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บทท่ี 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 นําเร่ือง 

1) รายงานการสรางระบบการจัดการความรู KMS ทําอยางไร 

  ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงผลการสรางระบบ KMS ท่ีผูศึกษาไดทําการสรางข้ึนมาเพ่ือใช

ในการทดลองกับสมมุติฐานวา จะใชแกปญหาผูปฏิบัติงานไมมีความรูเพียงพอในการดําเนินคดีใน

คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรไดหรือไม การสรางระบบการจัดการความรู KMS ไดจากการดําเนินการ

ตาม ENG 1- ENG 4  

5.1.1 รายงานการสราง KMS    

          จากการที่ไดมีการสัมภาษณ ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ทําใหสามารถกําหนด วิสัยทัศน ผูใชงาน 

ปญหางานวิกฤติและการแกไข ข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมีรายละเอียด ดังนี้  

 1) การสัมภาษณผูบริหารเฉพาะในสวนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร                     

(ทานเศกสรรค  บางสมบุญ) 

 หลักการสําคัญตองคํานึงถึงขอกฎหมายและขอเท็จจริงอยางไรบาง มีเทคนิคอยางไรใน

ข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  มีองคความรูอยางไรบาง หรืออาศัยประสบการณ

จากพนักงานอัยการท่ีทําคดีมาแลวจะมีเทคนิคสอดแทรกในทุกข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ทุกข้ันตอนควรจะมีคําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปนความรูกับคนท่ีจะเขามาศึกษา 
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2) การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 

  ตองทํางานดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มาไมนอยกวา 5 ปมีความรูความสามารถทั้ง

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศรวมถึงไดใหความสนใจในดานวิชาการเกี่ยวกับ

ความผิดทางดานเศรษฐกิจและทรัพยากรดวย ซ่ึงสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรไดมีผูมี

ความรูความสามารถและใฝรูอยูหลายทานและไดกรุณาใหคําแนะนํา ทานอัยการอโยธัย งดงาม 

อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด ประจําสํานักงานคดีพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2    

3) ผูใชงาน 

พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาท่ี สํานักงานเศรษฐกิจและทรัพยากร  

4) ปญหาสําคัญท่ีสมควรแกไข 

 เนื่องจากการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  มีแนวทางปฏิบัติตามคําส่ังกรมอัยการ ท่ี 

19/2534 ในเร่ืองบัญชีความผิดมาจนถึงปจจุบันและยังไมไดมีการแกไขประเภทของความผิดท่ีใช

เทคโนโลยีแผนใหมท่ีผูตองหานําเขามาใชในการกระทําความผิด  เชน  พรระราชบัญญัติ

คอมพิวเตอร/บัตรอิเล็กทรอนิกส เปนตน และยังมีความเกี่ยวพันกับหนวยงานราชการภายใน

สํานักงานอัยการสูงสุด จึงทําใหเกิดความไมชัดเจนในการพิจารณาสํานวนคดีของหนวยงาน              

5) การแบงประเภทผูใชงาน (ENG2) 

(1) ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย  

(2) ผูเช่ียวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน  

(3) คือผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ท่ีเร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรแลวยังไมมีประสบการณซ่ึงอาจรวมถึงนิติกร และอัยการผูชวย 

6) ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 

(1) ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย ความรูดานการเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรที่เปนหลักสําคัญๆ ท่ีใชในการบริหาร 
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(2) ผูเช่ียวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน ความรูดานการดําเนินคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากรที่ใชในการแกปญหาในการทํางาน 

(3) ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ความรูเบ้ืองตนในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรในดานการจัดการความรู (MAN 1) 

 สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหความเปนธรรมกับคูกรณีทุกฝาย และมีผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยุติธรรม  

  2. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญในสวนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ทานจรุงเกียรติ 

ภาษีผล, ทานสมศักดิ์  ติยะวานิช, ทานประพฤทธ์ิ  จารุนิธิ,) 

 ไดทราบหลักการสําคัญในเร่ืองการพิจารณารับสํานวนคดีของทานผูเช่ียวชาญตามรายชื่อ

ขางตนแลว และยังไดขอเสนอแนะของทานอโยธัย  งดงาม, ทานภาสกร  หวานแกว, ทานปกรณ  

ธรรมโรจน ซ่ึงเปนพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 ไดให

ขอคิดวาตองคํานึงถึงขอกฎหมายและขอเท็จจริง ซ่ึงแตเดิมสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 

ไดยึดถือปฏิบัติ ในระหวางหนวยงานราชการภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด อาทิเชน สํานักงาน

คดีอาญา สํานักงานคดีศาลแขวง ในการพิจารณาสํานวนคดี ของพนักงานสอบสวนและจะใชดุลย

พินิจในการสงมอบสํานวนคดีใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามท่ีเห็นสมควร อยางไรก็ตามปจจุบันมี

ความผิดบางประการซ่ึงเปนเร่ืองใหมในการกระทําความผิด อาทิเชน ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ซ่ึงเกี่ยวพันและมีความเกี่ยวของกับหนวยงานตางๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนั้นจึงตองสราง

ความเขาใจท่ีถูกตองในการพิจารณานับสํานวนคดี อาทิเชน มีเทคนิคและมีข้ันตอนในการพิจารณา

รับสํานวนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร อยางไรบาง โดยอาศัยประสบการณจากพนักงานอัยการท่ีทํา

คดีมาแลววาจะมีเทคนิคในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรอยางไรบาง ท้ังนี้

เพื่อใหทุกข้ันตอนมีคําอธิบายใหเปนองคความรูกับผูท่ีจะเขามาศึกษาตอไป 
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1)ปญหาสําคัญและการแกไข   

เนื่องจากการพิจารณารับสํานวนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร นั้นจําตองมีการศึกษาความ

ชัดเจนในเร่ืองดังกลาว ปญหาสําคัญคือปญหาการรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ 

การแกไข คือ ใหหนวยงานตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของ เชน สํานักงานคดีอาญา สํานักงานคดี

พิเศษ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา สํานักงานคดีตางประเทศ รวมถึงสํานักงาน คดีศาลแขวง 

ตองรวมมือในการพิจารณาระเบียบคําส่ังเพื่อกําหนดประเภทความผิดใหทันกับกฎหมายใหมๆ              

ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

  2) ข้ันตอนการพิจารณาตรวจรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีเศรษฐกิจ 

โดยสรุป ตั้งแตรับเร่ืองจนถึงศาลช้ันตนพิพากษา 

มี 5 ข้ันตอนสําคัญ คือ 

  1.ประเภทคดี 

  2.เขตอํานาจศาล 

  3.การสอบสวน 

  4.การดําเนินพิจารณาคดี   

  5.การพิพากษาลงโทษจําเลย หรือ ยกฟองจําเลย 

 3) กรณีศึกษาและประโยชนท่ีได   

 การพิจารณารับสํานวนคดีของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ เพื่อประโยชนในการกําหนดภารกิจ

แนวทางในการปฏิบัติของหนวยงานใหมีความชัดเจน 

ประโยชนท่ีได คือทําใหแนวทางในการปฏิบัติของหนวยงานใหมีความชัดเจน 

 

 



74 
 

 4) อัตรากําลังคนท่ีเหมาะสม 

 สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีสํานักงานคดี 7 สํานักงาน แตปจจุบันแตละ

สํานักงานมีมีพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานประมาณ 5-6 คน รวมกับทานอัยการพิเศษฝาย ซ่ึงหาก

พิจารณาในดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงมีความสําคัญและมีการถนัดในการดําเนินคดีแลวยัง

ควรเพิ่มบุคคลากรที่มีความรู ความเขาใจในงานดังกลาวอีกสํานักงานละ 2–3 คน 

 3.รายงานวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG2) 

 ขอมูลพื้นฐาน 

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1-7 มีหนาท่ีรับผิดชอบงานดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และ

ฝายกิจการท่ัวไป มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนงานคดี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร มีอธิบดีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เปนผูบังคับบัญชา (Manager) มีพนักงาน

อัยการ เปนผูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และมีขาราชการธุรการเปน

ผูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนงานคดี (Knowledge Workers)  

  หนวยงานท่ีจะตองใช สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  

  ประเภทผูใชงานKMS 

  1. ผูบริหาร อธิบดี รองฯ และอัยการพิเศษฝาย   

   2. ผูเช่ียวชาญ พนักงานอัยการผูท่ีมีประสบการณในการทํางานในคดีมาระดับหนึ่งแลว                                   

  3.ผูใชงานท่ัวไป    

ซ่ึงท้ังสามประเภทจะเนนการใชงาน อาน (Read) และเขียน (Write) ขอมูลขอบเขตของผูใชงาน     

ระบบ KMS จะตองตอบสนองและสนับสนุนการใชงานใน 3 ลักษณะใหญๆ กลาวคือ  
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  1. อธิบดี รองฯ และอัยการพิเศษฝาย สนับสนุนขอมูลการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรท่ีเปนหลักสําคัญๆ ในดาน บริหาร กําหนดนโยบาย การส่ังการ การวางแนวปฏิบัติการ

เนินในคดีดํา  

  2. ผูเช่ียวชาญสนับสนุนขอมูลการดําเนินคดีท่ีใชแกปญหาในการทํางาน 

  3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติ) สนับสนุนขอมูลการดําเนินคดีเบ้ืองตนในการดําเนินคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร  

