
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide  
                                    และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจดัทำำ Abstract, Presentation Slide 
     และกำรทดลองนำำเสนอผลงำน)

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ  
[ ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ     [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข

ช่ือเรื่องนำาเสนอ พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดพีิเศษในระดับพื้นที่ 
                    : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ  (DSI Station)
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน) 

[   ] 1. กำรนำำองค์กร [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย 
[] 3. กำรเอำใจใส่ลกูค้ำและตลำด [  ] 4. กำรวดั กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้ 
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร 
[  ] 7. กำรประยุกตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆ เข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร 

ช่ือหน่วยงาน  กรมสอบสวนคดพีิเศษ  กระทรวงยุตธิรรม
ที่อยู่   128  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210
โทรศพัท์  02 831 9888 ต่อ 51099 เว็ปโซด์  www.dsi.go.th
ชื่อผูเ้ขียน  นำยนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรกองนโยบำยและยุทธศำสตร์
โทรศพัท์  02 831 9888 ต่อ 51099 โทรสำร -
มือถือ     084 7516526 อีเมล nikomdsi@gmail.com
ชื่อผูเ้ขียน  นำงสำว นฐพร  บุญยะกร ตำำแหน่ง ผู้อำำนวยกำรส่วนเครือข่ำยป้องกันกำรเกิด 

           อำชญำกรรมคดพีิเศษ
โทรศพัท์  02 831 9888 ต่อ 51012 โทรสำร -
มือถือ     089 5946566 อีเมล : dsinetwork@gmail.com

สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ) 
          1) ใช้หลักกำรมีส่วนร่วม (participatory) ตัวแบบระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่วมสำกล   
(IAP2 - International Association for Public Participation) ท่ีเรียกว่ำ Public Participation Spectrum ต้ังแต่              
To Inform/To Consult/To Involve ถึง To Collaborate เป็นกรอบในกำรเสริมสร้ำงพลังของภำคีเครือข่ำยภำคประชำชน
และควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ีให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน
          2) กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ (Exchange of experiences) และทบทวนกำรดำำเนินงำน Performance 
review) ต้นแบบ (Model) ศูนยร์ับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (สระแก้ว ตรำด น่ำน 
เลย ประจวบคีรีขันธ์) ของคณะกรรมกำรศูนยฯ์ เพื่อกำำหนดรูปแบบ วธิีกำรทำำงำน และกำำหนดหลักเกณฑ์ทีด่ีข้ึนของ
ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดพีิเศษในปี พ.ศ. 2564 – 2565
         3) ใช้หลักของควำมพร้อมและควำมต้องกำรของชุมชนและแกนนำำเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรจัดตั้ง       
ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดพีิเศษในพื้นที่ รวมถึงกำรกำำหนดหลักเกณฑก์ำรปฏิบัติ
ของศูนย์ฯ ให้หลักของควำมคดิเห็นรว่มกันและฉันทำมติผู้แทนของแกนนำำโครงสรำ้งของศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและ
เผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษเป็นแนวทำงร่วมกัน
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          4) นำยชำลิน กันเพงศรี หัวหน้ำศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครอืข่ำยอำชญำกรรมคดพีิเศษจังหวัดเลย 
เป็นบุคคลที่ได้รับกำรคัดเลือกรางวัลระดับดี รำงวัลกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม ประเภทรำงวัลหุ้นส่วนควำม
รว่มมือ (Engaged Citizen) ประจำำปี พ.ศ. 2562 และศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรม      
คดพีิเศษจังหวัดเลย เป็นต้นแบบ (Model) กรณีศึกษำกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนรางวัลเลิศรฐั
ระดับดีเด่น สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนรว่ม ประจำำปี พ.ศ. 2561 รำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีสว่นร่วม 
(Effective Change)  และรำงวัลเลิศรัฐ ประจำำปี พ.ศ. 2563 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 
ดำ้นกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย

ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ) 
           1) กำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมได้อยำ่งยั่งยืน ช่วยลดกำรเกิดอำชญำกรรมในพื้นที่อยำ่งเป็นรูปธรรม
ชัดเจน อันเกดิจำกกำรตดิตำมเฝ้ำระวัง แจ้งเบำะแสกำรเกิดอำชญำกรรมก่อนกำรเกิดเหตุ และมีกำรระงับเหตุก่อน
อำชญำกรรมเกิดข้ึนและมีควำมรุนแรง 
           2) ประชำชนรู้เท่ำทันอำชญำกรรมและภัยรูปแบบตำ่ง ๆ ที่เกิดข้ึนกับประชำชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยระบบกำร
เตือนภัยรูปแบบต่ำง ๆ ทำำให้ประชำชนรู้เท่ำทัน มีควำมตระหนักรู้ และสร้ำงมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมเชิง
รุกข้ึน 
          3) ลดคำ่ใช้จำ่ยของประชำชนในกำรเดินทำงมำติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อต้องกำรร้องทุกข์ ติดตำม
เรื่องที่ประชำชนร้องเรียนถึงกรมสอบสวนคดพีิเศษ แกนนำำเครือข่ำยของศูนย์ฯ จะเป็นผู้ที่มีบทบำทในกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แทนประชำชนในเรื่องของกำรตดิตำม ประสำนงำนจนเสร็จสิ้น
           4) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรทำำงำนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมกำรศูนย์ฯ เป็นตัวแทนของกรมในรับเร่ืองร้องทุกข์  
ประสำนงำน กำรเฝ้ำระวังกำรเกิดอำชญำกรรม กำรเฝ้ำระวังพยำนหลักฐำนสำำคัญในพื้นที่ และสนับสนุนกำรนำำ
พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษเข้ำพื้นที่ในกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน
          5) ประสิทธิผลเชิงผลลัพธ์  ผลกำรสำำรวจควำมเชื่อมั่นของเครือข่ำยภำคประชำชน และภำคประชำชนต่อ     
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยสำำคัญ  ดังน้ี

ปี 
พ.ศ.

ผู้รับ
บริการ

เครือข่าย
การทำางาน

เครือข่ายภาค
ประชาชน

ประชาชนท่ัวไป ค่าเฉลี่ย

2559 63.20 68.00 70.40 70.40 68.26
2560 59.90 69.20 73.80 75.00 67.60
2561 71.55 76.90 79.70 70.30 71.00
2562 78.50 76.30 84.00 64.90 66.30
2563 80.60 71.00 77.80 70.80 75.05

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครน้ีได้   
 [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหวำ่งที่นำำเสนอในวันกำรจดังำนขององค์กรผู้สมัครน้ีได้
             [] อนุญำต  [  ] ไม่อนุญำต
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บทคัดย่อ

ช่ือเรื่อง : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดพีิเศษในระดับพื้นที่ : 
            : กรณีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดพีิเศษ (DSI Station)

ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
                กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI : Department of Special Investigation) เป็นส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

รับผิดชอบในกำรดำำเนินคดีเก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำบำงประเภทโดยท่ีคดีดังกล่ำวจำำเป็นต้องมีผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำน   เป็นผู้
ดำำเนินกำรสืบสวนและสอบสวน มีกำรกำำหนดให้มีพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ เจ้ำหน้ำท่ีคดีพิเศษ วิธีกำรสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษ เป็นกำรเฉพำะดังกล่ำว เพ่ือให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำำควำมผิดดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดผล
สัมฤทธ์ิสูง กำำหนดภำรกิจในกำรบังคับใช้กฎหมำยเก่ียวกับกำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวนและกำรสอบสวนคดีพิเศษท่ี
ต้องดำำเนินกำรสืบสวนและสอบสวน โดยใช้วิธีกำรพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวน     คดีพิเศษ และตำมหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรคดีพิเศษประกำศกำำหนดหรือตำมมติของคณะกรรมกำรคดีพิเศษ  ตลอดจนปฏิบัติงำนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำและกฎหมำยอ่ืนอันเก่ียวกับควำมผิดทำงอำญำท่ีเป็นคดีพิเศษ     โดยมีลักษณะของกำรกระทำำควำมผิดท่ี
เป็นคดีพิเศษ 23 กฎหมำย ท่ีมีลักษณะอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด คือ (ก) คดีควำมผิดทำงอำญำท่ีมีควำมซับซ้อน จำำเป็นต้องใช้วิธีกำร
สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนเป็นพิเศษ (ข) คดีควำมผิดทำงอำญำท่ีมีหรืออำจมีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อควำม
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน ควำมม่ันคงของประเทศ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือ
กำรคลังของประเทศ (ค) คดีควำมผิดทำงอำญำท่ีมีลักษณะ            เป็น      กำรกระทำำควำมผิดข้ำมชำติท่ีสำำคัญ หรือเป็นกำร
กระทำำขององค์กรอำชญำกรรม (ง) คดีควำมผิดทำงอำญำท่ีมี      ผู้ทรงอิทธิพลท่ีสำำคัญเป็นตัวกำร ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน (จ) คดี
ควำมผิดทำงอำญำท่ีมีพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือตำำรวจ       ช้ันผู้ใหญ่ ซ่ึงมิใช่พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้ำหน้ำท่ีคดีพิเศษ
เป็นผู้ต้องสงสัยเม่ือมีหลักฐำนตำมสมควรว่ำน่ำจะได้กระทำำควำมผิดอำญำหรือเป็นผู้ถูกกล่ำวหำหรือผู้ต้องหำและคดีควำมผิดทำง
อำญำอ่ืนนอกจำกข้อข้ำงต้น                     ตำมท่ีคณะกรรมกำรคดีพิเศษ   มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
กรรมกำรท้ังหมดเท่ำท่ีมีอยู่

