
 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1  ทฤษฎีการจัดการความรู (Knowledge Management) 

ความรู (Knowledge) หมายถึง ประสบการณตรง (Experience) ท่ีเกิดขึ้นจากการไดลงมือ
ปฏิบัติจริง และทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) ความรูจึงเปนความเช่ือท่ีเกิดจาก
ประสบการณตรง (Justified Belief) และจะคงเช่ือตราบเทาท่ียังคิดหรือมีประสบการณวาใชไดจริง 

ความรู หมายรวมถึงขอมูลสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน (Information for Action) ท่ี
จําเปนตองตรวจสอบเพื่อใหทํางานไดผลหรือมีความเส่ียงต่ําดวย ความรูนี้เกิดจากประสบการณตรง 
และไดผลมาแลว กลาวคือ รูวาขอมูลสารสนเทศใดท่ีจําเปนตองใชในการทํางาน ตัดสินใจ หรือ
แกปญหา ผูท่ีไมมีประสบการณตรงจะไมทราบวาขอมูลสารสนเทศใดมีความสําคัญในการทํางาน  

ดังนั้น นอกจากไดรับประสบการณการทํางานใหสําเร็จแลว คนทํางานจะมีความรูใน
การใชขอมูลสารสนเทศในการทํางาน ตัดสินใจ และแกปญหาดวย 

ความรูเกิดจากการรูของมนุษย (Knowing) ไดแก รูวางานคืออะไร (Know-What) ทํา
อยางไร (Know-How) เพราะเหตุใด (Know-Why) ผูใดเปนผูมีประสบการณตรงในเร่ืองนั้น 
(Know-Who) ดังนั้น ความรูจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีตองใชในการทํางาน กลาวคือ รูวางานท่ีจะทําคือ
อะไร ทําอยางไร จึงจะทําไดสําเร็จ ตองสอบถามผูใดหรือตรวจสอบขอมูลสารสนเทศอะไรกอนทํา 
ระหวางทํา หรือหลังทําเสร็จส้ินแลว1 

การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารองคกรเพื่อใหเกิดการเพิ่มผลผลิต 
(Productivity)2 

การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรงและไดผลมาแลว
ของคนทํางาน และขอมูลสารสนเทศท่ีคนทํางานจําเปนตองใชในการทํางานมาพัฒนาใหเปนระบบ 
เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงความรู ยกระดับตนเองใหเปนผูรู และปฏิบัติงานไดจริง องคความรูมี 2 
ประเภท คือ  

 
 

                                                 
1 ณพศิษฏ  จักรพิทักษ , ทฤษฎีการจัดการความรู (กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพรส จํากัด , 2552) หนา 1-2 
2 เรื่องเดียวกัน , หนาเดียวกัน 
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1. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  
ความรูท่ีชัดแจง เปนความรูท่ีสามารถจัดเก็บ รวบรวม และถายทอดไดในรูปของ

ขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ กฎ ขอบังคับ คูมือการทํางาน และเอกสารทาง
วิชาการตาง ๆ เปนตน ความรูประเภทนี้ปกติจะอยูในรูปของขอมูลสารสนเทศ  

2. ความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)  
ความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล เปนความรูท่ีเกิดจากประสบการณตรง และไดผลมาแลว

ของคนทํางาน ความสามารถเฉพาะตัวของคนทํางาน การคิดเชิงวิเคราะห ทักษะ เทคนิคและวิธีการ
แกปญหาของคนทํางาน ความรูประเภทนี้ปกติไดจากการขอถายทอดจากผูเช่ียวชาญ 

การจัดการความรู เปนเคร่ืองมือทางการบริหารที่เนนการบริหารจัดการ “ความรู” ใน
องคกร เนื่องจากองคกรไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชนหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะตองใชความรู
เปนหลักในการดําเนินพันธกิจหรือธุรกิจ เพื่อสรางบริการหรือผลิตสินคาท่ีมีนวัตกรรมหรือตนทุน
ต่ํากวาคูแขง นอกจากนั้น ความรูยังเปนทุนท่ีมีความสําคัญตอการไดเปรียบในการแขงขันและสราง
ความอยูรอดไดมากกวาทุน หรือทรัพยสินอ่ืน ๆ ขององคกร ความรูจึงเปนเคร่ืองมือหรือกลยุทธ
สําคัญในการบริหารกิจการสมัยใหม องคกรท่ีมีความรูและความสามารถจะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูงข้ึน   

ทฤษฎีการจัดการความรูท่ีเปนตัวแบบในการคนควาแบบอิสระ เร่ือง ระบบการจัดการ
ความรูเพ่ืองานคณะกรรมการอัยการ สําหรับภารกิจหลัก “งานการประชุม ก.อ.” นี้ ประกอบดวย
ทฤษฎีการจัดการความรูดานพันธกิจ/ธุรกิจ และดานเทคโนโลยี ดังนี้ 

2.1.1  ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)  
ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน3 เปนทฤษฎีการจัดการความรูดานพันธกิจ/ธุรกิจท่ีใชงานท่ี

จําเปนตองทําอยูแลวใหเปนโอกาสการพัฒนาทักษะในการเรียนรูขององคกร พัฒนาข้ึนโดย David 
Garvin และไดรับการยอมรับวาเปนทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนรูขององคกร 
(Organisational Learning) แยกออกจากการเรียนรูรายบุคคล (Individual Learning) ไดอยางชัดเจน 
ทฤษฎีนี้นอกจากองคกรไดรับประโยชนจากการเรียนรูเพื่อใชแกปญหาทางธุรกิจท่ีตองเผชิญหนา
โดยตรงแลว ยังเปนการฝกทักษะการเรียนรูใหกับคนทํางานและตัวองคกรเอง ทฤษฎีนี้ไมเนนการ
เอาผูเช่ียวชาญ หรือคนทํางานออกจากหนางานเพื่อมาทํากิจกรรมการจัดการความรู ทําใหลดความ
เส่ียงเกี่ยวกับหนางานท่ีผูเช่ียวชาญนั้นรับผิดชอบอยู 

