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ภาคผนวก  ก 

วาระการสมัภาษณกําหนดขอบเขตการจบัความรู 

Scoping Meeting 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ 

วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. 

ณ.หองทํางานอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ อาคารศูนยราชการฯ 

___________________________ 

 

ผูบริหาร                      นายเข็มชัย ชุติวงศ                อธิบดีอัยการ  สํานักงานคณะกรรมการ 

ผูสัมภาษณ                  นายวันชาติ สันติกุญชร        รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการ  

ระเบียบวาระที่ 1         ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  

 

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด

กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดความรวมมือจัดหลักสูตรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมสําหรับขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลาการให

มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารดานการจัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใช

เปนผูนําดานการจัดการความรูใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดได    ตามแผนแมบทการจัดการความรู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552  – 2556 ไดนําหลักการจัดการความรูมาใชในสํานักงาน

อัยการสูงสุด โดยมีการแบงบัญชีความรูออกเปน 100 หัวขอองคความรู งานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการอัยการเปนภารกิจหนึ่งของงานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการซึ่งเปน

หัวขอบัญชีความรูที่ 61  

การสรางและการรวบรวมองคความรูดังกลาว จะตองรวบรวมองคความรูทั้งที่เปนองค

ความรูภายนอก ( Explicit Knowledge) เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ และความรูที่ฝง

อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เชนการจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห

และดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

วัตถุประสงคในการสัมภาษณ การจัดทําระบบจัดการความรูงานประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการอัยการมี ดังนี้ 
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                         - เปนสวนหนึ่งของการคนควาแบบอิสระตามหลักสูตร การจัดการความรู ระดับ

ปริญญาโท ที่ศึกษาอยู 

 - ผลการศึกษาจะเปนประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาวิกฤติใน

งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ    

                    - ความสําคัญของระบบการจัดการความรู เปนเคร่ืองมือสําคัญในการสนับสนุน

การทํางาน  ในการตัดสินใจ  การเรียนรูดวยตนเองแทนการฝกอบรม ลดเวลาในการทํางาน  รักษา

องคความรูขององคกรไวอยางตอเน่ือง   ทําใหบุคลากรมีความใฝรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และ เปน

แหลงสารสนเทศพรอมใชในการปฏิบัติงาน  ที่สําคัญ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผานระบบอินเทอรเน็ต   

 

ระเบียบวาระที่ 2  สัมภาษณเพื่อกําหนดขอบเขตการจัดการความรู  

2.1 ทานมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาวิกฤติในงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการอัยการที่รวบรวมไวดังนี้ เพียงใด (แกไขเพิ่มเติม) 

                           (1)   ความลาชาของงานตรวจแบบประเมิน 

                     (2)   ความไมชัดเจนของแบบประเมิน   

                     (3)   ผูประเมินไมเขาใจวัตถุประสงคของการประเมิน ประเมินโดยใชความรูสึก

แทนขอมูล ประเมินตัวบุคคลมากกวาผลงาน ประเมินโดยมีอคติลําเอียง  

                       (4)   ผูรับการประเมินไมเขาใจเหตุผลและความจําเปนในการประเมิน เชื่อวาการ

ประเมินหาความเปนธรรมไดยาก  

2.2    การแกไขปญหาทั้งสี่ประการดังกลาวดวยระบบการจัดการความรู ทานเห็นวา 

ระบบการจัดการความรู ควรมุงเนนผลลัพธในเร่ืองสําคัญอะไรบาง (เรียงตามปญหา)  

                       (1)   ความลาชาของงานตรวจแบบประเมิน ควรแกไขโดย……. 

                            (2)   ความไมชัดเจนของแบบประเมิน ควรแกไขโดย……..   

                     (3)   ผูประเมินไมเขาใจวัตถุประสงคของการประเมิน ประเมินโดยใชความรูสึก

แทนขอมูล ประเมินตัวบุคคลมากกวาผลงาน ประเมินโดยมีอคติลําเอียง ควรแกไขโดย……  

 (4)   ผูรับการประเมินไมเขาใจเหตุผลและความจําเปนในการประเมิน เชื่อวาการ

ประเมินหาความเปนธรรมไดยาก  ควรแกไขโดย…… 

2.3   ตามแนวการศึกษาเพื่อสรางระบบจัดการความรู เมื่อเกิดปญหาวิกฤติดังกลาวขางตน

และตองการแกไข จะตองจับความรูจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดองคความรู

และวิธีแกปญหา แลวนําขึ้นระบบใหผูใชงานไดศึกษา จึงขอความอนุเคราะหใหทานกําหนดตัว

ผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคณะกรรมการอัยการดวย 
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2.4  วัตถุประสงคตอไป จะขอใหทานชวยพิจารณาวาผูใชงานระบบ KMS ควรจะแบง

ออกเปนกี่ประเภท ซึ่งผูสัมภาษณไดแบงประเภทผูที่จะมาใชงานระบบ KMS ออกเปน 4 ประเภท 

คอื  

             (1) ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย  

             (2) กลุมที่มีประสบการณในการทํางานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการ คือ ผูเชี่ยวชาญ 

             (3) ขาราชการฝายอัยการ นิติกรที่ไมมีประสบการณ  

             (4) ผูประเมินและผูรับการประเมิน 

 

การจัดแบงกลุมดังกลาวจะทําใหการจัดความรูเกิดความเหมาะสมแกการใชงาน หลังจาก

น้ัน จะตองพิจารณาขอบเขตผูใชงานแตละคนวาจะใหรูเร่ืองอะไรบางที่เกี่ยวกับการใชงานแตละ

ประเภท 

2.5  สํานักงานคณะกรรมการอัยการมีหนาที่ในการบริหารงานบุคคล ภารกิจหลักคือ สรร

หาคนดี คนเกง ใชคนดีคนเกงใหเกิดประโยชนสูงสุด และรักษาคนดี คนเกงใหทํางานอยูกับองคกร

นาน ๆ  ผูสัมภาษณจึงขอเสนอวิสัยทัศนสํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อใหทานพิจารณา ดังน้ี  

“พิทักษระบบคุณธรรมเพื่อรักษาคนดี คนเกงใหทํางานอยูกับองคกรอยางยั่งยืน

และมีความสุข” หรือ 

“พิทักษระบบคุณธรรมเพื่อรักษาคนดี คนเกงใหภักดีตอองคกร” 

2.6  สํานักงานอัยการสูงสุดมีวิสัยทัศนในการจัดการความรูวา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบและทันสมัยเชื่อถือได” 

ทานเห็นวาสํานักงานคณะกรรมการอัยการควรมีวิสัยทัศนวา “สํานักงานคณะกรรมการอัยการจะ

พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบและทันสมัยเชื่อถือได” 

หรือไม อยางไร 

2.7 ในการดําเนินการ จําเปนตองสื่อสารและขอความรวมมือกับเจาหนาที่ของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ เพื่อเขาสัมภาษณและอาจตองมีการแตงต้ังเจาหนาที่ KM Team จึงขอความ

กรุณาและความสนับสนุนจากทานดวย 

 

ระเบียบวาระที่ 3  อ่ืนๆ (ถามี) 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ภาคผนวก  ข 

บทสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดอัียการ สาํนกังานคณะกรรมการอัยการ) 

 

ทานวันชาติ  :  วาระสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการ วันจันทรที่ 25 กรกฎาคม 2554  เวลา 10.00 น. ณ หองทํางานอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ อาคารศูนยราชการ ผูใหสัมภาษณ คือ ทานเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดี

อัยการ สวนผูสัมภาษณ นายวันชาติ สันติกุญชร รองอธิบดีอัยการ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระเบียบวาระที่ 

1 ขอชี้แจงเร่ืองความเปนมาของโครงการและวัตถุประสงคของการสัมภาษณตามบันทึกขอตกลง

ความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความรู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดจัดใหมี

หลักสูตรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับขาราชการอัยการ

สูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารดานการจัดการความรูตาม

มาตรฐานสากล และสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดได และ

ตามแผนแมบทจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552 – พ.ศ.2556 ไดนาํหลกัการ

การจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีการแบงบัญชีความรูออกเปน 100 หัวขอ

องคความรู งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการเปนภารกิจหนึ่งของงานบริหารงาน

บุคคลขาราชการ ซึ่งเปนหัวขอบัญชีองคความรูที่ 61 การสรางและการรวบรวมองคความรูดังกลาว

จะตองรวบรวมทั้งที่เปนองคความรูภายนอก Excusive Knowledge เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ

ที่เกี่ยวของและความรูที่ฝงในตัวคน Tacit Knowledge เชน การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อนําไป

วิเคราะห สังเคราะห และดําเนินการตามวิธีจัดการความรูตอไป วัตถุประสงคในการสัมภาษณการ

จัดทําระบบการจัดการความรู งานประเมินผลของขาราชการมีดังนี้นะครับ การสัมภาษณคร้ังนี้เปน

สวนหนึ่งจากการคนควาตามหลักสูตรการจัดการความรูปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู ผลการศึกษาจะ

มีประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและแกไขปญหาวิกฤต ในงานการประเมินผลของขาราชการ

อัยการ ความสําคัญของระบบจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญในการสนับสนุนการทํางาน ในการ

ตัดสินใจ การเรียนรูดวยตนเองแทนการฝกอบรม เพื่อลดเวลาในการทํางาน รักษาองคความรูของ

องคกรไวอยางตอเน่ือง ทําใหบุคลากรมีความใฝรู แลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนแหลงสารสนเทศ

พรอมใชในการปฏิบัติงาน ที่สําคัญสะดวกทุกที่ทุกเวลาโดยผานระบบ  Internet ระเบียบวาระที่ 2 ก็

จะขอสัมภาษณทานอธิบดีนะครับ เพื่อกําหนดขอบเขตการจัดการความรู ทานมีความเห็นเกี่ยวกับ
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ปญหาวิกฤตในการประเมินผลการปฏิบัติการของขาราชการที่รวบรวมไวดังนี้เพียงไร คือ 1. เร่ือง

ความลาชา ในการตรวจแบบประเมิน  2. ความไมชัดเจนของแบบประเมิน 3. ผูประเมินไมเขาใจ

วัตถุประสงคของการประเมิน ประเมินโดยใชความรูสึกแทนขอมูล ประเมินตัวบุคคลมากกวา

ผลงาน ประเมินโดยไมมีอคติลําเอียง และ 4. ผูรับการประเมินไมเขาใจเหตุผลและความจําเปนใน

การประเมิน เชื่อวาการประเมินหาความเห็นธรรมไดยาก ครับผม 

 

ทานเข็มชยั :  ในหัวขอนี้นะครับ ผมมีความคิดวาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

อัยการมีความสําคัญอยางนอยที่สุดใน 2 เร่ืองดวยกัน คือวา หน่ึงเพื่อเปนการวัดประสิทธิภาพใน

การทํางาน ของขาราชการอัยการ เพื่อประโยชนในการที่จะจัดสรรบุคคลลงในตําแหนงตางๆ ได

ถูกตอง หรือในการที่จะเลื่อนตําแหนงสูตําแหนงที่สูงขึ้น และอีกประการหน่ึง การที่มี  

การประเมินผลงานอยูสม่ําเสมอนี่จะเปนปจจัยอันหนึ่งที่ทําใหขาราชการอัยการจะตองมีความ

ต่ืนตัวในการทํางาน มีการแขงขันกันในการทํางาน ซึ่งจะเปนการเสริมประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น

การประเมินผลงานจึงเปนสิ่งที่สําคัญสวนหน่ึง นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติ แตเทาที่ผาน

มานะครับ มีความรูสึกวา ขาราชการอัยการเรานี่ยังไมคอยมีความรูและใหความสําคัญเกี่ยวกับเร่ือง

การประเมินผลงานมากนัก เพราะสวนใหญในการทํางานของแตละหนวยงานนั้นมีระเบียบ แบบ

แผนการทํางานนั้นอยูแลว เพราะฉะนั้นคนที่เขามาก็จะทํางานไปตามงานที่ไดรับมอบหมายนะครับ 

อยางเชนสํานักงานคดี ก็ตามสํานวนที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหรือผูที่เปนหัวหนาและก็ทําไป

ตามระเบียบนะครับ เพราะฉะน้ันไอการที่จะมีความกระตือรือรนที่จะคิด อาน ทําใหดีขึ้นอะไร

ทํานองน้ี ก็จะไมคอยปรากฏนักนะครับ แลวก็การประเมินผลน่ีคลายกับวาเปนสวนเกินนะครับของ

ภารกิจในหนาที่ของเขา เพราะฉะน้ันก็จะไมคอยมีคนที่เอาใจใส หรือวาใหความสําคัญกับเร่ืองน้ี 

ทั้งตัวผูถูกประเมินในการเก็บรวบรวมผลงานหรือเก็บขอมูลตางๆ ที่จะเปนประโยชนนํามาใชใน

การประเมิน แลวก็ตัวผูบังคับบัญชาที่ประเมินผลงานคนอ่ืนก็ไมคอยใหความสําคัญแลวก็ไมไดใช

เวลา หรือพิถีพิถันในงานประจํา อันน้ีก็นําไปสูปญหาแรกเลยนะครับที่นําเสนอมา น่ันก็คือความ

ลาชา ของงานตรวจแบบประเมิน ในสํานักงานตางๆ อาจจะเรียกวาเปนสวนใหญนะครับ 

ขาราชการมักจะใหขาราชการธุรการเปนคนเก็บสถิติ ขอมูลงานของตัวเอง ตัวเองก็ไมไดเก็บเอาไว 

เพราะฉะน้ันเวลาที่ตองการจะประเมินผลงานน่ีก็ไดขอมูลไมครบถวน ไมถูกตอง อันน้ีก็จะนําไปสู

การประเมินที่ตองใชเวลามาก ใชเวลาในการตามขอมูลพวกนี้ และพอไปถึงตัวผูบังคับบัญชานั้นก็

จะพบเสมอวาใชเวลานานมาก เรียกวาไมมีเวลาจะมาต้ังสมาธิในการทําประเมินผลงานของลูกนอง 

เพราะวาหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาก็มีงานประจําอยูลนมืออยูแลว จึงทําใหงานประเมินผลงานน่ัน

เปนงานที่ไมใชเซ็นผานไปเฉยๆ มันจะตองใชเวลาและก็ใชสมาธิในการอานขอมูลตางๆ อันน้ีนะ
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ครับทําใหสํานักงานตางๆ คอนขางลาชาและก็สงมาไมทันตามกําหนดนะครับ อีกประการหนึ่งที่

อาจจะเรียกวาเปนปญหา คือ ลักษณะงานหรือผลงานที่นํามาใชในการประเมินของขาราชการ

อัยการ สวนใหญยังติดอยูกับเร่ืองงานคดีนะครับ เพราะฉะน้ันการออกแบบประเมินผลงานอะไรน่ีก็

จะใชงานคดีเปนตัวต้ัง ทําใหละเลยงานบางอยางซึ่งแฝงอยูและเปนงานที่สําคัญ หรือในงานที่บาง

สํานักงานที่ไมไดทําคดีในการเขียนผลงานและประเมินเปนตัวเลขออกมานี่เขาจะมีปญหายุงยาก

เล็กนอยนะครับ เพราะวาไมสามารถเก็บสถิติเหมือนด่ังสํานักงานคดีไดนะครับ ลองยกตัวอยางเชน

ในปจจุบันน้ี อัยการมีงานประชุมในลักษณะที่เปนผูแทนของสํานักงานอัยการสูงสุด ไปรวม

แกปญหาใหกับหนวยงานตางๆ มากขึ้น เมื่อกอนอาจจะเรียกวามีอยูในวงแคบนะครับ เฉพาะ

สํานักงานที่ปรึกษา หรือสํานักงานวิชาการ แตปจจุบันมันจะรวมไปถึงในระดับตางจังหวัดแลวนะ

ครับที่มีงานที่ตองไปประชุมกับหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งตรงน้ีก็ตองติดเปนเน้ืองานใหเขาเหมือนกัน

เพราะวามันเปนงานที่สําคัญนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีงานรูปแบบแปลกๆ นะครับ ซึ่งไมใชเปน

งานสํานวน ไมใชงานวาความในศาล อันนี้ก็ตองนํามาคิดใหเขาดวย ไมงั้นบางคนก็จะดูไปวาไม

คอยไดทํางานอะไร บางทีเขาอาจจะไปทํางานพวกนี้เปนสวนมาก อีกอันหนึ่งก็คือวาในแบบ

ประเมินที่ทําขึ้นนี่ถึงแมวาจะมีรูปแบบการสื่อสาร มีการไปใหความรูบางแลวนะครับ แตวาผมคิด

วาก็ยังไมทําใหเกิดความเขาใจมากนักสําหรับขาราชการอัยการทั่วๆ ไปนะครับ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่

เปนผูประเมินในระดับอัยการจังหวัด หรืออัยการพิเศษฝาย เพราะฉะน้ันบางทีเมื่ออานแบบประเมิน

แลวก็อาจยังไมคอยเขาใจนัก ก็ทําใหการประเมินไมคอยตรงกับความประสงคของผูออกแบบมา 

แลวก็ที่สําคัญก็คือวาอัยการไมไดเก็บรวบรวมขอมูลในการที่จะสนับสนุนหรือวาประเมิน

ผูใตบังคับบัญชาใหไดในระดับดีเยี่ยม ก็ไมไดรับขอมูลที่จะนํามาสนับสนุนเพียงพอ ก็ดูเปนการให

ความเห็นลอยๆ นะครับ ซึ่งก็ทําใหมีปญหามากพอสมควร อีกอันหน่ึงก็คือวา ผูประเมินมักจะ

ประเมินดีเกินความเปนจริง ก็หมายความวา ดูแลวไมนาจะเปนไปไดขนาดน้ัน เชน ลูกนองใน

สาํนักงานดีเดนเหมอืนกนัหมด วาไดคะแนนเต็มกนัเปนสวนมากอะไรทาํนองน้ี กท็าํใหการ

ประเมินน่ีมันไมคอยถูกตอง ไมตรงตามความจริง อันน้ีก็อาจจะเปนวาผูประเมินน่ีไมเขาใจ และไม

คอยเห็นความสําคัญ คือประเมินผานๆ ไปไมไดคิดวามันจะเปนประโยชนหรือวาจะมาชวยเหลือ

การทํางานของสํานักงานอัยการสูงสุดยังไงนะ ไมไดใหความสําคัญมากนัก อันนี้ก็เปนปญหาที่ผม

คิดวาคอนขางวิกฤตนะครับ และสุดทายคือวา ผลการประเมินพูดไปแลวก็ไมคอยไดรับความเชื่อถือ

มากเทาไหรทั้งประชาคมอัยการนะครับ ไมคอยเชื่อเทาไหร อยางสมมติคนที่ไดผลการประเมินดี

มาก เขาก็ไมไดเชื่อวาคนน้ีทํางานดีจริง หรือคนน้ีดีเดนจริง หรือไดคะแนนนอย บางคนก็ไมยอมรับ 

ไมรูสึกวาตัวเองทํางานดอย บางคนก็อาจจะโทษเหตุวาผูบังคับบัญชาไมเขาใจหรือวาไมสนับสนุน 

ไมใชพวกเดียวกับผูบังคับบัญชาอะไรทํานองน้ีนะครับ เปนในรูปแบบน้ัน อันน้ีก็เปนจุดหน่ึงที่ตอง
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ไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหมันดีขึ้นนะครับ แลวเร่ืองความเปนธรรม คือ ผมคิดวาจุด