                กำรดำำเนินกำรตำมภำรกิจและอำำนำจหน้ำท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ควำมสำำคัญกับกำรป้องกัน        และ
ปรำบปรำม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กัน โดยกำรปรำบปรำม กำรสอบสวนคดีพิเศษ กำรบังคับใช้กฎหมำยตำม
อำำนำจหน้ำท่ีท่ีกฎหมำยกำำหนดท่ีมีพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้ำหน้ำท่ีคดีพิเศษ เป็นผู้ดำำเนินกำร สำำหรับ           กำร
ป้องกันได้สร้ำงกำรมีส่วนร่วมให้ภำคีเครือข่ำย ท้ังภำครัฐ เอกชน และประชำชนในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน กำรเกิด
อำชญำกรรมคดีพิเศษ  ในรูปแบบของกำรจัดกำร ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรม         คดี
พิเศษ  (DSI Station) 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์ : เปน็องค์การหลักในการบังคบัใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษ 
              ตามมาตรฐานสากล
เป้าหมายหลัก  เป็นท่ีเช่ือถือ ศรัทธำของสังคมในกำรป้องกันปรำบปรำม         
                       สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
                    ปกป้อง รักษำ เรียกคนืทรัพย์สิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ 
                        เอกชน และประชำชน 
                    สำธำรณชนรู้เท่ำทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมคดีพิเศษ
พันธกจิ :  ป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนสอบสวน และดำำเนินคดีพิเศษอย่ำงมี      
             ประสิทธิภำพ ด้วยควำมเป็นธรรม
ค่านิยม : เกียรติศักดิ์ เช่ียวชำญ ซื่อสัตย์ (D:dignity S:Spaciallity I:Interity)

ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบกำรสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผล (Standard System)
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำทรพัยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นมืออำชีพ (Smart Agent)
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สรำ้งเสริมเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทันสมัย (Super Technology)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 บูรณำกำรควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วน (Strong Collaboration)
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือควำมย่ังยืน (Sustainable Administration)  
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
         เหตุผลและความสำาคัญของเรื่อง บทบัญญัตริัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560  สิทธิและเสรีภำพ
ของปวงชนชำวไทย บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภำพที่จะทำำกำรน้ันได้และไดร้ับควำมคุ้มครองตำมรัฐธรรมนูญ        
ตรำบเท่ำที่กำรใช้สิทธิหรือเสรีภำพ เช่นวำ่น้ันไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรำยต่อควำมมั่นคงของรัฐ ควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชำชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภำพของบุคคลอื่น (มำตรำ 25)  และรัฐพึงจัด
ระบบกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุตธิรรมทุกดำ้นให้มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ประชำชนเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยสูงเกินสมควร (มำตรำ 68) 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 กำำหนดยุทธศำสตรก์ำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลต่อควำมมั่นคง ให้มี         
กำรตดิตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหำที่อำจอุบัติข้ึนใหม่ (ข้อ 4.2.2) รวมถึง สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยตุิธรรมอยำ่งทั่วถึง เน้นกำรสร้ำงหลักประกันในกำรเข้ำถึงควำมยตุิธรรมอยำ่งเท่ำเทียมกัน (ข้อ 4.1.8)  
และกำรบังคับใช้กฎหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เทำ่เทียม มีกำรเสริมสรำ้งประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำย บังคับใช้
กฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั ลดควำมเหลื่อมลำ้ำทำงสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นำำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใชใ้นกำรเสริมสรำ้ง
ประสิทธิภำพกำรใช้กฎหมำย ป้องกันกำรกระทำำควำมผดิและจับกุมผู้กระทำำผิดได้อยำ่งถูกต้อง รวดเร็ว
         กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมำย มีภำรกิจหน้ำท่ีเก่ียวกับกำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรสืบสวน และกำร
สอบสวนคดีพิเศษท่ีต้องดำำเนินกำรสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีกำรพิเศษ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสอบสวนคดีพิเศษ โดยกำรดำำเนิน
กำรกำรป้องกัน ปรำบปรำม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กันท้ังเชิงรุก และจัดกำรเม่ือเกิดคดีแล้ว      ดังน้ันภำรกิจกำร
ป้องกันเป็นกลยุทธเชิงรุกท่ีป้องกันกำรเกิดเหตุท่ีมีผลกระทบต่อประชำชน ลดกำรเกิดคดี ควำมเสียหำย และควำมรุนแรงของ
อำชญำกรรมท่ีจะเกิดข้ึน  โดยกระบวนกำรสร้ำงกลไกให้ภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนเข้ำมีมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี  โดยกำำหนดรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรและกิจกรรมของ “ศูนยร์ับข้อมูล
ข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (DSI Station)” ข้ึน
          วัตถุประสงค์ กำรจัดตั้ง“ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดพีิเศษ  (DSI Station)” 
เป็นกลไกเชิงรุกที่เกดิข้ึนดว้ยควำมรว่มมือ สร้ำงพลังระหว่ำงภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนกับกำรส่งเสริมสนับสนุนจำก
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อกำรขับเคลื่อน “กำรจดักำรกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง รำยงำนกำรเกิดอำชญำกรรมพิเศษใน
พื้นที่ กำรแจ้งเตือน กระจำยควำมรู้ ข่ำวสำร พิษภัยของอำชญำกรรม รู้เท่ำทันอำชญำกรรม และไม่ตกเป็นเหยื่อ
อำชญำกรรมให้ประชำชนในพื้นที่ และเป็นตวัแทนกรมสอบสวนคดพีิเศษในกำรปฏิบัติภำรกจิที่ไดร้ับมอบหมำย       
ในพื้นที่ รวมถึงกำรสนับสนุนภำรกจิกำรรวบรวมพยำนหลักฐำน เฝ้ำระวังพยำนหลักฐำนสำำคัญที่เกิดเหตุในพื้นที่”
          แนวคิด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560  สิทธิและเสรีภำพของปวงชนชำวไทย 
ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 กำรบังคับใช้กฎหมำยอยำ่งมีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม...ป้องกันกำรกระทำำควำมผิด
และจับกุมผู้กระทำำผิดได้อยำ่งถูกต้อง รวดเร็ว และแนวคิดเก่ียวกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนว่ำคือ กระบวนกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนเก่ียวข้องในกำรดำำเนินงำน พัฒนำ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหำของ
ตนเอง ร่วมใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ และควำมชำำนำญร่วมกับวิทยำกรท่ีเหมำะสม และสนับสนุนติดตำมผล               กำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้อง กำรมีส่วนร่วมของประชำชนท่ีแท้จริง จึงหมำยถึง กำรท่ีประชำชน หรือชุมชน
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเองในกำรจัดกำรและควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร และปัจจัยกำรผลิตท่ีมีอยู่ในสังคม        เพ่ือ
ประโยชน์ต่อกำรดำำรงชีพ โดยมีตัวแบบระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนของสมำคมกำรมีส่วนร่วมสำกล (IAP2 - 
International Association for Public Participation) ท่ีเรียกว่ำ Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ประกอบด้วย (1) ระดับให้ข้อมูลข่ำวสำร (To Inform) “ระดับรู้จัก” (2) ระดับกำรปรึกษำหำรือ (To Consult) “ระดับมักคุ้น” (3) 
ระดับให้เข้ำมำมีบทบำท (To Involve) “ระดับอุ่นใจ” (4) ระดับสร้ำงควำมร่วมมือ (To Collaborate) “ระดับไปด้วยกัน” และ
(5) ระดับเสริมอำำนำจประชำชน (To Empower) “ระดับควำมย่ังยืน” เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีและภำยใต้หลักปฏิบัติ       ท่ีเป็น
รูปธรรมในกำรดำำเนินกำร “พลังชุมชนเข้มแข็งเพ่ือกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี :            กรณี      
ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (DSI Station)
           ข้ันตอนท่ีสำาคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนท่ีสำาคัญเหล่าน้ัน ท่ีได้ออกแบบ-พัฒนา-นำาไปปฏิบัติ  กำรจัดตั้ง
ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ  จัดต้ังข้ึน บนพ้ืนฐำน “สมัครใจ มีควำมพร้อม ฉันฑำมติร่วมกัน จุดเน้นตำมปัญหำของพ้ืนท่ี พัฒนำรูป
แบบอย่ำงต่อเน่ือง” โดยมีลำำดับข้ันตอนท่ีสำำคัญ  ดังน้ี
           ข้ันตอนท่ี ๑ แกนนำำเครือข่ำยภำคประชำชนในพ้ืนท่ี เสนอตัวขอจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ  แกนนำำเครือข่ำย
ภำคประชำชนพ้ืนท่ีท่ีประสงค์จะจัดต้ังศูนย์ฯ เสนอของจัดต้ังต่อส่วนเครือข่ำยกำรป้องกันอำชญำกรรมคดีพิเศษ 

