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ผลการปฏิบัติงานและปญหาของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
ของสถานีตํารวจภูธรในจังหวัดนครปฐม
Work Performance and Problems of the Monitoring and Follow Up Police
Administration Committee of the Provincial Police Station in NakhonPathom Province
ขจรศักดิ์ วิเศษสิงห1 และชาญเดช เจริญวิริยะกุล2
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2
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม และ 2) ปญหาของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานของสถานีตํารวจภูธร 4 แหง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 24 คน ผลวิจัยการวิจัย
พบว า 1) ผลการปฏิ บัติง านของคณะกรรมการตรวจสอบและติ ดตามการบริ ห ารงานตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธร จังหวัดนครปฐม มีการดําเนินงานลักษณะของการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟงความคิดเห็นของ
คณะกรรมการฯ ที่เปนตัวแทนจากภาคสวนตาง ๆ มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวนมี
การนําปญหาที่เกิดขึ้นมาแจงในที่ประชุมเพื่อรับทราบปญหา และแกไขปญหารวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไว และ 2) ปญหาหลักในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
คือ ปญหาดานกําลังพล มีเจาหนาที่ไมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทําใหการดูแลประชาชน
ในพื้นที่ไมทั่วถึง จึงจําเปนตองอาศัยอาสาสมัครตํารวจบาน มาทํางานรวมกันกับเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งจากการ
ปฏิบัติภารกิจชุดอาสาสมัครพบวา ยังพบปญหาเกี่ยวกับขาดงบประมาณสนับสนุนชุดอาสาตํารวจบานที่มาจาก
ภาคประชาชนซึ่งไมสามารถสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ไดอยางเต็มที่
คําสําคัญ: ผลการปฏิบัติงาน / คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจของสถานีตํารวจ /
จังหวัดนครปฐม
Abstract
The objectives of this research were to: 1) study work performance of the Monitoring
and Follow Up Police Administration Committee of the Provincial Police Station in Nakhon
Pathom Province; and 2) problems related to the performance of this committee. A
qualitative research methodology was used in this study. Data were gathered from 24
stakeholders involving in the work performance of the Monitoring and Follow Up Police
Administration Committee of 4 Provincial Police Stations in Muang District, Nakhon Pathom
Province. The research findings showed that: 1) in terms of the work performance of the
Monitoring and Follow Up Police Administration Committee of the Provincial Police Station
in Nakhon Pathom Province, it was found that they performed their work by conducting
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meetings and discussions, gaining opinions from the committee who were representatives of
each organization, gaining points of view as well as suggestions from every organizations,
reporting problems to the boards of committee, and solving the problems together in order
to achieve the set goals; and 2) the main problems related to the performance of this
committee was the problems of human forces because there were insufficient officers to
perform in the assigned areas so that the care given to local residents was not thorough in
every area. Thus, it was necessary to use police volunteers to work with police officers.
However, the use of police volunteers has also encountered with insufficient budget to
support their work.
