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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1. ขอบเขตของขอมูล  

ในสวนนี้จะแบงเนื้อหาโครงสรางขององคกรเพ่ือใหทราบโครงสรางอํานาจหนาท่ีของ

องคกร ในสวนท่ีสองจะเนนภารกิจงานท่ีสําคัญและขอบเขตของการศึกษา  

  1. โครงสรางสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด ในคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร (ในคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร) เปนภารกิจในหนาท่ีของสํานักงาน

อัยการสูงสุด คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ท่ีมีความสําคัญเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชนและยังมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจมีผลกระทบตอรัฐและประชาชน ซ่ึงเปนคดีท่ีอยูใน

อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน

อัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีอํานาจหนาท่ี

รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากร ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือ สํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใตและศาลอาญาธนบุรี ปฏิบัติงานพรอมกับหนังสือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย และตามคําส่ังสํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร ท่ี 24/2546 เร่ือง การรียกช่ือสวนราชการในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 แบงสวนราชการของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 

ถึง5 ซ่ึงเปนสวนราชการตอมาไดมีคําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี 71/2554 เร่ือง จัดต้ังสํานักงาน

อัยการพิเศษคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 6 (พระโขนง) และ 7 (ตล่ิงชัน) ใหมีอํานาจหนาท่ี

รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงอันเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรตามท่ีกฎหมายกําหนดไป

ตามอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงมีอํานาจพิจารณาของศาล
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จังหวัดพระโขนง และของศาลจังหวัดตล่ิงชัน ซ่ึงมีวัตถุประสงคหรือ จุดมุงหมาย ในการอํานวย

ความยุติธรรม ใหกับประชาชน ซ่ึงเปนไปตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด  

 คําส่ังสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ท่ี 6/2554 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team)   

  ตามท่ีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรไดมีคําส่ังท่ี 9/2553 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2553 

เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) เพื่อบริหารจัดการความรูดานคดีความผิด

การเงินการธนาคาร คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และคดีความผิดอ่ืนๆ 

ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังแตงตั้งโยกยายพนกังานอัยการและขาราชการธุรการใน

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรและสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 71/2554 ลงวันท่ี 4 กุมภาพนัธ 

2554 ใหจดัต้ังสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกจิและทรัพยากร 6 (พระโขนง) และ สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกจิและทรัพยากร 7 (ตล่ิงชัน) ซ่ึงมีอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล

จังหวดัพระโขนงและศาลแขวงตล่ิงชัน ตั้งแตวนัท่ี 1 เมษายน 2554 เปนตนไป เพื่อใหการบริหาร

จัดการความรูในสํานักงานคดีเศรษฐกจิและทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกดิ

ประสิทธิผลเปนองคกรแหงการเรียนรู การสรางและรวบรวม เผยแพรองคความรูของสํานักงานตาม

ภารกิจใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเห็นสมควรออกคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team) ใหม 

 อาศัยอํานาจหนาท่ีตามคําส่ังดังกลาว จึงยกเลิกคําส่ังสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรท่ี 

9/2553 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ข้ึนใหม 

ประกอบดวยคณะบุคคลดังตอไปนี ้

 1. นายเศกสรรค  บางสมบุญ อธิบดี  หัวหนาคณะทํางาน 

        สํานักงานคดีเศรษฐกิจ 

และทรัพยากร 

 2. นายจรุงเกียรติ    ภาษีผล  รองอธิบดี รองหัวหนาคณะทํางาน 

        สํานักงานคดีเศรษฐกิจ 

และทรัพยากร 
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 3.  นายสมศักดิ ์ ติยะวานิช อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 2 

         และเลขานุการ 

 4. นายอนนัต สินธุรักษ อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 5 

 5. นายสุทธิพงศ นิธิชวาล อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 4  

6. นายสมพร แยมนิล  อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 3 

 7. นายณรงค เกษปรีชาสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 

 8. นายดําริ  เฉลิมวงศ อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร7 

 9. นายณัฏฐพล ศิริประภัสสร อัยการพิเศษฝายคด ี คณะทํางาน 

         เศรษฐกิจและ 

         ทรัพยากร 6 

 10. นางพะยอม  แยมอุทัย  ผูอํานวยการฝายกิจการท่ัวไป คณะทํางาน 

และผูชวยเลขานุการ 
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 11. นางพิมพปวีณ จันทรแจง เจาพนกังานชํานาญงาน คณะทํางาน 
         สํานักงานอัยการ 
         พิเศษฝายและ 
         ผูชวยเลขานุการ 
         คดีเศรษฐกจิและ 
         ทรัพยากร 2 
 โดยใหคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
 1. สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการความรูในสํานักงานเพื่อใหเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
 2. ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตาม
หนาท่ีไดรับมอบหมาย 
 3. จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ีไดจาก
การจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 
 4. มอบหมายใหนิติกรสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1-7 รวบรวมกกหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการองคความรูของสํานักงานให
สําเร็จลุลวงโดยเร็ว 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรู มอบหมาย 
 
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จะเปนการนํากระบวนการตาม International Standard 
ISO 12207: Standard for Information Technology - Software life cycle processes มาเปนกรอบใน
การดําเนินกิจกรรม  
  3.2.1 กระบวนการทํางาน ภายใตมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึงแบงออกเปน 14 ภารกิจ  
3.2.1.1 ENG1 Requirement Elicitation  

 การเก็บความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 

Validation Meetings) 

1) ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ของสํานักงานอัยการสูงสุด ในเร่ือง คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  

