
 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

 งานธุรการ 6เปนงานสนับสนุนที่มีความสําคัญตอองคกรใหประสบความสําเร็จ และงาน

ธุรการเปรียบเสมือนตัวฟนเฟองและจักรกลอันหน่ึงที่ขับเคลื่อนให 0งานดําเนินไปอยางสะดวก 0

 งานธุรการคดีอาญาของสํานักงานคดีอาญา อยูภายใตการบังคับบัญชาของอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีอาญา เปนงานที่เกี่ยวกับคดีเพื่อสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ มี

เจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติหนาที่อยูประจําสํานักงานเปนผูปฏิบัติ ซึ่งจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตัวบทกฎหมาย ตองอาศัยเทคนิคและวิชาการจัดการ รวมทั้งวิชาบัญชีและสถิติ เพื่อใหภารกิจ

ดังกลาวบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสวนใหญมักจะเกี่ยวพันกับเอกสารแบบพิมพที่เปนสา

รบบ แผนปลิว บัญชี และเอกสารอ่ืนๆ ที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดใหมีขึ้นเพื่อใชในราชการ

สํานักงาน และใชติดตอกับสวนราชการอ่ืนๆ โดยมีระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียนของสํานักงาน

อัยการสูงสุด กําหนดใหพนักงานอัยการและขาราชการธุรการยึดถือปฏิบัติอยางมากมาย ทั้งนี้ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหมีหลักฐานการดําเนินคดีในการคนหาและอางอิงเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอัยการ และจัดเก็บสถิติ รวมทั้งเพื่อการสํารวจและทําลายสํานวน งานที่ทําน้ันจะตอง

ใชความรูเชิงธุรการดวยความละเอียดรอบคอบ จึงจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมมี

ขอผิดพลาด และงานธุรการคดีอาญาก็จะมีปริมาณงานและการจัดทําหรือจัดเก็บขอมูลจะมีความ

ยุงยากสลับซับซอน แตผูที่ปฏิบัติงานธุรการมักจะไมมีประสบการณ ไมไดรับการฝกอบรมมา

กอนที่จะปฏิบัติหนาที่และขาดคนที่มีความรู ความเขาใจอยางถองแท เนื่องจากมีการโยกยายและ

ขาดการสอนงาน ดังนั้น จึงควรมีการรวบรวมองคความรูที่อยูในตัวบุคคล ( Tacit Knowledge) คือ

จากผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว มารวบรวมไวอยางเปนหมวดหมู และผสมกับ

 มี

หลักการที่สําคัญ คือ จะเปนงานทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การจัดระบบงานเอกสาร 

(การเกบ็เอกสาร) การเก็บขอมูลที่สําคัญของหนวยงาน งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบทาง

ราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมีงานธุรการ

เพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงานนั้นๆ รวมไปถึงการประสานงานกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร ดังน้ัน จะเห็นไดวาองคกรสวนใหญให

ความสําคัญกับงานธุรการ เพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการประสานงาน การเก็บขอมูล

เอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง 
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ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ตางๆ ที่มีอยู อาทิ กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียน

ตาง ๆ เพื่อใหองคความรูที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานในภารกิจของสํานักงานรวมอยู ณ จุด

เดียว และเพื่อปองกันการสูญเสียองคความรูเมื่อบุคลากรน้ันโยกยาย ลาออก เลื่อนตําแหนง หรือ

เกษียณอายุไป หรือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการทํางาน การประสานงาน เพื่อแกปญหาที่

เหมือนกัน และสงสงเสริมใหบุคลากรมีความต่ืนตัวในการใฝรูจากการมีสวนรวมในกิจกรรมสราง

องคความรู และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากการมีองคความรูพรอมใชที่สามารถ

เขาถึงไดสะดวกและทันสมัย ถูกตอง อีกทั้งยังเปนแหลงขอมูลแกบุคลากรใหมที่ตองเขามา

รับผิดชอบในภารกิจน้ันไดมีแนวทางปฏิบัติ ที่ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย อันจะสงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยน และการตอยอดองคความรู     

