
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมา 

รัฐในฐานะผูดูแลประเทศและประชาชน รัฐจึงมีหนาท่ีตองจัดทําภารกิจตาง ๆ เพื่อ
คุมครองสิทธิเสรีภาพและประโยชนของประชาชน และสนองตอบความตองการของประชาชน 
ดังท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไวหลายประการ และกําหนดใหรัฐมีหนาที่และภารกิจตาง ๆ ของภาครัฐเพื่อคุมครอง
ประโยชนของประชาชน เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชน ท้ังไดกําหนดนโยบายในการ
บริหารราชการแผนดินดังปรากฏตามบัญญัติในหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ซ่ึง
ประกอบดวยแนวนโยบาย 10 สวน ไดแก ดานความม่ันคงของรัฐ ดานการบริหารราชการแผนดิน 
ดานศาสนา ดานสังคม ดานการสาธารณสุข ดานการศึกษาและวัฒนธรรม ดานกฎหมายและการ
ยุติธรรม ดานการตางประเทศ ดานเศรษฐกิจ ดานท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดาน
วิทยาศาสตร ดานทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน และดานการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงใน
นโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม กําหนดใหรัฐมีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติและบังคับการให
เปนไปตามกฎหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรมและท่ัวถึง ท้ังตองจัดระบบงานราชการและงาน
ของรัฐอยางอ่ืน ในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพอยูในหลักนิติธรรม 

นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดบัญญัติใหองคกร
อัยการ มีสถานะเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และกําหนดใหพนักงานอัยการมีอํานาจตามท่ี
บัญญัติในรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายวาดวยอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการและกฎหมาย
อ่ืน และพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป โดยเท่ียง
ธรรม พนักงานอัยการในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ จึงตองมีหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ี ตอบสนอง
ความตองการ เจตนารมณของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และสอดคลองกับหลักนิติธรรมใหเกิด
ความเปนธรรมแกประชาชน ซ่ึงงานรองขอความเปนธรรมเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของ
สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดต้ังหนวยงานข้ึนเพื่อรับผิดชอบใหความเปน
ธรรมตอผูมีสวนไดเสีย ผูเกี่ยวของท่ีไดรองขอความเปนธรรม กลาวคือ  
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สํานักงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังสํานักงานคดีกิจการอัยการ
สูงสุด โดยมีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 อยูในสังกัดของ
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเพื่อทําหนาท่ีในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนผูรองขอ
ความเปนธรรมตออัยการสูงสุด ซ่ึงอางวาไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาท่ีของ
พนักงานอัยการซ่ึงเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทําใหงานรองขอความเปนธรรมเปนงาน
หนึ่งท่ีสามารถแกไขปญหาการท่ีประชาชนไมไดรับความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ดงักลาวได 

Manager  คือ  สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการ
อัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด 

Knowledge worker  คือ  ในการปฏิบัติหนาท่ีงานรองขอความเปนธรรม บุคลากรที่เขามา
เกี่ยวของในการเปน Knowledge worker คือ อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2
พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 
ทุกคน 

Strategy  คือ  งานรองขอความเปนธรรมเปนงานอํานวยความยุติธรรมอยางหน่ึง ซ่ึงเปน
หลักพื้นฐานท่ีประชาชนจะตองไดรับ ดังนั้นยุทศาสตรของงานรองขอความเปนธรรมคือ “ ใหความ
เปนธรรมตอประชาชน” 

ผูรับผิดชอบ  คือ  จาก Strategy ดังกลาว ผูรองผิดชอบใหงานรองขอความเปนธรรมให
ไดประสิทธิภาพตาม Strategy ดังกลาว คือ อธิบดี รองอธิบดีสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 
พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาท่ีทุก ๆ ทานท่ีสังกัดสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม 1 และ 2 