2) ขออนุญาตสัมภาษณในเบ้ืองตน (อธิบดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) เพื่อ
เสนอหัวขอท่ีจะทําการคนควาแบบอิสระ โดยนําเสนอ ช้ีแจง หลักสูตรการจัดการความรูท่ี
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สํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในเร่ือง การคนควาแบบอิสระ
จะเปนประโยชนตอหนวยงานอยางใด นําเคาโครงการคนควาแบบอิสระเปนแนวทางในการ
นําเสนอ ท้ังนี้ ตองมีการนําเสนอกรอบ ขอบเขตเบื้องตน ในเร่ืองท่ีจะทําการศึกษา ถึงสภาพปญหา
ตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบหรือสนับสนุน นําเสนอวิธีการแกปญหาโดย
นําระบบการจัดการความรูมาใช และขอความเห็นจากผูบริหาร วิธีการแกปญหาจะตองขอความรู
จากผูเช่ียวชาญทานใด และขออนุมัติผูมีอํานาจเพื่อใหความรวมมือในเร่ืองตางๆ ในเรื่องท่ีจะการ
ทําการคนควาแบบอิสระ รวมทั้งตัวบุคลากรผูเช่ียวชาญของสํานักงาน เพื่อใหเปนท่ีปรึกษา ให
คําแนะนําในการทําการคนควาอิสระ    

3) ติดตอ พูดคุยในเบ้ืองตน กับผูเช่ียวชาญหรือเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของในเร่ืองท่ีจะศึกษา เพื่อ
กําหนดวาระการสัมภาษณและ จัดทํากําหนดการในการทํางาน    

4) กําหนดวาระการสัมภาษณ และเตรียมแนวคําถาม ผูเช่ียวชาญ ในประเด็นความรูเกี่ยวกับ
การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และสภาพปญหาท่ีเกี่ยวกับหัวขอการคนควาแบบอิสระ 
ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยต้ังวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน 
CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพ่ือจับหลักการสําคัญ 
ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริง จากประสบการณ และจัดทําบทวิเคราะห  

4.1) จัดทําวาระการประชุม โดยใชหลักในวิชา Knowledge Engineer  
4.2) สัมภาษณในเร่ืองการทํางานท่ัวไป  

4.2.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คืออะไร  
4.2.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 
4.2.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง 

4.3) สัมภาษณในเร่ืองงานวิกฤติ  
4.3.1) งานนั้นตองมีความรูอะไรบาง, Ontology คืออะไร, Domain Concept คืออะไร  
4.3.2) กระบวนการ Input Process Output มีอะไรบาง 

4.3.3) Knowledge Base ท่ีเกี่ยวของมีอะไรบาง   

5) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดย นําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน ความเขาใจ 

ความถูกตอง สมบรูณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญอีกคร้ัง และจัดทําบทวิเคราะห  

6) นํา Transcript ท่ีไดจากการสอบทานมาสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Map) ตาม

มาตรฐาน CommonKADS โดยมีกระบวนการ Input, Process, Output, Ontology คืออะไร, Domain 
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Concept คืออะไร โดยมีคําอธิบายประกอบพอสังเขป พรอมจัดทําเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวกับความรู

นั้น (Knowledge Base)  

7) มีการทํารายงานสรุปการทํางานเปรียบเทียบกับแผนงานตาม MAN 3  

8) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับ

ผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หาก

ไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไป ใหดี

ยิ่งข้ึน  

3.2.1.2 ENG2 System Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User 

Specification)  

Input: Knowledge Engineer, ENG1 

Process: 

1) ทําการขออนุญาตสัมภาษณอธิบดีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร หรือผูท่ีอธิบดี

มอบหมาย หรือเจาหนาท่ีผูทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (พนักงานอัยการหรือนิติกร) เกี่ยวกับ

ระบบ KMS วา ระบบควรมีการใชงานเกี่ยวกับการทํางานดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในเร่ือง

ใดท่ีจําเปนในเบ้ืองตนบาง (ตองเปนงานท่ียังไมมีการทําอยางเปนระบบ) ท้ังนี้ เพื่อใหระบบไดรับ

การยอมรับจากผูมีอํานาจและผูท่ีเกี่ยวของ ตัวอยางเชน ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมกฎหมาย 

ระเบียบ คําพิพากษาและคําส่ังของศาลอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว หรือตอง

มีการวิเคราะหสกัดขอกฎหมายจากคําพิพากษาเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินคดี ตองมี Case Study 

เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี ฯลฯ และผูใชงานมีกี่ประเภท ขอบเขตการใชงาน ของผูใชงานแต

ละเปนอยางใด     

2) จัดทําขอเสนอประเภทผูใชงานเบ้ืองตน Knowledge Decision Maker ไดแก อธิบดี และ

รองอธิบดี Knowledge Provider ไดแก ผูเช่ียวชาญ และ Knowledge User ไดแก อัยการ นิติกร และ

ตองกําหนดขอกําหนดผูใชงานวา ผูใชงานแตละประเภทใชงานประเภทใด ตัวอยางเชน 

   2.1) ตัวหนวยงานท่ีจะใช Kms (สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร)  

 2.2) ผูท่ีจะตองใช (อัยการ และธุรการ) เชน  



39 
 

2.2.1) ผูบริหาร (อธิบดี รองอธิบดี) ควรใชงานในภาพรวม กําหนดนโยบาย และ

แผนการทํา KMS รวมถึงส่ังการ และมอบหมายงาน     

2.2.2) ผูเช่ียวชาญควรใชงานในการทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรในเนื้อหา

งานคดีโดยตรง ท้ัง COP KE และ COP KM โดยมีหนาท่ีใหคําปรึกษา ความเห็น ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับงานคดี 

2.2.3) Knowledge Engineer ควรใชงานในการทํางานสนองนโยบาย และแผนการ

ทํา KMS ของอธิบดี และเนื้อหางานคดีท้ัง COP KE และ COP KM ตามความตองการของแตละ 

COPs และผูเช่ียวชาญ           

2.2.4) COPs ตางๆ ควรใชงานในการทํางานในเนื้อหางานคดี ท้ัง COP KE และ 

COP KM เฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น          

3.2.5) User (ในเบ้ืองตน อัยการ, ธุรการ) ควรใชงานในการทํางานในเน้ือหางาน

คดี ท้ัง COP KE และ COP KM     

3) หลังจากนั้น นําขอมูลท้ังหมดมาจัดทําขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการจัดการ

ความรูท่ีตองการ  

4) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3    

5) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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3.2.1.3 ENG3 Software Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 

Specification) 

1) จัดทํากําหนดการในการทํางาน    

2) นําขอมูลจาก ENG1 & ENG2 มาทําการวิเคราะหเพื่อวางระบบ KMS จะตองมีการใช

งานในเร่ืองใดบาง มีการแบงออกกี่ COP แลวทําการออกแบบใหสอดคลองกับ ENG1 & ENG โดย

จัดทําเปนรูป Site Map แสดงโครงสรางระบบ KMS และCOP (task,inference,domain,knowledge 

base) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

3) ในการออกแบบการใชงาน จะตองวิเคราะหความตองการในการใชงานระบบจัดการ

ความรูท่ีไดขอมูลจาก ENG 2 วา จะตองมีเนื้อหา Function การทํางานใดบางท่ีจะตอบสนองความ

ตองการกับความตองการใชงานใน ENG 2 โดยนํา Feature ตางๆ ท่ีมีอยูใน Microsoft SharePoint 

มาออกแบบ เชน หากผูบริหารตองการส่ังงานหรือมอบหมายงาน จะตองมีระบบ Collaboration 

ตองมี Knowledge Map หรือตองมี Knowledge Base เพื่อตอบสนองความตองการในการจัดเก็บ

องคความรูท่ีเปนเอกสารเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการตาม ENG1 & ENG2  

3.1) ตรวจสอบความตองการตาม ENG1 & ENG2 เปนเร่ืองใด ประเภทใด แลวนํามา

วิเคราะหกับMicrosoft SharePoint วา ตรงกับ Feature ใด และมี Function การทํางานอยางใด 

Function การทํางานนั้นตอบสนองความตองการนั้นไดหรือไม เชน ระบบตองมีการจัดเก็บขอมูล

ในดานกฎหมาย ระเบียบ ซ่ึงอาจตองใช Function ของ SharePoint ท่ีเกี่ยวกับการเก็บเอกสาร เชน 

Document Library  

3.2) รวบรวมความตองการทั้งหมด แลวจัดเปนหมวดหมู เพื่อสะดวกในการทํางานตอ

ภายหลัง  

4) นําขอมูลท่ีไดมาทําการกําหนดและแบง COP วาจะตองมีกี่ COP กําหนดสิทธิ เชน   

 4.2.1) ผูบริหารมีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดท้ังระบบ   
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4.2.2) ผูเช่ียวชาญมีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนท่ีเปนงานคดีท่ีตนเอง

ไดรับแตงต้ังเปนผูเช่ียวชาญเทานั้น    

4.2.3) Knowledge Engineer มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ลบ ขอมูลไดท้ังระบบ         

4.2.4) COPs ตางๆ มีสิทธิในการจัดการ อานไดท้ังระบบ และแกไข เพิ่ม ลบบางสวนท่ี

ไดรับอนุญาตเฉพาะใน COPs ของตนเทานั้น 

4.2.5) User (ในเบ้ืองตน อัยการ, ธุรการ) มีสิทธิในการจัดการ เพิ่ม และอานขอมูลไดเฉพาะ

ใน COPs (Config In SharePoint) 

5) มีการทํารายงานการทํางานเปรียบเทียบกับแผนตาม MAN 3  

6) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับผูอ่ืน) 

เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไม

สําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดี

ยิ่งข้ึน   

 

3.2.1.4 ENG4 Software Design  

 การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห Content, Feature และ Function ตางๆ ในระบบ Kms ท่ีทาง

ทีมงาน และอาจารยชวยกันสรางข้ึน ตรวจสอบรูปแบบท่ี สฝบร. กําหนด และตองสอดคลองกับ 

REU2  

2) นํา Template ท่ีสรางจาก REU2 มาใช พรอมจัดทํารายงานวามีการนํามาใชในสวนใด 

(ตองไมสรางความสับสนใหผูใช) 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
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เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 

3.2.1.5 MAN1 Organizational Alignment 

 การส่ือสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + 

People/Process/Technology Missions) 

ทําการตรวจสอบวิสัยทัศน แนวนโยบาย ภาระ หนาท่ี หรือแผนการดําเนินงานของ

หนวยงาน ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรวาหากนําระบบการจัดการความรูมาใชจะ

สอดคลองหรือสนับสนุนวิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานอยางไร   

ขอขอมูลแนวนโยบาย แผนงาน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการท่ัวไป 

หรือสํานักงานอธิบดี ซ่ึงเปนหนวยงานดานบริหารของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหรือ

ตรวจสอบกับนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือโดยอาจขอสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงาน

คดีปกครอง เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของสํานักงานในดานการจัดการความรู  

1.2) วิเคราะหแนวนโยบาย หรือแผนงานท่ีไดจากขอ 1 (1.1) วา สามารถนําระบบจัดการ 

ความรูมาชวยเสริม หรือสนับสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน นั้น อยางไร      

จัดทําแผนกิจกรรม 3 ป โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู การสรางความเขาใจ การ

ประชาสัมพันธ เผยแพร เพื่อสรางวิสัยทัศน ความเขาใจการจัดการความรู และพันธกิจดาน คน 

กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยแผนจะตองระบุถึงการนําระบบ Kms มาใชเพื่อสนับสนุน

วิสัยทัศน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของหนวยงาน โดย 

2.1) อาจขออนุญาตจัดทําหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู 

2.2) อาจเผยแพรทาง WebSite ของสํานักงานท่ีมีอยูแลว พรอมจัดใหมี WebBoard หรือ 

Forum สําหรับตอบขอสงสัย  
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2.3) อาจประกาศเผยแพรโดยการปดประกาศ ณ สํานักงาน นั้น ๆ  