หนึ่งที่มีหลายคนพูดถึงนะครับวา การประเมินมันไมเที่ยงหรือมันไมตรงความจริงก็เพราะวา 

ผูบังคับบัญชาที่ประเมินมีความเขาใจวาประเมินไปตามความจริงหรือวาไปประเมินในลักษณะที่วา

ลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชาน่ีทํางานไมดีจะไดคะแนนนอย เพื่อใหเกิดการแตกความสามัคคี เกิด

การฟองรอง เกิดการรองเรียนในทํานองอยางนั้น เพราะเขาไมคิดวาหนวยงานที่รับประเมินจะไม

สามารถเก็บการประเมินเปนความลับไดนะครับ ทําใหเขาประเมินมาคอนขางที่จะเกินความจริง คือ 

ดีเกินไป ทีน้ีขอไปตัว 2.2 เลยละกัน การแกไขปญหานะครับ อันนี้ก็ตองยอมรับนะครับวาระบบการ

ประเมินของเรายังไมไดมาตรฐานเหมือนกับสากลเทาที่ควรนะครับ เราก็พยายามปรับปรุงแกไขมา

เร่ือย ๆ ประการหน่ึงก็คือ ผมคิดวาตองมีการทําแบบประเมินใหมันงายขึ้นกวาเดิม แลวก็จะตองมี

การสื่อสาร การอธิบายแบบประเมินใหผูที่จะแบบประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาทั้งหลายไดรับทราบ

และมีความเขาใจมากขึ้น คือ พูดงาย ๆ อาจจะตองสื่อสารทุกรูปแบบ แลวก็อาจจะตองทําบอยกวาน้ี 

หรือทําอยางไรก็ตามแตที่จะใหเขาอานแบบประเมินแลวรูเร่ือง วาจะตองทําอะไร แลวทําอยางไร 

อยางยกตัวอยางงายๆ อันหนึ่ง ตอนที่ในแบบประเมินเรามีการเก็บขอมูลสํานวนความแลวใชสูตร

ทางคณิตศาสตรน่ีนะครับ เพื่อหาวาใครทํางานตํ่ากวามาตรฐานของสํานักงาน หรือสูงกวามาตรฐาน

ของสํานักงาน ก็มีผูบังคับบัญชาหลายคนไมเขาใจนะครับ บางคนประเมินตัวเลขออกมาก ซึ่งทําให

มันตํ่ากวามาตรฐานแตตัวผูประเมินไมไดเขาใจอยางน้ันนะครับ ก็คิดวาใหลูกนองผานแลวทําไมถึง

มาเกิดปญหาทีหลังได อยางนี้ก็ตองเปนเร่ืองที่ตองทําความเขาใจกันมาก  อันที่ 2 ก็คือวา ในตัว

สํานักงาน กอ.เอง ก็อาจจะตองสรางระบบในการเก็บขอมูลเหลานี้ใหเปนความลับ ก็ไมใชแคปด

ขอมูลเปนความลับอยางเดียวนะครับ ตองใหเขาเชื่อดวยวาเราสามารถปดเปนความลับไดจริง นะ

ครับ เพราะฉะนั้นผูประเมินก็สามารถที่จะประเมินไดอยางตรงไปตรงมานะครับ โดยไมตองหวง

เร่ืองความไมเขาใจของผูใตบังคับบัญชา หรือจะเกิดความแตกแยกกันนะครับ แตมีเหตุอีกอันหน่ึง

นะครับ ซึ่งไมรูจะแกยังไงเหมือนกัน ก็คือมีคนเขาบอกมาเหมือนกันวาขาราชการอัยการเราน่ีอยูกัน

ใกลชิดมากเกินไป ก็ทําใหไมสามารถประเมินหรือวาหาขอตําหนิติติงคนรวมงานตามความเปนจริง

ได อันน้ีก็อาจจะเปนเหตุผลดวยหรือเปลาก็ไมแนใจเหมือนกัน อีกประเด็นหน่ึงนะครับอาจนํามา

แกไขไดก็คือวา ตัวผูถูกประเมินควรจะตองเก็บขอมูลผลงานของตัวเอง ดวยตนเองนะครับ แลวก็

ตองถือเปนภาระอีกอันหน่ึงมิฉะน้ันก็จะไดรับโทษ ไมถือวามีผลงานมาแสดง เพราะฉะน้ันคนที่ไม

มีผลงานมาแสดง พอไดรับคะแนนไมดีก็จะมาอางวาบางทีทํางานต้ังเยอะ แลวทําไมผูบังคับบัญชา

ถึงไมเห็นความสําคัญอะไรแบบนี้ ก็คงจะอางไมได ถาตัวเองไมเก็บ ไมเร่ิมตนจากการเก็บขอมูลมา

แสดง อันน้ีก็เปนเร่ืองยากเหมือนกันนะครับที่จะแกไข เพราะวา ตองยอมรับวาคนสวนใหญน่ีจะ
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เนนการทํางานในหนาที่ใหดีที่สุด แตการที่จะใหเก็บผลงานแลวมาเขียนชมเชยตัวเอง พวกเราก็

อาจจะไมถนัด และก็ทําไดไมคอยดีนัก อันน้ีก็เปนจุดหน่ึง 

 

ทานวันชาติ  :  แตทานคิดวาเปนเร่ืองที่ตองทําใชไหมครับ 

 

ทานเข็มชัย  :  เปนเร่ืองที่จําเปนตองทํานะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ก็คงจะตองไปหาวิธีการวาตองทําอยางไร ถึงจะไดใหเขาเก็บผลงานได  

 

ทานเข็มชัย  :  ครับ เชน อาจจะออกเปนแบบฟอรม ซึ่งสมมติอยางตัวอยางงานไปประชุม เราจะเก็บ

เปนผลงาน เราจะตองมานั่งนึกวา การไปประชุมนี่มันสามารถที่จะกําหนดลงเปนเนื้องานอยางไร 

แลวก็มีแบบฟอรมใหเขากรอก แค Timesheet ของสํานักงานทนาย เราอยากรูอะไรก็ทําเปนขอมูล

ใหเขากรอก อันน้ีก็อาจจะดีขึ้น แลวก็อีกอันหน่ึงผมยังไมคอยแนใจนัก เพราะจากประสบการณที่

ไปเจอที่อ่ืน ๆ เขาจะใชหลักวิชามากกวาของเรา ก็ไมแนใจวามันจะตองมีการรํ่าเรียน หรือตองไป

อบรมอะไรหรือเปลา หรือวาจะเปนระบบที่เปนสากลที่หนวยงานอ่ืน ๆ เขาใชกันนะครับ หรือวาไอ

ที่เราทําอยูทุกวันน้ีมันก็เพียงพอแลว อันน้ีก็ยังไมคอยมั่นใจ 

 

ทานวันชาติ  :  อันน้ีตองมีการศึกษา วาจําเปนหรือไม หรือตองเอาผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงาน

ดานทรัพยากรมนุษย อันน้ีเราสวนใหญอัยการก็ทํางานประจําอยู แลวตองมาทํางานทางดานน้ีอีก 

 

ทานเข็มชัย  :  ครับ สวนสุดทายที่เปนปญหาวา ผูรับการประเมินไมเขาใจเหตุผลในการประเมิน 

และไมเชื่อวาการประเมินจะหาความเปนธรรมได อันน้ีก็คงตองแกไข ก็คือวา อันแรกเลย ตองดูวา

แบบประเมินไดรับฉันทานุมัติจากคนสวนใหญในองคกร ซึ่งเราก็ไดพยายามทําอยูแลววากอนจะ

ออกแบบประเมินหรือแกไขแบบประเมินแตละคร้ังก็ตองไปขอรับฟงความคิดเห็นของคนใน

องคการทุก ๆ ภาคสวนนะครับ ก็จะแกไขไปไดระดับหน่ึง แลวก็อาจจะตองสื่อสารทําความเขาใจ

ใหมากกวาน้ี เพื่อที่จะใหเขามั่นใจในเร่ืองน้ีมากขึ้นนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  แลวทานคิดวาเงินเดือนระดับแพง ที่มันจะมีผลจากการที่เขาไมสนใจ มีผลกับการ

เลื่อนขั้นเงินเดือนอะไรหรือเปลา กฎหมายฉบับใหมที่ออกมาน่ีวามีการ 2 ขั้นไดน่ี ยังมีผลใหเขา

กระตือรือรนในการที่เขามาใหความรวมมือในการประเมินผลหรือไมอยางไรครับ 
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ทานเข็มชัย  :  ความจริง เงินเดือน เปนสวนหน่ึงนะครับ เพราะวาการที่จะไดเงินเดือน หรือความดี

ความชอบพิเศษ ก็เปนระบบการจูงใจใหทํางานดีขึ้นเทานั้นเอง ซึ่งมันก็มีสวนนะครับ เพราะมันก็จะ

เปนสวนที่สําคัญมากๆ สุด ซึ่งนอกจากน้ีแลวมันก็มีสวนอ่ืนอีก มาชวยเสริมและบางคนอาจจะมี

ความสําคัญกับเขามากกวา ซึ่งเปนไปไดยากนะครับ การประเมินจะใหขั้นพิเศษและเปนที่ยอมรับ

มันก็ทําไดคอนขางลําบากนะครับ การที่จะจูงใจในวิธีอ่ืน ๆ ก็มีหลายวิธี เชน การที่หนวยงานหรือ

วาผูบังคับบัญชาใหความสําคัญ มองเห็นความสําคัญ ใหกําลังใจในการทํางานของเขา ใหเขาได

ทํางานในหนวยงานหรือสถานที่เขาพึงพอใจ เชน เลือกสํานักงานที่อยูใกลบาน และก็มีอิสระในการ

ที่จะโอนยายสํานักงานตามงานที่เขาชอบพอสมควร อันนี้ก็เปนขวัญและกําลังใจ อยางหนึ่งโดยไม

ตองใหเงินเดือนในอัตราพิเศษนะครับ แลวก็อันหน่ึงนะครับซึ่งมีคนจะพยายามเสนอก็คือวาใน

ตําแหนงอัยการจังหวัดซึ่งเปนตําแหนงสําคัญ การที่จะแตงต้ังบุคคลลงในอัยการจังหวัดน่ีนะครับ 

อยากจะใหมีการประเมินที่เขมงวดโดยเก็บผลงานต้ังแตกอนที่เขาจะเปนอัยการจังหวัดในหลาย ๆ 

มิติ เชน ผลงานคดี ผลงาน สพช.ผลงานอะไรทั้งหลายน่ีนะครับ แลวก็ประเมินอยางจริงจัง อันน้ีก็

จะสงผลมากเลยทีเดียวที่จะทําใหขาราชการอัยการในระดับ 3, 4 น่ีตองต้ังใจทํางานเพื่อเก็บผลงาน

ไวนะครับ เพราะวาตําแหนงอัยการจังหวัดเปนตําแหนงที่ทุกคนใหความสําคัญนะครับ มีคนเสนอ

ถึงกับวา ถึงแมจะยังไมสามารถใชการประเมินเปนเงื่อนไขในการที่เปนหรือไมเปนอัยการจังหวัด ก็

ไมถึงขนาดน้ัน แตก็เปนเงื่อนไขในการจัดลําดับของการเลือกจังหวัดที่จะออกได ก็จะมีผลมาก

พอสมควรทีเดียว เพราะฉะน้ันน่ีก็เปนจุดหน่ึงที่จะเปนจุดแรกที่จะสงผลตอการทํางานของคนใน

ระดับตํ่ากวาอัยการจังหวัด ซึ่งพอหลังจากอัยการจังหวัดจะขึ้นเปนอัยการพิเศษฝาย ก็คืออาจจะตอง

ใชลักษณะเดียวกันนะครับ คือประเมินอยางเขมงวดอีกจุดหน่ึงนะครับ ซึ่งเพราะวาอัยการพิเศษฝาย

เปนตําแหนงทางบริหาร เราเรียกวาระดับกลางนะครับ ตําแหนงแรกนะครับ ก็นาจะทํา ซึ่งอันน้ีก็จะ

เปนประโยชนนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ครับ น่ันก็คือปญหาวิกฤตและก็แนวทางแกไขที่ทานไดเสนอแนะนะครับ ทีน้ีใน

ประเด็นตอไปตามแนวการศึกษาเพื่อจัดสรางระบบจัดการความรูเมื่อเกิดวิกฤตดังกลาวน่ีจําเปน

จะตองจับความรูจากผูเชี่ยวชาญมาสังเคราะห วิเคราะหเพื่อใหไดองคความรูและวิธีแกปญหาแลวก็

นําขึ้นระบบนะครับ ใหผูใชงานไดศึกษา จึงขอความอนุเคราะหทานไดชวยกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ

ของ สกอ.ที่ทานเห็นวามีองคความรูเกี่ยวกับการประเมินผลการดําเนินงานนะครับ 
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ทานเข็มชัย  :  จริงๆ ถา สกอ.เองมีคนที่รับผิดชอบทําในเร่ืองนี้อยูไมมากนะครับ ถาเปนของอัยการ

ก็จะมีทานพิชัย  อัยการพิเศษฝายวิเชียร นะครับที่ทําแลวรับผิดชอบโดยตรง แลวก็จะมีคุณกอบกุลที่

ทําเร่ืองของอาวุโส ในการประเมินผลงานที่จะประเมินตําแหนงอาวุโสนะครับ แตสวนใหญเขาไป

เนนการรวบรวมขอมูลเขาไปใหกรรมการเปนคนวินิจฉัยซะมากกวา คือ ทางคุณพิชัย หรือคุณกอบ

กุล หรือทานฝายวิเชียรเองก็ไมไดมีความรูเชี่ยวชาญมากนักนะครับ ก็ตองอาศัยขอมูลอธิบดีอัยการ

พิเศษ ทั้งหลายประเมินมาซะเปนสวนใหญนะครับ แลวก็ผานขอมูลไปใหอัยการ ซึ่งสวนมากก็ตอง

ถือตามที่เขาประเมินมา การที่ตองไปแกไข ก็จะคอนขางลําบากนิดหนึ่ง เพราะเราไมคอยมีความรู 

ดึงดัน ที่จะไปโตแยงผูประเมินขั้นตนได 

 

ทานวันชาติ  :  ครับวัตถุประสงคในประเด็นตอไปก็อยากใหทานชวยพิจารณานะครับ เมื่อนําขึ้น

ระบบแลววาการศึกษาจะจัดทําการจัดการความรูในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแลวก็ควร

จะแบงออกเปนกี่ประเภท คือพูดงาย ๆ ไดแบงประเภทผูเชี่ยวชาญในระบบ ออกเปน 4 ประเภทนะ

ครับ ตอนน้ีที่คิดเอาไว คือผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดีอัยการ หน่ึงฝาย กลุมที่ 2 คือกลุมที่มี

ประสบการณการทํางานการประเมินพนักงานอัยการ หรือผูเชี่ยวชาญ กลุมที่ 3 พนักงานอัยการ นิติ

กร ที่มีประสบการณที่อยูใน สกอ.นะครับ และกลุมที่ 4 คือผูประเมิน ผูรับการประเมิน ทานเห็นวา

ทั้ง 4 กลุมที่ไดจัดไว เรามาจัดลําดับแบงประเภทน่ีทานเห็นดวยไหม หรือวาควรจะเปนแบบไหน

ครับ  

 

ทานเข็มชัย  :  เห็นดวยเปนสวนใหญนะครับ แตวาขอวิจารณเสนอแนะวากลุม 4 อาจจะแยกเปน 2 

กลุม คือ กลุมผูประเมิน กับกลุมผูรับการประเมินแยกกันคนละกลุม เพราะวาสองคนน้ีมีสวนไดเสีย

ในเร่ืองระบบการประเมินตางกัน 

 

ทานวันชาติ  :  ทีน้ีการเขาถึงขอมูลก็ควรจะมีการจัดลําดับการเขาถึงขอมูลใชไหมครับ ครับผม ใน

ประเด็นตอไปคือ ประเด็นที่ 5 นะครับ สํานักงานคณะกรรมการมีหนาที่ในการบริหารงานบุคคลนะ

ครับ ภารกิจหลักคือ สรรหาคนดี คนเกง ใหทํางานไดเกิดประโยชนสูงสุดและรักษาคนดีคนเกงให

ทํางานใหกับองคกรนาน ๆ นะครับ ทีน้ีถาเกิดวาในสํานักงานที่ผมอยูน่ีไดสอบถามแลววาไมเคย

กําหนดวิสัยทัศนของสํานักงานเลย ซึ่งระบบการศึกษาตองกําหนดวิสัยทัศน ผมก็เลยไดเสนอเอา

พันธกิจของเรามายกขึ้นเปนวิสัยทัศนเพื่อขอความเห็นทานวา ผมเสนอวิสัยทัศนมา 2 เร่ือง ใน 2 

วิสัยทัศนนะครับวา วิสัยทัศนของ สกอ.ควรที่จะมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพิทักษ เกี่ยวกับเร่ืองระบบ

คุณธรรมการรักษาคนดี คนเกงใหทํางานอยางยั่งยืนและมีความสุขหรือพิทักษระบบคุณธรรมเพื่อ
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รักษาคนดี คนเกงใหภักดีตอองคกร หรือทานจะมีขอเสนอแนะวาสํานักงาน กอ.ควรจะมีวิสัยทัศน 

เกี่ยวกับภารกิจและหนาที่ของเราแตกตางหรือวามีขอเพิ่มเติมอยางไรครับ  

 

ทานเข็มชัย  :  ตอนน้ียังไมมีแนวคิดตางจากน้ี แตถาดูแนวคิดที่ยกมา 2 อัน ผมคิดวา อันแรกน่ีนาจะ

เหมาะสมกวา เพราะวา การที่เรามีความมุงหมายใหคนดีและคนเกงอยูกับเราอยางยั่งยืนและมี

ความสุขนี่นาจะมีความครอบคลุม คือครอบคลุมถึงการแตงต้ัง โยกยาย อะไรตอมิอะไรซึ่งเปนสวน

สําคัญของสํานักงาน กอ.นะครับ อันที่ 2 น่ีคอนขางจะนามธรรมมากเกินไป อันแรกนาจะดีกวา 

 

ทานวันชาติ  :  ครับผม ในประเด็นตอไปนะครับ เราจะตองกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู ซึ่ง

ในสํานักงานคณะกรรมการอัยการก็ไมเคยมีการกําหนดเลยนะครับ แตวาสํานักงานอัยการสูงสุดน่ีมี

วิสัยทัศนเกี่ยวกับการจัดการความรูอยูวา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการ

เรียนรู โดยใชจัดการความรูอยางเปนระบบและทันสมัยเชื่อถือได” เพราะฉะน้ันผมจึงเสนอวา

วิสัยทัศนจัดการความรูของสํานักงานเราก็ควรที่จะใชวาสํานักงานคณะกรรมการจะพัฒนาไปสู

องคกรโดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบและทันสมัย เชื่อถือได โดยลอจากสํานักงานอัยการ

สูงสุด ทานเห็นดวยหรือไมอยางไรครับ 

 

ทานเข็มชัย  :  เห็นดวยครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ครับในการดําเนินการจัดการความรูคร้ังนี้ จําเปนตองสื่อสารและขอความรวมมือ

จากเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการเพื่อเขาสัมภาษณและอาจมีการแตงต้ังเจาหนาที่ KM 

Team จึงขอความกรุณาและความสนับสนุนจากทานดวยครับ 

 