การสรางระบบแหงอนาคตในการแกปญหาของการทํางาน  ระบบจะมี  Function             

ระบบสืบคนขอมูลเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรท่ีเปนระบบสามารถสืบคนทาง อินเตอรเน็ต 

และอินทราเน็ตไดตลอด 24 ช่ัวโมง มีการกําหนดตัวผูเช่ียวชาญเพื่อใหคําปรึกษา แนะนําในเร่ือง

ของวิธีพิจาณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีการระบุตัวผูเช่ียวชาญแตละประเภทงานไว ซ่ึงในคดี

สําคัญผูบริหารสามารถใชตรวจสอบ และมอบหมายงานคดีตามความเช่ียวชาญได และเปนระบบท่ี

เก็บรวบรวมความรูท่ีไดจากประสบการณท่ีไมมีในหนังสือ ตํารา เขาไวเปนระบบ ซ่ึงสามารถ

ตรวจสอบและสืบคนได  

โครงสรางและบุคลากรของระบบ  KMS 

  1. Knowledge Manager ไดแก อธิบดี  

  2. Project Manager ไดแก รองอธิบดี, อัยการพิเศษฝาย หรือผูท่ีอธิบดีแตงต้ัง 

  3. ผูเช่ียวชาญ  ไดแก ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานดานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาแลวไมตํากวา 5 ป และมีความรูความสามารถ

ในการใฝหาความรูทางดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรอยูตลอด  

  4. Knowledge Engineer ไดแก พนักงานอัยการผูมีความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

และดาน IT ท่ีอธิบดีแตงต้ัง 

  5. KMS Support  ไดแก พนักงานอัยการอ่ืน และนิติกรท่ีอธิบดีแตงต้ัง  
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  ในการใชงานนั้น บุคลากรในระบบ KMS มีฐานะเปนบุคลากรในระบบ แลว ยังมีฐานะ

เปนผูใชงานอีกดวย การใชงานมีสองรูปแบบ คือ  

  1.ใชงานในฐานะผูใชงาน (ตามที่แบงเปน 3 ประเภทขางตน) ซ่ึงการใชงานโดยท่ัวไป จะ

เปนการ อาน (Read) และเขียน (Write) ขอมูล  

  2. ใชงานในฐานะผูทําหรือบริหารจัดการระบบ KMS จะเปนการใชงาน อาน (Read) เขียน 

(Write) และเพิ่มเติมในสวนของการลบ (Delete) และแกไข (Edit) ขอมูล 

  การนําความตองการของผูใชงานจริงมาสรางระบบ เพื่อใหไดการยอมรับจากผูใชงานจริง 

โดยจะมีการสัมภาษณผูบริหารถึงภารกิจงานท่ีตองการใหทํา และใชวิธีการแบบสอบถาม

ความตองการ การใชงาน และจากผลสํารวจความตองการ การใชงานระบบ KMS ท่ีไดทําการ

สอบถามความตองการจากพนักงานอัยการและนิติกร สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่เปน 

KM TEAM ในสวนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร) ใน

ระบบ KMS ควรจะตองมีเร่ือง ดังตอไปนี้ 

  1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและ

คําส่ังของศาลอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็วโดยในการจัดทํา จะแบงออกเปน  

  1.1 กฎหมายและระเบียบ (ระบบ Law Bank)  

  1.2 คูมือ  

  1.3 ความรูสนับสนุน เชน หนังสือ ตํารา คําพิพากษา คําส่ัง 

  2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี โดยจะ

จัดทําตัวอยางการฟอง/คําใหการในประเภทคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

  3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) เพื่อใชใน

การส่ือสารและเขาใจไดงาย 
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โดยจะจัดทําการข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในภาพรวม เช่ือมโยง

เอกสารท่ีเกี่ยวของ ตามมาตรฐานของ Common KADS  

  4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ   

  โดยในการจัดทําจะมีการใหผูท่ีมีปญหาในการทํางานต้ังกระทูถาม และผูเช่ียวชาญของ

ระบบจะเปนผูตอบ 

  5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได 

โดยในการจัดทําจะเช่ีอมโยงไปยัง  

  5.1 สํานักงานอธิบดี อัยการพิเศษฝาย 1-7 

  5.2 สํานักงานคดีอาญา, คดีศาลแขวง, คดีพิเศษ, คดีทรัพยสินทางปญญา, คดีตางประเทศ 

  5.3 สํานักงานอัยการสูงสุด  

  6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญโดยจะมีการเก็บรายช่ือ

ผูเช่ียวชาญในการดําเนินคดีไวในระบบ เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร  

  7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน  

โดยในการจัดทํา เม่ือมีการประกาศ แจงเวียนเร่ืองตางๆ ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรในเร่ืองใดจะขอใหนําประกาศ แจงเวียนเร่ืองนั้นๆ มาลงในระบบ KMS อีกสวนหนึ่งดวย 

เพื่อสะดวกแกผูปฏิบัติงานสามารถสืบคนทางอินเตอรเน็ตได  

  8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน 

โดยในการจัดทํา เม่ือสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมีกิจกรรมของสํานักงานใน 

เร่ืองใด เชน จัดสัมมนา ก็จะมีการลงกิจกรรมนั้นในระบบ  

  9. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน  
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  โดยในการจัดทําหากคดีใดเปนท่ีสนใจของประชาชน หรือคดีท่ีมีความสําคัญจะมีการนํามา

ลงในระบบ (ในสวนท่ีเปดเผยได) เพื่อเปนขอมูลแกผูท่ีสนใจ  

  10. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)   

  โดยในการจัดทําจะมีเวทีสําหรับเสวนาแสดงความเห็นในระบบ KMS ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ

คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ผูใชงานในระบบสามารถรวมแสดงความเห็นในประเด็นหัวขอนั้นๆ

ได  

  11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร)  

  โดยในการจัดทําจะเปนการนําคําสําคัญ Ontology ของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาใสใน

ระบบ เพื่อท่ีใหผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานรวมกันใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ เปนสาระนุกรมเปด  

  12. ระบบ KMS จะตองมีSearch (ระบบสืบคน)  

  โดยในการจัดทําระบบ KMS จะตองมีระบบการคนหาขอมูลท่ีสืบคนไดอยางรวดเร็ว ไมวา

จะเปน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา คําส่ัง  

ความตองการในการใชงานท้ัง 12 รายการ จะตองใชงานโดยผูใชงาน ท้ัง 7 ประเภท ดังนี้  

1. Knowledge Manager  (ใชงานและจัดการระบบ) 

2. Project Manager                  (ใชงานและจัดการระบบ) 

3. Knowledge Engineer  (ใชงานและจัดการระบบ)    

4. KMS Support                     (ใชงานและจัดการระบบ) 

5. ผูบริหาร 

6. เช่ียวชาญ  

7. ผูใชงานท่ัวไป                           
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ซ่ึงผูใชงานท้ังหมดสามารถเขาใชงาน รายการท้ัง 12 รายการได แตจะมีขอบเขตในการใช

งานแตกตางกันไป ตามความเหมาะสมของการใชงาน ซ่ึงผูใชงานทุกประเภทจะมีสิทธิพื้นฐาน          

คือ อาน (Read) ขอมูลได ท้ัง 12 รายการ สวนสิทธิในการ แกไข (Edit) เขียน (Write) ลบ (Delete) 

ตองจํากัดตามความเหมาะสมของการใชการและประเภทผูใช ตาม ENG 3  

ขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบ  

  ระบบ KMS คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร จะเปน

แหลงความรูดานกฎหมายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรทุกประเภท และมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานใน

การดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ตามวิสัยทัศนของผูบริหาร ซ่ึงในระบบมีระบบการจัดเก็บ

ขอมูลในดานกฎหมายการเงินการธนาคาร ในระบบอยูแลว ไมวาจะเปน กฎหมาย ระเบียบ คํา

พิพากษา คําส่ัง หนังสือ ตํารา และมีระบบผูเช่ียวชาญคอยใหคําปรึกษาและแนะนําแกผูใชงาน

(Forum Discussion) นอกจากนั้น ตองสนับสนุนงานในดานการบริหาร จัดการ การกําหนดนโยบาย 

การวางแนวปฏิบัติในการทํางานของผูบริหาร สนับสนุนการแกปญหาในการทํางาน และสนับสนุน

ขอมูลการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยผูบริหารสามารถเขาไปใชงานคนหาขอมูลคดี

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อศึกษาแนวทางในการดําเนินคดี แลวอาจ

ใชในการกําหนดแนวนโยบายในการดําเนินคดี เชน รวดเร็ว, ตรวจสอบได รวมถึงแนวปฏิบัติให

พนักงานอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรปฏิบัติไปเปนแนวทางเดียวกัน ในสวนการ

แกปญหาในการทํางาน ระบบจะมีผูเช่ียวชาญคอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือ

ผูปฏิบัติงาน หากมีปญหา ซ่ึงนอกจากจะติดตอจากระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพท

อีกชองทางหนึ่ง ระบบและสนับสนุนขอมูลการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยจะมีขอมูล

เกี่ยวกับการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไมวาจะเปนกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาหรือคําส่ัง 

และข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เห็นไดชัดจาก Knowledge Map ทําใหผูท่ีแมจะ

ไมมีความรูและประสบการณสามารถเขาใจข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรได  
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ขอกําหนดการใชงานระบบการจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท 

  ผูใชงานในระบบไดแก 

1. ผูบริหาร อธิบดี รองฯ และอัยการพิเศษฝาย ใชในการกําหนดแนวนโยบายในการ

ดําเนินคดี รวมถึงแนวปฏิบัติใหพนักงานอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ปฏิบัติไปเปน

