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บทท่ี 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 นําเร่ือง 

 การศึกษาและการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่องานสงผูรายขามแดน ผูคนควา

ไดดําเนินการตามข้ันตอนตางๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากนั้นจึงทําการ

วิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis 

and Data Structuring) ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

5.1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูงานสงผูรายขามแดนของพนักงานอัยการ 
  การศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดนของพนักงาน

อัยการ เพื่อตองการทราบบทบาทอํานาจหนาท่ี ในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ ข้ันตอนการ
ทํางาน และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ สนธิสัญญา อนุสัญญาท่ีบรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดน ปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการทํางานวามีอะไรบาง 
การศึกษาขอมูลดังกลาวเพ่ือตองการฐานความรู เกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดนเพื่อนําไป
ประกอบการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ 

5.1.2 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบจัดการความรู (Eng 1) 
  โดยไดทําการสัมภาษณ   นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณ  อธิบดีอัยการสํานักงาน

ตางประเทศ เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น ท่ีสํานักงานตางประเทศสํานักงานอัยการ

สูงสุด โดยแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู และในการสัมภาษณ

ผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขตของการจับความรูในหัวขอองคความรูงานสงผูรายขามแดน                     

วากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานนี้ท่ีสําคัญนั้นมีกฎหมายใดบาง และในแตละกฎหมายดังกลาวสวน

ไหนท่ีมีความสําคัญและอาจเปนปญหาในการใชบาง และใครสามารถอธิบายไดหรือเปน

ผูเช่ียวชาญในสวนนั้น การกําหนด Critical Task (ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต) 

ในงานสงผูรายขามแดน กําหนด วิสัยทัศนของสํานักงานตางประเทศ, วิสัยทัศน KM ตองการได

อะไรจาก KM 
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  จากการสัมภาษณ นายศิริศักดิ์  ติยะพรรณสรุปไดสาระสําคัญวา 

 ปญหาสําคัญในงานสงผูรายขามแดน คือระบบกฎหมายของ

ประเทศท่ีเรารองขอใหสงผูรายขามแดน มีความแตกตางกันใน

ตัวเนื้อหา ข้ันตอนการดําเนินการ การรับฟงพยานหลักฐาน ทํา

ใหเกิดความลาชาในการสงผูรายขามแดน 

 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ ในงานสงผูรายขามแดน คือ ร.ต.ท.โสภณ  

เกษมพิบูลยไชย 

 กําหนดผูใชระบบการจัดการความรู KMS คือ ผูบริหาร อัยการ

และนิติกร บุคลากร ในสํานักงานตางประเทศ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

 กําหนด วิสัยทัศนของสํานักงานตางประเทศ, วิสัยทัศนการ

จัดการความรู KM ดังน้ี 

  วิสัยทัศนของสํานักงานตางประเทศ   

   “สํานักงานตางประเทศเปนสํานักงานตัวอยางเปนผูนํา

ในเร่ืององคความรูในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและความสัมพันธ

ระหวางประเทศ รวมท้ังยกระดับองคกรอัยการเขาสูมาตรฐานสากลทุกดาน” 

  วิสัยทัศนดานการจัดการความรู  

   “เปนศูนยกลางความรูในการใหขอมูล ขอคิด คําแนะนํา 

และคําปรึกษาในขอหารือเกี่ยวกับงานตางประเทศทุกเร่ือง” 

 5.1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

  หลังจากนั้นไดไปสัมภาษณ ร.ต.ท. โสภณ  เกษมพิบูลยไชย ผูเช่ียวชาญรวม 2 คร้ัง 

ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎคม 2554   
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   5.1.3.1 สรุปการสัมภาษณ รอยตํารวจโทโสภณ เกษมพิบูลยไชย อัยการ

ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด คร้ังท่ี 1 

      ผูเช่ียวชาญ ใหความเห็นวา ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในงานสงผูราย

ขามแดน ดานความรู คน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในและ

ตางประเทศ รวมท้ังภาษาท่ีใชในการทํางาน และงบประมาณ  

    งานสงผูรายขามแดนมี 2 ภารกิจ คือ งานสงผูรายขามแดนขาออก

และขาเขา งานสงผูรายขามแดนขาออก คือ ตางประเทศรองขอใหไทยสงผูรายท่ีหลบหนีเขามาอยู

ในประเทศไทยกลับไปประเทศที่รองขอสวนมากมักจะไมคอยมีปญหาในการดําเนินการ หรือ

ติดขัดดานกฎหมาย เนื่องจาก ทางไทยดูเร่ืองการเทียบหลักเกณฑเปนความผิด 2 รัฐ  หรือไม คือ การ

กระทําของผูรายตองเปนความผิดท้ังของประเทศไทยและประเทศท่ีรองขอดวย,   มีลักษณะทาง

การเมืองหรือไม  ดูขอยกเวนอ่ืนๆ ตามหลักกฎหมาย, ดูนโยบายของฝายบริหารวาจะใหความ

รวมมือหรือไมอยางไร กระทบความสัมพันธระหวางประเทศหรือไม, ดูวามีสนธิสัญญาในเร่ืองสง

ผูรายขามแดนตอกันหรือไมอยาง และคําขอดังกลาวเขาหลักเกณฑตาม พ.ร.บ.สงผูรายขามแดน 

พ.ศ. 2551 

    แตปญหาที่พบในการทํางานคืองานสงผูรายขามแดนขาเขา คือ 

กรณีไทยสงคํารองไปยังตางประเทศท่ีคนรายหลบหนีไปอาศัยอยูเพื่อใหสงตัวกลับมาประเทศไทย 

เนื่องจากไมมีความชํานาญในกฎหมายของประเทศท่ีรองขอ ไมรูวาความผิดท่ีเกิดในประเทศไทย

นั้นเปนความผิดในประเทศท่ีรองขอนั้นหรือไม และตองใชเอกสาร พยานหลักฐาน อะไรบาง และ

มาตรฐานการรับฟงพยานหลักฐานเปนอยางไรวิธีทํางานจึงตองศึกษาจากเอกสารของประเทศน้ันๆ 

เวลาท่ีขอใหสงผูรายขามแดนมายังไทย เปรียบเทียบนอกจากนั้นก็มีปญหาเร่ืองการสงคนสัญชาติ 

กรณีปญหากฎหมายขัดกัน 

   นอกจากนั้นยั งพบปญหาด านภาษา  โดยเฉพาะประเทศท่ีไมใช

ภาษาอังกฤษ เชน ในประเทศเยอรมัน เราจะตองทําคําขอเปนภาษาทองถ่ิน เพื่อยื่นตอศาลใน

ประเทศนั้น ปญหาที่พบคือ เราไมสามารถตรวจไดวาท่ีไปจางแปลเปนภาษาทองถ่ินมานั้นแปลมา

ถูกตองหรือไม จึงควรใหมีภาษาอังกฤษ เปนภาษาท่ีสาม เพื่อใหสามารถตรวจสอบได สวนเร่ือง



33 
 

บุคลากรถาทํางานเฉพาะงานสงผูรายขามแดนมีเพียงพอ แตขอเท็จจริงพนักงานอัยการตองทํางาน

ดานอ่ืนดวย จึงเปนสาเหตุใหงานลาชา 

   สวนระบบ  IT ใน สํานักงานตางประเทศ ยังไมมีประสิทธิภาพพอ อัยการ

ตองติดต้ังระบบอินเทอรเน็ตในสํานักงานเองและตองหาคอมพิวเตอร Notebook สวนตัว, Printer, 

ตองออกคาใชจายเติมหมึกเอง, และตองใชโทรศัพทสวนตัวในการติดตองานท้ังในและตางประเทศ 

   5.1.3.2 สรุปการสัมภาษณ รอยตํารวจโทโสภณ เกษมพิบูลยไชย  อัยการ

ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด  คร้ังท่ี 2 

    สําหรับงานสงผูรายขามแดนขาเขา  นั้น  อัยการโสภณ  ให

ความเห็นวา งานขาเขา นั้นเร่ิมจาก ดู เฉพาะวา มีสนธิสัญญาการสงผูรายขามแดน ระหวางไทย กับ 

ประเทศนั้นๆ หรือไม เปนหลัก ถาไมมีสนธิสัญญาตองดูเร่ือง หลักการตางตอบแทนถากฎหมาย 2 

รัฐ ขัดกัน ใหดูสนธิสัญญาเปนหลัก ถาไมมีสนธิสัญญาใหดู พระราชบัญญัติสงผูรายขามแดน แลว 