                                                 
3 ณพศิษฏ จักรพิทักษ, เรื่องเดียวกัน, หนา 145 
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David Garvin4 อธิบายหลักการสําคัญของทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน คือ การเปล่ียน
การทํางาน (Action) เปนโอกาสในการเรียนรู (Learning Opportunity) โดยแนะนําใหองคกรตอง
จัดรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก 

1) การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)  
การเรียนรูโดยการสืบความลับ คือ การสืบความลับองคกรคูแขงขันหรือองคกร

ลักษณะเดียวกัน หาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ โดยการสืบคน (Search) การสอบถาม 
(Inquiry) และการเฝาสังเกต (Observation) 

2) การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)   
การเรียนรูจากประสบการณ คือ การเรียนรูจากประสบการณการทํางาน เฉพาะอยาง

ยิ่ง ประสบการณของคนทํางานนั้นเองวา ดําเนินการแลวเปนอยางไร และเกิดผลตามมาอยางใด 
โดยวิธีการทบทวนเหตุการณ (Review) และการศึกษาผลสะทอน (Reflect)  

3) การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) 
การเรียนรูโดยการทดลอง คือ การทดลองเพ่ือหาองคความรูใหมในงานท่ียังไมมีผูใด

เคยทํามากอน หรือองคกรไมมีประสบการณมากอน โดยการสํารวจ (Exploration) และพิสูจน
สมมุติฐาน (Hypothesis and Test) 

4)  การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 
การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู คือ การฝกผูบริหารใหทําหนาท่ีนําการเรียนรู สราง

เคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตาง ๆ โดยตองเรียนรูในการฝกเปนผูนําการเรียนรู (Leadership) และ
การฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาใหเกิดการเรียนรู 

เนื่องจากงานการประชุม ก.อ. ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และคนทํางานตองแกปญหาตาม
หนางานท้ังข้ันตอนดําเนินการกอนการประชุม ข้ันตอนดําเนินการขณะการประชุม และข้ันตอน
ดําเนินการหลังการประชุม ความรู ความเช่ียวชาญจึงเกิดจากการปฏิบัติท่ีหนางาน ทฤษฎีการเรียนรู
จากการทํางาน มีหลักการสําคัญท่ีสอดคลองกับลักษณะงานการประชุม ก.อ. กลาวคือ ในการถือ
โอกาสที่องคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงาน ใหเปนโอกาสในการเรียนรู ดังนั้น ผู เ ช่ียวชาญไม
จําเปนตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรูในงานตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูท่ีหนางาน 
และองคกรก็ไดรับประโยชนจากผลสําเร็จของงานท่ีทําโดยตรง ทฤษฎีนี้จึงเหมาะท่ีจะนํามา
ประยุกตใชกับผูเช่ียวชาญในงานการประชุม ก.อ. ซ่ึงเปนงานหลักหรืองานท่ีวิกฤติขององคกร หรือ
องคความรูตามบัญชีองคความรู ลําดับท่ี 63 เนื่องจากงานการประชุม ก.อ. ตองใชผูเช่ียวชาญเฉพาะ 
                                                 

4 Garvin D, Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work (Harvard Business 
School Press, 2000) pp.4-15 
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เชน ฝายเลขานุการ ก.อ. หรือ คนทํางานท่ีเกี่ยวของ จึงไมควรนําผูเช่ียวชาญหรือคนทํางานดังกลาว
ออกจากหนางานไปทํากิจกรรมพัฒนาความรูโดยไมจําเปน เนื่องจากผูเช่ียวชาญ และคนทํางาน
สามารถเรียนรูในงานตนเองเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรูท่ีหนางานเพื่อสนองตอบปญหาขอบเขต
และข้ันตอนของงาน และองคกรสามารถนําความรูที่ไดและฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 
ดังกลาว มาเปนความรูท่ีฝงอยูในองคกรผานระบบการจัดการความรูเพ่ืองานคณะกรรมการอัยการ
ไดตอไป 

สําหรับรูปแบบการเรียนรูขณะทํางานท้ัง 4 รูปแบบ ดังกลาว ฝายเลขานุการ ก.อ. หรือ
คนทํางานท่ีเกี่ยวของ สําหรับงานการประชุม ก.อ. อาจนํามาประยุกตใชได ดังนี้ 

1) การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)  
การเรียนรูโดยการสืบความลับ ไดแก การสืบความลับองคกรคูแขงขันกรณีองคกร

ตองทําภารกิจท่ีเกี่ยวของ สํานักงาน ก.อ./ ฝายเลขานุการ ก.อ. อาจต้ังทีมงานสืบความลับในเร่ืองนั้น 
ๆ จากองคกรคูแขง เชน สํานักงานศาลยุติธรรม / ฝายเลขานุการ ก.ต. หรือส่ิงแวดลอมในการ
แขงขันตาง ๆ การสืบความลับแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ    

(1) การเรียนรูโดยการสืบคน (Search) 
การเรียนรูโดยการสืบคน ไดแก การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลหรือสารสนเทศ

สาธารณะ เชน หนังสือพิมพ การคนหาบนอินเตอรเน็ต รายงานการวิจัยหรืออาจเปนการวิจัยโดย
อาศัยขอมูลโดยออม (Secondary Survey) เปนตน 

แนวทางปฏิบัติในการสืบคน5 
- ตองสืบคนขอมูลและสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย เพื่อความ

ถูกตองและสมบูรณของขอมูล 
- ตองตรวจสอบขอมูลวาตรงและสอดคลองกันหรือไม เพื่อยืนยันความ

นาเช่ือถือ และใหเหตุผลประกอบการวิเคราะหตรวจสอบ 
- ตองเจาะลึกขอมูลท่ีนาสนใจ ตรวจสอบขอสงสัยและหาขอมูลเพิ่มเติมจนพบ

ความรูหรือความลับท่ีสําคัญ และไดขอมูลที่เกี่ยวของครบถวน 
- ตองตีความและวิเคราะหขอมูล การตีความเพื่อหาความหมายของขอมูลวา

หมายถึงอะไร เกิดเหตุอะไรข้ึน สวนการวิเคราะหคือการหาสาเหตุเพื่ออธิบายเหตุท่ีเกิดขึ้นนั้น 
- ตองเช่ือมโยงขอมูลสูการตัดสินใจ องคกรสามารถใชขอเท็จจริงท่ีคนพบใน