แนวทางเดียวกัน ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร   

  2. ผูเช่ียวชาญ พนักงานอัยการผูท่ีมีประสบการณในการทํางานในคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรมาระดับหนึ่งในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

  3. ผูใชงานท่ัวไป ผูท่ียังไมเคยทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร หรือเพิ่งเร่ิม ใชสนับสนุน

ขอมูลการดําเนิน 

  ซ่ึงผูใชงานท้ังสามประเภทสามารถเขาใชงาน Function การใชงาน 12 ประเภทขางตนได 

แตจะมีขอบเขตการใชการท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้  

ตาราง 5.1 ระบบ KMS 
  1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและ
คําส่ังของศาลภาษีอากรอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชสนับสนุนในการคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ             

และทรัพยากร 

ผูเช่ียวชาญ   ใชสนับสนุนในการคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ             

และทรัพยากร 

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชสนับสนุนในการคนหาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจ             

และทรัพยากร 
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 2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี 

โดยท่ัวไปการใชงานในสวนนี้ จะสนับสนุนงานของผูใชงานท่ัวไป ในการศึกษาจากคดีตัวอยาง  

  3. ระบบ KMS จะตองมีKnowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) เพื่อใชใน

การส่ือสารและเขาใจไดงาย โดยท่ัวไปการใชงานในสวนนี้ จะสนับสนุนงานของผูใชงานท่ัวไป ใน

การศึกษาข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

  4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก 

  

5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ได 

  

 

 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชในการถาม-ตอบ ขอสงสัยเพ่ือแกปญหาในการทํางาน 

ผูเช่ียวชาญ   ใชในการถาม-ตอบ ขอสงสัยเพ่ือแกปญหาในการทํางาน 

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชในการถาม-ตอบ ขอสงสัยเพ่ือแกปญหาในการทํางาน 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชสนับสนนุการสืบคนขอมูลภายนอกหนวยงานคดเีศรษฐกจิและทรัพยากร 

ผูเช่ียวชาญ   ใชสนับสนนุการสืบคนขอมูลภายนอกหนวยงานคดเีศรษฐกจิและทรัพยากร 

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชสนับสนนุการสืบคนขอมูลภายนอกหนวยงานคดเีศรษฐกจิและทรัพยากร 
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6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตองผูบริหารใชตรวจสอบ

และหาตัวผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ ในการมอบหมายใหทําคดีสําคัญ  

 7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน  

 8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน 

  ผูบริหาร สนับสนุน การบริหารงานในการกําหนดการจัดทํากิจกรรมของสํานักงาน ไมวา

จะเปนกําหนดระยะเวลาในการประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ และอาจใชในการมอบหมายงานให

บุคคลากรดําเนินการตามกรอบระยะเวลาท่ีผูบริหารกําหนด  

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชในการคนหาและติดตอกบัผูเช่ียวชาญ

ผูเช่ียวชาญ   ใชในการคนหาและติดตอกบัผูเช่ียวชาญ

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชในการคนหาและติดตอกบัผูเช่ียวชาญ

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรในองคกร แจงขาว แจงขอมูลตาง ๆ

ผูเช่ียวชาญ   ใชในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรในองคกร แจงขาว แจงขอมูลตาง ๆ

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชในการติดตอส่ือสารกับบุคลากรในองคกร แจงขาว แจงขอมูลตาง ๆ

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชในการตรวจสอบกิจกรรมของสํานักงาน  

ผูเช่ียวชาญ   ใชในการตรวจสอบกิจกรรมของสํานักงาน  

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชในการตรวจสอบกิจกรรมของสํานักงาน  
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 9.ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน  
 

 
  10.ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)  
 

 
 11.ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร)  
 

 

 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 
ผูบริหาร ใชในการรวมกันพิจารณาในเร่ืองท่ีเรงดวนท่ีเปนปญหาที่นาสนใจตาม

สถานการณ 
ผูเช่ียวชาญ   ใชในการรวมกันพิจารณาในเร่ืองท่ีเรงดวนท่ีเปนปญหาที่นาสนใจตาม

สถานการณ 
ผูใชงานท่ัวไป 
(ผูปฎิบัติ) 

ใชในการรวมกันพิจารณาในเร่ืองท่ีเรงดวนท่ีเปนปญหาที่นาสนใจตาม
สถานการณ 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 
ผูบริหาร ใชในการแสดงความเหน็ท่ัวไป ๆ
ผูเช่ียวชาญ   ใชในการแสดงความเหน็ท่ัวไป ๆ
ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชในการแสดงความเหน็ท่ัวไป ๆ

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 
ผูบริหาร ใชในการแสดงความเหน็ ในประเด็นวิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

และรวบรวมคําสําคัญของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
ผูเช่ียวชาญ   ใชในการแสดงความเหน็ ในประเด็นวิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  

และรวบรวมคําสําคัญของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
ผูใชงานท่ัวไป 
(ผูปฎิบัติ) 

ใชในการแสดงความเหน็ ในประเด็นวิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  
และรวบรวมคําสําคัญของคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 
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  12.ระบบ KMS จะตองมีSearch (ระบบสืบคน)  

 

 13. Knowledge Pack (เพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 
ผูบริหาร ใชเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลตาง ๆ 
ผูเช่ียวชาญ   ใชเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลตาง ๆ 
ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบคนขอมูลตาง ๆ 

ผูเก่ียวของ วัตถุประสงค 

ผูบริหาร ใชเพื่อศึกษาเนื้อหาในเร่ืองการดําเนนิคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

ผูเช่ียวชาญ   ใชเพื่อศึกษาเนื้อหาในเร่ืองการดําเนนิคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฎิบัติ) ใชเพื่อศึกษาเนื้อหาในเร่ืองการดําเนนิคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
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รูปท่ี 5.1 คูมือการใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูใชงานทั่วไป (ผูปฏิบัติ) และผูท่ีสนใจงานในดานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรนี้ สามารถเขามาศึกษาและใชงานไดท่ี  

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t19/K19_T1/T1_IP3/SitePages/Home.aspx 

หลังจากท่ีทานเขามาในระบบ KMS ซ่ึงเปนองคความรูท่ี 19 แลวจะไดหนาท่ีดังน้ี 

 

รูปท่ี 1 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

การใชงาน 

1.การเรียนรูเพื่อการใชงาน สามารถคลิกจากระบบตามลําดับได     

โดยฝงซายมือของทานจะเปนข้ันตอนการดําเนินการ ตามลําดับกระบวนการ ล้ินชักความรู 

ซ่ึงทานสามารถคลิกเขาไป เพื่อดูรายละเอียดในข้ันตอนนั้นๆ ได เชน หากทานคลิกเลือกเมนู 

สํานวนคดีของพนักงานสอบสวน ระบบจะนําทานไปสูข้ันตอนในสวนสํานวนคดีของพนักงาน

สอบสวน วา ตองพิจารณาเร่ืองใด ตามหลักการใด ตามภาพตัวอยาง (รูปท่ี 2 และ 3) 
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รูปท่ี 2 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

 

รูปท่ี 3 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

  หากทานคลิกในลําดับตอๆ ไป จะนําไปสูหลักการในเร่ืองนั้นๆ เชน หากทานคลิก สวน

ทองถ่ิน ระบบจะพาทานไปสู รายละเอียด ในสวนทองถ่ิน คือ ทุก สถานีตํารวจนครบาลใน

กรุงเทพมหานครเวนแตสถานีตํารวจท่ีอยูในเขตอํานาจของศาลจังหวัดมีนบุรี (รูปท่ี 4) 
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รูปท่ี 4 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

         นอกจากทานจะคลิกท่ีเมนูลําดับข้ันตอนดานซายมือไดแลว ทานยังสามารถเลือกคลิกลงไป

ในแผนภาพท่ีตองการจะศึกษา เพื่อรูลําดับข้ันตอนไดโดยตรง (รูปท่ี 5) 

 

รูปท่ี 5 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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ผลก็จะไดเหมือนกับทานเลือกคลิกท่ีเมนูดานซายมือ ซ่ึงกระบวนการดานซายมือ และ

แผนภาพจะเช่ือมโยงกันเปนกระบวนการในการตรวจรับสํานวนท้ังกระบวนการ ทานสามารถคลิก

ตามลําดับกระบวนการดานซายไปตามลําดับ หรือตามแผนภาพไปตามลําดับ โดยกระบวนการใน

ภาพจะแบงเปน 

  1. กระบวนการเร่ิมตน (INPUT) จะอยูทางดานซายมือของแผนภาพ มี 4 ลําดับ 

  2. กระบวนการพิจารณา (PROCESS) จะอยูตรงกลางของแผนภาพ มี 3 ลําดับ 

  3. กระบวนการเสร็จส้ิน (OUTPUT) จะอยูทางดานขวามือของแผนภาพ มี 1 ลําดับ  

ในสวนเมนูดานซายมือ และแผนภาพ จะชวยใหทานสามารถเขาใจกระบวนการในการ

ตรวจรับสํานวนไดท้ังกระบวนการ  เมื่อทานเขาใจกระบวนการในการประชุมดวยแผนภาพแลว  

ในระบบยังชวยสนับสนุนในงานการทํางานในลําดับตอไป 

  2. การมอบหมายงาน  

หลังจากท่ีทานทราบกระบวนการแลว ข้ันตอนตอไปทานจะตองไดขอเท็จจริงท่ีทาน

จะตองดําเนินการ โดยในข้ันตอนตอไปทานจะตองเขาไปท่ี เมนูดานขวามือของทาน ท่ีเมนูการ

มอบหมายงาน    
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รูปท่ี 6 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