ดู กฎหมายภายในประเทศที่รองขอ งานขาเขา นั้น นอกจากมีปญหาเร่ืองหลักกฎหมาย ยังคงมี

ปญหาเร่ืองภาษา ซ่ึงตองมีการจางแปล, จางลาม, ผูปฏิบัติหนาท่ีดานงานสงผูรายขามแดน จะตองมี

ความรูดานภาษา ซ่ึงขอเสนอแนะวาควรมี 3 ภาษา คือ 1. ภาษาไทย, 2. ภาษาราชการประเทศนั้น 

และ3. ภาษาอังกฤษเพราะอัยการ อาจไมเขาใจภาษาไทยที่ประเทศนั้นๆ แปลมารวมท้ังไมเขาใจ

ภาษาราชการของประเทศน้ัน แตอัยการ มีความเขาใจในภาษาอังกฤษเปนอยางดีการท่ีงานสงผูราย

ขามแดน มีการแปลเปน 3 ภาษา จะเกิดประโยชนมากท่ีสุดซ่ึง  

    สรุป กระบวนการ (ขาเขา)  
 ดูวามีสนธิสัญญาการสงผูรายขามแดนตอกันหรือไม ถา

ไมมีดูหลักตางตอบแทนตาม พ.ร.บ. สงผูรายขามแดน 
พ.ศ.2551 

 ดู ระบบกฎหมาย และกม.ภายในประเทศที่รองขอวา
เปนความผิดในเร่ืองใด ตามหลักความผิด 2 รัฐ ครบ
องคประกอบความผิดหรือไม เอกสารพยานหลักฐานท่ี
ตองใช และสามารถรับฟงเปนพยานหลักฐานไดหรือไม 
ดูหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวของ/หลักขอยกเวน (หลักท่ัวไป,
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โทษประหารชีวิต,ความผิดทางการเมือง,ความผิดทาง
ทหาร, สงคนชาติ) 

 ดานภาษา ควรมี 3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาราชการ
ประเทศนั้น และ ภาษาอังกฤษ)   

 การรวบรวมเอกสารตางๆในสํานวน การเขียนคํารอง/ 
คําฟอง  

 การติดตอประสาน/การสงเร่ืองไปยังประเทศท่ีรองขอ  
   สวนปญหา (ขาเขา) 

 เสียเวลาดานการสอบสวน ตองสอบปากคําพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานอัยการ เจาของสํานวน หรือท้ัง
สองคน  อาจรวมถึงพยานท่ีสําคัญ  หรือเจ าหนา ท่ี
กระทรวงตางประเทศ 

  เสียเวลาดานการจางแปลเอกสารท่ีเกี่ยวของ และการขอ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

    สําหรับงานสงผูรายขามแดนขาออก นั้น อัยการโสภณ ให

ความเห็นวา งานสงผูรายขามแดน ขาออก นั้น ทางสํานักงานตางประเทศ ดูจากสนธิสัญญาเปน

หลัก ถามีคดีเขามา จะเริ่มจาก กระทรวงการตางประเทศ สงเร่ืองเขามาให อัยการ ถึงแม อัยการ จะ

เปนผูประสานงานกลาง สามารถรับเร่ืองเองไดตามหลักกฎหมาย แตแนวปฏิบัติ จะตองให 

กระทรวงการตางประเทศ รับเร่ืองเพ่ือพิจารณาถึงเร่ืองความสัมพันธระหวางประเทศกอนวาจะรับ

ดําเนินการหรือไมอยางไร เปนหนวยงานแรก ทุกกรณี หลังจากนั้นเม่ือเร่ืองกลับมาแลว จะดูเร่ือง 

สนธิสัญญา และ หลักกฎหมายความผิด 2 รัฐ ม.7 (พ.ร.บ.ผูรายขามแดน)  

    เร่ือง คดีขาดอายุความหรือไม จะดูตามกฎหมายของประเทศนั้น 

ๆ ประกอบ ม. 7, 9, 10 (พ.ร.บ.ผูรายขามแดน) สวนใหญ จะดูหลักกฎหมายความผิด 2 รัฐ เพื่อ

เปรียบเทียบ และดูเ ร่ืองอัตราโทษในความผิดเดียวกัน เปนหนาท่ีสําหรับอัยการ สวนเร่ือง

ความสัมพันธระหวางประเทศ เปนหนาท่ีของ กระทรวงการตางประเทศ 
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      การสงผูรายขามแดนขาออก จะมี 2 กรณี  
 ขอจับตัวช่ัวคราวเพื่อฝากขัง และสงฟองภายหลัง (กรณี

เรงดวนแตเอกสารยังไมพรอม ) 
 ขอจับตัวเพื่อสงเปนผูรายขามแดนเลย (กรณีมีเอกสาร

พรอม) 
    การพิจารณาในช้ันศาล สืบพยานตามเอกสารท่ีตางประเทศสงมา 

ตํารวจผูจับกุม พนักงานสอบสวนพยานท่ีเกี่ยวของ สวนกรณีไหนมีความซับซอนมากจะให

เจาหนาท่ีสถานทูตของประเทศนั้นๆ มาเบิกความ 

    การยื่นอุทธรณฝายท่ีเสียผลประโยชน จะเปนผูยื่นอุทธรณ คําส่ัง

ศาลอุทธรณเปนท่ีสุด 

    สรุปงานสงผูราย (ขาออก) กระบวนการ 
 ดูสนธิสัญญา ถาไมมีใหดูกฎหมายภายใน ตาม พ.ร.บ.

(สงผูรายขามแดน) 
 สงเร่ืองให กระทรวงการตางประเทศ พิจารณาเร่ือง

ความสัมพันธ รับดําเนินการหรือไม 
 จัดการดานเอกสาร (คําใหการจาก พนักงานสอบสวน/ 

อัยการ) 
 ดําเนินการตามข้ันตอนชั้นศาล  ตาม  มาตรา  27 ถา

ผูตองหายินยอม ทําคํารอง / ถาผูตองหาไมยินยอม ทําคํา
ฟอง  

 ผูเสียผลประโยชนสามารถอุทธรณได ตาม มาตรา 21 
 ดําเนินการตามคําพิพากษา สงตัวกลับ/ ปลอยตัว  

(สําหรับ  ร .ต .ท .  โสภณ   เกษมพิบูลยไชย  จากบท
สัมภาษณงานสงผูรายขามแดนขาเขา หมายถึงการสงคํา
รองไปตางประเทศ ใหสงผูรายขามแดนเขามา สวนขา
ออก คือการสงผูรายออกจากประเทศไทย ตามคํารองขอ
ของตางประเทศ) 
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     จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดใหความรูและเทคนิคในการ

ดําเนินคดีสงผูรายขามแดน ใหขอคิดและคําแนะนํา รวมท้ังบอกถึงปญหาและอุปสรรคตางๆในการ

ทํางาน สรุปไดสาระสําคัญดังนี้ 

 

    ภารกิจสงผูรายขามแดนมี 2 ภารกิจ คือ  

 ภารกิจสงผูรายขามแดนขาออก (Outgoing Request) คือ

กรณีท่ีประเทศไทยสงคํารองขอสงผูรายขามแดนรองขอ

ไปยังประเทศผูรับคํารองขอท่ีผูรายหลบหนีจากประเทศ

ไทยไปอยูประเทศนั้น แลวทางไทยรองขอใหสงผูราย

กลับมาดํา เนินคดีหรือรับโทษตามคําพิพากษาใน

ประเทศไทย  

 ภารกิจสงผูรายขามแดนขาเขา (Incoming Request) คือ

กรณีผูรายกระทําผิดในตางประเทศแลวหลบหนีเขามา

ในประเทศไทย แลวประเทศน้ันไดรองขอใหไทยสงตัว

ผูรายกลับไปดําเนินคดีหรือรับโทษตามคําพิพากษาใน

ประเทศท่ีรองขอ 

    สําหรับภารกิจสงผูรายขามแดนขาเขา (Incoming Request) นั้น

ไมคอยมีปญหาเราสามารถสงผูรายกลับไปยังตางประเทศไดตามคําขอท่ีรองขอมา แตขึ้นอยูท่ี

ระยะเวลาการจับผูรายวาไดเร็วหรือชา และผูรายตอสูคดีในช้ันศาลหรือไม และคดีมีการอุทธรณ

หรือไมเทานั้น ปญหาเร่ืองอ่ืนไมใชปญหาสําคัญ สามารถแกไขจัดการได และในกระบวนการ

พิจารณาของศาลก็วิเคราะหตามพยานหลักฐานในประเด็นหลักตาม พ.ร.บ.สงผูรายขามแดน พ.ศ. 

