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บทคัดยอ 
 

การดําเนินคดีอาญาเปนงานหลักท่ีสําคัญของพนักงานอัยการ  เร่ิมต้ังแตการรับสํานวนการ
สอบสวนจากพนักงานสอบสวน การพิจารณาสํานวน การส่ังสํานวน  การดําเนินคดีอาญาในช้ัน
ศาล และการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลสูง ในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความรวดเร็ว ถูกตองและเท่ียงธรรม ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานท่ี
สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดไว  ในการกํากับดูแลตนเองท่ีดี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดกําหนด
กระบวนการดังกลาวโดยมอบใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีในการกํากับดูแลการดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการในบังคับบัญชาใหเปนไปตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดโดยใหมีการายงาน
แสดงคดีท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองและไมริบของกลางและในการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงไดมอบให
อัยการศาลสูงมีเอกภาพในการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตนและมี
ศักยภาพในการคานและดุลการใชดุลพินิจของศาล โดยใหมีการรายงานคดีท่ีมีคําส่ังไมอุทธรณ – 
ไมฎีกา ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ังและแนวทางปฏิบัติท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด  หากพบขอบกพรองในการดําเนินคดีให
ดําเนินการตามแนวทางท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด แลวรายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเพื่อ
พิจารณาโดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดมอบใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ เปนผูพิจารณาเสนอรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินคดีดังกลาว ดังนั้น การตรวจสอบ
การดําเนินคดีของพนักงานอัยการจึงตองเปนระบบและมีมาตรฐานเหมือนกันท้ังประเทศ 

ทฤษฎีการสรางความรูและวินัยขอท่ีหารวมท้ังระบบการจัดการความรูเปนทฤษฏีและ
เคร่ืองมือท่ีใชเปนแนวทางในการสรางความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดสวนเสียไดวาสํานักงานอัยการ
สูงสุดมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการและการดําเนินการกับ
ขอบกพรองท่ีตรวจพบอยางเปนมาตรฐาน 
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งานคนควาแบบอิสระน้ีไดสรางระบบจัดการความรูตามทฤษฎีการสรางความรูและวินัยขอ
ท่ีหาเพื่อแกปญหาในการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใหเปนมาตรฐานและ
กาวสูความเปนองคแหงการเรียนรู ซ่ึงระบบจัดการความรูนี้จะสามารถชวยพัฒนาพนักงานอัยการ
ซ่ึงทําหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและลดขอบกพรองในการดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการได  
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Abstract 
 

Criminal proceeding is an important task of the prosecutor. From the questionnaire 
gathering among the officers, based on cases, order expressions, and criminal proceedings of the 
Supreme Court, the prosecutor must act quickly, as well as with accuracy and fairness.  
According to the standards set forth by the Attorney General’s Office, self-regulation is defined 
as the process by giving the official responsibility for overseeing the prosecution of the 
prosecutor.  The office shall be determined by the Attorney General to report a case where the 
final order is forfeiture and there is no act to sue.  Litigation in the Supreme Court allows 
prosecutors to examine the proceedings of the court.  The prosecutor has the potential to balance 
the discretion of the court. The reported case is an appeal against an order - not the supreme 
commander to monitor the performance of the prosecutor to comply with laws, regulations, orders 
and guidelines of the Attorney General’s Office.  If any defects are found in the proceedings to be 
conducted in accordance with the Attorney General’s Office then reports have to be given to the 
office for consideration and submitted to the Office of Special Prosecutor for evaluation.  With 
consideration to the audit report of such proceedings, the prosecutor must examine the 
proceedings of the systematic and uniform standards across the country. 
 

The 5th discipline theory and tools of knowledge management theory are used as the 
guidelines for building confidence within the stakeholders knowing that the Attorney General 
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Office has a monitoring system to eliminate defects, as well as being assure that the standards are 
implemented. 
 

This independent research has created a knowledge management system based on a 
theory of knowledge and the 5th discipline on the fifth to solve problems in criminal investigation 
of the prosecutor so that they would be able to comply with standards and learn from their 
experience. The management of this knowledge can help develop the prosecutor by validating 
performance and quality, as well as to reduce defects in the proceedings. 