Productivity  คือ  เม่ือมีผูมีสวนไดเสีย หรือผูเกี่ยวของขอความเปนธรรมตออัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 มีหนาท่ีตรวจสํานวนของพนักงาน
อัยการผูเปนเจาของสํานวนที่ถูกรองขอความเปนธรรมวาการพิจารณามีความเห็นและคําส่ังของ
พนักงานอัยการเจาของสํานวนไดใหความเปนธรรมตอประชาชนหรือไม ดังนั้น Productionty ของ
งานรองขอความเปนธรรม คือ “ประชาชนไดรับความพึงพอใจจากการรองขอความเปนธรรม” 

Task Knowledge  คือ  จาก Strategy และ Productionty ดังกลาว จะเห็นไดวา งานของ
พนักงานอัยการจะตองมีการส่ังคดีและปฏิบัติหนาท่ีใหเขาไปโดยเท่ียงธรรม ตอบสนองเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ สอดคลองกับหลักนิติธรรม เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีเกี่ยวของเห็นวา ตนเอง
ไมไดรับความเปนธรรมจากการพิจารณาของพนักงานอัยการ ผูมีสวนไดเสียหรือผูท่ีเกี่ยวของ จะ
รองขอความเปนธรรมตออัยการสูงสุด ซ่ึงอธิบดี รองอธิบดีสํานักงานอัยการคดีกิจการอัยการสูงสุด
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และพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 มีหนาท่ีจะตอง
วิเคราะหวาการพิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการผูเปนเจาของสํานวนดังกลาวใหความเปนธรรม
ตอประชาชนหรือไม ดังน้ัน Task Knowledge คือ “การวิเคราะหการพิจารณามีความเห็นและคําส่ัง
ของพนักงานอัยการเจาของสํานวนท่ีถูกรองขอความเปนธรรม” 

Problem  คือ  งานรองขอความเปนธรรมเปนงานท่ีตอบสนองประชาชนดังกลาวขางตน  
แตปจจุบันมีปญหาเกิดข้ึน กลาวคือ 

งานประจํามีมาก  คือ  พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม 1 และ 2 เม่ือปฏิบัติหนาท่ีไปไดระยะหนึ่ง งานท่ีทําอยูประจํามีปริมาณงานมากขึ้นและมีงาน
เรงดวนท่ีจะตองกระทําไมมีเวลาท่ีจะปฏิบัติงานอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนใหม ไมมีเวลาพัฒนาตนเองและไม
คิดถึงความสําคัญของการจัดการความรู 

Solution  คือ  จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาการแกปญหาดังกลาวจะตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

ปจจุบันมีงานรองขอความเปนธรรมจํานวนมาก บุคลากรมีจํานวนนอยทําใหบุคลากร
ของสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมไมสามารถปฏิบัติงานใหความเปนธรรมแกประชาชนได
อยางสัมฤทธ์ิผล และจากการที่มีงานมากจะนําบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ
ความเปนธรรมไปสัมมนาหรือฝกอบรมทําไดยาก เพราะจะไมมีใครมาทํางานท่ีมีอยูอยางมากมาย 
จึงควรใหบุคลากรเรียนรูโดยใชการทํางาน และเรียนรูควบคูกันไปดวยตามทฤษฎี Learning  in 
Action กลาวคือจัดลําดับความสําคัญของงาน กําหนดภารกิจสําคัญของงาน ความเรงดวนของงาน  
โดยมี Strategy Knowledge ท้ังนี้ โดยจะตองกําหนด Process การทํางาน มีแผนการทํางาน ซ่ึง
จะตองศึกษา Capture ประสบการณจากผูเช่ียวชาญ เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและแนวทางแกไข
ปญหาจากผูเช่ียวชาญเพื่อการจัดการความรู โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูนํากิจการการเรียนรูตาง ๆ 
เพ่ือใหเกิด Out put ซ่ึงไดแก คูมือกฎหมาย ระเบียบ ความรูเสริม โดยเฉพาะใหได Knowledge 
Management System (KMS) อันจะนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรม อยางไรก็ดี 
จะตอง Change Management บุคลากรสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมซ่ึงจะใชวิธี Training 
Development และ Enforcement โดยการจัด KM Activity จากนั้นจะตองมีการประเมินจาก
ผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด Real/Benefit งานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง คุมคาใชจาย ไดรับการไววางใจ
จากผูบังคับบัญชา กอใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน ซ่ึงจะนําสูผลลัพธท่ีคาดหวัง งานรองขอ
ความเปนธรรมมีการปรับปรุงงานใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีได
อยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และสํานักงาน  คดีรองขอความเปนธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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ท้ังการดํา เนินคดีอาญาในประเทศไทยเปนการดํา เนินคดีอาญาโดยรัฐ  (Public 
Prosecution)1 ซ่ึงถือวารัฐเปนผูเสียหายและพนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินคดีอาญา
แทนรัฐ โดยกระบวนการดําเนินคดีทางอาญาของไทยจะเร่ิมตนดวยการรองทุกขกลาวโทษและ
สืบสวนสวบสวน ซ่ึงพนักงานสอบสวนจะทําการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือทราบขอเท็จจริง เม่ือ
พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวน เห็นวา การสอบสวนเสร็จส้ินแลว จึงสงสํานวนการ
สอบสวนใหพนักงานอัยการพิจารณาและเพ่ือฟองคดี เม่ือสํานวนการสอบสวนอยูในความ
รับผิดชอบของพนักงานอัยการ และสํานักงานอัยการสูงสุดไดตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ตามท่ีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดรับรองคุมครอง จึงไดออกระเบียบสํานักงานอัยการ
สูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ในการดําเนินการเกี่ยวกับคดีท่ีมี
การรองขอความเปนธรรมวาพนักงานอัยการจะตองปฏิบัติอยางไร อันเปนการคุมครองสิทธิของ
ผูตองหา แตระเบียบดังกลาวบัญญัติไวในขอ 48 วา 

