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บทคัดย่อ 
 

ชื่อเรื่อง   : พลังชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ :  
              : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 

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

รับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภทโดยที่คดีดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน   
เป็นผู้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน มีการกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ วิธีการสืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษ เป็นการเฉพาะดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์สูง กำหนดภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน
และการสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวน โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน     
คดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ  ตลอดจน
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ     
โดยมีลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 23 กฎหมาย ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด คือ (ก) คดีความผิดทาง
อาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ (ข) คดีความผิดทาง
อาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะ            
เป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มี             
ผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน (จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้น
ผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้
กระทำความผิดอาญาหรือเป็นผู ้ถูกกล่าวหาหรือผู ้ต้องหาและคดีความผิดทางอาญาอื ่นนอกจากข้อข้างต้นตามที่
คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

                การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที ่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความสำคัญกับการป้องกันและ
ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กัน โดยการปราบปราม การสอบสวนคดีพิเศษ การบังคับใช้กฎหมายตาม
อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดที่มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับการป้องกันได้
สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคีเครือข่าย ทั ้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ  ในรูปแบบของการจัดการ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ       
(DSI Station)  
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย 

 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรมพเิศษ  
              ตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายหลัก  เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม                 
                       สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
                    ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพยส์ิน และผลประโยชน์ให้แก่รัฐ  
                        เอกชน และประชาชน  
                    สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมคดีพิเศษ 
พันธกิจ :  ป้องกัน ปราบปราม สบืสวนสอบสวน และดำเนินคดีพเิศษอย่างมี        
             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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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
         เหตุผลและความสำคัญของเรื่อง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่    
การใช้สิทธิหรือเสรีภาพ เช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดี ของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื ่น (มาตรา 25)  และรัฐพึงจัดระบบ                 
การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร (มาตรา 68) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคง ให้มีการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (ข้อ 4.2.2) รวมถึง สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน้นการสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ 4.1.8)  และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   
เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม     
ไม่เลือกปฏิบัติ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทำความผิดและ
จับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
         กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจหน้าที่เกี ่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม          
การสืบสวน และการสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องดําเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ โดยการดำเนินการการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กันทั้งเชิงรุก และ
จัดการเมื่อเกิดคดีแล้ว      ดังนั้นภารกิจการป้องกันเป็นกลยุทธเชิงรุกที่ป้องกันการเกิดเหตุที่มีผลกระทบต่อประชาชน 
ลดการเกิดคดี ความเสียหาย และความรุนแรงของอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น  โดยกระบวนการสร้างกลไกให้ภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนเข้ามีมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่  โดยกำหนดรูปแบบการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการและกิจกรรมของ “ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station)” ขึ้น 
          วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง“ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station)”      
เป็นกลไกเชิงรุกที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือ สร้างพลังระหว่างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการขับเคลื่อน “การจัดการการป้องกัน เฝ้าระวัง รายงานการเกิดอาชญากรรมพิเศษในพื้นที่ 
การแจ้งเตือน กระจายความรู้ ข่าวสาร พิษภัยของอาชญากรรม รู้เท่าทันอาชญากรรม และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้
ประชาชนในพื้นที ่ และเป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในพื้นที ่ รวมถึง           
การสนับสนุนภารกิจการรวบรวมพยานหลักฐาน เฝ้าระวังพยานหลักฐานสำคัญที่เกิดเหตุในพ้ืนที่” 
          แนวคิด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม...ป้องกันการกระทำความผิดและ
จับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่าคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงาน พัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา
ของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ และความชำนาญร่วมกับวิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผล  
การปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริง จึงหมายถึง การที่ประชาชน 
หรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการใช้ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ใน
สังคมเพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพ โดยมีตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล    
(IAP2 - International Association for Public Participation) ที ่ เร ียกว ่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น         
5 ระดับ ประกอบด้วย (1) ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) “ระดับรู้จัก” (2) ระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) 
“ระดับ    ม ักค ุ ้น” (3) ระดับให ้เข ้ามามีบทบาท (To Involve) “ระดับอุ ่นใจ” (4) ระดับสร ้างความร ่วมมือ                       
(To Collaborate) “ระดับไปด้วยกัน” และ (5) ระดับเสริมอำนาจประชาชน (To Empower) “ระดับปันอำนาจ”         
เป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีและภายใต้หลักปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินการ “พลังชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื ้นที ่ : กรณี ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ            
(DSI Station) 
           ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไปปฏิบัติ  การจัดตั้ง
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  จัดตั้งขึ้น บนพื้นฐาน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันทามติร่วมกัน จุดเน้นตามปัญหาของพื้นที่ 
พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง” โดยมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญ  ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ ๑ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ เสนอตัวขอจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  แกนนำเครือข่าย
ภาคประชาชนพ้ืนที่ที่ประสงค์จะจัดตั้งศูนย์ฯ เสนอของจัดตั้งต่อส่วนเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ 
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กองนโยบายและยุทธศาสตร์ และที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ      
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการประชุมประจำปี พิจารณาความเห็นร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน  สภาพปัญหา
ของพื้นที่ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเมินสภาพ
ปัญหา ศักยภาพแกนนำ สถานที่ทำการ และองค์ประกอบอื่น  ๆประกอบ เพ่ือ
นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการกรมสวนคดีพิเศษ 

           ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเหมาะสมต่อคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ในการประชุมคณะทำงานฯ ประจำปีมีการนำเสนอรายละเอียดของแต่ละพ้ืนที่ที่แจ้งความประสงค์
การจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ และมีมติร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ในปีละปีงบประมาณ 
           ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรม แนะนำ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ           
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กำหนดแผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลขา่วสารฯ 
แต่ละปีงบประมาณ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยการฝึกอบรม และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
           ขั้นตอนที่ 5 จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) มีการประกาศ
จัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อให้
กรรมการศูนย์ฯ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารของศูนย์ฯ การจัดการ จัดทำแผนงาน 
การประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ มีการจัดตั้งศูนย์แล้ว 9 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
จังหวัดสระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ น่าน เลย เกาะช้าง ชุมพร ระนอง และราชบุรี 
           ขั้นตอนที่ 6  ดำเนินการภารกิจของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ตามที่ศูนย์ฯ กำหนด ที่มีความแตกต่างกันแต่ละ
พื้นที่ และปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการรับเรื่องร้องทุกข์ การรายงานการเฝ้าระวัง เผยแพร่ความรู้แก่
ประชาชน    สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่ร้องขอ  
           ขั้นตอนที่ 7 มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแต่ละศูนย์ฯ ตามประเภทภารกิจ และช่องทางและ
ระยะเวลาที่กำหนด การรายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ การแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
           ขั้นตอนที่ 8  ทบทวนรูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ และสร้างต้นแบบที่
เหมาะสม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  ประกอบด้วย 2 
ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านโครงสร้าง ด้านการจัดการ ด้านการดำเนินงาน และประเด็นวิธีการ
ปฏิบัติของศูนย์ฯ ด้านการป้องกัน ด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการสนับสนุนต่อ DSI  ด้านการรายงานผล และ
ด้านการเผยแพร่ความรู้ 
          ผลผลิตและสัมฤทธิ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ (DSI Station) การที่กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากระดับ To Inform - To Collaborate ปัจจุบันมีสมาชิก
เครือข่ายถึง 7,719 คน และมีการพัฒนาการมีส่วนร่วมแกนนำเครือข่าย เป็นระดับชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษระดับพื ้นที ่ มีการจัดตั ้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ             
(DSI Station) ที่มีศักยภาพแล้วจำนวน 9 ศูนย์ มีผลงาน การรายงานอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง จำนวน 3,713 เรื่อง 
และมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ จำนวน 216 เรื่อง ส่วนมากเป็นปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่
สำคัญ อาทิ คดีแชร์ลูกโซ่ ปัญหาการบุกรุกที่ป่า ที่ดินที่สาธารณะประโยชน์ แรงงานต่างด้าว ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ เป็นต้น 
ในจำนวนนี้มีหลายเรื่องได้พัฒนาเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว และจากการพัฒนา
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับภาคีเครือข่าย การให้ความรู้กฎหมาย การเตือนภัยอาชญากรรม
ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ทันท่วงทีผ่านสื่อต่าง  ๆหลายแขนง จากการสำรวจความพึงพอใจของเครือข่ายภาค
ประชาชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2559-2563 อัตราร้อยละ 86.00, 84.10, 84.90, 84.90 และความเชื่อมั่นของ
เครือข่ายภาคประชาชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมีระดับความเชื่อมั่นในปี 2559-2563  อัตราร้อยละ  70.40, 73.80, 79.70, 
84.40 และ 77.80 ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่ากลุ่มประชากรเครือข่ายการทำงาน และประชาชนทั่วไปทุกปี 
         การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนและการยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนเป็น     
ความร่วมมือในระดับไปด้วยกัน (To Collaborate )-ระดับปันอำนาจ (To Empower) ด้วยการเพ่ิมพลังสร้างความเข้มแข็ง
ในเชิงโครงสร้าง การจัดการและวิธีการปฏิบัติให้มีระบบมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐาน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันทามติ
ร่วมกัน จุดเน้นตามปัญหาของพื้นที่ พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง” ด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชน
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ ด้วยกระบวนการและกิจกรรมของ
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) จึงเป็นการสร้างพลังเสริมอำนาจ
ประชาชน เพ่ือการป้องกันตนเองให้ความปลอดภัยมีความมั่นคง เกิดความสงบสุขของชุมชนและสร้างสังคมอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปองค์กร 

การถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงาน TQM–Best Practices 
เรื่อง พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ 

: กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
 
 

 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
       1.1 อำนาจหน้าที่ขององค์กร 
            กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI : Department of Special Investigation) เป็นส่วนราชการสังกัด
กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจอำนาจหน้าที่เก่ียวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดี
ความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ มีภารกิจหลักในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ได้แก่ อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมที่มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง อาชญากรรมข้ามชาติ 
องค์กรอาชญากรรมทั้งอาชญากรรมอื่นที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของประเทศ การพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการและมาตรการในการป้องกันปราบปรามและ
ควบคุมอาชญากรรมพิเศษ ภารกิจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน 
และการสอบสวนคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวน โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย      
การสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของ
คณะกรรมการคดีพิเศษ  ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอัน
เกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ โดยมีลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ 23 กฎหมาย     
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด คือ (ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ (ข) คดีความผิดทางอาญาที่มี หรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจ 
หรือการคลังของประเทศ (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการ
กระทำขององค์กรอาชญากรรม (ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน 
(จ) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ
เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหา 
หรือผู้ต้องหาและคดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจากข้อข้างต้น ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษ มีมติด้วยคะแนนเสียง  
ไมน่้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
           การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน            
 
 
 
 
 
 

 

และปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ ควบคู่กัน   
โดยการปราบปราม การสอบสวนคดีพิเศษ การบังคับใช้
กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดที่มีพนักงาน
สอบสวน คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการ 
สำหรับการป้องกัน ได้สร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคีเครือข่าย            
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
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1.2 โครงสร้างขององค์กร 
              กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีอธิบดีกรมสอบสวน   

 

คดีพิเศษ เป็นผู ้บริหารสูงสุด มีส่วนราชการในสังกัด 
จำนวน 19 กอง 2 กลุ่มงาน มีอัตรากำลัง จำนวน 1,177 อัตรา 
โดยตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดี
พิเศษ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ       
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) 

          1.3. วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 
 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองคก์ารหลกัในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัอาชญากรรมพเิศษ  
              ตามมาตรฐานสากล 
เป้าหมายหลัก  เป็นที่เช่ือถือ ศรัทธาของสังคมในการป้องกันปราบปราม                 
                       สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
                    ปกป้อง รักษา เรียกคืนทรัพยส์ิน และผลประโยชน์ให้แก่                     
                        รัฐ เอกชน และประชาชน  
                    สาธารณชนรู้เท่าทันและไม่ตกเปน็เหยื่ออาชญากรรมคดีพเิศษ 
พันธกิจ :  ป้องกัน ปราบปราม สบืสวนสอบสวน และดำเนินคดีพเิศษอย่างมี        
             ประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม 
ค่านิยม : เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซือ่สัตย์ (D:dignity S:Spaciallity I:Interity) 
 

             ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 
  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) 
       1.4 กระบวนการสร้างคุณค่าและการให้บริการขององค์กร 
             กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน การปราบปราม 
การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดกระบวนงานสร้างคุณค่าของภารกิจหลักเพื่อส่งมอบ
บริการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดในกระบวนการ คือ 
           กระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการทำงานที่สำคัญ)  จำนวน  2 กระบวนการ คือ   

 

 

กระบวนการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
และ  
กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ  
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                 กระบวนการสนับสนุน จำนวน 5 กระบวนการ ได้แก่ 
 

 

 

กระบวนการรับเรื่องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการคดีพิเศษ 
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อป้องกัน 
ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ 
กระบวนการพัฒนาระบบงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ี  
 

          1.5 ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
               กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประกาศกระบวนการการสร้างคุณค่าในการขับเคลื่อนภาคกิจแห่งรัฐใน
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไดจ้ำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ด้วยกรอบแนวคิด SIPOC MODEL  ดังนี้ 

 

 

ผู้สนับสนุน (Supplier) ประกอบด้วย 
คณะกรรมการคดีพิเศษ ประชาชน 
องค์กรเอกชน นิติบุคคล ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอื่นที่
ยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการตามภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ 

                ผู้รับบริการ (Custumer) ประกอบด้วย ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)     
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ประชาชนที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมฯ และประชาชนที่มาติดต่อ
สอบถามหรือมาขอคำแนะนำด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ได้แก่ พยาน 
หน่วยงานหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ประกอบด้วย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันเครือข่าย
ภาคประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

        1.6 รางวัลสูงสุดที่ได้รับ 
             ปี พ.ศ. 2561  รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล
สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)  เรื ่อง โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน         
ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  (จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.)  
               ปี พ.ศ. 2562 รางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น รางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ผลงาน    
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ : กรณีศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ จังหวัดเลย (จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.)   
             ปี พ.ศ. 2563 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.)                      
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ส่วนที่ 2 

กระบวนการหลักนำเสนอ 
การถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงาน TQM – Best Practices 

เรื่อง พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ 
: กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 

 

 
2.1 บทนำ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวน และ
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน
คดีพิเศษ การป้องกัน ปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวน
โดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ โดยรับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจตนารมณ์ และยึดมั่นในแนวทางบริหารราชการการสืบสวนสอบสวน     
คดีพิเศษ และการบริหารราชการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 68   
รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
และให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร ประกอบ
หลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วยหลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมาโดยตลอด โดยการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วนราชการ แม้ว่าภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นหน่วย
บังคับใช้กฎหมาย อาจจะมีข้อจำกัดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในภารกิจการป้องกัน การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ เป็นภารกิจที่เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม และทำแทน
เจ้าหน้าที ่ของส่วนราชการได้  อีกทั ้งยังเป็นการเสริมอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวย           
ความยุติธรรมให้เกดิขึ้นในชุมชน และยังเป็นการลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมได้ 

     กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เสริมอำนาจให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน      
การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ อย่างมีขั ้นตอน ตั้งแต่การเปิดรับสมัคร 
ฝึกอบรมพัฒนาเบื้องต้น มอบหมายภารกิจ พัฒนาศักยภาพ รักษาสถานภาพและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของ       
ความร่วมมือ และยกย่องเชิดชูให้รางวัลให้กับเครือข่ายที่มีผลงานเป็นประจักษ์ โดยสร้างช่องทาง กลไกการทำงานร่วมกัน
ระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ หลายรูปแบบทั้งช่องทางปกติ และช่องทางผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายของเครือข่ายภาคประชาชน มีการ
พัฒนาแกนนำสำคัญให้มีศักยภาพ ปัจจุบันมีการยกระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่มีการจัดการเชิงโครงสร้างชุมชน 
(Structure Communication) ที่มีการจัดการ แบ่งหน้าที่ มีการจัดระเบียบและกติกาอย่างเข้มแข็งในการขับเคลื่อน
กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในระดับพื้นที่ โดยการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ขึ้น เป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
ด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ คือ เครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนในพ้ืนที่ และผลลัพธ์สำคัญ 
คือ ส่วนราชการได้พัฒนาระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลได้ผลที่ดีข้ึน เพ่ือการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
และมคีุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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2.2 สภาพปัญหาและความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของส่วนราชการ 
 2.2.1 สภาพปัญหา 
     การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในภารกิจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 
ในบริบทของหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วมตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับ
ผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล” อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการสืบสวนสอบสวน 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ที่ผู้ปฏิบัติต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่มิเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีได้ อย่างไรก็ตาม 
กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักว่าการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในภารกิจการป้องกัน การเฝ้าระวัง      
การแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่และการจัดการงานบริการที่ให้ความสำคัญกับ       
ความต้องการของลูกค้า ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เป็นภารกิจที่เครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
ทำแทนเจ้าหน้าที่ที ่เป็นเรื ่องที่ไม่กระทบต่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ เป็นเพียงกระบวนการที่สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา อีกทั้งยังเป็นการเสริมอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิด
ขึ้นในชุมชน และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมได้ทางหนึ่ง 

                  ที่ผ่านมาการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในภารกิจการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีสภาพปัญหาที่ปรากฏ คือ 
                   กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบและอำนาจ
การสืบสวนสอบสวนทั่วราชอาณาจักร 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร 998 อำเภอ 8,860 ตำบล และ 72,944 
หมู่บ้าน รับผิดชอบความผิดตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จำนวน 23 ฉบับ        
และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาอื ่น ที ่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติสองในสามให้เป็นคดีพ ิเศษ                
เป็นส่วนราชการส่วนกลาง ไม่มีส่วนราชการภูมิภาคทุกจังหวัดจึงมีข้อจำกัดด้านความทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในการป้องกัน
และเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 มีอัตรากำลังที่เป็นพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่อื่น จำนวน 1,081 อัตรา ภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักมุ่งเน้นที่การสืบสวนสอบสวน
คดีพิเศษ หรือเรื่องที่ประชาชนร้องขอเป็นคดีพิเศษ จึงไม่
สามารถรับผิดชอบและดูแลปัญหาอาชญากรรมได้ทั่วถึง
ทุกพื ้นที ่และใกล้ชิด  ดังนั ้น งานการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษจึงเป็นภารกิจระดับรองจากภารกิจ
การส ืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน ้าที่ ท ี ่ต ้องเร่ง
ดำเนินการจำนวนมาก และมีระยะเวลาที ่เร ่งรัดต้อง
ดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด 

                    กรมสอบสวนคดีพิเศษ การจัดส่วนราชการเป็นส่วนราชการส่วนกลาง ไม่มีส่วนราชการ       
ส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนราชการประจำจังหวัด และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำอำเภอ ตำบล ในการบริหาร
ราชการปัจจุบัน เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติราชการเชิงรุก เพื ่อให้มีตัวแทนหน่วยงานในการพื้นที่           
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ จำนวน 9 ภาค และจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แต่การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่มีอัตรากำลังน้อยมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
หลายจังหวัด ภารกิจเน้นหนักและให้ความสำคัญกับการสืบสวนสอบสวน การสืบสวนตามอำนาจหน้าที่เป็นหลัก 
เป็นเหตุให้ดูแลปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะงานเชิงการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในระดับ
พ้ืนที่ ก่อนการเกิดเหตุยังไม่ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่อย่างจริงจัง 
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        อาชญากรรมคดีพิเศษ ส่วนหนึ่งเป็นคดีพิเศษที่เกิดขึ้นกับประชาชนในระดับรากหญ้า ในพื้นที่
ชนบทที่ประชาชนขาดความรู้ และขาดโอกาสการเข้าถึงกระบวนยุติธรรม และมักตกเป็นเหยื่อขององค์กรอาชญากรรม
ที่อาศัยช่องว่างของการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ เช่น คดีแชร์และการฉ้อโกงประชาชน และคดีที่เกี่ยวข้องการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ และที่ดินของรัฐ บางครั้งเป็นเครื่องมือของนายทุนในการกระทำความผิดด้วยความไม่รู้กฎหมาย
และกลโกงของนายทุน 
        ความรุนแรงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดขึ้นและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรง    
เกิดความเสียหายจำนวนมาก  มีผู้ตกเป็นเหยื่อและเข้าไปยุ่งเกี่ยวจำนวนมาก การที่ไม่มีระบบเตือนภัยและมีเจ้าหน้าที่
อยู่ในพื้นที่ ไม่สามารถยับยั้งหรือหยุดการระบาดทำให้เกิดความสูญเสียได้ทันท่วงที และมีผลกระทบต่อประชาชนที่
รุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้นถึงขั้นทำลายระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากได้ 
        ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาขาดที่พึ่งจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ และเกรงกลัวต่อผู้มี
อิทธิพลและองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่ จึงต้องการพ่ึงพาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนอกพ้ืนที่ 
และคาดว่าสามารถจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญได้ และมีความเชื่อมั่นว่าสามารถให้ความยุติธรรมและสร้างความ
ปลอดภัยแก่ประชาชนได้ 

  2.2.2 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย 

          บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 25601 มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบ  

 

 

 

 

 

 

การบร ิหารงานในกระบวนการย ุต ิธรรมท ุกด ้านให้                
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร และมาตรา 257 การ
ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ให้เสริมสร้างและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องใน
กระบวนการยุต ิธรรม ให้ม ุ ่งอํานวยความยุต ิธรรมแก่
ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

           หลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) ที่เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ        
ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและ      
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กล่าวถึง การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วนราชการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการ        
จะดำเนินการ ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยปกติ
ของประชาชนในชุมชนนั้น การทำความเข้าใจถึงผลกระทบ
และแนวทางแก้ปัญหาที่ส่วนราชการจะดำเนินการ และ  
การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน     
โดยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและรัฐต้องรับฟังและ
แก้ไขปัญหาจนประชาชนเกิดความพอใจ และมีส่วนร่วมใน
การผลักดันภารกิจนั้นเกิดผลสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 

 
    2.2.3 ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
            กรมสอบสวนคดีพิเศษ มีภารกิจเกี่ยวกับการสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่
ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ การป้องกัน ปราบปราม         
การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
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การสอบสวนคดีพิเศษ โดยรับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทางอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู ่ใน
อำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                       กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยแผนยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับ พ.ศ. 2560–25642 ได้กำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 
“พัฒนากลไกในการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ” การสร้างกลไกและดำเนินการเข้ามามี     
ส ่วนร่วมในการปฏิบัต ิงาน การบูรณาการกับส่วนราชการทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน                    
และภาคต่างประเทศในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน ควบคุมอาชญากรรมคดีพิเศษ ทั้งที่เป็นการบูรณาการ
การทำงาน และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามสืบสวนสอบสวน     
คดีพิเศษ 
           กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สร้างแนวทางการดำเนินงานการเปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน             
ในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ             
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งภาครัฐ ผู้แทนเครือข่ายภาคเอกชน ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชนเป็นกรรมการ คณะทำงาน          
มีอำนาจหน้าที ่ กำหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางในการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน                      
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
              อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้บริหารสูงสุดทุกระดับของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ความสำคัญ
กับการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ได้กำหนดจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรและเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ              
อย่างตอ่เนื่องเป็นประจำทุกปี ผู้บริหารกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีการสื่อสารนโยบายและทิศทางในการบริหารราชการ
ที่ให้ความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการที่ชัดเจนและเปิดเผย 