ทานเข็มชัย  :  อันน้ีก็ยินดีนะครับ ถาคิดวาตองสัมภาษณใคร ที่ตองมีการแตงต้ังใคร ก็สามารถแจง

ใหทราบได 

 

ทานวันชาติ  :  นอกจากน้ี ไมทราบวาทานยังมีขอคิดเห็นอ่ืนๆ อีกไหมครับ  

 

ทานเข็มชัย  :  คงจะมีเทาน้ีละครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ครับ ตองขอขอบคุณทานอธิบดีครับ 
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ภาคผนวก ค 

SCRIPT 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นายพิชัย ไชยวังษา อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอัยการอัยการ 

เร่ือง งานประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ  

 

วันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

ทานวันชาติ  :  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2554   เวลา 14.00 น. วาระการสัมภาษณเพื่อจับความรู

งานประเมินผลการปฏิบัติการของขาราชการอัยการ ณ หองทํางานของทานรองอธิบดีอัยการ

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ศูนยราชการ ผูสัมภาษณ นายวันชาติ สันติกุญชร รองอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย

ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม นายพิชัย  ไชยวังษา  ผูเชี่ยวชาญ อัยการ

ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ในการสัมภาษณวันน้ีไดมีระเบียบวาระแบงเปน  3 วาระ 

คือ 

วาระที่ 1 ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการสัมภาษณ  

ระเบียบวาระที่ 2 การสัมภาษณเพื่อจับความรู งานประเมินผลการปฏิบัติการของขาราชการอัยการ 

และระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  

ระเบียบวาระที่ 1 นะครับ ชี้แจงความเปนมาของโครงการและวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ตาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

การจัดการความรู สําหรับนักศึกษา สํานักงานอัยการสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนด

ความรวมมือ ตามหลักสูตรของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับ

ขาราชการอัยการสูงสุด เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารดานการ

จัดการความรูตามมาตรฐานสากลและสามารถใชเปนผูนําดานการจัดการความรูใหแกสํานักงาน

อัยการสูงสุดได และตามแผนแมบทการจัดการความรู ฉบับที่ 1 พ.ศ.2552 – 2556 ไดนําหลักการ

จัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุดโดยแบงองคความรูออกเปน 100 หัวขอองคความรู 

งานประเมินผลการปฏิบัติการของขาราชการอัยการเปนภารกิจหนึ่งของการบริหารงานบุคคล 

ขาราชการซึ่งเปนหัวขอบัญชีความรูที่ 61 การสรางและการรวบรวมองคความรูดังกลาวจะตอง

รวบรวมองคความรูภายนอก Explicit Knowledge เชน กฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ และ

ความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล Tacit Knowledge ความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อนําไปวิเคราะห สังเคราะห 

และดําเนินการตามวิธีจัดการความรูตอไป การสัมภาษณเพื่อจับความรูในคร้ังน้ีเปนขั้นตอนหน่ึง
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ของวิธีการในการจัดการความรูดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจับความรูที่ฝงอยูในตัวคน Tacit 

Knowledge จากผูเชี่ยวชาญเพื่อไปดําเนินการตอไป น่ันคือในวาระแรกนะครับ ก็ไดชี้แจง

วัตถุประสงคความเปนมาของโครงการใหกับทานผูเชี่ยวชาญ คุณพิชัย ไดทราบนะครับ ตอไปจะได

สัมภาษณเพื่อจับความรูงานประเมินผลการปฏิบัติงานอัยการครับ คุณพิชัยรับราชการอยูที่สํานักงาน

อัยการมากี่ปแลวครับ 

 

ทานพิชัย  :  สํานักงานอัยการเลยหรือวาสํานักงานคณะกรรมการครับ 

 

ทานวันชาติ  :  สํานักงานคณะกรรมการที่ทานทําอยูน่ีนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  รับราชการมาต้ังแตป 2548 จนถึงปจจุบันครับ 

 

ทานวันชาติ  :  และไดทํางานเกี่ยวกับเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติงานของอัยการนี้มานาน

เทาไหรแลวครับ 

 

ทานพิชัย  :  ต้ังแตป พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบัน 

 

ทานวันชาติ  :  ครับ ก็นับวาเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการประเมินผลการปฏิบัติการของขาราชการ

อัยการผูหน่ึงนะครับ ทีน้ีผูสัมภาษณอยากจะทราบวัตถุประสงคหรือความตองการของสํานักงาน

อัยการสูงสุดในการประเมินผลปฏิบัติราชการของขาราชการวาสํานักงานอัยการสูงสุดมีความ

ตองการอะไรเกี่ยวกับงานการประเมินผลที่ไดดําเนินการอยูครับ 

 

ทานพิชัย  :  วัตถุประสงคของสํานักงานอัยการสูงสุดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการนะครับ แตกอนที่จะถึงวัตถุประสงคนะครับก็อยากจะแบงวามีขาราชการชั้นไหน

บางที่เราจะทําการประเมินผลได ก็จะแบงเปนพนักงานอัยการชั้น 2 ถึง ชั้น 6 กลุมหน่ึงนะครับ แลว

ก็อัยการอาวุโสอีกกลุมหน่ึงนะครับ แตทั้งหมดน้ีนะครับ อัยการทั้งหมดน้ีก็จะใชแบบประเมินแบบ

เดียวกันโดยที่ผลของการประเมินน่ีก็อัยการอาวุโสก็มีผลของการประเมินอันหน่ึงตางไปจากอัยการ

ชั้น 2 – 6 นิดหนอยนะครับ ทีน้ีวัตถุประสงคโดยรวมทั้งหมดนะครับที่ทางอัยการสูงสุดตองการนํา

ผลการประเมินไปใชก็คือ นําผลการประเมินไปเปนขอมูลสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณา

แตงต้ัง โยกยาย ประจําปนะครับ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน  เม.ย. และ ต.ค. อันนี้ตามมาตรา 38 ตาม พรบ.
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ระเบียบขาราชการฝายอัยการป 2553 นะครับ ซึ่งเดิมมาตรานี้ก็คือมาตรา 27 ตาม พรบ.ระเบียบป 

2521 นะครับ โดยขอมูลที่นําเสนอจะนําเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงสูงขึ้นนะครับ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาประกอบนะครับ แลวก็เปนไปตาม

กฎหมายดังกลาวและเปนไปตามหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด เปนหนังสือเวียนที่ อส 003(คก)/ ว 

386 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ในขอที่ 2 นะครับ อันน้ีเปนวัตถุประสงคอันแรกนะครับ อันที่

สองน่ีใชสําหรับอัยการอาวุโสนะครับ ก็มีระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยเงื่อนไข คุณสมบัติ

การขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส ป 2554 ขอที่ 5 นะครับ ระบุวา ขาราชการอัยการที่อายุ 60 ปขึ้น

ไป และก็ปฏิบัติราชการมาไมนอยกวา 20 ป นะครับ กอนปงบประมาณที่มีตําแหนงอัยการอาวุโส 

ถาจะขอเปนอัยการอาวุโสน่ี หรืออัยการที่กําลังอยูระหวางขั้นบันได ถาจะเปนอัยการอาวุโสกอนที่

จะครบขั้นบันไดนี่ก็จะตองมีการประเมินนะครับ การประเมินนี้ก็จะนําผลการประเมินการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการอัยการอาวุโสนี้ยอนหลังไป 2 รอบ เอามาใชการประกอบการพิจารณา 

 

ทานวันชาติ  :  2 รอบคอื 1 ปใชไหมครับ คือ 6 เดือนตอรอบ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ อันน้ีเปนวัตถุประสงคขอที่ 2 ขอที่สามก็คือนําผลการประเมินไปเพื่อปรับปรุง 

พัฒนา หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ อันนี้ก็เปนไปตามมาตรา 

16 ของ พรบ.ระเบียบฝายอัยการ ป 2553 นะครับ แลวก็ซึ่งที่วาเอาไปปรับปรุง พัฒนาน่ีก็โดยเฉพาะ

ผูที่พนักงานอัยการที่ถูกประเมินในระดับคะแนนที่ตองปรับปรุงนะครับ ซึ่งก็มีเขียนไวในหนังสือ

สํานักงานอัยการสูงสุดฉบับดังกลาวนะครับ ก็มีเขียนไวโดยกําหนดวา ผูที่ไดรับคะแนนในระดับที่

ตองปรับปรุงนี่นะครับ จะตองมีหนังสือมาแจงใหทราบวามีขอบกพรองอยางไร มีขอตองปรับปรุง

อยางไรนะครับ แลวใหลงชื่อรับทราบไวแลว เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายโตแยงไดนะครับ หลังจาก

รับทราบแลวนะครับ แลวก็ทางสํานักงานอัยการสูงสุดก็จะใหผูรับการประเมินดังกลาวไปปรับปรุง

การปฏิบัติราชการใหดีขึ้นภายในรอบระยะเวลาการประเมินถัดไปนะครับ อันน้ีเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการดําเนินงานของเขานะครับ แลวรอบที่ 2 ถายังไมดีขึ้นนะครับ ถายังถูกประเมินและไดรับ

คะแนนที่ตองปรับปรุงอีกนะครับ คณะกรรมการประเมินก็อาจจะสงเขาไปฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ 

หรือบางวิชาของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ หรือสงไปอบรมกับสารบรรณหรือหนวยงาน

อ่ืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งก็เปนหนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาวเหมือนกันนะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  น่ีก็คือหนังสือเวียนที่ 386 ใชไหมครับ 
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ทานพิชัย  :  ใชครับ ทีน้ีอีกขอหน่ึงก็คือ กรณีน้ีถาไมไหวจริงๆ คณะกรรมการก็อาจจะนําขอมูลการ

ประเมินน้ีเอาไปเสนอตออัยการสูงสุดเลยนะครับ เพื่อต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงเลยนะ

ครับวาผูรับการประเมิน มีเหตุหยอนความสามารถในการปฏิบัติอาชีพราชการหรือไมนะครับ ถา

คณะกรรมการที่ต้ังขึ้น สอบสวนแลวมีเหตุที่วาหยอนความสามารถอาจจะถูกออกจากราชการได 

ตามมาตรา 59(2) นะครับ ของ พรบ.ระเบียบขาราชการฝายอัยการป 2553 นะครับ ซึ่งเดิมก็คือ

มาตรา 39(2) นะครับ ตาม พรบ.ระเบียบป 21 น่ันเองนะครับ นอกจากน้ีก็นําขอมูลการประเมินเปน

ผลการประเมินนี่นะครับไปประกอบการพิจารณาของ กอ.ในการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงาน

ชั้น 1 2 3 ที่มีผลงานดีเดนเปนอยางยิ่งจะไดเลื่อน 2 ขั้น ตามมาตรา 43(3) นะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  อันน้ีเปนหลักการใหมใชไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  อันนี้เปนหลักการใหมตามกฎหมายใหมนะครับ ปกติจะได 1 ขั้นใชไหมครับ เมื่อ

กฎหมายใหมเขาบอกสามารถปรับเกินกวา 1 ขั้นก็ได แตตองมีขอมูลประกอบ ก็ผลการประเมินน้ีก็

เปนสวนหน่ึงที่ กอ.จะพิจารณาประกอบนะครับ ขอที่หาก็คือ เก็บเปนขอมูลไวที่ตามที่โครงการตาง 

ๆ จะขอขอมูลนําไปใช เชนเคยมีโครงการใสสะอาด นี่นะครับก็นําขอมูลการประเมินนี่ไปใชนะ

ครับ ในการคัดเลือกอัยการที่มีความซื่อสัตยสุจริตนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ขอมูลเกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตน้ีเปนขอมูลที่เปนสวนหน่ึงในแบบประเมินใช

ไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ ตอไปวัตถุประสงคขอหกนะครับ ก็คือตามแบบประเมินนี่เราจะมีตารางงานนะ

ครับ ของแตละสํานักงานใหกรอกลงไปวาในรอบระยะเวลาการประเมินมีงานใดบางที่จะทําการ

ประเมิน ก็กรอกในรอบระยะเวลา 6 เดือน เลยวามีงานอะไรบางแลวเอางานตรงนั้นมา และก็จะมีอีก

หนาหน่ึงที่จะเปนหนาสวนตัวใหกรอก ทีน้ีปริมาณงานของสํานักงาน ถากรอกใหครบทั้งหมดน้ีนะ

ครับก็จะสามารถไดขอมูลที่เปนปจจุบันเลยวาสํานักงานน้ันมีเน้ืองานจริง ๆ เทาไหร แลวเราก็

สามารถนําปริมาณงานตรงนั้นสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการจัดกรอบกําลังของพนักงานอัยการ

ใหเหมาะสมกับในแตละสํานักงานไดนะครับ น่ีคือวัตถุประสงคทั้งหมดที่ใชไดจากการประเมินผล

นะครับ 
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ทานวันชาติ  :  ครับโดยสรุปแลว คุณพิชัย ก็ไดแจงวัตถุประสงคทั้งหมด 6 ขอนะครับในวาระแรกน้ี

นะครับ สําหรับวาระถัดไปอยากจะสอบถามคุณพิชัยเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาตรวจแบบ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ มีการวางแผนอยางไรบางครับ 

 

ทานพิชัย  :  ขั้นตอนพิจารณาในการตรวจแบบประเมินนะครับ เนื่องจากวาสํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งอัยการชั้น 2-6 และอัยการอาวุโส ปละ 2 คร้ัง คร้ัง

ที่ 1 ก็คือ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. ของทุกปนะครับ แลวก็ใหสงแบบประเมินมาใหสํานักงาน กอ.ภายใน 31 

ก.ค. ของทุกป และคร้ังที่ 2 ก็ประเมินระหวางวันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. ของทุกป สงแบบประเมินมาให

สํานักงาน กอ.ภายใน 31 ม.ค. ของปถัดไปนะครับ แตก็จะมีอีกสวนหน่ึงที่จะถูกประเมินเปนคร้ังที่ 

3 อีกรอบหน่ึงก็คือคนที่ปฏิบัติงานมากกวา 1 สํานักงานนะครับ ในรอบการประเมินนี่นะครับเชนวา 

ม.ค. -มี.ค. พอเดือน เม.ย. ยายนะครับ กอนที่จะยายน่ีผูรับการประเมินที่จะยายจะตองสงแบบ

ประเมินใหผูบังคับบัญชากอนที่จะยายไปปฏิบัติราชการที่อ่ืนตองใหผูบังคับบัญชาประเมิน 3 เดือน 

ยกตัวอยางเมื่อกี้น่ีก็คือ 3 เดือน สงมาใหที่สํานักงาน กอ.เลย 

 

ทานวันชาติ  :  เพราะฉะน้ันโดยหลักทั่วไป สรุปก็คือ มีการประเมิน 2 คร้ัง แตถาเกิดในรอบการ

ประเมินนั้นมีการยายตามที่ทําการ 2 แหงก็ตองมีประเมินทุกแหงที่ยายไปนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ กอนที่จะยายก็ตองประเมิน 

 

ทานวันชาติ  :  ทางสํานักงานคณะกรรมการอัยการอัยการจะรวบรวมเปนขอมูลไว 

 

ทานพิชัย  :  คือเขาก็จะสง 3 เดือนมากอน และอีก 3 เดือน หลังจากที่เขาไปอยูสํานักงานใหม อีก

รอบเขาก็จะสงมา แลวเราก็จะเอามาประกบสมทบกันกลายเปนวาคนนี้ก็จะมี 6 เดือนเหมอืนกนั เรา

ก็จะมีรอบระยะเวลาการสงแบบอยางนี้นะครับ เมื่อมีรอบการสงแบบประเมินอยางนี้นะครับ ทาง

ฝายที่จะทําการตรวจแบบนะครับ เราจะตองวางแผนกันอยางนี้ เมื่อแบบประเมินเขามาไมวาจะมา

สิ้น 6 เดือน หรือวาสิ้นรอบ 3 เดือนน่ีนะครับ สงมาก็จะมีเจาหนาที่สารระบบเจาหนาที่ของ

สํานักงาน กอ.ก็จะลงสารระบบไวจากน้ันก็จะมีนิติกรผูรับผิดชอบเพื่อลงสารระบบของสํานักงาน 

กอ.ฝายนิติกรอีกคร้ังหน่ึงนะครับ เพื่อที่จะเอาไวคุมวาสํานักงานไหนสงมาหรือยังหรือวาขาดหรือ

เปลาหรือจะมาจัดแยกเปน 2 บัญชีวาบัญชีที่ 6 เดือน หรือบัญชีในรอบ 3 เดือน หรืออะไรอยางน้ี ก็

จะทําบัญชีกัน แลวกอนที่นิติกรผูรับผิดชอบจะลงตารางบัญชีคุม ก็จะตองไปขอรายชื่อพนักงาน
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อัยการหรือพนักงานชวยราชการ หรือปฏิบัติราชการทั้งหมดในรอบระยะเวลาประเมินนี่ไปขอมา

จากคุณลัดดาวัลย ซึ่งเปนเจาหนาที่ ก็จะขอเอารายชื่อที่เปนปจจุบันที่เราจะประเมิน ก็จะเอามาทํา

ตารางลงตารางไววาจะเอาแบบประเมินที่รับมาลงตารางสารระบบ ซึ่งพนักงานอัยการจะมีการยาย

อยูเร่ือย ๆ เราก็จะตองลงเปนปจจุบันวาเขาอยูที่ไหน เพื่อจะไดตามถูกวาสงครบหรือยังนะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  รายชื่อที่ตองขอคือทุกคนที่ตองไดรับการประเมินใชไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ ชั้น 2-6 และอาวุโส ก็จะทําบัญชีขึ้นอีกบัญชีหน่ึง เพื่อจะลงและตรวจสอบ และ

ติดตามนะครับ จากน้ันเมื่อประมาณดูถาเราพูดถึงรอบ ม.ค. -มิ.ย. ตามระบบเขาตองสงมาให กอ.