Keywords: Work Performance/ the Monitoring and Follow Up Police Administration
Committee of a Police Station/ Nakhon Pathom Province
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แนวความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) มาจาก
ลักษณะงานของตํารวจเปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาญาการรักษา
ความสงบเรียบรอยความปลอดภัยของประชาชนความมั่นคงของราชอาณาจักรและงานอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ซึง่ ลวน
แตเกี่ยวของกับประชาชนชุมชนดังนั้นการเปดโอกาสใหประชาชนเจามีสวนรวมในลักษณะเชื่อมโยงเพื่อใหเกิด
ความเขาใจอันดีการรวมมือกันในการปฏิบัติง านของเขาหนาที่ตํารวจและชวยสนับสนุนใหตํารวจสามารถ
บรรลุผลในการปฏิบัติงานไดทางคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ (ก.ต.ช.) จึงไดกําหนดบทบาทภารกิจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อเปน
องคกรที่สรางสมดุลใหกับสังคม
โครงสรางของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กต.ตร.) มีภาคประชาชน
เขาไปมีสวนรวมซึ่งจะสอดรับกับแนวคิดที่ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารกิจการตํารวจภารกิจ
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริห ารงานตํารวจที่สําคัญ มี 3 สวนคือ
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจแหงชาติ, 2552)
สวนแรกเปนภารกิจในการตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติง านของตํารวจคือการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและขาราชการตํารวจในเขตพื้นที่เพื่อแกไข
ปญหาหรือความตองการของทองถิ่น/ชุม ชนแลวมอบใหส ถานีตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจภูธรรับไป
ดําเนินการ นอกจากนั้นยังดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินการของเจ าหนาที่ตํารวจตามคํา
รองเรียนที่ผูสงถึงคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสวนที่สองการสงเสริมใหทองถิ่น
และชุมชนมีสวนรวมในกิจการตํารวจและเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวาง คณะกรรมการ
การตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจกับขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ และ
สวนที่สามเปนภารกิจสนับสนุนการทํางานของตํารวจใหบรรลุผลไดแกการใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะการ
ปฏิบัติงานการใหขอมูลขาวสารปญหาความเดือดรอนและความตองการของประชาชนในพื้นที่เพื่อหาทางแกไข
สงเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตํารวจและสนับสนุนการประชาสัมพันธ
สําหรับในจังหวัดนครปฐม ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
ทั้งในระดับจังหวัดและระดับสถานีตํารวจภูธรมาตั้งแตป พ.ศ. 2541 (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายตํารวจ
~ 104 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

แหงชาติ, 2552) ซึ่งเปนการจัดตั้งพรอมกันทั่วประเทศในสวนของอําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จาก
ผลการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการซึ่งสรุปจากรายงานสรุปผลการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการประจําปงบประมาณ 2557 พบวา ผลงานสวนใหญเ ปนเรื่องเกี่ยวกับการติดตามการ
ดําเนินงานของตํารวจเกี่ยวกับปญหาของประชาชน เชน การทวงหนี้นอกระบบ การเชารถของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศ การกวดขันเขมงวดบุคคลตางดาวการติดตามปญหาการจราจรในเขตตัวเมืองนครปฐม ซึ่ง
เนนหนักในการใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจในสถานีตํารวจภูธรตางๆ นอกจากนั้น
จากผลสรุปแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจจังหวัดและ
สถานีตํารวจภูธรของตํารวจภูธรนครปฐม ในเขตอําเภอเมือง พบวา ยังไมบรรลุผลสําเร็จเทาที่ควรปญหาการ
ประสานงานและการแสวงหาความรวมมือจากหลายฝายปญหาการทํางานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานตํารวจขาดความตอเนื่อง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานี
ตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อศึกษาปญหาของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงาน
ตํารวจสถานีตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร คือ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ ของ 4 สถานี ไดแก สถานี
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม สถานีตํารวจภูธรดอนยายหอม สถานีตํารวจภูธรตากอง สถานีตํารวจภูธรถนนขาด
รวม 88 คน ศึกษาตั้งแต พฤศจิกายน 2559-ตุลาคม 2560
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา ปรับปรุงกระบวนงานใหมีความ สะดวก
รวดเร็วโปรงใส เปนธรรม มีมาตรฐาน และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลจะตองมี 1. การบริหารงบประมาณ
เปนไปตามแผนงานและแผนเงินที่วางไว/การประหยัด งบประมาณ 2. ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 3.
