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๑ 
 

องค์กรอัยการกับหลักนิติธรรม 
 

ปัจจุบันมีผู้กล่าวถึงหลักนิติธรรมกันมาก  แม้ในสภาวการณ์ที่นักคิด นักกฎหมายอาจอธิบาย
และเข้าใจความหมาย องค์ประกอบ สาระสําคัญและความสําคัญของหลักนิติธรรมแตกต่างกันไป เช่น 

หลักนิติธรรม ไม่ใช่กฎหมายแต่มันหมายถึงหลักยุติธรรมสากล หลักความถูกต้องที่คนทั่วไป
ยอมรับ 

หลักนิ ติธรรม  นอกจากจะให้หมายถึงการปกครองโดยกฎหมายแล้วยังหมายถึง             
“การแสวงหาความยุติธรรมโดยอาศัยตัวบทกฎหมาย” ด้วย 

หลักนิติธรรม โดยรวมหมายถึง หลักการปกครองโดยกฎหมายมิใช่การปกครองตามอําเภอใจ
และเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นหลักในการที่จะป้องกันและแก้ไขเยียวยา     
การใช้อํานาจรัฐตามอําเภอใจของฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 

หลักนิติธรรม นอกจากจะหมายถึง “การปกครองท่ีทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย” แล้ว
ยังมีความหมายถึง “การแสวงหาความยุติธรรมซึ่งเป็นเหตุเป็นผลกันตามธรรมชาติหรือเป็นความ
ยุติธรรมตามธรรมชาติอันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญและมีความศักด์ิสิทธ์ิอยู่เหนือกว่าตัวอักษรของตัวบท
กฎหมายน้ันเอง” อีกด้วย 

จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักนิติธรรม  คือการปกครองโดยกฎหมายที่มุ่งเน้นไปยัง 
๑. การตีความเพ่ือใช้กฎหมายต้องเป็นธรรม 
๒. ความยุติธรรมที่อยู่เหนือกฎหมายลายลักษณ์อักษร1 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ได้มีการ       

วางหลักนิติธรรมไว้ โดยบัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภา รัฐมนตรี ศาลรวมทั้งองค์กร         
ตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม  

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ ๓ แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มาตรา ๗๘ (๖) ยังได้บัญญัติ 
ไว้ว่า “รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปน้ี.... (๖) 
ดําเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ ให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของรัฐ           
ตามกฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐดําเนินการอย่างเป็นอิสระเพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม” 
 
องค์กรอัยการกับหลักนิติธรรม 

 
ในฐานะที่องค์กรอัยการเป็นหน่วยงานของรัฐ การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการจะต้อง

เป็นไปตามหลักนิติธรรมแค่ไหนเพียงไรน้ัน  ตามกฎหมายองค์กรอัยการ2 ได้กําหนดให้การปฏิบัติ

                                                            
1 บทความของ ส.อ.เอกชัย อุทธิยา  ค้นหาจากเวปไซต์ http://www.l๓nr.org/posts/๒๙๗๘๗๖ 
2 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘ 



๒ 
 

หน้าที่ขององค์กรอัยการต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว (องค์กรอัยการประกอบด้วย คณะกรรมการอัยการ 
อัยการสูงสุดและพนักงานอัยการอ่ืน) 

สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนจากกฎหมายองค์กรอัยการก็คือ อะไรคือหลักนิติธรรมสาระสําคัญหรือ
องค์ประกอบของหลักนิติธรรมมีอะไรบ้างและถ้าหากมีการฝ่าฝืนไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมแล้วผล  
จะเป็นอย่างไร  

พิจารณาเห็นว่า  องค์กรอัยการเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายหรือ  
การใช้อํานาจรัฐซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ดังน้ัน ความหมายของ หลักนิติธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอัยการ น่าจะหมายถึง หลักการใช้อํานาจรัฐหรือปฏิบัติหน้าที่       
โดยยึดหลักกฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ ซ่ึงเป็นระบบที่สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นหลัก  
ในการป้องกันและแก้ไขเยียวยาการใช้อํานาจรัฐตามอําเภอใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร        
เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน    

