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บทคัดย่อ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 2) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม และ 3) เพื่อน าผลการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า การเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้องกับตัวแบบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย International Association for Participation ในระดับท่ี 4 
คือ ระดับความร่วมมือ (To Collaborate) โดยการให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ การเป็นผู้แทนของส่วนราชการในระดับพ้ืนที่ และการเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางในการส่งเสริมการเปิดโอกาส
ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ โดยปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่พบมีดังนี้ 1) ปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ยากต่อการท าความเข้าใจและไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และปัญหา
ความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับ
กระทรวงควรก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความชัดเจนและถ่ายทอด 
ลงมายังหน่วยงานระดับกรม การส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การขยายฐานเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนในระดับความร่วมมือให้มีความเข้มข้นมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ 
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บทน า 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นกระแสหลักของการ
บริหารจัดการภาครัฐและระบบราชการที่ทุกประเทศต่างให้ความส าคัญ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของกรอบแนวคิดทางการเมือง การปกครอง และการบริหารประเทศ รวมถึงการตื่นตัว
ของภาคประชาชนเกีย่วกับสิทธิและหน้าที่พลเมือง  
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ของส่วนราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนโดยรวมมีช่องทางและโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบ
ข้อมูลการด าเนินงานของส่วนราชการ ร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็น ร่วมก าหนดทิศทาง และร่วมมื อ 
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และความมั่นคงของชีวิตของคนในสังคม 
(ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559, หน้า 2) 
 ส าหรับประเทศไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และต่อเนื่องถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยได้ก าหนดกลไก 
ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางการเมืองและการบริหารงานภาครัฐ ประกอบ
กับในการปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้
การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นส าคัญ และในวรรค 3 บัญญัติไว้อีกว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนั้น
จะต้องใช้วิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน (บุญเกียรติ  การะเวกพันธ์, 
2562, หน้า 33) รวมทั้ง มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการ โดยใน
หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (3) ได้ก าหนดให้ในการปฏิบัติ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น ก่อนเริ่มด าเนินการ ส่วนราชการนั้นจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ
จากภารกจินั้น และ (4) ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 3) 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การป้องกัน ปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวน
สอบสวนโดยใช้วิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ จากภารกิจดังกล่าวกรมสอบสวน  
คดีพิเศษได้ให้ความส าคัญกับภารกิจด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ จึงได้น าหลักการ  
มีส่วนร่วม (participatory) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ว่าด้วยหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการ
โดยตลอด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วนราชการ แม้ว่าภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจมีข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้ภาค
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ในภารกิจการป้องกัน โดยการเฝ้าระวัง และการแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับ
พ้ืนที่เป็นภารกิจที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและท าหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งนี้  
การป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนนั้น ถือเป็นการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยด าเนินการควบคู่ไปกับ
มาตรการปราบปรามการกระท าความผิดโดยเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การท างานด้านการสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 
ภาคประชาชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าราชการกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม มีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รวมถึงเพ่ือน าผลการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ 
เป็นต้น วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และเอกสารของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม 
 2) การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured interview  
or formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
และแกนน าเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 2) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในส่วนของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)  
ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับหรือมีความรู้ หรือเป็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัยได้เป็นอย่างดี 
 เพ่ือความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของผลการวิจัย ซึ่งมาจากการวิเคราห์ข้อมูลของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ โดยสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม จ านวน 10 คน ดังนี้ 