           ด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่การสืบสวน และการ
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ 
มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร แต่มีบุคลากรจำกัดไม่สามารถดูแลปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้ทั่วถึง 
ความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกิดขึ้นและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว มีความรุนแรงเกิดความเสียหาย
จำนวนมากกับประชาชนในระดับรากหญ้า ในพื้นที่ชนบทที่ขาดความรู้ และขาดโอกาสการเข้าถึงกระบวนยุติธรรม 
ประชาชนขาดที่พึ ่งจากหน่วยงานบังคับกฎหมายในพื้นที่ ประกอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความสำคัญกับ      
การส่งเสริมให้เครือภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ในรูปแบบ
ของ “ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) เพื่อเป็นองค์กรของ
ชุมชนในการขับเคลื่อนการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยการเฝ้าระวัง การรายงาน การแจ้งเบาะแสการ
เกิดอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ รวมถึงสามารถเป็นตัวแทนในการกระจายข่าว แจ้งเตือนการเกิดภัยอาชญากรรม และ
การอำนวยความสะดวก แนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานให้กับประชาชนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขึ้น             
โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินการ  ดังนี้ 

   2.2.4 วัตถุประสงค์การดำเนินการ 
           จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ เพ่ือเป็นสถานที่กระจายความรู้

และการประสานรับเรื ่องร้องทุกข์ของเครือข่ายภาคประชาชนและประชาชนที ่มีความประสงค์จะร้องทุกข์ถึง               
กรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ 

           เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในการติดตาม รายงานการเฝ้า
ระวัง แจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

           เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการประสานงาน เขียนคำร้องเรื ่องร้องเรียน/            
เรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่ประสงค์จะส่งเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

           เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนให้ความรู้ การเตือนภัยการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ          
แก่ประชาชนในระดับพ้ืนที ่
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  2.2.5  เป้าหมายของการดำเนินการ 
            ยกระดับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
จำนวน 9 ศูนย์ ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือเป็นองค์การของประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน ชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการ
ปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม และสามารถดูแล รักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
อย่างยั่งยืน 

              2.2.6  กรอบแนวความคิด ในการนำองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
                      ด้วยภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจในการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการสืบสวน และ      
การสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน       
คดีพิเศษ การป้องกัน ปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวนโดยใช้ 
วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ  ที่ต้องดำเนินการทั้ง การปราบปรามและการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษควบคู่กันไป เพ่ือเป้าหมายในการลดความรุนแรงของการเกิดอาชญากรรม ไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ระบบของสังคมเกิดความปลอดภัย สังคมมีความสงบ และความมั่นคงของประเทศ 

           ประกอบกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องรับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั่วประเทศตาม
ลักษณะความผิดกฎหมายสำคัญ จำนวน 23 ฉบับ ในขณะที่อาชญากรรมคดีพิเศษที่เกิดขึ้นมักเกิดในพื้นที่ชนบทกับ
ประชาชนระดับฐานราก ที่ขาดความรู้ ขาดโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจึงมีการ
ระบาดรุนแรง รวดเร็ว มีผู้เสียหายจำนวนมาก ขณะเดียวกันบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเป็นที่พ่ึงและสามารถ
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้ และมีผู ้มีอิทธิพลในพื ้นที ่เป็นองค์กรอาชญากรรม มีนายทุนที ่อยู ่เบื ้องหลัง
อาชญากรรมในพื้นที่และ การบริหารราชการตามหลักรัฐธรรมนูญ และหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม 
(participatory) ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจที่สามารถดำเนินการได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ การป้องกัน การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส การเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษในระดับพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการเสริมอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมให้
เกิดขึ้นในชุมชน และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมได้ 

                     แนวคิดที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรม     
คดีพิเศษในระดับพื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  โดยใช้แนวความคิด     
ทีส่ำคัญ ดังนี้ 
                      หลักการมีส่วนร่วม (participatory)2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยให้หลักธรรมาภิบาลว่า
ด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของส่วน
ราชการ และตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล ( IAP2 - International 
Association for Public Participation) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
                           ระดับการมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) “ระดับรู้จัก”  เป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวกับภารกิจของกรม ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย อำนาจหน้าที่ 
ภารกิจของกรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
                           ระดับการมีส่วนร่วมในระดับการปรึกษาหารือ (To Consult) “ระดับมักคุ้น” เป็นระดับที่
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างอิสระและเป็นระบบ และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น และ
ประเด็นที่ประชาชนเป็นห่วงในการประกอบเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบายหรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน และประกอบการตัดสินใจ 
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                           ระดับการมีส่วนร่วมในระดับให้เข้ามามีบทบาท (To Involve)  “ระดับอุ่นใจ” เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลกับประชาชนอย่าง
จริงจังและมีจุดหมายชัดเจน โดยมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีปฏิบัติงาน 
หน่วยงานได้อย่างเป็นระบบ อำนวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกันกับภาคประชาชน    
การมีส่วนร่วมระดับนี้ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการที่มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วม 
                           ระดับการมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (To Collaborate) “ระดับไปด้วยกัน” เป็น
การให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง มีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในทุกขั้นตอนของการ
ตัดสินใจตั้งแต่ระบุปัญหา พัฒนาแนวทางแก้ไข รวมทั้งเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานมีข้อสัญญากับ
ประชาชนจะร่วมงานกับประชาชนเพื่อได้ข้อเสนอแนะและความคิดใหม่ ๆ  และเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจให้มาก
ที่สุดเท่าที่ทำได้ ความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนออกมาในการตัดสินใจ การมีบทบาท เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ร่วม/เป็นที่ปรึกษาภาคประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบาย  
                          ระดับการมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจประชาชน (To Empower) “ระดับปันอำนาจ”    
เป็นระดับที่มีบทบาทของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับสูงสุด เป็นการเปิดให้ประชาชนมีบทบาทใน       
การเป็นผู้ตัดสินใจ เน้นให้ประชาชนมีบทบาทในการบริหารจัดการโดยเป็นผู้ดำเนินการภารกิจและภาครัฐ มีหน้าที่ใน       
การสนับสนุนเท่านั้น 
           การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม3 หมายถึง การใช้มาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่จะไม่ให้เกิด
อาชญากรรมขึ้นโดยอาจจําแนกได้ดังนี้คือ การกำจัดต้นเหตุการณ์ ขจัดความปรารถนาที่จะกระทําผิด และการขจัด
ช่วงโอกาสที่จะกระทําผิด ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนรวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ ระงับ
เหตุการณ์การกระทําความผิด การจับกุมควบคุมอาชญากร เพื่อป้องกันอาชญากรรมย้อนกลับมา กระทําความผิดซ้ำ 
และการลงโทษอาชญากรเพื่อทําให้เกิดความเข็ดหลาบ ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้ที่คิดจะประกอบอาชญากรรม  
อีกประการหนึ่งด้วย โดย อาจจะเป็นการป้องกันและระงับเหตุในการเกิดอาชญากรรม และหรือเป็นการสืบสวน
ปราบปราม ติดตามจับกุมภายหลังจากการเกิดเหตุแล้ว การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมด้วยการแสวงหา   
ความร่วมมือจากประชาชน โดยให้ประชาชนและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม มีการเผยแพร่อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมแก่ประชาชน องค์กรชุมชน รวมทั้ง          
ผู้นำท้องถิ่น ซึ่งเป็นการป้องกันที่เป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าและสามารถลดอาชญากรรมอยา่ง
ยั่งยืนที่สุด แต่ทั้งนี้การดำเนินการมาตรการป้องกันและปราบปรามควบคู่กันถึงจะมีประสิทธิภาพสูง 
                       การป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกัน อาชญากรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึงการส่งเสริมให้ประชาชน ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม 
รวมถึงการสร้างจิตสำนึกเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ ร่วมกันในการป้องกันสังคมจากปัญหาอาชญากรรม ประกอบด้วย 
5 มาตรการ ดังนี้  
                           เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกภาคส่วน โดยเน้นการสร้างชมุชนให้
เข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรม  
                           ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมโดยการรับทราบ 
สถานการณ์ แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปสู่การวางแผนป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต่อไป  
                           สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมชีวิตร่างกาย และ
ทรัพย์สินทั้งของตนเองและบุคคลอ่ืนให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม  
                           ส่งเสริมการดำเนินงานและบูรณาการเครือข่ายต่างๆ ที่มีการจัดตั้งไว้แล้ว อาทิ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่าย เฝ้า
ระวังภาคประชาชนในชุมชน เพ่ือแจ้งข่าว ให้เบาะแสด้านอาชญากรรม  
                           จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ 
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                     กระบวนการระบบ (System Theory)4 หมายถึง ระบบที่มีองค์ประกอบหรือสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
ดำเนินงานสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การได้ตั้งไว้ มีส่วนสำคัญประกอบด้วย  
                          สิ ่งที ่ป้อนเข้าไป (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ และองค์ประกอบแรกที่จะนำไปสู ่การ
ดำเนินงานของระบบ  
                          กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่
ผลงานหรือผลผลิตของระบบ  
                          ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของระบบ หมายถึง 
ความสำเร็จในลักษณะต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล  
               ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ทั้ง 3 องค์ประกอบยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการดำเนินงานขององค์การด้วย ในขณะที่องค์การต้องดำเนินกิจกรรมนั้น สิ่งที่ช่วยให้องค์การสามารถ
ตรวจสอบว่ากิจกรรมต่าง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุงจะช่วยให้องค์การสามารถ
ปรับปรุง ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 
                          ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไม่ได้ นอกจากนั้นทั้ง 3 องค์ประกอบ
ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การด้วย 