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ และท่ีประชุมคณะทำำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมฯ      
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกำรประชุมประจำำปี พิจำรณำควำมเห็นร่วมกัน
ข้ันตอนท่ี 2 กำรประเมินศักยภำพแกนนำำเครือข่ำยภำคประชำชน  สภำพปัญหำของพ้ืนท่ี 
กองนโยบำยและยุทธศำสตร์ จัดเจ้ำหน้ำท่ีลงพ้ืนท่ีประเมินสภำพปัญหำ ศักยภำพแกนนำำ 
สถำนท่ีทำำกำร และองค์ประกอบอ่ืน  ๆประกอบ เพ่ือนำำเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะทำำงำน
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรกรมสวนคดีพิเศษ

           ข้ันตอนท่ี 3 พิจำรณำควำมเหมำะสมต่อคณะทำำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรกรมสอบสวน       คดี
พิเศษ ในกำรประชุมคณะทำำงำนฯ ประจำำปีมีกำรนำำเสนอรำยละเอียดของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีแจ้งควำมประสงค์กำรจัดต้ัง     ศูนย์รับ
ข้อมูลข่ำวสำรฯ และมีมติร่วมกันในกำรจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ ในปีละปีงบประมำณ
           ข้ันตอนท่ี 4 ดำำเนินกำรฝึกอบรม แนะนำำ และแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ในกำรจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ           กอง
นโยบำยและยุทธศำสตร์ กำำหนดแผนปฏิบัติกำร และงบประมำณในกำรดำำเนินกำรจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ แต่ละ
ปีงบประมำณ และดำำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร โดยกำรฝึกอบรม และกำรสัมมนำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
           ข้ันตอนท่ี 5 จัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (DSI Station) มีกำรประกำศจัด
ต้ังศูนย์ฯ ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ฯ กำรช้ีแจง ทำำควำมเข้ำใจบทบำท หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรศูนย์ฯ          เพ่ือให้
กรรมกำรศูนย์ฯ เข้ำใจบทบำทและหน้ำท่ีของแต่ละฝ่ำยฯ มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรของศูนย์ฯ กำรจัดกำร จัดทำำแผนงำน 
กำรประชุมศูนย์ฯ ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  มีกำรจัดต้ังศูนย์แล้ว 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ จังหวัด
สระแก้ว ตรำด ประจวบคีรีขันธ์ น่ำน เลย เกำะช้ำง ชุมพร ระนอง และรำชบุรี
           ข้ันตอนท่ี 6  ดำำเนินกำรภำรกิจของศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ ตำมท่ีศูนย์ฯ กำำหนด ท่ีมีควำมแตกต่ำงกันแต่ละพ้ืนท่ี และ
ปัญหำอำชญำกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี มีกำรรับเร่ืองร้องทุกข์ กำรรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง เผยแพร่ควำมรู้แก่ประชำชน    สนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสอบสวนคดีพิเศษตำมท่ีร้องขอ 
           ข้ันตอนท่ี 7 มีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรดำำเนินกำรแต่ละศูนย์ฯ ตำมประเภทภำรกิจ และช่องทำงและระยะเวลำ
ท่ีกำำหนด กำรรำยงำนกำรเฝ้ำระวังอำชญำกรรมคดีพิเศษ กำรแจ้งเบำะแสอำชญำกรรมในพ้ืนท่ี
           ข้ันตอนท่ี 8  ทบทวนรูปแบบ วิธีกำร และกำรบริหำรจัดกำร ศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ และสร้ำงต้นแบบท่ีเหมำะสม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดให้มีกำรทบทวนแนวทำงปฏิบัติของศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรฯ  ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก          คือ 
ประเด็นแนวทำงกำรดำำเนินงำน ด้ำนโครงสร้ำง ด้ำนกำรจัดกำร ด้ำนกำรดำำเนินงำน   และประเด็นวิธีกำรปฏิบัติของศูนย์ฯ ด้ำนกำร