2551 มาตรา 19 ถาเขาหลักเกณฑแลวศาลก็จะมีคําส่ังใหขังบุคคลนั้นไวเพื่อสงขามแดนตอไป 

    แตปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานสงผูรายขามแดน สวนมากเปน

ปญหาในการที่ประเทศไทยสงรองขอใหสงผูรายขามแดนจากประเทศท่ีรับคํารองขอ (Outgoing 

Request) ซ่ึงแยกเปนปญหาไดใน 3 กรณีดังนี้ คือ 
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    - ปญหาเร่ืององคความรู ผูปฏิบัติงานตองมีความรูและศึกษาขอ

กฎหมายและสาระสําคัญท่ีปรากฏในสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนท่ีประเทศไทย ทํากับประเทศ

ตางๆ และการปฏิบัติกรณีไมมีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับประเทศท่ีรับคํารองขอ รวมท้ัง

อนุสัญญาท่ีบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการสงผูรายขามแดน รวมท้ังตองศึกษากฎหมาย ภายในของ

ประเทศนั้นๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอหาความผิดท่ีรองขอใหสงผูรายขามแดน และข้ันตอนการดําเนินคดี

ในช้ันศาลวาตองการเอกสารท่ีสําคัญอะไรบาง การรับรองเอกสารทําอยางไร เอกสารการแปลภาษา  

การรับฟงพยานหลักฐานและมาตรฐาน การพิสูจนของประเทศนั้นๆ และตองรูวาประเทศนั้นใช

ระบบ กฎหมาย แบบไหน รวมท้ังตองศึกษาถึงหลัก กฎหมายในการสงผูรายขามแดน ท้ังหลัก

ท่ัวไปและการปฏิเสธการสงผูขามแดน โดยผูปฏิบัติตองศึกษาขอมูลดังกลาวขางตนอยางละเอียด

รอบคอบและดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอน การจัดทําคํารองและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของท่ี

จะตองจัดสงไปซ่ึงหากไมละเอียดรอบคอบและสงเอกสารตางๆ ไมถูกตองครบถวนแลวจะทําให

เสียเวลา ลาชา ใชเวลานานกวาจะไดตัวผูรายกลับมาดําเนินคดีหรือรับโทษในประเทศไทย 

    - ปญหาดานทักษะ ความเชี่ยวชาญในการทํางาน เนื่องจาก

ปริมาณในงานสงผูรายขามแดนขาเขามีปริมาณไมมากนัก แตวาการดําเนินการแตละ 

คดีมีความแตกตางกัน เชนการขอใหสงผูรายขามแดนมาจากประเทศตางๆ ท่ีใชระบบกฎหมายไม

เหมือนกัน, ขอหาความผิดท่ีไมเหมือนกันในแตละคดีและเปนความผิด 2 รัฐหรือไม, การปฏิบัติท่ี

แตกตางกันในกรณี มีสนธิสัญญาสงผูรายขามแดนกับกรณีไมมีสนธิสัญญา 

     การจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อจัดสงไป การสอบปากคําพยาน

คือตองสอบปากคําพนักงานอัยการเจาของสํานวนท่ีมีความเห็นส่ังฟองผูตองหาท่ีหลบหนีและ

สอบปากคําพนักงานสอบสวน บางคร้ังก็ตองสอบเจาหนาท่ีกระทรวงตางประเทศไวดวย การแปล

เอกสารทุกฉบับในสํานวน เชน คําส่ังฟองของอัยการ สรุปรายงานการสอบสวน คําพิพากษา ให

เปนภาษาทองถ่ิน การตรวจสอบความถูกตองของการแปล การรับรองเอกสาร ใครเปนผูรับรองตอง

ระดับไหน, ความเช่ียวชาญใน กฎหมาย ระหวางประเทศ และกฎหมาย ภายในของประเทศท่ีรองขอ 

ถาเปนประเทศท่ีมีการสงผูรายขามแดนตอการบอยคร้ังก็จะพอมีแนวทางในการทํางานดูวาประเทศ

นั้นเคาสงเอกสารอะไรมา ถาสงเร่ืองไปประเทศนั้นๆก็คงจะใชเอกสารทํานองเดียวกันตอกัน แตถา
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เปนประเทศท่ีไมเคยติดตอสงผูรายขามแดนกันเลยก็ตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกันเปนเวลานาน

พอสมควร  

   ซ่ึงอัยการแตละทานก็มีประสบการณท่ีไมเหมือนกันและไม

เทากัน บางคนทําเพียงการสงผูรายขามแดนขาออก ไมเคยทําขาเขา จึงไมมีความรูความชํานาญ และ

บางคน 1 ปทําเพียงคดีเดียวซ่ึงแตละคดีใชเวลา1-2 ป บางคนไมเคยทํางานสงผูรายขามแดนขาออก 

แตไดรับสํานวนการสงผูรายขามแดนขาเขา ก็ตองเสียเวลาในการศึกษาข้ันตอนการทํางาน ตองไป

หาสํานวนเกาๆมาดูวาประเทศที่เราจะขอความรวมมือนั้น เคยขอความรวมมือมาที่ไทยบางหรือไม

เพื่อท่ีจะไดรูวาประเทศนั้นมีหลักกฎหมายอยางไรและการดําเนินในคดีในช้ันศาลตองทําอยางไร

บาง ซ่ึงการเก็บสํานวนบางคร้ังถาคดียังไมเสร็จอัยการก็จะเก็บไวท่ีตัวเอง บางคร้ังไมสะดวกในการ

ขอนํามาศึกษา บางคร้ังเกรงใจก็เลยเก็บเร่ืองไวกอน  

   สวนอัยการท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ ท่ีมีประสบการณทําคดีสง

ผูรายขามแดนมากหนอย ก็มีภารกิจมาก ไมคอยมีเวลาท่ีจะใหคําปรึกษา พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู

หรือใหคําแนะนําแกผูอ่ืนหรือสอนงานผูมาอยูใหม และเม่ือยายออกไปก็นําความรูความเช่ียวชาญที่

มีอยูในตัวผูนั้นไปดวย แมปจจุบันทางสํานักงานตางประเทศจะไดจัดทําคูมือการสงผูรายขามแดน

แลวก็ตามแตก็เปนความรูทางเอกสาร มิใชความรูความเช่ียวชาญที่สะสมอยูในตัวบุคคล 

   ในงานสงผูรายขามแดนพนักงานอัยการควรมีทักษะดังนี้ 

    - ความรูความเช่ียวชาญทางดาน กฎหมาย เขาใจปรัชญาในเร่ือง

การสงผูรายขามแดน หลักกฎหมายท่ัวไป หลักการปฏิเสธไมสงผูรายขามแดน สนธิสัญญาและ

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดน ระบบกฎหมายที่แตละประเทศใช ความรวมมือระหวาง

ประเทศทางอาญา 

   - ความรูทางดานภาษาท้ังดานการพูด อาน เขียน  สวนมากจะรูเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ ไมรูภาษาอื่นเวลาสงเอกสารภาษาไทยไปใหผูรับจางแปล ก็ไมสามารถตรวจสอบได

วาแปลถูกตองหรือไม 

   -ความสามารถในการดําเนินคดี เชน ในการสอบสวนสอบปากคําพยาน 

การเขียนคํารอง คําฟองการรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินคดีในช้ันพิจารณา การวาความ  

การเขียนอุทธรณ (กรณีขาออก) อัยการตองมีปฏิภาณไหวพริบในการดําเนินคดี 
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   - ความสามารถในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับงาน

สงผูรายขามแดนท้ังในและตางประเทศ ถามีการประสานงานท่ีดีแลวจะทําใหการทํางานสะดวก 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมวาจะเปนการประสานงานแบบเปนทางการ 

  แตความชํานาญจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือไดทํางานบอยๆ ตอเนื่อง และหลากหลาย

ประเภทจึงจะทําใหมีประสบการณในการทํางาน ซ่ึงถาอัยการไมมีความรูความชํานาญในการ

ทํางานแลวจะทําใหงานลาชาเสียเวลามาก ไมมีประสิทธิภาพ กวาจะไดผูรายมาดําเนินคดีกอใหเกิด

ผลเสียในการดําเนินคดีตองหยุดชะงัก ลาชา ผูเสียหายไมไดรับความเปนธรรม  

5.1.4 ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สํานักงานตางประเทศยังมีอุปกรณดานเทคโนโลยียังไมทันสมัยและเพียงพอกับ