ภายในเดือน ก.ค. ทีน้ีทางตางจังหวัดเขาก็จะสงมาทีน้ีก็อาจจะยังไมหมดคอยทยอยสงมา เราก็

รวบรวมมาเร่ือย ๆ นะครับจนกระทั่งครบไดประมาณซัก 70% เราก็จะต้ังเร่ืองขอใหเจาหนาที่มาอีก 

10 คน โดยที่จะชวยตรวจแบบประเมินโดยใชเวลาตรวจลวงเวลา ทําโอทีนะครับ หลังเลิกงานนะ

ครับ ก็ 10 คนนี่นะครับ จะประกอบไปดวยเจาหนาที่ที่จะตรวจแบบประเมินตามภาคตาง ๆ ก็คือ 9 

คน คือ ภาค 1 - ภาค 9 รับผิดชอบกันไปภาคละคนนะครับ คนที่ 10 เปนนิติกรเองนะครับ เขาก็

รับผิดชอบในสวนกลางนะครับ ในสวนกลาง แลวก็จะมีเจาหนาที่ในการบันทึกขอมูลอีก 1 คนนะ

ครับ สรุปแลวก็รวมที่ 11 คนนะครับ และอัยการอีกคนคือผมที่จะคอยเปนที่ปรึกษา แนะนําในการ

ตรวจแบบประเมนิ กใ็น 9 ภาคน่ีก็อาจจะแบงกัน หรือจับฉลากก็ไดนะครับวาใครจะทําหนาที่ใน

ภาคไหน สวนกลางก็มีจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับ คือ ภาคหน่ึงก็จะเก็บเอกสารไดประมาณ

กลองหน่ึงนะครับ สวนกลางก็จะมี 5 กลอง เทากับ 5 ภาคเหมือนกัน ทีน้ีก็เลยใหคนที่ทําเสร็จแลว

เขามาจับฉลากกันอีกวา 2 คนรับผิดชอบอีก 1 กลอง เมื่อตรวจแบบประเมินเสร็จก็จะสงใหเจาหนาที่

อีกคนหนึ่งบันทึกขอมูลตามตารางคะแนนนะครับ และระหวางที่มีการตรวจแบบประเมินก็อาจจะมี

ปญหาในการตรวจวา เขากรอกขอมูลไมถูกตอง ซึ่งเราจะมีจุดการตรวจแบบประเมินนะครับวาการ

คิดเกณฑประเมินเปนมาตรฐานวาถูกหรือเปลา วิธีการคิดก็จะดูวางานมีจํานวนเทาไหรของ

สํานักงานในรอบ 6 เดือน เสร็จแลวก็มีอัยการกี่คน เขาก็จะคิดคาเฉลี่ยวาแตละคนควรจะไดรับงาน

เทาไหร เกณฑมาตรฐานเราคิดอยูที่ 60% ของงานโดยเฉลี่ยนะครับ แลวเจาหนาที่เขาก็จะดู ทีน้ี

เพราะฉะนั้นงานที่จะเอามาลงเก็บตรงนี้นะครับ มันจะตองเปนไปตามแบบประเมิน ซึ่งบางที่ก็จะ

เอางานที่ไมมีในแบบประเมินมาลง ก็จะเปนปญหานะครับ ผูรับประเมินหรือเจาหนาที่เขาก็จะ

ตรวจดูวาเกณฑมาตรฐานถูกตองไหมนะครับ การใหคะแนนในดานปริมาณงาน คือเราจะประเมิน 

1. ดานปริมาณ 2. ประเมินดานคุณภาพ 3. ประเมินความรูความสามารถทั่วไป 4. ก็เร่ืองการดํารงตน

นะครับ 5.ก็เปนเร่ืองผูบริหารไป ทีน้ีในสวนเร่ืองเกณฑมาตรฐานน่ีก็จะมีปญหาซึ่งก็มีจุดที่จะตองดู 
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ซึ่งเกณฑมาตรฐานการประเมินดานปริมาณงานนี่จะตองไดคะแนนตามตาราง บางทีผูประเมินให

ปริมาณงานมาไมตรงตามเปอรเซ็นที่จะไดเราก็ตองดู 

 

ทานวันชาติ  :  เกิดจากปญหาความไมเขาใจของผูประเมินไหมครับ ที่เกิดขึ้นในปญหาตรงนี้ 

 

ทานพิชัย  :  อันน้ีใชเลยครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ก็ตองมาคอยตอบปญหาตรงนี้ 

 

ทานพิชัย  :  ครับผม 

 

ทานวันชาติ  :  แลวระยะเวลาในการใชตรวจแบบประเมินละครับ 

 

ทานพิชัย  :  ระยะเวลาที่ใช กรณีที่สงแบบประเมินมา 70% แลว แลวเราเร่ิมตรวจ จากน้ันก็จะมี

ทยอยสงมาอีกนะครับ ก็จะไดประมาณ 90% กจ็ะใชระยะเวลาเดือนหน่ึงในการตรวจลงคะแนน ก็

เมื่อกี้สมมติสิงหา กรกฎา สงมาแลวใชไหมครับ ก็สิงหา น่ีนะครับเสร็จ ประมาณ 90% แลวพอเร่ิม

ตรวจมันก็จะมีอีกประมาณ 10% เราก็ตองโทรตามนะครับ คือบางทีบางรายสงมาแลวแตมันไม

ถูกตองเราก็ตองสงกลับไปแกไข ไอแกไขน่ีก็สงมาชาอีกก็ตองโทรตามอีก ก็ตองใชเวลาประมาณ

เฉลี่ยก็ประมาณเดือนคร่ึงหลังจากสงมาแลว จากน้ันก็เมื่อลงคะแนนแลว ทําทุกอยางแลวนะครับ 

เจาหนาที่เขาก็จะสงมาใหผมเพื่อตรวจทานนะครับ ตรวจสอบตรวจทาน เพราะบางคนที่ไดคะแนน

ดีเยี่ยม ตองปรับปรุงน่ีผมจะตองดูอีกรอบ เพราะบางทีก็ตองดูวาเขาลงคะแนนผิดหรือเปลา 

โดยเฉพาะตองปรับปรุงตองใชเวลาพิจารณากันหนอยวาทําไมเปนเชนนี้ 

 

ทานวันชาติ  :  ตองใชเวลาพิจารณานานไหมครับ ถาเปนเชนนี้ ทําอยูคนเดียว 

 

ทานพิชัย  :  ก็ไมนานนะครับ เพราะเราจะดูเฉพาะคนที่คอนขาง 

 

ทานวันชาติ  :  2 กลุมสุดทาย คือ กลุมดีเยี่ยมกับกลุมที่ตองปรับปรุง 

 

ทานพิชัย  :  ครับเราก็จะดู 
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ทานวันชาติ  :  ครับ เมื่อตรวจทานเสร็จแลวเราจะมีขั้นตอนตอไปอยางไรครับ 

 

ทานพิชัย  :  ก็มาจัดทําวาระการประชุมนะครับ ประมาณ 1 สปัดาห 

 

ทานวันชาติ  :  ประชุมอะไรนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลอัยการครับ 

 

ทานวันชาติ  :  จัดทําวาระ จัดเตรียมขอมูลอะไรทั้งหมดเลยนะครับ อันน้ันก็เปนแผนการดําเนินงาน

ในแตละรอบการประเมินนะครับ ทีน้ีมาถึงวาระที่ 3 นะครับ บุคลากรที่ตองการใชในการตรวจแบบ

ประเมินและผลประเมินของขาราชการเปนยังไงครับเร่ืองนี้ 

 

ทานพิชัย  :  บุคลากรที่ตองการนะครับ คือ แบบประเมินแตละรอบระยะเวลาประเมินประมาณ 

3,000 ชุดนะครับในแตละรอบการประเมินเขามา ฉะนั้นเดิมก็มีอัยการคนเดียวนะครับที่รับผิดชอบ 

และก็มีนิติกร 1 คน หรือ 2 คน แตตอนน้ีเหลือคนเดียวนะครับ เขาสอบอัยการได ตอนน้ีก็มีอัยการ

อยูหน่ึงคน และนิติกรผูชวยหน่ึงคน ทั้งอัยการและผูชวยตองคอยตอบปญหาจากผูประเมินหรือผูรับ

การประเมินนี่เขาจะโทรมาถาม เจาหนาที่ผูรับผิดชอบนะครับ ตองคอยตอบปญหาเขาตลอดเวลา 

ซึ่งมันก็หนักเหมือนกันในการที่จะดูแลทั่วถึงนะครับ แลวสวนความตองการจริง ๆ ผมคิดวานาจะ

ใชอัยการประมาณ 3 คนนะครับ ซึ่งคนหน่ึงก็จะรับผิดชอบประมาณ 1,000 ชุด แลวอัยการแตละคน

ควรจะมีผูชวย 1 คนนะครับ นิติกรน่ี ทั้งอัยการและนิตกร ก็จะทําหนาที่ในการเปนพี่เลี้ยงให

เจาหนาที่ระหวางตรวจแบบประเมินนะครับ คอยใหคําแนะนําปรึกษาแลวก็ระหวางน้ีก็เปนผูที่คอย

ตอบปญหาเจาหนาที่หรืออัยการที่โทรมาจากทั่วประเทศนะครับ ก็คอยตอบปญหา นะครับ ก็ควรจะ

มีอัยการนะครับอยางนอย 3 คนที่ชวยดูแล ผูชวยอีก 3 นะครับ เปน 6 คน สวนเจาหนาที่อีก 10 คน

นั้นก็จะมาเปนชวงที่แบบประเมินเขามา 70-80% แลวพวกนั้นจึงเขามาประมาณ 1 เดือนก็จะเสร็จ

นะครับ น่ีก็คือกระบวนการทั้งหมด  

 

ทานวันชาติ  :  ครับ ก็รวมประมาณ 16 คนนะครับ ในแตละรอบ เฉพาะบุคคลที่ใชก็จะเปน

พนักงานอัยการกับเจาหนาที่ในสํานักงานอัยการนะครับ จากน้ีในวาระที่ 4 นะครับอยากจะทราบ

วิธีการตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติของขาราชการอัยการนะครับ วามีวิธีการตรวจอยางไรครับ 
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ทานพิชัย  :  วิธีการตรวจแบบประเมินนะครับ เร่ิมตนที่เราจะตองตรวจดูวาแบบประเมินน้ันที่เขา

มานะครับวาเขากรอกขอมูลครบถวนหรือไมนะครับ โดยเฉพาะการลงลายมือชื่อของผูรับการ

ประเมิน ผูประเมิน และก็กรอกขอมูลปริมาณงาน ผูรับมอบหมายและขอมูลปริมาณงานของ

สํานักงาน หรือไมนะครับ ตอไปก็คือการคิดเกณฑมาตฐานของสํานักงานถูกตองหรือไมนะครับ 

และก็สวนการประเมินการใหคะแนนวาถูกตองตามหลักเกณฑหรือไมนะครับ ซึ่งอันน้ีหมายถึงการ

ประเมินการคิดใหปริมาณงานที่คิดเทียบหลักฐานนะครับ หากไมถูกตองก็สามารถปรับเปลี่ยน

คะแนนใหถูกตองตามตารางคะแนนไดนะครับ หรือบางทีขอมูลตองปรับปรุงขอมูลนะครับก็ใหเขา

สงขอมูลมาใหม แลวคิดเกณฑมาตรฐานใหม ซึ่งการคิดเกณฑมาตรฐานตองมีทั้งของพนักงาน

อัยการผูปฏิบัติและของผูบริหารดวยนะครับ คือตองดูทั้ง 2 สวน แลวแตวาแบบประเมินฉบับน้ัน

เปนของผูรับการประเมินน้ันเปนผูปฏิบัติหรือวาเปนผูบริหารนะครับ นอกจากน้ีถาเปนผูรับการ

ประเมินที่ปฏิบัติงานมากกวา 1 สํานักงาน ในรอบระยะเวลาการประเมิน ก็วิธีการคิดก็เหมือนกับขอ 

สองขอที่กลาวไปเมื่อกี้นะครับ ก็ตองดูเหมือนกันนะครับ จากน้ันเมื่อดูวาการคิดเกณฑมาตรฐานถูก 

การประเมินถูกแลวนะครับ เราก็จะทําการรวมคะแนนนะครับ ดูวาการใหคะแนนตามเปอรเซ็นตวา

การใหเกณฑมาตรฐานการประเมินปริมาณงานนี่ถูกหรือเปลานะครับ ก็จากนั้นก็ไปดูการให

คะแนนในสวนอ่ืนนะครับ วาผูประเมินบวก ลบ คูณ หาร ถูกหรือเปลา ดังน้ันผูประเมินก็มีสิทธิ์แก

ไดนะครับ ถาตรวจมาแลวไมถูกน่ีนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  คือแกใหถูกตองตามหลักเกณฑใชไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  ครับ หรือบางทีไมมีงานในสวนน้ันแตใหคะแนนมา อยางน้ีเราก็จะตองปรับแกไดนะ

ครับ อยางเชน ไมมีงานเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมเลย เวลาประเมินใหคะแนนประเมินมา เราก็สามารถ

ปรับแกได 

 

ทานวันชาติ  :  คือไมเขาเกณฑนวัตกรรมใหม ซึ่งมีเกณฑอยูในแบบอธิบายใชไหมครับ  

 

ทานพิชัย  :  หรือบางทีอีกสวนก็ไปดูที่วา ความเห็นของผูบังคับบัญชานะครับ ผูประเมินจะมีหลาย

ระดับใชไหมครับ ชั้นตน และชั้นเหนือขึ้นไปน่ีนะครับ ถาชั้นเหนือขึ้นไปเขาปรับลดตรงสวนไหน

น่ีนะครับ เราก็ตองไปดูวาตรงไหนลด เพิ่มเปนยังไงแลวเราก็มาใหคะแนนใหถูกตอง สวนการ

ประเมินดานอ่ืน ดานการทํางาน ดานความรูความสามารถทั่วไปนะครับ พวกนี้นะครับ ก็จะเปน

ดุลยพินิจของผูประเมิน ทางฝายที่ตรวจสอบไมสามรถไปแกไขได ทีน้ีกรณีที่ผูรับการประเมิน
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ไดรับคะแนนปฏิบัติงานที่แลวเสร็จไดตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ก็ตองดูวาเขาไดใหชี้แจงเหตุผล

ประกอบมาดวยหรือเปลา แลวถาชี้แจงเหตุผลมา หรือไมชี้แจงมา ก็ดูวาผูประเมิน ถาไมชี้แจงมาก็

ไดคะแนนตามตารางที่ประเมินเลยนะครับ แตถาชี้แจงมาก็ตองดูผูบังคับบัญชาไดประเมินสูงกวา

ตารางคะแนนไดนะครับ ตองดูวาผูประเมินใหเหตุผลอยางไรนะครับ ไมอยางน้ันก็ตองกลับใชผล

เดิมนะครับ ตองมีเหตุผลในการให ทีน้ีก็มาดูผูที่ถูกประเมินใหไดรับการปรับปรุง อันน้ีก็ใหดูโดย

ละเอียดนะครับวา เหตุใด เพราะอันน้ีจะเปนขอมูลที่ตองนําเขาในที่ประชุมแลวใหที่ประชุม

พิจารณา อันน้ีเราจะแยกแบบประเมินใสแฟมไวตางหากนะครับ วาคนน้ีไดคะแนนไมผานในสวน

ไหนนะครับ เราก็จะแจงใหเขาทราบ อันน้ีเราก็จะแยกไวตางหาก น่ีคือที่ตรวจสอบคราว ๆ นะครับ 

ก็มีกํากับตามน้ีนะครับที่กลาวมา 

 

ทานวันชาติ  :  ที่น้ีในการตรวจแบบประเมิน มาถึงปญหาที่ 5 นะครับ ประเด็นที่ 5 ปญหาในการ

ตรวจแบบประเมิน เทาที่ทํามา 7 รอบการประเมิน ไดรวบรวมปญหาอะไรไวบางนะครับที่เปน

ปญหาในการตรวจแบบ 

 

ทานพิชัย  :  อันน้ีเทาที่ทํามานะครับ อันแรกก็คือเร่ืองบุคลากร ที่เราจะตองดําเนินงานภายใตกรอบ

ระยะเวลาที่ตองทําใหแลวเสร็จนะครับ ปริมาณงานมันมีมากสวนปริมาณคนมีนอย เพราะมี

พนักงานอัยการแค 1 คนนะครับ และก็มีเจาหนาที่ชวย 1 คน ตอแบบประเมิน 3,000 ชุด สวน

เจาหนาที่ก็มีประมาณ 10 คนในชวงที่แบบประเมินมาแลวนะครับ ประมาณ 70% ปญหาที่หน่ึงคือ

ปญหาบุคลากรไมเพียงพอ ปญหาที่สองคือแบบประเมินยังมีความไมชัดเจนบางสวนนะครับ ทั้ง

การระบุชนิดงาน ประเภทงานที่จะมาใชประเมินนี่นะครับ กับคําอธิบายใชแบบประเมินบางสวนก็

ไมชัดเจน ทําใหเขากรอกขอมูลไมถูกตองนะครับ และก็เมื่อไมถูกตองก็สงผลใหคลาดเคลื่อนไป

จากความเปนจริงนะครับ เชนการคิดเกณฑมาตรฐานก็คลาดเคลื่อนตอไปเร่ือย ๆ อันน้ีก็ตอง

ปรับปรุงตอไป อันที่สามก็คือ ผูรับการประเมิน ผูประเมิน หรือเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบการกรอก

แบบประเมินนี่นะครับ หรือเตรียมแบบประเมิน ก็ยังไมเขาใจแบบประเมินถูกตองตรงกัน แลวบาง

ทีก็ไมไดอานแบบประเมิน คําอธิบาย ก็ใขวิธีสอบถาม อันน้ีก็ไมเขาใจนะครับ อีกขอหน่ึงก็คือ แบบ

ประเมินถูกสงมาลาชานะครับ ผลการตรวจประเมินก็ลาชาไปดวยนะครับ บางคร้ังกวาจะตามไดก็

ตองใชเวลา บางคร้ังสงมาแลวไมถูกตองเราก็ตองสงกลับไปใหแกไขกวาจะสงมาก็ลาชา อันน้ีก็คือ

ปญหา หลักใหญๆ ที่เคยพบนะครับ  
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ทานวันชาติ  :  ทั้งหมดนี่ก็คือปญหาประมาณ 4 ปญหาใหญๆ นะครับ อันน้ีเมื่อเกิดปญหาแลวมี

เทคนิคในการแกปญหาที่เกิดขึ้นอยางไรครับ ที่ผานมา 

 

ทานพิชัย  :  ทางผูบังคับบัญชาก็สั่งมอบหมายใหพนักงานอัยการรับผิดชอบงานประเมินนี่เพิ่มขึ้น 

จาก 1 คนเปน 3 คน และผูชวย  1 คนตออัยการ 1 คนนะครับ สวนที่สองก็คือ เมื่อมีเพิ่มขึ้นก็จะแบง

งานกันก็จะไดชวยงานกันอยางทั่วถึงนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ไดออกเปนคําสั่งไหมครับ ตรงน้ี 

 

ทานพิชัย  :  ตรงน้ีไดออกเปนคําสั่งนะครับ ก็จะเร่ิมใชในรอบน้ีนะครับ ในรอบคร้ังที่ 1 ของป 54 น้ี

นะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  ยังไงจะไดขอคําสั่งนั้นมาประกอบดวยนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  ไดครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ครับผมอันนี้ในการแกปญหาในแบบที่สองนะครับของแบบประเมิน แลวแบบ

ประเมินที่มีความไมชัดเจนจะแกไขอยางไรครับ 

 

ทานพิชัย  :  แบบประเมินที่มีความไมชัดเจนนะครับ ก็เวลาเราตรวจสอบเราจะเก็บรวบรวมไว

เร่ือยๆ นะครับ เวลามีผูสอบถามมาน่ีนะครับ รวบรวมปญหาไว ตอนน้ีเราก็เห็นวาจะตองมีการ

ปรับปรุงแลว เพราะวาเราจะตองแกปญหาแลวนะครับ คราวนี้เราก็จะขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการประเมินวาจะขออนุญาตปรับปรุงแบบนะครับ ก็คือแบบประเมิน ซึ่งคณะกรรมการ

แบบประเมินก็ประชุมไปเมื่อเดือนที่แลวก็เห็นชอบใหมีการปรับปรุงแบบประเมินแลวนะครับ 

ตอนน้ีอยูระหวางการขออนุมัติจากอัยการสูงสุดนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  แลวเทคนิคในการแกปญหาประการที่ 3 น่ีละครับ 
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ทานพิชัย  :  ประการที่สาม ระหวางที่ตรวจแบบประเมินหรือในระหวางที่เขากรอกแบบประเมินที่