นําเสนอรายงานการจัดกิจกรรมตอ Km Team ของสํานักงาน เพื่อตรวจสอบผลความ

เปนไปได ความสําเร็จของกิจกรรม  

หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ีรวมกับ

ผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หาก

ไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดี

ยิ่งข้ึน   

 

3.2.1.6 MAN2 Organization Management 

การจัดการองคกร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure+Jobs (CoP = 

KM, KE, Experts, Users)) 

วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีปกครอง (กอนมีระบบการจัดการความรู) และทําการ

วิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิม1.1)ขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการ

ท่ัวไป หรือสํานักงานอธิบดี เพื่อศึกษาถึงโครงสรางของสํานักงานคดีปกครอง วา มีโครงสราง

ประกอบดวยหนวยงานใด มีภาระ หนาท่ี อยางใด การดําเนินงานมีลําดับ ข้ันตอนการทํางานอยาง

ใด  

1.2) จัดทําแผนผังองคกร ในเร่ือง งานคดี และงานท่ีไมเกี่ยวกับคดี เชน งานสนับสนุนงาน

คดี   

1) ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อดําเนินการ

ตามพันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการจัดการความรู

เพิ่มเขามา) โดย  
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1.1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ังในรูปแบบ

ใด เชน ตั้งหนวยงานใหม ตั้งคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตองศึกษาใน

รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

1.2) ทําการศึกษา วิเคราะห ภาระ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการ

ความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน โครงสรางการดําเนินงาน (ซ่ึงจะตองศึกษาในรายละเอียด 

และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

1.3) นําแผนผังท่ีไดจาก ขอ 1) 1.2) มาวิเคราะหกับ ขอ 2) 1.1) และ 1.2) โดยจัดทําเปนผัง

โครงสรางการทํางานใหม ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน   

1) ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ ปรับปรุง บทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อดําเนินการ

ตามพันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการจัดการความรู

เพิ่มเขามา) โดย  

1.1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ังในรูปแบบ

ใด เชน ตั้งหนวยงานใหม ตั้งคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตองศึกษาใน

รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

1.2) ทําการศึกษา วิเคราะห ภาระ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบการจัดการ

ความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน โครงสรางการดําเนินงาน (ซ่ึงจะตองศึกษาในรายละเอียด 

และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม)  

1.3) นําแผนผังท่ีไดจาก ขอ 1) 1.2) มาวิเคราะหกับ ขอ 2) 1.1) และ 1.2) โดยจัดทําเปนผัง

โครงสรางการทํางานใหม ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน   

2) จัดทํารางหนังสือเพื่อเสนอผูมีอํานาจ เพื่อขออนุมัติใหมีคําส่ังมอบหมายกําหนดตัว

ผูรับผิดชอบงาน Kms วา จะตองมีจํานวนกี่คน แตละคนรับผิดชอบงานดานใด ภาระหนาท่ีมีอยาง

ใด อยางนอยในงาน ENG1, ENG4, MAN1 อนึ่ง ในการพิจารณา เนื่องจากสํานักงานคดีปกครองมี

ทีมงาน KM อยูแลว จะตองดูประกอบดวยเพื่อมิใหงานซํ้าซอน   
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3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน   

 

3.2.1.7 MAN3 Project Management 

 การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 

Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมท่ัวไป 1) ตรวจสอบความรู 2) กรอบ

แนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS เขาใชงานสราง

กิจกรรม 6) ประเมินผล) 

1) จัดทําแผนการสรางระบบ Kms ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา  

1.1) จะตองมีแผนการดําเนินการเพื่อสรางระบบ โดยจะตองมีขอมูลอะไรบาง (ENG 3) ใน

ระบบจัดการความรู จะไดขอมูลจากท่ีไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & Explicit จะตอง

หาเพิ่มเติมจากท่ีไหน และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลตองมีคาใชจายดาน

ใดบาง (ประมาณการ) จะตองมีกี่ Cop (ของเดิม มี 1.สัญญาทางปกครอง 2.ละเมิดทางปกครอง 3.

คําส่ังทางปกครอง 4.คดีวินัย) รวมถึงการสรางระบบ IT และการนําขอมูลลงระบบ IT โดยจัดทํา

แผนการทํางานในรูปแบบ Gantt Chart โดยอาจแบงข้ันตอนการดําเนินการออกเปน ดังนี้  

1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  

1.1.2) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

1.1.3) สรางระบบ 

1.1.4) นําขอมูลลงระบบ 

1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ (ประเมินผล)  
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1.2) ตองจัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานในแตละภารกิจ

งานท่ีสําคัญ การประมาณการคาใชจายในงานน้ันๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหากมี) ตัวบุคคล

ผูรับผิดชอบ หรือบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานนั้นๆ กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของงงาน ท่ี

สอดคลองกับ Gantt Chart ในขอ 1 (1.1)  

1.3) กําหนดรูปแบบ โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team วา จะตองมีใคร มี

ตําแหนงหนาท่ีใด และรับผิดชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตองขอขอมูลในเร่ืองอัตรา กําลัง

บุคลากรจาก สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และอาจตองใหผูมี

อํานาจของสํานักงานนั้นๆ แตงต้ังหรือมอบหมายภาระ หนาท่ีให Project Team ดวย   

1.4) กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้นๆ เชน ตองมีผูท่ีทําหนาท่ี

รวบรวมขอมูล ผูท่ีทําหนาท่ีจัดทํา WebSite จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด ขอบเขตการ

ทํางานเปนอยางใด    

1.5) ทํารายงานการทํางานวิเคราะหปญหา อุปสรรค วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ      

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพ่ือตรวจสอบวา ไดดําเนินการ

ตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะ

สาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน   

 

