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TQM 2020, การน าองค์กรตามหลกัธรรมภบิาล:การมสี่วนร่วมของเครือขา่ยภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
พิเศษ 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทสมัคร [ ] TQM-Best Practices (จะต้องจัดท า Abstract, Full Paper, Presentation Slide 
       และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
 [ ] TQM-Progressive  Learner (จะต้องจัดท า Abstract, , Presentation Slide 
       และการทดลองน าเสนอผลงาน) 
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงานธรุกิจเอกชน [ ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ [ ]หน่วยงานด้านการศึกษา 
 [ ] หน่วยงานราชการและองค์กรของภาครัฐ   [ ] หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ การน าองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนใน

การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น) 
 [ ] 1. การน าองค์กร [ ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย 
 [ ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด [ ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ 
 [ ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล [ ] 6. การจัดการกระบวนการ 
 [ ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆ เข้ากับการบริหารจัดการ 
ชื่อหน่วยงาน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม 
ที่อยู่   128  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51099 เว็ปโซด์  www.dsi.go.th 
ชื่อผู้เขียน  นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51099 โทรสาร - 
มือถือ     084 7516526 อีเมล nikomdsi@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน  นางสาว นฐพร  บุญยะกร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนเครือข่ายป้องกันการเกิด  

           อาชญากรรมคดีพิเศษ 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51026 โทรสาร - 
มือถือ     089 5946566 อีเมล : dsinetwork@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” 
1. น าหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) และพ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ภารกิจการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่  
2. ใช้หลักการมีส่วนร่วม (participatory) ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล 
( IAP2 - International Association for Public Participation) ที่ เรี ยกว่ า  Public Participation Spectrum ตั้ งแต่        
To Inform/To Consult/To Involve ถึง To Collaborate เป็นกรอบแนวทางในส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  
3. สร้างตัวแบบ (Model) การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษใน
ระดับพ้ืนที่ให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นผลงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ประกาศให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับ ดีเด่น           
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม       
(Effective Change) เรื่อง โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
1. เครือข่ายภาคประชาชนได้รายงานผลการการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในพื้นที่ ปีละ 1,200 เรื่อง 
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีการแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษที่สามารถพัฒนาเป็นเรื่องสืบสวนและคดี
พิเศษ ที่สามารถสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษพิเศษแล้วเสร็จ แก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม 624 เรื่อง 
3. ประสิทธิผลเชิงผลลัพท์ด้านของความเชื่อมั่นที่เครือข่ายภาคประชาที่มีต่อการสอบสวนคดีพิเศษที่เพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ คือ ปี 2659-2562  ในอัตรา ร้อยละ 70.40,73.80,79.70 และ 84.00 ตามล าดับ 
 

 
 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้  
 [ ] อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวิดีโอผลงานระหว่างน าเสนอในวันจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
 [ ]อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต 
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บทคัดย่อ 
เรื่อง    การน าองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน 

          การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
          กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI : Department of Special Investigation) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
รับผิดชอบในการด าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภทโดยที่คดีดังกล่าวจ าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็น
ผู้ด าเนินการสืบสวนและสอบสวน มีการก าหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ เป็นการเฉพาะดังกล่าว เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูง ก าหนดภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวนและ
การสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องด าเนินการสืบสวนและสอบสวน โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศก าหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ  ตลอดจนปฏิบัติงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ โดยมลีักษณะของ
การกระท าความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 23 กฎหมาย ที่มีลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด คือ (ก) คดีความผิดทางอาญาที่มี   
ความซับซ้อน จ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ (ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิด
ข้ามชาติที่ส าคัญ หรือเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ 
ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน (จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระท าความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา
หรือผู้ต้องหาและคดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจากข้อข้างต้น ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
          การด าเนินการตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน และปราบปราม 
สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กัน โดยการปราบปราม การสอบสวนคดีพิเศษ การบังคับใช้กฎหมายตามอ านาจหน้าที่ที่
กฎหมายก าหนดที่มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นผู้ด าเนินการ ส าหรับการป้องกัน ได้สร้างการมี       
ส่วนร่วมให้ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  

วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 
 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ  
              ตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายหลัก  เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม                 
                       สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
                    ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพยส์ิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ  
                        เอกชน และประชาชน  
                    สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ 
พันธกิจ :  ป้องกัน ปราบปราม สบืสวนสอบสวน และด าเนินคดีพเิศษอย่างมี        
             ประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
ค่านิยม : เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซือ่สัตย์ (D:dignity S:Spaciallity I:Interity) 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย (Super Technology) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภบิาลเพ่ือความยั่งยนื (Sustainable Administration)   
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รายละเอียดวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
         สภาพปัญหา กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในภารกิจการป้องกัน 
การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ เป็นภารกิจที่เครือข่ายภาคประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและท าแทนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องที่ไม่กระทบต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่
เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นเพียงการที่สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา อีกทั้งยังเป็นการเสริมอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอ านวยความยุติธรรม
ให้บังเกิดขึ้นในชุมชน และเป็นการลดความเลื่อมล้ าในการเข้าถึงความยุติธรรมอีกด้วย 
       วัตถุประสงค์ พัฒนา ศักยภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกัน ติดตาม รายงาน 
เฝ้าระวัง แจ้งเบาะ และให้ความรู้ การเตือนภัยการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษแก่ประชาชนในระดับพ้ืนที่ ยกระดับ             
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง
ร้องทุกขแ์ละเผยแพร่องคค์วามรู้และเชื่อมประสานระหว่างประชาชน เครือข่ายภาคประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
       แนวคิด การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ด าเนินการบนพ้ืนฐานแนวคิด ว่า “การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน โดยให้
ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ        
มีความคุ้มค่าและสามารถลดอาชญากรรมอย่างยั่งยืนที่สุด” ส าหรับกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใช้ตัวแบบหลักธรรมาภิ
บาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วน
ราชการ และตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ( IAP2 - International 
Association for Public Participation) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น ๕ ระดับ ประกอบด้วย     
(1) ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) “ระดับรู้จัก” (2) ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) “ระดับมักคุ้น”            
(3) ระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) “ระดับอุ่นใจ” (4) ระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) “ระดับไป
ด้วยกัน” และ (5) ระดับเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) “ระดับรังสรรค์ความยั่งยืน” เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีและ
ภายใต้หลักปฏิบัติ “เสริมสร้าง พัฒนา รักษา ยกระดับ เชิดชู” ที่เป็นรูปธรรม ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ  ดังนี้ 
     ขั้นตอนที่ส าคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส าคัญ   ด้วยภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย 
 

 

อาจจะมีข้อจ ากัดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในภารกิจ 
แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนในภารกิจการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับ
พ้ืนที่ เป็นภารกิจที่เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ท าแทนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้ โดยมีการด าเนินการตามขั้นตอน
และกิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้   