                          สรุป ระบบการปฏิบัติงานขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ  สิ่งที่
ป้อนเข้าไป (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) โดยแต่ละส่วนจะต้องมีความสัมพันธ์และผสมผสาน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ  

                       จากกรอบแนวความคิดว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วม (participatory) และตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (IAP2)  และหลักการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ต้นแบบแนวความคิดระบบ จึงได้กำหนดกรอบแนวคิด เรื่อง พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษในระดับพื้นที ่: กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ดังนี้ 

 

 
 

2.3  การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ เครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนในพื้นที ่
             การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษมี
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัในการด าเนินการเกี่ยวกบัการตดิตาม รายงาน การเฝ้าระวงั แจง้เบาะแส
การเกิดอาชญากรรมคดีพเิศษในระดบัพื้นที่ ประสานงาน เขยีนค าร้องเรื่องร้องเรยีน/เรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนที่ประสงค์จะส่งเรื่องเกี่ยวกบัปัญหาอาชญากรรมคดพีเิศษในพื้นที่ให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ ให้
ความรู้การเตอืนภยัการเกดิอาชญากรรมคดพีเิศษแก่ประชาชนในระดบัพื้นที ่จดัตัง้ศูนย์รบัขอ้มูลข่าวสาร
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และเผยแพร่เครอืข่ายอาชญากรรมคดพีเิศษ เพื่อเป็นสถานที่กระจายความรู้และการประสานรบัเรื่องร้อง
ทุกขข์องเครอืขา่ยภาค 
ประชาชนและประชาชนที่มีความประสงค์จะร้องทุกข์ถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษในระดับพื้นที่  รวมถึง
กระบวนการการเปิดระบบราชการให้เครอืข่ายภาคประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดพีเิศษในระดบัพืน้ที ่สรา้งเครอืข่ายภาคประชาชนทีม่คีวามรู ้ความเขา้ใจ มคีวามตระหนักรู้ 
มภีูมคิุ้มกนัไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมคดีพเิศษ และเป็นผู้น าในการกระจายข่าวสารความรู้สู่
ประชาชนได้ เพื่อการป้องกนัและลดความสูญเสยีและความรุนแรงของการเกดิอาชญากรรมคดพีเิศษที่
อาจจะเกดิขึน้กบัประชาชนในระดบัพืน้ที่ และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเครอืขา่ยภาคประชาชน แกน
น าเครอืขา่ยภาคประชาชนและชุมชนใน       การป้องกนัการเกดิอาชญากรรมคดพีเิศษระดบัพืน้ที่ 

                กลไกการขบัเคลื่อนภารกจิการมสี่วนร่วมของเครอืข่ายภาคประชาชนในการป้องกนัการเกิด
อาชญากรรมคดพีเิศษ ดงักล่าว ในกระบวนการและกจิกรรม “การเสรมิสร้างพลงัชุมชนในการป้องกนัการ
เกิดอาชญากรรมคดีพเิศษ :  กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ มกีาร
วเิคราะหค์วามต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ ดงันี้ 
                 การก าหนดผูร้บับรกิาร และการวเิคราะหค์วามตอ้งการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร 
                      การวเิคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า (กระบวนการทำงานที่สำคัญ) ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ ได้กำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า  2 กระบวนการ คือ 
                      กระบวนการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ และ 
                      กระบวนการปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ 
                    กระบวนการสนับสนุน จำนวน 5 กระบวนการ ได้แก่    
                     กระบวนการรับเรื่องเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคดีพิเศษ 
                     กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษ 
                     กระบวนการพัฒนาระบบงานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 
                     กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
                     กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับท่ีอยู่ในอำนาจหน้าท่ี  

                    ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดกระบวนการการสร้างคุณค่าในการขับเคลื่อนภารกิจ
แห่งรัฐอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่กำหนด ไดจ้ำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ด้วยกรอบแนวคิด SIPOC MODEL ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

                   ผู้สนับสนุน (Supplier) ประกอบด้วย คณะกรรมการคดีพิเศษ ประชาชน องค์กรเอกชน นิติบุคคล 
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ยื่นคำร้องขอให้ดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ 
                     ผู้รับบริการ (Custumer) ประกอบด้วย ผู้ร้องขอเป็นคดีพิเศษ (ผู้เสียหาย/ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ)       
ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้ต้องหา ประชาชนที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมให้ความรู้ของกรมฯ และประชาชนที่มาติดต่อสอบถาม
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หรือมาขอคำแนะนำด้านกฎหมายหรือด้านคดีพิเศษ ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ได้แก่ พยาน หน่วยงานหรือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ประกอบด้วย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม/หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่ปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันเครือข่ายภาค
ประชาชน และแหล่งข่าวบุคคล สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

               ความต้องการและความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร การวเิคราะห์ผู้รบับรกิาร กระบวนการ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่เป็นกระบวนการงานหลักในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ในกรณี “ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ”   ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับบริการ  ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ เครือข่าย
ภาคประชาชน และแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ คือ เป็น
องค์การของชุมชนที่ดำเนินการกิจกรรมของชุมชนและ
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้ 
รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานงานกับกรม
สอบสวนคดีพิเศษ รวมทั ้งติดต่อประสานงานส่งเร ื ่อง
ร้องเรียนมายังกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่สามารถจัดการได้ให้แก่ประชาชน 

