
 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 ท่ีมา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 255 วรรค 2 บัญญัติให

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม ดังนั้น  
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 22 จึงบัญญัติรองรับไววา 
ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ี...  ซ่ึงไดแสดงเหตุผลอัน
สมควรประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง นอกจาก “หลักประกันในการปฏิบัติหนาท่ี” ขางตน 
พนักงานอัยการจะตองไมถูกแทรกแซงหรือไดรับผลรายจากการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมดังกลาว จึงจํา เปนตองมีหลักประกันความเปนอิสระอยาง
แทจริงใหแกพนักงานอัยการ  ซึ่งในทางตํารา เรียกวา  “หลักประกันในทางสวนตัว”1 คือ  
คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 255 วรรค 3 บัญญัติใหการ
แตงตั้งและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตามมติ ก.อ. และไดรับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภา และตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 วรรค 2 
บัญญัติใหการแตงต้ังพนักงานอัยการอ่ืนและการใหพนักงานอัยการพนจากตําแหนงใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซ่ึงบัญญัติใหเปนอํานาจของ ก.อ.  

นอกจากเปนหลักประกันในทางสวนตัวใหแกอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการอ่ืนแลว 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืน
ตามรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 7 
วรรคแรก และวรรค 2 บัญญัติใหองคกรอัยการประกอบดวย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืน 
โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการที่เปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน และเปนนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและ
เปนผูแทนนิติบุคคล และมาตรา 7 วรรค 4 บัญญัติใหการแบงหนวยงาน การจัดต้ังและกําหนด

                                                            
1 คณิต  ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับพิเศษเน่ืองในวาระเกษียณอายุราชการ (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิติธรรม, 2540), หนา 36 
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ทองท่ีของภาค  และการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายในของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ใหทําเปนประกาศ ก.อ. ดังนั้น ก.อ. จึงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับองคกรอัยการท้ังหมด  กลาวคือ  ก.อ  
อัยการสูงสุด  และพนักงานอัยการอ่ืน และสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงเปนหนวยธุรการขององคกร
อัยการอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักประกันในทางสวนตัว 

วาระ  ก.อ. 
 

 
 
 
 
 
 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

อิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน 

 
รูป 1.1  องคกรอัยการ 

 
เนื่องจาก ก.อ.มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับองคกรอัยการท้ังหมดดังกลาว รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 จึงกําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.อ.ไว

หลักประกัน 

ในการปฏิบัติหนาท่ี 

 

ก.อ. 

 

อัยการสูงสุด 

 

พนักงาน

อัยการอ่ืน 
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อยางกวางขวาง2  และเม่ือพิจารณาบัญชีองคความรูซ่ึงกําหนดขึ้นตามภารกิจหลักตามพันธกิจของ
สํานักงานอัยการสูงสุด  เพื่อเปนกรอบแนวทางในการสรางและรวบรวมองคความรูหลักและองค
ความรูสนับสนุน 

ตามแผนแมบทการจัดการความรูประกอบดวยองคความรู 100 ลําดับ แลว อํานาจหนาท่ี
ของ ก.อ. จะเกี่ยวของกับภารกิจหลักดานท่ี 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนดานหลัก ดังนี้ 

1. องคความรูลําดับท่ี 61 งานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ ไดแก อํานาจหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคทาย  
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 30 (1)-(6), (9), 
(11), มาตรา 36, มาตรา 38-39, มาตรา 40 วรรคแรก, มาตรา 41, มาตรา 43-53, มาตรา 54 วรรค 2, 
มาตรา 59 วรรคแรก, มาตรา 67 (3),(5),(11) 

2. องคความรูลําดับท่ี 62 งานวินัยและจริยธรรมขาราชการอัยการ ไดแก อํานาจหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 30 (7)-(8), มาตรา 74 วรรค 2, 
มาตรา 75 วรรคแรก, วรรค 3, มาตรา 76 วรรคทาย, มาตรา 77, มาตรา 79, มาตรา 80 วรรคแรก, 
มาตรา 82-83, มาตรา 85-87 