    การมีส่วนร่วมระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) “ระดับรู้จัก” เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภารกิจของกรม 
กฎหมาย อ านาจหน้าที่ ภารกิจของกรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม กิจกรรมที่ด าเนินเป็นการการรับสมัครเครือข่ายภาค
ประชาชน เครือข่ายที่ขึ้นทะเบียน จ านวน 7,719  คน การฝึกอบรม ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย DSI แจกจ่ายเอกสาร คู่มือเครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับเครือข่าย 
และก าหนดช่องทางการติดต่อของเครือข่ายกับ DSI ผ่านช่องทาง สายด่วน 1202 เว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
www.dsi.go.th  Application งานบริการ ๆ เป็นต้น ผลสัมฤธิ์ระดับนี้ คือ การมีส่วนร่วมระดับเรื่งต้น “รู้จัก” คุ้นเคย การมี
ความรู้เบื้องต้น สามารถติดต่อกับ DSI ได้ สามารถมีช่องทางการร้องทุกข์แจ้งเบาะแส เพ่ือลดความเลื่อมล้ าได้ในระดับพ้ืนฐาน  
    การมีส่วนร่วมระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) “ระดับมักคุ้น” เป็นการเปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างอิสระ
และเป็นระบบการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนใน
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หลักสูตรต่าง ๆที่สูงขึ้น การด าเนินการวิธีการรับฟังความเห็นของเครือข่ายภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างช่องทางในการรับฟังความเห็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication ) ที่เป็นการรับ
ฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Application แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์  (654 เรื่อง) 
การรายงานสถานการณ์อาชญากรรมในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (ปี 2559-2562 จ านวน
ทั้งสิ้น 2,981 เรื่อง) ผลสัมฤทธิ์ คือ เครือข่ายภาคประชาชน รู้เท่าทันอาชญากรรม และตระหนักรูถึงอาชญากรรม   
มีการขยายผลถึงประชาชนในชุมชน DSI มีฐานข้อมูลสถานการณ์อาชญากรรมที่ใช้เป็นประโยชน์ในการสืบสวน
สอบสวนและเฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที่   
    การมีส่วนร่วมระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve) “ระดับอุ่นใจ” เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี       
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ แลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลอย่างจริงจังและมีจุดหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมใน      
การก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีปฏิบัติงาน มีการรับฟังความเห็นข้อร้องเรียน ให้ความส าคัญกับ    
ข้อร้องเรียนของเครือข่ายภาคประชาชนที่ร้องเรียนมาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการจัดท าสรุปข้อมูลค าร้องที่
เครือข่ายภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2551-2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 654 เรื่อง   
    การมีส่วนร่วมระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) “ระดับไปด้วยกัน” เป็นการให้บทบาทของประชาชนใน
ระดับสูง มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนา
แนวทางแก้ไข รวมทั้งเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานมีข้อสัญญากับประชาชนจะร่วมงานกับประชาชนเพ่ือ
ได้ข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ ๆ โดย DSI ตั้ง คทง.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ มีการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและก าหนดทิศทางการท างานของเครือข่ายกับ DSI ประจ าปี ตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ เพ่ือเป็นศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถจัดการ
กับปัญหา   ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตนเอง (ปัจจุบันมี  8 ศูนย์ สระแก้ว น่าน ประจวบคีรีขันธ์ เลย ตราด (2 ศูนย์) ชุมพร และ
ระนอง) กิจกรรมการมอบรางวัลเครือข่าย DSI ต้นแบบ เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่ผลงานดีเด่นเป็น
ประจักษ์ ตั้งแต่ปี 2559-2561 จ านวน 49 คน ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน คือ เครือข่ายภาคประชาชนในโครงสร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง จัดการปัญหาตนเองได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน DSI มีเครือข่ายภาคประชาชนเป็นตัวแทนในระดับพ้ืนที่ 
        ผลส าเร็จ ผลผลิต และผลลัพธ์หรือผลกระทบต่อชุมชน ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนการ
ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนและความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วม ตั้งแต่“รู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” ภายใต้หลักปฏิบัติ 
“เสริมสร้าง พัฒนา รักษา ยกระดับ  เชิดชู” โดยมีต้นแบบการวิเคราะห์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาค
ประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่อยู่ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ 7,719 คน        
เครือข่ายได้รายงานสถานการณ์อาชญากรรมในพ้ืนที่ทุกมิติของอาชญากรรมปี 2559-2562 จ านวน 2,981 เรื่อง มีการแจ้ง
เบาะแสอาชญากรรมในพ้ืนที่ แล้ว 654 เรื่อง ซึ่งพัฒนาเป็นคดีพิเศษและด าเนินการแล้วเสร็จ มีการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและ
เผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ จ านวน 8 ศูนย์ ที่แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนดูแลตนเองได้ ผลลัพธ์ที่เป็นผลดีต่อ
ประชาชนในการสร้างความรู้ประชาชนที่รู้เท่าทันอาชญากรรมและภัยรูปแบบต่างๆ ลดการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
ประชาชน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย จากอาชญากรรม และสามารถดูแล รักษาผลประโยชน์ของ 
ชุมชน/สังคม/ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
         ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ สามารถถอดบทเรียนที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความส าคัญกับการเปิด
ระบบราชการและบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มีการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายมีเจตนารมณ์ร่วม 

 

และมีความมุ่งมั่นในการเป็นจิตอาสา เจ้าหน้าที่มี Mind Set และ
ทักษะ (Skill) ท างานกับเครือข่าย ส่วนราชการมีความมุ่งมั่นใน          
การแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างจริงจัง/จริงใจ มีการสร้างแรงจูงใจ/
รางวัลยกย่องเชิดชูเครือข่ายที่มีผลงานอย่างเป็นธรรม  แกนน า
เครือข่ายภาคประชาชนยังมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการ
ด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   

    รูปแบบ (Model)  การน าองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนใน        
                            การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
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