ปัญหาท่ีต้องพิจารณาว่า อะไรเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดหลักนิติธรรมขึ้นภายในองค์กร
อัยการหรืออะไรจะเป็นหลักประกันที่จะทําให้ประชาชนเชื่อม่ันได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
อัยการซึ่งมีพนักงานอัยการอยู่เป็นจํานวนมากน้ันจะเป็นไปตามหลักนิติธรรมอย่างแท้จริง 

 องค์ประกอบหรือหลักประกันโดยพ้ืนฐานน่าจะได้แก่ มโนธรรมของพนักงานอัยการที่
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอัยการน่ันเอง มโนธรรมที่ว่าน้ีก็คือ การตัดสินในทางปฏิบัติของสติปัญญาของ
พนักงานอัยการผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทําให้เขาตัดสินใจ ณ ขณะน้ันว่าเขาควรทําสิ่งที่เห็นว่าดีและ
หลีกเลี่ยงสิ่งที่เห็นว่าช่ัว เมื่อเผชิญกับข้อเลือกทางศีลธรรม มโนธรรมสามารถทําการวินิจฉัยตัดสินได้
อย่างถูกต้อง เมื่อดุลพินิจน้ันสอดคล้องกับเหตุผลและหลักนิติธรรมหรือในทางกลับกันดุลพินิจน้ันอาจ
ผิดพลาดได้เมื่อมโนธรรมวินิจฉัยตัดสินโดยละเลยเหตุผลและหลักนิติธรรม  ปัญหาว่าเราจะป้องกัน 
มิให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดหรือมโนธรรมที่วินิจฉัยตัดสินโดยละเลยเหตุผลและหลักนิติธรรม
ได้อย่างไร 

คําตอบในเร่ืองดังกล่าวน่าจะอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
๑. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์กร 
๒. ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรอัยการ 
๓. วินัยขององค์กร   

ซ่ึงองค์ประกอบดังกล่าว จะช่วยป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่ผิดพลาดหรือมโนธรรมที่วินิจฉัย
ตัดสินโดยละเลยเหตุผลและหลักนิติธรรม ได้ดังนี้ 
 

๑. ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติงานขององค์กร 
องค์กรอัยการเป็นองค์กรที่มีพนักงานอัยการปฏิบัติงานอยู่เป็นจํานวนมากและได้ดํารงอยู่เป็น

เวลากว่า ๑๒๐ ปีแล้ว  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาองค์กรอัยการได้สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับ
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ในการอํานวยความยุติธรรม รักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานจริยธรรม ไม่ว่าจะปฏิบัติงานในที่ใดและ
ในสถานการณ์ใด จากความยึดมั่นที่มีต่อหลักการ การมีเป้าหมายร่วมกันและการปฏิบัติงาน       



๓ 
 

อย่างรับผิดชอบช่วยให้องค์กรอัยการสามารถนําเอาประสบการณ์ต่างๆ มากลั่นกรองเป็นระเบียบ
แบบแผนในการปฏิบัติงานข้ึน ซึ่งระเบียบแบบแผนดังกล่าวที่สร้างขึ้นช่วยให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานอัยการในสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักนิติธรรม   

ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการได้กําหนดหลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการไว้ ดังน้ี3  “พนักงานอัยการมีอํานาจ
หน้าที่ในการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยจักต้องกระทําด้วยความรวดเร็ว เท่าเทียมกันและเป็นธรรม กับทั้งต้องกระทําให้เป็นที่
เช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน 

พนักงานอัยการเป็นทนายแผ่นดิน และเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการตรวจสอบ และค้นหา
ความจริงในคดีอาญา การควบคุมการดําเนินคดีอาญาของรัฐ เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน และเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจําเลย ให้พนักงานอัยการคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนด้วย ส่วนบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เสียหายและพยาน พนักงานอัยการพึงให้ความคุ้มครองและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย           
บัญญัติไว้” 

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ ได้กําหนด
หลักการดําเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการไว้ดังน้ี4 “พนักงานอัยการมีอิสระในการดําเนินคดีเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐภายในขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงาน
อัยการสูงสุด” 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ยังต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอีกด้วย  พนักงานอัยการไม่เพียงแต่จะต้องอ่านระเบียบปฏิบัติ
ต่างๆ ที่มีอยู่เท่าน้ัน  หากยังต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ระเบียบต่างๆ อีกทั้งยังต้องตระหนักเสมอว่าการกระทําและการตัดสินใจภายใต้ระเบียบปฏิบัติ
ราชการเป็นสิ่งที่กําหนดค่านิยม วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีขององคก์รด้วย 