จะสงมาใหสํานักงาน กอ.เขาก็จะมีผูโทรศัพทมาสอบถามแทบทุกวันนะครับ แลวเราก็จะมี

คําอธิบายแบบประเมินไวในเว็บไซตของสํานักงานไวแลวนะครับ ก็สามารถดาวนโหลดไปศึกษา

หรือทําความเขาใจไดนะครับ สวนกรณีที่สงแบบประเมินมาให กอ.ลาชา น่ีนะครับ เราก็ไดให

เจาหนาที่โทรศัพทติดตาม คือเวลาไดตรวจสอบจากบัญชีคุมก็ทราบวาหนวยไหนยังไมมา ก็จะได

ใหโทรติดตามและก็บางทีกอนถึงเวลาประเมินเราก็จะมีจดหมายขาวของ กอ.ลงในเน็ตเพื่อที่จะได

ใหจัดสงแบบมา เหมือนกับเปนการเตือนนะครับวาใกลถึงเวลาแลวนะใหรีบจัดสงมา บางคร้ังเราก็

มีหนังสือจากประธานคณะกรรมการประเมินถึงอธิบดีอัยการในสํานักงานนั้น ๆ ใหจัดสงมาวาเรา

จะมีการประเมิน 

 

ทานวันชาติ  :  งานในสวนน้ีก็จะเปนการเพิ่มภาระใหมากขึ้นนะครับ ตองมีการติดตาม ทําใหลาชา

ขึ้นไปอีก ไหนจะตองโทรศัพทติดตามเร่ือง แลวก็มีการเตือน ทําหนังสือย้ํา ก็ถือวาเปนการ

แกปญหาที่ทําอยูนะครับ ทีน้ีไมทราบทางคุณพิชัย พอจะยกตัวอยางการแกปญหาที่เปนรูปธรรมซัก

เร่ืองสองเร่ืองไดไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  แกปญหา มันก็มีปญหาอยูเร่ืองหน่ึงนะครับ ที่ผูรับการประเมินในการกรอกแบบ

ประเมินตองกรอกขอมูลงานของตัวเองที่ไดรับมาในรอบระยะเวลาการประเมินนะครับ 6 เดือนน่ี

ทุกคนจะตองมีขอมูลที่จะกรอกลงไปนะครับ ทีน้ีปญหาก็คือวา มีผูรับการประเมินบางคนนี่นะครับ 

ไมไดเก็บขอมูลของตัวเองไวในรอบ 6 เดือนนี้นะครับ คือบางคนก็จะอยูในสารระบบของ

สํานักงานอยูนะครับ แตเด๋ียวน้ีเราเก็บประเมินผลงานใหละเอียดและลึกลงไปมากขึ้นนะครับ ไม

เฉพาะแตงานสารระบบสํานวนเทานั้นนะครับ งานไปศาล งานสอบพยานเรานับมาประเมินหมดนะ

ครับ เพราะฉะน้ันขอมูลในสวนน้ีถาเจาตัวไมไดเก็บขอมูลไวน่ีนะครับ พอถึงเวลา 6 เดือนน่ีจะมาทํา

การกรอกขอมูลก็จะไมมีขอมูลในสวนน้ีนะครับ แตขณะเดียวกันเพื่อนๆ ในสํานักงานเขาเก็บขอมูล

ในสวนน้ีไวนะครับ เมื่อคิดเกณฑมาตรฐานแลวคิดงานออกมาแลวมาเทียบผูรับการประเมินคนน้ีก็

จะไมมีคะแนนไปเปรียบเทียบทําใหไดรับเกณฑคะแนนประเมินตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ก็เมื่อ

เจาหนาที่นําแบบประเมินไปใหเซ็นตบางทีเขาก็โตแยงไมยอมเซ็นตก็มีนะครับ หรือบางที

ผูบังคับบัญชาก็เห็นวาคนน้ีตํ่าคะแนนตกก็จะใหเจาหนาที่ธุรการไปดําเนินการหาขอมูลมาใส

เพื่อที่จะไดประเมินได ก็เปนปญหาของเจาหนาที่วาจะเอาที่ไหนมาใสนะครับ เพราะมันลวงเลยมา 

5-6 เดือนแลวนะครับ ไอตรงน้ีก็เปนปญหาซึ่งทางผมก็ไดแนะนําเจาหนาที่ไปวาพยายามตองไป
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สอบถามและเก็บขอมูลจากสารระบบมาใหเยอะที่สุดแลวก็ดูวาการสอบสวนทั้งหมด คือตองใช

เวลาแลวก็เสียเวลา อันน้ีก็เปนปญหาอยู ก็แนวทางแกปญหานะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  มีคิดแนวทางแกไขไวใชไหมครับ วาควรจะทํายังไงครับ 

 

ทานพิชัย  :  ก็คิดวาแบบประเมินตอไป เราจะมีวา รายงานงานที่ทําประจําเดือน ทุกคนทําอะไรมา

ตองมาลงทุกวัน มีงานอะไรมาทุกๆ วันก็ตองมาลงไว เมื่อครบกําหนดเวลาประเมินก็ใหสงให

ผูบังคับบัญชาไปนะครับ ทุกคนก็จะมี ผูบังคับบัญชาก็จะมีผลงานของแตละคนอยูในมือนะครับพอ

ครบรอบสิ้น 6 เดือน ก็จะตองมีผลงานของทุกคนนะครับที่มีอยูในมือและเอาของทุกคนมารวบรวม

และคิดเกณฑมาตรฐานของสํานักงานไดตรงกันแลวผลงานแตละคนที่จะเขามาเทียบเกณฑ

มาตรฐานก็แลวแตใครทํางานเยอะ หรือมาก หรือนอย แตจะมีขอมูลอยูครบทุกคนนะครับ ก็

สามารถแกปญหาไดนะครับ ก็คงตองออกแบบประเมินโดยใหมีตารางนี่นะครับ ตารางเก็บผลงาน

ประจําเดือนนะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  สําหรับผูรับการประเมินทุกคนตองดําเนินการนะครับ น่ันเปนตัวอยางที่เกิดขึ้น แลว

ก็แนวทางแกไขนะครับ ตอไปปญหาที่ 7 นะครับ อยากจะถามเร่ืองของการบริหารบุคคลในการ

ตรวจแบบประเมินผลวามีการบริหารอยางไรครับ ในปจจุบันและในอดีต 

 

ทานพิชัย  :  วิธีการบริหารงานบุคคลนะครับ ในการตรวจแบบประเมิน โดยกอนรอบระยะเวลา

ประเมิน กอนของปน้ีนะครับ คร้ังที่ 1 ป 54 เราก็จะมีอัยการอยูคนเดียวนะครับ แลวก็มีนิติกร 1 คน 

หรือ 2 คนน่ีนะครับ และก็มีเจาหนาที่ชวยอยู 10 คน ก็ใชเวลาประมาณ 1 เดือนในการตรวจ 1 เดือน 

หรือ 1 เดือนคร่ึงน่ีนะครับ แตมันจะตรวจไดไมละเอียด เพราะงานมันเยอะมากแตมีเวลาที่จํากัด 

เพราะมีงานอ่ืนที่ตองทําดวย 

 

ทานวันชาติ  :  แลวใชเวลาไหนบางครับที่ตองตรวจ 

 

ทานพิชัย  :  ก็ใชเวลาตอนเย็นหลังเลิกงาน ทํางานนอกเวลา 

 

ทานวันชาติ  :  แลวในปจจุบันต้ังแตรอบระยะเวลาน้ีทํายังไรครับ ต้ังแต 1 ม.ค. – 30 มิ.ย.2554 
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ทานพิชัย  :  ครับ ตอนน้ีก็ไดเพิ่มพนักงานอัยการขึ้นมาใหรับผิดชอบเพิ่มเปน 3 คน จาก 1 คน เปน 

3 คน แลวก็เพิ่มนิติกรเปนผูชวยขึ้นอีก 3 คนนะครับ แลวก็สวนเจาหนาที่บันทึกขอมูลก็เทาเดิม 10 

คนนะครับ เทานี้ก็คิดวาจะเฉลี่ยงานกันออกไปก็คิดวานาจะทําใหการตรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และการติดตามแบบประเมินที่สงมาลาชาไดรวดเร็วขึ้นนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  สําหรับอัยการทั้ง 3 ทานที่เขามาไดแบงหนาที่กันอยางไรบางครับ 

 

ทานพิชัย  :  3 ทานน้ีก็คือ ทานที่ 1 ก็จะรับผิดชอบแบบประเมินที่สงมาจากภาคที่ 1-4 นะครับ และ

ก็มีนิติกรผูชวย 1 คนนะครับ อัยการคนที่ 2 ก็จะรับผิดชอบแบบประเมินที่สงมาจากภาคที่ 5-8 นะ

ครับ พรอมนิติกรอีก 1 คนนะครับ อัยการคนที่ 3 ก็จะรับผิดชอบในภาค 9 นะครับ แลวกส็วนกลาง 

และก็มีนิติกรชวยอีก 1 คนนะครับ ก็สวนวาเจาหนาที่แตละคนจะรับผิดชอบกันอยางไรก็ตองไป

แบงกันเองนะครับแลวแตคนในกลุม ซึ่งทั้งอัยการทั้งนิติกรผูชวยก็จะทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนํา

เจาหนาที่และตอบปญหาตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น 

 

ทานวันชาติ  :  ก็คงจะมีการประเมินผลหลังจากการประเมินรอบนี้เสร็จแลวนะครับวาไดมีการแบง

งานกันแลวน่ีมันจะสามารถทําใหการตรวจดําเนินการไดรวดเร็วหรือไมนะครับ ในเร่ืองที่ 8 นะ

ครับ วิธีสรางความเขาใจในการตรวจแบบประเมิน อันนี้คุณพิชัยดําเนินการอยางไรบางครับ 

 

ทานพิชัย  :  วิธีการสรางความเขาใจ คือ กอนเร่ิมปฏิบัติงานในการตรวจแบบนี่ก็คือจะมีการประชุม

เรียกเจาหนาที่ท่ีจะทําการตรวจแบบมาประชุมแลวก็จะชี้แจงวิธีการตรวจแบบประเมินใหเขาทราบ

นะครับ ซึ่งบางทีก็จะมีเจาหนาที่เกาบางใหมบาง แตสวนใหญก็จะเปนเจาหนาที่เกา สวนใหญก็จะรู

วิธีการอยูแลวนะครับ สวนคนใหมเขาไมเขาใจ เราก็จะชี้แจงใหทราบ และก็จะชี้จุดที่เขาจะตอง

สังเกต จุดที่มีการใหคะแนนผิดพลาดเราก็จะใหเขารับทราบและสังเกตเปนพิเศษนะครับ อันที่สองก็

คือ เมื่อประชุมชี้แจงแลวระหวางน้ันก็จะมีอัยการและนิติกรใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาการตรวจ

ประเมินนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ก็มีการประชุมชี้แจงนะครับ แลวในการประชุมชี้แจง บุคคลที่จะมาทําหนาที่ในการ

ประเมนิสวนใหญจะเปนคนใหมหรือคนเกาครับ 

 

ทานพิชัย  :  บุคคลที่ตรวจแบบใชไหมครับ 
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ทานวันชาติ  :  ครับ 

 

ทานพิชัย  :  ก็สวนใหญจะเปนคนเกานะครับ ก็จะทราบปญหารูวิธีการดําเนินการ 

 

ทานวันชาติ  :  แลวมาชี้แจงซ้ําวิธีการใชไหมครับ  เพิ่มเติมขึ้นมา 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ เพื่อบางทีมันมีประเด็นอะไรที่ใหมๆ เขามาก็จะชี้แจงเพื่อทราบนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ทีน้ีเร่ืองที่ 9 นะครับ คุณพิชัย ก็ไดตรวจแบบประเมินมาหลายปแลวนะครับ ไม

ทราบวามีแนวทางในการแกไขปญหาการตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอัยการ ไดคิดถึง

แนวทางแกไขอยางไรบางครับ 

 

ทานพิชัย  :  อันที่ 1 ก็เพิ่มบุคลากรในการงานประเมินน้ีนะครับ ตอนน้ีก็ไดเพิ่มแลวนะครับ พึ่งจะ

เพิ่มเขามานี้นะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  จะประสบผลหรือไมก็อยูที่การประมวลผล หลังจากงานเสร็จแลวนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  ครับ อันน้ีอันแรกนะครับ แนวทางแกไข อันที่ 2 ก็การปรับปรุงแบบประเมินนะครับ 

และก็ทําอธิบายแบบอยางชัดเจนนะครับ อันที่ 3 ก็คือควรจะมีการ เมื่อแบบเราแกไขเรียบรอยแลว

นะครับ ควรจะจัดใหมีการประชุมชี้แจง อธิบายใหผูรับการประเมิน ผูประเมิน และเจาหนาที่ผูซึ่งมี

หนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับในการลงขอมูลในแตละสํานักงานนะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  แตเดิมมีการชี้แจงไหมครับ ในรอบกอนๆ  

 

ทานพิชัย  :  ยังไมเคย 

 

ทานวันชาติ  :  ไมเคยมีการจัดประชุม มีแตชี้แจงทางไหนครับ 

 

ทานพิชัย  :  ทางโทรศัพทครับ ทางอินเตอรเน็ต หรือสงคําอธิบาย 
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ทานวันชาติ  :  ยังไมไดทําชี้แจงใหองคกรไดทราบทั่วกันนะครับ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ  

 

ทานวันชาติ  :  แลวก็แนวทางแกไขขอตอไปละครับ 

 

ทานพิชัย  :  ขอตอไปก็คือ จัดใหมีคําอธิบายในเว็บไซตของสํานักงาน กอ.เพื่อใหมีการคนควาหรือ

จัดใหมีการตอบปญหาในเว็บไซตดังกลาวนะครับ มีคุยทางโทรศัพทดวยคงตองมีตอไปนะครับ 

แนวทางที่ 5 ก็คือการเรงรัดใหสํานักงานตางๆ สงแบบประเมินมาในกําหนดเวลาโดยรวดเร็วแบบ

จริงจัง ตองเรงรัดแบบจริงจัง เพราะไมงั้นบางทีรับบางแลวก็ยังไมสงมาอีกก็มีนะครับ บาง

สํานักงานเรงรัดแลว รับปากแลว ก็ไมสงมา ก็ตองใชวิธีทํายังไงใหเขาจริงจังใหเขาสงมาโดยเร็ว อีก

น้ันกค็ดิวาควรจะนําระบบ IT มาใชในการประเมินคร้ังน้ี โดยจะใหผูรับการประเมิน โดยเราจะมี

แบบประเมินอยูในเว็บไซตนะครับ แลวก็ใหผูรับการประเมินกรอกขอมูลลงไปนะครับ แลวก็ให

ผูบังคับบัญชาชั้นตนประเมินแลวก็กดสงมาในระบบอินเตอรเน็ตน่ีนะครับ สงไปยังผูบังคับบัญชา

ชั้นเหนือขึ้นไปนะครับ เพื่อประเมิน เมื่อประเมินเสร็จสุดทายก็สงแบบประเมินน่ันมาทาง

อินเตอรเน็ตมายังสํานักงาน กอ.เพื่อดําเนินการตอนะครับ ตรงน้ีก็จะเปนการประหยัดกระดาษนะ

ครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ประหยัดกระดาษใชไหมครับ ชุดหนึ่งใชกี่หนานะครับ แบบประเมินแตละคน 

 

ทานพิชัย  :  ชุดหนึ่งประมาณ 10 กวาหนานะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  10 กวาหนาตอ 1 ทานนะครับ ถางั้นถานําระบบ IT เขามาใชจะชวยประหยัด

กระดาษไปไดเยอะเลยนะครับ ครับน่ันคือ  แนวทางทั้งหมดที่คุณพิชัยคิดวาจะเปนการแกปญหาใน

การตรวจแบบประเมินนี่นะครับ คราวนี้เร่ืองสุดทายนะครับ เร่ืองแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน

การตรวจแบบประเมิน คุณพิชัยคิดวาจะมีแนวทางพัฒนาบุคลากรอยางไรครับ 
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ทานพิชัย  :  ก็บุคลากรที่เกี่ยวของในงานประเมินน่ีนะครับ ก็คือมีพนักงานอัยการและมีเจาหนาที่ 

ตรงน้ีก็ควรจะจัดใหเจาหนาที่และพนักงานอัยการไดเขารับการฝกอบรมหรือดูงานเกี่ยวกับความรู

ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานนี่นะครับ ก็ควรจะมีการฝกอบรมหรือสงเสริมใหศึกษาตอหรือ

การใดกแ็ลวแตนะครับ  

 

ทานวันชาติ  :  เพราะปญหาปจจุบันเราไมมีความรูดาน HR ทางดานนี้เลยใชไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  ใชครับ  

 

ทานวันชาติ  :  แนวแนวทางอ่ืนมอีีกไหมครับ 

 

ทานพิชัย  :  ก็อาจจะรับบุคคลทางดานนี้เขามารวมทํางานดวยนะครับ เชน อาจจะเปนเจาหนาที่ซึ่ง

อาจจะไมจําเปนตองเปนพนักงานอัยการ เจาหนาที่ธุรการ แตมีความรูจบทางดานนี้มาก็รับเขามา

ทํางานดวยนะครับ ก็นาจะเปนผูที่จะใหคําแนะนํางานในดานน้ีได ก็จะทําใหบุคลากรมีการพัฒนา

ไดนะครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ครับไมทราบวานอกจาก 2 ขอน้ีแลวจะมีแนะนําเร่ืองอ่ืนอีกไหมครับ หรือวามีเร่ือง

อ่ืนๆ อีกไหมครับที่นอกเหนือจากเร่ืองที่ผมถามที่คุณพิชัยอยากจะแนะนําเพิ่มเติม 

 

ทานพิชัย  :  ตอนน้ียังไมมีครับ 

 

ทานวันชาติ  :  ถาไมมีก็ขอขอบคุณคุณพิชัยนะครับที่ไดสละเวลามาใหความรูเกี่ยวกับเร่ืองงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในวันนี้นะครับ การสัมภาษณก็ใชเวลาชั่วโมงคร่ึงนะ

ครับ ในเวลา 14.00 – 15.30 น. ก็ขอขอบคุณ คุณพิชัยไวอีกคร้ังนะครับ 
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สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

วัตถุประสงคของงานตรวจแบบการประเมิน 

(1) นําผลการประเมินไปเปนขอมูลสวนหนึ่งในการประกอบการพิจารณาแตงต้ังโยกยาย 

ประจําป(มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553) 

 (2) นําผลการประเมินยอนหลัง 2 รอบเพื่อประกอบการพิจารณาแตงต้ังผูขอดํารง

ตําแหนงอัยการอาวุโส (ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยเงื่อนไข คุณสมบัติการขอดํารง

ตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ. 2554) 

(3) นําผลการประเมินไปใชเพื่อการปรับปรุง พัฒนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานอัยการ( มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

พ.ศ.2553) 

(4) นําผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอัยการในการปรับอัตรา

เงนิเดือนพนักงานอัยการชัน้ 1, 2, 3 ที่มีผลงานดีเดนอยางยิ่งจะไดเลื่อน 2 ขั้น(มาตรา 43(3) แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553) 

(5) นําขอมูลปริมาณงานของแตละสํานักงานในแบบการประเมินไปใชประกอบการจัด

กรอบอัตรากําลังของพนักงานอัยการ 

(6) ขอมูลในแบบการประเมินบางสวนโครงการอ่ืนอาจขอนําไปใชอางอิงได เชน

โครงการขาราชการใสสะอาดคัดเลือกอัยการที่มีความซื่อสัตยสุจริต 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาในการตรวจแบบการประเมิน (การวางแผน) 