การตัดสินใจดานการวางแผนกลยุทธ การวางแผนงบประมาณ การใชเทคโนโลยีหรือการพัฒนา
บุคลากรตอไป 
                                                 

5 ณพศิษฏ  จักรพิทักษ, เรื่องเดียวกัน, หนา 148 - 149 
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(2) การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) 
การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญ ไดแก การสอบถามหรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญ

ท่ีมีประสบการณตรงในเร่ืองนั้น หรืออยูในเหตุการณท่ีเกี่ยวของ เชน สอบถามผูท่ีเคยตอสูเร่ือง
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนอ่ืน ๆ ของขาราชการอัยการ ท้ังนี้ เพ่ือใหไดหลักคิด 
วิธีการทํางาน เทคนิคพิเศษ แหลงขอมูลท่ีนาเช่ือถือ ขอเท็จจริงบางเร่ือง ความลับและขอมูลวงใน 
(Business Insight) เปนตน 

แนวทางปฏิบัติในการสอบถามผูเช่ียวชาญ6 
- ตองสอบถามผูท่ีมีประสบการณตรง 
- ตองสอบทานขอมูล โดยสอบทานจากผูมีประสบการณตรงหลายคนและ

หลายวิธี เนื่องจากในเหตุการณตาง ๆ มักมีผูเกี่ยวของหลายคน ซ่ึงมีประสบการณ มุมมอง เหตุผล 
หรือความสนใจท่ีแตกตางกัน 

- ตองกระตุนผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับปญหา วิธีการ เทคนิคพิเศษ และประเด็น
สําคัญตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูสูงสุด 

- ตองตรวจสอบความครบถวนและประเด็นสําคัญของขอมูล หากไมครบถวน 
ตองสอบถามเพ่ิมเติม 

(3) การเรียนรูโดยการเฝาสังเกต (Observation) 
การเรียนรูโดยการเฝาสังเกต ไดแก การคอยติดตามสังเกตสอดแนมองคกรคูแขง

หรือผูเกี่ยวของ โดยเฝาสังเกตพฤติกรรมตาง ๆ เชน การทํางาน การแกไขปญหา การตัดสินใจ 
เทคนิคพิเศษ ตลอดจนผลลัพธและผลกระทบท่ีตามมา ท้ังนี้ ควรจับตาติดตามความเคล่ือนไหวของ
องคกรคูแขงหรือส่ิงแวดลอมทางพันธกิจ / ธุรกิจอยางตอเนื่อง 

แนวทางปฏิบัติในการเฝาสังเกต7 
- กําหนดขอบเขตในการเฝาสังเกตใหแคบและท่ัวถึงท่ีสุดเพื่อใหสามารถ

ติดตามไดตลอดเวลา 
- วางแผนการเก็บขอมูลระหวางการเฝาสังเกตวาตองเตรียมเฝาสังเกตอะไร 

และจะตองเก็บขอมูลอะไร 
- กําหนดวินัยของทีมงานเฝาสังเกต เพ่ือไมพลาดพฤติกรรมหรือขอมูลสําคัญท่ี

ตองจัดเก็บ 

                                                 
6 เรื่องเดียวกัน, หนา 149 - 150 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา 150 
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- หากพบความผิดปกติ ตองรีบกระจายผลในทีมงานเฝาสังเกต เพ่ือชวยในการ
จับตา ติดตามพฤติกรรมหรือขอมูลสําคัญอยางใกลชิด 

2)  การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)   
การเรียนรูจากประสบการณ ไดแก การเรียนรูจากประสบการณของสํานักงาน ก.อ. 

หรือฝายเลขานุการ ก.อ. วา การแกปญหาท่ีหนางานท้ังข้ันตอนดําเนินการกอนการประชุม ข้ันตอน
ดําเนินการขณะการประชุม และข้ันตอนดําเนินการหลังการประชุม ท่ีปฏิบัติมาไดผลหรือไม 
อยางไร เพราะเหตุใด และควรจะดําเนินการตอไปอยางไร  

การเรียนรูจากประสบการณตองมีการทบทวนเหตุการณ (Review) และการศึกษาผล
สะทอน (Reflect) ความสําเร็จหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีตขององคกร สํานักงาน ก.อ. หรือ
ฝายเลขานุการ ก.อ. เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ ผลลัพธ รวมท้ังผลกระทบท่ีตามมาในดานตาง ๆ กลาวคือ 

การทบทวน (Review) คือ การทบทวนเหตุและผลของแตละข้ันตอนการทํางาน 
การสะทอนคิด (Reflect) คือ การวิเคราะหหาผลกระทบหลังจากท่ีทํางานเสร็จส้ิน

แลว ซ่ึงอาจเปนผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ 
นอกจากการวิเคราะหแลวอาจรวมถึงการรับฟงการสะทอนขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของดวย   

สํานักงาน ก.อ. หรือฝายเลขานุการ ก.อ. อาจจัดใหมีการทบทวนหลังการทํางาน 
(After Action Review) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือสอนงานเพื่อใชปรับปรุงการทํางานครั้งตอไป 
โดยอาจใชวงจรคุณภาพ ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และ
การแกไข (Act) 

3)  การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) 
การเรียนรูโดยการทดลอง ไดแก การทดลองเพ่ือคนหาความรูจากการทดลอง เพื่อหา

เหตุท่ีกอใหเกิดผลตาง ๆ หรือทดลองจําลองเหตุตาง ๆ เพ่ือหาผล เพ่ือใหไดความรูใหม การเรียนรู
โดยการทดลองแบงเปน 2 ประเภท คือ  

(1) การทดลองโดยไมมีสมมุติฐาน 
การทดลองโดยไมมีสมมุติฐาน ไดแก การตรวจสอบจุดสงสัย (Probe - Learning) 

เรียนรูหาความสัมพันธของเหตุและผล โดยอาจต้ังขอสงสัยจากเหตุไปหาผล หรือจากผลไปหาเหตุ 
เชน กรณีการพิจารณาจัดเตรียมขอมูลของฝายเลขานุการ ก.อ. เพ่ือเสนอประกอบการพิจารณาของ 
ก.อ. กรณีพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ โดยอาศัยความสัมพันธของอัตรากําลังและ
ปริมาณคดีของแตละสํานักงานท่ีผานมา เปนตน  
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(2) การทดลองโดยมีสมมุติฐาน 
การทดลองโดยมีสมมุติฐาน ไดแก การทดลองโดยมีสมมุติฐาน โดยอาจใชทฤษฎี 