บุคลากร อัยการตองจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชและติดต้ังอินเตอรเน็ทโดยจายคาใชจายเอง 

   -ระบบการส่ือสาร อินเตอรเน็ทไมมีประสิทธิภาพใชงานไมสะดวก ชา    

ทําใหการคนควาหาขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการทํางานยังไมมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ เชน 

ประวัติอาชญากร ผลคดี ไมเครือขายเช่ือมโยงกับหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ และยังไมมีคูมือการ

ทํางานและองคความรูเกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดนข้ึนสูระบบ 

   คําแนะนําของผูเช่ียวชาญคือตองสรางองคความรูและเพิ่มทักษะความ

เช่ียวชาญในการทํางาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสมเทศใหมีประสิทธิภาพ จัดอุปกรณสํานักงาน 

รวมท้ังคอมพิวเตอร ใหแกบุคลากรในสํานักงานตางประเทศอยางเพียงพอ 

  หลังจากท่ีไดสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญแลว ไดนําขอมูลมา

วิเคราะหและสังเคราะหความรู ไดมีการออกแบบความรูเพื่อให ผูปฏิบัติงาน นําไปเรียนรูและ

ปฏิบัติ โดยโครงสรางความรูแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดับงาน (Task Level) ระดับคิด (Inference 

Level) และระดับปญหา (Domain Level) จากน้ันสรางเปน Knowledge Map แลวนําข้ึนระบบ ใน

Website Kmcenter.in.th ในหัวขอองคความรูท่ี 24 งานสงผูรายขามแดน     
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ตัวอยางรูปภาพระบบการจัดการความรูเพื่อการสงผูรายขามแดน (knowledge Map) 

 

 
รูป 5.1 ระบบการจัดการความรูสํานักงานตางประเทศ 

 

 
รูป 5.2 ภารกจิงานสงผูรายขามแดน 
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รูป 5.3 ภารกจิสงผูรายขามแดนขาออก 

 

 
รูป 5.4 ภารกจิงานสงผูรายขามแดนขาเขา 

 

รายละเอียดและรูปภาพท้ังหมดอยูในภาคผนวก  

 5.1.5 วิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis: ENG 2) 

  การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อตองการระบบการจัดการความรู ใน

แงมุมของประโยชนท่ีจะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ 

(User Specification) ขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแกขอมูลจาก ENG 1 และจากการสอบถาม

ความตองการของผูใชงาน ปรากฏวาผูใชงานตองการระบบ KMS ในเร่ืองดังตอไปนี้  
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ตาราง 5.1 แสดงความตองการระบบของผูใชงาน 

ผูใช จํานวน ความตองการระบบ 

ผูบริหาร (อธิบดี.รอง

อธิบดีและอัยการพิเศษ) 

6 1.ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน 

กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและคําส่ังของศาลอาญา, 

ศาลอุทธรณ 

2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) 

3.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการ

ดําเนินคดีในรูปแผนผัง) 

4.ระบบ KMS จะตองมีสวนการมอบหมายงาน 

5.ระบบ KMS จะตองมีสวนประเด็นเรงดวน 

6.ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง 

7.ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศ

ตางๆได 

8.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ี

ติดตอผูเช่ียวชาญ 

9.ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตางๆ ของ

สํานักงาน 

10. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน  

11.ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน           

12.ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)              

13.ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมาย

ปกครอง)  

14.ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน)          

พนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงานดานคดี

ปกครอง 

22 

นิติกร 5 
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เม่ือไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู 

ระบบ KMS โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อกําหนด

แนวนโยบายในการบริหารงานคดี เพ่ือใหการดําเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรมและ

ตรวจสอบไดรวมถึงแนวปฏิบัติใหพนักงานอัยการสํานักงานตางประเทศปฏิบัติไปเปนแนวทาง

เดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพ  ในสวนการแกปญหาในการทํางาน ระบบจะมีผูเช่ียวชาญคอย

สนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือผูปฏิบัติงาน หากมีปญหา ซ่ึงนอกจากจะติดตอจาก

ระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพทไดอีกชองทางหนึ่ง ระบบจะสนับสนุนขอมูลการ

ดําเนินคดีสงผูรายขามแดน โดยมีขอมูลเกี่ยวกับการข้ันตอนการทํางาน และความรูท่ีลงไวให ไมวา

จะเปนกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาหรือคําส่ัง และการติดตอประสารงานกับตางประเทศ การ

รวบรวมเอกสารตางๆในสํานวน โดยไดจําลองความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญใหเห็นไดชัด

จาก KnowledgeMap ทําใหผูท่ีแมจะไมมีความรูและประสบการณหรือผูเพิ่งยายเขามาอยูใหม

สามารถเขาใจหลักการ และปฏิบัติงานได  

 

ตาราง 5.2 แสดงขอกําหนดการใชงานระบบการของผูใชงานแตละประเภท 

ผูบริหาร  

(อธิบดี      

รองอธิบดี 

และอัยการ

พิเศษฝาย) 

ใชในการกําหนดแนวนโยบายในการดําเนนิคดี รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อใหพนกังาน

อัยการสํานักงานตางประเทศใหปฏิบัติไปเปนแนวทางเดียวกัน ใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจในการบริหารงานสํานักงานตางประเทศ 

เช่ียวชาญ ใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

ผูใชงาน

ท่ัวไป 

ใชในการสนับสนุนขอมูลในการดําเนินคดีสงผูรายขามแดน 
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5.1.6 วิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG 3) 

 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรเพื่อตองการซอฟตแวร (Software) ของ

ระบบ เชน Function) ตางๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูใชงาน ขอมูลประกอบการวิเคราะห ขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การกําหนด Function พื้นฐาน

ของระบบจัดการความรูจากความตองการของผูใชงานท้ัง 14 รายการ (ENG 2) ดังกลาว ปรากฏวา

ความตองการในการใชงานนั้นๆ ตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software ของ 

Microsoft ท่ีช่ือวา SharePoint 2010 เปนหลัก โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 

2010 มาใชตามความตองการ 

 

ตาราง 5.3 แสดงความตองการซอฟตแวรของระบบ 

ระบบ SharePoint 2010/Software Feature 

ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสาร

ตางๆ 

Document Management System 

ระบบ KMS มี Case Study (ตัวอยาง

คดี) 

Document Management System 

ระบบ KMS มี Knowledge Map 

(แผนผังการดําเนินคดี) 

Document Management System, Microsoft Visio, 

Link 

ระบบ KMS มีสวนการมอบหมาย

งาน 

Task Assignment 

ระบบ KMS มีสวนประเด็นเรงดวน Issue 

ระบบ KMS มีกระดานสนทนา

ปญหาตอเนื่อง 

Forum Discussion 

ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยง

ไปยังสารสนเทศตางๆ   

Link 
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ตาราง 5.3 (ตอ)  

ระบบ SharePoint 2010/Software Feature 

ระบบ KMS มีระบบเก็บรายช่ือและ

ท่ี ติ ด ต อ ผู เ ช่ี ย ว ช าญ  ( ทํ า เ นี ย บ

ผูเช่ียวชาญ) 

Contact 

ระบบ KMS จะตองมีประกาศ

ขอความตางๆ ของสํานักงาน 

Announcement  

 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของ

สํานักงาน 

Calendar 

ระบบ KMS มีประเด็นปญหา

เรงดวน,ลําดับเร่ืองความเปนมา 

Hot Issue , Forum Discussion 

ระบบ KMS มี Blog ( ท่ีแสดง

ความเหน็) 

Blog 

ระบบ KMS มี Wiki (สารานุกรม

กฎหมายท่ีเกีย่วของกับงานสงผูราย

ขามแดน) 

Wiki 

 

ระบบ KMS มีระบบสืบคน Search 

     การกําหนดโครงสรางของ Cop ในระบบ เนื่องจากการดําเนินคดีสงผูรายขามแดน 

โดยทั่วไปสามารถดําเนินการโดยไมเกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด เนื้อหา

งานจะเปนการรับคํารองจากตางประเทศใหดําเนินการสงผูรายขามแดนและรับคํารองจาก

หนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือสํานักงานคดีตางๆ ในสํานักงานอัยการสูงสุด ใหสงคํารอง

ขอไปตางประเทศท่ีคนรายหลบหนีไปอยูใหดําเนินการสงผูรายขามแดนมายังประเทศไทย ดังนั้น

รูปแบบของ Cop จึงเปนแบบ Single Function และมีขอกําหนดสิทธิของผูใชงาน ดังนี้ 
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ตาราง 5.4 การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ผูบริหาร (อธิบดี รองอธิบดี และอัยการ

