
 
 

 
บทที่ 4 

การศึกษาเฉพาะดานกฎหมาย (ผลการวิเคราะหดานกฎหมาย) 
 

การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาการรองขอความเปนธรรม ผูวิจัยไดศึกษาจับความรูจาก
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ทําใหทราบวา งานวิกฤต หรืองานสําคัญของงานรองขอความเปนธรรมคือ “การ
รองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” ผูวิจัยขอนําเสนอการศึกษาเฉพาะดานกฎหมาย ของ
การศึกษาในคร้ังนี้ ดังตอไปนี้ 

 
4.1  ความหมายการรองขอความเปนธรรม  

การรองขอความเปนธรรม เปนกรณีท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลไดใชสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 เกี่ยวกับคดี 
เพื่อขอใหอัยการสูงสุดมีคําส่ังเปล่ียนแปลงแกไข หรือกลับคําส่ังของพนักงานอัยการ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 39 ระบุวา บุคคลไมตองรับโทษอาญา 
เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายที่ใชอยูในเวลาที่กระทํานี้บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว
และโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษท่ีกําหนดไวในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกําทํา
ความผิดมิได  

ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษา
อันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําผิดจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นเสมือนวาเปนผูกระทําความผิดมิได 

มาตรา 40 บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
(1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและท่ัวถึง 
(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอยางนอยตองมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน

เร่ืองการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ 
การเสนอขอเท็จจริง ขอโตแยงและพยานหลักฐานของตน การคัดคานผูพิพากษาหรือตุลาการ การ
ไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาคดีครบองคคณะ และการไดรับทราบ
เหตุผลประกอบคําวินิจฉัย คําพิพากษาหรือคําส่ัง 

(3) บุคคลยอมมีสิทธิท่ีจะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็วและ
เปนธรรม 
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(4) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสียหรือพยานในคดี มีสิทธิ
ไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสิทธิในการไดรับ
การสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และการไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง 

(5) ผูเสียหาย ผูตองหา จําเลยและพยานในคดีอาญา มีสิทธิไดรับความคุมครอง และ
ความชวยเหลือท่ีจําเปน และเหมาะสมจากรัฐ สวนคาตอบแทนคาทดแทนและคาใชจายท่ีจําเปน ให
เปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ หรือผูพิการหรือทุพพลภาพ ยอมมีสิทธิไดรับความ
คุมครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และยอมมีสิทธิไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผูตองหาหรือจําเลยมีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีท่ี
ถูกตอง รวดเร็วและเปนธรรม โอกาสในการตอสูคดีอยางเพียงพอ การตรวจสอบหรือไดรับทราบ
พยานหลักฐานตามสมควร การไดรับความชวยเหลือในทางคดีจากทนายความและการไดรับการ
ปลอยตัวช่ัวคราว 

(8) ในคดีแพง บุคคลมีสิทธิไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยางเหมาะสมจากรัฐ 
 

4.2  สถานะของผูรอง  

กรณีท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลไดใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับปจจุบัน ตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 เกี่ยวกับคดี เพื่อขอใหอัยการสูงสุดมี
คําส่ังเปล่ียนแปลงแกไข หรือกลับคําส่ังของพนักงานอัยการ นั้น ในเร่ืองเดียวกันอาจผูรองหลายคน 
และท่ีมีสถานะตาง ๆ กัน ดังนี้ คือ 

4.2.1 ผูตองหา หมายถึง บุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูก ฟองตอศาล 

4.2.2 จําเลย หมายถึง บุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลว โดยขอหาวาไดกระทําความผิด 

4.2.3 ผูเสียหาย หมายถึง บุคคลผูไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐาน
หนึ่ง รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได ดังบัญญัติไวในมาตรา 4,5,6 แหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

4.2.4 ผูแทนของผูเสียหาย ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา 5 ระบุวา
บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได 

4.2.4.1 ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซ่ึงไดกระทําตอ
ผูเยาว หรือผูไรความสามารถซ่ึงอยูในความดูแล 
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4.2.4.2 ผูบุพการี ผู สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแตในความผิดอาญา ซ่ึง
ผูเสียหายถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถจะจัดการเองได 

4.2.4.3 ผูจัดการหรือผูแทนอ่ืน ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซ่ึงกระทําลงแก
นิติบุคคลนั้น 