ตรรกะ หรือการคาดการณ แลวทดลองวาผลเกิดตามสมมุติฐานหรือไม ทําใหเกิดการเรียนรูและเกิด
ความรูใหม ท่ีใชในการทํางานจริง เชน กรณีการพิจารณาจัดเตรียมขอมูลของฝายเลขานุการ ก.อ. 
เพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ ก.อ. กรณีเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน การ
จัดเตรียมขอมูลดังกลาวอาจต้ังอยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานวาขอมูลดังกลาวถูกตอง เปนตน 

4)  การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 
การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู ไดแก การฝกทักษะการเปนผูนําการเรียนรูของผูบริหาร

องคกร อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. อาจสรางโอกาสในการเรียนรูใหกับผูใตบังคับบัญชา 
เชน มอบหมายใหไปสํารวจศึกษาเร่ืองตาง ๆ แบงหนาท่ีตามศักยภาพ และมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ เปนตน ควรสรางบรรยากาศในการเรียนรูรวมกัน เชน คุมครองกรณีเกิดความผิดพลาด 
และเปดกวางรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา เปนตน 

รูปแบบการเรียนรูขณะทํางานท่ีเหมาะสมกับงานการประชุม ก.อ. และเปนตัวแบบการ
คนควาแบบอิสระน้ี คือ การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) กลาวคือ ฝายเลขานุการ 
ก.อ. ตองเรียนรูจากประสบการณของสํานักงาน ก.อ. หรือฝายเลขานุการ ก.อ. วาการแกปญหาท่ี
หนางานท้ังข้ันตอนดําเนินการกอนการประชุม ข้ันตอนดําเนินการขณะการประชุม และข้ันตอน
ดําเนินการหลังการประชุม ท่ีปฏิบัติมาไดผลหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด และควรจะดําเนินการ
กับปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูอยางไร ทําใหฝายเลขานุการ ก.อ. ทํางานไดรวดเร็วข้ึน แมนยําข้ึน และ
สมบูรณข้ึน สามารถลดการใชทรัพยากรและเวลาในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ ได 

การเรียนรูจากประสบการณตองมีการทบทวนเหตุการณ (Review) และการศึกษาผล
สะทอน (Reflect) ความสําเร็จหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีตขององคกร สํานักงาน ก.อ. หรือ
ฝายเลขานุการ ก.อ. เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ ผลลัพธ รวมท้ังผลกระทบท่ีตามมาในดานตาง ๆ กลาวคือ  

การทบทวน (Review) คือ การทบทวนเหตุและผลของแตละข้ันตอนการทํางาน 
การสะทอนคิด (Reflect) คือ การวิเคราะหหาผลกระทบหลังจากท่ีทํางานเสร็จส้ินแลว 

ซ่ึงอาจเปนผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสุขภาพท้ังทางกายและจิตใจ นอกจาก
การวิเคราะหแลวอาจรวมถึงการรับฟงการสะทอนขอคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ เชน กรณีพิจารณา
แตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ เปนตน 

สํานักงาน ก.อ. หรือฝายเลขานุการ ก.อ. อาจจัดใหมีการทบทวนหลังการทํางาน (After 
Action Review) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสอนงานแกฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงตั้งใหม 
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เพื่อใชปรับปรุงการทํางานคร้ังตอไป โดยอาจใชวงจรคุณภาพ ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ 
(Do) การตรวจสอบ (Check) และการแกไข (Act) 

2.1.2  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือพื้นฐานของการจัดการความรู กลาวคือ  
1)  การจัดการความรูตามทฤษฎีการจัดการความรู จะตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาเปนเคร่ืองมือ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ 
(1) การบริการโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Service) แบงออกเปน เทคโนโลยีท่ี

สนับสนุนการจัดเก็บความรู (Storage of Technology) และเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการส่ือสาร 
(Technology for Communication) 

(2) การบริหารความรู (Knowledge Service) เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการบริหาร
ความรูประกอบไปดวยเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการสรางความรู (Knowledge Creation) การแบงปน
ความรู (Knowledge Sharing) และการใชความรูซํ้า (Knowledge Reuse)  

(3) การบริการประสานผูใชกับแหลงความรูหรือแหลงสารสนเทศ (Presentation 
Service) คือ บริการที่แสดงความเปนสวนตัวของผูใชแตละคน เปนระบบท่ีสรางเพ่ือใหเหมาะสม
กับความตองการของผูใชแตละคน หรือผูใชแตละประเภท และระบบท่ีชวยการมองเห็น ระบบที่
ชวยใหผูใชเขาใจสารสนเทศและความรูดียิ่งข้ึน เชน ระบบสืบคนตาง ๆ 

ระบบท่ีจะนํามาใชสรางระบบการจัดการความรู (KMS) อยางนอยท่ีสุดจะตองใหบริการ
ไดท้ัง 3 ระดับ ขางตน ซ่ึงปจจุบันมีผูพัฒนา Software ในการสรางระบบการจัดการความรูข้ึนมา
หลากหลายคาย ท้ังบริการแบบใหเปลาและเสียคาใชจาย ตัวอยางระบบการจัดการความรูท่ีมีการ
ใหบริการครบท้ัง 3 ระดับ เชน Microsoft SharePoint (เสียคาใชจาย), Moodle (LMS) (บริการแบบ
ใหเปลา) เปนตน 

Microsoft SharePoint เปน Software ท่ีใชในการ implement ในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice) (CoPs) ตาง ๆ ในระบบการจัดการความรูผานไซต โดยใชในการควบคุม
สิทธิการใชงานของผูใชงานในแตละประเภท และ implement ในสวน Explicit Knowledge เชน 

(1) ผูบริหารใช conduct knowledge worker โดยใช Feature assignment, issue และ 
discussion board 