                        สนับสนุนภารกิจการรวบรวมพยานหลักฐาน การเฝ้าระวังพยานหลักฐานในพื้นที่ที ่เกิดเหตุ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                         กระจายความรู้ ข่าวสาร พิษภัยของอาชญากรรม รู้เท่าทัน และไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมให้
ประชาชนในพ้ืนที่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ 
                       รายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ 
                  ดัชนี้วัดคุณภาพ ผลผลิต และผลลัพธ์การดำเนินการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ  
                        จำนวนเรื่อง ร้องเรียน และร้องทุกข์ของประชาชนที่ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ รับมาดำเนินการและประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                         ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ  
                         ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                        ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

  2.4  ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานสำคัญ 

              การจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันชุมชนมิให้เกิดอาชญากรรมที่เป็นคดี
พิเศษในพ้ืนที่ได้ โดยส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสร์ กรมสอบสวนคดี
พิเศษได้บูรณาการการทำงานร่วมกับคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
เพื่อกำหนดแผนงานในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ การวางแผนงบประมาณการบริหารจัดการโครงสร้าง        
การจัดการประชุม การจัดการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ        
การเขียนคำร้อง การเตรียมพื้นที่ เมื่อมีความพร้อมแล้วจึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ โดยมีจุดเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2556 คณะท างานส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการบรหิาร
ราชการกรมสอบสวนคดีพเิศษ ที่ประชุมได้มมีติเห็นพ้องร่วมกนัให้มกีารจดัตัง้ศูนย์รบัข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่เครอืข่ายอาชญากรรมคดพีเิศษในระดบัภูมภิาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
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จังหวัดเลย เป็นศูนย์แรก ปี พ.ศ. 2560 มีการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  4 ศูนย์  คือ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  
จังหวัดสระแก้ว ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ อำเภอเมือง จังหวัดตราด ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดน่าน และศูนย์รับ
ข้อมูลข่าวสารฯ  
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปี พ.ศ. 2562 จดัตัง้
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ อ าเภอเกาะช้าง 
จงัหวดัตราดและปี พ.ศ. 2563 มีการจัดตั้งศูนย์
รับข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดชุมพร จังหวัด
ระนอง และจงัหวดัราชบุร ี รวมปัจจุบนัมกีาร
จัดตัง้ศ ูนย ์ร ับข ้อม ูลข ่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษแล้ว จำนวน 9 
ศูนย์ฯ 

                ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-นำไป
ปฏิบัติ  การจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ  จัดตั้งขึ้น บนพื้นฐาน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันทามติร่วมกัน 
จุดเน้นตามปัญหาของพื้นที่ พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง” โดยมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญ  ดังนี้ 
                       ขั้นตอนที่ 1 แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ เสนอตัวขอจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ประสงค์จะขอจัดตั้งศูนย์ฯ เสนอของจัดตั้งต่อส่วนเครือข่ายการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์ และที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในการประชุมประจำปี 
                         ขั้นตอนที่ 2 การประเมินศักยภาพแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน  สภาพปัญหาของพื้นที่ กองนโยบาย
และยุทธศาสตร์ จัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ประเมินสภาพปัญหา ศักยภาพแกนนำ สถานที่ทำการ และองค์ประกอบอ่ืน  ๆประกอบ 
เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษปี พิจารณา
ความเห็นร่วมกัน 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาความเหมาะสมต่อคณะทำงานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ ใน
การประชุมคณะทำงานฯ ประจำปีมีการนำเสนอรายละเอียด
ของแต่ละพื้นที่ที่แจ้งความประสงค์การจัดตั้งศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารฯ และมีมติร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
ในแต่ละปีงบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรม แนะนำ และแลกเปลี่ยน 

องค์ความรู้ในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ กองนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนดแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ แต่ละปีงบประมาณ และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยการ
ฝึกอบรม และการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
                     ขั้นตอนที่ 5 จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
มีการประกาศจัดตั้งศูนย์ฯ ด้วยการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ การชี้แจง ทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อให้กรรมการศูนย์ฯ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของแต่ละฝ่ายฯ มีการจัดโครงสร้างการบรหิาร
ของศูนย์ฯ การจัดการ จัดทำแผนงาน การประชุมศูนย์ฯ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  มีการจัดตั้งศูนย์แล้ว 9 
ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ จังหวัดสระแก้ว ตราด ประจวบคีรีขันธ์ น่าน เลย เกาะช้าง ชุมพร ระนอง 
และราชบุรี 
                    ขั้นตอนที่ 6  ดำเนินการภารกิจของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ตามที่ศูนย์ฯ กำหนด ที่มีความแตกต่าง
กันแต่ละพื้นที่ และปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการรับเรื่องร้องทุกข์ การรายงานการเฝ้าระวัง เผยแพร่
ความรู้แก่ประชาชนสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่ร้องขอ  
                   ขั้นตอนที่ 7 มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการแต่ละศูนย์ฯ ตามประเภทภารกิจ และช่องทาง
และระยะเวลาที่กำหนด การรายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ การแจ้งเบาะแสอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
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                   ขั้นตอนที่ 8  ทบทวนรูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ และสร้าง
ต้นแบบที่เหมาะสม กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติของศูนย์ร ับข้อมูลข่ าวสารฯ  
ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแนวทางการดำเนินงาน ด้านโครงสร้าง ด้านการจัดการ ด้านการดำเนินงาน   
และประเด็นวิธีการปฏิบัติของศูนย์ฯ ด้านการป้องกัน ด้านการร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้านการสนับสนุนต่อ DSI  ด้านการ
รายงานผล และด้านการเผยแพร่ความรู้ 
                 ลักษณะการดำเนินการที่สำคัญ และปัญหาที่ปรากฏในการดำเนินการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
                     การจ ัดโครงสร ้างศูนย์ร ับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เคร ือข่ายอาชญากรรมคดีพ ิ เศษ                  
การดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอน ภายใต้หลักการพ้ืนฐาน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันทามติ
ร่วมกัน จุดเน้นตามปัญหาของพื้นที่ พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง”  ดังนั้น ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ทั้ง 9 ศูนย์ จึงมีความยึดหยุ่น มีความคล่องตัว และมีความเป็นอิสระในการจัด
โครงสร้างภายในไม่เหมือนกัน มีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม ที่คณะกรรมการศูนย์แต่ละศูนย์มีความเห็นและ
ฉันทามติร่วมกัน ขณะเดียวกัน การเน้นหนักในการดำเนินการจะมีความแตกต่างกันตามสภาพปัญหาของชุมชน ความ
ต้องการของประชาชน ความต้องการของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที ่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
คณะกรรมการศูนย์ในแต่ละพ้ืนที่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามยังคงสาระหลัก ดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 

1.1 การจัดโครงสร้างภายในศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ทั ้ง 9 ศูนย์มีความ
แตกต่างกัน รูปแบบของคณะกรรมการ และจำนวนมีความยึดหยุ่น ประมาณ 
7-15 คน ตามความเหมาะสม การแบ่งฝ่าย กำหนดความรับผิดชอบภายใน
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาความเหมาะสม 

  1.2 ภารกิจเป้าหมาย จุดเน้นหนักในการแก้ไขปัญหา การจัดการปัญหา       
กล  ยุทธ์ วิธีการกับปัญหา ศูนย์มีความเป็นลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน 
1.3. ศูนย์ทั้ง 9 มีลักษณะร่วมกัน ในภารกิจการติดตาม เฝ้าระวัง การรายงาน  
สถาณการณ์อาชญากรรมในพ้ืนที่ การแจ้งเบาะแสอาชญากรรม การให้ความรู้ 
เตือนภัยอาชญากรรม และรับเรื ่องร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที ่และ
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี เมื่อมีการร้องขอ 

                  ลักษณะการดำเนินการที่สำคัญ และปัญหาที่ปรากฏในการดำเนินการของศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สัมมนาและสรุปผลการ
ดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกแกนนำศูนย์รับ
ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  จำนวน 9 ศูนย์และ แกนนำสมาชิกเครือข่าย
ภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 30 คน เข้าร่วมการ
สัมมนา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ มีข้อสรุปลักษณะสำคัญ และปัญหาที่ปรากฎ ดังนี้  