              นอกจากนี้สํานักงานอัยการสูงสุดยังไดกําหนดคํารับรองปฏิบัติราชการของสํานักงาน

อัยการสูงสุดประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2554 มิติที่ 1 ดานประสิ ทธิผลตามภารกิจหลัก /แผน

 ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดที่1 .1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการ /แผนปฏิบัติการเพื่อ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ ทั้งน้ีใหพิจารณาจากความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามเปาหมายในการพัฒนาการปฏิบัติงานดานการดําเนินคดีในชั้นพนักงาน

อัยการ  และการจัดเก็บรวบรวมและรายงานขอมูลผลการการดําเนินคดีใหเปนไปตามขั้นตอน 

ระยะเวลาตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ คําสั่งที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด ทั้งน้ีเพื่อสงเสริมให

หนวยงานในสังกัดที่เกี่ยวของ ดําเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลด

ปริมาณคดีคงคางดวยเหตุที่ไมสมควร เพื่ออํานวยความยุติธรรมและประโยชนแกประชาชนและผูมี

สวนไดเสียที่เกี่ยวของที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม รวมถึงมีขอมูลผลการดําเนินคดีที่มีความถูกตอง 

ทันสมัย สําหรับนําไปใชในการบริหารจัดการ ซึ่งในการจัดเก็บรวบรวมและรายงานขอมูลผลการ

ดํานินคดีก็จะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ธุรการน่ันเอง 

 

สภาพปญหาและวิธีการแกไข 

 ลักษณะงานของงานธุรการคดีอาญา มีอยู 2 ลักษณะ คือ งานธุรการทั่วไป และงานเกี่ยวกับ

คดี ซึ่งแบงงานเกี่ยวกับคดีออกเปน 2 ประเภท คือ งานเกี่ยวกับสารบบคดีอาญา และงานการรายงาน

คดี ซึ่งเปนการรายงานทุกๆ เดือน เพื่อจะไดทราบวาในเดือนหน่ึงๆ ในสํานักงานแตละแหงไดรับ

สํานวนไวเทาใด และไดพิจารณาจัดการไปแลวเทาใด คางอยูเทาใด เพราะเหตุใด  ทั้งยังเปนการที่จะ

ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ นอกจากนี้ยังจะเปนการเรงรัดมิใหพนักงานอัยการ

ปฏิบัติงานลาชา หนังสือที่ มท ๑๐๐๑/ว ๒๖ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ P0F

1
P  ซึ่งเจาหนาที่ธุรการจะตองเปน

                                                           
1 คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับคดีอาญา)2543): 40 
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ผูจัดทําบัญชีเสนอสํานวนคาง (อ.ก.๔๐) โดยมีการจัดทําทุกเดือนกอนที่จะเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ

ทราบน้ัน จะตองจัดทําใหเสร็จทันเวลาภายใน 5 วันทาํการของเดือนถดัไป  มีความถูกตองและ

ครบถวนตามจํานวนที่แทจริง มิฉะนั้นจะถือไดวาเปนการรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา  ซึ่งขอมูล

การรายงานคดีจะเปนขอมูลสถิติที่สามารถประกอบการบริหารจัดการของผูบริหารได 

 งานธุรการคดีอาญานอกจากจะมีปริมาณงานและการจัดทําหรือจัดเก็บขอมูลจะมีความ

ยุงยากสลับซับซอนแลว เจาหนาที่ธุรการยังตองสามารถวิเคราะหงานการรายงานคดีใหถูกตอง แตผู

ที่ปฏิบัติงานธุรการมักจะไมมีประสบการณ ไมไดรับการฝกอบรมมากอนที่จะปฏิบัติหนาที่ และ

ขาดคนที่มีความรู ความเขาใจอยางถองแท เนื่องจากมีการโยกยายและขาดการสอนงาน นอกจากนี้