มาตรา 6 ระบุวา ในคดีอาญาซึ่งผูเสียหายเปนผูเยาวไมมีผูแทนโดยชอบธรรม หรือ
เปนผูวิกลจริตหรือคนไรความสามารถไมมีผูอนุบาล หรือซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาลไม
สามารถจะทําการตามหนาท่ีโดยเหตุหนึ่งเหตุใด รวมท้ังมีผลประโยชนขัดกันกับผูเยาวหรือคนไร
ความสามารถนั้น ๆ ญาติของผูนั้นหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของอาจรองตอศาลขอใหตั้งเขาเปนผูแทน
เฉพาะคดีได 

เม่ือไดไตสวนแลวใหศาลต้ังผูรองหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงยินยอมตามท่ีเห็นสมควรเปนผูแทน
เฉพาะคดี เม่ือไมมีบุคคลใดเปนผูแทนใหศาลตั้งพนักงานปกครองเปนผูแทน 

หามมิใหเรียกคาธรรมเนียมในเร่ืองขอต้ังเปนผูแทนเฉพาะคดี 

4.2.5 ทนายความ เปนบุคคลซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูตองหาหรือจําเลยหรือผูเสียหายใหวา
ความในคดีท่ีรอง  

4.2.6 บุคคลหรือกลุมบุคคล เนื่องจากบุคคลมีหนาท่ีปองกันประเทศ รักษาผลประโยชน
ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงเปนหนาท่ีของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยมาตรา 71 

 
4.3  เหตุแหงการเกิดเร่ืองขอความเปนธรรม เกิดข้ึนจากกรณีดังตอไปนี้ 

4.3.1 กรณีมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตผูกระทําความผิดมิไดถูกลงโทษ
หรือถูกลงโทษนอยกวาโทษท่ีสมควรไดรับหรือผูกระทําความผิดเห็นวามีเหตุไมสมควรถูกลงโทษ
หรือการกระทําไมเปนความผิด 

4.3.2 กรณีมิไดมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตถูกกล้ันแกลงกลาวหาวาได
ทําละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หรือถูกฟองตอศาลและหรือถูกศาลพิพากษาลงโทษโดยมิได
กระทําความผิด 

4.3.3 กรณีมีบุคคลผูถูกหาวาไดกระทําความผิด แตยังมิไดถูกฟองตอศาล  

4.3.4 กรณีมีบุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทําความผิด แตศาลมิไดมีคํา
พิพากษาลงโทษบุคคลซ่ึงถูกฟอง 
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4.3.5 กรณีมีเหตุตามกฎหมายท่ีบุคคลซ่ึงถูกฟองยังศาลแลวโดยขอหาวาไดกระทํา
ความผิดนั้น เปนเพราะวาผูถูกฟองไดกระทําความผิด แตศาลเห็นวาผูถูกฟองคดีมิไดกระทํา
ผิดก็ดี การกระทําไมเปนความผิดก็ดี หรือเพราะคดีขาดอายุความ ศาลไดพิพากษายกฟอง  

4.3.6 กรณีท่ีศาลเห็นวาผูถูกฟองคดีไดกระทําความผิดไมควรตองรับโทษเพราะกระทํา
ความผิดดวยความจําเปน เพราะอยูในท่ีบังคับหรือภายใตอํานาจซ่ึงไมสามารถหลีกเล่ียงหรือขัดขืน
ได หรือเพราะเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนพนจากภยันตรายท่ีใกลจะถึงและไมสามารถหลีกเล่ียงใหพน
โดยวิธีอ่ืนใดไดเม่ือภยันตรายน้ันตนมิไดกอใหเกิดข้ึนเพราะความผิดของตน ถาการกระทํานั้นไมเปน
การเกินสมควรแกเหตุแลว ผูนั้นไมตองรับโทษ หรือเพราะไดกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของ
ตน หรือของผูนั ้นใหพนภยันตรายซ่ึงเกิดจากการประทุษรายอันละเมิดตอกฎหมาย และเปน
ภยันตรายท่ีใกลจะถึง ถาไดกระทําพอสมควรแกเหตุ การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวย
กฎหมาย 

4.3.7 กรณีมีเหตุอ่ืนตามกฎหมายท่ีใหอํานาจศาลมีคําพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิด
นอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว แตผูถูกกระทําละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือผูมีสวนไดเสียหรือ
ผูเกี่ยวของกับคูกรณี มีความประสงคใหมีการบังคับใชกฎหมายลงโทษผูกระทําความผิด  

4.3.8 กรณีท่ีผูกระทําความผิดหรือผูมีสวนไดเสียหรือผูเกี่ยวของกับคูกรณีมีความ
ประสงคขอใหลดโทษหรืองดเวนโทษแกผูถูกฟองคดี  