การลดขั้นตอน/การรัก ษามาตรฐานระยะเวลาการให บ ริก าร 4. การจัดทําตนทุนตอหนวย 5. การพัฒ นา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ
ภาระหนาที่ของแตละสวนราชการจะตองสรางเสริมใหองคกรของตนมีการพัฒนาความรูให เหมาะสม
แกภารกิจของสวนราชการนั้น มีความรูความเขาใจในระบบการบริหารภาครัฐ และแนวโนมของตางประเทศ
ซึ่งอาจจัดทําในรูปแบบเอกสารขาวเผยแพร การจัดฝกอบรมสัมมนา การจัดหาเอกสาร วิชาการเพื่อการคนควา
ในหนวยงาน การสงเสริมใหมีการหารือรวมกันระหวางขาราชการอยางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณ และสวนราชการเองจะตองนําความรูที่มีการพัฒนาอยูเสมอ มาประยุกตใชกับแผนการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป ปจจุบันประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานกลายเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงานภาครัฐแนว ใหม โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) เพื่อเปน แนวทาง
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ขับ เคลื่อนการพัฒ นาระบบราชการไทยดําเนินไปอยางตอเนื่ องและบัง เกิดผลอยา งเป นรูป ธรรม โดยมี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน
นอกจากนี้ แผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาระบบราชการ (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561) ยัง ได ร องรั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (country strategy) ซึ่งเปนกรอบทิศทางสําคัญที่มี เปาหมายรวมกันกับทุก
ภาคสวนในการขับเคลื่อนประเทศไทยอีกดวย ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.
2556 ไดมีมติเห็นชอบแผน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) และมอบหมายให
สวนราชการ และหนวยงานของรัฐนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินภารกิจของหนวยงานตอไป ซึ่งจะ
เปนการกําหนดกลยุทธและมาตรการใหระบบราชการไทยพรอมรับการขับเคลื่อน ประเทศใหบรรลุเปาหมาย
และดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน มีการปรับสมดุลในการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นอยางมีคุณภาพสามารถ
ทํางานแบบบูรณาการดวยการใชยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกันที่ดีปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมทั้ง
ภายใน และภายนอก เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกสถานการณ โดยมีเปาประสงคในเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อถือไววางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุงสูความยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) (อาภาศิริ สุวรรณานนท, ชาติชาย มหาคีตะ และกัณณวัณ ฟลลิปส, 2560)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (good governance)
ธรรมาภิบาลหมายถึง กระบวนการปกครองบริห ารที่อาศัยปรัชญาหลัก การที่ถูกตอ งเอื้ออํานวย
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติมีประสิทธิภาพในการแกปญหาของสังคมและนํามาซึ่งความเจริญในดาน
ตางๆ (ลิขิต ธีรเวคิน,2553) และเปนธรรมหรือการรักษาคุมครองใหสังคมเขมแข็งและอยูรวมกันอยางสันติสุข
(ทองสุข มาตยคํามี, 2549)
สําหรับประเทศไทยสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นวาระแหงชาติสําหรับ
การสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีโดยไดกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สรางระบบบริห ารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ขึ้น ระเบียบนี้มีผ ลบัง คับ ใชตั้ง แตวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2542 ทุกสวนราชการตองถือปฏิบัติและรายงานผลตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภายึดหลักในการ
สรางระบบบริหารบานเมืองและสังคมที่ดี (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2544 ) คือ