พิเศษฝาย) 

Read ,Write 

ผูเช่ียวชาญ Read ,Write 

ผูใชงานท่ัวไป Read ,Write 

Knowledge Manager               Read, Write 

Project Manager                       Read, Write 

Knowledge Engineer                Read ,Write, Delete, Edit 

KMS Support                            Read, Write 

 

5.1.7 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของ

ซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใชงาน 

 5.1.8 การส่ือสารภายในองคกร (Organizational Alignment )                                                                          

  ไดศึกษาหาวิธีท่ีจะส่ือสารใหบุคลากรในสํานักงานตางประเทศใหเขาใจเร่ืองการ

จัดการความรูและเรียนรูการใชระบบ ความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับจากระบบการจัดการ

ความรู จึงไดศึกษาแนวทางในการส่ือสารและจัดกิจกรรมใหบุคลากรเขาใจและสนใจในการจัดการ

ความรู ดังนี้คือ 

  วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน”                                           

วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด “สํานักงานอัยการ สูงสุดจะ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปน

ระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”  

วิสัยทัศนของสํานักงานตางประเทศ “ สํานักงานตางประเทศเปนสํานักงานตัวอยาง เปน

ผูนําในเร่ือง 
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องคความรูในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมและความสัมพันธระหวางประเทศ รวมท้ัง

ยกระดับองคกรอัยการเขาสูมาตรฐาน สากลทุกดาน ” 

วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศ “ เปนศูนยกลางความรู การให

ขอมูล  

ขอคิด ขอแนะนําและคําปรึกษาในขอหารือเกี่ยวกับงานตางประเทศทุกเร่ือง ” 

 การจัดกิจกรรมการจัดการความรูในสํานักงานตางประเทศ 

  สําหรับสํานักงานตางประเทศ จําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรู โดย

สํานักงานตางประเทศตองสรางสังคมของพนักงานอัยการผูมีความรูประสบการณจริงใหมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรูถึงขอจํากัด ปญหาอุปสรรค และวิธีการแกปญหา บุคลากรในสํานักงานตองมีการ

ส่ือสารกัน มีการสอนงานใหแก ผูมาใหมใหมีความรูและความชํานาญในงาน สงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานและเม่ือมีการพัฒนาทักษะ สามารถเพ่ิมพูนความรู เพิ่มข้ึนแลว 

สํานักงานตางประเทศก็จะมีผูเช่ียวชาญในการทํางานมากข้ึนและก็สามารถถายทอดใหแกผูท่ี

หมุนเวียนโยกยายเขามาอยูใหม พรอมท้ังสรางองคความรูเพื่ออยูคูสํานักงาน 

 ทฤษฎีการจัดการความรูท่ีเหมาะสมที่จะมานํามาใชในสํานักงานตางประเทศ คือ 

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) อันเปนทฤษฎีท่ีไดรับการพัฒนาโดย David 

Garvin มีหลักการสําคัญคือเปนการเปลี่ยนการทํางานใหเปนโอกาส ในการเรียนรู เปนการพัฒนา

ทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาในการทํางานเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน รูปแบบในการ

เรียนรูมีท้ังหมด 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก  

                    - การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)  

                    - การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)  

                    - การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)  

                    - การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 

 หลักการสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน คือ เปล่ียนการทํางาน( Action) 

เปนโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunity) โดยใชวิธีการ 

         - การเรียนรูโดยการสืบคน (Search) การสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) 
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         - การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ประสบการณของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผล

สะทอน (Reflect) และทบทวนเหตุการณ (Review) 

                      - การเรียนรูเพ่ือนําการเรียนรู (Leading Learning) เปนการฝกผูบริหาร

หัวหนางานในองคกรใหทําหนาท่ีนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ โดยตอง

เรียนรูในการฝกเปนผูนําในการเรียนรู (Leadership) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใต

การบังคับบัญชาใหเรียนรู 

 ดวยเนื้องานของสํานักงานตางประเทศเปนเร่ืองท่ีตองเกี่ยวของกับประเทศตางๆ

ท่ัวโลกและอาชญากรรมในปจจุบันเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม  

ท่ีรวดเร็วและมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา อาชญากรทําผิดจากประเทศหน่ึงและหลบหนีไปอยู

อีกประเทศหนึ่งทําใหการติดตามตัวเพื่อนํามาดําเนินคดีหรือรับโทษ ทําไดยาก ตองอาศัยความ

รวมมือระหวางประเทศและความรวดเร็วในขอมูลขาวสารรวมทั้งการติดตอขาวสาร หากสํานักงาน

ตางประเทศมีการจัดการความรู สรางระบบการจัดการความรูแลว และหากจัดทําเปนสองภาษา คือ 

ไทย และอังกฤษ จะทําใหตางประเทศสามารถติดตอส่ือสารและทราบระบบกฎหมายไทยและ

ข้ันตอนการทํางานและการจัดทําเอกสารตางๆ ไดถูกตอง รวดเร็วข้ึน ดังนั้นสํานักงานตางประเทศ

จึงตองสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเปนองคกรแหงการเรียนรู

ตลอดเวลา พัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อเตรียมพรอมรับการเปล่ียนแปลงในทุกๆดาน ทําใหความ

เส่ียงในการทํางานมีนอยลงและสามารถปรับตัวไดเร็วกวา 

 ในการสรางองคกรแหงการเรียนรู ก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู (Organizational 

Learning) เพื่อฝกฝนทักษะในการเรียนรูแกบุคลากรในทุกระดับ ตั้งแตรายบุคคล ทีมงาน ระบบงาน

ตางๆและในระดับภาพรวมขององคกร โดยมุงหวังผลไดในระยะยาว เนื่องจากเร่ืองการจัดการ

ความรูเปนเร่ืองใหมของสํานักงานอัยการสูงสุด บุคลากรสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจวาคือ

อะไร รูปรางหนาตาเปนอยางไร ทํางานอยางไรและจะไดประโยชนอะไรจากการจัดการความรู 
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  กิจกรรมปงบประมาณ 2555 

   1. กิจกรรมนิเทศการใชงานระบบการจัดการความรู (KMS)  

   วัตถุประสงค: เพื่อส่ือสารทําความเขาใจ (Alignment) กับ Copท้ัง

ระดับผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานท่ัวไป ใหเขาใจระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสรางข้ึน 

ช้ีใหเห็นประโยชนท่ีผูใชงานและองคกรจะไดรับจากการใชงานระบบ 

   วิธีดําเนินงาน 

     1. สาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และส่ือสารกับ 

KM Team ถึงประโยชนของการใชระบบการจัดการความรูในการนําไปใชในการสนับสนุนการ

ดําเนินคดี การสรางองคความรู การคนควา เผยแพร และการติดตอส่ือสารกันบนระบบ 

     2. ฝกอบรมระดับผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดี อัยการ

พิเศษฝาย ประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action Mode Leading Learning (เรียนรูในการนําการ

เรียนรู) โดยฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกรใหทําหนาท่ีนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนํา

การเรียนรูตางๆ โดยตองเรียนรูในการฝกเปนผูนําการเรียนรูและการฝกสอน ผูใตบังคับบัญชา 

บุคลากรในหนวยงาน ใหเรียนรู 

     นอกจากนั้นผูบริหารตองเรียนรูการใชงานท่ัวไปของ

ระบบการจัดการความรู (KMS) แตจะเนนในสวนการใชงานในระบบดานการบริหาร เพื่อกําหนด

นโยบาย ส่ังการ การวางแนวปฏิบัติในการทํางาน การดําเนินคดี เชน วิธีการมอบหมายงาน 

ผูใตบังคับบัญชา   

     3.ฝกอบรมผูเช่ียวชาญและผูใชงานท่ัวไป โดยแนะนํา

วิธีการใชงานระบบเพื่อนําขอมูลในระบบมาสนับสนุนการตัดสินใจและปฏิบัติงานในการดําเนนิคด ี

เชน วิธีการสืบคน (Search) กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ การเขาไปแสดงความคิดเห็น (Blog) ใน

ระบบ และสวนของประเด็นเรงดวน การส่ือสาร การถามคําถามจากผูเช่ียวชาญ เปนตน  

     4. ฝกอบรม KE และผูใชงานท่ัวไป ใหรูถึงวิธีคนหา

ขอมูล ขาวสารจากแหลงตางๆ บทความ หรืออาจใชวิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) โดยการ

