
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายดา้นสังคมและคุณภาพชีวิตเก่ียวกบัความมัน่คงของชีวิต โดย

สนบัสนุนการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์ห้เด็ก สตรี คนพิการท่ีดอ้ย
โอกาส ควบคู่กบัการปรับปรุงและบงัคบัใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด และรัฐมี
นโยบายการบริหารจดัการท่ีดีในดา้นกฎหมายและการยุติธรรม โดยส่งเสริมการให้ความรู้ทางกฎหมายท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาชน รวมตลอดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน พฒันาระบบยติุธรรมชุมชน พฒันา  และจดัใหมี้กระบวนการยติุธรรมทางเลือกควบคู่กบั
กระบวนการยติุธรรมกระแสหลกั 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ      

ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ท่ีตอบสนองแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในด้าน
ส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน สอดรับกบันโยบายของรัฐใน
ดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี โดยมีภารกิจอนัส าคญัคือ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมของปวงชนชาวไทย รวมทั้งงานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ซ่ึงเป็นงานท่ีมีลักษณะเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เร่ิมจาก 
การสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายในรูปแบบต่างๆ  เม่ือมี
ปัญหาทางกฎหมายจะให้ค  าปรึกษาเพื่อให้ประชาชนตดัสินใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง ให้การช่วยเหลือใน 
การจัดท านิติกรรมสัญญาเพื่อมิให้ประชาชนเสียเปรียบ การหาทางประนอมและระงับข้อพิพาท     
เพื่อมิให้ประชาชนตอ้งเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และเม่ือไม่สามารถแก้ไขเยียวยาโดย 
วิธีดังกล่าวได้แล้ว ในกรณีประชาชนท่ียากจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการเรียกร้อง 
ความยุติธรรมจะให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี หากเป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการตามกฎหมาย
แพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนๆ ให้พนกังานอยัการด าเนินการ หากไม่ใช่อ านาจ
หน้าท่ีของพนกังานอยัการตามกฎหมายจะจดัหาทนายความอาสาด าเนินการ โดยอยู่ในความควบคุมดูแล 
ของพนกังานอยัการ ท าใหก้ารด าเนินงานดา้นการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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ในการด าเนินงานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาทนั้น การประนอม
ขอ้พิพาท   ถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีพนกังานอยัการสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน หากพนักงาน
อยัการสามารถด าเนินการประนอมขอ้พิพาทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล  
ลดค่าใช้จ่ายและความขดัแยง้ระหว่างคู่กรณี ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามหลกัเกณฑ ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อีกทั้งส านักงานอยัการสูงสุดได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจจาก
ประชาชนในการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท รวมทั้งได้รับความไวว้างใจจากรัฐให้มีบทบาทในการ
ประนอมขอ้พิพาท ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 61/2 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 
พ.ศ.2550 มาตรา 90 และขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประนอมขอ้พิพาทของคณะกรรมการ
หมู่บา้น พ.ศ.2530 ขอ้ 12 ดงันั้น การประนอมขอ้พิพาทจึงภารกิจส าคญัของส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีสมควร
จะน ามาการศึกษาวจิยัเป็นล าดบัแรก    

ปัจจุบนังานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท ยงัมีปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินงาน คือ 

(1)  ปัญหา อุปสรรคดา้นการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท 
1.1  การประนอมข้อพิพาทยงัไม่มีแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสม  ในการด าเนินงานท่ีชดัเจนและเป็นไปในทางเดียวกนัทัว่ประเทศ ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ีท าให้
ไม่สามารถก าหนดแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีชดัเจนได ้ตอ้งปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน
นั้น รวมทั้งไม่มีการศึกษาวิจยั เก็บขอ้มูลของรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพท่ีท าให้การประนอมข้อ
พิพาทส าเร็จ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการประนอมข้อพิพาท รวมถึงรูปแบบของ 
การประนอมขอ้พิพาทท่ีเหมาะสม 

1.2  การด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทยงัไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน
อยัการ นิติกร รวมทั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน มุ่งมัน่ท่ีปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน เน่ืองจากบุคลากรส่วนใหญ่เป็นนกักฎหมาย มีความคิดวา่การประนอมขอ้พิพาทไม่ใช่งานท่ี
ใชว้ชิาชีพกฎหมายโดยตรง ประกอบกบัระเบียบส านกังานอยัการสูงสุด วา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของ
พนักงานอยัการ พ.ศ.2547 ขอ้ 16 และระเบียบส านักงานอยัการสูงสุด ว่าดว้ยการด าเนินคดีแพ่งของ
พนกังานอยัการ พ.ศ.2547 ขอ้ 16 ก าหนดให้รายงานส านวนคดีคา้งภายในระยะเวลาก าหนด เป็นเหตุ
ให้พนกังานอยัการไม่ให้ความสนใจท่ีจะด าเนินการประนอมขอ้พิพาท เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 
ซ่ึงท าใหส้ านวนคา้งสั่งได ้
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1.3  แมว้่าการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทจะมีพนกังานอยัการท่ีมีทกัษะ 
เทคนิคและความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานดังกล่าว แต่องค์ความรู้ทั้งในด้านหลกัการ วิธีการ  
กลยุทธ์ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้การประนอมข้อพิพาทประสบความส าเร็จ ยงัไม่มี 
การรวบรวม จดัเก็บ และสร้างระบบการเผยแพร่อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ เป็นเหตุให้พนกังานอยัการ 
นิติกร รวมทั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน ไม่สามารถศึกษาคน้ควา้เรียนรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
ในการประนอมขอ้พิพาทท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติังานตามภารกิจในงานช่วยเหลือทางกฎหมาย 
แก่ประชาชนเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