3. องคความรูลําดับท่ี 83 งานบริหารงานบุคคลขาราชการธุรการและเจาหนาท่ี ไดแก 
อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 8 วรรค 2, มาตรา 
11 วรรค 2, มาตรา 30 (1)-(4), (6), (9), (11)มาตรา 93-96, มาตรา 98-101  

4. องคความรูลําดับท่ี 84 งานวินัยและจริยธรรม (ขาราชการธุรการ) ไดแก อํานาจหนาท่ี
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 30 (7)-(8) 

5. องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ ไดแก อํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรค 3 ประกอบพระราชบัญญัติองคกร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 10 วรรคแรก และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 42  อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 7 วรรคทาย, มาตรา 9 วรรคทาย, มาตรา 12 วรรคทาย, มาตรา 14 วรรค
ทาย, มาตรา 21 วรรค 2, มาตรา 30 (10)  อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝาย
อัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 12, มาตรา 13 วรรคแรก, วรรค 2, มาตรา 15, มาตรา 17, มาตรา 21, มาตรา 

                                                            
2 อนุชาติ  คงมาลัย, บทความเรื่อง “องคกรอัยการ : ก.อ. : อัยการสูงสุด : พนักงานอัยการ : สํานักงานอัยการ

สูงสุด”. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง กฎหมายองคกรอัยการและอนุบัญญัติที่ออกตามความ
กฎหมายองคกรอัยการ  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553, หนา 14 
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25 วรรคทาย, มาตรา 27 วรรค 3, มาตรา 28, มาตรา 31 วรรคแรก, วรรค 2 งานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบของ ก.อ. ซ่ึงไมอยูในบัญชีองคความรูลําดับท่ี 61, 62, 83, 84 และงานการประชุม ก.อ. 

ดังนั้น งานคณะกรรมการอัยการตามบัญชีองคความรูลําดับท่ี 63 จึงหมายถึง งานอันเปน
อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.  และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ สํานักงาน ก.อ. มีอํานาจ
หนาท่ีดําเนินการ นอกจากงานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 6 (3) วรรค 2 (ข) (1) 

อนึ่ง  ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังท่ี 70/2554 เร่ือง จัดต้ังสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคณะกรรมการ (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 จัดต้ังสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คณะกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งสํานักงาน  โดยใหเรียกช่ือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 
(เดิม) เปนสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 และใหจัดต้ังสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คณะกรรมการ 2 ข้ึนในสํานักงาน ก.อ. 

สําหรับภารกิจหลัก (Critical Task) กลาวคือ หากเกิดความบกพรอง ผิดพลาด หรือ
คลาดเคล่ือน ในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวแลว งานคณะกรรมการอัยการตามบัญชีองคความรูลําดับ
ท่ี 63 อาจเกิดความเสียหาย หรือลมเหลวได เพื่อการคนควาแบบอิสระนี้จะทําการศึกษา คือ “งาน
การประชุม ก.อ.” 

1.1.2   สภาพปญหาและวิธีการแกไข 
เนื่องจากไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  พ.ศ. 2553 และ

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 ข้ึนใหมเพื่ออนุวัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดังกลาวขางตน ดังนั้น องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของ 
ก.อ.เดิม จึงเปล่ียนแปลงไป ความรูเกี่ยวกับงานคณะกรรมการอัยการท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) จึงคงมีความเปนปจจุบันบางสวน สําหรับความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ก็
เปล่ียนแปลงไปมาก จึงเปนปญหาท่ีตองไดรับการบริหารจัดการ 

สําหรับงานการประชุม ก.อ. ซ่ึงเปนภารกิจหลัก (Critical Task) ของงานคณะกรรมการ
อัยการดังกลาว สามารถวิเคราะหสภาพปญหาขางตนและวิธีการแกไข ดังนี้ 