สัมภาษณ แลวนําความรูดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห จากน้ันจึงใหเจาหนาท่ี IT รวมกับ KE นํา
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ความรูเขาสูระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อให Cop สํานักงานอัยการตางประเทศไดนําความรู

ดังกลาวไปใชประกอบการตัดสินใจในการดําเนินคดี 

     5. ฝกอบรมเจาหนาท่ี IT ใหมีความรูวิธีการนําขอมูลเขา

สูระบบ 

 

    2. กิจกรรมสรางองคความรู แลกเปล่ียนความรู และการนํา

ความรูไปประยุกตใช 

    วัตถุประสงค: เพื่อใหคนในองคกรมีการสื่อสารกันมากข้ึน และ

มีการถายทอดความรูและประสบการณการทํางานใหแกกัน และเปนการจัดการความรูในตัวคน 

(Tacit Knowledge) ท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ และประสบการณความสําเร็จของแตละคนออกมา

ถายทอดเปนความรูท่ีชัดแจง สามารถนํามาเปน Best Practices แนวทางในการปฏิบัติงานในองคกร 

นําไปสอนงานผูยายเขามาใหมได  

        วิธีดําเนินงาน 

     1.จัดอบรมสัมมนาในหนวยงาน ละลายพฤติกรรมของ

บุคลากรที่ยึดติดกับงานประจํา ไมสนใจงานอ่ืน มีทาทีเย็นชา หรือไมสังสรรคกับผูอ่ืนใหมีการ

ส่ือสารกันมากข้ึน ปรับทัศนคติในการทํางาน รูจักการผอนคลาย ใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณ

การทํางาน สอนงาน หรือชวยกันแกไขปญหา เสริมสรางการทํางานเปนทีม  

     2. จัดท่ีทํางานใหมีสภาพเอื้อตอการเรียนรู กวางขวาง 

สะอาดตา เปนระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการพูดคุย ผอนคลาย เชน หามุมกาแฟ 

หองประชุมยอยๆ หองอาหาร โตะรับแขก มุมอานหนังสือท่ีมีขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนท่ี

เกี่ยวของกับงาน 

     3.  จัดประชุมพนักงานอัยการรวมท้ังนิติกรภายใน

สํานักงาน ใหแตละคนเลาเร่ืองเก่ียวกับประสบการณความสําเร็จในการทํางาน หรือนําปญหาจาก

การทํางานเขาท่ีประชุมเพื่อชวยกันพิจารณา โดยจัดทํารายงายการประชุมไวดวยหากเปนขอมูล

สําคัญก็นําข้ึนระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเผยแพรตอไป 
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     4. ผูบริหารตองกระตุนใหบุคลากรเกิดความคิดริเร่ิม

สรางสรรค และตองใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อท่ีจะไดนําไป

แกไขปรับปรุงทําใหเกิดการพัฒนา หรือถาถูกตองแลวก็จะไดทําตอไปและนําไปสอนผูอ่ืน 

     5.จัดกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน (After Action 

Reviewing) ทุกคร้ังหรือเทาท่ีมีโอกาสเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรูในทันทีหลังปฏิบัติงานเสร็จ ยังไม

ทันลืมเหตุการณท่ีเกิดข้ึน เปนการสอนงานหรือแลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอมูลในการทํางาน 

หาเหตุผลเพ่ือใชในการปรับปรุงงานคร้ังตอไป 

     6. ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสํานักงาน เขาไปใช

ระบบการจัดการความรู (KMS) โดยใหเขาไปศึกษาเรียนรูและส่ือสารกันในระบบใหมากข้ึน อัน

เปนการฝกฝนการใชงานใหชํานาญ 

  ปงบประมาณ 2556 

    จัดกิจกรรมตอเนื่องจากปท่ีแลว โดยกิจกรรมที่ทําในปท่ีแลวก็ยังคงทําอยู

และจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้  

   1. จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนงาน จัดการความรู 

ใหเพียงพอ  

   2. จัดประชุม สัมมนาระดมสมองผูเช่ียวชาญ สรางทีมงานในการสราง

องคความรูท่ีสําคัญในงานท่ีเกี่ยวของกับสํานักงานตางประเทศ รวมท้ังการคนควาขอมูล เอกสาร

ตางๆ  ท่ีสําคัญ และสามารถเผยแพรได แลวนําข้ึนระบบการจัดการความรู (KMS)  

   3. จัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะความชํานาญในการทํางานใหแกบุคลากร 

อยางตอเนื่อง  จัดหาวิทยากรมาใหความรูและฝกปฏิบัติงานจริง 

   4. สงบุคลากรไปศึกษาดูงาน/ปฏิบัติงานจริง นอกสถานท่ี ท่ีเกี่ยวกับงาน

ของสํานักงานท้ังในและตางประเทศ เพื่อสรางความรูและทักษะ สรางวิสัยทัศนในการทํางาน  

   5. ติดตอส่ือสารกับหนวยงานนอกท่ีเกี่ยวของเพ่ือสรางเครือขายในการ

ทํางาน และถายทอดขอมูล ขาวสาร ความรู และแนวทางการทํางาน ตอกัน เพื่อใหการทํางานงาย

และสะดวกมากข้ึน 
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   6. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู (KMS) ของสํานักงานให

ใชงานไดงายและสะดวก รวมท้ังปอนขอมูลท่ีทันสมัยอยางตอเนื่อง 

   7. ฝกใหบุคลากรใชงานระบบการจัดการความรู (KMS) เปนประจําเทาท่ี

จะทําได 

  ปงบประมาณ 2557  

   ทํากิจกรรมตอเนื่องจาก 2 ปท่ีแลวตลอดมา จะสามารถพัฒนาบุคลากรได

ในระดับหนึ่ง องคความรูในงานของสํานักงานตางประเทศมีมากข้ึนและเห็นชัดแจง เรียนรูไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากข้ึน บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการทํางาน สามารถทํางานไดถูกตองและ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพขึ้น ความสัมพันธในสํานักงานเปนไปไดดวยดี มีการประสานงาน 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และประสบการณและกิจกรรมท่ีตองทําเพิ่มข้ึน ดังนี้ คือ 

    1. พัฒนาสรางองคความรูในงานของสํานักงานตางประเทศ เผยแพรให

บุคลากรในหนวยงานรับทราบและให มีสวนรวมในการสรางองคความรู  

   2. พัฒนาทักษะในการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวดเร็ว ความ

ผิดพลาดมีนอยลง เปนท่ียอมรับตามหลักมาตรฐานสากล 

   3. พัฒนาการใชงานระบบการจัดการความรู (KMS) ใหทุกคนมีความเช่ียวชาญ

ในการใชงาน  

   4. จับความรูจากผูเช่ียวชาญเม่ือจะตองยายออกจากสํานักงาน และนํา

ขอมูลท่ีไดเขาสู ระบบการจัดการความรู (KMS) ของสํานักงาน 

   5. สรางระบบการจัดการความรู (KMS) ของสํานักงานตางประเทศใหเปน

ศูนยกลางการเรียนรู ขอมูล ขาวสาร สามารถใหคําปรึกษา แนะนํา ในงานท่ีเกี่ยวของกับตางประเทศ 

อยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล 

   และจากการไปศึกษาการทํางานในสํานักงานตางประเทศ พบวาบุคลากร

มีจํานวนมากพอสมควรแตสถานท่ีคับแคบ นั่งทํางานกันอยางอึดอัด ไมมีสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการ

ผอนคลายใหบุคลากรไดพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น สภาพแวดลอมไมเอ้ือตอการเรียนรู ตางคน

ตางทํางานพูดคุยกันนิดหนอย เอกสารเก็บไมเปนระเบียบ แนนวางอยูบนโตะทํางานจํานวนมาก 

เนื่องจากอัยการแตละคนมีพื้นท่ีสวนตัวนอยแตปริมาณงานมาก สํานวนคดีไมมีเก็บ เวลาคนหา
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สํานวนตางๆ ตองใชเวลา อุปกรณเคร่ืองใช สํานักงานรวมท้ังคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ รวมท้ัง

ระบบอินเตอรเน็ทไมมีประสิทธิภาพใชไดบางไมไดบางและชามาก และยังไมมีการเชื่อมโยง

เครือขายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลหรือประวัติอาชญากร หรือผลคดีท่ี

เกี่ยวเนื่องกันได บรรยากาศในการทํางานตางคนตางรับผิดชอบในภารกิจของตน คนไหนงานมากก็