(2) การส่ือสารภายใน Cops โดยใช Feature calendar, announcement และ survey 
(3) การจัดการในสวน Knowledge Base โดยใช Feature document library, discussion, 

case study, link, contact และ  
(4) การจัดการความรูท่ีอางอิงบอย เปนตน 
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การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) ในกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อใชใน
การแบงปนและการแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวาง knowledge workers ใน CoPs ผานการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาชวยเพื่อสนับสนุนใหการบริหารการจัดการความรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใน
การใชงานระบบการจัดการความรูของแตละ CoPs นั้น ประกอบไปดวยเคร่ืองมือสําหรับการทํางาน
รวมกันท่ีเรียกวา Collaborative tools เพื่อใชในการแบงปนและการแลกเปล่ียนเรียนรูกันระหวาง
สมาชิกใน CoPs ซ่ึงจะมีฟงกชันการทํางานท่ีเปน Communication Function เชน การทํางานของ
ฟงกชัน Announcements, Events เปนตน และฟงกชันการทํางานตามมาตรฐานของระบบการ
จัดการความรู คือ 

1. Knowledge Maps 
2. Documents Management System 
3. Forum Discussion Management System 
4. Capability Management System 
5. Lesson Learned Knowledge Base8 
SharePoint Technology เปนเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนมา สําหรับผูใชงานภายในองคกร 

และการทํางานรวมกันภายในทีมงาน โดยออกแบบใหสามารถทํางานรวมกัน และใชเอกสาร
รวมกัน และใชงานรวมกับโปรแกรม Microsoft Office ได นอกจากนั้นยังชวยการทํางานหลาย ๆ 
ดาน เชน การคนหาไฟล เอกสาร ประกาศขาวสาร แบบสํารวจความคิดเห็น เปนตน 

ระบบการจัดการความรูการคนควาแบบอิสระน้ี เปนระบบการจัดการความรูท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อใหวิศวกรความรูนําความรูท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะห และสรางเปนแผนภาพ
ความรู (Knowledge Map) มาแพรกระจายและแลกเปล่ียนเรียนรูผานระบบการจัดการความรูนี้ โดย
มีแผนภาพความรู (Knowledge Map) เคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) และ
ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) โดยทําการสรางเปนตนแบบ (Template) ของความรูในระดับ
ภารกิจ (Task) ตนแบบในระดับล้ินชักความรู (Inference) และตนแบบในระดับหลักการสําคัญ 
(Domain)  

2) สวนประกอบพ้ืนฐานของเว็บไซต หรือ Feature ตางๆของเว็บไซต ประกอบดวย
สวนหลัก 3 สวน9 

(1) แผนภาพความรู (Knowledge Map) 

                                                 
8 Annop Thananchana, KMS User Guide by Using Share Point 2007 CAMT Knowledge Management 

System , 2009 p.3 
9 Annop Thananchana , p.6 – 7 
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- Feature นี้ถูกใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู 
(2) เคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) 

- ประกาศ (Announcements) Feature นี้ถูกใชสําหรับเปนประกาศเพื่อให
สมาชิกทราบ 

- ปฏิทินกิจกรรม (Up Coming Events/Calendar/Activities) Feature นี้ถูกใช
สําหรับเปนการบอกถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับองคความรูท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหสมาชิกทราบ 

- ภารกิจสําคัญ (Task Assignment) Feature นี้ถูกใชสําหรับเปนการบอกถึงการ
มอบหมายภารกิจสําคัญท่ีเกี่ยวของกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกทราบ 

- ประเด็นเรงดวน (Hot Issues) Feature นี้ถูกใชสําหรับเปนการหารือถึง
ประเด็นท่ีกําลังเปนท่ีสนใจและท่ีเกี่ยวของกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกมาถกประเด็นรวมกัน 

- เคร่ืองมือคนหา (Search Engine) Feature นี้ถูกใชในการคนหาเอกสารความรู
ตาง ๆ 

- สารสนเทศความรู (Portal Links/Information Links) Feature นี้ถูกใชสําหรับ
เปนการเช่ือมโยงไปหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับองคความรู  

(3)  ฐานขอมูลความรู  (Knowledge Base) 
- กระดานสนทนา (Forum Discussion Management System/FAQ/SOS/Talks 

with CKO) Feature นี้ถูกใชสําหรับเปน Discussion Forum 
- ทําเนียบหรือรายช่ือผูเช่ียวชาญ (Capability Management System/Expertise/   

Contacts) Feature นี้ถูกใชในการสราง Expert Directory 
- เอกสารวิชาการหรือเอกสารความรู (Documents Management System) Feature   

นี้ถูกใชสําหรับการนําเอกสารเขาและออก การแกไขเอกสารความรูตาง ๆ  
- กรณีศึกษา (Case Study) Feature นี้ถูกใชสําหรับการนําเอกสารกรณีศึกษาเขา

และออก การแกไขเอกสารกรณีศึกษาความรูตาง ๆ 
เพื่อใหฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงต้ังใหม สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดทันที และ

หลีกเล่ียงความผิดพลาด โดยสรางระบบการจัดการความรูข้ึนรองรับภารกิจงานการประชุม ก.อ. 
รวบรวมขอมูลท้ังความรูหลัก และความรูสนับสนุน เกี่ยวกับองคความรูงานการประชุม ก.อ. โดย
สังเคราะหความรูท้ังท่ีเปน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge อยางรอบดาน จัดทํา 
Knowledge Pack และ Knowledge Map จัดทําระบบและชองทางรับฟงเสียงสะทอน ขอคิดเห็นและ
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานการประชุม ก.อ. และรวบรวมขอมูลสําคัญท่ีสมควรจัดเก็บไวใน
ระบบการจัดการความรู (KMS) งานการประชุม ก.อ. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมนํามา
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เปนเคร่ืองมือในการจัดการความรูสําหรับการคนควาแบบอิสระน้ี คือ การใชโปรแกรม Microsoft 
SharePoint โดยมีสวนประกอบพื้นฐานของเว็บไซต หรือ Feature ตาง ๆ ของเว็บไซต ดวยสวนหลัก 3 
สวน คือ แผนภาพความรู (Knowledge Map) เคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative Tools) 
และ ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) ดังกลาวขางตน 
 