1) ปญหาเร่ืองงาน 
(1) ปญหาปรัชญาของงาน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 255 วรรค 2  บัญญัติให

พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม และ
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 22 ไดบัญญัติรองรับไววา 
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ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ี... ซ่ึงไดแสดงเหตุผลอัน
สมควรประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง อันเปน “หลักประกันในการปฏิบัติหนาท่ี” และ
พนักงานอัยการจะตองไมถูกแทรกแซงหรือไดรับผลรายจากการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมดังกลาว  จึงจําเปนตองมีหลักประกันความเปนอิสระใหแกพนักงานอัยการ  
อันเปน “หลักประกันในทางสวนตัว” โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
มาตรา 255 วรรค 3 บัญญัติใหการแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพนจากตําแหนงตองเปนไปตาม
มติ ก.อ. และไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา  และตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2553  มาตรา 10 วรรค 2 บัญญัติใหการแตงต้ังพนักงานอัยการอ่ืนและการใหพนักงาน
อัยการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซ่ึงบัญญัติให
เปนอํานาจของ ก.อ.  

นอกจากหลักประกันในการปฏิบัติหนาท่ี และหลักประกันในทางสวนตัวของอัยการ
สูงสุดและพนักงานอัยการอ่ืนดังกลาวแลว รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
ยังไดบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 7 วรรคแรก และวรรค 2 บัญญัติใหองคกรอัยการประกอบดวย 
ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืน โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการท่ีเปนสวน
ราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีหลักการแบงแยกหนาท่ี (Seperation of Functions) การดําเนินงานการประชุม ก.อ. เฉพาะอยางยิ่ง  
การบรรจุระเบียบวาระและการจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ ก.อ. หรือการช้ีแจงตอ   
ท่ีประชุม  นอกจากความสมบูรณ และถูกตองของขอมูลแลว ยังตองตรวจสอบความชอบดวย
หลักการดังกลาวดวยตลอดเวลา  

(2) ปญหาขอบเขตของงาน 
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 ไดบัญญัติให ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับองคกรอัยการ
ท้ังหมด กลาวคือ ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืน และสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงเปน
หนวยธุรการขององคกรอัยการ ทําใหอํานาจหนาท่ีของ ก.อ. เปล่ียนแปลง และกวางขวางข้ึน 
ขอบเขตกระบวนงานการประชุม ก.อ. ท้ังข้ันตอนการพิจารณาดําเนินการกอนการประชุม การ
ดําเนินการขณะการประชุม และการดําเนินการหลังการประชุม จึงเปลี่ยนแปลงและกวางขวางข้ึน
เชนกัน กอใหเกิดปญหาการขาดขอมูล  และเทคนิคเกี่ยวกับเนื้องานท่ีเปล่ียนแปลงและกวางขวาง
ข้ึนดังกลาว 
 



6 

(3) ปญหาข้ันตอนของงาน 
กระบวนงานการประชุม ก.อ. ประกอบดวยข้ันตอนหลัก คือ การพิจารณาดําเนินการ

กอนการประชุม เชน การสรุปขอเท็จจริงและจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการบรรจุระเบียบวาระ  
การดําเนินการขณะการประชุม และการดําเนินการหลังการประชุม สวนข้ันตอนยอยลวนข้ึนอยูกับ
หนางาน กระบวนงานการประชุม ก.อ. จึงขาดการจัดทําคูมือ หรือการกําหนดข้ันตอนกระบวนงาน  
ภารกิจ และการมอบหมายความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