4.3.9 การปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐไมเปนไปตามหลักนิติธรรม (รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 3 วรรค 2 การปฏิบัติหนาท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมท้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม) 

4.3.10 การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไมใหความเสมอภาค (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล 
ยอมไดรับความคุมครอง) 

4.3.11 กรณีไมไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครองแหง
รัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน) 

4.3.12 การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไมไดคํานึงถึงศักดิ์ศรีความรัฐธรรมนูญนี้
เปนมนุษย (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร 
ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 
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28 บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาท่ีไมละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ รัฐธรรมนูญนี้ รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกเปนขอตอสูคดีในศาลได) 

4.3.13 มีการเลือกปฏิบัติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 บุคคลยอม
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน) 

4.3.14 มีการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 39 บุคคลไมตองรับโทษอาญา เวนแตไดกระทําการอันกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทํานี้
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไวและโทษท่ีจะลงแกบุคคลนั้นจะหนักกวาโทษที่กําหนดไว
ในกฎหมายท่ีใชอยูในเวลาท่ีกระทําความผิดมิได ในคดีอาญาตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือ
จําเลยไมมีความผิด กอนมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําผิดจะปฏิบัติตอบุคคล
นั้นเสมือนวาเปนผูกระทําความผิดมิได) 

4.3.15 มีการใหบริการลาชา (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 40 บุคคลยอม
มีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (1) สิทธิเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็วและ
ท่ัวถึง มาตรา 59 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว) 

4.3.16 มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ  ( รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 43 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพและการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม) 

4.3.17 มีการละเมิดสิทธิในขอมูลขาวสาร และการรองเรียน (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะ
ในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการ
เปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือ
สวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ) 

4.3.18 การไมไดรับความสะดวก (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 74 บุคคล
ผูเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจาหนาท่ีอ่ืน
ของรัฐ มีหนาท่ี ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวก 
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และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ในการปฏิบัติ
หนาท่ีและในการปฏิบัติการอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งตองวางตนเปนกลาง
ทางการเมือง ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งละเลยหรือไมปฏิบัติใหเปนไปตามหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง บุคคลผูมีสวนไดเสียยอมมีสิทธิขอใหบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือผูบังคับบัญชาของ
บุคคลดังกลาว ช้ีแจง แสดงเหตุผล และขอใหดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติในวรรคหน่ึงหรือ
วรรคสองได) 

4.3.19 การไมปฏิบัติตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 81 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม
ดังตอไปน้ี (1) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกําหมายอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม
และท่ัวถึง สงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน และจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอยางอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพโดยใหประชาชนและองคกร
วิชาชีพมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมและการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ) 

4.3.20 กรณีเจาหนาท่ีฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรม (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของ
รัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน) 
 
4.4  วิธีการยื่นเร่ืองขอความเปนธรรม มี 2 กรณี 

4.4.1 การยื่นเร่ืองขอความเปนธรรมดวยตนเอง เปนกรณีท่ีผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือ
ผูมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหาหรือผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม ไมเห็นดวยกับคําส่ังของ
พนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือระหวางการพิจารณา
ส่ังคดีของพนักงานอัยการไดยื่นเร่ืองขอความเปนธรรม ดวยตนเองตอสํานักงานอัยการสูงสุดหรือ
มอบหมายใหผูอ่ืนยื่นเร่ืองแทน หรือสงเร่ืองทางไปรษณียใหสํานักงานอัยการสูงสุด พิจารณา
ตรวจสอบขอรองเรียนใหความเปนธรรม 

4.4.2 การยื่นเร่ืองขอความเปนธรรมผานหนวยงานอ่ืน และหนวยงานอื่นไดสงเร่ือง
ตอมายังสํานักงานอัยการสูงสุดใหพิจารณาตรวจสอบขอรองเรียนใหความเปนธรรม 

4.4.3 อํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 255 บัญญัติให

องคกรอัยการมีสถานภาพเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ มีสถานะเปนนิติบุคคล พนักงานอัยการมี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม โดยมีอัยการสูงสุดเปน
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ผูบังคับบัญชา สามารถปฏิบัติการตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ
หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญมาตรา 202 กําหนดใหองคกรอัยการกําหนด
บัญชีเงินเดือน เงินประจําตําแหนงแยกตางหากจากขาราชการพลเรือน ท้ังนี้โดยมีเจตนารมณสราง
หลักประกันและความเปนอิสระในการปฏิบัติราชการโดยปราศจากการแทรกแซงจากองคกรและ
อิทธิพลอ่ืนใด และกําหนดใหการส่ังคดีของอัยการตองทําโดยอิสระและเท่ียงธรรม 