 
๒. ระบบการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรอัยการ 
แม้พนักงานอัยการจะมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม5 แต่ใน      

การปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการน้ันจะมีระบบการตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ดังน้ี 

 
๒.๑  ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในองค์กร   
ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในองค์กร จะมีกระบวนการ ขั้นตอน และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องดังต่อไปน้ี 
                                                            
3 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕ 
4 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ 
5 พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ 



๔ 
 

 
๒.๑.๑ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน  
ในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการจะมีผู้บังคับบัญชาคอยกํากับดูแลตามสายงาน

การบังคับบัญชา ยกตัวอย่างเช่น ระเบียบว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการได้กําหนด
วิธีการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ดังน้ี6 

อธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการที่กําหนดในกฎหมายและคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด
นโยบายและแผน จัดองค์กรบริหารงานบุคคล อํานวยการ ประสานงานการปฏิบัติราชการ ควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด 

รองอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่กําหนดในกฎหมายและคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดรองจากอธิบดี มีอํานาจ
หน้าที่อํานวยการ ประสานงานการปฏิบัติราชการ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงาน
อัยการสูงสุด และอธิบดี  

หัวหน้าพนักงานอัยการ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่กําหนดในกฎหมายและคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจ
หน้าที่อํานวยการ ประสานการปฏิบัติราชการ ควบคุม ตรวจสอบการดําเนินคดี ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด อธิบดี และรองอธิบดี 

 
๒.๑.๒  การตรวจสอบและควบคุมโดยอัยการศาลสูง  
 ในกรณีที่มีการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาล  การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ     

จะถูกตรวจสอบโดยอัยการศาลสูงอีกช้ันหน่ึงด้วย7    
ในทางปฏิบัติเมื่อศาลช้ันต้นมีคําพิพากษาแล้ว  พนักงานอัยการประจําศาลช้ันต้น

จะต้องเสนอสํานวนให้พนักงานอัยการศาลสูงเป็นผู้พิจารณาว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่  ในกรณีที่
อัยการศาลสูงพบข้อบกพร่องในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันต้นหรือในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันต้นตามระเบียบน้ี ถ้าเป็นข้อบกพร่องที่เห็นสมควรแนะนํา
การปฏิบัติราชการ ให้อัยการศาลสูงทําความเห็นเสนออัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง หรืออัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีศาลสูงภาคตามลําดับช้ันจนถึงอธิบดีอัยการเพ่ือพิจารณา 

ถ้าอธิบดีอัยการเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องที่สมควรแนะนําการปฏิบัติราชการก็แนะนํา
การปฏิบัติราชการแล้วรายงานให้สํานักงานอัยการสูงสุดทราบ หากเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย
เห็นควรยุติก็ให้สั่งยุติ 

กรณีเป็นข้อบกพร่องถึงขนาดที่จะเกิดความเสียหายและไม่อาจแก้ไขได้ ให้รายงาน
สํานักงานอัยการสูงสุด 
                                                            
6 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ 
7 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีอาญาชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๔ 



๕ 
 

การแนะนําการปฏิบัติราชการตามวรรคสอง ให้อธิบดีอัยการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ระดับอธิบดีอัยการภาคหรืออธิบดีอัยการอ่ืนที่พนักงานอัยการผู้ น้ันสังกัดอยู่เป็นผู้ดําเนินการ          
หากอธิบดีอัยการดังกล่าวมีความเห็นเห็นอย่างอ่ืน ให้รายงานอัยการสูงสุดพิจารณา 

 
๒.๑.๓ การตรวจสอบและควบคุมโดยผู้ตรวจการอัยการ    
ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจการอัยการ8 

ได้กําหนดให้ ผู้ตรวจการอัยการ รับผิดชอบการตรวจราชการในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย มีอํานาจ
หน้าที่ ตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เฉพาะงานราชการที่อยู่
ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังต่อไปน้ี 

๑.  ตรวจ แนะนํา ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบงานและรับทราบ
ข้อคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการต่างๆ 

๒.  สั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติใดๆ             
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือ
ประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรงและเม่ือผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงาน    
อัยการสูงสุดเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยด่วน 

๓.  สั่งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ช้ีแจงให้ถ้อยคํา ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณา  