ป้องกัน ด้ำนกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้ำนกำรสนับสนุนต่อ DSI  ด้ำนกำรรำยงำนผล และด้ำนกำรเผยแพร่ควำมรู้
           (รายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการพัฒนาและทบทวนภารกิจของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯตามเอกสารแนบ) 
          ผลผลิตและสัมฤทธ์ิการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (DSI Station) กำรท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนำและยกระดับกำรมีส่วน
ร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง จำกระดับ To Inform - To Involve ปัจจุบันมีสมำชิกเครือข่ำยถึง 7,719 คน และมีกำร
พัฒนำแกนนำำระดับแนวหน้ำ 250 กว่ำคน  และมีกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยถึงระดับ To Collaborate ท่ีมีควำมร่วมมือ
ระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นระดับชุมชนเข้มแข็งเพ่ือกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษระดับ
พ้ืนท่ี มีกำรจัดต้ังศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ท่ีมีศักยภำพแล้วจำำนวน 9 ศูนย์ มีผล
งำน กำรรำยงำนอำชญำกรรมในพ้ืนท่ีอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้ว 216  เร่ือง ส่วนมำกเป็นปัญหำควำมเดือนร้อนของ
ประชำชนในพ้ืนท่ีท่ีสำำคัญ อำทิ คดีแชร์ลูกโซ่ ปัญหำกำรบุกรุกท่ีป่ำท่ีดินท่ีสำธำรณะประโยชน์ แรงงำนต่ำงด้ำว ผู้มีอทธิพลในพ้ืนท่ี เป็นต้น ใน
จำำนวนน้ีมีหลำยเร่ืองได้พัฒนำเป็นเร่ืองสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ีอยู่ระหว่ำงกำรดำำเนินกำรแล้ว และจำกกำรพัฒนำและส่งเสริมควำมร่วม
มือระหว่ำงกรมสอบสวนคดีพิเศษกับภำคีเครือข่ำย กำรให้ควำมรู้กฎหมำย กำรเตือนภัยอำชญำกรรมให้กับประชำชนอย่ำงต่อเน่ือง ทัน
เวลำ ทันท่วงทีผ่ำนส่ือต่ำง  ๆหลำยแขนง                  จำกกำรสำำรวจควำมเช่ือม่ันของเครือข่ำยภำคประชำชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมี
ระดับควำมเช่ือม่ันในปี 2561-2563 อัตรำ      ร้อยละ  79.70, 84.00 และ 77.80 ตำมลำำดับ ซ่ึงเป็นอัตรำท่ีสูงกว่ำกลุ่มประชำกรเครือข่ำย
กำรทำำงำน และประชำชนท่ัวไปทุกปี
         กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยภำคประชำชนและกำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยภำคประชำชนเป็นควำมร่วมมือใน
ระดับสร้ำงควำมร่วมมือ (To Collaborate) ด้วยกำรเพ่ิมพลังสร้ำงควำมเข้มแข็งในเชิงโครงสร้าง การจัดการและวิธีการปฏิบัติให้มี
ระบบมำกย่ิงข้ึน บนพ้ืนฐำน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันฑามติร่วมกัน จุดเน้นตามปัญหาของพ้ืนท่ี พัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ือง” 
ด้วยควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในกำรป้องกันกำรเกิดอำชญำกรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี 
ด้วยกระบวนกำรและกิจกรรมของศูนย์รับข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่เครือข่ำยอำชญำกรรมคดีพิเศษ (DSI Station) จึงเป็นกำรสร้ำง
พลังเสริมอำำนำจประชำชน (To Empower) เพ่ือกำรป้องกันตนเองให้ควำมปลอดภัย      มีควำมม่ันคง เกิดควำมสงบสุขของชุมชน
และสร้ำงสังคมอย่ำงย่ังยืน ด้วยประชำชนเอง ……..
 

5



ทบทวนรูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 

(DSI Station)
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รูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ
ศนูย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ

จงัหวัดวระแก้ว ตราด น่าน เลย ประจวบคิรีขันธ์ เกาะช้าง
ชุมพร  ระนอง ราชบุรี

(DSI Station)
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