งานตรวจแบบการประเมินหนึ่งปทําสองรอบ รอบที่ 1 ประเมินผลงานต้ังแตวันที่ 1

มกราคม-30มิถุนายน โดยผูประเมินจะตองสงแบบการประเมินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และรอบ

ที่ 2 ประเมินผลงานต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคมคม -31 ธันวาคม โดยผูประเมินจะตองสงแบบการ

ประเมินภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป พนักงานอัยการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะใชเวลา

ตรวจแบบการประเมินประมาณ 1 เดือนโดยมแีผนและขัน้ตอนการทาํงาน ดังน้ี 

(1) เมื่อถึงกําหนดสงแบบการประเมินแตละรอบ เจาหนาที่จะตองนําแบบการประเมินที่

ไดรับจากผูประเมินมาลงสารบบและจัดทําบัญชีเพื่อตรวจสอบวา พนักงานอัยการผูรับการประเมิน

ทั้งหมดประมาณ 3,000 คนไดสงแบบการประเมินครบถวนหรือไม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการ

ติดตามทวงถาม 
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(2) ทําเร่ืองเสนออธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อออกคําสั่งใหเจาหนาที่ 

10 คนและนิติกร 1 คนชวยงานตรวจแบบการประเมินอีกหนาที่หนึ่งโดยขออนุญาตทํางานลวงเวลา 

(3) จัดแบงงานตรวจแบบการประเมิน โดยเจาหนาที่ 1 คนรับผิดชอบตรวจแบบการ

ประเมิน 1 ภาครวม 9 คน 9 ภาค สวนนิติกรรับผิดชอบตรวจแบบการประเมินในสวนกลาง ทั้งน้ีใน

สวนกลางจะมีเอกสาร 5 กลอง (เทากับ 5 ภาค) จึงตองมีการแบงงานเพิ่มใหเจาหนาที่ 2 คนรับตรวจ

แบบการประเมินอีก 1 กลอง 

(4) เมื่อจัดทําบัญชีรวมผลคะแนนในแบบประเมินและตรวจทานความครบถวนถูกตอง

แลวเสร็จ ขั้นตอไปจะตองจัดทําวาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผล โดยสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการตองทําหนาที่ฝายเลขาจัดเตรียมขอมูลเพื่อชี้แจงตอที่ประชุม เมื่อประชุมเสร็จ

แลวจะตองจัดทํารายงานการประชุมเสนออัยการสูงสุดตอไป 

                  

ปญหาในการตรวจแบบการประเมนิ 

(1) บุคลากรที่ใชในการตรวจแบบการประเมินไมเพียงพอ เพราะในแตละรอบการ

ประเมิน มีแบบประเมินที่ตองตรวจประมาณ 3,000 ชดุและจะตองตรวจใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน 

แตขณะนี้มีพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ปลีกตัวจากงานประจํามาชวยตรวจแบบการ

ประเมินเพียง 12 คน พนักงานอัยการ 1 คน นิติกร 1 คน เจาหนาที่ 10 คน 

(2) แบบการประเมินยังไมครอบคลุมประเภทงานทั้งหมด คําอธิบายในแบบการประเมิน

ไมชัดเจนทําใหผูประเมินและผูรับการประเมินกรอกขอมูลไมถูกตอง การคิดเกณฑคะแนน

มาตรฐานคลาดเคลื่อน เจาหนาที่ตองเสียเวลาตอบปญหา อธิบายซ้ําซากทางโทรศัพท 

(3) ผูประเมิน ผูรับการประเมินไมเขาใจถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของการประเมิน 

ไมสนใจอานหรือทําความเขาใจคําอธิบายในแบบการประเมิน ทําใหกรอกขอมูลผิดพลาด ตอง

เสียเวลาสงแบบการประเมินคืนผูประเมินใหจัดการแกไข 

(4) ผูประเมินสงแบบการประเมินลาชา ทําใหงานตรวจแบบการประเมินลาชาไปดวย 

(5) ผูรับการประเมินไมเก็บผลงานดวยตนเอง แตใหเจาหนาที่เก็บขอมูล สวนใหญเก็บได

ไมครบถวน สงผลใหไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน ทําใหตองเสียเลาในการรวบรวมผลงาน

และแกไขแบบการประเมิน 

 

วิธีการตรวจแบบการประเมิน 

(1) ตรวจสอบวามีการกรอกขอมูลในแบบการประเมินครบถวนหรือไม ผูรับการประเมิน

และผูประเมินตามลําดับชั้นไดลงลายมือชื่อหรือไม  
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(2) ตรวจสอบขอมูลปริมาณงานของผูรับการประเมินและขอมูลปริมาณงานของ

สํานักงานเพื่อหาเกณฑมาตรฐาน ถาไมถูกตองก็สามารถปรับปรุงแกไข หรือแจงใหผูประเมินสง

ขอมูลเพิ่มเติม 

(3) ตรวจดูคะแนนในสวนอ่ืนของแบบการประเมนิและผลรวมคะแนนของผูรับการ

ประเมินวาถูกตองหรือไม 

คะแนนในสวนปริมาณงานเจาหนาที่สามารถแกไขใหถูกตองตรงตามขอเท็จจริงได  สวน

คะแนนในดานพฤติกรรมการทํางานและการดํารงตนเปนดุลพินิจของผูประเมินไมอาจแกไขได 

อยางไรก็ตามการแกไขจะตองผานการสอบทานของพนักงานอัยการซึ่งมีฐานะเปนหัวหนาทีมตรวจ

แบบการประเมิน 

 

วิธีแกปญหาตรวจแบบการประเมินลาชา 

(1) เพิ่มบุคลากรในการตรวจแบบการประเมินเปน 16 คน (พนักงานอัยการ 3 คน นิติกร 3 

คน เจาหนาที่ 10 คน) แบงเปน 3 สาย (พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาที่) รับผิดชอบตรวจแบบการ

ประเมินสายละประมาณ 1,000 ชุด โดยสายที่ 1 รับผิดชอบตรวจแบบการประเมินที่สงมาจากภาค 

1-4 สายที่ 2 รับผิดชอบตรวจแบบการประเมินที่สงมาจากภาค 5-8 สายที่ 3 รับผิดชอบตรวจแบบ

การประเมินที่สงมาจากภาค  9 และสวนกลาง ซึ่งทั้งพนักงานอัยการและนิติกรจะทําหนาที่ให

คําปรึกษา แนะนําเจาหนาที่และตอบปญหาผูประเมินและผูรับการประเมินทางโทรศัพทดวย 

(2) สรางความเขาใจใหผูประเมินและผูรับการประเมินทราบทั่วทั้งองคกรโดย 

- จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑและวิธีการประเมิน รวมทั้งแจงวัตถุประสงคใหผู           

ประเมินและผูรับการประเมินตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการ 

- รวบรวมปญหาและคําตอบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการประเมินที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เวียนแจงใหผูประเมินและผูรับการประเมินทราบและถือปฏิบัติ 

 

ผลลัพธของงานตรวจแบบการประเมิน 

พนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่มีประสิทธิภาพในการตรวจแบบการประเมินเพิ่มขึ้น 

สามารถเสนอผลการตรวจแบบการประเมินตอคณะกรรมการประเมินผลไดทันภายในระยะเวลาที่

กาํหนด 
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แนวทางในการพัฒนางานตรวจแบบการประเมิน 

                 (1) รวบรวมปญหาที่เกิดจากแบบประเมินเสนออัยการสูงสุดเพื่อต้ังคณะกรรมการ

ปรับปรุงแบบประเมิน 

 (2) เมื่อแกไขแบบประเมินแลวจะตองมีการชี้แจงทําความเขาใจทั่วทั้งองคกร 

 (3) ควรจะตองนําระบบ IT มาใชกับงานตรวจแบบการประเมิน  

 (4) ควรเพิ่มความรูและทักษะใหพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ดวยการจัดฝกอบรม 

ดูงานเกี่ยวกับการประเมินผล 

 (5) ควรรับบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดยตรงเขา

ประจําสํานักงาน 
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ภาคผนวก ง 
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ภาคผนวก  ง 

จําแนกประเภทและสิทธิของผูใชงานระบบ KMS 10 ระบบ 

 

1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งอยางเปนระบบ

ที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  

สิทธิการใชงาน  

1.Knowledge Manager               Read 

2.Project Manager                      Read 

3.Knowledge Engineer               Read Write Delete Edit 

4.KMS Support                           Read 

5.ผูบริหาร                                   Read 

6.ผูเชี่ยวชาญ                               Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                         Read 

 

2.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ขัน้ตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผงั) เพื่อใชในการ

สื่อสารและเขาใจไดงาย 

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager              Read 

2. Project Manager                     Read 

3. Knowledge Engineer              Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                         Read 

5. ผูบริหาร                                  Read 

6. ผูเชี่ยวชาญ                              Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                         Read 
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3.ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ 

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager            Read Write 

2. Project Manager                    Read Write 

3. Knowledge Engineer              Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                        Read Write 

5. ผูบริหาร                              Read Write 

6. ผูเชี่ยวชาญ                         Read Write 

7. ผูใชงานทั่วไป                   Read Write 

 

4. ระบบ KMS จะตองมีการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ได  

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager            Read 

2. Project Manager                   Read 

3. Knowledge Engineer          Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                       Read 

5. ผูบริหาร                              Read 

6. ผูเชี่ยวชาญ                            Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                       Read 

 

5. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายชื่อและที่ติดตอผูเชี่ยวชาญ 

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager              Read 

2. Project Manager                     Read 

3. Knowledge Engineer          Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                     Read 

5. ผูบริหาร                             Read 

6. ผูเชี่ยวชาญ                           Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                    Read 
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6. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน 

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager         Read Write Delete Edit 

2. Project Manager                  Read Write Delete Edit 

3. Knowledge Engineer           Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                       Read 

5. ผูบริหาร                              Read Write Delete Edit 

6. ผูเชี่ยวชาญ                             Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                     Read 

 

7. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน  

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager          Read Write Delete Edit 

2. Project Manager                 Read Write Delete Edit 

3. Knowledge Engineer           Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                      Read Write Delete Edit 

5. ผูบริหาร                               Read Write Delete Edit 

6. ผูเชี่ยวชาญ                            Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                    Read 

 

8. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน  

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager           Read Write  

2. Project Manager              Read Write  

3. Knowledge Engineer           Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                    Read Write  

5. ผูบริหาร                     Read Write  

6. ผูเชี่ยวชาญ                              Read Write 

7. ผูใชงานทั่วไป                        Read Write 
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9. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ที่แสดงความเห็น)   

สิทธิการใชงาน 

1. Knowledge Manager            Read Write  Edit 

2. Project Manager                   Read Write  Edit 

3. Knowledge Engineer             Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                    Read Write  Edit 

5. ผูบริหาร                                Read Write  Edit 

6. ผูเชี่ยวชาญ                           Read Write Edit 

7. ผูใชงานทั่วไป                      Read Write Edit 

 

10. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน)  

สิทธิการใชงาน  

1. Knowledge Manager       Read  

2. Project Manager                 Read  

3. Knowledge Engineer          Read Write Delete Edit 

4. KMS Support                    Read  

5. ผูบริหาร                               Read  

6. ผูเชี่ยวชาญ                             Read 

7. ผูใชงานทั่วไป                      Read 
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ภาคผนวก จ 
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ภาคผนวก  จ 

INFERENCE (INPUT PROCESS OUTPUT) 

 

INPUT 

 II 611 วัตถุประสงคของงานตรวจแบบการประเมิน 

 II 612 ขัน้ตอนและระยะเวลาในการตรวจแบบการประเมนิ (การวางแผน) 

 II 613 ปญหาในการตรวจแบบการประเมิน 

Domain Concept 

           II611 มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 

           II611 ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยเงื่อนไข คุณสมบัติการขอดํารงตําแหนงอัยการ

อาวุโส พ.ศ. 2554 

 II 611 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 

 II 611 มาตรา 43 (3) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 

 II 611 นําขอมูลปริมาณงานของแตละสํานักงานในแบบการประเมินไปใชประกอบการจัด

กรอบอัตรากําลังของพนักงานอัยการ 

            II612 ลงสาระบบและจัดทําบัญชี 

         II 612 คําสั่งใหเจาหนาที่ 10 คนและนิติกร 1 คนชวยงานตรวจแบบการประเมินอีกหนาที่

หนึ่งโดยขออนุญาตทํางานลวงเวลา 

 II 612 จัดแบงงานตรวจแบบการประเมิน 

           II 612 จัดทําบัญชีรวมผลคะแนนในแบบประเมินและตรวจทานความครบถวนถูกตอง 

 II 613 บุคลากรที่ใชในการตรวจแบบการประเมินไมเพียงพอ 

 II 613 แบบการประเมินยังไมครอบคลุมประเภทงานทั้งหมด คําอธิบายในแบบการประเมิน

ไมชัดเจน 

 II 613 ผูประเมิน ผูรับการประเมินไมเขาใจถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของการ

ประเมิน 

           II613 ผูประเมินสงแบบการประเมินลาชา 

           II613 ผูรับการประเมินไมเก็บผลงานดวยตนเอง 
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PROCESS 

       IP 611 วิธีการตรวจแบบการประเมิน 

 IP 612 วิธีแกปญหาตรวจแบบการประเมินลาชา 

Domain Concept 

  IP 611 ตรวจสอบวามีการกรอกขอมูลในแบบการประเมินครบถวนหรือไม 

  IP 611 ตรวจสอบขอมูลปริมาณงานของผูรับการประเมินและขอมูลปริมาณงานของ

สํานักงานเพื่อหาเกณฑมาตรฐาน 

  IP 611 ตรวจดูคะแนนในสวนอ่ืนของแบบการประเมนิและผลรวมคะแนนของผูรับการ

ประเมิน 

            IP 612 เพิ่มบุคลากรในการตรวจแบบการประเมิน 

            IP 612 สรางความเขาใจใหผูประเมินและผูรับการประเมินทราบทั่วทั้งองคกร 

OUTPUT 

 IO 611 ผลลัพธของงานตรวจแบบการประเมิน 

 IO 612 แนวทางในการพัฒนางานตรวจแบบการประเมิน 

Domain Concept 

 IO 611 ประสิทธิภาพในการตรวจแบบการประเมินเพิ่มขึ้น สามารถเสนอผลการตรวจแบบ

การประเมินตอคณะกรรมการประเมินผลไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 IO 612 รวบรวมปญหาที่เกิดจากแบบประเมินเสนออัยการสูงสุดเพื่อต้ังคณะกรรมการ

ปรับปรุงแบบประเมิน 

 IO 612 เมื่อแกไขแบบประเมินแลวจะตองมีการชี้แจงทําความเขาใจทั่วทั้งองคก 

 IO 612 ควรจะตองนําระบบ IT มาใชกับงานตรวจแบบการประเมิน 

 IO 612 ควรเพิ่มความรูและทักษะใหพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ดวยการจัด

ฝกอบรม ดูงานเกี่ยวกับการประเมินผล 

 IO 612 ควรรับบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยโดยตรงเขา

ประจําสํานักงาน 
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ภาคผนวก ฉ 
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ภาคผนวก  ฉ 

Self Assessment Report 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ (K 61) 

(ภารกิจงานกล่ันกรองหรือตรวจแบบการประเมิน) 

 

Quality Assurance  

1. แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

    ทําความเขาใจ Quality Guideline และมาตรฐานการประเมิน ซึ่งประกอบดวย 15 Task 

  

2. รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) 

          ทํารายงานตรวจประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR) ตาม Quality Guidelineและ

มาตรฐานการประเมิน สําหรับการจัดการความรู K 61  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

พนักงานอัยการ (ภารกิจงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน)โดยใชหลกัวงจรการบริหาร 

(Deming Cycle) ของ ดร.เอดเวิรด เดมิ่ง ( Plan, Do, Check และ Act) และเกณฑการใหคะแนน

จํานวน 5 ระดับ (Level) โดยประเมินผานที่ระดับที่ 2 (Plan และ DO)  

 

Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

1 

การเก็บความตองการ  

(Requirement Elicitation: ENG 1) 

  

 

 

 

 

 

L  

2 

การวิเคราะหความตองการของระบบการ

จัดการความรู  

(System  Requirement  Analysis : ENG 2) 

  

 

 

 

 

L 

3 
การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 

(Software Requirement Analysis : ENG3) 

  
 

 

 

 
L 

4  การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)       L 
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Task รายการ 
Level 

ตัวบงชี้ 
0 1 2 3 4 

5 

การสื่อสารและความสอดคลองของระบบ

การจัดการความรู  

(Organizational Alignment  : MAN1) 

  

 

 

 

 

L  

6 
 การบริหารองคกร  

(Organization Management :  MAN 2) 

  
 

  
L  

7 
 การบริหารโครงการ  

(Project Management :  MAN 3) 

  
 

  
L  

8 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Management : RIN1) 

  
 

  
L  

9 
 การฝกอบรม  

(Training : RIN 2) 

  
 

  
L  

10 
 การจัดการความรู   

(Knowledge Management : RIN 3) 

  
 

  
L  

11 
 โครงสรางพื้นฐาน  

(Infrastructure : RIN4)  

  
 

  
L  

12 
 การจัดการทรัพยสิน  

(Asset Management : REU 1) 

  
 

  
L  

13 
 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  

(Reuse Program Management : REU2) 

  
 

  
L  

14 Domain Engineering : REU 3      L  

 

ตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน        

N - Not Achieved        หมายความวา ไมมีหลักฐานหรือมีหลักฐานนอยเกินไปที่จะแสดงถึง

ความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไวในกระบวนการประเมิน 

P - Partially Achieved    หมายความวา มีหลักฐานแสดงถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ไดระบุไว

แตมีมุมมองบางประการที่ไมสามารถทํานายถึงความสําเร็จได (ประสบความสําเร็จบางสวน)     
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L - Largely Achieved    หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการเชิงระบบแสดงถึงความสําเร็จ

อยางมีนัยสําคัญจากคุณลักษณะที่ไดระบุไว แตยังมีจุดออนบางประการที่พบอยูในกระบวนการ

ประเมิน (ประสบความสําเร็จมาก)        

F - Fully Achieved          หมายความวา มีหลักฐานของกระบวนการที่สมบูรณและเปนระบบแสดง

ถึงความสําเร็จตามคุณลักษณะที่ระบุไวในทุกๆ ดาน ไมพบวามีจุดออนใดอยางมีนัยสําคัญ (ประสบ

ความสําเร็จอยางเต็มที่)     

 

 

ลงชื่อ ....................................................................... 