  หลังจากเขาไป ซ่ึงใชสําหรับผูบริหารมอบหมายภารกิจงานให KM Team หรือ

ผูใตบังคับบัญชา (รูปท่ี 6) 

  3.ประเด็นเรงดวน   

การใชงานในสวนนี้ จะเปนการเก็บรวบรวมคําถาม ปญหาจากการทํางานท่ีพบบอย และได

คนหาคําตอบไวแลว การใชงานเพียงแคผูใชงานตรวจสอบปญหาของตนเองกับปญหาท่ีมีอยูใน

ประเด็นเรงดวนก็จะไดคําตอบทันที (รูปท่ี 7 และ 8) 
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รูปท่ี 7 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

 

 

รูปท่ี 8 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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      4. ขอเสนอแนะ 
ในสวนนี้หากผูใชงานระบบตองการเสนอแนะ ความเห็น ตอระบบ KMS อยางใด สามารถ

แสดงความเห็นในเมนูนี้ได โดยคลิก Add new Item (รูปท่ี 9) 

 

รูปท่ี 9 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
  5. Forum Discussion  

ในกรณีท่ีผูใชงานมีปญหาในการทํางาน และไมสามารถคนหาคําตอบจากประเด็นเรงดวน
ได ผูใชงานสามารถตั้งคําถามปญหาน้ันไวในระบบ เพื่อให KM Team นําปญหาน้ันไปปรึกษา
ผูเช่ียวชาญและนํามาตอบลงในระบบใหทานได (รูปท่ี 10) 

 

รูปท่ี 10 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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  6.กฎหมายและระเบียบ 

ในสวนนี้จะใชเก็บกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการตรวจรับสํานวนท้ังหมดไว (รูปท่ี 11) 

 

รูปท่ี 11 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
  8.องคความรูสนับสนุน 

ในสวนนี้จะแบงออกเปนสองสวน คือ 1.แนวคําพิพากษาเกี่ยวกับคดีการเงิน การคลัง การ
ธนาคาร 2.คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด 3.หนังสือ ตํารา บทความ 4.หนังสือตอบขอ
หารือและคําวินิจฉัย การใชงานท้ังสองสวนผูใชงานสามารถเขาไปในโฟลเดอรท่ีตองการคนหา 
(รูปท่ี 12) 

 

รูปท่ี 12 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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   8.1 การคนหาคําพิพากษา เม่ือเขาไปในโฟลเดอร คําพิพากษาแลวจะพบกับรายละเอียดท่ี

เก็บเลขคดี เลขป ของคําพิพากษานั้นๆ และสามารถคลิกเขาไปเพื่อดูเนื้อหาของคําพิพากษาได (รูป

ท่ี 13 ถึง 15)      

 

รูปท่ี 13 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

 

รูปท่ี 14 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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รูปท่ี 15 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
8.2 คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด ใชสําหรับคนหาขอมูลเกี่ยวกับความเห็นแยง

ของอัยการสูงสุดในคดีการเงินการธนาคาร การใชงาน เขาไปท่ีโฟลเอดรคําช้ีขาดความเห็นแยงของ
อัยการสูงสุด แลวจะพบกับรายละเอียดไฟลในเรื่องตางๆ ที่ตองการคนหา สามารถคลิกเลือกเพ่ือ
เปดเอกสารได (รูปท่ี 16 ถึง 17) 

 

รูปท่ี 16 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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รูปท่ี 17 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
  8.3 หนังสือตอบขอหารือและคําวินิจฉัย ในสวนนี้จะเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตอบขอหารือ
ในประเด็นเกี่ยวกับคดีการเงินการธนาคาร การใชงานสามารถเขาไปใชงานไดโดยเขาไปท่ี
โฟลเดอร หนังสือตอบขอหารือและคําวินิจฉัย เม่ือเขาไปจะพบกับรายละเอียดของไฟลและช่ือเร่ือง
ของขอหารือ (รูปท่ี 18 และ 19) 

 

รูปท่ี 18 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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รูปท่ี 19 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 

  8.4 นอกจากนี้คูมือและความรูสนับสนุนยังมีในสวนหนังสือ ตํารา บทความ ท่ีเกี่ยวกับคดี

การเงินการธนาคารท่ีผูศึกษาสามารถเขามาศึกษาหาความรูจากระบบได และมีคูมือการใชงาน

ระบบท่ีสามารถตรวจสอบการทํางานและวิธีการใชงานตางๆ ของระบบได (รูปท่ี 20) 

 

รูปท่ี 20 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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  9.ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
ในสวนนี้จะเปนการเก็บรายช่ือผูเช่ียวชาญของระบบ ในคดีการเงิน การธนาคาร (รูปท่ี 21) 

 

รูปท่ี 21 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
10.สารสนเทศความรู 
ในสวนนี้จะเปนการสราง Link ไปยังเว็บไซตท้ังของหนวยงานภายในและภายนอกท่ี

เกี่ยวของ เพื่อใหผูใชงานสามารถคนควาขอมูลเพิ่มเติมได (รูปท่ี 22) 

 

รูปท่ี 22 การใชงานระบบ KMS งานคดีการเงิน การธนาคาร 
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ซ่ึงท้ังหมดนี้จะชวยผูใชงานระบบศึกษาทําความเขาใจกับงานการตรวจรับสํานวนในคดี

ความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารได   

5.1.2 รายงานออกแบบกิจกรรม MAN1 

  แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรควรจะเปน 

แหลงความรูดานกฎหมายการเงินและการธนาคาร ทุกประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการ 

ดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรโดยมีแผนดําเนินการระยะเวลา 3 ปโดยการนําทฤษฎีการจัดการ

ความรูมาประยุกตใชภายใตภารกิจของงานการดําเนินคดีภาษีโรงเรือนและท่ีดินเพื่อใหระบบท่ีได

จัดทําในเบ้ืองตนมีความสมบูรณ โดยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1.ศึกษา ภารกิจ หนาท่ี วิสัยทัศน 

2.ศึกษาระบบ KMS วาจะสงเสริม สนับสนุน ภารกิจงาน และวิสัยทัศนอยางใด   

3. ทําความเขาใจกับผูบริหารขององคกร  

4.เผยแพร ประชาสัมพันธ กับคนในองคกร  

5.สรางแรงจูงใจ  

 

1.ศึกษา ภารกิจ หนาท่ี วิสัยทัศน 

วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551-2554 

“สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความเปน

ธรรมในสังคม “ 
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นโยบายสํานักงานอัยการสูงสุด 

พัฒนาการส่ังคดีใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตองและเปนธรรมในการอํานวยความ

ยุติธรรมใหกับประชาชน อํานาจ หนาท่ี สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

  1.รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงอันเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงอยูในอํานาจ

พิจารณาของศาล  

  2.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย  

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

“สํานักงานงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู 

(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได 

วิสัยทัศนการจัดการความรูสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

“สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรใหความเปนธรรมกับคูกรณีทุกฝายและสรางผูเช่ียวชาญ           

ของสํานักงานใหมีความรูความสามารถในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

 

การวิเคราะห ( SWOT) การจัดการความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีพนักงานอัยการผูมีประสบการณในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มานาน 

สามารถเปนผูเช่ียวชาญในการถายทอดความรู ประสบการณ และเทคนิคในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร ไดอยางดี  

2. สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากรโดยเฉพาะ  
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3. พนักงานอัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีทัศนคติท่ีดีใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตางๆ ของสํานักงาน 

จุดออน (Weaknesses) 

1. ในปจจุบันยังไมมีระบบการจัดการความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ท่ีชวยสนับสนุน

การดําเนินคดีของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเพียงพอและไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 

3. บุคลากรสวนใหญของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ยังขาดทักษะในการใช

เคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 

1. อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายดานการอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน ในการ

พิจารณาวินิจฉัยใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตอเวลา รวมตลอดถึงพัฒนาระบบใหบังเกิด

ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม  

2. สํานักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายในการจัดการความรู ตามแผนแมบทการจัดการความรู

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552-2561 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554   

3. สํานักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือใน

ดานการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู สําหรับสํานักงาน

อัยการสูงสุด เพื่อเปนการเตรียมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการเปนท่ีปรึกษาในการสราง

ระบบการจัดการความรูเพื่อใชการสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีใน

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุดใหมีศักยภาพ สามารถอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน                    

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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อุปสรรค (Treats) 

1. ในปจจุบันสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไมมีระบบการจัดการความรูคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อใชในกลุมคนทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

2. สํานักงานอัยการสูงสุด ขาดการส่ือสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการ

จัดการความรู ในดานการสรางระบบการจัดการความรูโดยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถ

สนับสนุนการทํางานใหแกผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร (Knowledge Decision) ผูเช่ียวชาญ 

(Knowledge Provider) กลุมผูใชความรูในการทํางาน (Knowledge Worker) เพื่อเปนแหลง

แลกเปล่ียนเรียนรู ระหวางกลุมคนทํางานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และเปนแหลงสนับสนุนดาน

ขอมูล เอกสารในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  

สรุปผลการวิเคราะห (Swot) 

  จากขอมูลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการสรางระบบการจัดการ

ความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร พบวาสํานักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจในการอํานายความ

ยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพรวดเร็วทันตอเวลา รวมตลอดถึงพัฒนาระบบใหบังเกิดประสิทธิผล 

อยางเปนรูปธรรม  

  ดังนั้นในการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรจึงตองมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการพิจารณารับสํานวนคดีในเบื้องตนรวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีและ              

การดําเนินคดีในช้ันศาลใหมีมาตรฐานความเปนกลางถูกตองรวดเร็วและเท่ียงธรรมจึงจําเปนตอง

พัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการและเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร โดยการสรางระบบการจัดการความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ

ทํางานของพนักงานอัยการ และเจาหนาท่ี ในการเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูของผูท่ีสนับสนุน เชน 

กระดานสนทนาตอเนื่อง (Forum Discussion) และทําเนียบผูเช่ียวชาญในคดีเศรษฐกิจ และ

ทรัพยากร (Contact) ระบบประมวลคําถาม – คําตอบ (FAQ) แผนภาพความรูท่ีสามารถศึกษาให

เขาใจไดงาย ประกอบกับพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มี

ทัศนคติท่ีดีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลสนับสนุนใหการ
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จัดการความรูประสพผลสําเร็จได แตตองมีการส่ือสาร ทําความเขาใจใหพนักงานอัยการและ

เจาหนาท่ีในสํานักงานมีความรูในการใชงานระบบการจัดการความรู และการใชประโยชนจาก

ระบบการจัดการความรูในดานตางๆ วาสามารถสนับสนุนการทํางานอยางไร เนื่องจากเปนหัวใจ

หรือวัตถุประสงคของการจัดการความรู เพราะถึงแมวาสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร มีการ

สรางระบบการจัดการความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ข้ึนมาใชงานแตหากวาผูท่ีเกี่ยวของไมมี

การใชประโยชนจากระบบท่ีมีอยูก็ไมสามารถทําใหเกิดประโยชนตอองคกรได และในการจัดการ

ความรูดังกลาวยอมไมเกิดผลแตอยางใด ดังนั้น จึงตองมีแผนกิจกรรมในการส่ือสารระบบการ

จัดการความรูคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหแกผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจและใชงานได ซ่ึงจะเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอไป  

2.ศึกษาระบบ KMS วาจะสงเสริม สนับสนุน ภารกิจงาน และวิสัยทัศนอยางใด 

  ระบบ KMS เปนตัวชวยขับเคล่ือน ภารกิจตามวิสัยทัศน กลาวคือ ในระบบ KMS ท่ีจะสราง

ข้ึน โดยใช SharePoint จะมี FUNCTION การใชงาน ท่ีช่ือวา CALENDAR หรือปฏิทินกิจกรรม 

หรือหากระบบที่จะสรางข้ึนในอนาคตไมไดใช SharePoint ในเบ้ืองตน ก็สามารถใชหลักการของ

CALENDAR ไปประยุกตใชได โดยระบบอื่น เชน Open Source จะมี Module ประเภทนี้ไวใหใช

งานอยูแลว  โดยจะใชขอมูลการดํ า เนินคดีของพนักงานอัยการในสํานักงานเศรษฐกิจ                   

และทรัพยากร เปนขอมูลเกี่ยวกับการดํานินคดี เชน เลขคดี ช่ือคูความและวันนัด ท่ีมีการดําเนินการ

มาใสไวในปฏิทินกิจกรรมนี้ ท้ังนี้ เพื่อเปนขอมูลของการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยใน

สวนนี้ (CALENDAR) จะใหสิทธิแกผูใชงานท่ัวไป สามารถเขามาดูปฏิทินกิจกรรมนี้ได โดยเปน

แบบ Anonymous ท่ีสามารถดู หรือ READ ขอมูลไดอยางเดียว ไมสามารถ EDIT  DELETE และ 

ADD ไดท้ังนี้ เพื่อเปนการสรางนวัตกรรมในการใหบริการแกผูใชระบบ ในการดูและสืบคนขอมูล

คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในช้ันพนักงานอัยการทางอินเตอรเน็ต ซ่ึงตามปกติการติดตามขอมูลคดี

จะใชการมาติดตอท่ีสํานักงานหรือทางโทรศัพทและเปนการรักษาความยุติธรรมและผลประโยชน

ของคูความอยางรวดเร็วไมตองเสียเวลามาติดตอท่ีสํานักงานและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ไมจําเปนตองในเวลาราชการ 
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3. ทําความเขาใจกับผูบริหารขององคกร  

  โดยจะตองมีการนําเสนอขอมูลขางตน (ระบบสามารถสนับสนุนวิสัยทัศนในเร่ืองใด อยาง

ใด)ตอ ผูบริหารที่มีอํานาจ หรืออธิบดี เพราะผูบริหาร ตองดําเนินการใหวิสัยทัศนบรรลุผล หาก

สามารถนําเสนอวิถีทางท่ีจะทําใหวิสัยทัศนบรรลุผลได แนวโนมท่ีผูบริหารจะเห็นดวยและ

สนับสนุนก็จะมีสูง และหากผูบริหารสนับสนุนแลว กระบวนการในการประชาสัมพันธกับคนใน

องคกรก็จะเปนไปไดโดยงาย หรืออาจใชการออกคําส่ังใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติได ดังนั้น จึงตอง

นําวิสัยทัศนมาศึกษาและหาวิธีการนําระบบการทํางานของ KMS ท่ีมีอยูมาประยุกตใช เพ่ือทําให

วิสัยทัศนบรรลุผล ตามเปาหมายของผูบริหาร  

4. เผยแพร ประชาสัมพันธ กับคนในองคกร 

  การทําความเขาใจกับคนในองคกร เนื่องจากในสวนนี้จะเปนการเขาไปพูดคุยและทําความ

เขาใจกับผูปฎิบัติ วิธีเดียวท่ีผูปฎิบัติจะเห็นพองและยอมรับระบบ ก็คือ ผูปฎิบัติจะตองไดประโยชน

จากระบบ และประโยชนท่ีจะเห็นผลไดดีท่ีสุดในการทํางานแลว ก็คงหน้ีไมพน การลดระยะเวลา

ในการทํางาน โดยในการทําความเขาใจกับคนในองคกรนี้ จะตองช้ีใหเห็นถึงการท่ีคนในองคกรเขา

มาใชงานระบบแลวจะไดอะไร  

  4.1 โดยในระบบจะมีข้ันตอนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ผูปฎิบัติสามารถเขามา

ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินคดีได โดยจะเปนในรูป Knowledge Map ท่ีสามารถเขาใจไดงาย 

สามารถคลิกเพื่อเขาไปตามลําดับเนื้อหาจนถึงเอกสารขอมูลท่ีสนับสนุนในเร่ืองนั้นๆ  

  4.2 ในระบบจะมีตัวอยางการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร คําฟองประเภทคดีตางๆ 

หนังสือราชการ และแบบเอกสารที่ตองใช ท่ีเปนในรูปแบบท่ีสามารถปรับขอเท็จจริงใหเขากับแบบ

ได หรือเปนแบบท่ีสามารถเติมขอความได ทําใหผูใชงานลดระยะเวลาในการทํางานไมตองรางคํา

ฟอง และรางเอกสารเองท้ังหมด ผูใชงานสามารถเขาไปในระบบ คียขอมูลท่ีตองการ แลวก็สามารถ 

Copy ตนแบบมาใชแกไข เพิ่มเติมได 

  4.3 ระบบจะสนับสนุนวันนัดทําการของพนักงานอัยการ ซ่ึงพนักงานอัยการไมวาจะอยูท่ี

ใด เวลาใด ก็จะสามารถเขามาตรวจสอบวันนัดตางๆ ในการดําเนินคดีของตนเองไดตลอดเวลา  
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  4.4 ระบบเปนแหลงรวบรวมองคความรู ท่ีสามารถศึกษา คนควาไดตลอดเวลา  

  4.5 ระบบจะมีการใหคําปรึกษา แนะนํา แกปญหาในการทํางานจากประสบการณของ

ผูเช่ียวชาญ  

- สวนวิธีการก็จะใชการโฆษณาประชาสัมพันธ โดย 

  1) ทําหนังสือขออนุญาต จัดทําหนังสือเวียนแจง ระบบ KMS  

  2) ทําหนังสือขออนุญาตแจง ระบบ KMS ทางเว็บไซตของสํานักงาน 

  3) ขออนุญาตปดประกาศ โฆษณา ระบบ KMS ณ สํานักงาน  

5.การสรางแรงจูงใจ 

  ซ่ึงคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในการดําเนินคดีตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของหลาย

ฉบับ จึงตองอาศัยผูมีความรูเฉพาะ และพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร               

ควรตองเปนผูท่ีมีความรู และประสบการณในใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากอนจะชวยให                

การเรียนรูในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไดงายข้ึน ดังนั้นการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ผูท่ีเกี่ยวของจะตองเรียนรู กฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง และขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของในดาน

ขอกําหนดคดี ส่ิงตางๆเหลานี้จะมีไดก็ดวยการพัฒนาการเรียนรูเพิ่มเติม ข้ึนไปเร่ือยๆ ตามทฤษฎี 

Learning in Action ของ David A. Garvin ซ่ึงไดแบงประเภทการเรียนรูไว 4 รูปแบบ  

1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimantal) 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 

ซ่ึงเหมาะสมในการนํามาปรับใชในการจัดการความรูของสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และ