4.4.4 ภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ไดกําหนด

อํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดไวในมาตรา 23 สํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอํานาจ
และหนาท่ีเกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแก
พนักงานอัยการแลว ใหมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ดวย 

4.4.4.1 ใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอดท้ัง
ในการคุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน 

4.4.4.2 ใหคําปรึกษา และตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกรัฐบาล
และหนวยงานของรัฐ 

4.4.4.3 ใหคําปรึกษาและตรวจรางสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายใหแกนิติบุคคล
ซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐแตไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึน ท้ังนี้ตามท่ี
เห็นสมควร 

4.4.4.4 ดําเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพง หรือคดีปกครองแทนรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐซ่ึงพนักงานอัยการไดรับดําเนินคดีให 

4.4.4.5 ดําเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีรองขอ เวนแตการดําเนินการนั้นจะขัดตอ
งานในหนาท่ีหรืออาจทําใหขัดตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการ 

4.4.4.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อประโยชนในการพัฒนาขาราชการ
ฝายอัยการ 

4.4.4.7 ใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการอํานวยความยุติธรรม การ
รักษาผลประโยชนของรัฐและประชาชน 

4.4.4.8 ติดตอและประสานงานกับองคกรหรือหนวยงานตางประเทศเกี่ยวกับเร่ือง
ท่ีอยูในอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุด 

4.4.4.9 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
พนักงานอัยการหรือสํานักงานอัยการสูงสุดในการตรวจรางสัญญาตาม (2) และ (3) ใหสํานักงาน
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อัยการสูงสุดมีหนาท่ีรักษาประโยชนของรัฐ ในการนี้สํานักงานอัยการสูงสุดมีหนาท่ีรายงานรัฐบาล 
หรือหนวยงานของรัฐตาม (2) หรือนิติบุคคลตาม (3) ท่ีเปนคูสัญญาใหทราบถึงขอท่ีควรปรับปรุง
หรือแกไขใหสมบูรณขอเสียเปรียบหรือขอท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐนอกจากน้ันในสวนท่ี
เกี่ยวกับงบประมาณ มาตรา 24 ระบุวา ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเสนองบประมาณรายจายตอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเปนเงินอุดหนุนสํานักงานอัยการสูงสุดไวในรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือ
รางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายแลวแตกรณีในกรณีท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด เห็นวา
งบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ ใหสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอคําขอแปร
ญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ กําหนดใหอัยการสูงสุดมีอํานาจและหนาท่ี ตามมาตรา 27 ดังตอไปนี้ 

1) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
อัยการสูงสุดใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอัยการสูงสุด 

2) ควบคุมดูแล และรับผิดชอบในการบริหารราชการ ปฏิบัติราชการ 
และบริหารงานบุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และ
ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ 

3) บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของ
สํานักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามวรรคหน่ึง อัยการสูงสุดอาจมอบอํานาจให
รองอัยการสูงสุดหรือขาราชการฝายอัยการผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหนาท่ีแทนไดใหอัยการสูงสุดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอัยการ มีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงิน ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงานอัยการสูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ีตาม (1) และ (2) ให
อัยการสูงสุดมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําส่ัง อันจําเปนตอการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการอัยการ
กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ 

พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ี ตามมาตรา 14 ดังตอไปนี้ 
1) อํานาจและหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ 
2) ในคดีอาญา มีอํานาจและหนาท่ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและ

ตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 
3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาลหนวยงานของ

รัฐท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาลหรือใน
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กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปน
อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองรองการที่ไดกระทํา
ไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ไดกระทํา
ตามคําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางให
ก็ได 

5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทท่ีตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่
หนวยงานของรัฐ ซ่ึงมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐแตไดมี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาล
หรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางให
ก็ได 

6) ในคดีท่ีราษฎรฟองเองไมไดโดยกฎหมายหาม เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการมี
อํานาจเปนโจทกได 

7) ดําเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในสวนของการยึด
ทรัพยสินใชคาปรับตามคําพิพากษา ในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

8) ในกรณีท่ีมีการผิดสัญญาประกันจําเลย หรือประกันรับส่ิงของไปดูแลรักษาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีในการบังคับใหเปนไปตาม
สัญญานั้นในการนี้มิใหเรียกคาฤชาธรรมเนียมจากพนักงานอัยการ 

9) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.อ. ประกาศกําหนดหรือเห็นชอบเพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี 

10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ 
11) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด

ตามท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการตามมาตรา 14 (3) 
(4) และ (5) พนักงานอัยการจะออกคําส่ังเรียกบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวของมาใหถอยคําก็ได แตจะเรียก
คูความอีกฝายหนึ่งมาใหถอยคําโดยคูความฝายนั้นไมยินยอมไมไดพนักงานอัยการตําแหนงใดมี
อํานาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงไดเพียงใดใหเปนไปตามระเบียบท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด
โดยความเห็นชอบของ ก.อ. เกี่ยวกับอุดมการณในการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการและ
บุคลากรสํานักงานอัยการสูงสุดนั้น จะเห็นไดจากหลักการในประมวลจริยธรรมของอัยการ ท่ีระบุ
ไวโดยชัดเจนวา“ตองยึดม่ัน ในคุณธรรมและจริยธรรมและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม 
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ในการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนโดยเสมอภาค รักษาผลประโยชนของรัฐ และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยตองปฏิบัติหนาท่ีอยางมีจิตสํานึกท่ีดี ดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
ถูกตอง เท่ียงธรรมรอบคอบ รวดเร็ว โปรงใส และตรวจสอบได เพ่ือใหเปนที่เช่ือถือศรัทธาแก
ประชาชน กับตองรักษาไวซ่ึงอุดมการณแหงวิชาชีพและประมวลจริยธรรมอยางเครงครัด ไม
กระทําการใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอเกียรติศักดิแหงวิชาชีพ” จากการพิจารณา
กฎหมายท่ีสําคัญดังกลาว สํานักงานอัยการสูงสุด อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ มีอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายท่ีสําคัญรวมหลายดานอาทิ เชน ดานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ดานรักษา
ผลประโยชนของรัฐ ดานคุมครองสิทธิเสรีภาพ และชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ดานการ
พัฒนาขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ การเงิน 
ทรัพยสิน และการพัสดุ นอกจากนั้นยังมีบทบาทสําคัญในดานพิทักษรัฐธรรมนูญ ฯ ตามมาตรา 68 
กับการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญฯมาตรา 272 โดยในแตละอํานาจหนาท่ีหรือ 
พันธกิจ มีกลุมผูรับบริการ รวมท้ัง มีแนวทางวิธีการในการใหบริการแกผูรับบริการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวอยางชัดเจน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 3/1 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2545 บัญญัติใหการกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการใหสวนราชการ และขาราชการปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ท้ังนี้ ตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ท่ีกําหนดวาการบริหาร
ราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

 
4.5  หนวยงานอ่ืนท่ีรับเร่ืองรองเรียน คือ 

4.5.1 ผูตรวจการแผนดิน (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 244 ผูตรวจการ
แผนดิน มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

(1) พิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียนในกรณี 
(ก) การไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมายของขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน 

(ข) การปฏิบัติหรือละเลยไมปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน ท่ีกอใหเกิด
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ความเสียหายแกผูรองเรียนหรือประชาชนโดยไมเปนธรรม ไมวาการนั้นจะชอบหรือไมชอบดวย
อํานาจหนาท่ีก็ตาม 

(ค) การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาท่ีหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยไม
ชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม ท้ังนี้ ไมรวมถึง
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล 

(ง) กรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และเจาหนาท่ี

ของรัฐ ตามมาตรา 279 วรรคสาม และมาตรา 280 
4.5.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 

257 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (1) ตรวจสอบและรายงานการ
กระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณี
ระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไขท่ีเหมา
สะสมตอบุคคลหรือหนวยงานท่ีกระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพื่อดําเนินการตอไปฯ) 

4.5.3 กระทรวงยุติธรรม 
4.5.4 ศูนยดํารงธรรม ของกระทรวงมหาดไทย 
4.5.5 สํานักงานราชเลขาธิการ 
4.5.6 เรือนจําตาง ๆ 

 
4.6  วิเคราะหประเด็นปญหาการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 

สํานักงานอัยการสูงสุด  ตองรับไวพิจารณาทุกเร่ือง เพราะ 
4.6.1 หามไมได เนือ่งจากเปนการใชสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย 
4.6.2 มีพยานหลักฐานใหม ตาม ป. วิอาญา มาตรา 147 เม่ือมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองแลว 

หามมิใหมีการสอบสวนเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเร่ืองเดียวกันนั้นอีก เวนแตจะไดพยานหลักฐานใหม
อันสําคัญแกคดี ซ่ึงนาจะทําใหศาลลงโทษผูตองหานั้นได 

4.6.3 มีเหตุขอใหร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม ตามพระราชบัญญัติการร้ือฟน
คดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 
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4.7  คําส่ังของอัยการสูงสุด มีดังนี ้