๔.  สอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเมื่อได้รับคําสั่ง 
๕.  ตรวจเย่ียม สดับตรับฟังทุกข์สุข และความคิดเห็นตลอดจนให้คําแนะนํา ช้ีแจง 

และให้ความช่วยเหลือให้กําลังใจและบํารุงขวัญเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประมวลผลการดําเนินการดังกล่าว 

๖.  ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่ออัยการสูงสุดเพ่ือทราบ 
พิจารณา หรือ วินิจฉัยสั่งการ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ 

ในทางปฏิบัติหลายปีที่ผ่านมา  องค์กรอัยการจะมีผู้ตรวจการอัยการที่ทําหน้าที่
ตรวจราชการในกรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ คน และตรวจราชการในต่างจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาค ๑ 
ถึง ๙  อีก ๙ คน  โดยในแต่ละปีผู้ตรวจการอัยการจะได้รับมอบหมายให้ออกตรวจราชการในกรณี
ปกติปีละ ๑ – ๒ ครั้ง  ซึ่งผู้ตรวจการอัยการจะตรวจราชการในประเด็นใดบ้างน้ัน จะขึ้นอยู่กับ         
ดุลยพินิจของผู้ตรวจการอัยการแต่ละคนซึ่งมีแนวความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งน้ีผู้ตรวจการ
อัยการส่วนใหญ่จะทําการตรวจราชการในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. การปฏิบัติราชการในส่วนที่เก่ียวกับงานประจํา ได้แก่การดําเนินคดีต่างๆ          
ที่เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ งานให้คําปรึกษากฎหมายและงานตอบข้อหารือแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และงานช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

                                                            
8 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจการอัยการ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘ , ๙ 



๖ 
 

๒. การปฏิบัติราชการในส่วนที่ เ ก่ียวกับงานสนับสนุน ได้แก่งานวิชาการ           
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนงานและ
โครงการต่างๆ และการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดต่างๆ  เป็นต้น 
 

๒.๑.๔  การตรวจสอบและควบคุมโดยสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล  
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล เป็นหน่วยงานในสังกัดของสํานักงานวิชาการ            

ซึ่งจะรับผิดชอบในการกํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ      
ว่าเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือไม่ โดยในทางปฏิบัติสํานักงานดังกล่าว          
จะรับผิดชอบในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ดังน้ี  

๑. รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ รูปแบบ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี
และงานอ่ืนของพนักงานอัยการ งานตรวจวิเคราะห์สํานวนจากรายงานท่ีตรวจสอบตามกรอบภารกิจ
และการแนะนําตักเตือนการปฏิบัติราชการ  งานตรวจวิเคราะห์สํานวนจากการมอบหมายของอัยการ
สูงสุดหรือหน่วยงานอ่ืนและการแนะนําตักเตือนการปฏิบัติราชการ งานวิเคราะห์และทําความเห็น
เรื่องทั่วไป งานตอบข้อหารือปัญหาในเร่ืองระเบียบต่างๆ งานร่างหรือแก้ไขระเบียบคําสั่งและ
หนังสือเวียน  

๒. กํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอัยการสูงสุดว่าเป็นไปตามระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการหรือไม่ 

๓. ตรวจวิเคราะห์และทําความเห็นรายงานคดีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ 

๔ .งานตรวจวิเคราะห์และทําความเห็นรายงานคดีที่มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง             
ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว           
พ.ศ. ๒๕๓๔  

๕ . งานตรวจวิเคราะห์และทําความเห็นรายงานคดีที่มีคําสั่งไม่ริบของกลาง         
ในคดีอาญา 

๖. งานตรวจวิเคราะห์และทําความเห็นรายงานคดีพิเศษเฉพาะเรื่อง เช่น กรณีใช้
ยานพาหนะมาประลองความเร็วในทางสาธารณะ กรณีขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้อ่ืน  

๗. งานตรวจวิเคราะห์และทําความเห็นรายงานคดีสําคัญ  
๘. งานตรวจวิเคราะห์และความเห็นรายงานคดีที่สั่งไม่อุทธรณ์ไม่ฎีกา  
๙. งานตรวจวิเคราะห์รายงานการถอนฟ้อง  
ในการตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติราชการดังกล่าว  หากพบว่าพนักงานอัยการ

คนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ หากเป็นเร่ืองเล็กน้อยไม่เสียหายแก่ทางราชการ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลก็จะทําการแนะนําตักเตือนการปฏิบัติราชการแก่บุคคลดังกล่าว  
หากเป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือเกิดเสียหายกับทางราชการ ก็จะเสนออัยการสูงสุดให้ดําเนินการทางวินัย   
               

๒.๑.๕ การตรวจสอบและควบคุมโดยสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอ    
ความเป็นธรรม   



๗ 
 

  สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม เป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด  ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมในการดําเนินคดีอาญา
ต่างๆของพนักงานอัยการในกรณีที่ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจําเลยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการดําเนินคดีและได้ย่ืนคําร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด 
  ในทางปฏิบัติเมื่อมีผู้ใดร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ๆ จะส่งเรื่องให้
สํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรมเพ่ือทําการตรวจสอบ  โดยในการตรวจสอบ     
จะส่งเรื่องให้หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องทําบันทึก ช้ีแจงกลับมายังสํานักงานอัยการพิเศษฝ่าย                 
คดีร้องขอความเป็นธรรม จากนั้นสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรมก็จะพิจารณา
ทําความเห็นเสนออัยการสูงสุดว่าควรยุติเรื่องหรือจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ร้องขอความเป็นธรรม
อย่างไรบ้าง 

 
๒.๒ ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายนอก 
 

ในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้  
 
๒.๒.๑ การตรวจสอบสอบการดําเนินคดีอาญาโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ                

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด    
 ในการดําเนินคดีอาญา เมื่อพนักงานอัยการได้รับความเห็นและสํานวนจาก

พนักงานสอบสวน  ถ้าพนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องก็จะออกคําสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาต่อ
ศาลแต่ถ้ามีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องก็จะออกคําสั่งไม่ฟ้อง ทั้งน้ีในกรณีที่มีคําสั่งไม่ฟ้องและคําสั่งน้ัน
ไม่ใช่ของอัยการสูงสุด  ถ้าในกรุงเทพมหานครพนักงานอัยการจะต้องรีบส่งสํานวนการสอบสวน 
พร้อมกับคําสั่งไปเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ถ้าในจังหวัดอ่ืนให้รีบส่งสํานวนการสอบสวน    
พร้อมกับคําสั่งไปเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แย้งคําสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการให้ส่งสํานวนพร้อมกับความเห็นที่แย้งกันไปยังอัยการสูงสุดเพ่ือช้ีขาด                         

 ซึ่งวิธีการดังกล่าวข้างต้น ให้นํามาบังคับในการที่พนักงานอัยการจะไม่อุทธรณ์      
ไม่ฎีกาหรือถอนฟ้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาโดยอนุโลม9  

นอกจากน้ัน ตามมาตรา ๒๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังให้
อํานาจฟ้องของพนักงานอัยการและผู้เสียหายต่างเป็นเอกเทศไม่ขึ้นแก่กัน แต่ละฝ่ายไม่มีอํานาจไป
ยับย้ังการฟ้องของอีกฝ่ายหน่ึง และในคดีอาญาเรื่องหน่ึงอาจมีโจทก์คนเดียว คือ พนักงานอัยการหรือ
ผู้เสียหายหรืออาจมีทั้งพนักงานอัการและผู้เสียหายเป็นโจทก์และในกรณีเช่นน้ีการเป็นโจทก์อาจเป็น

                                                            
9 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓, ๑๔๕ 



๘ 
 

ร่วมกันหรือแยกกันก็ได้10  ซึ่งถือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

 
๒.๒.๒ การตรวจสอบการดําเนินคดีแพ่งหรือปกครองโดยตัวความ11    

การแจ้งฐานะคดีและการไม่รับว่าต่างคดีที่พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปคดี
เสียเปรียบอีกฝ่ายหน่ึง เช่น คดีขาดอายุความ คดีขาดพยานหลักฐานอันเป็นสาระสําคัญ หรือกรณีที่
คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงไม่ต้องรับผิดให้พนักงานอัยการเจ้าของสํานวนเสนอความเห็นควรแจ้งฐานะคดี
ตามลําดับช้ันถึงอธิบดี เมื่ออธิบดีเห็นพ้องด้วยก็ให้แจ้งฐานะคดีไปยังตัวความก่อนย่ืนฟ้องคดี 