3.2.1.8 RIN1 Human Resource Management  

 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 

ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง

งานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยในเบ้ืองตน

อาจมีตําแหนงตางๆ ดังนี้  
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-KM ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

-COPs ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

-KE ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

-KMS Support ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน  

2) จัดทําขอเสนอแนะในเรื่องจํานวน และวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากร(ประมาณ 5 ป

ขางหนา) โดย 

2.1) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 1) 1.1) มาวิเคราะห และอาจขอขอมูลจากหนวยงานท่ีจัด

อัตรากําลังวา ในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนกี่คน คุณวุฒิใด และ

รวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานคดีปกครองวา บุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

กําหนดในขอ 2.2.1) จํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูลสําหรับใชแตงต้ังในอนาคต 

2.3) ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการ เพ่ือจัดทํา

แผนกําลังคน 5 ป  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอื่น) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน   
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3.2.1.9 RIN2 Training  

 การฝกอบรม (Duties+Tasks->Knowledge+skill+attitude-> Gap Analysis -> training 

needs) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฎิบัติ 

รวมท้ังวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (สถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายอัยการ) หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีความชํานาญและเช่ียวชาญดานการจัดฝกอบรม เชน มีวิธี

ฝกอบรมโดยวิธีใดบาง ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเนื้อหาใดบาง งบประมาณไดมาจากท่ีใด 

2) จัดทําขอเสนอ นําขอมูลท่ีไดในขอ 1) มาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน เปนแนวทางในการ

กําหนดและจัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  

   2.1) ในการพัฒนาผูบริหารดานจัดการความรู จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขาอบรม

ตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปนไมต่ํากวา C8 หรือ

ขาราชการอัยการตองไมต่ํากวาอัยการผูเช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ

จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร 

 2.2) ขอเสนอการฝกอบรมวิศวกรรมความรู วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขา

อบรมตองมีพื้นฐานเรื่องใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ

จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร 

 2.3) ขอเสนอฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป วาจะตองอบรมในเรื่องใดบาง คนท่ีจะเขาอบรมตอง

มีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการจัดการ

อบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร  
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3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน 

 

3.2.1.10 RIN3 Knowledge Management  

 การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 

1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS และแหลงขอมูลตางๆ 

ท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู 

Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, RIN2, 

RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วาเปนเอกสาร

ประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูลในการ

ทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บ   

2) จัดทําระบบ MySite และนําขอมูลท้ังหมดเก็บลง MySite ใน Microsoft SharePoint และ

บันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD เพื่อเปนขอมูล BackUp ไวอีกช้ันหนึ่ง  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
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3.2.1.11 RIN4 Infrastructure  

 - โครงสรางพ้ืนฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, Cost of 

Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

  1) ทําการขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพ้ืนฐานในการดําเนิน

โครงการ จัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware, Software และระบบ Network จากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ (สํานักงานกิจการทั่วไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) เพื่อนํามาวิเคราะหในการ

สรางและใชงานระบบ Kms วาจะตองมี Hardware, Software และระบบ Network อะไรบาง ท่ีมีอยู

แลวใชไดหรือไม และตองมีอะไรเพ่ิมถึงจะเหมาะสมกับระบบ Kms โดยตองสอดคลองกับ ENG2 

และตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  

  2) จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware, Software และระบบ Network 

เพ่ือใชกับ KMS เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับ

กิจกรรมการจัดการความรู รวมท้ังตองมีแผนการจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

  2.1) ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด   

  2.2) ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคาเทาใด  

  3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด  เพ่ือท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ัง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
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3.2.1.12 REU1 Asset Management  

- การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, 

Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, 

keep, upgrade, replace, dispose) 

  1) ทําการขอขอมูลงานครุภัณฑท่ีเกี่ยวกับงานจัดการความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

(สํานักงานกิจการทั่วไป สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) และขอขอมูล หลักเกณฑ วิธีการใน

การวิเคราะหการใชงานครุภัณฑ แลวทําการวิเคราะหขอมูลการใชงาน อายุการใชงาน ประวัติ

อุปกรณ ฯลฯ ตามหลักเกณฑท่ีไดมา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาครุภัณฑของระบบ Km 

ใหสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 จะตองใชทรัพยสินท่ีมีอยูหรือจะมีในอนาคตใหคุมท่ีสุด 

  1.1) จัดทํารายงานวิเคราะหการใชประโยชนปจจุบันเปรียบเทียบอนาคต 

  1.2) จัดทําขอเสนอแนะในการใชของเดิมท่ีมีอยูแลว ของใหม ซ้ือเพิ่ม งบประมาณในการ

บํารุงรักษา  

  1.3) ตองทําแผนการใชจายเพ่ือถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA เฉพาะ Computer ท่ีใชใน

ระบบ KMS 

  2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
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3.2.1.13 REU2 Reuse Program Management 

 การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Normalization)  

1) ตรวจสอบสํารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถนํามาใชได จากระบบ KMS ท่ีมีอยูใน 

KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ อส. ตองมีการทํารายงาน

การเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม 

1.1) ตองมี Template ของ COP,task,inference,domain,knowledge base ในระบบ KMS  

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน  

 

3.2.1.14 REU3 Domain Engineering 

 ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 

1) ทําการวิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไรไป

ใชซํ้าไดบาง ภายใตเง่ือนไขวาตองใชซํ้าไดมากท่ีสุด และจัดทํารายงานหัวขอความรูท่ีสามารถนําไป

ประยุกตตอได เพื่อลดงานในการทําการจัดการความรูเร่ืองท่ีคลายกัน   

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 

เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง

ตอไปใหดียิ่งข้ึน รายละเอียดตาม คูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2553  
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3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