ขอ 48 ท่ีแกไขใหม  (การส่ังคดีกรณีรองขอความเปนธรรม)2 
กรณีท่ีมีการรองขอความเปนธรรม ในกรณีท่ีจะมีคําส่ังไมฟองผูตองหาทุกขอหาหรือบาง

ขอหา ใหเสนอสํานวนพรอมความเห็นตามลําดับช้ันถึงอธิบดีเพื่อพิจารณาส่ัง 
กรณีท่ีมีคําส่ังฟองใหดําเนินการใหไดตัวผูตองหามายื่นฟองตอศาล และใหรีบทําบันทึก

สงคํารองขอความเปนธรรม สําเนาความเห็นและคําส่ัง พรอมท้ังสําเนารายงานการสอบสวนเสนอ
อธิบดีเพื่อทราบ  

กรณีดังกลาวในวรรคกอน หากเปนกรณีท่ีตองกลับความเห็นหรือกลับคําส่ังเดิม หรือ
ตองถอนฟอง ใหนําความในขอ 6 วรรคทาย หรือขอ 128 มาใชบังคับแลวแตกรณี 

ผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติในสวนนี้กําหนดหลักเกณฑในเร่ืองการรองขอความเปนธรรม
ไวยังไมครอบคลุมปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีท่ีมีการรองขอ
ความเปนธรรม 

จากสถิติคดีรองขอความเปนธรรม 1 ในรอบปท่ีผานมายอนหลังถึงป 2550 จะเห็นไดวา
จํานวนคดีรองขอความเปนธรรมมีมากข้ึนและเกิดปญหาหลายประการ 

Information  คือ  จากหลักการ ทฤษฎี เหตุ ปญหา  และทางแกไขปญหาดังกลาว ส่ิงท่ี
เปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด และสํานักงานอัยการ

                                                            
1 คณิต ณ นคร , กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา , (กฎหมายสํานักพิมพนิติกรรม , 2536 , หนา 13) 
2 ยกเลิกและใหใชความใหมดังที่พิมพไวน้ีแทน โดยระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ

พนักงานอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548  ลงวันที่  17 กุมภาพันธ 2548  ขอ 3  
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พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 มีประสิทธิภาพ จะตองประกอบดวย Information 
ดังตอไปนี้ 

1. แนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด 
2. คําพิพากษาศาลฎีกา 
3. รัฐธรรมนูญ 
4. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเรียนท่ีเกี่ยวของ 
KM Strategy  คือ  จากหลักการ ทฤษฎี เหตุผล ปญหา และการแกปญหาตาง ๆ กับใหเกิด 