ทรัพยากร ในสวนของการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เนื่องจากลักษณะการปฏิบัติงานในคดี
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เศรษฐกิจและทรัพยากร นั้น ท้ังในสวนของผูท่ีมีประสบการณเช่ียวชาญ ในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร ก็ยังคงตองเรียนรูในส่ิงใหมๆ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลาจากการทบทวนประสบการณท่ี

ผานมาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการดําเนินการ เพื่อใหไดเทคนิค ขอควรระวังในการปฏิบัติงาน และ

ใชในการปรับปรุงวิธีการทํางาน และสําหรับคนใหมซ่ึงยังไมเคยดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

ก็ตองอาศัยการเรียนรู สอบถามจากผูรู สืบคนขอมูล เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน ดังนั้นระบบการ

จัดการความรูสามารถสนับสนุนการทํางานใหแกกลุมคนทํางานขางตนได      

  ดังนั้นตองนําทฤษฎีการเรียนรูจากประสบการณมาประยุกตใช กลาวคือ คนทํางานมักจะ

เรียนแบบหรือหาตนแบบจากการทํางานของบุคคลอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จ ดังนั้น จะตองมีการนํา

หลักการที่เปนท่ียอมรับของนักกฎหมาย หรือท่ีเปน Case Study มาลงเปนตัวอยางในระบบ เพื่อจูง

ใจใหคนทํางานไดเขามาศึกษาตัวอยางนั้นๆ ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหคนทํางานเขามาศึกษาและการท่ี

ผูใชงานเขามาใชงานในระบบการจัดการความรูนี้ การเขามาใชงานก็ไดนําทฤษฎีการจัดการความรู

มาประยุกตใชตามทฤษฎีเรียนรูโดยสืบความลับ กลาวคือ 

  1. ในการใชงานระบบ เม่ือผูใชงานตองการศึกษาตัวอยางจากทําคําฟอง/คําใหการในคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากรจากระบบก็จะตองเขามาสืบคนขอมูลจากระบบ ตัวอยางคําฟอง/คําใหการ

ประเภทคดีตางๆ ซ่ึงเปนการเรียนรูโดยการคนควา (Search) หรือการใชงานในระบบผูใชงาน 

ตนเองไดปฏิบัติตามทฤษฎีเรียนรูโดยสืบความลับ การเรียนรูโดยการคนควา (Search) ไปในตัว ซ่ึง

เปนการทําทฤษฎีการจัดการความรูมาผสมผสานกับการทํางานทําใหคนทํางานไมรูสึกวาเปนภาระ

เพิ่มข้ึน  

   2. ในการใชงาน เม่ือผูใชงานมีปญหาในการทําคดี ผูใชงานสามารถใช Function สอบถาม 

ขอคํา ปรึกษา และคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญของระบบได เชน กระดานสนทนา ตั้งกระทูถาม

ผูเช่ียวชาญ ซ่ึงจะเปนการเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) หรือการใชงานใน

ระบบผูใชงานจะไมรูตัวเลยวาได ตนเองไดปฏิบัติตามทฤษฎีเรียนรูโดยสืบความลับ การสอบถาม

ผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) ไปในตัวซ่ึงเปนการทําทฤษฎีการจัดการความรูมาผสมผสานกับการ

ทํางานทําใหคนทํางานไมรูสึกวาเปนภาระเพิ่มข้ึน 
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นอกจากนั้น ในการสรางแรงจูงใจ จะไดนําทฤษฎี Learning In Action  โดยใชหลักการ

ของการเรียนรูเพื่อเปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) มาประยุกตใช นั้นก็คือ ผูนําหรือผูบริหาร

ขององคกร จะตองเปนตัวอยางท่ีดีในการใชงานระบบ ผูบริหารตองทําตัวเปนแบบอยางในการเขา

มาใชงานระบบ เชน ในการคนหาขอมูลคดีขอมูลคําฟอง/คํารอง/คําแถลงเพื่อใชเปนขอมูลในการ

ช้ีแจงตอองคกรท้ังหนวยงานภายนอกและภายในรวมท้ังการตรวจสอบคุณสมบัติผูเช่ียวชาญ เพื่อ

มอบหมายงานหรือใหคําปรึกษาหรือสอบถามในเรื่องท่ีพนักงานอัยการผูนั้นเช่ียวชาญรวมถึงมี

คําส่ังแตงต้ังคณะทํางานตามความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกลาวนั้น          

กิจกรรม KMS 3 ป 

   การรายงานแผนกิจกรรมเรียนรู (Knowledge activities) จากระบบ KMS เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการใหบรรลุวิสัยทัศน ภายใน 3 ป โดยยึดถือทฤษฎี 

Learning In Action   

   ป 1 กิจกรรม 

  1. แนะนําสาธิตระบบ KMS ใหแกผูบริหารนํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไดแก 

ผูตรวจราชการ  อธิบดี  รองอธิบดีและอัยการพิ เศษฝาย  จํานวน  1 คร้ัง  ระยะเวลา  5 วัน                     

จํานวน 10 คน 

  2. จัดพนักงานอัยการในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร จํานวน 40 คน เปนชุมชนนัก

ปฏิบัติ (Community of Practice: cop) โดยการแบงออกเปน 5 Cop cop ละ 8 คน โดยมีอัยการพิเศษ

ฝายเปนท่ีปรึกษาใหรูจัก และเขาใจในระบบ KMS เสียกอน จํานวน 1 คร้ัง ระยะเวลา 15 วัน                     

จํานวน 40 คน 

  3. จัดใหแตละ Cop สรางองคความรูโดยการสัมมนา แลกเปล่ียนความรู ประสบการณและ

ฝกฝนอบรม ตามลําดับ และศึกดูงานแลวนําความรูท่ีไดมาประยุกตใช ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

และควรไดระบบ KMS คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร (ปฏิทินกิจกรรม) รวมถึงผูเช่ียวชาญดานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร 
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   - จัดประชุมกลุม ผูบริหาร, COP, KM Team คดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อส่ือสารและ

ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ KMS ท่ีไดสรางข้ึน พรอมรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสราง และ

ปรับปรุงระบบ KMS ใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูใชงานใหมากท่ีสุด 

  ป 2 กิจกรรม 

 -คูมือการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

  -ชุดความรู/คดีตัวอยาง 

  - จัดใหมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําทฤษฎี Learning in Action (Mode เรียนรู

จากหนางาน จากการปฏิบัติงานจริง) มาใช โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวิธี/เทคนิคในการ

ทํางานรวมกัน ศึกษางานและฝกปฏิบัติงานจริง และใหมีการจัดกลุมรวบรวมตัวอยางคดี (Case 

Study) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหได Knowledge base และ Knowledge Pack มาบรรจุลงใน

ระบบ KMS งานคดีภาษีโรงเรือนและท่ีดินตอไป 

  ป 3 กิจกรรม 

  - KM Team ดานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีความพรอมในการปรับปรุงตอยอดความรู

ไดเองตอไป  

  -จัดใหมีการประชุมสัมมนารวมกันทุก 3 เดือน เพื่อทบทวนและแลกเปล่ียนความรูในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน โดยรวม Share ปญหาและวิธีการแกไขปญหาท่ีแตละคนไดพบในการปฏิบัติงาน

ท่ีผานมา มีการนํา Case การปฏิบัติงานคดีท่ีสําคัญนํามาวิเคราะหรวมกัน รวบรวมเก็บไว พรอม

ถายทอดความรูใหกับ KM Team รุนตอไป เพ่ือเปนความรูฝงองคกรใหสามารถพัฒนาระบบได

ตลอดไป 

  ผลของการดําเนินกิจกรรมเมื่อครบ 1ป 

  เม่ือไดระบบ KMS แลวควรไดชุดความรูในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยเพื่อใชเปน

ขอมูลสําหรับผูท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร และผูมีหนาท่ีอยูแลว และ

ตองทําคดีในประเภท ท่ีตนเองไมเคยทําก็จะสามารถศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ ข้ันตอนการ
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ดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรและแนวทางการตัดสินของศาลในเร่ืองนั้นๆ ได จากกิจกรรมนี้จะ

ทําใหองคกรไดชุดความรูการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงจะสอดคลองและบรรลุตาม

วิสัยทัศน สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  ควรจะเปนแหลงความรูดานกําหมายและวิสัยทัศน  

มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 

  ผลของการดําเนินกิจกรรมเมื่อครบ 2 ป 

  ได ชุดความรูในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร ในประเภทคดีตางๆแลว ควรสราง

ผูเช่ียวชาญแบบบุคคล มีความชํานาญในเร่ืองใดเปนพิเศษ โดยใหไดรับสํานวนทํางานหลาก หลาย 

ประเภทคดีเสียกอน แลวจึงพัฒนาเปนความชํานาญในเร่ืองใดเปนพิเศษ ซ่ึงจะสรางความชํานาญ

เชี่ยวชาญเฉพาะใหแกผูปฎิบัติในคดีประเภทนั้นๆ ได  

  จัดใหมีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําทฤษฎี Learning in Action (Mode เรียนรูจาก

หนางาน จากการปฏิบัติงานจริง) มาใช โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับวิธี/เทคนิคในการ

ทํางานรวมกัน ศึกษางานและฝกปฏิบัติงานจริงโดยมีกิจกรรมมุมกาแฟ/อบรมสัมมนาเตรียมความ

พรอม และใหมีการจัดกลุมรวบรวมตัวอยางคดี (Case Study) และกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหได 

Knowledge base และ Knowledge Pack มาบรรจุลงในระบบ KMS งานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร

ตอไป จนสามารถสรางคูมือการดําเนินคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 