(นายวันชาติ สันติกุญชร) 

ผูประเมินตนเอง 

วันที่ 29 กันยายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงสิ่งท่ีคนพบจากการประเมิน 

รายการ สิ่งท่ีคนพบ 

ผลการดําเนินการ เปนไปตาม Quality Guideline และมาตรฐานการประเมิน  

ในระดับคะแนนประเมินเทากับ 2 

ปญหาและอุปสรรค ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ รวมทั้ง ผูศึกษา  มีภารกิจราชการ

จํานวนมาก จึงมีผลกระทบตอปฏิทินการดําเนินการ 

ขอเสนอในการปรับปรุง ควรบริหารความเสี่ยงของการดําเนินการ15 Task  

ความครบถวนของหลักฐาน มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ชัดเจน 
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Task 1: การเก็บความตองการ (Requirement  Elicitation : ENG 1) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใหทราบถึงปญหาวิกฤติและแนวทางในการแกไขในทัศนะของผูเชี่ยวชาญ และ

เปาหมาย ตลอดจนทิศทางและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูขององคกรหรือหนวยงาน

นั้น เพื่อสามารถกําหนดขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) 

1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งและแบบประเมินที่เกี่ยวกับงานการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ  

2) เขาพบผูบริหารเพื่อกําหนดขอบเขต ( Scoping) กรอบความตองการความรู กําหนด

ฐานความรู รายชื่อผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศที่ใชงาน      

3) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

4) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญโดยต้ังวาระวิเคราะหและสังเคราะหความรูตามมาตรฐาน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อจับหลักการ

สําคัญไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5) จับความรูจากผูเชี่ยวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตางๆในงานการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานอัยการที่กําหนด  ทบทวนกรณีสําคัญเหลานั้น 

6) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความเขาใจ ความ

ถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญดานงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของพนักงานอัยการ 

7) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 

8) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดาํเนินงาน  (DO) 

ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลเบื้องตนจากพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 

ระเบียบ คําสั่งและแบบประเมินที่เกี่ยวกับงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

อัยการ 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูบริหาร (นายเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดีอัยการ 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ) เพื่อกําหนดขอบเขตหัวขอความรู โดยไดกําหนดภารกิจสําคัญ 

(Critical Task) คือ ความลาชาในการกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน กําหนดใหนายพิชัย 

ไชยวังษาเปนผูเชี่ยวชาญ ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.1) และคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อ

วันที่ 25กรกฎาคม 2554 (เอกสาร ENG 1.2) 
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เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ไดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (นายพิชัย ไชยวังษา อัยการผูเชี่ยวชาญ) เพื่อ

จับความรูจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ โดยต้ังวาระ วิเคราะหและสังเคราะหความรูตาม

มาตรฐาน CommonKADS เพื่อจับหลักการสําคัญในภารกิจความลาชาในการกลั่นกรองหรือตรวจ

แบบการประเมิน ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.3) และคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

(Transcript) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 (เอกสาร ENG 1.4)  แลวนําบทวิเคราะห ( Transcript) มา

สรางแบบจําลองความรูงานกลั่นกรองการประเมิน ตามมาตรฐาน CommonKADS  (เอกสาร ENG 

1.5) 

ปญหาและอุปสรรค   

การดําเนินการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญลาชากวาแผนที่กําหนดไว เพราะผูศึกษาติด

ภารกิจสําคัญ เรงดวนตองเดินทางไปตางจังหวัด เพื่อรับฟงความคิดเห็นของพนักงานอัยการทั่ว

ประเทศตามโครงการกําหนดขีดสมรรถนะของพนักงานอัยการ 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.1 วาระการสัมภาษณผูบริหาร 

เอกสาร ENG 1.2 คําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

เอกสาร ENG 1.3 วาระการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เอกสาร ENG 1.4 คําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

เอกสาร ENG 1.5 แบบจําลองความรู 
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Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ( System  Requirement Analysis: 

ENG 2) 

วัตถุประสงค :    วิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรูในแงมุมของประโยชนที่จะ

ไดรับ ( Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ ( User 

Specification)  

แผนการดาํเนินงาน  (Plan) 

1) สอบถามความตองการของระบบงานจากผูบริหาร 

2)  กําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้นโดยยึดประเภทผูใชงานหลัก 

3) หลังจากจบภารกิจ  ทํารายงานการดําเนินงาน (Do)   

รายงานผลการดาํเนินงาน  (DO) 

ผูศึกษาไดสอบถามความตองการของระบบงานกลั่นกรองการประเมินผลโดยการสัมภาษณ

ผูบริหาร (นายเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 

2554 ตามวาระการสัมภาษณ (เอกสาร ENG 1.2 ) ซึ่งแยกผูใชงานแตละประเภทไดดังน้ี 

 ประเภทที่ 1  ผูบริหารไดแก อธิบดีอัยการ 

 ประเภทที่ 2  ผูเชี่ยวชาญ  ไดแก  รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝาย อัยการผูเชี่ยวชาญ 

 ประเภทที่ 3  ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ไดแก พนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

จากการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับความตองการของผูใชงานแตละประเภทดังกลาว ผูศึกษา

ไดกําหนดระบบการจัดการความรูที่จะสรางขึ้น โดยยึดประเภทผูใชงานหลักดังน้ี 

ที่ ประเภทผูใชงาน ความตองการของระบบงาน 

1 ผูบริหาร ระบบ KMS จะตองมีการมอบหมายงาน 

2 ผูเชี่ยวชาญ ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน,                 

เอกสารวิชาการ 

3 ผูปฏิบัติหรือผูใชงานทั่วไป ระบบ KMS จะตองมีประเด็นเรงดวน เอกสารวิชาการ

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ENG 2.1 (บทวิเคราะหคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 

2554) 
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ปญหาและอุปสรรค 

การนัดสัมภาษณลาชากวากําหนดเพราะผูศึกษาติดภารกิจสําคัญตองเดินทางสอบถามความ

คิดเห็นพนักงานอัยการทั่วประเทศตามโครงกําหนดขีดสมรรถนะของพนักงานอัยการ 

เอกสารประกอบ 

เอกสาร ENG 1.2 คําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

เอกสาร ENG 2.1 บทวิเคราะหคําสัมภาษณผูบริหารเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 
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Task: 3  การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis : ENG3)  

วัตถุประสงค: วิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตางๆ ในระบบการจัดการ

ความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได   

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. นําขอมูลจากการเก็บความตองการ ( Requirement  Elicitation : ENG 1) และการวิเคราะห

ความตองการของระบบการจัดการความรู ( System  Requirement Analysis : ENG 2) มา

พิจารณาประกอบกับการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน และวิเคราะหวาระบบ KMS 

ควรมีการใชงาน(Function) พื้นฐานประการใด ใหเปนไปตาม มาตรฐาน CommonKADS 

โดยเปรียบเทียบกับเอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification ในแผน

ในคูมือแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพ วิชาการคนควาอิสระ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม    ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2553 (ปรากฏตาม

สารสนเทศอางอิง ENG 3 – 1)  

2. วิเคราะหการใชงาน Function ดังกลาว ของ COP ที่แบงเปน Cross Function หรือ Single 

Function  

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1.  กําหนดการใชงาน ( Function) พื้นฐานตาม Feature ของโปรแกรม Microsoft SharePoint 

แบงออกเปน 3 สวน คือ  

1.1  สวนแสดงแบบจําลองความรูหรือแผนที่ความรู ( Knowledge Model/Knowledge 

Map) ทีส่รางโดยโปรแกรม Microsoft Visio (ที่ไดจาก Tacit Knowledge และ

การทําวิศวกรรมความรู) (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง ENG 3 – 2) 

1.2  สวนที่เปนเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน ซึ่งตอบสนองความตองการใชงานของ

สํานักงานคดีแรงงาน และการใชงานของผูใชงาน ซึ่งไดแกคุณลักษณะตาง ๆ 

(Feature) 

1.3 สวนที่เปนฐานขอมูลความรู ( Knowledge Base) ตอบสนองความตองการใชงาน

ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ และการใชงานของผูใชงาน  

 (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง ENG 3 – 3) 

2. กําหนดสิทธิของผูใชงานระบบ KMS ตามประเภทผูใชงานลงสูการปฏิบัติจริง ดังน้ี 

2.1 ผูบริหาร (อธิบดีและรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ) มีสิทธิใน

การจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลไดทั้งระบบ 
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2.2 ผูเชี่ยวชาญ มีสิทธิในการจัดการ แกไข เพิ่ม อาน ขอมูลในสวนที่ตนเองไดรับ

แตงต้ังเปนผูเชี่ยวชาญ   

2.3 ผูใชงานทั่วไป  (พนักงานอัยการอ่ืนๆ นิติกรและเจาหนาที่ในสังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ) มีสิทธิในการจัดการ เพิ่ม และอานขอมูลได (ปรากฏตาม

สารสนเทศอางอิง ENG 3 – 4) 

3.  ผูศึกษาไดจัดทํา Site Map เพื่อดําเนินการใน Task อ่ืน ๆ ตอไป (ปรากฏตามสารสนเทศ

อางอิง ENG 3 – 5)   

สารสนเทศอางอิง 

ENG 3 – 1 เอกสาร SharePoint Based User Requirement Specification 

ENG 3 – 2  Knowledge Map ภารกิจงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน 

ENG 3 – 3  ผลการวิเคราะหความตองการใชงาน Feature ของโปรแกรม Microsoft 

SharePoint 

ENG 3 – 4  กําหนดสิทธิของผูใชงานระบบ KMS ตามประเภทผูใชงานลงสูการ

ปฏิบัติจริง 

ENG 3 – 5 Site Map งานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน 
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Task 4: การออกแบบซอฟตแวร (Software Design : ENG 4)   

วัตถุประสงค:  เพือ่ออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)       

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี  

1. ตรวจสอบรูปแบบหนาจอที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูกําหนด   เปน

แบบมาตรฐาน และรูปแบบของหนาจอที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดเคยใช แลวนํามา

ออกแบบหนาจอ 

2. ออกแบบ Work space ใหสอดคลองกับการวิเคราะหความตองการซอฟตแวร ( Software 

Requirement Analysis: ENG 3) 

  รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

ผูศึกษาไดตรวจสอบดูรูปแบบของหนาจอของหัวขอองคความรูกฎหมายองคกรอัยการจาก

การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ ( Reuse Program Management : REU2) (ปรากฏตามสารสนเทศ

อางอิง ENG 4 – 1) พบวามีลักษณะคลายกับรูปแบบหนาจอที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

จัดการความรูกําหนดเปนแบบมาตรฐานและไมสรางความสับสนใหกับผูใชงาน จึงไดใชรูปแบบ

หนาจอที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูกําหนดดังกลาว (ปรากฏตามสารสนเทศ

อางอิง ENG 4 – 2) 

สารสนเทศอางอิง 

ENG 4 – 1 รูปแบบของหนาจอของหัวขอองคความรูกฎหมายองคกรอัยการ 

ENG 4 – 2  ภาพหนา Webpage ของระบบการจัดการความรู K 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

Task 5: การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment : 

MAN 1) 

วัตถุประสงค:  เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. ศึกษาวิสัยทัศน (Vision) ของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551 - 2554 แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 - 2558 วิสัยทัศนเร่ืองการจัดการความรู

ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2552 - 2561 และอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  

2. สัมภาษณ อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการใหสอดคลองกัน  นําวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการที่ไดตามขอ 2 ถายทอดออกมา  สูการปฏิบัติ

ดวยการจัดทําโครงรางแผนและกิจกรรมการจัดการความรูสํานักงานคณะกรรมการ

อัยการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557 โดยประยุกตทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน 

(Learning in Action) พฒันาโดย David Gavin มีหลักการสําคัญคือ เปลี่ยนการทํางานให

เปนโอกาสในการเรียนรู พัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาของการทํางานเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงในทุก ๆดานมาประยุกตใช ประกอบดวยการเรียนรู 4 รูปแบบ ดังน้ี 

1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 

3. (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 1 - 1) 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. นําโครงรางแผนและกิจกรรมขางตนไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหวิพากษวามีความ

เหมาะสม สามารถดําเนินการไดจริง มีความเปนไปไดในการแกไขปญหาของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการที่มีอยูไดหรือไม เพียงใด เพราะอะไร และจะมีปญหาหรืออุปสรรค

อ่ืน ๆ หรือไม ประการใด (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 1 - 2)  

2. สาธิตระบบ KMS ดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญวาแผนที่ความรู ( Knowledge Map) และ

สารสนเทศความรูตาง ๆ รวมทั้ง การใชงานระบบ มีเพียงพอหรือไม ควรแกไขเพิ่มเติม
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อยางไรเหลานี้จะแกปญหาของสํานักงานคณะกรรมการอัยการไดหรือไมเพียงใด 

(ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 1 - 2)  

ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงาน 

มีขอจํากัดดานระยะเวลาศึกษา จึงยังไมสามารถนัด KM Team ของสํานักงานคณะกรรมการ

อัยการได 

สารสนเทศอางอิง 

MAN 1 – 1   รายงานการจัดทําโครงรางแผนและกิจกรรมการจัดการความรู  

MAN 1 – 2 สรุปผลการวิพากษโครงรางแผนและกิจกรรมการจัดการความรูฯ และ

ระบบการจัดการความรูฯ (KMS) 
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Task 6: การบริหารองคกร (Organization Management:  MAN 2) 

วัตถุประสงค:  เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการ

ความรู และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

ทบทวนโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ  

            สํานักงานคณะกรรมการอัยการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดแตงต้ัง

คณะทํางานการจัดการความรู ( KM TEAM) ขึ้นมาตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการที่ 

4/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเปนหัวหนา

คณะทํางาน รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเปนรองหัวหนาคณะทํางาน และ

คณะทํางานประกอบดวยพนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาที่ธุรการรวม 37 คน มีอํานาจหนาที่

สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคล จัดการความรูในสํานักงานเพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

สราง รวบรวมและเผยแพรองคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่ไดรับมอบหมาย จัดทํา

รายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินการจัดการความรูที่ไดจากการจัดความรูเสนอ

คณะอนุกรรมการจัดการความรู รวมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามที่หัวหนาคณะทํางานจัดการความรู

มอบหมาย (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 2 - 1) 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาไดวิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคณะกรรมการอัยการที่เกี่ยวกับการ

จัดการความรู ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการขางตนแลว ไมปรากฏวามีการ

มอบหมายหนาที่ใหผูมีตําแหนงในคณะทํางานนี้อยางเฉพาะเจาะจงวาแตละทานมีหนาที่

ประการใดบาง จึงควรแกไขปรับปรุงใหมเพื่อใหรองรับการดําเนินกิจกรรมการจัดการ

ความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สรางขึ้นได  

2. ผูศึกษาจึงไดรางคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการเร่ือง แตงต้ังคณะทํางานบริหาร

ระบบจัดการจัดการความรู ( KM Team) ขึ้นใหมโดยแบงผูรับผิดชอบ ออกเปน 5 กลุม 

ดังน้ี 

2.1 กลุมผูบริหารการจัดการความรู (Knowledge Manager)  

2.2 กลุมวิศวกรความรู (Knowledge Engineer)  

2.3 กลุมผูดูแลความเรียบรอยในระบบการจัดการความรู (KMS)  (IT Admin)  

2.4 กลุมผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider/Specialist/Expert)  

2.5 กลุมผูใชงานทั่วไป (Knowledge Worker)  

3. (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 2 - 2) 
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สารสนเทศอางอิง 

MAN 2 – 1 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการ ที่ 4/2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 

MAN 2 – 2 รางคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการ เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการ

จัดการความรู (KM Team) 
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Task 7: การบริหารโครงการ (Project Management:  MAN 3) 

วัตถุประสงค:   การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู ( KMS Project 

Plan) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. วางแผนการดําเนินการจัดการความรู รายละเอียดปรากฏตาม Gantt Chart ตอไปน้ี  

 

                                                     ระยะเวลา 

       การดาํเนินงาน 

                         พ.ศ. 2554 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กระบวนการสราง KMS (Engineering) ประกอบดวย 

ENG 1 การเก็บความตองการ , ENG 2 การวิเคราะห

ความตองการระบบงาน , ENG 3 การวิเคราะหความ

ตองการซอฟตแวร และ ENG 4 การออกแบบซอฟตแวร 

 

   

2.กระบวนการดานบริหารองคกร ( Management) 

ประกอบดวย MAN 1 การสื่อสารในองคกร , MAN 2 

การจัดการองคกร และ MAN 3 การจัดการโครงการ 

 

   

3.กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน 

(Resource and Infrastructure) ประกอบดวย RIN 1 

การบริหารทรัพยากรมนุษย , RIN 2 การฝกอบรม , 

RIN 3 การจัดการความรู และ RIN 4 โครงสราง

พื้นฐาน 

 

   

4.กระบวนการดานการใชซ้ํา ( Reuse) ไดแก REU 1 

การจัดการทรัพยสิน , REU 2 การใชซ้าํโปรแกรม

ขอมูลตาง ๆ และ REU 3 ความรูเฉพาะงาน 

 

   

  

2. กําหนดโครงสรางคณะทํางานที่ดําเนินโครงการ ( Project Team) การศึกษาคร้ังน้ี

ประกอบดวย ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ (อธิบดีอัยการ) ผูเชี่ยวชาญ

และผูประสานงานกับผูศึกษาตามที่ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการอัยการกําหนด 

รวมทั้งผูศึกษา โดยกําหนดภารกิจดังน้ี 
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2.1 ผูบริหารเปนผูกําหนดวิสัยทัศน ( Vision) ในการจัดการความรูของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ ปญหาการปฏิบัติงาน ขอบเขตของงานที่จะดําเนินการจัดการ

ความรูเพื่อเปนโครงการนํารอง ( Critical Task) ในงานกลั่นกรองการประเมิน 

กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญและตัวผูประสานงานกับผูศึกษาเพื่อดําเนินโครงการจัดการ

ความรู, กําหนดประเภทผูใชงานระบบ KMS และแนวทางในการมอบหมายหนาที่

ผูใชงานระบบ 

2.2 ผูศึกษาเปนผูดําเนินการหลักในการเร่ิมตนการจัดการความรูใหสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการตามขอบเขตของการศึกษา  

2.3 ผูเชี่ยวชาญ เปนผูใหขอมูลองคความรูในงานที่เปน Critical Task กับผูศึกษาในการ

ทําวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering)   

2.4  ผูประสานงานกับผูศึกษาเพื่อดําเนินโครงการจัดการความรู เปนผูสนับสนุนขอมูล

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของแกผูศึกษา รวมทั้งประสานงานทั่วไปกับผูศึกษา 

3. (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง MAN 3 - 1, MAN 3 - 2, MAN 3 - 3, MAN 3 - 4,    MAN 

3 - 5, MAN 3 – 6 และ MAN 3 - 7) 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา 

ท่ีดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 

1.ศกึษาและเก็บ

ความตองการของ 

KMS (ENG 1)  

 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

1 มิ.ย. 54 -  

25 ส.ค. 54 

ผูบริหารและผูเช่ียวชาญรวมทั้ง

ผูศกึษามีภารกิจงาน  ราชการ

มาก เปนเหตุใหนัดหมาย

ประชุมสัมภาษณได   ไมงายนัก  

 