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมายกฎระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคเปน
ธรรมกลาวโดยสรุปคือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมายมิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงามโดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามในองคกรหรือ สมาชิกของสังคมถือปฏิบัติไดแกความซื่อสัตยสุจริตความเสียสละความอดทนขยันหมัน่ เพียร
ความมีระเบียบวัย เปนตน
3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมี
การเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดเผยใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันและชวย
ใหการทํางานของภาครัฐและเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีสวนรวมคือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอ
ความคิดเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคมโดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม
ไดแกการแจงความหรือการไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการ
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ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจะชวยสรางความสามัคคีและความรวมมือกันทํางานในเรื่อง
สําคัญของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ทุกคนทุกฝ ายตระหนักในสิทธิภาพที่มี
สํานึกในความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนและการใสใจในปญหาสาธารณะรวมทั้งมีความกระตือรือรน
ในการแกไขปญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางโดยพยายามหาทางออกที่ทุกฝายสามารถยอมรับ
รวมกันไดกลารับผลจากการกระทําของตน
6. หลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดโดย
การทํ า ให สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ รู คุ ณ ค า ของทรั พ ยากรของชาติ แ ละบริ ห ารงานด ว ยความประหยั ด มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐซึ่งตองใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการตัดสินใจดําเนินการของผูบริหารที่เปดโอกาสใหผูรวมงาน
ไดมีสวนรวมในการบริหารทามกลางบรรยากาศแหงความเปนประชาธิปไตยเคารพซึ่งกันและกัน (อรุณ รัก
ธรรม, 2542; อุทัย บุญประเสริฐ, 2542: ธงชัย สันติวงษ, 2543) มีความรวมมือดวยความเต็มใจในลักษณะการ
ทํางานเปนทีมกอใหเกิดการทํางานเชิงสรางสรรคมีประสิทธิภาพมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความรูสึก
รับผิดชอบรวมกันในงานที่ทําเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวม
การบริหารแบบมีสวนรวม เนนความสําคัญที่บุคลากรและกลุมงาน ใหมีสวนเกี่ยวของในการบริหารที่
มีประสิทธิภาพในบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยซึ่งผูบริหารยินยอมมอบและกระจายอํานาจของตนสูผูปฏิบัติ
ดวยความเต็มใจซึ่งเปนการชวยลดภาระหนาที่ของผูบริหารลงและสามารถใชเวลาในเรื่องสําคัญอื่นๆ ไดมาก
ขึ้นขณะเดียวกันก็ชวยใหง านในระดับลางมีความหมายและทาทายมากขึ้นเนื่องจากบุคลากรระดับปฏิบัติ
สามารถตัดสินใจไดดวยตนเองซึ่งมีผูใหความเห็นในลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวมดังตอไปนี้
สมยศ นาวีการ (2545) กลาวถึงระบบการมีสวนรวม (participative system) วา การบริหารงาน
ระบบนี้ผูนําจะยึดถือขอสมมติฐานที่มีตอบุคคลตามทฤษฎี Y ของ McGregor ซึ่งกลาววาผูนําใชอํานาจหนาที่
เปนทางการนอยมากและเรียกผูนําแบบนี้วาเปนผูนําแบบประชาธิปไตยคือเปนผูนําที่เปดโอกาสใหบุคลากรมี
สวนรวมแสดงความคิดเห็นในการแกปญหารวมกันความเชื่อและไววางใจจะเกิดขึ้นระหวางผูบังคับบัญชากับ
บุคลากรขณะที่สุนันทา เลาหนันท (2541) ไดกลาวถึงระบบการบริหารแบบมีสวนรวมวาแทจริงคือการใช
ระบบประชาธิปไตยในการบริหารงานนั้นเองซึ่งบุคลากรทั้งหมดจะเปนผูกําหนดเปาหมายขององคการและจะ