จะวุนวายไมมีเวลา เพราะงานสํานักงานตางประเทศมีหลายดานไมใชงานสงผูรายขามแดนอยาง

เดียว  

   วัฒนธรรมของคนในองคกร บุคลากรใหความชวยเหลือรวมมือกันดี มี

ความเช่ือม่ันเปนตัวของตัวเองสูง 

5.2 ผลการวิเคราะหและการประเมินคาขอมูล 

  เม่ือไดทําการศึกษางานสงผูรายขามแดนและไดสรางระบบจัดการความรูแลว ได

นําเสนอ 

ตอท่ีประชุม Km Team ของสํานักงานตางประเทศ โดยมีผูเขารวมประชุม 5 คน ในวันท่ี 25 

สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. โดยใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง  

  โดยในเบ้ืองตนไดแจงวัตถุประสงคในการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุดและการให ทุนการศึกษาแกพนักงานอัยการศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณทิตการจัดการความรู โดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดหัวขอองคความรู 

จํานวน 100 องคความรูและนักศึกษาปริญญาโทตองรับผิดชอบคนละ 1 องคความรู และงานสง

ผูรายขามแดน เปน 1 ใน 100 องคความรู เปนองคความรูท่ี 24 ท่ีผูคนควาไดรับมอบหมาย 

  โดยผูคนควาไดศึกษาขอมูล กฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานสงผูรายขามแดน 

และคูมือการสงผูรายขามแดนท่ีสํานักงานตางประเทศไดจัดทําไวแลวในเบ้ืองตน เพื่อใหทราบ

ข้ันตอนการทํางานในงานสงผูรายขามแดน และนอกจากนั้นไดขอมูลจากการสัมภาษณนายศิริศักดิ์ 

ติยะพรรณ อธิบดีอัยการตางประเทศ และร.ต.ท. โสภณ เกษมพิบูลยไชย ผูเช่ียวชาญ และเม่ือได

ขอมูลแลว ก็นําวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และสราง Knowledge Map และสรางระบบการ

จัดการความรูในหัวขอสงผูรายขามแดน พรอมท้ังสรุปปญหาในงานสงผูรายขามแดน และนําเสนอ

เร่ืองการส่ือสารภายในองคกร พรอมกิจกรรมเปนเวลา 3 ป 
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 โดยไดสาธิตระบบการจัดการความรู  (KMS) เพ่ืองานสงผูรายขามแดนและการ
เสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team  

5.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) วัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวา
ออกแบบเหมาะสมหรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร มีข้ันตอนการ
สาธิต ดังน้ี 

5.2.1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพ่ิมศักยภาพการดําเนินคดี
สงผูรายขามแดนไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS 
(Knowledge Analysis and Data Structuring)  

 การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement 

Elicitation)  

(1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานตางประเทศเพ่ือตองการได

ขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับการดําเนินคดีสงผูรายขามแดน กําหนดตัว

ผูเช่ียวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศ  

(2) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ 

แนวคิด หลักการท่ีสําคัญ และเทคนิคในการดําเนินคดีสงผูรายขามแดน รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case 

Study) ท่ีสําคัญ 

 วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement 

Analysis) การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใช

แบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากนั้นนําขอมูล

ท่ีไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตองการ

ของผูใชงานใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

 วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3: Software 

Requirement Analysis) เปนการนําขอมูลท่ีไดจาก ENG1และ 
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ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการของ

สวนประกอบตาง ๆท่ีอยูภายในระบบ 

 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) เปนการ

ออกแบบลักษณะของซอรฟแวร ซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและ

สามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

5.2.1.2 วิธีการเขาใชงานระบบ 
 ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต(Internet) ท่ี URL 

(Universal Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (homepage) ดังน้ี 
 

 
 
รูป 5.5 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 
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รูป 5.6 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 
 

 
รูป 5.7 แสดงหนาจอคดีสงผูรายขามแดน 
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รูป 5.8 แสดงหนาจอเอกสารวิชาการ, การมอบหมายงาน, ประเดน็เรงดวน, ลําดับเร่ืองความเปนมา 

 

 
รูป 5.9 แสดงหนาจอแผนท่ีความรูภารกิจสงผูรายขามแดนขาเขา 
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รูป 5.10 แสดงหนาจอแผนท่ีความรูภารกิจสงผูรายขามแดนขาออก 
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ระบบประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 
 1. ความรูท่ีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูท่ีอยูในตัวผูเช่ียวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการณเฉพาะตัว ความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ 

knowledge Map โดยสรางแบบจําลองความรู (knowledge Model) ประกอบดวยแบบจําลองความรู

ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub 

Goal) ในการบรรลุภารกิจ ซ่ึงในหัวขอความรูนี้ไดแกภารกิจงานสงผูรายขามแดนท้ังขาเขาและขา

ออก แบบจําลองความรูวิธีคิด  (Inference Knowledge) คือความรูในข้ันตอนการคิดหาเหตุผล 

(Reasoning) รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตางๆ ผลลัพธตางๆ วิธี

แกปญหาและประเด็นอ่ืนๆ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา  (Domain Knowledge) คือ

ความรูในส่ิงท่ีตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการ

แกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุการคิด Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท (Vocabulary) หรือ

นิยาม หลักการพื้นฐานในการแกปญหา (The Specification of Conceptualization) เปนสวนหนึ่ง

ของ Domain Knowledge  

2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูท่ีอยูในเอกสารหรือแผนภาพ

ตางๆ ท่ีใชในการทํางานแกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ 

คําพิพากษา เปนตน 

3.โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

เรงดวน (Hot Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) ขอเสนอแนะ(Suggestion) ลําดับเร่ืองความเปนมา 

(Forum Discussion)กระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง (Discussion Board) ประกาศขอความตาง ๆ 

ของสํานักงาน (Announcement) ท่ีแสดงความเห็น (Blog) ตัวอยางคดี (Case Study)ข้ันตอนการ

ดําเนินคดีในรูปแผนผัง Knowledge Map เช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ได(Link) ระบบเก็บ

รายช่ือและสถานท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ (Expertise Contacts) สารานุกรมกฎหมาย (Wiki) และระบบ

สืบคน (Search)  

4.ลักษณะการใชงานท่ีเปนประโยชนตางๆ (Use-Case) ไดแก การรายงาน หรือ

เสนอแนะ ผูบริหาร ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น
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เรงดวน (Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง (Discussion Board) 

ประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน (Announcement)  

การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือแกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานใน

สวนของ ชุดความรู กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา คําส่ังของอาญา และศาลอุทธรณ (คดีถึงท่ีสุดท่ี

ช้ันอุทธรณ ) 

การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีพนักงาน

อัยการยายเขามาใหมสามารถใชระบบในสวนของตัวอยางคดี ประสบการณในการทํางานตลอดท้ัง

วิธีคิดของผูเช่ียวชาญในการทําคําใหการคดีคําส่ังทางปกครอง ซ่ึงความรูประเภทนี้จะจัดเก็บไวใน

ลักษณะ Knowledge Map 

5.2.2 การเสนอแผนกิจกรรม  

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงาน

ตางประเทศมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซ่ึงจะตองมีการ

กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศ และนําเสนอเร่ืองการส่ือสารภายใน

องคกร  

(Organization Alignment) พรอมกิจกรรมเปนเวลา 3 ป 

 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีความเห็นและขอเสนอแนะดังนี้ 

 ในสวนของการปฏิบัติงาน 

1. ไดใหคํานิยามการสงผูรายขามแดนขาเขาและขาออก โดยพิจารณาจากคํารองขอสง

ผูรายขาม 

แดนวาสงออกจากประเทศไทยหรือเขามาในประเทศไทย (เดิมผูคนควาเขาใจพิจารณาจากการการ

ไดตัวผูรายเขาหรือออก) ภารกิจสงผูรายขามแดนมี 2 ภารกิจ คือ 

- ภารกิจสงผูรายขามแดนขาออก (Outgoing Request) คือกรณีท่ีประเทศไทยสงคํารองขอ

สงผูรายขามแดนรองขอไปยังประเทศผูรับคํารองขอท่ีผูรายหลบหนีจากประเทศไทยไปอยูประเทศ

นั้น แลวทางไทยรองขอใหสงผูรายกลับมาดําเนินคดีหรือรับโทษตามคําพิพากษาในประเทศไทย  
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- ภารกิจสงผูรายขามแดนขาเขา (Incoming Request) คือกรณีผูรายกระทําผิดใน