หลังจากท่ีไดเตรียมวาระการสัมภาษณ และทําการสัมภาษณผูบริหารแลว ทําการวิเคราะห 

สังเคราะห ตามหลักการของ CommonKADS โดยวิธีการตรวจสอบคําสําคัญ (Key word) จากบท

สัมภาษณ เพ่ือหาภารกิจงานสําคัญท่ีเปนงานวิกฤติขององคกร ตรวจสอบตัวผูเช่ียวชาญ ซ่ึงจากการ

สัมภาษณผูบริหาร สรุปสาระสําคัญได ดังนี้   

 ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในเร่ืองการรับ

สํานวนคดีของพนักงานอัยการวามีเทคนิคอยางไร มีองคความรูอยางไรบาง หรืออาศัยประสบการณ

จากพนักงานอัยการผูเช่ียวชาญท่ีดําเนินคดีมาแลววาจะมีเทคนิคสอดแทรกในการดําเนินคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร  และทุกข้ันตอนควรจะมีคําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปนความรูกับบุคลากร            

ท่ีจะเขามาศึกษา 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

ตองทํางานดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาไมนอยกวา 5 ปและใหความสนใจในดานวิชาการดวย 

ซ่ึงผูบริหารใหไปพิจารณาเองตามเง่ือนไขท่ีทานกําหนด  

กําหนดผูใชงาน  

พนักงานอัยการ นิติกร สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

ปญหาวิกฤติท่ีสมควรแกไข  

     การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมีหลายข้ันตอน ปญหาสําคัญท่ีจะตองรีบแกไขคือใน

ข้ันตอนการทําพิจารณาวินิจฉัยในการรับคดี 

การแบงประเภทผูใชงาน 

1.ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย  

2. ผูเชี่ยวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน  
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3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ท่ีเร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

แลวยังไมมีประสบการณซ่ึงอาจรวมถึงนิติกร และผูชวยอัยการ 

 

ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 

1. ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย ความรูดานการดําเนินคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากรที่เปนหลักสําคัญๆ ท่ีใชในการบริหาร 

2. ผูเชี่ยวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ความรูดานการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรที่ใชในการแกปญหาในการทํางาน 

3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ความรูเบ้ืองตนในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

นโยบายหรือวิสัยทัศนของอธิบดีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรดานการจัดการความรู  

 “สํานักงานคดีคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรจะใหความยุติธรรมและสรางความเปนธรรมกับ

ทุกฝายในการพิจารณาคดี และสรางผูเช่ียวชาญเฉพาะดานของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร” 

หลังจากนั้นไดเตรียมวาระการสัมภาษณ และทําการผูเช่ียวชาญแลว ไดทําการสรุป

สาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ แลวทําการวิเคราะห สังเคราะห ตามหลักการของ 

CommonKADS โดยพิจารณา เพื่อตรวจสอบ Task, Inference, Domain, Knowledge Base, 

Ontology   

หลักการสําคัญใน เร่ือง วิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (TASK) (ความผิดเกี่ยวกับ

การเงินและการธนาคาร) เฉพาะในสวน การรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ (SUB TASK)                    

มีเทคนิคอยางไร มีองคความรูอยางไรบาง หรืออาศัยประสบการณจากพนักงานอัยการผูเช่ียวชาญ 

ไดคําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปนความรูกับคนท่ีจะเขามาศึกษา 

ปญหาสําคัญ 

ข้ันตอน การรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ (CRITICAL TASK)  
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  การตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการจะพิจารณาเร่ิมต้ังแตภารกิจไปจนถึงศาล

พิพากษาในคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารในเร่ือง การตรวจรับสํานวนคดีของพนักงาน

อัยการ กลาวโดยสรุป กระบวนการอาจแบงออกไดเปน 3 ข้ันตอน ไดแก    

   1. กระบวนพิจารณาเร่ิมตน (IN Put)    

2. กระบวนการระหวางพิจารณาคดี (Process)    

3. กระบวนการเสร็จส้ิน (Out Put) 

 1. การพิจารณาเบื้องตน 

-  ภารกจิ 

-  สํานวนคดีของพนักงานสอบสวน                         

-  การรับสํานวนคดีเศรษฐกจิและทรัพยากร 

-  ผูเสียหายคดเีศรษฐกิจและทรัพยากร 

 

    2. กระบวนการระหวางพิจารณาคด ี

-  การสอบสวนเพิ่มเติม 

-  การรางคําฟอง 

-  การดําเนินคดีในช้ันศาล 

 