4.7.1 แนวการพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรม 
4.7.1.1 เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรมไมมีเหตุผล 
 กรณีคํารองขอความเปนธรรมของผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของ

กับผูตองหาหรือผู เสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรมเกี่ยวกับคดีโดยไมมีเหตุผล ไมมี
พยานหลักฐานใหม ไมมีเหตุเปล่ียนแปลงคําส่ังเกี่ยวกับคดีของพนักงานอัยการ 

4.7.1.2 เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรมมีเหตุผล 
กรณีคํารองขอความเปนธรรมของผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของ

กับผูตองหาหรือผู เ สียหายอางวาไมได รับความเปนธรรมเกี่ยวกับคดีโดยมีเหตุผล  หรือมี
พยานหลักฐานท่ีสามารถลงโทษผูกระทําผิดได 

4.7.1.3 ความถูกตองของคําส่ังพนักงานอัยการ 
1) มีการส่ังสํานวนคดีถูกตอง คือมีการส่ังคดีตามขอเท็จจริงในสํานวนการ

สอบสวน เปนไปตามขอกฎหมาย และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีตาง ๆ ของ
พนักงานอัยการ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด ไดรับรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว มอบให
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ตรวจวิเคราะหทําความเห็น พนักงานอัยการ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ผูไดรับมอบหมาย  ทําความเห็นควรยุติเร่ืองขอ
ความเปนธรรมเสนอสํานวนตามลําดับช้ันถึงอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดําเนินการมีคําส่ังตอไป 

2) มีการส่ังสํานวนคดีไมถูกตอง คือมีการส่ังคดีขัดตอขอเท็จจริงตามสํานวนการ
สอบสวน ส่ังคดีไมถูกตองตามขอกฎหมายหรือส่ังคดีโดยฝาฝนระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวา
ดวยการดําเนินคดีตาง ๆ ของพนักงานอัยการ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด ไดรับรายงานการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงครบถวน มอบใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ตรวจ
วิเคราะหทําความเห็น พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ ผูไดรับ
มอบหมาย ทําการตรวจวิเคราะหสํานวนแลว ทําความเห็นเสนอสํานวนตามลําดับช้ันถึงอัยการ
สูงสุดเพื่อพิจารณาดําเนินการมีคําส่ังตอไป 

4.7.2 แนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด 
4.7.2.1 ยุติคํารองขอความเปนธรรม กรณีคํารองขอความเปนธรรมไมมีเหตุผล ไมมีเหตุ

เปล่ียนแปลงคําส่ัง และคําส่ังของพนักงานอัยการถูกตอง ชอบดวยเหตุผล ตามขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายและชอบดวยระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
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4.7.2.2 การกลับคําส่ังของพนักงานอัยการ กรณีคํารองขอความเปนธรรมมีเหตุผล มีเหตุ
เปล่ียนแปลงคําส่ัง และคําส่ังของพนักงานอัยการไมถูกตอง คือ 

การส่ังคดีขัดตอขอเท็จจริง หรือการส่ังคดีขัดตอกฎหมาย อาจมีคําส่ังสอบสวน
เพิ่มเติมใหไดความแนชัด หรือกรณีเปนท่ียุติวาการกระทําไมเปนความผิด ตองมีคําส่ังเด็ดขาดไม
ฟอง และดําเนินการถอนฟอง 

การส่ังคดีโดยขัดตอระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา
ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ อาจส่ังใหยอนสํานวนใหพนักงานอัยการ
ดําเนินการตามระเบียบใหถูกตองกอนมีคําส่ังคดี 

ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 
2547 ขอ 6 หลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  

พนักงานอัยการมีอิสระในการดําเนินคดีอาญาภายในขอบเขตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
ระเบียบและคําส่ังของสํานักงานอัยการสูงสุด 

การมอบหมายใหดําเนินคดี การควบคุมและการตรวจสอบ รวมท้ังการเปล่ียนตัวผู
ดําเนินคดี เปนอํานาจของผูบังคับบัญชา 

ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดการแบงภาระหนาท่ี และหรือมอบหมายงานใหพนักงาน
อัยการในบังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงาน หรือชวยกล่ันกรองงานเปนการทั่วไป หรือเปนการ
เฉพาะเร่ืองก็ได 