  ผลของการดําเนินกิจกรรมเมื่อครบ 3 ป ไดระบบผูเชี่ยวชาญแบบระบบ   

  ตามแผนปท่ี 3 ตองการสราง KM Team ดานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร ท่ีมีความพรอมใน

การปรับปรุงตอยอดความรูไดเองตอไป นั้น เม่ือครบปท่ี 3 ควรสรางระบบผูเช่ียวชาญแบบระบบ 

เนื่องจากผูเช่ียวชาญเปนบุคคลนั้น เม่ือองคกรสรางและพัฒนาบุคคลนั้นจนมีความเชี่ยวชาญ 

ชํานาญการในระดับหนึ่งแลว ในระบบราชการจะมีการโยกยาย ตามวาระ และเกษียณ ซ่ึงเปน

ขอจํากัดของการสรางผูเช่ียวชาญ วิธีการท่ีจะทําใหความเช่ียวชาญ อยูกับองคกรตลอดไป ก็คือตอง

สรางองคกรใหมีความเชี่ยวชาญ หรือผูเช่ียวชาญที่ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทําหนาท่ีนี้

แทนคน เทาท่ีระบบจะทําได  
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โดยในระบบจะตองมีความพรอมของขอมูล พรอมสําหรับความตองการความชวยเหลือ 

การใหคําปรึกษา แนะนํา รวมถึงการใหขอมูลสนับสนุน โดยจะตองมี  

1. คําถามและปญหาท่ีพบบอยในการทํางาน  

   2 .แผนผังข้ันตอนการทํางานในคดีประเภทนั้น ๆ  

  3. ระบบสืบคนขอมูล 

3.1 กฎหมาย ระเบียบ 

3.2 คูมือ 

3.3 องคความรูสนับสนุน  

  4. Link สารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป   

  5.กระดานสนทนา ตั้งคําถามท้ิงไว โดยจะมีทีมงานในการตอบคําถาม ซ่ึงจะคนหาคําตอบ

จากขอมูลท่ีมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไว แลวนํามาตอบ หากไมมีก็ตองนําคําถามนั้นไปสอบถาม

กับผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ียังปฏิบัติงานอยู ณ เวลานั้น 

ซ่ึงท้ัง 5 ประการขางตน นั้น ก็นาจะเพียงพอในการสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบ ข้ันตอนใน

กระบวนการนี้จะมี 4 ข้ันตอนหลัก คือ  

  1.โดยองคกรจะตองพิจารณากอนวา ในปนี้จะสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบในเร่ืองใด  

  2.เก็บขอมูล  

  3.วิเคราะหขอมูล และ 

  4.จัดทําระบบ 
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5.1.3 ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป (Initial Finding) เชน บรรยากาศในการทํางาน วัฒนธรรมของคน 

  จากการจัดทําระบบจัดการความรู KMS และการส่ือสารทําความเขาใจกับองค MAN 1 

พบวาในสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร สวนใหญทราบวาสํานักงานอัยการสูงสุด                       

มีนโยบายและแผนในการจัดการความรู ท้ังในสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากรดวย              

ไดทราบรายละเอียดวาการจัดการความรูคืออะไร มีความสําคัญอยางไร มีความจําเปนเพียงใด ท้ังนี้

อธิบดีอัยการคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากรไดมีคําส่ังแตงต้ัง KM Team และไดมีการมอบหมายความ

รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําคูมือการดําเนินคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร ในสวน           

ตางๆ ตามแผนการจัดการความรู 

 ผูบริหารองคกรยังเห็นความสําคัญในการจัดการความรูจึงไดมีคําส่ังหรือมีนโยบายใน              

การจัดการความรูในสํานักงานเศรษฐกิจ และทรัพยากร ท่ีชัดเจนและมีการประชุมหารือเกี่ยวกับ

การจัดการความรูอยางตอเนื่องเพื่อเรงรัดติดตามความคืบหนาตามแผนการจัดการความรู แตละ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 1-7 ยังไมมีการประชุมวางแนวทางในการ

รวบรวมองคความรูใหเปนแนวทางเดียวกัน  

 ทัศนคติของบุคลากรในสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร สวนใหญใหความสนใจและ

ใหความรวมมือในการใหขอมูลท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะผูเช่ียวชาญและ KM Team คดีเศรษฐกิจ              

และทรัพยากร   

  จากการที่เคยสัมภาษณและกลาวถึงระบบ KM ใหแกผูบริหาร (นายเศกสรรค  บางสมบุญ

อธิบดี) สังเกตไดวาผูบริหารใหความสําคัญในการจัดการเรียนรู เปนอยางมากพรอมท้ังใหการ

สนับสนุนในการใชระบบสารสนเทศเพราะทานอธิบดีเขาใจทําใหทานเล็งเห็นความสําคัญในการ

ทําการจัดระบบจัดการความรูพื้นฐานในการใชระบบคอมพิวเตอร  
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 5.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

  5.2.1. Raw Data ขอมูลดิบ ไดแก สาธิต KMS และการเสนอกิจกรรม KM ตอ KM Team 

ผูเช่ียวชาญ ผูบริหาร 

ผูศึกษาไดทําการสาธิตระบบ KMS ใหกับผูเช่ียวชาญของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ซ่ึงไดแก นายอโยธัย งดงาม  นายภาสกร หวานแกว และนายปกณ ธรรมโรจน พนักงาน

อัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2 ตามสมมุติฐานของบุคลากรที่ไดปฏิบัติในการรับ

พิจารณาสํานวนคดีโดยช้ีแจงวาผูศึกษามีขอจํากัดในดานความรูเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร

รวมถึงการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยแตก็ไดพยายามท่ีจะไดนําเสนอใหกับผูเช่ียวชาญของ

สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรไดรวมกันพิจารณาในการศึกษาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการรับ

สํานวนคดีในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ซ่ึงสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรยังไดยึดถือแนว

ปฏิบัติตามคําส่ังท่ี 19/2534 ของกรมอัยการท่ีแบงประเภทความผิดของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีมีผลตอท้ังผูเสียหายและผูตองหารวมท้ังพนักงานสอบสวนเจาของสํานวน

คดีท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดจะไดอํานวยความยุติธรรมไดอยางถูกตองรวดเร็วและสรางความเปน

ธรรมใหกับคูกรณีทุกฝาย ภายหลังจากไดมีการสาธิตระบบตอผูเช่ียวชาญแลว ผูเช่ียวชาญให

ความเห็นวา          

  1.ฟงกชันตางๆ ท่ีใสไวยังไมครบถวนซ่ึงควรจะเพิ่มเติมในระบบ KMS ซ่ึงจะมีผลทําให

ระบบ KMS มีภาพท่ีชัดเจนในการใชดุลยพินิจในการพิจารณารับสํานวนคดี 

  2. รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง และเอกสารวิชาการตางๆ ควรจะมีทันสมัย

และมีจํานวนเน้ือหาท่ีเพียงพอเพื่อใหพนักงานอัยการทุกคนไดพิจารณาขอมูลเพื่อใชในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

  3.ระบบ KMS ควรจะทําใหผูปฏิบัติงานรวมถึงบุคลากรใหมซ่ึงยังไมเคยทําคดีเศรษฐกิจ

และทรัพยากร ไดรับความสะดวกในการเขาไปสืบคนหารวมถึงฟงคชันท่ีนํามาลงในระบบจัดทํา

ตองมีสวนชวยใหไดรับความรูที่พึ่งประสงคในการแกไขปญหาเทาท่ีควรจะมีอยูในการทําระบบ 
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อาทิเชนแนวคําพิพากษาฎีกา ตัวอยางของคําฟอง บทความในเร่ืองท่ีมีความสําคัญและทันสมัยใน

การดําเนินคดีรวมตลอดถึงคูมือของสํานักงานและตัวอยางคดี (case study)    

  4.ผูเช่ียวชาญเห็นวามีประโยชนในการทบทวนองคประกอบความรูในการดําเนินคดีและ

ควรเพิ่มเติมความรู ท่ีมีประโยชนตอการพิจาณาคดี 

  6.การทําความเขาใจกับองคกร ควรมีมุมกาแฟในการมาคุยกันเดือนละคร้ังหรือสามเดือน

คร้ัง อยางเชน case study ใหมๆ ควรนํามายอเหมือนศาลฎีกา  

  7.การเผยแพรความรูยังไมเปนศูนยรวมท่ีสามารถเขามาคนควาไดครบถวน ยังเปน

เคร่ืองมือคนควาไดไมสมบูรณ 

 8.มองในภาพรวมของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร การขับเคล่ือนในสวนของ KM   

มีความเปนไปไดสูง โดยมีองคประกอบของผูบังคับบัญชาระดับสูงมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล ท้ังดาน

การทํางานในการใหความยุติธรรม มีความเขาใจใฝรูและเห็นความสําคัญในการสรางองคความรู

ใหกับพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีของสํานักงานดวยความถูกตองรวดเร็วในการบริการกับ

หนวยงานตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของในดานคดีความและสรางความเปนธรรมกับคูกรณีทุกฝาย   

  สรุปคือ ระบบ kms ท่ีผูนําเสนอมาน้ันยังตอบโจทยไดไมท้ังหมดเน่ืองจากยังไมครบถวน

สมบรูณแตอยางไรก็ตามการแกไขปญหาในประเด็นดังกลาวถือวาเปนเร่ืองท่ีดีท่ีจะทําใหเกิดความ

ชัดเจนของประเภทคดีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นๆ จึงมีความจําเปนท่ีผูบังคับบัญชาใน

หนวยงานของสํานักงานตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของจะไดมีการพิจารณารวมกันในการกําหนดความ

ชัดเจนของประเภทคดีวาลักษณะความผิดดังกลาวนั้นจะเปนภารกิจอํานาจหนาท่ีของหนวยงานใด

ของสํานักงานอัยการสูงสุด   
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5.2.2.ขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแลว  

  5.2.2.1 มีความเปนไปไดในการสรางระบบ KMS เพื่อตอบสนองการจัดการความรู 

ผลจาการสาธิตระบบ  

- กรณีระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาผูปฏิบัติงานไดเพียงพอในการดําเนินคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร   

  1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือ องคความรู

สนับสนุน เชน คําพิพากษา และคําส่ังของศาลภาษีอากรกลาง มีความเหมาะสม เพียงพอ และ

สามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได  

  2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี มีความ

เหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได  

  3.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง)  เพ่ือใชใน

การส่ือสารและเขาใจไดงาย มีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาใน

การทํางานได  

  4.ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได  

  5.ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ได มีความเหมาะสม เพียงพอ 

และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได  

  6.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตอง มีความเหมาะสม 

เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได  

สรุป ระบบ KMS สามารถแกปญหาผูปฏิบัติงานในการรับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ

ไดดีในระดับหนึ่งสามารถทําความเขาใจในการปฏิบัติงานไดอยางดี  
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- กรณีแผนกิจกรรม KM 3 ป  

  1.แผนกิจกรรมสรางองคความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรเหมาะสม ทําไดจริง 

  2.แผนการสรางผูเช่ียวชาญแบบบุคคล เหมาะสม ทําไดจริง มีความเปนไปได 

  3.แผนการสรางผูเช่ียวชาญแบบระบบ เหมาะสม ทําไดจริง มีความเปนไปไดขอดีของ

ระบบ มีดังนี้ 

  1.ในระดับผูปฎิบัติใหมยังไมเคยทําคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรฟงคชันท่ีใสในระบบมีสวน

ชวยผูปฏิบัติงานไดเพราะไดนํากฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ซ่ึงมีความสําคัญนํามาลงในระบบ  

ขอดอยของระบบและทางแกไข มีดังนี้  

  1.ตามแผนการสรางผูเช่ียวชาญท่ีเปนบุคคล ไมมีการจัดเก็บความรูจากผูเช่ียวชาญท่ีเปน

บุคคล ซ่ึงบุคคลเหลานี้เม่ือเช่ียวชาญแลวอาจถูกโยกยายงานได  

  2.ฟงกชันตางๆ ท่ีใสไวในระบบอาจจะมีนอยเกินไปทําใหผูเขาใชระบบอาจอยากไดความรู

มากกวา   

  3.ควรใชโปรแกรมท่ีใชกันแพรหลายในการปฏิบัติงานอาจไมจําเปนตองเปนโปรแกรมท่ี

ทันสมัยมากเชนใช window Microsoft office 2003, Visio 2003, power point, excel, power point 

ผูใชระบบจะไดใชไดท่ัวถึง ประหยัดงบประมาณไมตองซ้ือใหม    

  4.คําส่ังท่ีเปนภาษาอังกฤษควรเปล่ียนเปนภาษาไทย/มีภาษาไทยกํากับ เพื่องายกับการใช

งาน 

  5.การเผยแพรความรูทางคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ควรเปนศูนยรวมท่ีผูปฏิบัติงาน

สามารถเขามาคนควาไดครบถวน จึงตองมีการเก็บรวบรวมความรูสรางเปนชุดความรู 
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  5.2.3. ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ 

   ระบบ KMS นี้มีขอพิเศษสามารถแกปญหาขององคกรไดหลายอยาง กลาวคือ  

        1.ชวยแกปญหาการจัดการความรูของผูศึกษาในการพัฒนาตนเอง 

  -เดิมไมมีความรูระบบ KMS เม่ือไดศึกษาแลวทําใหสามารถรวบรวมระบบการจัดการองค

ความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรครอบคลุม กฎหมาย ระเบียบ คูมือ และองคความรูสนับสนุน 

โดยเฉพาะการศึกษาโดย Knowledge Map ซ่ึงงายตอการทําความเขาใจ และเช่ือมโยงขอมูลไปยัง

เอกสารท่ีเกี่ยวของไดทันที ทําใหพัฒนาตนเอง 

2.ชวยแกปญหาการจัดการความรูของพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานในสํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากรเปนการพัฒนาผูปฏิบัติงาน  

  -ระบบ KMS มีระบบการรวบรวมองคความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ครอบคลุม 

กฎหมาย ระเบียบ คูมือ และองคความรูสนับสนุน โดยเฉพาะการศึกษาโดย Knowledge Map ซ่ึงงาย

ตอการทําความเขาใจ และเช่ือมโยงขอมูลไปยังเอกสารท่ีเกี่ยวของไดทันที ทําใหพัฒนาผูปฏิบัติงาน

ในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร   

  3.ชวยแกปญหาการจัดการความรูของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ในการพัฒนา

องคกร  

  -ไมมีแหลงรวบรวมองคความรูดานกฎหมายเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหทําการศึกษา

คนควาอยางเปนระบบ ระบบ KMS มีระบบการรวบรวมองคความรูในคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

ครอบคลุม กฎหมาย ระเบียบ คูมือ และองคความรูสนับสนุน  

    -ความรูในตัวผูเช่ียวชาญสูญหายไปเมื่อมีการโยกยายงาน ระบบ KMS มีการเก็บความรู

จากตัวผูเช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) แลวจัดเก็บลงระบบ ตามวิธีการของ CommonKADS ทําให

ไดพัฒนาองคกร 
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5.2.4.อธิบายเหตุผลของส่ิงท่ีพบ  

  ปญหาขององคกร เปนปญหาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน เปนระบบ เนื่องจาก องคกรไมมี

ความรูใหผูปฏิบัติงานเขามาศึกษาอยางเปนระบบ ผูปฏิบัติงานมักยึดติดกับรูปแบบการปฏิบัติงาน

แบบเดิมทําใหผูปฏิบัติงานไมมีองคความรูใหมๆ และประการสําคัญหากผูปฏิบัติงานจะตองมีการ

โยกยายงาน  และเกษียณตามวาระ  ทําใหความรู เทคนิคตางๆ  ในการดําเนินคดี เศรษฐกิจ                      

และทรัพยากร ติดไปกับบุคคลนั้น ทําใหองคกรขาดความรูอยางเปนระบบที่อยูกับองคกร  ซ่ึงจาก

การศึกษาอิสระ ทําใหไดหลักการในการแกปญหาวา ตองเร่ิมจากการพัฒนาตนเองกอนจึงสามารถ

ทําใหผูปฏิบัติงานอื่นพัฒนาไปสูวิสัยทัศนและความสําเร็จขององคกรในการพัฒนาองคกรใหเปน

ระบบอยางยั่งยืน 

5.2.5.อภิปรายผล                     

  ผลจาการศึกษาอิสระ ตามสมมุติฐานเม่ือนําระบบ KMS มาสาธิตในการใชเพื่อแกไขสภาพ

ปญหาน้ัน พบวา สามารถแกปญหาไดในระดับท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูและเขาใจเพิ่มข้ึน โดย

หลักการสําคัญควรสรางความรูความเขาใจในทุกระดับจนเกิดเปนความรูความชํานาญและ

เช่ียวชาญในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ส่ิงสําคัญประการหนึ่งจึงควรจัดฝกอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานใหมีความรูระบบ KMS และมีการแลกเปล่ียนความรูภายในหนวยงาน

ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร  โดยพบปะพูดคุยในประเด็นท่ีสําคัญของมุมสภากาแฟ

ตลอดถึงตองไดจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรของ

ผูปฏิบัติงานใหตอเนื่องกันและนําหัวขอ Workshop ตางๆ เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานในการ

ดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาลงไวในระบบ KMS จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถลดข้ันตอน

สืบคน/คนหา องคความรูไดอยางรวดเร็วถูกตองครบถวนเพื่อสนับสนุนการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร 

  ดังนั้นโอกาสในอนาคตการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรหากไดนําระบบ KMS มาใช

อาจเปนตนแบบระบบ KMS ในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร เนื่องจากสํานักงานคดี

เศรษฐกิจ และทรัพยากร เปนหนวยงานเดียวของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีดําเนินคดีเศรษฐกิจ และ

ทรัพยากร ความรู บุคลากร อยูกับสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร เปนหนวยงานหลักจึงเปน
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โอกาสที่ดีท่ีสามารถตอยอดในการเปนผูนําในระบบ KMS ในการดําเนินคดีเศรษฐกิจ                      

และทรัพยากรทุกประเภท และหนวยงานอ่ืน เชนศาลยุติธรรมปจจุบันยังไมมีระบบ KMS                

หากสํานักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร สามารถพัฒนาองคกรเปนผูนําดานระบบ KMS ในคดี

เศรษฐกิจ และทรัพยากร  ไดจะทําใหเปนท่ียอมรับจากหนวยงานอ่ืนและเปนการพัฒนาองคกรใหมี

การแขงขันในการนําระบบ KMS มาใชไดอยางแพรหลายท่ัวถึงและเปนประโยชนกับหนวยงาน

ภายในของสํานักงานรวมถึงเปนประโยชนกับทุกองคกรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ

ทรัพยากร ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

 

 