ประเด็นการดำเนินการของศูนย์ เลย น่าน สระแก้ว ตราด ประจวบคิรีขันธ์ เกาะชา้ง ชุมพร ระนอง ราชบุร ี จำนวน ร้อยละ 

ลักษณะการดำเนินกิจกรรม            

การรับเรื่องร้องทุกข์ ปชช   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2/9 22.22 

เผยแพร่ข่าวสารถึง ปชช. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9/9 100 

รายงานการเฝ้าระวังในพื้นที่ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1/9 11.11 

การประสานงานและบูรณาการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 9/9 100 

ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1/9 11.11 

ลักษณะของการบริหารจัดการ            

ที่ทำการศูนย์ฯ   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2/9 22.22 

มีการจัดประชุมแกนนำ   ✓  ✓   ✓  6/9 66.66 

กำหนดแผนงานของศูนย์ฯ   ✓     ✓  7/9 77.77 

กำหนดกลไลช่วยเหลือสมาชิก   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2/9 33.33 
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จำนวนของการดำเนินการภารกิจ 4/9 2/9 9/9 7/9 8/9 7/9 7/9 9/9 7/9   

อัตราร้อยละของการดำเนินการ 44.44 22.22 100 77.77 88.88 77.77 77.77 100 77.77   

หมายเหตุ : ความหมายสัญลักษณ์ ✓ ได้ดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ 

             ลักษณะปัญหาที่ประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมา ปรากฎว่าดำเนินงานศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ทั้ง 9 ศูนย์  ที่สำคัญตามลำดับ ดังนี้ 
              ประเด็นของการกำหนดแผนการดำเนินงาน ทั้งในแผนการดำเนินงานรายปี และแผนการ
ดำเนินงานระยะยาว 3-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 77.77 
              ประเด็นการจัดประชุมของคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
               และเมื่อประเมินผลในภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ทั้ง 9 ศูนย์แล้ว ภาพรวม มีการดำเนินกิจกรรมที่มีความเข้มแข็ง จะมีประเด็นของ
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และการกำหนดแผนการดำเนินงานรายปีกับแผนระยะยาว ที่จำเป็นต้องมี 
การส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ดำเนินการได้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 

                กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ เพื่อยกระดับคุณค่าและพัฒนาศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
                    กระบวนการการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้สัมมนาและสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนการดำเนินงานศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมลองบีช 
ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกแกนนำศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดี
พิเศษ จำนวน 9 ศูนย์และ แกนนำสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนของกรมสอบสวนคดีพิเศษจาก
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนา ได้เสนอข้อเสนอแนะและทบทวน     
การดำเนินงานศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ดังนี้ 
                                      แนวทางการด าเนินงานศนูยร์บัข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรม
คดีพิเศษ 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ 
1. ด้านโครงสร้าง 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ⚫ สัดส่วน/องค์ประกอบขึ้นกับความเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี  

(7 – 15 คน) 
⚫ ดึงภาคีเครือข่าย/องค์กรที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นสมาชิก 

1.2 ระเบียบ/กติกา ⚫เกี่ยวกับองค์กรทีต่้องเป็นเอกภาพ 
⚫บุคคล (เป็นที่ยอมรับ/เชื่อถือจากบุคคลภายนอก และไม่
แสวงหาผลประโยชน์) 
⚫วาระในการดำรงตำแหน่ง (ตามมติในแต่ละพื้นท่ี) 
⚫กำหนดจัดประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
⚫ระเบียบ/กติกา ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

1.3 สถานท่ี ⚫เน้นการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ที่เป็นของส่วนร่วม  
⚫ติดต่อง่าย ประสานงานได้ตลอดเวลา 

2. ด้านการจัดการ 2.1 จัดทำแผนการดำเนินการ ⚫จัดทำยุทธศาสตร์ภาคประชาชน  
⚫จัดทำแผนที่แตล่ะพื้นท่ีกำหนดปัญหาในพ้ืนท่ีที่จะจัดทำซึ่ง
รายละเอียดของแผนจะเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
⚫แผนในการพัฒนาคน สรา้งแกนนำแถวสอง  
⚫จัดทำฐานข้อมูล  
⚫ขยายสมาชิกให้มีการครอบคลุมในพื้นที่  
⚫ใช้วิธีการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 

2.2 นำแผนไปบูรณาการ
ร่วมกับ DSI หรือหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง 

⚫มีการประสานการดำเนินงานตามแผนร่วมกับ DSI 
 
 

2.3 ประชุมศูนย์ในพ้ืนท่ี ⚫กำหนดปีละอยา่งน้อย 3-4 ครั้ง 
⚫ประชุมออนไลน ์



                                                                                     หน้าที่ 16 

                          TQM 2021 Best Practices : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี 

2.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ⚫มีการติดต่อประสานงานระหว่างกันตลอดเวลา ผ่านทุกช่องทาง 
2.5 ประสานงานทั้งท้องที่/ท้องถิ่น ⚫ ทำงานร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่  และราชการส่วนต่างๆ 
2.6 การติดตามรายงานผล ⚫ กำหนดรูปแบบการรายงานถึง DSI เป็นระบบ Online 

  



                                                                                     หน้าที่ 17 

                          TQM 2021 Best Practices : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ 
3. ด้านการ
ดำเนินการ 

3.1 สนับสนุนการทำงาน DSI  ⚫ เน้นสร้างความเป็นธรรม 
⚫คัดกรองเรื่องก่อนท่ีจะส่งให้ DSI 

 3.2 เฝ้าระวัง ⚫ เป็นตัวแทนสร้างแนวร่วมกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังพื้นที่ 
3.3 ร้องเรียน/ร้องทุกข์/
แก้ปัญหาในเบื้องต้น 

⚫ เน้นความเป็นธรรม และเป็นผู้รับฟังเพื่อกลัน่กรองเรื่อง หากแกไ้ข
ได้ก็ดำเนินการ แตห่ากไม่ได้กส็่งตอ่ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
DSI หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.4 ประสานงานหน่วยงาน ⚫ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยเน้นสร้างความเป็น
ธรรม 

3.5 การนำเอาสื่อโซเชียลมาใช้
ในการสื่อสาร 

⚫ในการติดต่อประสานงาน การรายงาน การให้ความรู้ อาท ิ
กลุ่ม Line, Facebook การรายงานผ่ายระบบ Google Form  

 
                     วิธีปฏิบัติการของคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายละเอียดแนวทางการดำเนินการ 
1. การป้องกัน 1.1 รวบรวมเครือข่าย ⚫ จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกอย่างเปน็ระบบ 

1.2 จัดประชุมสมาชิก ⚫ เน้นการมีส่วนร่วม 
1.3 จัดเวทีสาธารณะ ⚫  เป็นการจัดที่ร่วมกันหลายองค์กร โดยมีเป้าหมายที่

ชัดเจนในแต่ละจังหวัด มีประเด็นขับเคลื่อนที่ชัดเจน 
1.4 รายงานการเฝา้ระวัง  ⚫ รายงานกลุ่มอาชญากรรมตามวงรอบสัปดาห์ เดือน 
1.5 การสื่อสาร/รับเรื่องผ่านระบบ
ออนไลน ์

⚫ พัฒนาแบบฟอร์มการรับเรื่องผา่น Google Form 

2. การร้องทุกข์/
ร้องเรียน 

2.1 ให้คำปรึกษาเบื้องต้น ⚫ก่อนให้คำปรึกษา หรือระหว่างให้คำปรึกษา 
2.2 แก้ปัญหาให้ยุต ิ ⚫การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ ข้อกฎหมาย 
2.3 ไม่สามารถแก้ได้ส่งคำร้องมา DSI ⚫ หารือประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.4 ติดตามผล แจ้งผูเ้กี่ยวข้อง ⚫ประสานกับ DSI, หน่วยรับเรื่องติดตามผล 