  3. กระบวนการเสร็จสิ้น 

-  คําพิพากษา     

Inference In  put 

Inference Process 

               Inference Process 
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   Knowledge  Base 
-  กฎกระทรวง   -  การแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 
-  ระเบียบ   -  สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนนิคดีของพนักงานอัยการ            
                              พ.ศ. 2547 ขอ 49 และ56 
-  คําส่ัง - กรมอัยการท่ี 26/31 
 - สํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 71/2554 
 - สํานักงานคดเีศรษฐกิจและทรัพยากร ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 
 ภายหลังจากท่ีไดสัมภาษณผูบริหารระดับสูง, ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงานของสํานักงานคดี
เศรษฐกิจและทรัพยากร จํานวน 5 ทาน แลว จึงไดสรุปสาระสําคัญโดยทําการวิเคราะห สังเคราะห
ตามหลักการ ของ Command KADS เพื่อพิจารณาตรวจสอบ Task, Inference, Domain, Knowledge 
Base และOntology เปนตน 
 หลักการสําคัญในคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร เฉพาะในสวนการพิจารณา
รับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ (Sub Task) ในเบื้องตน สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร             
มีขอพิจารณา และแนวทางในการจะรับสํานวนคดีของพนักงานสอบสวนอยางไร ตองมีองคความรู
อยางไรบาง และหรือ ตองอาศัยประสบการณเปนพิเศษอยางไรท่ีจะตองอธิบายใหกับบุคลากร
ผูปฏิบัติงานทุกทานไดมีความรูความเขาใจวา สํานวนคดีดังกลาวเปนคดีท่ีอยูในอํานาจ หนาท่ี ของ
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหรือไมอยางไร และถึงแมวาคดีอาญาท่ัวไปกับคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรจะมีวัตถุประสงคในดานการอํานวยความยุติธรรมเชนเดียวกันก็ตามแตลักษณะของ
ประเภทคดีรวมถึงองคประกอบของความผิดในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ก็ยังมีความแตกตางกัน
ในสาระสําคัญเปนความผิดท่ีเช่ือมโยงเกี่ยวของกับเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย ซ่ึงโดยสภาพของ
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เปนคดีมีความสลับซับซอนและขอเท็จจริงในสํานวนคดีไมมีประจักษ
พยานเปนคดีท่ีผูตองหามีความฉลาดรอบรูสามารถนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการกระทํา
ความผิดได เชน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังนั้น ทางสํานักงาน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรจึงตองสรางใหพนักงานอัยการมีความชํานาญเฉพาะทางในดานการ
ดําเนินคดีท่ีเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรและควรตองมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงความสามารถในดานภาษาตางประเทศทั้งเนนเร่ืองความโปรงใสและการ
ตรวจสอบวินิจฉัยดําเนินคดีส่ังฟองหรือส่ังไมฟองเปนไปโดยถูกตองตามขอเท็จจริงหรือไมอยางไร
และมีความเปนธรรมแกผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีหรือไมอยางไร 
  สํานักงานอัยการสูงสุด เปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณใหพนักงานอัยการมี

อิสระในการส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมไดยืนหยัดเปนเสาหลักของ
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กระบวนการยุติธรรมรับใชประเทศชาติและสรางความเปนธรรมใหแกสังคมและประชาชน มาเปน

เวลายาวนานการกําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการในคดีความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร เปนไปตามคําส่ังของกรมอัยการ ท่ี 19/2534 มาถึงปจจุบันแตอยางไรก็ตาม เนื่องจาก

กฎหมายใหมๆ เชน มีการแกไขกฎหมายอาญา ในสวนของบัตรอิเล็กทรอนิกส ป พ.ศ.2544 และ

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร ป พ.ศ.2550 เปนตน มีรายละเอียดสาระสําคัญลํ้าหนา ระเบียบ คําส่ัง

ของพนักงานอัยการ อีกท้ังคําส่ังของกรมอัยการท่ี 19/2534 ท่ีไดกําหนด ประเภทคดีไวในความ

รับผิดชอบของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ก็ยังมิไดมีการแกไข ดังนั้น ปญหาวิกฤตท่ี

จะตองแกไขคือ ในข้ันตอนการตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ   

  ซ่ึงหากสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดใหชัดเจนวา สํานวนคดีประเภทใดข้ึนกับ

สํานักงานคดีอาญา  หรือสํานวนคดีใดข้ึนอยูกับสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรแลว  ก็จะเปน

ประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหกับทางพนักงานสอบสวนและหรือบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของ

กับคดีโดยสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรไดมุงเนนในเร่ืองของความโปรงใสในการปฏิบัติ

หนาท่ีและพรอมใหตรวจสอบไดจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของมีผลทําใหผูตองหาที่หามาติดตอ

กับทางสํานักงานอัยการสูงสุด และพนักงานสอบสวนเจาของสํานวนคดีก็จะไดรับความพอใจกับ

การบริการของทางสํานักงานอัยการสูงสุดในเร่ืองความชัดเจนทําใหผูตองหาหรือพนักงาน

สอบสวนไมตองกลับไปกลับมาในระหวางหนวยงานอีกท้ังจะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ

ผูตองหาท่ีจะไดเตรียมตัวหรือควรจะไดเตรียมตัวในการเตรียมทรัพยสินไปท่ีศาลท่ีมีเขตอํานาจ          

ซ่ึงในทางกฎหมายยังถือวาผูตองหาหรือจําเลยยังเปนผูบริสุทธ์ิจนกวาศาลจะไดมีคําพิพากษาจึงนับ

ไดวา มีความเปนธรรมใหกับผูเกี่ยวของทุกฝายในการดําเนินคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาว 

  

 

 

 

 



58 
 

TASK การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

(ในความผิดเก่ียวกับการเงินการธนาคาร) 

              1. ปญหาเกี่ยวกับการสงสํานวนคดีของพนักงานสอบสวน 

              2. ปญหาการตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ 

              3. ปญหาคูมือการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

       TASK                                      TASK 1  

 

      

  

 

 

 

                                                                  TASK   2 

 

 

               

                                                                    TASK 3 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 TASK การดําเนนิคดีเศรษฐกจิและทรัพยากร 

การดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร (ความผดิเกี่ยวกับการเงิน

การธนาคาร) 

การสงสํานวนคดีของพนักงาน

สอบสวน 

การตรวจรับสํานวนคดีของ

พนักงานอัยการ 

ปญหาคูมือในการดําเนินคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร 
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TASK AND CRITICAL TASK 
การจัดการความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

(ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร) 
              

 

IN PUT                                                                                                           OUT PUT   

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 TASK AND CRITICAL TASK 
 

สํานวนคดีของ
พนักงานสอบสวน 

การดําเนินคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร (ความผิดเกี่ยวกับ

การเงนิการธนาคาร) 

การรับสํานวนคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร 

ผูเสียหายคดีเศรษฐกิจ 

และทรัพยากร 

การสอบสวนเพิ่มเติม 

 

การรางคําฟอง 

การดําเนินคดีใน

ศาล 

คําพิพากษา 

PROCESS 
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โครงราง Knowledge Map 

ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดไดมีการจัดทําลงระบบ โดยความรูท่ีเปน Tacit และ Explicit ไดมีการจัดทํา
ออกเปน 

1. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน 

2. คูมือ การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

3. องคความรูสนับสนุนเชน คําพิพากษา หนังสือ ตํารา บทความ เปนตน 

4. Case Study 

5. แหลงขอมูลสารสนเทศ 

6. ขอมูลของผูเช่ียวชาญ 

7. Knowledge Map 
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ภารกิจสํานักงาน 
คดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร 

สํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการ  
พ.ศ. 2547 ขอ 49 และ 56 

แบงสวนราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด 

พ.ศ. 2546 

กรมอัยการที่ 26/2531 

กรมอัยการที่ 19/2534 

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 
2546 

สํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 71/2554 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ระเบียบ 

กฎกระทรวง 

คําส่ัง    
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ทุกสถานีตํารวจนครบาลในเขต 
กรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแตสถานีตํารวจ 
ท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดมีนบุรี 

กองบังคับการปราบปรามการ
กระความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจ 

กองบังคับการปราบปรามการ
กระความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม

ทางเทคโนโลย ี

กองบังคับการปราบปราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงสํานวนคดีของ

พนักงานสอบสวน 

กลาง 

ทองท่ี 
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สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3,4 (ศาลอาญากรุงเทพใต) 

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5 (ศาลอาญาธนบุร)ี    

คดีท่ีมีกําหนด 
เวลาฝากขังมีจํากัด 

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1,2 (ศาลอาญา)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับสํานวนคดี
เศรษฐกิจและ
ทรัพยากร 

เขตอํานาจศาล 

ความชํานาญของ
พนักงานสอบสวน
กลางและทองท่ี 

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 6,7 (ศาลพระโขนงและ
ศาลแขวงตลิ่งชัน)  

คดีท่ีมีความ 

สลับซับซอน 

คดีท่ีมี 
พยานหลักฐาน 

มาก 

ในเบ้ืองตนไม

แนใจวาจะอยูใน

อํานาจหนาท่ีของ

สํานักงาน

คดีอาญาหรือคดี

เศรษฐกิจและ

ทรัพยากร 
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ผูเสียหายบุคคลธรรมดา/ 
นิติบุคคล 

พนักงานอัยการขอเชิญมาพบในคดีท่ีมีขอเท็จจริง
สลับซับซอนหรือมีพยานหลักฐานมาก 

เรียกคาสินไหมทดแทนจากการกระทําความผิดของจําเลย  
ตามวิ.อาญา มาตรา 44/1   

พนักงานอัยการเรียกทรัพยสินหรือราคาแทนผูเสียหาย 
วิ.อาญา มาตรา 43   

อายุความรองทุกขในคดีความผิดอันยอมความได 
(รองทุกขภายใน 3 เดือนตาม ป.วิ อาญา มาตรา  96) 

มอบอํานาจรองทุกขกลาวโทษ 
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สอบสวนเพ่ิมเติม 

ตางจากคดีอาญาท่ัวไปเพราะในคดีเศรษฐกิจ
สวนใหญ ผูตองหามีความรูและสวนใหญในคดี

ท่ีไมมีประจักษพยาน 

มีความสลับซับซอนตองใหผูเสียหายได
เปดเผยขอมูล  มิฉะนั้นจะไมสามารถเอา
ขอเท็จจริงมาปรับเปนขอกฎหมายได 

เปนตัวบงชี้ถงึผูมีสวนรวมในการ
กระทําความผิดไดในระดับหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยานแวดลอม 

การไดรับผลประโยชนของ
บุคคลหรือนิติบุคคล 

พฤติการณการกระทําความผิด 
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ควรมีพยานเอกสารท่ีเชื่อถอืไดเปน
สวนประกอบท่ีเพียงพอท่ีจะพิสูจนถึง

ความผิดของจําเลย 

ตองทราบถึง อายุความเพ่ือมิใหคดีตอง          
ขาดอายุความ  และตองทราบในตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ และแนวคําพิพากษา 

ของศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การราง 
คําฟอง 

ขอกฎหมาย 

ขอเท็จจริง 
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การดําเนินคดี 
ในศาล 

การประสานงานกบั
พยาน 

เทคนิคการวา
ความคดี
เศรษฐกิจ 

ในบางคดีเหตุการณเกิดข้ึนนานมาแลว 
หรือมีขอเท็จจริงมคีวามสลับซับซอนทํา
ใหพยานอาจจดจําไมได จึงตองใหพยาน
ทบทวน 

พนักงานอัยการควรปฏิบัติงานอยูใน
สํานักงานที่มีความชํานาญใน
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อใหเกิด
ความรูและความเขาใจในเรื่องคด ี

พนักงานอัยการควรปรึกษาหารือกับ
ผูเชี่ยวชาญในสํานักงานกับประเด็น
สําคัญที่จะใหทําการสืบพยานวา
กระบวนการในการกระทําความผิด
นั้นมีความเปนมาอยางไร เพื่อแสดง
พยานหลักฐานใหศาลไดรับทราบ
ขอเท็จจริงดังกลาว 

ความชํานาญ 

ตองทําการศึกษาใหไดความรูใหมใน
สํานวนคดีทุกเรื่อง พนักงานอัยการตอง
สนใจพัฒนาความรูเพื่อใหทันกับการ
กระทําผิดของจําเลย 
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ในคดีบางคดีท่ีศาลใชดุลพินิจ
พยานหลักฐานท่ีมีแตพยานแวดลอม  
พนักงานอัยการจะไดพิจารณาคํา
พิพากษาใหเห็นวามีความยุติธรรม  
พนักงานอัยการอาจจะไมอุทธรณคํา
พิพากษาในคดีนั้น 

เปนคดีท่ีพนักงานอัยการใหนํา
พยานหลักฐานในสาํนวนคดีไปพิสูจน
ท่ีศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําความผิด
ตามคําฟองของพนกังานอัยการ และ
ศาลไดตัดสินซึ่งถูกตองและเปนธรรม
แลว 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําพิพากษา 

ลงโทษจําเลย 

ยกฟองยุติธรรม 



69 
 

 

 

 