อยางไรก็ตาม โดยเนื้อหาของงานการประชุม ก.อ. ถือไดวาไมมีคูแขงขันทางธุรกิจ  
แตบางคร้ังเกิดสภาพปญหาการบรรจุระเบียบวาระไมสามารถแขงขันกับเวลาได กลาวคือ ไมสามารถ
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเขาระเบียบวาระเพ่ือท่ีประชุม ก.อ. พิจารณาไดภายในเวลาอันสมควร หรือไม
สามารถจัดสงระเบียบวาระใหกรรมการพิจารณากอนการประชุมไดตามระเบียบฯ (กอนวันนัด
ประชุมไมนอยกวา 3 วัน) ขาดขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของท่ีประชุมอยางสมบูรณ และ
ถูกตอง การดําเนินการตามมติท่ีประชุมบางคร้ังลาชาและคลาดเคล่ือน หรือพิมพผิดพลาด 

2) ปจจัยดานคน 
เนื่องจากงานการประชุม ก.อ. ตองการความรู ประสบการณ และความตอเนื่องของ

คนทํางาน ท้ังสวนหนึ่งของงานเปนการดําเนินการตามหนางานท่ีเกิดข้ึน ทําใหคนทํางานติดยึดกับ
งานประจํา และปญหาคนทํางานขาดการส่ือสารท่ีตรงกันท้ังองคกร และขาดขอมูลในการทํางาน
หรือแกปญหาท่ีเพียงพอ 

ปญหาปจจัยดานคน อาจแยกออกพิจารณาได ดังนี้ 
(1) ปญหาคนทํางานเกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย ทําใหขาดผูเช่ียวชาญที่มี

ความรู ความชํานาญ และประสบการณเกี่ยวกับงาน ขาดความตอเนื่องของคนทํางาน กอใหเกิด
ความผิดพลาด คลาดเคล่ือน หรือลาชาของงานได 

(2) ปญหาคนทํางานติดยึดกับงานประจํา เนื่องจากสวนหนึ่งของงานการประชุม ก.อ. 
เปนการดําเนินการตามหนางานปกติท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนข้ันตอนกอนการประชุม ข้ันตอนขณะ
การประชุม  และข้ันตอนการดําเนินการหลังการประชุม กอใหเกิดสภาพปญหาคนทํางานติดยึดกับ
งานประจํา (Defensive Routine) ตองปองกันความผิดพลาดของคนทํางานท่ีมีความรู ประสบการณ หรือ
ผูเช่ียวชาญ เชน เลินเลอเผอเรอ (Human Error) ตองใหคนทํางานหรือผูเช่ียวชาญภายในองคกร
เรียนรูในการจัดการการเปล่ียนแปลง 

(3) ปญหาคนทํางานขาดการส่ือสารท่ีตรงกันท้ังองคกร ทําใหขาดความเขาใจและขาด
ขอมูลในการทํางานหรือแกไขปญหาท่ีเพียงพอ 
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3) ปจจัยดานสารสนเทศ 
เนื่องจากงานในอํานาจหนาท่ีของ ก.อ. มีอยางกวางขวาง ครอบคลุมภารกิจของ

องคกรอัยการท้ังหมด กลาวคือ ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืน รวมท้ังสํานักงานอัยการ
สูงสุด ซ่ึงเปนหนวยทางธุรการขางตน  ปจจัยดานสารสนเทศจึงเปนปญหาตองานการประชุม ก.อ.
อยางมาก ดังนี้   

(1)   ปญหาการขาดขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
เนื่องจากงานการประชุม ก.อ. ตองการขอมูลท่ีสมบูรณและถูกตอง ท้ังนี้ เพื่อ

ประกอบการพิจารณาดําเนินการท้ังในช้ันการดําเนินการบรรจุระเบียบวาระ และในช้ันการพิจารณา
ของท่ีประชุม ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ จึงเปนเร่ืองสําคัญ แตในทางปฏิบัติขอมูล
ท่ีเกี่ยวของกับงานการประชุม ก.อ. ดังกลาว เชน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง 
หนังสือเวียน คูมือ กรณีศึกษา แนวคําพิพากษา แนวคําวินิจฉัยตาง ๆ บทความทางวิชาการและอ่ืน ๆ 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการแกปญหาของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ หรือคนทํางาน เปนตน 
ยังมิไดมีการจัดเก็บไวอยางเปนระบบ สมบูรณ ครบถวน ถูกตอง สามารถนํามาใชหนางานกับ
ระเบียบวาระท่ีเกี่ยวของไดอยางรวดเร็วและแมนยํา แตยังคงกระจัดกระจาย หรือฝงอยูในตัวบุคคล 
(Tacit-Knowledge) ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ หรือคนทํางาน   