ตางประเทศแลวหลบหนีเขามาในประเทศไทย แลวประเทศนั้นไดรองขอใหไทยสงตัวผูรายกลับไป

ดําเนินคดีหรือรับโทษตามคําพิพากษาในประเทศท่ีรองขอ 

2.การสงผูรายขามแดน จะใหความสําคัญเร่ือง ความสัมพันธระหวางประเทศ ถึงแมจะเขา

หลักเกณฑการสงผูรายขามแดนแลวก็ตาม ทายท่ีสุดรัฐบาลจะเปนผูตัดสินใจจะสงผูรายขามแดน

หรือไม 

3.ปญหาดานภาษาในการแปล ควรมี 3 ภาษา คือ ภาษาทองถ่ิน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ดวยเสมอ จะไดชวยในการตรวจสอบ เนื่องจากอัยการไมชํานาญภาษาทองถ่ิน  

4. เร่ืองทักษะในการทํางานน้ัน ถาหากมีระเบียบผูประสานกลางตาม พ.ร.บ. สงผูรายขาม

แดน พ.ศ. 2551 ประกาศใชก็จะชวยใหอัยการทํางานไดถูกตองตามข้ันตอนมากข้ึน (ระเบียบผู

ประสานงานกลาง รางเสร็จแลว แตยังไมไดเสนอผูบริหารเพื่อประกาศใช) 

5.ความสําเร็จของงานสงผูรายขามแดน คือ การสงตัวผูรายขามแดนได และไดตัวผูรายขาม

แดนมา 

6.มุมมองของอัยการ ในสวนคํารองขอสงผูรายขามแดนขาเขา พิจารณาเพียงวาการกระทํา

ผิดของ ผูรายนั้นผิดตากฎหมายไทยตามหลักความผิดอาญา 2 รัฐ และไมใชความผิดทางการเมือง, 

ไมใชความผิดทางการทหาร, การสงคนสัญชาติไทยตามมาตรา 12 อัยการจะทําเร่ืองยื่นคําฟอง

ขอใหสงตัวผูรายขามแดนทุกกรณี  

7.สวนคํารองขอสงผูรายขามแดนขาออกนั้น พนักงานอัยการจะทําเร่ืองขอตัวผูรายขาม

แดนทุกกรณี สวน จะไดรับการปฏิเสธ หรือ ตอบรับ ข้ึนอยูกับทางประเทศผูรับคํารองขอจะ

พิจารณา 

8.แกในสวนของ Productivity เปน “การสงผูรายขามแดนทําไดถูกตองตามหลักเกณฑของ

กฎหมาย ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม” 
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5.2.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล  การออกแบบระบบการจัดการความรู 

KMS และแผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป 

ท่ีประชุมมีความเห็นวา 

1.ตองมีอุปกรณกอนท่ีจะเริ่มศึกษาทําความเขาใจ  คือตองแจกคอมพิวเตอรใหแก

ผูปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง และติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

คลอบคลุมพื้นท่ีในสํานักงาน 

2.ระบบ KMS แกปญหาการปฏิบัติงานใน สตป.ไดไม 100% อยูท่ีบุคลากรวาจะสนใจ

หรือไม 

3.เม่ือทํา KMS เสร็จ จะตองมีการให Password แกบุคลากร สําหรับเขาใชงานและเพ่ือ

ความปลอดภัยของขอมูล ตองสรางระบบจัดเก็บขอมูลใหดี แยกขอมูลเปนช้ันความลับและท่ี

สามารถเปดเผยได 

4.การท่ีไมเปดเผยคูมือการสงผูรายขามแดนข้ึนสูระบบ เพราะ คูมือมีคําวินิจฉัย และ การ

ตีความ ซ่ึงท้ัง 2 อยางไมใชกฎหมาย การนําคําวินิจฉัยและ การตีความไปอางอิง จะสงผลเสียกับ

สํานักงานตางประเทศ  

5.เม่ือ ทํา KMS เสร็จ ผูดูแลและปอนขอมูลใหมคือเจาหนาท่ีท่ีทางสํานักงานตางประเทศ

ไปผูมอบหมาย การนําขอมูลข้ึนสูระบบตองพิจารณากอนวาควรข้ึนหรือไม 

6.ทฤษฏีการเรียนรูขณะทํางานจะสามารถชวยใหผูท่ีเขามาอยูใหมไดเรียนรูระบบการทํางานได

เร็วข้ึน 

7.การเรียนรูจากประสบการณ จะมีประโยชนในการถายทอดวาข้ันตอนการสงผูรายขาม

แดนในแตละประเทศทําอยางไร การแลกเปล่ียนประสบการณจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีสําเร็จได

เร็วมากข้ึน แตตองสรางบรรยากาศในการส่ือสาร การแลกเปล่ียนปญหากันระหวาง ธุรการ, นิติกร 

และ อัยการการจัดสัมมนาในตางจังหวัด จัดสถานที่ท่ีมีบรรยากาศผอนคลาย งายตอการพบปะ

พูดคุยท่ีไมเปนทางการ 

8.แผนกิจกรรม ป 55, 56 นั้น สตป.จะทําอะไรกอนก็ได หรือเปล่ียนแปลงเชนไรก็ได 

ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและสถานการณ ท่ีผูคนควานําเสนอเปนเพียงแนวทางในการทํางานของแต

ละปเทานั้น  
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9.ถามีงบประมาณ สํานักงานตางประเทศทําไดทุกโครงการ 

 สรุป จากการประชุม Km team ผูเขาประชุมเร่ิมเขาใจเร่ืองการจัดการความรูมากข้ึน 

มองเห็นความผิดพลาดในการทํางานบางเร่ือง ท่ีแตละคนปฏิบัติไมเหมือนกัน เชนการเก็บสํานวน

คําส่ังตองบันทึกใน อ.ก. 14 หรือไม ตองใหผูบังคับบัญชามีคําส่ังอยางไร ไมมีแนวปฏิบัติท่ีแนชัด

ตางคนตางทํา ไมไดนํามาพิจารณากันในสํานักงาน บางคนก็ไมบันทึกเสนอแตเก็บสํานวนเลย ทํา

ใหผูท่ีเขามาใหมไมรูแนวปฏิบัติท่ีแนชัดวาท่ีถูกตองทําอยางไร โดยในระบบท่ีผูคนควาไดนําเสนอ

ไดกําหนดข้ันตอนการเก็บสํานวนไวดวย 

 ระบบการจัดการความรูเปนส่ิงดีมีประโยชนอยางเห็นไดชัด แตจะชวยแกปญหาไดมาก

นอยแคไหน ข้ึนอยูกับระบบใชงานไดดีมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน ถาใชงานไมไดหรือไดแต

ไมสะดวก คนก็ไมอยากใช ถามีงบประมาณสนับสนุนมีการแจกคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรอยาง

ท่ัวถึง มีงบประมาณในการขยายสํานักงานใหกวางขวาง มีสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีมุม

พักผอนสบายๆ ท่ีไดมีการพูดคุยกันไดอยางอิสระ และงบประมาณในการจัดสัมมนาการจัด

กิจกรรมตางๆ ก็จะสามารถส่ือสาร สรางความเขาใจใหแกบุคลากรในองคกรไดอยางรวดเร็ว  

บุคลากรมีแนวโนมในการปรับเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมในการเรียนรูและการทํางานไดดีข้ึน  

ผูท่ียายเขามาใหมสามารถเรียนรูงานไดเร็วข้ึนและมีแนวปฏิบัตท่ีิถูกตองไปในทางเดียวกัน 

 ท่ีสําคัญอีกเร่ืองคือผูบริหารสํานักงานตองใหความสําคัญในการจัดการความรูและตองเปน

ผูนําในการเรียนรูใหแกบุคลากรในสํานักงานงาน สนับสนุน กระตุน ใหบุคลากรมีการส่ือสารกัน

มากข้ึน พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ ประชุมหารือกันบอยๆ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน

ทางการ เพื่อบุคลากรจะไดกลาแสดงความคิดเห็น กลาเสนอปญหาใหผูบริหารทราบ นอกจากน้ัน

งบประมาณและอุปกรณเคร่ืองใชในการทํางานตองจัดหาใหเพียงพอ หากไมมีงบประมาณแลว

กิจกรรมท่ีเตรียมไวก็ไมอาจดําเนินการได การจัดการความรูก็จะไมประสบความสําเร็จ ไมมีใคร

สนใจ 

 