 1) บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย (1) ผู้อ านวยการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (2) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3) ผู้อ านวยการส่วนเครือข่าย
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (4) ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ และ (5) เจ้าหน้าที่ของส่วนเครือข่ายการป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์  
 2) แกนน าเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 5 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 
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5 คน ประกอบด้วย ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดตราด, ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน, ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย, ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์  
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ลักษณะของการสัมภาษณ์ 
เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน 
(สุภางค์  จันทวานิช, 2551, อ้างถึงใน วิโรจน์  ก่อสกุล, 2562, หน้า 45) โดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Question) และในการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดวันและเวลา เพ่ือนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียง ซึ่งก่อนการสัมภาษณ์ 
ได้มีการขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์เพ่ือจดบันทึกและบันทึกเสียงก่อนทุกครั้ง 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ดังนี้ (1) หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา 
คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารและบทความทางวิชาการ วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
(2) หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น  (3) งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นงานที่มี 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด และ (4) เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสาร
ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการ เช่น พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
ที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายเปิด ซึ่งผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ตามข้อค าถามที่ก าหนดไว้ 
ในแบบสัมภาษณ์เท่านั้น และจดบันทึกข้อมูลตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ร่วมกับการบันทึกเสียง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลที่เป็นเอกสาร ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือทราบถึงบริบท
ของประเด็นทีท่ าการศึกษาวิจัย และก าหนดแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการสังเกต 
 (1) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 (2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบ 
ความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 (3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนจะน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ 
 (4) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบตามข้างต้นมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 
เพ่ือสรุปผลการวิจัย เรื่อง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง
ยุติธรรม โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการระดับกรม ในกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับ
การป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนและการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องด าเนินการสืบสวน
และสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ยึดมั่นและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาโดยตลอด การเปิดโอกาสให้ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งสอดคล้อง 
และเป็นไปตามบทบัญัติของกฎหมาย คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
จนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 5) ที่ก าหนดให้การบริหารราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนองตอบต่อความ
ตื่นตัวของภาคประชาชนที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางการเมืองและการบริหารราชการ ตั้งแต่
การร่วมตัดสินใจ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน ประกอบกับ
ข้อจ ากัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องรับผิดชอบภารกิจด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั่วประเทศ 
ตามลักษณะความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ถึง 41 ฉบับ 
และอัตราก าลังทีม่ีอยู่จ ากัด จึงไม่สามารถดูแลปัญหาอาชญากรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 นอกจากนี้ปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษในปัจจุบันเกิดขึ้นและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง และมีประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม 
เป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยผู้บริหารระดับสูงจึงได้มอบนโยบายและก าหนด
ทิศทางการบริหารราชการของกรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 
โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานโครงการสร้างพันธมิตรและเครือข่ายภาคประชาชนขึ้น เพ่ือขับเคลื่อน
การด าเนินการในเรื่องดังกล่าว และต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการก าหนดหน่วยงานภายในขึ้น
โดยเฉพาะ คือ ศูนย์เครือข่ายและพันธมิตรภาคประชาชน ซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็น ส่วนเครือข่าย  
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ สังกัดกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานและมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดนโยบายการส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการด าเนินงานด้านการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ บูรณาการแผนงาน งบประมาณ โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมี  
