชองคความรูนอกองคกร เชนองค
ความรูดานคดีการคาระหวางประเทศ แผนกิจกรรมควรแบงเปนแบบเปดและปด แบบเปดคือมี
กิจกรรมรวมกับหนวยงานภายนอก แบบปดคือกิจกรรมภายในองคกร กิจกรรมจึงควรสงเสริมใน
ลัก ษณะสร า งเครื อข า ยกั บหนว ยงานภายนอก โดยเฉพาะขณะนี้ป ระเทศไทยร ว มกลุม สมาชิ ก
อาเซียน อาจมีผลกระทบตอความสัมพันธการคาระหวางประเทศ ซึ่งควรศึกษาเตรียมพรอมไว
สําหรับสถานการณตางๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.10.2 ผลการสาธิตระบบการจัดการความรูดานการจัดการความรูคดีคางคดีอาญาแกผูบริหาร
และผูเชี่ยวชาญ ซึ่งสรุปความตองการเพิ่มเติมตามตราราง ดังนี้
ตารางสรุปผลการวิพากษระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางอาญา
ลักษณะระบบ

ความตองการเพิ่มเติม

1.ตองการสันที่หนาจอเพื่อดึงดูดความสนใจ
อาจจะจัดรูปแบบสัญลักษณใหเหมาะสมกับ
องคกร
2.ตองการโดยเนนการเขาถึงระบบแบบงายๆ
และระบบสืบคนที่สะดวกตอการเขาถึงขอมูล
3. พอใจกับคุณลักษณะ (Feature) องคประกอบ
ของระบบ KMS เพียงพอแลว ไมตองเพิ่มเติม
1.ตองการใหระบบรวบรวมองคความรูหรือ
ขอมูลตางๆที่มีผลกระทบตอองคการ ที่มี
ระดับความถี่มากที่สุดในการรองขอจาก
สมาชิกบุคคลากร(FAQS) แลวเผยแพร
เอกสารดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกีย่ วของ
2.ตองการใหระบบเอื้อใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับหนวยงานอื่นที่ตองมีความสัมพันธ
กัน
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4.11 สิ่งคนพบ ผูศึกษาไดทํารายการ Checklist ตรวจสอบสภาพหนางาน และ
สิ่งแวดลอม นําไปใหผูเชี่ยวชาญกรอกชอมูล เพื่อสะทอนวัฒนธรรมองคกร สภาพแวดลอมของ
หนวยงาน พบวาสํานักงานทรัพยสินทางปญญาฯ และสํานักงานฝายสารเทศ มีลักษณะดังนี้
สภาพแวดลอมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ลักษณะหนวยงาน
สภาพหนางานยังยึดติดกับงานประจํา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ
เวลาแลกเปลี่ยนความรู
ลักษณะการทํางาน ทํางานแบบคนเดียว ไม
เปนทีมงาน
การสื่อสารเรื่องการจัดการความรู
ไมยอมรับความรูของผูอ ื่น
เทคโนโลยีในการทํางาน
เทคโนโลยีในการจัดการความรู
Mentoring , Coaching
การใหรางวัล

สูง

กลาง

ต่ํา
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สภาพแวดลอมของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ
ลักษณะหนวยงาน
สภาพหนางานยังยึดติดกับงานประจํา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ

สูง

กลาง

ต่ํา






เวลาแลกเปลี่ยนความรู

ลักษณะการทํางาน ทํางานแบบคนเดียว ไมเปน
ทีมงาน

การสื่อสารเรื่องการจัดการความรู

ไมยอมรับความรูของผูอ ื่น

เทคโนโลยีในการทํางาน

เทคโนโลยีในการจัดการความรู

Mentoring , Coaching

การใหรางวัล
จากตาราง Checklist พบวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศยังมีรูปแบบการทํางานยึดติดกับงานรูทีนและทํางานแบบคนเดียว ไมอยูใน
ลักษณะทีมงาน ซึ่งอยูในระดับสูง แตยังมีโอกาส Mentoring , Coaching แกบุคลากรในหนวยงาน
สวนเทคโนโลยีในการทํางานและการจัดการความรูอยูในระดับต่ํา สําหรับสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสารสนเทศ พบวาการทํางานแบบรูทีนอยูในระดับปานกลาง และใชเทคโนโลยีสูง และมีเวลาที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับสูง เหตุที่สภาพแวดลอมของสองสํานักงานตางกัน อาจเปนเพราะมี
ภารกิ จหน างานตางกั น สํ านัก งานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพ ยสินทางป ญญาและการคาระหวาง
ประเทศมีภารกิจหลักในการดําเนินคดีทรัพยสินทางปญญา ตองใชเวลาสวนหนึ่งในการวาความที่
ศาลพอกลับจากศาลก็ตองรีบสั่งคดีตอ ผูบริหารตองบริหารเวลาที่จะพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู สวน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีความพรอมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการแกไขปญหา
การจัดการคดีคาง โดยสภาพแวดลอมเอื้ออํานวยใหและบุคลากรสวนมากมีความรูดานเทคโนโลยี
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4.12 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอในการศึกษาการจัดการคดีคางคดีอาญา ผู
ศึ ก ษาได มุ ง เน น ศึ ก ษาเฉพาะสาเหตุ ที่ ม าจากผู สั่ ง คดี การสอบสวนเพิ่ ม เติ ม และกระบวนการ
ตรวจสอบคดีคาง แตยังมีปญหาอีกหลายสาเหตุที่ยังไมไดรับการจัดการแกไข เชน คดีคางที่เกิดจาก
การรอสั่งตัว หรือ การเสนอสํานวนตอผูวาราชการ/ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ซึ่งพบวาใชเวลา
คอนขางนานพอสมควรเชนกัน นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะคดีอาญา แตยังมีคดีอีกหลาย
ประเภท ไดแก คดีแพง คดีลมละลาย เปนตนที่ควรตองพัฒนาศึกษาตอยอดหาองคความรู หรือ Best
Pratice แกไขปญหาสํานวนคดีคางตอไป