ใชวิธีตัดสินใจโดยกลุม เป นหลัก ในการทํางานซึ่ง ผูบ ริห ารจะตัดสินใจก็ตอเมื่อ ไดรับ ฟง ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตางๆ โดยรอบคอบแลว ดัง นั้น ในการตัดสินใจจึงไมไดเ กิดจากความตองการสวนตัวของใคร
โดยเฉพาะผูบริหารเชื่อวาไมวาจะเปนรางวัลดานวัตถุหรือจิตใจตางมีความสําคัญตอการทํางานของบุคลากร
ทั้งสิ้น สวนธงชัย สันติวงษ (2543) กลาววาผูนําแบบประชาธิปไตยจะใหความสําคัญกับบุคลากรและไมเนนถึง
การใชอํานาจที่หรือกอใหเกิดความเกรงกลัวในตัวผูบังคับบัญชาแตจะเปดโอกาสใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น
และพูดคุยดวยในการปฏิบัตงิ านบริหารของผูนําชนิดนี้มักจะเปนไปในทํานองที่วาสิ่งตางๆ เปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับทุกคน ดังนั้นการแกปญหาตางๆ จึงเปนเรื่องที่จะใหโอกาสทุกฝายเขามารวมพิจารณาซึ่งอาจกระทําโดยมี
การประชุมหรือจัดตั้งคณะกรรมการ เปนตน ซึ้งผูนําชนิดนี้จะพยายามสงเสริมใหบุคลากรแสดงความคิดเห็น
และมีโอกาสรวมตัดสินใจในปญหาตางๆ ไดดวย
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อคิน รพีพัฒน (2527) ไดกลาวถึงรูปแบบของการมีสวนรวมดังนี้
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาขั้นตอนนี้เปนสวนแรกที่สําคัญที่สุดเพราะ
ถายังไมส ามารถเขาใจปญ หาและคนหาสาเหตุข องปญ หาดวยตัวของเขาเองกิจ กรรมตางๆ ที่ตามมาก็ไร
ประโยชนเพราะจะขาดความเขาใจและมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้นสิ่งที่แนนอนที่สุดก็คือ ผูปฏิบัติ
เปนผูอยูกับปญหาและรูจักปญหาของตนเองดีที่สุดแตมนุษยยอมยังมองเห็นปญหาของตนเองไมชัดเจนจนกวา
จะมีคนชวยใหเขาวิเคราะหถึงปญหาและสาเหตุของปญหาของเขาไดเดนชัดขึ้นเจาหนาที่หรือนักพัฒนาจึงควร
จะมีหนาที่เสมือนหนึ่งเปนกระจกเงาหรือสะทอนภาพหรือเปนผูคอยซักใหมองภาพของปญหาและวิเคราะห
ปญหาดวยของเขาเอง
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมเปนขั้นตอนที่ขาดไมไดเพราะหากเจาหนาที่หรือ
นักพัฒนาตองการแตผลงานพัฒนาใหเสร็จสิ้นโดยฉับไวก็จะดําเนินการวางแผนงานเสียดวยตนเองผลทีต่ ามมาก็
คือเมื่อขาดเจาหนาที่ไมส ามารถดําเนินการวางแผนไดดวยตนเองอาจจะมีความยากลําบากที่ จะผลักดันให
เจาหนาที่หรือนัก พัฒนาทําหนาที่แคเพียงเปนเพื่อนในการชวยกันวางแผนถาเราไมมีสวนรวมในขั้นตอนนี้
โอกาสที่จะไดรับการศึกษาและพัฒนาตนเองในการวางแผนดําเนินงานก็จะหมดไปเจาหนาที่หรือนักพัฒนาตอง
ทําใจใหไดวาการศึกษาใดก็ตามตองเริ่มจากความยากงายเร็วชาจากระดับของผูรับการศึกษามิใชวาจากระดับ
ความรูความสามารถของผูใหการศึกษา
3. การมีสวนรวมในการลุงทุนและการปฏิบัติง านแมวาจะยากจนและขาดแคลนทรัพยากรแตก็มี
ทรัพยากรที่สามารถเขามามีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงานเพราะอยางนอยก็มีแรงงานของตนเองที่ เขา
รวมลงทุนในกิจกรรมไดในการรวมลงทุนและปฏิบัติงานจะทําใหมีสวนรวมในการดําเนินงานและระมัดระวัง
รักษาเพราะเขามีความรูสึกเปนเจาของซึ่งตางไปจากสภาพที่การลุงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปจจัย
ภายนอกจะมีอะไรเสียหายก็ไมเดือดรอนมากนักและการบํารุงรักษาก็จะไมเกิดขึ้นเพราะไมใชของเขา เขาก็จะ
ไมบํารุงรักษาและหวงแหนนอกจากนั้นการรวมปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยาง
ใกลชัดและเมื่อเห็นประโยชนก็สามารถจะดําเนินกิจกรรมนั้นดวยตนเองตอไป
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงานขั้นตอนนี้เ ป นขั้นตอนสุดทายที่สําคัญอยางยิ่ง
เพราะถาหากการติดตามและประเมินผลงานขาดการมีสวนรวมดําเนินการโดยบุคคลภายนอกยอมจะไมได
ประเมินผลดวยตนเองวางานที่ทําไปนั้นไดรับผลดีไดรับประโยชนอยางไรหรือไม
จากการศึกษาเทคนิคการมีสวนรวมสรุปไดวา คือ การนําเสนอและสรางความเขาใจการใหขอมูลแก
ประชาชนและการรับฟงความคิดเห็นเปนสวนหนึ่งของการทํางานเพื่อทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
และสงผลใหเกิดการตัดสินใจรอบคอบขึ้น
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรและกลุม ตัวอยาง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไดแก
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม สถานีตํารวจภูธรดอนยายหอม สถานีตํารวจภูธรตากอง สถานีตํารวจภูธรถนน
ขาด มีทั้งสิ้น 88 คน
ผูใหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมผูใหขอมูลแบบเจาะจงโดยผูใหขอมูลทั้งหมดเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรทั้ง 4 แหง ในเขต
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อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม สถานี ตํารวจภูธรดอนยายหอม
สถานีตํารวจภูธรตากอง และสถานีตํารวจภูธรถนนขาด จังหวัดนครปฐม แหงละ 6 คน ตามตําแหนงหนาที่
ดังนี้
1) ประธาน กต.ตร.ที่มาจากภาคประชาชนแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
2) กต.ตร. ที่เปนตัวแทนจากทองถิ่นแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
3) กต.ตร ที่เปนตัวแทนจากภาคประชาชนคัดเลือกแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
4) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
5) รองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรฝายปราบปรามแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
6) รองผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรฝายสืบสวนแหงละ 1 คน รวมจํานวน 4 คน
รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 24 คน
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแ บบมีโครงสรา งวิเคราะหขอมูล โดยการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตํารวจสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
ผลการวิจัย พบวาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ
ของสถานีตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการดําเนินงานในลักษณะของการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ เปนตัวแทนจากภาคสวนตางๆ โดยรูปแบบของการ
ประชุมและวิธีการทํางานของคณะกรรมการมีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคส วนมีการ
นําเอาปญหาที่เกิดขึ้นมาแจงในที่ประชุมเพื่อรับทราบปญหาและแกไขปญหารวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
วางใจจากนั้นจะมีการสํารวจสภาพปญหาหรือสํารวจความตองการของประชาชนในพื้นที่แตละพื้นที่ถึงความ
ตองการในการแกไขปญหารวมกัน โดยในการแกไขปญหาสวนใหญจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและมีการ
จัดชุดชุม ชนมวลชนสัมพันธล งสํารวจพื้นที่ และชุม ชนเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติห นาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจและคณะกรรมการฯ และมีการประสานงานกันระหวางชุม ชนกับ ตัวแทน กต.ตร. ที่เปน
ตัวแทนจากประชาชนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2547 ระเบียบ ก.ต.ช. วาดวย
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2551 ที่ไดวางระบบการบริหารงาน
ตํารวจโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจมีห นาที่ใหคําปรึก ษา
ขอเสนอแนะแกตํารวจในเขตพื้นที่สง เสริมพัฒ นาประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติงานของตํารวจ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตํารวจของตํารวจในพื้นที่นอกจากนี้ยังรับคํารองเรียนจาก
ประชาชนเกี่ยวกับ การปฏิบัติง านของเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่และนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ ความ
เดือดรอนหรือความตองการของประชาชนที่เกี่ยวของกับ ตํารวจในพื้นที่รวมทั้ง สงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางตํารวจกับประชาชนในพื้นที่
สวนในดานความรวมมือของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจที่มาจาก
ภาคประชาชนชุมชนทองถิ่นจะเห็นไดวา คณะกรรมการมีสวนรวมในการติดตามศึกษาสภาพปญหาสาเหตุของ
ปญ หาตลอดจนขอรองเรียนตางๆ ของประชาชนเปนอยางดีโ ดยคณะกรรมการฯ ไดนําปญ หาตางๆ มา
ปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกันโดยไดเชิญหัวหนาชุดชุมชนในแตละหนวยงานมาเพื่อพูดคุย
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ปญหาอุปสรรคและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหาโดยคณะกรรมการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกําหนดกิจกรรมตางๆ เพื่อนําไปใชในการปองกันแกไขและลดปญหาตางๆ สวนในดานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการตํารวจนั้น คณะกรรมการฯ มีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยการติดตามจากการปฏิบัติจ ากที่ประชุมการหาข อสรุป แนวทางแกไขและหาแนวทางการ
ดําเนินการแกไขปญหา
จากการปฏิบัติง านของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริห ารงานตํารวจของสถานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ดังกลาวจะเห็นไดวาคณะกรรมการฯ ไดปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจสถานีตํารวจตามภารกิจที่ไดกําหนดไวโดยมีการประสานความ
รวมมือกันทุกภาคสวนระหวางคณะกรรมการเจาหนาที่ตํารวจและผูแทนชุมชนแตละพื้นที่มีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือหรือรับฟงความคิดเห็นจากทุกหนวยงานเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่และ
ปญหาที่ประชาชนไดมีการรองเรียนไวซึ่ง ทุก ภาคสวนมีโอกาสในเขามารวมคิดและติดสินใจในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับ การแกไขปญ หาที่เกิดขึ้นและมีก ารติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติง านของ
ขาราชการตํารวจโดยการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมเพื่อหาขอสรุปและหาแนวทางการแกไขปญหา
การปฏิบัติภารกิจของ กต.ตร. ทั้ง 4 แหง มีการทํางานโดยใชหลักการมีสวนรวมเปนแนวทางใน
การดําเนินงานโดยมีการนําแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมตามแนวคิดที่อคิน รพีพัฒน (2527) ไดเสนอไวมา
ปรับใชอยางชัดเจนรูปแบบการมีสวนรวมที่ กก.กต.สภ. ทั้ง 4 แหง ไดเปนแนวทางในการสรางการมีสวนรวม
คือ การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุและสาเหตุของปญหาโดยมีการรับฟงความคิดเห็นจากฝายตางๆ ทั้งผูที่
เปนคณะกรรมการฯ และประชาชนในพื้นที่หลังจากนั้นมีการจัดประชุมเสนอปญหาเพื่อใหทุกฝายรับทราบและ
ชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุและแนวทางในการแกไขหลังจากนั้ นกรรมการทุกทานจึงรวมกันวางแผนดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมปฏิบัติและติดตามผลรวมกัน
จากระบบและวิธีการปฏิบัติงานของ กก.ตร.สภ. ทั้ง 4 แหง ที่ไดนําหลักการมีสวนรวมมาใชในทุก
ขั้นตอนจึงเปนสาเหตุทําใหผลการปฏิบัติงานของ กก.ตร.สภ. ทั้ง 4 แหง ประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณของ
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจในทุกระดับเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมใน
การทํางานระหวางประชาชนกับเจาหนาที่ตํารวจโดยเฉพาะสถานีตํารวจแตละแหงที่ตองปฏิบัติงานเพื่อให
บริการประชาชนใหไดรับความปลอดภัยจากอาชญากรรมภัยอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอประชาชนและสังคม
หรือชุมชนโดยรวมไดรับการอํานวยความสะดวกในดานการจราจร
2) ปญหาของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและการติดตามการบริหารงานตํารวจ
สถานีตํารวจภูธร ในจังหวัดนครปฐม
ปญ หาหลัก ในการปฏิบัติง านของคณะกรรมการคือปญ หาดานกํา ลัง พลพบวา มีเ จาหนาที่ไม
เพียงพอกับการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่รับผิดชอบทําใหการดูแลประชาชนในพื้นที่ไมทั่วถึง ซึ่งจําเปนตองอาศัย
อาสาสมัครตํารวจบานมาทํางานรวมกันกับเจาหนาที่ตํารวจซึ่งจากการปฏิบัติภารกิจชุดอาสาสมัครพบวา ยัง
ขาดงบประมาณสนับสนุนชุดอาสาตํารวจบานที่มาจากภาคประชาชนซึ่งไมสามารถสนับสนุนการทํางานของ
เจาหนาที่ไดอยางเต็มที่
นอกจากนี้ปญหาที่สําคัญที่พบจากการปฏิบัติภารกิจของ กก.ตร.สภ.ทั้ง 4 แหง คือ ปญหาดาน