คดีระหว่างส่วนราชการกับเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจกับเอกชน หากพนักงานอัยการ
เห็นว่าไม่ควรรับดําเนินคดีให้แจ้งฐานะคดีพร้อมด้วยเหตุผลที่จะไม่รับดําเนินคดีให้ตัวความทราบ  
หากตัวความยังขอให้ดําเนินคดีต่อไปและอธิบดีไม่เห็นด้วยกับตัวความให้ส่งสํานวนไปยังสํานักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายการยุติในการดําเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สํานักงานคดี
อัยการสูงสุดพิจารณาเสนออัยการสูงสุด 

คดีใดจะขาดอายุความฟ้องร้อง ให้รีบแจ้งฐานะคดีพร้อมแจ้งตัวความให้ส่งเงิน           
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีโดยเร็ว และให้ดําเนินการฟ้องคดีภายในกําหนด          
อายุความโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาการแจ้งฐานะคดีของตัวความ 

 
๒.๒.๓ การตรวจสอบและควบคุมโดยองค์กรอิสระ  
การปฏิบัติงานขององค์กรอัยการสามารถถูกตรวจสอบได้โดยองค์กรอิสระ ดังนี้                  
 
(๑)  ผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรอัยการ โดยการ

พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคําร้องเรียนในกรณี12 
ก. การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
ข. การปฏิบัติหรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่  ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน

หรือประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการน้ันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ก็ตาม 
ค. การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ      

ด้วยกฎหมาย 
การใช้อํานาจหน้าที่ดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินจะดําเนินการเมื่อมีการร้องเรียน

เกิดขึ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของประชาชนส่วนรวมหรือเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจพิจารณาและ
สอบสวนโดยไม่มีการร้องเรียนได้   
                                                            
10 หนังสือหน้า ๘๖ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม ๑ ของศาสตราจารย์ คะนึง ฤาไชย แก้ไขเพิ่มเติมโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ 
11 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๕ 
12 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ 



๙ 
 

 ในทางปฏิบัติกรณีมีผู้ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
จะส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบ  เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบแล้วเห็นว่าเรื่องที่
ร้องเรียนไม่มีมูลก็จะยุติเรื่องแล้วแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ  หากมีมูลตามที่ร้องเรียนก็จะแนะนํา
การปฏิบัติราชการหรือว่ากล่าวตักเตือนหรือดําเนินการทางวินัยแล้วแต่กรณีกับผู้ที่ถูกร้องเรียนต่อไป 

 
(๒)  คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการอาจถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ   

ไต่สวนดําเนินคดีอาญาในกรณีต่อไปน้ี 13 
ก. กรณีถูกกล่าวหาพนักงานอัยการว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทํา

ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  
ข. กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีเหตุอันควรสงสัย

พนักงานอัยการว่ากระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดไม่มีมูลให้  
ข้อกล่าวหาน้ันตกไป ถ้ามีมูลความผิดทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาจะถูกดําเนินการทางวินัย ถ้ามีมูลความผิด
ทางอาญาผู้ถูกกล่าวหาจะถูกดําเนินคดีอาญา14 

นอกจากการไต่สวนดําเนินคดีอาญาดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีอํานาจ             
ไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีดังต่อไปน้ี 

ก. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสํานวนพร้อมทั้งความเห็นเสนอต่อวุฒิสภาใน        
การถอดถอนอัยการสูงสุด หรือรองอัยการสูงสุด ออกจากตําแหน่ง ในกรณีที่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์
ร่ํารวยผิดปกติ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทําต่อผิดตําแหน่งหน้าที่ราชการ ส่อว่ากระทํา
ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง15 

ข. ไต่สวนข้อเท็จจริงว่าพนักงานอัยการร่ํารวยผิดปกติเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สิน         
ตกเป็นของแผ่นดิน16 

 
๓. วินัยขององค์กร   

  วินัยขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่จะคอยประคับประคองให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานอัยการเป็นไปตามหลักนิติธรรม เน่ืองจากพนักงานอัยการจะถูกกําหนดให้ต้องรักษาวินัย        
โดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมาย17  ทั้งน้ี วินัยข้อสําคัญที่พนักงาน
อัยการต้องรักษาโดยเคร่งครัดได้แก่ การถือและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการของ
                                                            
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๔ , ๘๘ 
14 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๑ 
15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ , ๕๘ 
16 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๙ ,๗๕ 
17 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖๐  



๑๐ 
 

องค์กรน่ันเอง18  ซึ่งระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการจะมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับหลักนิติ
ธรรมดังกล่าวแล้วในข้อที่ ๑  ทั้งน้ีการตรวจสอบทางวินัยขององค์กรอัยการมีกระบวนการและขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี19 

๑. เมื่อข้าราชการอัยการผู้ใดถูกกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย 
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการผู้น้ัน ซึ่งได้แก่ อัยการสูงสุด, อธิบดีอัยการ, อธิบดีอัยการภาค,  
อัยการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะต้องพิจารณาดําเนินการสอบสวนช้ันต้นเพ่ือให้ได้ความจริงและ         
เป็นธรรมโดยมิชักช้า 

๒. ในการสอบสวนช้ันต้น ผู้บังคับบัญชาอาจมอบหมายข้าราชการอัยการที่มีอาวุโส
ไม่ตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือ แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนช้ันต้น เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนช้ันต้น
แทนก็ได้  

๓. ผู้ดําเนินการสอบสวนช้ันต้นต้องดําเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน        
ที่เก่ียวข้องแล้ว สรุปความเห็นเสนอว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําผิดวินัยกรณีไหนหรือไม่ ตามมาตราใด             
ควรลงโทษสถานใดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา             
โดยสอบสวนให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งต้ังแล้วแต่กรณี หากมีเหตุ
จําเป็นซึ่งจะสอบสวนไม่ทันภายในกําหนดเวลาน้ัน ก็ให้ขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาขยายเวลาออกไปได้
อีกไม่เกินสองครั้งแต่ละครั้งไม่เกินสามสิบวันและต้องแสดงเหตุที่ต้องขยายไว้ด้วยทุกครั้ง แต่ถ้าขยาย
เวลาแล้วยังคงสอบสวนไม่เสร็จ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมแสดงเหตุ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะให้
สอบสวนภายในเวลาที่กําหนดตามท่ีจําเป็นก็ได้ 
                      ๔. ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ก. ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทําผิดวินัยหรือการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิด
วินัยให้สั่งยุติเรื่องแล้วรายงานอัยการสูงสุดเพ่ือทราบและพิจารณา 

ข. ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้รายงานตามลําดับถึงอัยการสูงสุด 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการอัยการ(ก.อ.)พิจารณา    

ค. การกระทําของผู้ถูกกล่าวหามีมูลเป็นกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้
ผู้บังคับบัญชาผู้ดําเนินการสอบสวนช้ันต้นสรุปข้อเท็จจริง ทั้งแสดงความเห็นว่ามีมูลเป็นการกระทําผิด
วินัยร้ายแรงกรณีใด ตามมาตราใด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ แล้วรายงาน
ตามลําดับถึงอัยการสูงสุด  

กรณีตามข้อ ก, ข และ ค  หากอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้
กระทําผิดวินัยหรือการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นความผิดวินัย ให้สั่งยุติเรื่องได้ หรือเห็นว่าเป็น
กรณีกระทําผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทําทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือ
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

                                                            
18 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗๑  
19 ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนชั้นต้น กรณีข้าราขการอัยการถูกกล่าวหา
หรือเป็นท่ีสงสัยว่ากระทําผิดวินัย และการรายงานผลการสอบสวนชั้นต้นท่ีปรากฏว่ามีมูลเป็นการกระทําผิดวินัย
ร้ายแรง พ.ศ. ๒๕๕๔ 



๑๑ 
 

๕. หากอัยการสูงสุดเห็นว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาในข้อ ๔ มีมูลเป็นกรณีผิด
วินัยอย่างร้ายแรง ให้รายงานประธาน ก.อ. เพ่ือเสนอ ก.อ. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทําการ
สอบสวนต่อไป (คณะกรรมการสอบสวน หมายความว่า คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย                 
อย่างร้ายแรง) 
  อาศัยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า ในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการน้ัน 
พนักงานอัยการไม่สามารถใช้ดุลพินิจได้ตามอําเภอใจ เน่ืองจากมีกระบวนการตรวจสอบทั้งจาก
ภายในองค์กรและจากหน่วยงานภายนอกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน องค์กรอัยการจึงเป็นองค์กรบังคับ
ใช้กฎหมายที่ใช้หลักนิติธรรมในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน
และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 