ยังมี ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียนตางๆ  ใหปฏิบัติอยูมากมาย แตผูที่ปฏิบัติงานไมมีแหลงขอมูล 

หรือการรวบรวมไวอยางเปนหมวดหมู จึงยากตอการศึกษา คนควา  วิธีการแกไขปญหาน้ันจะตอง

สงเสริมใหมีการเรียนรูขณะปฏิบัติงาน สวนระเบียบ คําสั่งและหนังสือเวียนตางๆ ที่มีอยูมากน้ัน

จะตองมีการจัดใหเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกแกการศึกษา คนควาไดงายและเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน 

 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในงานธุรการคดีอาญา  โดยนําระบบการจัดการความรูมาเปน

แนวทางในการแกปญหา 

  2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ในงานธรุการคดีอาญาใหเปนแหลงเรียนรู 

 

1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

 1. มีระบบการจัดการความรูทางดานงานธุรการคดีอาญา 

 2. บุคลากรที่ไมเคยปฏิบัติงานดานธุรการคดีอาญาไดมีความรู ความเขาใจ มีแบบอยางที่ดี

ในการปฏิบัติงานธุรการคดีอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  3. ผูปฏิบัติงานดานธุรการคดีอาญา สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน

คดีอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 4. เกิดชุมชนนักปฏิบัติ  (CopS)  ทําใหสํานักงานคดีอาญาเปนองคกรแหงการเรียนรู และมี

การพัฒนาอยางตอเน่ือง 
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

หัวขอความรู 

ระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีอาญา 

 

หนวยงาน (Organization) ท่ีเกี่ยวของ 

             สํานักงานคดีอาญา โดยมี อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เปนผูบังคับบัญชา มีพนักงาน

อัยการ   นิติกร และขาราชการธุรการเปนผูใตบังคับบัญชา ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีอาญา 1- 12 ซึง่เปนหนวยงานในสงักดัสาํนักงานคดีอาญา 

 

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 

              1. อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปนผูบริหารของสํานักงานคดีอาญา  

   2. เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ และ 

              3. เจาหนาที่ธุรการของสํานักงานคดีอาญา 

 

ภารกิจ/งาน 

 งานธุรการเกี่ยวกับคดี คือ งานสนับสนุนการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งเปนงานที่

เกี่ยวพันกับสรรพเอกสารซึ่งเปนแบบพิมพที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดทําขึ้น เพื่อใชในกิจการ

การดําเนินคดีเพื่อสนับสนุนการดําเนินดีตางๆ ดังนั้น จึงแบงประเภทของงานตามลักษณะแบบพิมพ

ไดเปน 4  ลักษณะดังน้ี 

 1. งานเกี่ยวกับสาบบ  

  2. งานเกี่ยวกับแบบพิมพที่เปนแผนปลิว  

  3. งานที่เกี่ยวกับบัญชี  

   4. งานที่เกี่ยวกับเอกสารอ่ืนๆ  

  ทั้ง 4 ลักษณะแบบพิมพ เปนภารกิจหลักสําคัญของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งผูมีหนาที่

รับผิดชอบในการจัดทําก็คือเจาหนาที่ธุรการ 

  งานรายงานเกี่ยวกับคดีเปนการรายงานขอมูลเปนประจําทุกๆ เดือนของสํานักงานที่ดําเนิน

เกี่ยวกับคดี ซึ่งไดแก การรายงานบัญชีสํานวนคาง (อ.ก. 40) ซึ่งเปนแบบพิมพที่เปนแผนปลิว  

ผูทําหนาที่จัดทํารายงานคือเจาหนาที่ธุรการที่จะตอทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวสํานวนคดีในวันสิ้น

เดือนและใหสงออกจากสาํนักงานภายในวันที ่5 ของเดือนใหม2

                                                           
2 คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการคดีอาญา (2543): 13 

 


