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การดําเนินคดีอาญาเปนงานหลักที่สําคัญของพนักงานอัยการ เริ่มตั้งแตการรับสํานวนการ
สอบสวนจากพนักงานสอบสวน การพิจารณาสํานวน การสั่งสํานวน การดําเนินคดีอาญาในชั้น
ศาล และการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาลสูง ในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พนักงาน
อัยการจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว ถูกตองและเที่ยงธรรม ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานที่
สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดไว ในการกํากับดูแลตนเองที่ดี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดกําหนด
กระบวนการดั ง กล า วโดยมอบให ผู บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น คดี ข อง
พนักงานอัยการในบังคับบัญชาใหเปนไปตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดโดยใหมีการายงาน
แสดงคดีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไมฟองและไมริบของกลางและในการดําเนินคดีในชั้นศาลสูงไดมอบให
อัยการศาลสูงมีเอกภาพในการตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลชั้นตนและมี
ศักยภาพในการคานและดุลการใชดุลพินิจของศาล โดยใหมีการรายงานคดีที่มีคําสั่งไมอุทธรณ –
ไมฎีกา ใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คําสั่งและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงานอัยการสูงสุด หากพบขอบกพรองในการดําเนินคดีให
ดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานอัยการสูงสุด แลวรายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเพื่อ
พิจารณาโดยสํานักงานอัยการสูงสุดไดมอบใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ เปนผูพิจารณาเสนอรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินคดีดังกลาว ดังนั้น การตรวจสอบ
การดําเนินคดีของพนักงานอัยการจึงตองเปนระบบและมีมาตรฐานเหมือนกันทั้งประเทศ
ทฤษฎีการสรางความรูและวินัยขอที่หารวมทั้งระบบการจัดการความรูเปนทฤษฏีและ
เครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการสรางความเชื่อมั่นตอผูมีสวนไดสวนเสียไดวาสํานักงานอัยการ
สู ง สุ ด มี ร ะบบการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ร าชการของพนั ก งานอั ย การและการดํ า เนิ น การกั บ
ขอบกพรองที่ตรวจพบอยางเปนมาตรฐาน

จ

งานคนควาแบบอิสระนี้ไดสรางระบบจัดการความรูตามทฤษฎีการสรางความรูและวินัยขอ
ที่หาเพื่อแกปญหาในการตรวจสอบการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใหเปนมาตรฐานและ
กาวสูความเปนองคแหงการเรียนรู ซึ่งระบบจัดการความรูนี้จะสามารถชวยพัฒนาพนักงานอัยการ
ซึ่งทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานและลดขอบกพรองในการดําเนินคดีของ
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.