(2)  ปญหาการขาดอุปกรณและคนทํางานเกีย่วกับงานการประชุม ก.อ. โดยตรง 
เนื่องจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 สํานักงาน ก.อ. มีภารกิจท่ีตอง

รับผิดชอบหลายดาน จึงยังมิไดกําหนดใหมีเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชกับงานการประชุม ก.อ.
โดยเฉพาะ ท้ังมิไดกําหนดตัวบุคคลหรือสรางชุมชนนักปฏิบัติ (CoP.) ข้ึนรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
การประชุม ก.อ. โดยตรง 

4) วิธีการแกไขปญหา 
โดยท่ี การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเคร่ืองมือทางการบริหาร

อยางหน่ึงท่ีเนนการบริหาร “ความรู” ในองคกร  เนื่องจากองคกรไมวาจะเปนองคกรเอกชนหรือ
ราชการหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองใชความรูเปนหลักในการดําเนินธุรกิจหรือพันธกิจ เพ่ือผลิตสินคา
หรือบริการท่ีมีนวัตกรรมหรือตนทุนตํ่ากวาคูแขง  นอกจากนั้น ความรูยังเปนทุนท่ีมีความสําคัญตอ
การไดเปรียบในการแขงขันและสรางความอยูรอดไดมากกวาทุน หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ขององคกร 
ความรูจึงเปนเครื่องมือหรือกลยุทธสําคัญในการบริหารกิจการสมัยใหม องคกรท่ีมีความรูและ
ความสามารถจะมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึนกวาเดิม 

สภาพปญหาของงานการประชุม ก.อ. ดังกลาว ท้ังปญหาเร่ืองงาน และปจจัยดานคน
และสารสนเทศ มีหลายประการขางตน  แตเนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองเวลา  การคนควาแบบอิสระน้ีจึง
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จํากัดขอบเขตการแกสภาพปญหาเฉพาะปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดและเรงดวนท่ีสุด คือ ปญหาคนทํางาน
เกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย เนื่องจากฝายเลขานุการ ก.อ. ทีไดรับแตงต้ังใหมตองเขารับ
ตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีทันที  ท้ังลักษณะหนางานของงานการประชุม ก.อ.ตองหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาด และองคกรไมสามารถนําฝายเลขานุการ ก.อ. เขารับการฝกอบรม (Training) กอนเขารับ
ตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ี หรือนําออกจากหนางานเพ่ือเขารับการฝกอบรมได   

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานการประชุม ก.อ. มีประสิทธิภาพ สามารถแกปญหา
คนทํางานเกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย จึงควรเพ่ิมพูนความรูใหแกคนทํางานท่ีเกี่ยวของและ
องคกรผานกลไก หรือระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสราง รวบรวม เก็บ
รักษา บํารุงรักษา และเผยแพรความรูขององคกรโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือตาม
หลักการบริหารความรูและกระบวนการเรียนรูตามทฤษฎีการจัดการความรู โดยดําเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดสรางระบบการจัดการความรู (KMS) 
เพื่อใหฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงต้ังใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดทันทีและ

หลีกเล่ียงความผิดพลาด โดยสรางระบบการจัดการความรูข้ึนรองรับภารกิจงานการประชุม ก.อ. 
รวบรวมขอมูลท้ังความรูหลัก และความรูสนับสนุนเกี่ยวกับองคความรูงานการประชุม ก.อ. โดย
สังเคราะหความรูท้ังท่ีเปน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge อยางรอบดาน จัดทํา 
Knowledge Pack และ Knowledge Map จัดทําระบบและชองทางรับฟงเสียงสะทอนขอคิดเห็นและ
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานการประชุม ก.อ. โดยใชโปรแกรม Microsoft Share Point  