ส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ก ากับติดตาม ประสานงาน สนับสนุน 
และประสานความร่วมมือ พัฒนาระบบ รูปแบบ ศักยภาพและวิธีการด าเนินงาน การด าเนินโครงการ
และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและเครือข่ายอ่ืนในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ 
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 นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมาโดยตลอด เช่น แผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
พ.ศ. 2555 – 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลไกในการป้องกันการกระท าความผิดที่มี
ลักษณะเป็นคดีพิเศษ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน
ปี พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
นอกจากนี้  กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้พัฒนากลไกเพ่ือขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
ภาคประชาชน คือ กระบวนการ “รู้จัก (Inform) มักคุ้น (Consult) อุ่นใจ (Involve) ไปด้วยกัน 
(Collaborate) และรังสรรค์ความยั่งยืน (Empower)” โดยได้ด าเนินการตามล าดับและขั้นตอน 
เริ่มจาก “รู้จัก” โดยเปิดรับสมาชิกที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายจนมีความคุ้นเคย 
หรือ “มักคุ้น” เมื่อมักคุ้นจึงเสริมศักยภาพและทักษะโดยการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือ 
ที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือช่วยเหลือและป้องกันตนเอง น ามาซึ่งความ “อุ่นใจ” โดยการสนับสนุนให้เข้ามามี
บทบาทและร่วมตัดสินใจ “ไปด้วยกัน” คือ การสร้างความร่วมมือแบบหุ้นส่วนน าไปสู่การจัดตั้ง 
“ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ” ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้ภาคประชาชน
และชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแล 
รักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเป็นการอ านวยความยุติธรรมลดความ  
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการใช้บริการภาครัฐ รวมถึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมเป็นคณะท างาน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง 
และทิศทางในการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีบทบาทในการเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย 
ทิศทาง แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 
 การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ โดยให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษ โดยการเฝ้าระวัง การรายงาน และการแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับ
พ้ืนที่อย่างมีขั้นตอน ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร การฝึกอบรมให้ความรู้ผ่านกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้นในพ้ืนที่ต่าง ๆ และผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอ่ืน ๆ ของกรม 
อาทิ การจัดท าและแจกจ่ายเอกสาร เช่น คู่มือเครือข่ายภาคประชาชน, คู่มือการเฝ้าระวังอาชญากรรม
คดีพิเศษ, คู่มือการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษท าอย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่, วารสารดีเอสไอ 
ไตรสาร, วารสารเครือข่ายดีเอสไอ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน  
และใช้เป็นคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับกรม
สอบสวนคดีพิเศษ นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พัฒนาช่องทางส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
อ่ืนอีก เช่น เว็บไซต์ facebook fanpage และ Application ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งนอกจาก
จะเป็นช่องทางไว้ให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบ
สถานะทางคดี การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และติชม
เกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อีกด้วย การพัฒนาเบื้องต้น การมอบหมาย
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ภารกิจ การพัฒนาศักยภาพ การรักษาสถานภาพและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของความร่วมมือ 
รวมถึง การเป็นผู้แทนของส่วนราชการในการกระจายข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือนการเกิดอาชญากรรม 
และการอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเบื้องต้น การประสานงานกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษเมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรม หรือต้องการ
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและท าแทนเจ้าหน้าที่ 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนงาน/กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภารกิจ
ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษมีเป้าหมายส าคัญ คือ เพ่ือให้ปัญหาอาชญากรรม 
ทั้งอาชญากรรมคดีพิเศษและอาชญากรรมทั่วไปลดน้อยลง ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ดังกล่าว และสามารถปกป้อง ดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้ปลอดจากภัยอาชญากรรมเหล่านี้ 
ซึ่งจะส่งผลท าให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ คือ ความจริงใจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีให้กับประชาชน  
และการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีกลไกในการขับเคลื่อนงานด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
ที่มีประสิทธิภาพ 
 ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า
ภาษากฎหมายเป็นภาษาเฉพาะทาง ซึ่งคนที่จะเข้าใจอย่างถ่องแท้มักจะอยู่ในแวดวงนักกฎหมาย  
แต่ส าหรับประชาชนแล้วภาษากฎหมายเป็นเรื่องยากในการท าความเข้าใจ นอกจากนี้ยังข้อกฎหมาย
บางประการไม่เอ้ือต่อการท างานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมถึงการที่หน่วยงาน
ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหาด้านงบประมาณถือเป็นปัญหา
ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
เพราะการที่เครือข่ายภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