ผูบังคับบัญชาอาจเรียกสํานวนคดีในคดีหนึ่งท่ีอยูในเขตอํานาจมาตรวจสอบพิจารณาและ
หรือดําเนินคดีเสียเอง หรือจะมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใดดําเนินคดีแทนก็ได และในกรณีท่ี
เห็นควรกับความเห็นหรือกลับคําส่ังเดิม ใหเสนอตามลําดับช้ันจนถึงอธิบดีเพ่ือพิจารณาส่ัง เวนแต
ความเห็นหรือคําส่ังเดิมเปนของอธิบดี ใหเสนออัยการสูงสุดหรือรองอัยการสูงสุดผูไดรับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาส่ัง 

 
4.8  ประเด็นท่ีสําคัญดานกฎหมาย และดานการจัดการความรู 

งานรองขอความเปนธรรม มีงานวิกฤต หรืองานสําคัญท่ีผูวิจัยไดพบประเด็นท่ีสําคัญ 
ดานกฎหมายและการจัดการความรู ดังตอไปนี้ 

4.8.1 ประเด็นท่ีสําคัญดานกฎหมาย 
จากการศึกษาดานกฎหมายของงานรองขอความเปนธรรม โดยเฉพาะงานวิกฤตหรืองาน

สําคัญ คือ “รองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมหลายคร้ัง” มีประเด็นท่ีสําคัญหลายประการ คือ 
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1. เหตุผลของการขอความเปนธรรม มีหลายกรณีท่ีผูรองอางเปนเหตุในการขอความเปน
ธรรม 

2. ภารกิจของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมและพนักงานอัยการมีมาก 
3 เหตุแหงการรองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมหลายคร้ังมีหลายสาเหตุ 
4 แนวทางพิจารณาและแนวทางวินิจฉัยของอัยการสูงสุด มีวิธีการ เหตุผล ท่ีควรจะ

นํามาศึกษาและเปนแนวทางปฏิบัติในครั้งตอไป 

4.8.2 ประเด็นท่ีสําคัญดานการจัดการความรู 
4.8.2.1 ประเด็นดานคน  

พนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมมีจํานวน
นอย กลาวคือในปจจุบัน (พ.ศ.2554) มีจํานวน 10 คน มีสํานวนท่ีจะตองพิจารณา (พ.ศ.2554 นับถึง
เดือนกรกฎาคม) มีจํานวน 272 เร่ือง ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ไม
สามารถปฏิบัติงานใหความเปนธรรมแกประชาชนไดอยางสัมฤทธ์ิผล พนักงานอัยการ สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมแตละทานไดทํางานมาประมาณ 15 ป แตมีความ
เช่ียวชาญงานเฉพาะดาน เชน พนักงานอัยการท่ีเคยอยูดานเหนือของประเทศ ก็จะมีความเชี่ยวชาญ
ดานปาไม พนักงานอัยการท่ีอยูดานใตของประเทศก็จะมีความเช่ียวชาญดานกฎหมายเกี่ยวกับทะเล
และประมง การท่ีจะนําพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมไป
สัมมนาฝกอบรมทําไดยาก เพราะไมมีพนักงานอัยการอ่ืนจะมาทํางานประจําของ พนักงานอัยการท่ี
ไป สามารถฝกอบรมแทนได การท่ีจะพัฒนาพนักงานอัยการใหสามารถทํางานรองขอความเปน
ธรรมใหเกิดสัมฤทธ์ิผล จะตองใหพนักงานอัยการดังกลาวเรียนรูโดยใชการทํางานและเรียนรูควบคู
กันไปดวย ตามทฤษฎี Learning in Action  

4.8.2.2 ประเด็นดานการดําเนินการการจัดการความรู 
จากปญหาท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีภารกิจ

จํานวนมาก มีปญหาหลายประการที่จะตองแกไขและปฏิบัติงานใหสัมฤทธ์ิผล และจําตองมี
แนวทางพิจารณา แนวทางวินิจฉัยของอัยการสูงสุด เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป แต
ความรูท่ีมีอยูในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย คดีรองขอความเปนธรรมไมไดจัดเปนระบบและไมได
จัดเปนระบบสารสนเทศ ซ่ึงมีประเด็นตองดําเนินการแกไข ดังตอไปนี้ 

4.8.3 การแกไข 
การท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวจะตองจัดการความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายใหเปน

ระบบและความรูจากพนักงานอัยการแตละทานท่ีมีประสบการณผานมาไมนอยกวา 15 ป ใหเปน
หมวดหมูและเปนระบบ เพื่อชวยเปนเคร่ืองมือในการทํางานและจะตองจัดต้ังการจัดการความรูให
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เปนระบบสารสนเทศ (KMS) เพ่ือใหเปนไปตาม KM Strategy ของสํานักงานคดีกิจการอัยการ
สูงสุด คือ “ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ลดความเส่ียง” 