2.2  หลักหรือแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวของ (Domain Knowledge) 

2.2.1 หลักการประชุม 
การประชุมเปนเคร่ืองมือทางการบริหาร โดยการคิดรวมกันเปนกลุม (Group Thinking) 

เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปล่ียน ทําความเขาใจในเหตุผลท่ีมีการอภิปรายช้ีแจงในท่ีประชุม 
ใหผลของการประชุมเกิดข้ึนเปนผลงานของผูเขารวมประชุม10 

การประชุมเปนเคร่ืองมือทางการบริหารท้ังภาคเอกชน และภาครัฐ เพ่ือรวมพิจารณาหา
ขอเท็จจริง หาขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา หรือเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ หรือเพื่อ
รวบรวมความคิดและประสบการณไปใชปรับปรุงงาน ซ่ึงเปาหมายของการประชุมมิใชอยูท่ีการ
แกไขปญหาเสมอไป แตอาจเปนการประชุมเพื่อกําหนดนโยบายหรืออ่ืน ๆ ได11 

การประชุมทุกคร้ัง ตองคํานึงต้ังแตการวางแผนกอนการประชุม ไปจนถึงขณะการ
ประชุม และหลังการประชุม เพื่อปองกันการสูญเสียท้ังดานเวลาของคนทํางาน และคาใชจายท่ีตอง
เกิดข้ึน แตท่ีสําคัญยิ่งไปกวานั้นก็คือ ประสิทธิผลของการประชุมเพื่อขับเคล่ือนองคกรไปสู
เปาหมาย12 

ประสิทธิผลของการประชุมนับเปนปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรยุคใหม13 
การบริหารองคกรภาคเอกชน ในทางธุรกิจมีการประชุมต้ังแตระดับคณะกรรมการ

อํานวยการ (Board of Directors) ลงไปจนถึงระดับพนักงาน (Staff Meeting) เพื่อพิจารณาปญหาซ่ึง
มีอยูรวมกัน ในองคกรธุรกิจจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาปญหาเปนเร่ือง ๆ ไป และจัดทํา
รายงานเสนอใหแกองคกรท่ีเรียกท่ัว ๆ ไปวา Committee Meeting หรือบริษัทอาจจัดใหมีการ
ประชุมใหญ (Convention) ข้ึนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขอใดขอหนึ่ง 
 

                                                 
10 สมิต  สัชฌุกร, เทคนิคการประชุม (กรุงเทพ : สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, 2543) หนา 1 
11 เรื่องเดียวกัน, หนา 12 
12 วีรวุธ  มาฆะศิรานนท, เทคนิคการประชุมอยางมีประสิทธิผล, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพ : บริษัท เอ็กซเปอร

เน็ท จํากัด, 2543) หนา 3 
13 เรื่องเดียวกัน, หนา 14 
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สําหรับการบริหารองคกรภาครัฐ การประชุมมีในหลายระดับต้ังแตการประชุม
คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม และระดับปฏิบัติการชั้นรองลงมา รวมท้ังคณะกรรมการท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองคกร การบริหารงานบุคคล หรืออํานาจหนาท่ีเฉพาะเร่ืองอ่ืนใด 

การประชุม ก.อ. เปนการประชุมภาครัฐท่ีมีขอบเขตความรับผิดชอบกวางขวาง ครอบคลุม
การบริหารและพัฒนาองคกร การบริหารงานบุคคล และสนองตอบตอองคกรอัยการท้ังหมด 
กลาวคือ ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืน และสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงเปนหนวย
ธุรการขององคกรอัยการอีกดวย 

ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติใหมีองคกรทํา
หนาท่ีตาง ๆ หลายองคกร กลาวคือ  รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และ
องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

องคกรอัยการเปนองคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ นอกจากมีอํานาจหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอ่ืนแลว ยังตองมีหนาท่ีรับผิดชอบกระบวนการดําเนินคดีอาญาช้ันสอบสวน ฟองรอง 
และตองมีความเปนอิสระเชนเดียวกับองคกรท่ีใชอํานาจอธิปไตยทําหนาท่ีอ่ืน ๆ เชน ศาล  ซ่ึง
รับผิดชอบกระบวนการพิจารณา ตัดสิน  เปนตน 

อํานาจหนาท่ีของ ก.อ. จึงกําหนดไวใหสนองตอบหลักการดังกลาวเพื่อเปนหลักประกัน
ในการปฏิบัติหนาท่ี และหลักประกันในทางสวนตัวแกอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการอ่ืน และ
เพื่อสนองตอบตอองคกรอัยการในทุกดาน ท้ังนี้ เพื่อใหองคกรอัยการสามารถเปนหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน อํานวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชนของรัฐ ตลอดจน
คุมครองสิทธิและผลประโยชนของประชาชนไดอยางแทจริงและเข็มแข็ง ระบบการจัดการความรู
เพื่องานคณะกรรมการอัยการในสวนงานการประชุม ก.อ. จึงตองมีประสิทธิภาพและสนองตอบ
หลักการและปรัชญาดังกลาว โดยมุงผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานการประชุม ก.อ. ของฝาย
เลขานุการ ก.อ. เปนการเฉพาะ เนื่องจากมีขอจํากัดเร่ืองเวลา การคนควาแบบอิสระน้ีจึงไมกาวลวง
ถึงขอพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ดวย 

2.2.2  ขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ.2548 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2503 ไดแยกขาราชการอัยการออก

จากขาราชการพลเรือน เปนขาราชการฝายอัยการ ทํานองเดียวกับ ขาราชการฝายตุลาการ14 และ
                                                 

14 เหตุผล ในการตรากฎหมายแยกขาราชการอัยการออกจากการเปนขาราชการพลเรือน ไดปรากฏในทาย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2503 ดังน้ี 

 “โดยที่พนักงานอัยการ มีตําแหนงหนาที่เปน ทนายแผนดิน และมีกฎหมายบัญญัติใหมีอํานาจปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนไวมากหลายซึ่งจําเปนตองใชบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู และ
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2503 มาตรา 32 บัญญัติใหมีคณะกรรมการ
อัยการเรียกโดยยอวา ก.อ. ข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนจุดกําเนิดขององคกร ก.อ. 

ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2503 จนถึงวันท่ี 22 ธันวาคม 2548 ท่ีขาราชการอัยการไดแยก
ออกจากขาราชการพลเรือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ 2503 (ตอมาให
ยกเลิก) และไดตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2521 ออกใชบังคับแทน ก.อ. 
ไมมีขอบังคับการประชุมเปนกิจจะลักษณะ15 

ตอมาเพ่ือใหการประชุม ก.อ. เปนไปดวยความเรียบรอย ก.อ. จึงไดวางขอบังคับ ก.อ. วา
ดวยระเบียบการประชุมและการลงมติไวเพื่อดําเนินการประชุม16  ซ่ึงสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คณะกรรมการ 1 สํานักงาน ก.อ. และฝายเลขานุการ ก.อ. ไดยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติงานการ
ประชุม ก.อ. ดังนี้ 

1) ขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548 ซ่ึงวางขอกําหนด
เกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของประธาน ก.อ. และหนาท่ีของเลขานุการ ก.อ. การประชุม ก.อ. การลงมติ 
และการตีความ และการเผยแพรรายงานการประชุม ดังนี้ 

(1) อํานาจและหนาท่ีของประธาน ก.อ.17 และหนาท่ีของเลขานุการ ก.อ. ขอบังคับ ก.อ.
ฯ พ.ศ. 2548 กําหนดใหประธาน ก.อ. มีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 

(1) เรียกประชุม ก.อ. หรือส่ังใหเลขานุการ ก.อ. เรียกหรือนัดประชุม ก.อ. 
(2)  ควบคุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปโดยเรียบรอย 
(3)  รักษาความสงบเรียบรอยในท่ีประชุม ก.อ. 
(4)  แตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการตามมติของท่ีประชุม 

                                                                                                                                            
ความสามารถอยางเดียวกันกับขาราชการตุลาการ และโดยที่การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการเปนไปโดยอิสระ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ทํานองเดียวกับงานของตุลาการ จึงสมควรกําหนดระเบียบขาราชการฝายอัยการ ซึ่งมี
ตําแหนงหนาที่เปนพนักงานอัยการไวใชบังคับแกพนักงานอัยการ ทํานองเดียวกับขาราชการตุลาการ เพ่ือสงเสริม
ระบบการยุติธรรมของประเทศใหดียิ่งขึ้น” 

15 พิมล  รัฐปตย , สถาบัน ก.อ. , ไมปรากฏสํานักพิมพ 2550, หนา 69 
16 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2521 มาตรา 20 วรรคทาย บัญญัติวา “....... ก.อ. มี

อํานาจออกขอบังคับวาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ” 
17 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 3 กําหนดใหประธาน ก.อ. เปนประธานในที่ประชุม ก.อ.  
ในกรณีที่ประธานไมมาประชุม ไมอยูในที่ประชุมจนไมอาจดําเนินการประชุมตอไปได หรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได ใหรองประธานเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานและรองประธานไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการอัยการในที่ประชุมเลือกกรรมการอัยการคนหน่ึงเปนประธาน 
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(5)  อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับนี้18 

ใหเลขานุการ ก.อ. เปนเลขานุการในท่ีประชุม ก.อ. โดยมีหนาท่ีดังน้ี 
(1)  ดําเนินการเรียกหรือนัดประชุม ก.อ. ตามคําส่ังของประธาน ก.อ. 
(2)  จัดระเบียบวาระการประชุม และจัดเตรียมสรรพเอกสารท่ีเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีของ ก.อ. ในท่ีประชุม 
(3)  เสนอใหมีการเลือกประธานในท่ีประชุมตามขอ 3 วรรคสอง 
(4)  ชวยประธานในที่ประชุมในการนับคะแนนเสียง 
(5)  รับผิดชอบและควบคุมการทํารายงานการประชุม 
(6)  แจงหรือยืนยันมติของท่ีประชุมไปยังผูท่ีเกี่ยวของ 
(7)  ปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย ขอบังคับ หรือตามท่ีประธานในท่ี

ประชุม ก.อ. มอบหมาย19 
(2)  การประชุม ก.อ. 
ในการประชุม ก.อ. ผูท่ีจะอยูในท่ีประชุมไดก็เฉพาะแต ก.อ. เลขานุการ ก.อ. 

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. และผูท่ีไดรับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม20 
การประชุม ก.อ. ยอมเปนไปตามกําหนดท่ีประธาน ก.อ. เรียกประชุมไว แตประธาน 

ก.อ. จะส่ังงดการประชุมตามท่ีเรียกหรือนัดไวแลวก็ไดเม่ือเห็นวาไมมีเร่ืองท่ีสมควรจะบรรจุเขา
ระเบียบวาระการประชุม 

ในกรณีท่ีประธาน ก.อ. เห็นสมควรเรียกประชุมเปนพิเศษ ก็ใหเรียกประชุมได 
ในระหวางท่ีประธาน ก.อ. พนจากตําแหนงและไมมีรองประธาน ก.อ. ทําหนาท่ี

ประธาน ก.อ. กรรมการอัยการจํานวนไมนอยกวาสองคน อาจเขาช่ือกันเรียกประชุม ก.อ. เพื่อ
ดําเนินการตาม มาตรา 15 ทวิ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 ได โดย
แจงให เลขานุการ ก.อ. ออกหนังสือนัดประชุม21 

การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

                                                 
18 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 4 
19 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 5 
20 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 6 
21 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 7 
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ประธาน ก.อ. จะนัดลวงหนา นอยกวานั้นก็ไดเม่ือเห็นวาเปนเร่ืองดวน เร่ืองจําเปน 
หรือมีเหตุสมควรประการอื่น22 

ใหเลขานุการ ก.อ. สงระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารท่ีเกี่ยวของไปใหกรรมการ
อัยการกอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนกรณีตามขอ 8 วรรคสอง และหากมีเหตุ
จําเปนจะสงเพิ่มเติมอีกในเวลาใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร23 

การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับดังนี้ 
(1)  เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
(2)  รับรองรายงานการประชุม 
(3)  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
(4)  เร่ืองท่ีคางพิจารณา 
(5)  เร่ืองท่ีเสนอใหม 
(6)  เร่ืองอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีประธาน ก.อ. เห็นสมควรจะจัดลําดับระเบียบวาระการประชุมเปนอยาง
อ่ืนก็ได 24 