(2)  ปัญหา อุปสรรคดา้นบุคลากรท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้
พิพาท 

บุคลากรท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงแบ่งเป็น
บุคลากรภายในส านักงานอยัการสูงสุด คือ (1) พนักงานอยัการ (2) นิติกร (3) เจา้หน้าท่ีธุรการ  
ส่วนบุคลากรภายนอกส านักงานอยัการสูงสุด คือ หน่วยงานอ่ืนท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย
เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท เช่น คณะกรรมการหมู่บา้น ตามขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การประนอมขอ้พิพาทของคณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ.2530 คณะบุคคลผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 
กฎกระทรวง ว่าดว้ยการไกล่เกล่ียความผิดท่ีมีโทษทางอาญา พ.ศ.2553 และกฎกระทรวง ว่าดว้ย 
การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553  ในการศึกษาวิจยัน้ีเนน้เฉพาะบุคลากรท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทภายในส านักงานอยัการสูงสุด ซ่ึง
พบวา่ 

2.1  สืบเน่ืองจากปัญหา อุปสรรคในขอ้ 1.2 ท าให้พนกังานอยัการบางส่วนไม่สนใจ
และไม่ใหค้วามส าคญักบัการประนอมขอ้พิพาท เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงาน ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดความล่าช้าเป็นเหตุให้ส านวนคดีค้างสั่ง ต้องรายงานส านวนคดีค้างตามระเบียบของ
ส านักงานอยัการสูงสุดดังกล่าว อีกทั้งการประนอมข้อพิพาทเป็นงานส่วนหน่ึงในภารกิจการ
คุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พนกังานอยัการจึงปฏิบติังานในลกัษณะท่ี
เป็นเพียงทางผ่านหรือปฏิบติังานให้ครบเง่ือนไขเพื่อกา้วไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเท่านั้น โดยมุ่งเน้น
การท างานในเชิงปริมาณเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน/
โครงการ มากกว่ามุ่งเน้นการท างานในเชิงคุณภาพเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามภารกิจการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

2.2  พนกังานอยัการท่ีปฏิบติังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ซ่ึงมีอ านาจ
หน้าท่ีในการประนอมข้อพิพาท ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความช านาญ ทักษะในการส่ือสาร  
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การควบคุมกระบวนการ และการท าให้คู่พิพาททราบประโยชน์ของการประนอมขอ้พิพาท เน่ืองจาก
ระบบการอบรมสั่งสอน/การสั่งสมองค์ความรู้มกัเป็นองค์ความรู้เก่ียวกับงานวิชาชีพกฎหมาย
โดยเฉพาะ 

2.3  พนักงานอยัการท่ีมีความรู้ความช านาญเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ตอ้งเล่ือน
ต าแหน่ง หรือปรับเปล่ียนไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเม่ือพน้วาระการด ารงต าแหน่งอจ.สคช. หรือเกษียณอายุ
ไป เป็นเหตุใหอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทสูญหายไปตามบุคลากรดงักล่าว 

2.4  พนกังานอยัการใหม่ท่ีเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย ซ่ึงอ านาจหนา้ท่ีในการประนอมขอ้พิพาท ไม่มีความรู้ความช านาญ ทกัษะในการส่ือสาร การ
ควบคุมกระบวนการ และการท าให้คู่พิพาททราบประโยชน์ของการประนอมขอ้พิพาท และไม่สามารถ
หาองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้ จึงท าให้การท างานล่าช้า ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

(3)  ปัญหา อุปสรรคดา้นสารสนเทศส าหรับใช/้สนบัสนุนในการประนอมขอ้พิพาท 
3.1  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมาย รวมทั้งการประนอมขอ้พิพาท ส่วนใหญ่ยงัไม่ไดน้ าระบบสารสนเทศมาใช/้สนบัสนุนในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้าย แทนการเดินทางไปด าเนินงาน
ในทอ้งท่ีต่างๆ หรือให้ประชาชนท่ีอยู่ห่างไกลเดินทางมาติดต่อกบัส านักงานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงตั้งอยูภ่ายในจงัหวดั  