(2) ตั้งผูรับผิดชอบจัดเก็บขอมูลที่สําคัญ 
เพ่ือรวบรวมขอมูลสําคัญท่ีสมควรจัดเก็บไวในระบบการจัดการความรู (KMS) งานการ

ประชุม ก.อ. โดยกําหนดแบบฟอรมการจัดเก็บใหผูรับผิดชอบเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหจัดเก็บไวในระบบตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาของงานคณะกรรมการอัยการโดยนําระบบการจัดการความรูมา
เปนแนวทางในการแกปญหา  

1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานงานคณะกรรมการอัยการ 
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1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต 
1.3.1 ไดระบบการจัดการความรูเพื่องานคณะกรรมการอัยการ 
1.3.2  บุคลากรของสํานักงาน ก.อ. สามารถปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานการประชุม ก.อ. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และสามารถรับฟงเสียงสะทอนขอคิดเห็นไดดียิ่งข้ึน 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 หัวขอความรู 
เนื่องจากกฎหมายไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของ ก.อ. ไวอยางกวางขวาง ครอบคลุมองคความรู

ตามบัญชีองคความรูซ่ึงกําหนดข้ึนตามภารกิจหลักตามพันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด เฉพาะ
อยางยิ่ง ภารกิจหลักดานท่ี 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากร เปนดานหลัก รวม 5 องคความรู คือ องค
ความรูลําดับท่ี 61 (งานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ) ลําดับท่ี 62 (งานวินัยและจริยธรรม
ขาราชการอัยการ) ลําดับท่ี 83 (งานบริหารงานบุคคลขาราชการธุรการและเจาหนาท่ี) ลําดับท่ี 84 
(งานวินัยและจริยธรรม(ขาราชการธุรการ)) และลําดับท่ี 63 (งานคณะกรรมการอัยการ) ดังกลาว
ขางตน การคนควาแบบอิสระนี้จะกระทําภายใตบัญชีองคความรูลําดับท่ี 63 (งานคณะกรรมการ
อัยการ) และกําหนดขอบเขตการคนควาแบบอิสระเฉพาะระบบการจัดการความรูเพื่องาน
คณะกรรมการอัยการ อันเปนอํานาจหนาท่ีของ ก.อ. และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 
1 สํานักงาน ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ นอกจากงานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ ใน
ภารกิจหลัก (Critical Task) งานการประชุม ก.อ. 

1.4.2   หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สําหรับสวนราชการท่ีมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบงานคณะกรรมการอัยการตามบัญชีองค

ความรูลําดับท่ี 63  คือ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ซ่ึงกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงาน
อัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 1(3) กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการอัยการมีสวนราชการ ดังนี้ 

(ก) ฝายบริหารทั่วไป 
(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายวนิัย 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 6(3) กําหนดให
สํานักงานคณะกรรมการอัยการมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและงานวินัยของขาราชการอัยการงานของ
คณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ เวนแตการฝกอบรม 

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกีย่วของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ใหสวนราชการในสํานักงานคณะกรรมการอัยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(ก) ฝายบริหารทั่วไป  มีอํานาจหนาท่ี 

1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนัก
บริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี พัสดุและยานพาหนะ
ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ 

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ มีอํานาจหนาท่ี 
1) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการอัยการและงานของ

คณะกรรมการอัยการ เวนแตงานวินัย 
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
(ค) สํานักงานอัยการพิเศษฝายวินัย  มีอํานาจหนาท่ี 

1) รับผิดชอบงานวินัย  การรักษาวินัย  และการลงโทษขาราชการอัยการ 
2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

1.4.3   บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
1)   อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 18 บัญญัติให ก.อ. 
ประกอบดวย 