ได้นั้น จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ หรือการติดอาวุธทางปัญญาในเรื่องต่าง ๆ ทั้งความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรม และความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมถึงความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น แต่ด้วยข้อจ ากัดดังกล่าวจึงส่งผลท าให้ 
ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชนได้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
รวมถึงปัญหาความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แม้ว่าเครือข่ายภาคประชาชนส่วนใหญ่จะมีความ
เชื่อมั่นในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ 
และอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่แล้วจากการท างานร่วมกัน แต่การที่ประชาชนทั่ว ไป
บางส่วนยังขาดความเชื่อมั่นในการท างานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงอาจส่งผลต่อการขยายฐานเครือข่ายไปยังประชาชนกลุ่มใหม่ ๆ  
ได้ยากมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การที่หน่วยงานและบุคลากรภายในองค์กรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
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และไม่เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อาจส่งผลท าให้การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 ส าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่กล่าวมาข้างต้น จากการศึกษา
พบว่า ในส่วนปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิ เศษ โดยส่วนเครือข่าย 
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
และสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายแก่เครือข่ายภาคประชาชน
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจ ส าหรับปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดรับกับกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร และการจัดท าสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น วีดีทัศน์สั้น (Clip Video) Infographic 
เป็นต้น ผ่านช่องต่าง ๆ โดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพ่ือเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไป ในส่วนของความเชื่อมั่นที่มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้กลไกของเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเป็นกระบอกเสียงแทนส่วนราชการ  
ในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในแต่ละพ้ืนที ่
 จากการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวน
คดีพิเศษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีดังนี้ 1) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกระทรวงควรมีการก าหนด
นโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดลงมายังหน่วยงาน
ระดับกรม และการเสริมสร้างความร   ้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น และการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
กับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ รวมถึงต้องสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงาน 2) กรมควรยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในระดับ 
สร้างความร่วมมือ (To Collaborate) ให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และการเสริมบทบาทของเครือข่าย
ภาคประชาชนในการเป็นตัวแทนและผู้ประสานงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน ควรเน้นการยกระดับศักยภาพ
จากระดับบุคคล ระดับแกนน าและพัฒนาเชิงโครงสร้างของชุมให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ในระดับพ้ืนที่ การเพ่ิมเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ การเฝ้าระวัง และเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นให้ครอบคลุม
ทุกภูมิภาค เพ่ือให้เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนงานภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  3) กรมสอบสวบสวนคดีพิเศษ 
ต้องขยายฐานเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ และสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ
ส าหรับการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษ ซึ่งจะส่งผลท าให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

 1) กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจตนารมณ์และยึดมั่นในแนวทางการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วนราชการ คือ ภารกิจด้าน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยการเฝ้าระวัง การรายงาน การแจ้งเบาะแสการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ รวมถึงการเป็นผู้แทนของส่วนราชการในการกระจายข้อมูลข่าวสาร 
แจ้งเตือนการเกิดอาชญากรรม และการอ านวยความสะดวก การให้ค าแนะน า และความช่วยเหลือ
เบื้องต้น การประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อน 
หรือผลกระทบจากปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษและอาชญากรรมทั่วไป หรือต้องการการร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและท าแทนเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมาโดยตลอด และได้มีการก าหนดหน่วยงานภายในขึ้น  
เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะท างานที่มี
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายภาคเอกชน 
ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมเป็นคณะท างาน โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย  
กรอบแนวทางและทิศทางในการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ สอดคล้องกันแนวคิดของ 
บวรศักดิ์  อุวรรณโณ และคณะ (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2560,  
หน้า 11) ที่ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ในด้านการให้และรับรู้ข่าวสาร การให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม การวาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ 
การติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมนั้น และสอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 11) ที่ให้ความหมาย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการของการบริหารที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