3.2  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย รวมทั้ งการประนอมข้อพิพาทยงัไม่ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ สามารถศึกษาคน้ควา้หรือช่วยเหลือ
ในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

3.3  ระบบสารสนเทศท่ีใช้ส าหรับการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนการประนอมขอ้พิพาทยงัไม่ทนัสมยั ไม่สามารถตอบสนอง/สนับสนุน
ด าเนินงานดงักล่าวให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับระบบสารสนเทศมีไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของบุคลากร 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรค้นคว้ำ 
การคน้ควา้วิจยัแบบอิสระเก่ียวกบัระบบการจดัการความเพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชน   และประนอมขอ้พิพาท มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1.2.1  เพื่อสร้างระบบการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและ

ประนอมขอ้พิพาท เฉพาะการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทท่ีเป็นระบบตามทฤษฎีการจดัการ
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ความรู้ท่ีถูกตอ้งเพื่อให้พนกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถศึกษา คน้ควา้ และเพื่อให้เป็น
แหล่งความรู้ท่ีอยูก่บัองคก์รตลอดไป    

1.2.2  เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาในการท างาน โดยพนกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถศึกษาปัญหาและคน้หาแนวทาง วธีิการแกไ้ขจากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ 

1.2.3  เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบังานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้
พิพาทเฉพาะการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ให้พนกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.2.4  เพื่อเผยแพร่งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท เฉพาะ
การด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทให้แก่บุคลากรทัว่ทั้งองค์กร โดยผ่านระบบการจดัการ
ความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 
 

1.3  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎแีละ/หรือเชิงประยุกต์ 
การคน้ควา้วิจยัแบบอิสระเก่ียวกบัระบบการจดัการความเพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่

ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงท าการศึกษาวิจยัเฉพาะการประนอมขอ้พิพาทน้ี คาดวา่ส านกังาน
อยัการสูงสุดจะไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยกุต ์ดงัน้ี 

1.3.1 ระบบการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้
พิพาท   ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางรวบรวมองคค์วามรู้ จดัเก็บองคค์วามรู้ของผูเ้ช่ียวชาญในการประนอมขอ้พิพาท
ใหส้ามารถน ามาถ่ายทอดใหบุ้คคลท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานเรียนรู้ได ้เพื่อให้องคค์วามรู้นั้นอยู่
ในองคก์รตลอดไป แมว้า่ผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวจะพน้วาระหรือเกษียณอาย ุ 

1.3.2 ระบบการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือเทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้
พิพาทเฉพาะการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ท่ีเป็นระบบตามทฤษฎีการจดัการความรู้
ท่ีถูกตอ้งและเพื่อใหเ้ป็นแหล่งความรู้ท่ีอยูก่บัองคก์รตลอดไป    

1.3.3  พนกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถศึกษาปัญหาและคน้หาแนวทาง 
วธีิการแกไ้ขปัญหาจากระบบการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอม
ขอ้พิพาทเฉพาะการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท                 

1.3.4  สามารถพฒันาความรู้เก่ียวกบังานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอม
ขอ้พิพาทเฉพาะการด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทใหพ้นกังานอยัการและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3.5 สามารถเผยแพร่งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท เฉพาะการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทให้แก่บุคลากรทัว่ทั้งองค์กร โดยผ่านระบบการจดัการความรู้
เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท 
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1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการส านักงานอยัการสูงสุด (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 ก าหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบังานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
คือ ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มีอธิบดีอยัการ อยัการพิเศษฝ่าย 
อยัการจงัหวดั เป็นผูบ้งัคับบัญชา (Manager) มีพนักงานอยัการเป็นผูใ้ต้บังคบับญัชา (Knowledge 
Workers) มีหน้าท่ีปฏิบัติงานตามกรอบอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และมีนิติกร เจ้าหน้าท่ี
ธุรการรวมทั้งทนายความอาสาเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Knowledge Workers) มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงานธุรการ
และสนบัสนุนงานของพนกังานอยัการ  

ส าหรับการค้นควา้วิจัยแบบอิสระฉบับน้ี เป็นการศึกษาเฉพาะการประนอมข้อพิพาทของ
ส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน) เป็นสถานท่ีใช้ในการด าเนินการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา แนวทาง รูปแบบ 
ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาทประสบ
ความส าเร็จจากผูเ้ช่ียวชาญในเชิงการจดัการความรู้ และรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา
ดงักล่าวมาจดัเก็บโดยการสร้างระบบ KMS อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ให้บุคลากรท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีใน
การประนอมขอ้พิพาทสามารถศึกษา คน้ควา้ เรียนรู้ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อเพิ่มศกัยภาพใน
งานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงเป็นภารกิจของส านกังานอยัการ
สูงสุด  

 

 
   

 
   

  

 

 

 

 