(1) อัยการสูงสุดเปนประธาน 
(2) รองอัยการสูงสุดตามลําดับอาวุโสจํานวนไมเกินส่ีคนเปนกรรมการอัยการโดย

ตําแหนง ท้ังนี้ ใหรองอัยการสูงสุดท่ีมีอาวุโสสูงสุดเปนรองประธาน 
(3) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงขาราชการอัยการช้ัน 2 ข้ึนไป

เปนผูเลือกจาก 
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(ก) ขาราชการอัยการช้ัน 6 ข้ึนไป และมิไดเปนกรรมการอัยการโดยตําแหนงอยู
แลวสามคน 

 
(ข) ผูรับบําเหน็จหรือบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ

หรือกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ซ่ึงเคยรับราชการเปนขาราชการอัยการ
มาแลว และตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19 ข.(2)(3)(4)(5)(6) และ (7) สามคน 

(4) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับเลือกจากวุฒิสภาจํานวนสองคนและ
คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจํานวนหนึ่งคน 

(5) กรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิดานการงบประมาณ ดานการพัฒนาองคกร หรือ
ดานการบริหารจัดการ ซ่ึงประธานและกรรมการตาม (2) (3) และ (4) เปนผูเลือกจากบุคคลซ่ึงไม
เปนหรือเคยเปนขาราชการฝายอัยการจํานวนหนึ่งคน 

ให ก.อ. แตงต้ังขาราชการอัยการคนหนึ่งเปนเลขานุการ ก.อ. 
ดังนั้น  เลขานุการ ก.อ. จึงตองเปนขาราชการอัยการ และไดรับแตงต้ังจาก ก.อ. 
เนื่องจากภารกิจเกี่ยวกับงานการประชุม ก.อ. และงานท่ีเกี่ยวของมีปริมาณมาก 

สํานักงานอัยการสูงสุดจึงจัดต้ังสํานักงาน ก.อ.ข้ึนรับผิดชอบงานทางธุรการงานการประชุม ก.อ. 
โดยตรง โดยมีอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนผูบังคับบัญชา และเพื่อใหงานการประชุม ก.อ. 
เปนไปอยางราบร่ืน และมีบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณสนับสนุน ก.อ.จึงไดมีมติแตงตั้งใหอธิบดี
อัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนเลขานุการ ก.อ. ดวยตลอดมา3 

2) รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 
รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนผูบังคับบัญชาสํานักงาน ก.อ. รองจากอธิบดี

อัยการ สํานักงาน ก.อ. และปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานุการ ก.อ. ดวย (ปจจุบันมี 2 ทาน) 
3) อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. 

อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 เปนผูบังคับบัญชาสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คณะกรรมการ 1 ซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานของ ก.อ. ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 6(3) วรรค 2 (ข)(1) และปฏิบัติหนาท่ีผูชวยเลขานุการ 
ก.อ. ดวย 

                                                            
3 คําสัมภาษณ เข็มชัย  ชุติวงค  อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. (เก็บขอมูลชวงการคนควาแบบ

อิสระเรื่องระบบการจัดการความรูเพ่ืองานคณะกรรมการอัยการ, มิถุนายน 2554) 
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1.4.4   ภารกิจ / งาน 
การคนควาแบบอิสระ เร่ือง “ระบบการจัดการความรูเพื่องานคณะกรรมการอัยการ” นี้ 

กําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะในภารกิจหลัก (Critical Task) งานการประชุม ก.อ. ไดแก งานท่ี
ตองดําเนินการกอนการประชุม งานท่ีตองดําเนินการขณะการประชุม และงานท่ีตองดําเนินการหลัง
การประชุม โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีสําคัญ (Best Practice) 3 กรณี คือ 

1. กรณีพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
2. กรณีพิจารณาเร่ืองทางวินัยขาราชการอัยการ 
3. กรณีเกีย่วกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 
การคนควาแบบอิสระน้ีกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังกลาวขางตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