มีโอกาสเข้าร่วมในขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงาน การร่วมแสดง
ทัศนะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น การร่วมคิดแนวทาง 
การแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วมในการด าเนินการ และการร่วมติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สานสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (2560, หน้า 15-16) ยังให้ความหมายของการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมไว้ดังนี้  
การบริหารราชการที่น าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงานและการประเมินผล โดยมีการจัดระบบงานหรือวิธีการท างาน 
การจัดโครงสร้าง และการสร้างวัฒนธรรมการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เอ้ือต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชน
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หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล (2562, หน้า 33) ที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม/การแสวงหาฉันทามติ  
ดังนี้ ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้ งเปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสิทธิ์ธนัชท์  วารุณสหรัชภณ (2559) เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา อ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน คือ 1) 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์มี
ส่วนร่วม  ในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวน 
คดีพิเศษมีการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน
เกี่ยวกับบทบาท อ านาจหน้าที่ ภารกิจ และผลการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง 
การติดต่อที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดให้บริการ เช่น การจัดท าและแจกจ่ายเอกสาร ช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ (Social Media) เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และที่ท าการของส่วนราชการ การรับสมัคร
เครือข่ายภาคประชาชน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเบื้องต้น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและความรู้
เกี่ยวกับอาชญากรรมคดีพิเศษ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชานเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการฝึกอบรมที่ต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเบื้องต้น โดยเป็นการให้ความรู้  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ 
(2) การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ก าหนดช่องทางการติดต่อ
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น 
ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการขอค าปรึกษา
เกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมาย การร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การติดต่อด้วยตนเอง 
โทรศัพท์สายด่วน 1202 ตู้สีขาว เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และ DSI Application (3) การเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดโครงการรับฟัง
ความความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อร่างแผน
ยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (4) การเป็น
หุ้นส่วนกับภาคประชาชน โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แต่งตั้งคณะท างานที่มีตัวแทนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน เพ่ือเข้ามามีบทบาทในการก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางในการ
ส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ดังกล่าว เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 
ในการกระจายความรู้ สร้างการรับรู้และเตือนภัยอาชญากรรมของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้
ยังเป็นศูนย์ที่เครือข่ายภาคประชาชนก าหนดเป็นสถานที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ส าหรับประชาชน
ในพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมและประสานส่งต่อมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ซึ่งสอดคล้อง
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กับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล : International Association 
for Participation (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560, หน้า 13-15)  
ที่กล่าวถึงตัวแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ซึ่งประกอบด้วย 
5 ระดับ ดังนี้ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นระดับที่ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมน้อยที่สุด แต่ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ 
(To Consult) เป็นการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น 
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าข้อเสนอแนะ 
ความคิดเห็น และประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงไปประกอบเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย 
หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานและประกอบการตัดสินใจ ระดับที่ 3 การเข้ามามีบทบาท 
(To Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ 
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างจริงจัง และมีจุดมุ่งหมายชัดเจน 
โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงาน
ภาครัฐมีหน้าที่จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน 
การมีส่วนร่วมระดับนี้มักด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วม  
ระดับที่ 4 ความร่วมมือ (To Collaborate) เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมาย
ส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
ทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมในระดับนี้ คือ การสัญญากับประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า เราจะร่วมงานกับ
ประชาชนเพ่ือได้ข้อเสนอแนะและแนวความคิดใหม่ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินใจให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในการตัดสินใจ
ที่ค่อนข้างสูง ระดับที่ 5 การเสริมอ านาจประชาชน (Empower) เป็นระดับที่บทบาทของประชาชน 
ในการเข้ามามีส่วนร่วมอยู่ในระดับสูงสุด เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการเป็นผู้ตัดสินใจ 
โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องด าเนินการตามการตัดสินใจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในระดับสูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ โดยเป็นผู้ด าเนินภารกิจและภาครัฐ  
มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545 
อ้างถึงใน อรทัย หนูสงค์, 2560) ได้เสนอระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการหรือกิจกรรมแก่ประชาชน ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง เมื่อประชาชน
ได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐแล้ว ประชาชนจะร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ความจ าเป็น
และความต้องการที่ต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพื่อให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจน าไปใช้ประกอบการพิจารณา  ระดับที่ 3  
ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการหรือกิจกรรม 
ประชาชนควรจะมีส่วนในการพิจารณารับหรือปฏิเสธ หากเห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมมีผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 4 ร่วมด าเนินการ หมายถึง ร่วมลงทุน ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน  
หรือร่วมปฏิบัติงานเอง อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในระดับนี้อาจจะท าไม่ได้ในทุกประเภทของ
โครงการ ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คือ การร่วมตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบ
ด าเนินงานตามมาตรการป้องกันแก้ไข เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้เฝ้าระวังและเตือนภัย โดยติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ และระดับที่ 6 ร่วมรับผล หมายถึง โครงการ
หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานไปแล้วย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์และผลกระทบ ทั้งต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
โดยที่ประชาชนต้องรับผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนั้น ๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของวิษณุ  หยกจินดา (2557) เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง 
ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ทีพ่บว่า พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วม 
อยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
น้อย ตามล าดับ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของโสภิดา  ศรีนุ่น (2558) เรื่อง การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการจัดท าแผนนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง ที่พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตงอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค 
หรือข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 1) ปัญหาที่เกิดจากบทบัญญัติของกฎหมายที่ยากต่อการท าความเข้าใจส าหรับ
ประชาชนทั่วไป และข้อกฎหมายบางประการไม่เอ้ือต่อการท างาน นอกจากนี้ หน่วยงานยังขาด 
ความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ 2) ปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 3) ปัญหา
ความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ 4) การที่หน่วยงาน 
และบุคลากรภายในองค์การยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของโกวิทย์  พวงงาม (2550 อ้างถึงใน 
อรทัย  หนูสงค์, 2560, หน้า 22-23) ซึ่งได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประการหนึ่งคือ ปัญหาด้านนโยบายและองค์กรภาครัฐ โดยจะมีปัญหาทั้งระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ กล่าวคือ ระดับนโยบาย ซึ่งนโยบายของรัฐไม่เอ้ือต่อการพัฒนา เนื่องจากอ านาจการตัดสินใจ
อยู่ส่วนกลาง และระดับปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน รวมทั้งขาดการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่อง ความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน ขาดการประสานงาน และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของอรทัย  หนูสงค์ (2560, หน้า 23-24) ที่กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ไว้ประการหนึ่ง คือ อุปสรรคด้านโครงสร้างทางสังคม ได้แก่ ความแตกต่างในสังคม ทั้งรายได้ อ านาจ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ระบบการเมือง และการขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากร 
รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวคิดของปาริชาติ  วลัยเสถียร และคณะ (2546 อ้างถึงใน นิรากร  พันธ์หอม, 
2559 หน้า 45-46) ที่กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดังนี้ กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ขาดความรู้ทางด้านวิทยาการต่าง ๆ และไม่เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมรวมถึงยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรรณิลัย  นิติโรจน์ (2557)  
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี 
การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองเขตวังทองหลาง ที่พบว่า นอกจากปัญหาอุปสรรคด้านการวางแผน 
ด้านการปฏิบัติหรือด าเนินการตามแผน และด้านการติดตามประเมินผลแล้ว ยังพบว่ามีอุปสรรคที่ส าคัญ
อยู่อีก 2 ประการ คือ 1) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับของฝ่ายต่าง ๆ ของส านักงาน
เขตวังทองหลางที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และ 2) อุปสรรคที่เกี่ยวข้อกับปัจจัย 4 ด้านที่ส าคัญ คือ อุปสรรคจากชุมชน อุปสรรคจากนโยบาย 
อุปสรรคจากการบริหารจัดการ และอุปสรรคจากนักพัฒนาชุมชนของกรุงเทพ มหานคร ตามล าดับ 
 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้เครือข่าย
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยส่วนเครือข่าย
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
และสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายทั่วไปแก่เครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไป โดยการ
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ท าให้เครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปมีความเข้าในเรื่อง
ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น ส าหรับข้อกฎหมายบางประการไม่เอ้ือต่อการท างานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน มีการแก้ไขปัญหาโดยได้มีการทบทวนกฎ ระเบียบ และประกาศ หรือค าสั่งต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอยู่เสมอ ส าหรับปัญหาความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ เบิกจ่าย
งบประมาณนั้น ได้มีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในส่วนของปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ได้รับ รวมถึงการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ
ออกมาทดแทน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนทั่วไป ในส่วนของปัญหาความเชื่อมั่น 
ของประชาชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้กลไกของเครือข่ายภาคประชาชนในการเป็นกระบอกเสียง
แทนส่วนราชการในการกระจายข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน
ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิรันดร์  จงวุฒิเวศย์ (2527 และ มานิตย์ จันทร์จ าเริญ, 2530 
อ้างถึงใน อรทัย  หนูสงค์, 2560, หน้า 21) กล่าวถึงปัจจัยประการหนึ่งทีเ่อ้ือให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วม 
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คือ ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวบ้านเป็นจ านวนมากจะเห็นประโยชน์
จากการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากการมีส่วนร่วม
นั้นไมไ่ดม้ีการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม ดังนั้น ปัจจัยพื้นฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทาง
ในการเข้ามามีส่วนร่วมควรมีลักษณะที่ให้โอกาสทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม มีการก าหนดเวลาและลักษณะ
กิจกรรมที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถก าหนดเงื่อนไขของตนเองได้  และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2560, หน้า 16 - 18) ที่อธิบายว่า การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมจะบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีการก าหนด
รูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการองค์การ การสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ โดยการปรับระบบและกลไกการบริหารราชการ และพัฒนา
ทักษะและความพร้อมของบุคลากรของส่วนราชการ เพ่ือรองรับการเปิดระบบราชการให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงต้องพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารราชการซึ่งต้องมีการพัฒนาในสองส่วนพร้อมกัน คือ 1) การพัฒนาจากภายในภาคราชการ 
(Inside-out Approach) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบราชการที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการปรับปรุงระบบบริหารงานให้เอ้ือต่อการสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนา
เพ่ือสร้างศักยภาพของข้าราชการและสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะในการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการทุกระดับ และมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม และส่วนที่ 2 คือ การพัฒนาจากภายนอกภาคราชการ (Outside-in Approach)  
เป็นการสร้างศักยภาพและโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยการสร้างกลไกเครือข่ายภาคประชาสังคมและการส่งเสริมให้มีการจัดเวทีประชุมเครือข่าย
เพ่ือสร้างความเข้าใจ ประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 
เพ่ิมขีดความสามารถ และเพ่ิมโอกาสของภาคประชาสังคมและชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริการสาธารณะ การติดตามตรวจสอบ 
และการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐชยา  อุ่นทองดี (2556) 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที่พบว่า การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ โดยควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ให้ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันในแต่ละชุมชนเป็นคนบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชน เพราะประชาชนในชุมชนต่างก็มีความคุ้นเคยและทราบถึงสภาพพ้ืนที่ของตนเอง
เป็นอยางด ีซึ่งจะท าให้การด าเนินงานมีความรวดเร็วและสะดวกเพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1) ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกระทรวงควรมีการก าหนดนโยบายในด้านการส่งเสริ ม 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีความชัดเจนและถ่ายทอดลงมายังหน่วยงานระดับกรม  
และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้แก่บุคลากร
ในองค์การ 
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 2) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
กับส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน 
 4) กรมสอบสวนคดีพิเศษควรยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความ
เข้มข้นมากข้ึน รวมถึงเสริมบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการเป็นตัวแทนและผู้ประสานงาน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
ภาคประชาชน ควรเน้นการยกระดับศักยภาพจากระดับบุคคล ระดับแกนน าและพัฒนาเชิงโครงสร้าง
ของชุมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ และการเพ่ิมเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูล
และเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้ การเฝ้าระวัง 
และเตือนภัยให้กับประชาชนในพ้ืนให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เพ่ือให้เป็นกลไกที่ขับเคลื่อนงาน 
ภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 5) กรมสอบสวบสวนคดีพิเศษควรขยายฐานเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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