ในกรณีจําเปน  

อาจแกไขปญหา

ไดดวยการขอ

อนุญาตประชุม

สัมภาษณทาง

โทรศัพท 

2. วิเคราะหความ

ตองการระบบงาน  

(ENG 2) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

15 ก.ค. 54 -  

25 ส.ค. 54 

เริ่มดําเนินการลาชาประกอบกับผู

ศกึษามีภารกิจงานราชการมาก  

เปนเหตุให ไมสามารถเก็บ

แบบสอบถาม เรือ่ง การสราง

ระบบการจัดการความรู 

สํานกังานคณะกรรมการอัยการได

ครบถวน ทัง้หมด ยังขาดอยู

เล็กนอย 

ควรดําเนินการใน

กิจกรรมนี้คูขนาน

กับกิจกรรมอ่ืน

เพ่ือเปนการ

ประหยัดเวลาและ

จะเก็บขอมูลได

อยางครบถวน 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา 

ท่ีดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 

3. วิเคราะหความ

ตองการดาน

software (ENG3) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

15 ก.ค. 54 -  

30 ส.ค. 54 

ในลักษณะเดียวกันกับปญหา

อุปสรรคของกิจกรรมตามขอ 2 

ในลักษณะเดียวกัน

กับขอเสนอแนะของ 

กิจกรรมตามขอ 2 

4.ออกแบบระบบ 

(ENG4) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

15 ก.ค. 54 -  

30 ส.ค. 54 

ในลักษณะเดียวกันกับปญหา

อุปสรรคของกิจกรรมตามขอ 2 

ในลักษณะเดียวกัน

กับขอเสนอแนะของ 

กิจกรรมตามขอ 2 

5. วิเคราะหและ

จัดทําแผนการส่ือสาร 

การนาํ KMS เขาใช

งาน (MAN 1) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

15 ก.ค. 54 -  

30 ส.ค. 54 

ในลักษณะเดียวกันกับปญหา

อุปสรรคของกิจกรรมตามขอ 2 

ในลักษณะเดียวกัน

กับขอเสนอแนะของ 

กิจกรรมตามขอ 2 

6. การจดัการดาน

องคกร (MAN 2) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

15 ก.ค. 54 -  

30 ส.ค. 54 

โดยทั่วไปบุคลากรใน

สํานกังานคณะกรรมการอัยการ

ยังมีความเขาใจเรื่องการจัดการ

ความรูและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรบัการจดัการ

ความรูไมเพียงพอ 

ควรเสริมสราง

ความเขาใจดาน

ดงักลาวใหแก

บคุลากรใน

สํานกังาน

คณะกรรมการ

อัยการ 

7. การบรหิาร

โครงการสราง 

KMS (MAN 3) 

1 มิ.ย. 54 - 

31 ก.ค. 54 

 1 - 20  มิ.ย  

54 

- - 

8. การบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย  

(RIN 1) 

1 มิ.ย. 54 - 

15 ส.ค. 54 

1 ส.ค. 54 - 

30 ส.ค. 54 

- - 

9. การฝกอบรม  

(RIN 2) 

1 มิ.ย. 54 - 

15 ส.ค. 54 

1 ส.ค. 54 - 

20 ส.ค. 54 

- ควรไดรับการ

สนับสนุนและ

ผลักดันจาก

สํานกังานอัยการ

สูงสุดอยางเปน

ระบบ 

10. การจดัการความรู 

(RIN 3) 

1 มิ.ย. 54 - 

15 ส.ค. 54 

1 ส.ค. 54 - 

20 ส.ค. 54 

- - 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชทรัพยากรดําเนินการจัดการความรู ไดแก เคร่ืองมือและ

อุปกรณตางๆ ที่สําคัญ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตออินเทอรเน็ต ( Internet), เคร่ืองพิมพ 

(Printer) เคร่ืองอัดเสยีง , สแกนเนอร และโทรศัพท เปนตน แตเน่ืองจากเปนศึกษาวิจัยตามที่

สํานักงานอัยการสูงสุดใหทุนการศึกษา ดังนั้นเปนการยากที่จะแสดงรายการใชทรัพยากรตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง Software ที่ใชเพื่อการศึกษาในการใชการจัดการความรูมาแกปญหา  

สารสนเทศอางอิง 

MAN 3 - 1  ระเบียบวาระการประชุมสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 

(Agenda)  

MAN 3 - 2  ไฟลเสียงการประชุมสัมภาษณผูบริหารฯ (Scoping Meeting) 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ตามแผน 

ระยะเวลา 

ท่ีดําเนินการ 
ปญหา อุปสรรค  ขอเสนอแนะ 

11. การจดัการดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  

(RIN 4) 

1 มิ.ย. 54 - 

15 ส.ค. 54 

1 ส.ค. 54 - 

20 ส.ค. 54 

สํานกังานคณะกรรมการอัยการ

ไมไดจัดทําขอมูล โครงสราง

พ้ืนฐานดานอุปกรณเทคโนโลยี

สารสนเทศไวเปนการเฉพาะ 

ควรจัดทําขอมูล

โครงสรางพ้ืนฐาน

ดังกลาวไวเพ่ือ

รองรับการจัดการ

ความรูและ 

    

สามารถใชเปน

ขอมูลในการ

วิเคราะหตาม

กิจกรรมนี้ได และ

ควรไดรับการ

สนับสนุนจาก

สํานกังานอัยการ

สูงสุด 

12. การจดัการดาน

ทรัพยสิน (REU 1) 

1 มิ.ย. 54 -

30 ก.ย. 54 

15 ส.ค. 54 - 

25 ส.ค. 54 

- - 

13. การนาํทรพัยากร

โปรแกรมมาใชซํ้า  

(REU 2) 

1 มิ.ย. 54 -

30 ก.ย. 54 

15 ส.ค. 54 - 

25 ส.ค. 54 

- - 

14. การจดัการความรู

เฉพาะงาน (REU3) 

1 มิ.ย. 54 -

30 ก.ย. 54 

15 ส.ค. 54 - 

30 ส.ค. 54 

- - 
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MAN 3 - 3  Transcript การประชุมสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 

MAN 3 - 4  ระเบียบวาระการประชุมสัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ 

MAN 3 - 5  ไฟลเสียงการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

MAN 3 - 6  ถอดเสียงสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

MAN 3 - 7 สรุปเน้ือหาที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ (Transcript)   
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Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN 1) 

วัตถุประสงค: วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน 

KM Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุด 

2. ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการอัยการเทียบกับอัตรากําลังที่ควรมี ใน 5 ป 

อยางเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาไดศึกษากฎหมายและระเบียบในเร่ืองอัตรากําลังบุคลากรของสํานักงานอัยการ

สูงสุด พบวามีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรรจุ แตงต้ัง สรรหา ขาราชการ

อัยการและธุรการ ไดแก พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553  

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 และระเบียบคณะกรรมการ

อัยการวาดวยคุณสมบัติและเงื่อนไข  การขอดํารงตําแหนงอัยการอาวุโส พ.ศ. 2554 

(ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง RIN 1 – 1, RIN 1 – 2 และ RIN 1 – 3 ตามลําดับ) 

2. ผูศึกษาไดศึกษากรอบอัตราบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ ณ เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปรากฏวามีบุคลากรทั้งสิ้น 62 คน (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง 

RIN 1 – 4) 

3. ผูศึกษาไดนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมตามขอ 1 และ 2 ดังกลาวมาวิเคราะห 

เปรียบเทียบกับโครงสราง KM TEAM ใหม ตามรางคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) ที่ผูศึกษาจัดทําขึ้นใน Task 6 : 

การบริหารองคกร (Organization Management :  MAN 2) (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง 

RIN 1 – 5) เห็นวาควรมีบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู ดังน้ี 

3.1 ผูบริหารการจัดการความรู ( Knowledge Manager) ไดแก อธิบดีอัยการ ( 1 คน) 

และรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ (2 คน)  

3.2 วิศวกรความรู ( Knowledge Engineer) ควรเปนพนักงานอัยการหรือนิติกรที่เปน

ขาราชการ 

3.3 ผูดูแลระบบ KMS (IT Admin) ควรเปนนิติกรที่เปนขาราชการ 

3.4 ผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider/Specialist/Expert) ควรเปนพนักงานอัยการที่มี

ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานการดําเนินคดีแรงงานที่ผูบริหารยอมรับ

และกําหนดใหเปนผูเชี่ยวชาญ 
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3.5 ผูใชงานทั่วไป ( Knowledge Worker) ตามจํานวนของพนักงานอัยการและนิติกร

ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการทั้งหมด (ทั้งในสวนที่เปนขาราชการกับตาม

สัญญาจางเหมาบริการ) อยางไรก็ดี ในอนาคตควรวิเคราะหวามีงานธุรการใด

ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการที่จําเปนตองมีการจัดการความรูหรือไมดวย 

หากมคีวรดําเนินการจัดการความรูในงานน้ันตอไป 

จากการเปรียบเทียบขอมูลดังกลาว พบวา อัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ

เพียงพอตอความตองการในการจัดการความรูแลว แตตองมีการพัฒนาความรูและความสามารถของ

บุคลากรเพื่อรองรับการจัดการความรูดวย ทั้งน้ี ผูศึกษาไดจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ป การ

จัดการความรู สํานักงานคณะกรรมการอัยการ (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง RIN 1 – 6) 

สารสนเทศอางอิง 

RIN 1 – 1  พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 

RIN 1 – 2  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553  

RIN 1 – 3 รางคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) สํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ 

RIN 1 – 4 แผนอัตรากําลังบุคลากร 3 ป การจัดการความรู สํานักงานคณะกรรมการ

อัยการ 
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Task 9: การฝกอบรม (Training: RIN 2) 

วัตถุประสงค:  ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน  

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน ที่จําเปนใน

การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู 

2. คนหาหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู นํามาใชประกอบในการ

จัดทําแผนการฝกอบรมในปงบประมาณถัดไป 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาไดวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน 

จากการพูดคุย สัมภาษณ รวมทั้งการสาธิตระบบ KMS และแผน กิจกรรมการจัดการ

ความรู 3 ป แลวเห็นวาสวนใหญยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานดานบริหาร

จัดการความรู โดยเห็นวา   การจัดการความรูคือการรวบรวมองคความรูแลวจัดเปน

หมวดหมู สําหรับความรู ทักษะดานเทคโนโลยีโดยทั่วไปเจาหนาที่ธุรการจะมีความรู 

ทักษะ มากกวาพนักงานอัยการอัยการ แตผูบริหารและผูเชี่ยวชาญเห็นวาการจัดการ

ความรูมีประโยชนสามารถชวยในการปฏิบัติงานได ซึ่งถือวาเปนทัศนคติที่เอ้ือตอการ

ดําเนินการจัดการความรูตอไปของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

2. จากการที่ผูศึกษาสืบคนหลักสูตรการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความรูไมปรากฏ

วาสํานักงานคณะกรรมการอัยการเคยจัดหลักสูตรดังกลาว และไมพบวาบุคลากรของ

สํานักงานคณะกรรมการอัยการเคยเขารับการพัฒนาดานการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการสูงสุดมากอน  

3. ผูศึกษาไดนําผลการวิเคราะหฯ ตามขอ 1 และผลการสืบคนฯ ตามขอ 2 มาจัดทําโครงราง

แผนการฝกอบรมดานการจัดการความรู สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555ใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลังบุคลากร 3 ป การจัดการความรู 

สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ตาม Task 8 : การบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human 

Resource Management: RIN 1) และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการที่ผูบริหารกําหนด ตาม Task 1 : การเก็บความตองการ 

(Requirement  Elicitation: ENG 1) (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง RIN 2 - 1, RIN 2 - 2 

และ RIN 2 - 3) 

อน่ึง ผูศึกษาเห็นวาปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือสํานักงานคณะกรรมการอัยการไมมี

งบประมาณและวิทยากรในการจัดฝกอบรมโดยตรง สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ และ
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สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู ควรรวมกันจัดหลักสูตรการฝกอบรมดังกลาวใน

ภาพรวมของสํานักงานอัยการสูงสุด  

สารสนเทศอางอิง 

RIN 2 – 1 โครงรางแผนการฝกอบรมดานการจัดการความรู สํานักงานคณะกรรมการ

อัยการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

RIN 2 – 2 แผนอัตรากําลังบุคลากร 3 ป การจัดการความรู สํานักงานคณะกรรมการ

อัยการ 

RIN 2 – 3 สรุปคําสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรูของผูบริหาร 
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Task 10: การจัดการความรู  (Knowledge Management: RIN 3) 

วัตถุประสงค:  รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงานตาง ๆ ใน

การจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป  

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1.  ทบทวนเอกสารเกาที่เกิดจากการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการซึ่งเคย

ดําเนินการมาแลว เชน เอกสารของ KM Team ที่มีอยูแลว เปนตน 

2. รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดทําระบบการจัดการความรูตาม

เคาโครงการศึกษาอิสระเพื่อเตรียมนําเขาระบบสูระบบ KMS (Upload) ตอไป     

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ประสานงานกับผูประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อขอขอมูลการ

ดําเนินการจัดการความรูที่สํานักงานคณะกรรมการอัยการไดดําเนินการไปแลว พบวาเปน

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่เกี่ยวของกับงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

อัยการ ไมจํากัดเฉพาะแตความรูตามขอบเขตการศึกษา (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง 

RIN 3 - 1) 

2. นําสารสนเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานจัดทําระบบการจัดการความรูตาม เคา

โครงการศึกษาอิสระที่รวบรวมไว เขาระบบสูระบบ KMS (Upload)   

สารสนเทศอางอิง 

RIN 3 – 1 สารสนเทศที่สํานักงานคณะกรรมการอัยการไดจากการจัดการความรู 

RIN 3 – 2 สารสนเทศอางอิงของ TASK อ่ืน ๆ ทั้งหมด (ไมรวม TASK น้ี) 
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Task 11: โครงสรางพืน้ฐาน (Infrastructure : RIN 4)  

วัตถุประสงค:  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการความรู

ของหนวยงาน 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1.  สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อรองรับการจัดการ

ความรู เชน อุปกรณ, อินเทอรเน็ต และเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน    

2.  สํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูประสานงานของสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการ 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

ประสานงานกับผูประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อขอขอมูลโครงสราง

พื้นฐานที่สํานักงานมีอยูเพื่อรองรับการจัดการความรู ปรากฏวา สํานักงานคณะกรรมการอัยการมี

ครุภัณฑคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ควรจัดหาอีก 9 ชุดโดยมีบันทึกขอความแจงความจําเปนไปยัง

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑเพิ่มเติมตอไป (ปรากฏตามสารสนเทศ

อางอิง RIN 4 - 1) 

สารสนเทศอางอิง 

RIN 4 – 1 รายงานครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานคณะกรรมการอัยการ   
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Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 

วัตถุประสงค :  เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติอุปกรณ ICT  

แผนการดาํเนินงาน (Plan): 

1.  สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

2. ความตองการการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของหนวยงาน ตองสอดคลองกับ 

การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ( System Requirement Analysis : 

ENG 2), การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู ( Organizational 

Alignment : MAN 1) และการบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Management : 

RIN 1)  

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ผูศึกษาไดสํารวจขอมูลการใชงานครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักงานคณะกรรมการ

อัยการ ในปจจุบันแลว (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง REU 1 - 1) พบวา สํานักงาน

คณะกรรมการอัยการไดรับจัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554    

เคร่ือง เปนเคร่ืองที่มีสมรรถนะสามารถรองรับการจัดการความรูได สอดคลองกับการ

วิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ( System Requirement Analysis : 

ENG 2) การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู ( Organizational 

Alignment : MAN 1) และการบริหารทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Management : 

RIN 1) ทั้งน้ี ต้ังแตปจจุบันจนถึงอีกประมาณ 3 ปตอไป ยังไมควรจัดซื้อหรือจัดหาใหม 

แตควรทําการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอเพื่อใหใชงานไดมีประสิทธิภาพ 

2. ผูศึกษาไดออกแบบการสํารวจขอมูลครุภัณฑ พรอมบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือ

ทดแทนครุภัณฑใหสามารถสนับสนุนการจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG 2, MAN 

1 และ RIN 1 ในอนาคต (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง REU 1 – 2)  

สารสนเทศอางอิง 

REU 1 - 1 รายงานครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

REU 1 - 2 แบบสํารวจครุภัณฑและบัญชีครุภัณฑที่ขอจัดสรรหรือทดแทน 
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Task 13: การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU 2) 

วัตถุประสงค:  รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรูเพื่อใหเปน Template ในการ

จัดการความรูในอนาคต   

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

1. สาํรวจ Template ของระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยู และสามารถ

นํามาใชได  

2. เลอืกใชและออกแบบ Template เพิ่มเติมใหเปนไปตามมาตรฐานของระบบจัดการความรู  

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1. ศึกษารวบรวมตัวแบบ ( Template) ตาง ๆ ของสํานักงานอัยการสูงสุดในการสรางระบบ

จัดการความรูเพื่อนํามาปรับใชในการสรางระบบการจัดการความรูในงานกลั่นกรองการ

ประเมิน ใหมีรูปแบบมาตรฐานใกลเคียงกัน (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง REU 2 – 1, 

REU 2 – 2, REU 2 – 3, REU 2 – 4, REU 2 – 5 และ REU 2 - 6)  

2. ผูศึกษานํา Template ตางๆ ที่ไดรวบรวมไวดังกลาว มาใชประกอบการออกแบบระบบ

จัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมิน (ปรากฏตามสารสนเทศอางอิง REU 2 – 7) 

สารสนเทศอางอิง 

REU 2 – 1 ตัวแบบโครงสราง CoP ของเดิม 

REU 2 – 2 ตัวแบบโครงสรางซอฟตแวรตาม CommonKADS 

REU 2 – 3 ตัวแบบฐานขอมูล กฎหมาย และระเบียบ 

REU 2 – 4 ตัวแบบฐานคํานิยามศัพท กฎหมาย 

REU 2 – 5 ตัวแบบ CoP มาตรฐาน ของระบบจัดการความรู ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด (ปจจุบัน) 

REU 2 – 6 ตัวแบบ Knowledge Map (Visio) 

REU 2 - 7  รายงานการใช Template 
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Task 14: Domain Engineering : REU 3 

วัตถุประสงค:  การทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ที่อาจทํามาใชซ้ํา หรือเปนตนแบบ เพื่อ

การพฒันาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model) 

แผนการดาํเนินงาน (Plan) มีตอไปน้ี 

วิเคราะหผลของ Task 1 : การเก็บความตองการ ( Requirement Elicitation : ENG 1),  Task 2:  

การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ( System Requirement Analysis : ENG 2), 

Task: 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร ( Software Requirement Analysis : ENG 3), Task 4: 

การออกแบบซอฟตแวร ( Software Design: ENG 4) และ Task 5: การสื่อสารและความสอดคลอง

ของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment : MAN 1) เพื่อจะสามารถนําไปใชซ้ําใหได

มากที่สุด ตามความเหมาะสม 

รายงานผลการดาํเนินงาน (DO) มีตอไปน้ี 

1.  ไดทําการรวบรวมผลของการดําเนินงานใน ENG 1 – 4 และ MAN 1 (ปรากฏตาม

สารสนเทศอางอิง REU 3 – 1, REU 3 – 2, REU 3 – 3, REU 3 – 4 และ REU 3 – 5) 

2.  ผูศึกษาไดวิเคราะห สรุปผลการดําเนินการแลวเก็บ Domain ที่สําคัญเพื่อนําไปใชซ้ําหรือ

พัฒนาตอยอดในการดําเนินงานโครงการจัดการความรูอ่ืนอันจะทําใหสามารถลดงาน

หรือกิจกรรม   ในการจัดการความรูอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสม (ปรากฏตามสารสนเทศ

อางอิง REU 3 – 6) 

สารสนเทศอางอิง 

REU 3 - 1  สารสนเทศของ ENG 1 

REU 3 - 2 สารสนเทศของ ENG 2 

REU 3 - 3 สารสนเทศของ ENG 3 

REU 3 – 4 สารสนเทศของ ENG 4 

REU 3 – 5 สารสนเทศของ MAN 1 

REU 3 – 6 รายงานสรุปผลการวิเคราะหรายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได 
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