KM Strategy ดังนี้ คือ “ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง” 
การจัดการความรูในสํานักงานอัยการคดีกิจการอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 จะทําใหบุคลากรทุกคนสามารถทํางานไดถูกตอง แมนยํา ไมมี
ความผิดพลาด ตรงตามประเด็นท่ีจะใหความเปนธรรมตอประชาชน ลดเวลาการทํางานได ใชเวลา
นอยลง เนื่องจากมีขอมูลท่ีถูกตองเปนระบบและไมเกิดความผิดพลาดอันเปนการลดความเส่ียง 

 

 
รูป 1.1  ภาพรวมของงานรองขอความเปนธรรม 
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จากการศึกษาพบวา มีปญหาดังตอไปนี้ 
ประการแรก  ปญหาท่ีเกิดจากหลักเกณฑและข้ันตอนในการพิจารณาคํารองขอความเปน

ธรรม ท่ีตองผานกระบวนการตรวจสอบหลายข้ันตอน สงผลใหเกิดความลาชา องคความรูของ
พนักงานอัยการขาดการจัดการใหเปนระบบ ทําใหผูรองไมไดรับการคุมครองสิทธิท่ีจะตองไดรับ
การพิจารณาอยางรวดเร็ว และจากการท่ีมีข้ันตอนการตรวจสอบหลายข้ันตอนทําใหผูรองขอความ
เปนธรรมท่ีไมสุจริตอาศัยหลักเกณฑดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการประวิงคดี  

ประการท่ีสอง  ปญหาเกี่ยวกับสํานักงานอัยการสูงสุดไมมีหลักเกณฑกําหนดวาเม่ือผูรอง
ยื่นรองขอความเปนธรรมตอพนักงานอัยการ และผลการพิจารณาในเร่ืองขอความเปนธรรมเปนท่ี
ยุติแลว หากมีการขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมซํ้าอีก พนักงานอัยการจะพิจารณามีความเห็น
และคําส่ังอยางไรจึงจะถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง  

ประการท่ีสาม  พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม  
มีจํานวนนอยแตมีงานประจํามาก ไมมีเวลาท่ีจะพัฒนาเพ่ือใหมีความรูความสามารถท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง  

ประการท่ีส่ี  ปญหาเกี่ยวกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ไมมีการ
จัดการเกี่ยวกับเอกสาร ความรูตาง ๆ ใหเปนระบบและขาดการจัดการความรูใหเปนระบบ
สารสนเทศ เพื่อใหพนักงานอัยการไดนําการจัดองคความรู ท้ังดานเอกสารและสารสนเทศไปใชใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพ 

ผูศึกษาเห็นวาจากปญหาดังกลาวจึงควรทําการศึกษาสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในปจจุบัน 
วาสงผลกระทบตอการพิจารณาคดีรองขอความเปนธรรมของพนักงานอัยการอยางไร และควร
เสนอแนวทางการแกไขปญหาอยางไรในวิจัยฉบับนี้อยางไร 

 
1.2  วัตถุประสงคของการคนควา 

1) เพื่อศึกษาแนวคิดสภาพปญหาของงานรองขอความเปนธรรมโดยใชระบบการ
จัดการความรู 

2) เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานงานรองขอความเปนธรรม 
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1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/เชิงประยุกต 

1. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการองค
ความรู ตลอดจนในเร่ืองการรองขอความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการ 

2. ทําใหทราบถึงหลักเกณฑ ข้ันตอนในการพิจารณาทําความเห็นและคําส่ังคดีนี้มีการ
รองขอความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการ 

3. ทราบถึงแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาทําความเห็น หรือส่ัง
การในคดีรองขอความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ ท่ีรับรองสิทธิตาง ๆ ของประชาชนท่ีเกี่ยวของกับการรองขอความเปนธรรม 

4. ทราบถึงแนวทางในการศึกษา พัฒนาพนักงานอัยการท่ีมีงานประจํามากแตไมมีเวลา
ศึกษาพัฒนาเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

5. หากสามารถศึกษากรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึนจริงและมีปญหากับการพิจารณาคดีรองขอ
ความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการแลวสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได จะสามารถใหพนักงาน
อัยการผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางปฏิบัติแกไขปญหาไดในอนาคต ทําใหประหยัดเวลา คาใชจายใน
การอบรม สัมมนา บุคลากร การปฏิบัติงานถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง 

6. ทําใหความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ความรูท่ีมีอยูใน
ตัวพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ไดรับการจัดการความรู
เปนระบบที่ถูกตอง ท้ังดานเอกสารและเปนระบบสารสนเทศเพ่ือพนักงานอัยการนําไปใชปฏิบัติ
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

งานวิจัยมุงศึกษาถึงปญหาการขอความเปนธรรมในช้ันพนักงานอัยการซ่ึงในปจจุบันมี
ประชาชนผูใชสิทธิในการขอความเปนธรรมตอพนักงานอัยการ และอัยการสูงสุดกันอยางมากมาย
แพรหลาย จนทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการในดานอํานวยความยุติธรรมดานการ
พิจารณาส่ังคดีวาความตองเกิดปญหาหลายประการ เม่ือไดทราบถึงปญหาก็จะเสนอและแนว
ทางแกไขปญหาโดยศึกษาจาก กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ หนังสือ บทความ วารสารและ
วิทยานิพนธ รวมท้ัง Case กรณีศึกษาที่กอใหเกิดปญหาในขณะน้ี โดยมุงท่ีจะใหผูอานวิจัยฉบับนี้
นําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุง พัฒนา องคความรูท่ีเกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรมในช้ัน
พนักงานอัยการใหมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการอํานวยความยุติธรรมและ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอไป 
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งานวิจัยนี้จึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนดังกลาวขางตน คือ  
หัวขอความรู  คือ “งานรองขอความเปนธรรม” เปนงานท่ีมุงปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชน

ตามท่ีกําหนดไวขางตน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  คือ สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังสํานักงานคดีกิจการอัยการ

สูงสุด โดยมี “สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม” อยูในสังกัด มีอํานาจหนาท่ีใน
การรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรมท่ียื่นตออัยการสูงสุด 

บุคลากรท่ีเก่ียวของ  คือ สํานักงานคดีกิจการการอัยการสูงสุด มีพนักงานอัยการท่ี
เกี่ยวของ คือ 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา รองอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 2 ทาน เปนผูเช่ียวชาญในสํานักงาน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม  มีบุคลากรท่ีเกี่ยวของ คือ อัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมเปนผูบังคับบัญชา อัยการผูเช่ียวชาญเปนผูเช่ียวชาญใน
สํานักงานและผูปฏิบัติงาน อัยการอาวุโสเปนผูปฏิบัติงาน 

ภารกิจ/งาน  คือ จากการจับความรูจากผูบริหารและผูเช่ียวชาญในสํานักงานคดีกิจการ
อัยการสูงสุดและสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมทําใหทราบวามีปญหาท่ี
เกี่ยวของกับงานหลายประการ และมีปญหาที่สําคัญหรือปญหาวิกฤตท่ีมีความเรงดวนจะตอง
กระทํา คือ ผูท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนผูเสียหาย ผูตองหา ญาติหรือประชาชน ไดมีการรองขอความ
เปนธรรมในคดีเดียวกันหลยคร้ัง ซ่ึงหากการขอความเปนธรรมแตละคร้ังมีพยานหรือขอเท็จจริง
ใหม พนักงานอัยการผูปฏิบัติการก็จะพิจารณาใหได แตปจจุบันเม่ือพนักงานอัยการพิจารณาเร่ืองขอ
ความเปนธรรมใหแลวผูรองขอความเปนธรรมไมพอใจในการพิจารณา ก็จะมาขอความเปนธรรม
ซํ้าอีกโดยมีขอเท็จจริงหรือประเด็นเดิมท่ีเคยอางไวแลว ดังนั้น งานท่ีสําคัญหรืองานวิกฤต คือ “รอง
ขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง ” 
 