ท้ังนี้การแกไขดําเนินการดังตอไปนี้ 
4.8.3.1 ดําเนินการตามหลักทฤษฎี Learning in Action กลาวคือ  จัดลําดับความสําคัญ

ของงาน กําหนดภารกิจสําคัญของงาน ความเรงดวนของงาน โดยมี Strategy Knowledge ท้ังนี้ โดย
จะตองกําหนด Process การทํางาน มีแผนการทํางาน ซ่ึงจะตองศึกษา Capture ประสบการณจาก
ผูเช่ียวชาญ เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาจากผูเช่ียวชาญเพื่อการจัดการความรู 
โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูนํากิจการการเรียนรูตาง ๆ เพื่อใหเกิด Output ซ่ึงไดแก คูมือกฎหมาย 
ระเบียบ ความรูเสริม โดยเฉพาะใหได Knowledge Management System (KMS) อันจะนําไปใชใน
การปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรม อยางไรก็ดี จะตอง Change Management บุคลากรสํานักงาน
คดีรองขอความเปนธรรมซ่ึงจะใชวิธี Training Development และ Enforcement โดยการจัด KM 
Activity จากน้ันจะตองมีการประเมินจากผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด Real/Benefit งานมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง คุมคาใชจาย ไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชา กอใหเกิดความเปนธรรม
ตอประชาชน ซ่ึงจะนําสูผลลัพธท่ีคาดหวัง งานรองขอความเปนธรรมมีการปรับปรุงงานให
บุคลากรสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และ
สํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรู 

4.8.3.2 ใชแผนกิจกรรม 3 ป 
ในการจัดกิจกรรมเปนเวลา 3 ป ผูศึกษาไดดําเนินการกําหนดปจจัยความสําเร็จ 

กําหนดกลยุทธแลวจึงกําหนดกิจกรรมเปนเวลา 3 ป ท้ังนี้ไดดําเนินการดังตอไปนี้  

ปจจัยความสําเร็จ ประกอบดวย 
1. ระบบการจัดความรู ตอบสนองความตองการตองานรองขอความเปนธรรม 
2. ผูปฏิบัติงานไดใชประโยชนจากการจัดความรู 
3. ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรู 

กลยุทธ 
1. ส่ือสารใหเขาใจ 
2. พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 
3. พัฒนาระบบจัดการความรู 
4. นําสูการปฏิบัติ 
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กิจกรรม 

ส่ือสารใหเขาใจ (ปท่ี 1) 

1. สรางความรูความเขาใจดานการจัดการความรู 
1.1 สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูบริหาร 
1.2 สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงาน 
1.3 สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการการระบบและการออกแบบพัฒนาการ

จัดการความรู 
2. สรางความเขาใจในกิจการการจัดการความรู 

2.1 สรางความเขาใจกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ 
 

พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ (ปท่ี 2) 

1. โครงสรางของเอกสาร และKMS 
1.1 สอบถามความตองการ 
1.2 กิจกรรมการออกแบบดานเอกสารและ KMS 

2. โดยการนําการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
2.1 สาธิตวิธีการใชการจัดการความรูดวยเอกสารและKMS 
2.2 ทดลองใชระบบการจัดการความรู 
2.3 แกไขระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการ 

 
พัฒนาระบบจัดการความรู (ปท่ี 2 - 3) 

1. โครงสรางและการพัฒนา 
1.1 กิจกรรมรวบรวมองคความรูกฎหมาย,ระเบียบ,คูมือ,ความรูเสริม,การดําเนินงาน

ของ KMS 
1.2 กิจกรรมเสริมสรางการตรวจสอบองคความรู ดานเอกสารและKMS ตามขอ 1 
1.3 แกไขโครงสรางดานเอกสาร และ KMS ใหสมบูรณ 

 
นําสูการปฏิบตัิ (ปท่ี 3) 

1. รวบรวมองคความรูท่ีไดพัฒนาแลว 
2. การใชการจัดการความรู 
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2.1 นําการจัดการความรูสูการใชงาน 
2.2 สัมมนาสอบถามผลการปฏิบัติงาน 
2.3 แกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสม 
2.4 จัดระบบการจัดการความรูท่ีสมบูรณ 

กิจกรรม 3 ป ปรากฏตามรูปท่ี 3.1 (กิจกรรม 3 ป ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรม)  

 
4.9  ผลลัพธของการแกไข 

การจัดการความรูชวยใหพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม สามารถนําผลผลิต ผลลัพธจากการจัดการความรูไปเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ 
“พนักงานอัยการพิจารณา มีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” และ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะเปนองคแหงการเรียนรู  


