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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทาง  
ในการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้วิธี
วิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการวิจัย คือ 1) บุคลากรภายใน
องค์กรบางส่วนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลและยังขาดจิตส านึกตามหลักธรรมาภิบาล  
2) การบริหารงานถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองท าให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวน
คดีพิเศษไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา ประกอบด้วย  
1) ต้องจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นประจ าทุกปี  
และควรจัดให้มีหลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” และการจัดตั้ง “คณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2) จัดโครงสร้างหน่วยงานและการสร้างกลไกการปฏิบัติงานของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระเพ่ิมมากขึ้น และไม่ถูก
แทรกแซงการปฏิบัติงานจากบุคคล คณะบุคคล หรือผู้มีอิทธิพลเพ่ือให้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการท าวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1 ) กรมสอบสวน
คดีพิเศษไม่ควรอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใด หรือควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  2) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนา 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกต าแหน่งและทุกระดับ
หมุนเวียนกันเข้าร่วม 3) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดให้มีการอบรบให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
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บทน า 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน
นานาชาติว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้องค์การประสบความส าเร็จ โดยมีการน าค าว่า Good 
Governance มาใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยปรากฏในรายงานของธนาคารโลก (World Bank) 
และต่อจากนั้นมาก็มีองค์การและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับ Good Governance มากยิ่งขึ้น 
เช่น คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมส าหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (The United 
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) ส านั กงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และองค์การ
เพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and 
Development : OECD) เป็นต้น  
 ส าหรับประเทศไทยแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลายภายหลังเกิดปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤติต้มย ากุ้ง” 
ซึ่งได้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อทุกภาคส่วนของสังคม  โดยสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความหย่อน
ประสิทธิภาพของกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง การบริหารราชการ  การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
และการทุจริตมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นความรับผิดชอบของภาคราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง 
และฝ่ายข้าราชการประจ า ขณะเดียวกันภาคประชาชนอันเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศ 
ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความตื่นตัวและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตระหนักในสิทธิและหน้าที่  
ของแต่ละฝ่ายเพ่ิมขึ้น หากความอ่อนแอและหย่อนประสิทธิภาพดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่ างแท้จริง
และรีบด่วน โอกาสที่จะน าพาประเทศให้ฟ้ืนตัวจากวิกฤติดังกล่าวย่อมเป็นไปได้ยาก ทั้งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น 
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนคือการขจัดสาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 
(Good Governance) จึงได้รับความสนในอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะองค์การภาครัฐซึ่งได้ให้ความส าคัญ
และน าแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสู่ประชาชน โดยมุ่งให้เกิด
ความเป็นอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุมให้ผู้บริหารสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย 
สถาบันที่ท าหน้าที่บริหารงานภาครัฐ นอกจากจะต้องก าหนดบทบาทของตนอย่างชัดเจนแล้ว หน่วยงาน
ภาครัฐต้องมีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบในการใช้อ านาจและการด าเนินงานอีกด้วย (อริย์ธัช  แก้วสะบ้า 
อ้างถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ส านักวิชาการ, 2560, หน้า. 1-3) 
 ภายหลังจากแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) เข้ามาแพร่หลายในประเทศไทย
ได้มีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาหลายค า อาทิ ธรรมาภิบาล ประชารัฐ ธรรมรัฐ ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี การปกครองโดยธรรม กรอบการก ากับดูแลที่ดี บรรษัทภิบาล เป็นต้น ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรี 
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ได้มีมติให้ใช้ค าว่า “ระบบการบริหารและการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล” ซึ่งความหมายว่า ระบบโครงสร้าง กระบวนการต่าง ๆ ที่ได้วางแนวปฏิบัติ
หรือวางกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพ่ือให้ส่วนต่าง ๆ ของสังคมมีการ
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พัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเป็นธรรม นอกจากนี้ การบริหารงานภาครัฐได้ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า เปิดเผย โปร่งใส 
และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งท าให้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และวิธีการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่การเป็นองค์การสมัยใหม่  การท างานเชิงรุก 
แบบบูรณาการ คล่องตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะสูงและสามารถรองรับต่อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างก้าว
กระโดดในปัจจุบันได้และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 103-104) กล่าวว่า ในการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ
ดังนี้ 
 1) หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่  
ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการ
ปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
 2) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง 
ไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็น
นิสัยประจ าชาติ 
 3) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุง
กลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการ 
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 4) หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ 
การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 
 5) หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพ  
ในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 
 6) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการ  
ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงแนวทาง รูปแบบ วิธีการ 
และแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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เพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวจิัย 2 วิธ ี
 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ
เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ต ารา บทความทางวิชาการ และเอกสารประกอบการบรรยาย 
รวมถึงเอกสารของทางราชการที่เก่ียวข้องกับประเด็นในการศึกษา 
 2) การวิจัยสนาม (Field Research)  โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่แน่นอน (structured interview) ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open -
ended Question) โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม  
 2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
จ านวน 10 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้วิจัยมีเหตุผล
พิเศษบางอย่างในการที่จะเลือกหน่วยใดหน่วยหนึ่งจากประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย เช่น 
อาจจะเจาะจงเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติบางอย่าง หรือมีต าแหน่งบางต าแหน่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลเป็นอย่างดี (เฉลิมพล  ศรีหงษ์, 2562, หน้า 30) 
 การก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลจะด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ของ Creswell (2014) ซึ่งอธิบายไว้ว่า 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพควรมีขนาดของตัวอย่าง หรือผู้มีส่วนร่วมอยู่ระหว่าง 
5 – 25 คน ต่อการศึกษาหนึ่ง ๆ 
 ส าหรับการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ใช้วิธีการเลือกโดยยึดวัตถุประสงค์ 
ของการศึกษาวิจัยเป็นหลัก โดยเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์และสามารถให้ข้อมูลในประเด็น
ที่ต้องการศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดี เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราห์
ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 10 คน ดังนี้ 
 1) ผู้อ านวยการกองกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่า
ระดับกรมมีหน้าที่ในการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อ านวยการ สั่งราชการ มอบหมาย ก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาตามภารกิจของกรม ที่ต้องใช้ความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้าน ซึ่งลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ จ านวน 3 คน 
 2) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในทางวิชาการด้านการสืบสวนและสอบสวน 
และปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในทางวิชาการที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบ  
ในวงกว้างจ านวน 1 คน 
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 3) ผู้อ านวยการส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ 
แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญงาน  
สูงมากในด้านการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดตามกฎหมาย ปฏิบัติบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ยากมาก จ านวน 4 คน 
 4) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ ซึ่งปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมากในด้านการสืบสวนและสอบสวน
การกระท าความผิดตามกฎหมาย ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยาก จ านวน 2 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยสนาม ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ที่แน่นอน (structured interview) คือแบบสัมภาษณ์ที่มีจ านวนข้อค าถาม ประโยคค าถามและการเรียงล าดับ
ค าถามท่ีแน่นอนตายตัวเพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสาร 
และบทความทางวิชาการ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 (2) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 (3) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่มีผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ  
อย่างละเอียด 
 (4) เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
ราชการ เช่น พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงาน และนโยบาย เป็นต้น 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
ที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) ซึ่งผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ตามข้อ
ค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่ เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบท 
ของประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัย และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
 (1) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 (2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
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 (3) น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ 
 (4) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้างต้นมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือสรุป
ผลการวิจัย เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัย
ในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักการบริหารจัดการที่ดี หรือการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี เพ่ือให้เกิดความสันติและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน หลักธรรมาภิบาลจึงตั้งอยู่บน
รากฐานความถูกต้อง ความดีงาม ความโปร่งใส ความเท่าเทียม ความรับผิดชอบและมุ่งให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือน าองค์กรให้ไปสู่การบริหาร การจัดการภาครัฐแนวใหม่  
การที่กรมสอบสวนได้บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้นส่งผลการบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้ 
 การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมรัฐ หลักการบริหาร
จัดการที่ดี หรือที่เรียกกันว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เข้ามาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน
ในทุกๆด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และความคุ้มค่า โดยมีการปฏิบัติราชการที่ใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง การปฏิบัติราชการบุคลากรมีจิตส านึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคมรวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ ในกระบวนการ
บริหารงานบุคลากรตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมเสมอ และได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความเห็นต่อการบริหารงานในการป้องกันอาชญากรรมและการ
บริหารงานมีการบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ซึ่งการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งผลให้ระบบบริหารเป็นตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น
ต่างๆ เรียงล าดับตามวัถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
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 1. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 หลักนิติธรรม พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานหรือด าเนินงานต่างๆตามกฎหมาย/ระเบียบ/
ข้อบังคับ/ค าสั่ง/ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
คดีพิเศษ ซึ่งกฎ ระเบียบต่างๆก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายที่ก าหนด
ขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ในการบริหารงานให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น  การก าหนดลักษณะของ “คดีพิเศษ” 
ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น กล่าวคือ จากเดิมที่ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.  2555 
และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 เรื่องก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีการก าหนด
รายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษไว้เป็นกรอบกว้าง ๆ และให้อ านาจอธิบดี
กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้พิจารณาว่าความผิดอาญาในกฎหมายแต่ละฉบับนั้นมีลักษณะเป็นคดีพิเศษ
หรือไม่ แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอให้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่ง  
ได้มีประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่องก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิด 
ที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ที่มี
สาระส าคัญเป็นการก าหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษในกฎหมาย  
แต่ละฉบับให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการก าหนดมูลค่าความเสียหาย จ านวนผู้เสียหาย (Volume)  
หรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นรูปธรรม ซึ่งท าให้สามารถพิจารณาและแยกความแตกต่างระหว่าง 
คดีพิเศษกับคดีอาญาทั่วไปได้อย่างชัดเจน ลดปัญหาการโต้แย้งระหว่างหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง  
การก าหนดมูลค่าดังกล่าวยังเป็นการสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกด้วย  การขยาย
นิยามของ “ผู้ร้องขอ” ให้รับเป็นคดีพิเศษให้เปิดกว้างยิ่งขึ้น กล่าวคือ จากเดิมที่ประกาศ กคพ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ.  2547 
ก าหนดนิยามของผู้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษได้ไว้เพียง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) คณะกรรมการคดีพิเศษ (2) ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ (3) 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ แต่ในปี 2561 ที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้เสนอ
ให้มีการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งได้มีประกาศ กคพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอ 
และเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ พ.ศ. 2561 ก าหนดนิยามของผู้ร้องขอ 
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีความผิดทางอาญาเป็นคดีพิเศษได้ให้มีขอบเขตกว้างมากขึ้น ได้แก่  
(1) คณะกรรมการคดีพิเศษ (2) ประชาชน (3) องค์กรเอกชน (4) นิติบุคคล (5) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะร้องขอตามประกาศ
ฉบับดังกล่าวได้อันเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่ นอกจากการด าเนินการใน 
2 ข้อข้างต้นแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยึดหลักการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสม
ของกฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานมีการตรวจสอบและทบทวนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
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เพ่ือให้กฎหมายมีความเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร สอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตตามกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย ซึ่งส่งผลให้กรม
สอบสวนคดีพิเศษมีการพิจารณาทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอและมีการแก้ไขเป็นระยะ ๆ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
 หลักคุณธรรม พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมในการ
ด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การบริหารคน มุ่งเน้นการให้ความเป็นธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง 
ช่วยเหลือประชาชน และน าความยุติธรรมมาให้กับประชาชนในคดีต่าง ๆ ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ จากทุกภาคส่วน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการก าหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษที่กระท าความผิดให้ต้องรับโทษเพ่ิมมากขึ้นกว่าบุคคลธรรมดา เช่น หากพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษกระท าความผิดในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการ
เข้าถึงเข้ามูลทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปและกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้มีค าสั่ง ที่ 5/2548 ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมคู่มือจริยธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2549 และคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2553 เพ่ือให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ 
คดีพิเศษทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกทางหนึ่งด้วย 
 หลักความโปร่งใส พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
ตรวจสอบ การท างานที่มีรูปแบบหลากหลายให้กับประชาชนและผู้รับบริการ โดยผ่านช่องทางของสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แอปพลิเคชั่นของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท างานโดยเฉพาะคดีท่ีประชาชนให้ความสนใจ หรือการแจ้งเตือน
ภัย ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ รวมถึงมีระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่มิใช่  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู หรือขอถ่าย
ส าเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถยื่นค าขอพร้อมแสดง
เหตุผลความจ าเป็นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ก าหนดกลไกและหลักเกณฑ์ 
ของการขอและการพิจารณาอนุญาตไว้อย่างชัดเจน อันเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสและเปิดโอก าส 
ให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนในการด าเนินการเรื่องนั้น ๆ ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษได ้
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 หลักความมีส่วนร่วม พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคือ ส่วนเครือข่ายการป้องกันการ เกิดอาชญากรรม 
คดีพิเศษขึ้น โดยสังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (เดิมชื่อ ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เพ่ือให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในภารกิจ ด้านการ
ป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ เนื่องจากภาคประชาชนอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จึงรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่สามารถเข้าไปดูแลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่เครือข่ายภาคประชาชน
จึงเป็นกลไกส าคัญในการน าข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และยังมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม เตือนภัย และแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ซึ่งถือเป็นแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษและอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้มีการจัดท าโครงการระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า แอปพลิเคชั่น “DSI MAP” 
ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับภาคประชาชนส าหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ 
และการครอบครองที่ดินอย่างผิดกฎหมาย โดยภาคประชาชนสามารถใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวตรวจสอบ
แนวเขตที่ดินผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีเครื่องมือจับพิกัดดาวเทียมว่าเข้าข่ายบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐหรือไม่ 
ส าหรับการร่างกฎหมายและกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการตาม
มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ การจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วย เป็นต้นก่อนการตรากฎหมายและกฎกระทรวง
ต่าง ๆ ทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการตรากฎหมายนั้น ๆ เพ่ือน าข้อคิดเห็นที่ได้มาประกอบ 
การพิจารณาให้กฎหมายหรือกฎกระทรวงที่จะบัญญัติขึ้น เพ่ือมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การจัดให้มีตู้สีขาว เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือผู้มารับบริการ และยังได้มีการจัดท าวารสาร
เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 
คือ วารสาร DSI ไตรสาร ซึ่งเป็นวารสารที่เน้นการเผยแพร่ให้ความรู้ข้อกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงกฎหมาย 
ว่าการสวนสอบสวนคดีพิเศษ การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมคดีพิเศษ และการเผยแพร่กิจกรรม  
และผลการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และวารสารเครือข่ายดีเอสไอ เพ่ือเผยแพร่และให้ความรู้
แก่เครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กระจายตัวอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 หลักความรับผิดชอบ พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการมอบหมายงาน ภารกิจให้หน่วยงานในสังกัด
อย่างชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการปฏิบัติหน้างานตามที่ได้รับมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นไป
ตามระยะเวลา เป้าหมายที่ก าหนด และการบริหารงานเน้นให้ข้าราชการทุกคนมีจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และต่อสังคมให้ความส าคัญกับปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนตลอดมา และกรมสอบสวน
คดีพิเศษมีการออกระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน และการพิจารณา 
การปฏิบัติหน้าที่ของต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษลงมาที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่  
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน รองหัวหน้าหน่วยงาน หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อ านวยการส่วน ทั้งฝ่าย
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ปฏิบัติการคดีและฝ่ายบริหารคดี เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ในแต่ละเดือน เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าผลการปฏิบัติงาน ภาระงาน ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานในแต่ละเดือน 
เป็นไปตามหน้าที่หลักของต าแหน่งหรือไม่ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษทุกคน 
 หลักความคุ้มค่า พบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดให้มีการจัดท าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสรุปภาพรวมของการใช้จ่ายในแต่ละด้านและรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากร 
ในสังกัดทราบ โดยได้มีการก าหนดการจัดต้นทุนต่อหน่วย ส าหรับภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทุกด้าน และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักในเรื่องของการประหยัดงบประมาณเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยน าเรื่องการประหยัดงบประมาณ การประหยัดพลังงานมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากร  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทางราชการ 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด รวมถึงแนวทางในการแก้ไขการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 จากการศึกษาพบว่า บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาลที่เพียงพอ ท าให้ขาดแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดป็นปัญหาในการบริหารงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งการถูกแทรกแซงการท างานจากฝ่ายการเมือง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อาจเกิดความกดดันและเกรงกลัวจะได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อขวัญก าลังใจและความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ซ่ึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังขาดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลที่เพียงพอและต่อเนื่องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงผู้บริหารไม่
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในหน่วยงาน เนื่องจากมักเกรงกลัวต่ออิทธิพลของฝ่ายการเมือง 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 จากการศึกษาพบว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษควรแยกเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดกระทรวงใด 
และผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึงการจัดท าโครงสร้างหน่วยงานและการสร้างกลไกการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระเพ่ิมมากขึ้น 
และไม่ถูกแทรกแซงการปฏิบัติงานจากบุคคล คณะบุคคลหรือผู้มีอิทธิพล และกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานแต่เพ่ือให้บุคลากรยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
ควรมีการให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรใหม่ ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมี
บุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทข้าราชการบรรจุใหม่ พนักงานราชการใหม่ หรือพนักงาน
จ้างเหมาบริการใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และเชื่อมโยงลักษณะการท างาน 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดี น าไปสู่การปฏิบัติงานในนามกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร โดยเฉพาะ
ระดับบริหาร ควรต้องมีการคัดเลือกและกลั่นกรองอย่างเข้มข้นในฐานะบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้
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ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกปี และควรจัดให้มี
หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล” และการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ขึ้น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมสอบสวน
คดีพิเศษเป็นประธาน รวมถึงการแยกกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่สังกัดทรวงใด  
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากฝ่ายการเมือง รวมถึงมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

 อภิปรายผล  
 หลักนิติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บริหารงานโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆในการปฏิบัติงานและการบริหารงานหรือด าเนินงานต่างๆตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศที่ออกตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกฎ ระเบียบต่างๆก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตราการทางกฎหมาย
ที่ก าหนดขึ้นใหม่อย่างสม่ าเสมอและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในการบริหารงานให้ทันสมัยและเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์  
ก่อสกุล, 2562, หน้า 103-104)  ได้กล่าวสรุปว่า หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ข้อบังคับเหล่านี้ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคคล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร  ศิรสัมพันธ์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 30-34) 
กล่าวถึง มิติและองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good Public Governance) ซึ่งได้
กล่าวถึง ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย หลักการะรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม (Rule of Law) ซึ่งได้กล่าวว่า ในการปฏิบัติ
ราชการต้องใช้อ านาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความ  
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ  
และสอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ United 
Nation Economic And Social Commission For Asia And The Pacific : UNESCAP (อ้ างถึ ง ใน 
วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 102-103) ที่กล่าวถึง นิติธรรม (Follows the Rule of Law) คือ การบริหาร
จัดการที่ดีต้องการกรอบทางกฎหมายเพ่ือที่จะบังคับใช้อย่างเป็นธรรม เป็นการปกป้องด้านสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะคนกลุ่มน้อย นิติธรรมต้องอาศัยความเป็นอิสระขององค์การศาลและต ารวจที่มีความเป็นธรรม
และไม่คอร์รัปชั่น 
 หลักคุณธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรมในการด าเนินงาน  
ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การบริหารคน มุ่งเน้นการให้ความเป็นธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ช่วยเหลือ
ประชาชน และน าความยุติธรรมมาให้กับประชาชนในคดีต่างๆ ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนสียอย่างเท่าเทียม 
ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ
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จากทุกภาคส่วน ซึ่ งสอดคล้องกับตัวชี้วัดหลักธรรมาภิบาล ( Indicators of Good Governance)  
ของกลุ่มงานธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2555, หน้า 1-3) ที่กล่าวถึง หลักคุณธรรม 
คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสัตย์  จริงใจ ประกอบอาชีพสุจริต ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเป็นองค์การที่ปลอดจากการคอรัปชั่น การเป็นองค์การที่ปลอดจากการกระท าผิดวินัย และการเป็น
องค์การที่ปลอดจากการกระท าผิดมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล , 2562,  
หน้า 103-104) โดยกล่าวถึงหลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนา
ตนเองไปพร้อมกันเพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต
จนเป็นนิสัยประจ าชาติ 
 หลักความโปร่งใส กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปฏิบัติงานตรงไปตรงมาด้วยความโปร่งใสโดยได้สร้าง
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ตรวจสอบ การท างานที่มีรูปแบบหลากหลายให้กับประชาชนและผู้รับบริการ 
โดยผ่านช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊กของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
แอปพลิเคชั่นของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท างานโดยเฉพาะคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจ หรือการแจ้งเตือนภัย ผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อต่าง ๆ รวมถึงมีระเบียบ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2562 ที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู หรือขอถ่ายส าเนาข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ สามารถยื่นค าขอพร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ United Nation Economic 
And Social Commission For Asia And The Pacific : UNESCAP (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, 
หน้า 102-103) กล่าวถึง ความโปร่งใส (Transparent) คือ การตัดสินใจและการบังคับใช้ให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรมและยังหมายถึงว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวได้โดยอิสระ โดยที่ข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องได้รับการจัดเตรียมให้ในรูปแบบและสื่อที่เข้าใจได้ง่าย 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทศพร  ศิรสัมพันธ์ (อ้างถึงใน วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล, 2562, หน้า 30-34) 
กล่าวถึงมิติและองค์ประกอบของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (good Public Governance) ซึ่งได้
กล่าวถึง หลักความเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย  
และสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล , 2562, หน้า 103-104) โดยกล่าวถึง หลักความโปร่งใส ได้แก่  
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรทุกวงการให้มี
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ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 หลักความมีส่วนร่วม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดย การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ ส่วนเครือข่าย
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษข้ึน โดยสังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ นอกจากนี้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจัดท าโครงการระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกกันว่า 
แอปพลิเคชั่น “DSI MAP” ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับภาคประชาชนส าหรับใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐและกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ด าเนินการตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด กล่าวคือ การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากก่อนการ
ตรากฎหมายและกฎกระทรวงต่าง ๆ ทุกครั้ง มีการจัดให้มีตู้สีขาว เพ่ือรับฟังความคิด เห็นจากประชาชน
หรือผู้มารับบริการ และยังได้มีการจัดท าวารสารเพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน คือ วารสาร DSI ไตรสารซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน 
วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 103-104) โดยกล่าวว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีควรจัด
หรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการซึ่งหนึ่งในนั้นคือ หลักความมี
ส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหา
ส าคัญของประเทศ ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ 
หรืออ่ืน ๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (อ้างถึงใน  
บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 31) ที่ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือพัฒนา
ระบบราชการให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางาน
บริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพ
การให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบเน้นการบริการเชิงรุก  
ที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบ
การจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของถวิลวดี  บุรีกุล และวิศิษฏ  ชัชวาลทิพากร (อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า , 2549,  
หน้า 156-163) ได้ก าหนดองค์ประกอบของตัวชี้วัดตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโดยกล่าวถึงหลักการมี
ส่วนร่วม หลักการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การมีส่วนร่วมในระดับการให้ข้อมูล
ประชาชน 2) การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ 3) การมีส่วนร่วมในระดับวางแผน/
ตัดสินใจ  4) พัฒนาศักยภาพในการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับสาธารณชน 
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 หลักความรับผิดชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการมอบหมายงาน ภารกิจให้หน่วยงานในสังกัด 
อย่างชัดเจน โดยแต่ละหน่วยงานได้มีการปฏิบัติหน้างานตามที่ได้รับมอบหมายและสร้างผลงานให้เป็นไป
ตามระยะเวลา เป้าหมายที่ก าหนด และการบริหารงานเน้นให้ข้าราชการทุกคนมีจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และต่อสังคมให้ความส าคัญกับปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  
(อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 103-104) กล่าวว่า ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักส าคัญอย่างน้อย 6 ประการ ซึ่งหนึ่งในนั้น กล่าวถึง 
หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมการใส่ใจ
ปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น  
ที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตนและสอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มงาน 
ธรรมาภิบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป., หน้า 1-3) ได้กล่าวถึงตัวชี้วัดธรรมาภิบาล 
(Indicators of Good Governance) ซึ่งกล่าวถึง หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ การตระหนัก
ในสิทธิหน้าที่ หรือส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม ใส่ใจปัญหาสาธารณะของหน่วยงาน 
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ตัวชี้วัดที่ส าคัญ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่สังคม 
 หลักความคุ้มค่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดให้มีการจัดท าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือสรุปภาพรวมของการใช้จ่ายในแต่ละด้านและรายงานให้ผู้บริหารและบุคลากร  
ในสังกัดทราบ โดยได้มีการก าหนดการจัดต้นทุนต่อหน่วย ส าหรับภารกิจหลักของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ทุกด้าน และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักในเรื่องของการประหยัดงบประมาณเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ โดยน าเรื่องการประหยัดงบประมาณ การประหยัดพลังงานมาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ/งานของบุคลากรในสังกัด ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 (อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, 
หน้า 103-104) กล่าวถึง หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
 

 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ประเด็นที่น ามาอภิปรายมีดังนี้ 
 บุคคลของกรมสอบสวนคดีพิเศษบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล  
ที่เพียงพอ บุคลากรบางส่วนยังขาดคุณธรรมที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องครรลองธรรมของหลักธรรมาภิบาล  
ขาดจิตส านึกต่อส่วนรวมในการบริหารงาน และการถูกแทรกแซงการท างานจากฝ่ายการเมืองมากเกินไป 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนภาภร  เกษอางค์ (2562) เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของข้าราชการ ในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด พบว่าปัญหาและอุปสรรค  
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ ในส านักงานคดีอัยการสูงสุด คือ 1) บุคลากรภายใน
องค์กรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในหลักธรรมาภิบาล 2) องค์กรขาดการให้ความรู้ 
อย่างสม่ าเสมอในเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคือ 1) บุคลากร
ต้องมีการปรับแนวคิดและทัศนคติที่ดีและมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2) องค์กรต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของสุพรรษา  เมืองสนธ์ (2562) เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กรณี ศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าปัญหาและอุปสรรคการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล คือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้งกฎหมายระเบียบ
และหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และมีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 แนวทางในการแก้ไข้ปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานแต่เพ่ือให้บุคลากร
ยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ควรมีการให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับ
บุคลากรใหม่ ๆ และการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร โดยเฉพาะระดับบริหาร ควรต้องมีการคัดเลือก 
และกลั่นกรองอย่างเข้มข้นในฐานะบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการ  
เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกปี และควรจัดให้มีหลักสูตร “การพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล” และการจัดตั้ง “คณะกรรมการพัฒนา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ” ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนภาภร  เกษอางค์ (2562) เรื่อง การบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลของข้าราชการ ในส านักงานคดีอัยการสูงสุด สังกัดส านักงานอัยการสูงสุด พบว่าแนวทาง  
การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล คือ 1) บุคลากรต้องมีการปรับ
แนวคิดและทัศนคติที่ดีและมีการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 2) องค์กร
ต้องมีการด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับผลการศึกษา  
ของสุพรรษา  เมืองสนธ์ (2562) พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคคือ สร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมอัตราก าลังให้มีจ านวน
เพียงพอกับปริมาณงานและต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรมากขึ้น รวมไปถึ ง
ควรมีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานเพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ควรอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงใดหรือเป็นหน่วยงานอิสระเพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น 
 2. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และควรจัดให้มีรางวัลแก่ข้าราชการหรือหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน  
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ตามหลักธรรมาภิบาลที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ทั้งแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
เพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและส่งเสริม/จัดกิจกรรม เพ่ือสาธารณะ สร้างจิตส านึก
เพ่ือส่วนรวม 
 3. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการจัดท าหลักสูตร“การพัฒนาการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล” โดยให้บุคลากรทุกต าแหน่งและทุกระดับในกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องหมุนเวียนกันเข้าร่วม
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นไปตามหลักการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และหลักการธรรมาภิบาลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือเป็นการสร้างการมีส่ วนร่วมและระดม 
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในกรมสอบสวนคดีพิเศษและเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนก าลังพลไปเรียนรู้
งานในหน่วยงานอื่น ๆ 
 4. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีการให้ความรู้หรือซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้กับ
บุคลากรใหม่ ๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีบุคลากรใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นประเภทข้าราชการบรรจุใหม่ 
พนักงานราชการใหม่ หรือพนักงานจ้างเหมาบริการใหม่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล 
และเชื่อมโยงลักษณะการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดี น าไปสู่การปฏิบัติงาน
ในนามกรมสอบสวนคดีพิเศษตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
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