ใหผูมาประชุมลงลายมือช่ือในบัญชีรายชื่อผูมาประชุมท่ีจัดเตรียมไวกอนเขาประชุม
ทุกคร้ัง 

กรรมการอัยการผูใดไมอาจมาประชุมตามท่ีกําหนด ใหแจงตอประธาน ก.อ. กอน
เร่ิมการประชุม 25 

การประชุมของ ก.อ. ตองมีกรรมการอัยการมาประชุมไมนอยกวาเจ็ดคนจึงจะเปน
องคประชุม 

ในการประชุมของ ก.อ. ถามีการพิจารณาเร่ืองเกี่ยวกับกรรมการอัยการผูใดโดยเฉพาะ   
ผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุมและลงมติในเร่ืองนั้น และมิใหนับผูนั้นเปนองคประชุมในเร่ืองนั้นดวย 

เม่ือพนกําหนดเวลานัดประชุมไปสามสิบนาทีแลวจํานวนกรรมการอัยการยังไมครบ
องคประชุม ประธานในท่ีประชุมจะส่ังใหเล่ือนการประชุมไปก็ได 26 

                                                 
22 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 8 
23 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 9 
24 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 10 
25 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 11 
26 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 12 
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ในการประชุม ก.อ. ใหท่ีประชุมพิจารณาไปตามลําดับท่ีจัดไวในระเบียบวาระการ
ประชุมทุกเร่ือง การเปล่ียนลําดับระเบียบวาระการประชุม การเล่ือนการประชุม หรือการปดประชุม 
หรือการยกเลิกประชุม กอนเสร็จส้ินระเบียบวาระการประชุมจะกระทําไดโดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมเทานั้น27 

(3)  การลงมติ และการตีความ 
การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการอัยการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 

การออกเสียงลงมติใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตท่ีประชุมโดยเสียงขางมากมีมติให
กระทําโดยวิธีการลงคะแนนลับ สวนวิธีการลงคะแนนลับใหเปนไปตามท่ีประธานกําหนด 

หากกรณีจําเปนเรงดวน กรรมการอัยการอาจลงมติโดยใชมติเวียนก็ได 28 
ประธานในท่ีประชุมจะส่ังใหรวมหรือแยกประเด็นในการพิจารณาหรือลงมติก็ได     

เวนแตท่ีประชุมเห็นเปนอยางอ่ืน29 
ถามีปญหาท่ีจะตองตีความขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของท่ีประชุมท่ีจะวินิจฉัย และ

เม่ือท่ีประชุมลงมติวินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหถือวาคําวินิจฉัยนั้นเปนอันเด็ดขาด30 
(4)  การเผยแพรรายงานการประชุม 
ใหเลขานุการ ก.อ. จัดทํารายงานการประชุม ก.อ. โดยบันทึกประเด็นท่ีประชุม

พิจารณาพรอมดวยความเห็นท้ังท่ีเปนความเห็นของสียงขางมากและความเห็นของเสียงขางนอย 
และมติของ ก.อ.31 

ใหทําสําเนารายงานการประชุมของ ก.อ. ซ่ึงท่ีประชุมรับรองแลวไวอยางนอยสอง
ชุด ณ สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเผยแพรตอขาราชการอัยการ 

รายงานการประชุมของ ก.อ. ทุกคร้ังจะตองมีรายช่ือกรรมการอัยการที่มาประชุม 
และท่ีไมมาประชุม32 

                                                 
27 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 13 
28 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 14 
29 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 15 
30 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 16 
31 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 17 
32 ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548 ขอ 18 
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การงดเผยแพรรายงานการประชุมท้ังหมดหรือบางสวน ในกรณีท่ีอาจเปนท่ีเสียหาย
แกทางราชการหรืออาจกระทบกระเทือนตอสิทธิของบุคคลใด ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุม33 

2)  รางระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยการประชุมและการลงมติ พ.ศ. ...... ซ่ึงออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 วรรค 3 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ 
พ.ศ.2553 วางขอกําหนดเกี่ยวกับอํานาจและหนาท่ีของประธาน ก.อ. และหนาท่ีของเลขานุการ ก.อ. 
การประชุม ก.อ. การลงมติ และการตีความ และการเผยแพรรายงานการประชุม ซ่ึงขณะนี้อยู
ระหวางข้ันตอนการดําเนินการประกาศใช 

ระเบียบ หรือขอบังคับขางตน มีสวนทําใหการดําเนินงานการประชุม ก.อ. ของผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และคนทํางานมีหลักในการยึดถือและปฏิบัติ แตไมอาจสนองตอบผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ 
และคนทํางานไดในหลายดาน เชน ระบบงาน ปญหาความบกพรอง ผิดพลาดของคน และขอมูล
เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนตาง ๆ เชน ขอมูลเพื่อประกอบการบรรจุระเบียบวาระชุมและการพิจารณา
ของท่ีประชุม แนวทางและเทคนิคการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน กรณีศึกษาท่ีเคยเกิดข้ึน ขอมูลเพื่อดําเนินการ
ตามมติท่ีประชุม เปนตน แตสภาพปญหาเร่ืองงาน และปจจัยดานคนและสารสนเทศ ดังกลาว 
ทฤษฏีการจัดการความรู และระบบการจัดการความรู (KMS) สามารถสนองตอบการบริหารจัดการ
ภารกิจงานการประชุม ก.อ. ดังกลาวไดอยางรอบดาน โดยทําใหคนทํางานเปล่ียนวิธีคิด วิธีทํางาน 
สรางระบบการจัดการความรูข้ึนรองรับภารกิจ รวบรวมขอมูลท้ังความรูหลัก ความรูสนับสนุน จัดทํา 
Knowledge Pack โดยสังเคราะหความรูท้ังท่ีเปน Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge จัดทํา
ระบบและชองทางรับฟงเสียงสะทอนขอคิดเห็น และต้ังผูรับผิดชอบการจัดเก็บขอมูลท่ีสําคัญไวใน
ระบบ และพัฒนาระบบตอไป 
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