กําลังคนที่มีจํานวนไมเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ แสดงใหเห็นวาปญหาดานงบประมาณและปญหาดาน
บุคคลากรที่ไมเพียงพอ เกิดจากการขาดการสนับสนุนอยางจริงจังของผูบริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติหรือผูรับผิดชอบที่มีอํานาจในการจัดสรรทรัพยากรทั้งหลายที่ไมไดใหความสําคัญหรือมีความมุงหมาย
ที่จะทําใหคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตํารวจ (กก.ตร.) ในระดับ ตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น
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สามารถทํางานใหบรรลุผลอยางจริงจังซึ่งอาจเพราะนโยบายดังกลาวไมไดเกิดจากผูบริหารสถานีตํารวจเองแต
เกิดจากนโยบายจากการคิดและติดสินใจของผูบริห ารระดับ สูงจากสํานัก งานตํารวจแหง ชาติเ พื่อใหก าร
บริหารงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการวางรากฐานเกี่ยวกับธรรมาภิบาลเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการบริหารจัดการงานรวมกับรัฐเพื่อทําใหการปฏิบัติงานของหนวยงานและเจาพนักงานของรัฐใช
อํานาจหนาที่ดวยความสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดมีความรับผิดชอบตอสังคมและสรางความเปนธรรมและ
ประโยชนสุขกับประชาชนอยางแทจริงจึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาบังคับใชสงผลใหสํานักงานตํารวจแหงชาติตองมีการปฏิรูปปรับระบบการ
บริห ารจัดการใหสอดคลองกับ นโยบายรัฐและกฎหมายดัง กลาวโดยไมไดใหความสําคัญ กับ การปฏิบัติให
บรรลุผลอยางจริงจังจึงทําใหเกิดปญหาขาดแคลนทรัพยากร
ดานการดําเนินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ พบวาการทํางานเปนไปตามมติขอเสนอแนะใน
ที่ป ระชุมโดยไดรับ ความรวมมือจากคณะกรรมการทุก ภาคสวนและเจาหนาที่ตํารวจที่ทําหนาที่เ ปนคณะ
กรรมการฯโดยมีการประสานการทํางานระหวางคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนขาราชการตํารวจหรือ
กรรมการโดยตําแหนงซึ่งทุกฝายตางมีความรับผิดชอบรวมกันของกรรมการฝายตางๆ ในการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของคณะกรรมการและนโยบายตํารวจแหงชาติ
ดานการยอมรับจากเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการฯ พบวาคณะกรรมการฯ
กับเจาหนาที่ตํารวจไดประสานความรวมมือในการรวมกันแกไขปญหาเปนอยางดีไดมีการกําหนดนโยบายให
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจคณะกรรมการฯ ทุก
คนปฏิบัติงานอยางเที่ยงธรรมโปรงใสใหความสําคัญแกประชาชนและความสงบเรียบรอยในสังคมเปนเรื่อง
สําคัญ
จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติงานของ กต.กตร.สภ.ทั้ง 4 แหง ตั้งอยูในหลักธรรมาภิ
บาลคอนขางมาก โดยยึดหลักความโปรงใสการมีสวนรวมและหลักความรับผิดชอบมีความสํานึกตอบทบาท
ของตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. สถานีตํารวจภูธรควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบผลการดําเนินงานกิจกรรม
ตางๆ ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจไมวาจะเปนการประชาสัม พันธท างสื่อตางๆ เชน ทางวิท ยุ
โทรทัศน เว็บไซต หรือการใหเจาหนาที่ตํารวจชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธของขาวอาชญากรรมสายตํารวจ
ชุมชนกระจายขาวตามชุมชนสถานศึกษาตางๆ ในพื้นที่หรือผานทางผูนําชุมชน
2. ขาราชการตํารวจควรใหความสําคัญกับภาคประชาชนที่เปนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานตํารวจโดยการรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะและรวมแกไขปญหาอยางจริงจัง ไมควรคิดวาการ
ปฏิบัติงานนั้นเปนเพียงภาระหนาที่หรือเปนองคประกอบสวนหนึ่งตามพระราชบัญญัติตํารวจแห งชาติ พ.ศ.
2547 ที่ไดวางระบบการบริหารงานตํารวจโดยกําหนดใหมีคณะกรรมการตํารวจแหงชาติ แตแทจริง แลว
กต.ตร. ไมไดใหบทบาทการปฏิบัติหนาที่ของประชาชนโดยแทจริง
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