3. สนับสนนุการ
ทำงาน DSI 

3.1 คัดเลือกเครือข่ายเข้ารับการอบรม  ⚫ส่งตัวแทนแกนนำเข้าร่วมการอบรมที่ DSI กำหนด 
3.2 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับ DSI ⚫ ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
3.3 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของ 
DSI หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม 

⚫ ขอสนับสนุนโครงการกิจกรรมลงในพื้นที่วาระต่างๆ
จากยุติธรรมจังหวัด ปปส. อำเภอ จังหวัด 

3.4 DSI สนับสนุนงบประมาณในการ
ทำงานของศูนย์ฯ 

⚫ในรูปแบบของเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ ์

4. รายงานผล รายงานผลการดำเนินงานให้ DSI  ⚫ การรายงานผลผ่านทุกช่องทาง และความถี่ใน     
การรายงานขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี 

5. เผยแพร่ความรู้ 5.1 ผ่านหอกระจายเสยีง ⚫ขอร่วมจัดเป็นรายการประจำวัน/สัปดาห ์
5.2 ผ่านการประชุม ⚫การประชุมในวาระต่างๆ ,ประชุมศูนย์ฯ 
5.3 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ⚫นำคลิป สื่อท่ีจัดส่งให้จาก DSI หรือ สื่ออ่ืน 
5.4 เอกสาร สื่อสิ่งพิมพต์่าง ๆ ⚫ต้องการวารสารเครือข่ายดเีอสไอ และเอกสารให้

ความรู้ไวเ้ป็นข้อมูล เพื่อท่ีจะประชาสัมพันธ์ให้คนใน
พื้นที่ได้รับรู ้

5.5 วิทยุชุมชน ⚫ ประสานความร่วมมือกับวิทยุชุมชน ท้องถิ่นที่มีอยู่ 
5.6 สภากาแฟ ⚫ ตามสภาพของท้องที่ ที่เหมาะสม 

                 ดังนั้นเพื่อสนองตอบความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ ที่ประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนในพ้ืนที่ แกนนำ
เครือข่ายของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมสอบสวน        
คดีพิเศษ จึงได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาแนวทางการดำเนินงานวิธีปฏิบัติการของคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  ดังนี้ 
 



                                                                                     หน้าที่ 18 

                          TQM 2021 Best Practices : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี 

                   แนวทางการดำเนินงานศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(DSI STATION) ประกอบด้วย    
                      ด้านโครงสร้าง   
                           1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารจัดการ เพ่ือเป็นผู้นำในการดำเนินงาน 
                           1.2 จัดทำระเบียบ กติกาในการปฏิบัติงาน 
                           1.3 จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม  (สถานที่ไมจ่ำเป็นต้องสรา้งขึ้นใหม่) 
                       ดา้นการบริหารจัดการ 
                           2.1 จัดทำแผนการดำเนินงาน 1 ป ี 
                           2.2 นำแผนการดำเนนิงานของศูนย์ไปบรูณาการร่วมกับสว่นเครือข่ายฯ  
                           2.3. ประชุมคณะกรรรมการศูนย์อย่างสม่ำเสมอ 
                           2.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
                          ด้านการดำเนนิงานตามบทบาท/ภารกิจ 
                           3.1 ส่งเสรมิ สนับสนุน และประสานงานการดำเนนิงานกับสว่นเครือข่ายฯ เพ่ือรับทราบปัญหา 
และวางแผนการดำเนนิงานรว่มกัน  
                           3.2 เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน 
และการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ  
                           3.3 พิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรม และรบัแจ้งข้อมูล พร้อมทั้งให้
คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
                           3.4 รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อส่วนเครือข่าย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
                           3.5 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนเครือข่ายฯ  
                           3.6 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  วิธีปฏิบัติการของคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดี
พิเศษ ประกอบด้วย    
                            การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 
                             1.1 รวบรวมเครือข่ายดีเอสไอในพ้ืนที่  
                             1.2 จัดประชุมสมาชิกเครือข่าย 
                             1.3 จัดเวทีสาธารณะ  
                             1.4 รายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
                        บทบาทในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ปฏิบัติดังนี้  
                              2.1 ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น  
                              2.2 แก้ปัญหาให้ยุติ พร้อมรายงานผลต่อส่วนเครือข่ายฯ  
                              2.3 ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้เขียนคำร้องส่งมายังส่วนเครือข่ายฯ 
                              2.4 ติดตามผลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
                          ส่งเสริม และประสานงานการดำเนินงานร่วมกับส่วนเครือข่ายฯ  
                             3.1 คัดเลือกเครือข่ายเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน  การเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ ร่วมกับส่วนเครือข่ายฯ  
                              3.2 เข้าร่วมเป็นคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                              3.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม/โครงการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
                         รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับข้อมูลฯ ต่อส่วนเครือข่ายฯ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
        เผยแพร่องค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนเครือข่ายฯ  
                              5.1 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างฯ ผ่านหอกระจายเสียงชุมชน  
                               5.2 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านการประชุมศูนย์ฯ  
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                               5.3 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก, ยูทูป, ไลน์กลุ่ม)  
                               5.4 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆด้านเอกสาร คู่มือการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

2.5 ผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์คุณภาพ และผลประโยชน์ที่ได้รับ 
                กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(DSI STATION) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษให้มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันชุมชนมิให้
เกิดอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษในพื้นที่ได้ โดยเสนอของคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกำหนดแผนงานในการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ การวางแผนงบประมาณการบริหาร
จัดการโครงสร้าง การจัดการประชุม การจัดการด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู ้ด้านการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษ การเขียนคำร้อง รายงานการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ปัจจุบันมี
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษแล้ว จำนวน 9 ศูนย์  มีผลการดำเนินงานตาม
เป้าประสงค์ของการจัดตั้ง  ดังนี้ 
               การรับเรื ่องร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรม  การแจ้งเบาะแสของ
เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นเรื่องการป้องกันปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษร่วมกันของเครือข่ายภาค
ประชาชน เพื่อสอดส่อง รายงานความเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะเป็นภัยต่อประเทศไทย ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและศีลธรรม ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชน ในปี พ.ศ. 2551–2563  มีคำร้องที่เครือข่าย
ภาคประชาชนส่งมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 654 เรื่อง ดังนี้ 
                            สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ของเครือข่าย
ภาคประชาชน  ปี พ.ศ. 2551-2563 

 

ปี พ.ศ. เรื่องที่เครือข่ายแจ้ง
มาที่กรม 

ออกเลขเป็นเรื่อง
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ 

ออกเป็นเลข
สืบสวน 

ออกเป็นเลขคดี
พิเศษ 

อ่ืน ๆ รวม 

2551-2553 173 15 - 1 157 173 
ระยะเวลา 3 ปีแรก ที่มีการเริ่มงานด้านการมีส่วนร่วมของเครือขา่ยภาคประชาชน 173 

2554 15 - - - 15 15 
2555 15 1 - - 14 15 
2556 8 - - - 8 8 
2557 3 1 - - 2 3 
2558 24 - - - 24 24 

ระยะเวลา 5 ปี ก่อนการจดัตั้งศูนยร์ับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครอืข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 65 
2559 245 - 1 - 244 245 
2560 112 4 - - 108 112 
2561 33 5  - 28 4 
2562 21 - 2  19 21 
2563 5 -   5 5 

ระยะเวลา 5 ปี หลังการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (เพิ่มขึ้นอัตรา 492 %) 385 
รวมทั้งหมด 654 26 3 1 624 654 
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                  จากสถิติข้อมูล  ปี พ.ศ. 2551- 2553 เป็นระยะแรกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีการเริ่มงานการส่งเสรมิ
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในระดับพื้นที่ เครือข่ายภาคประชาชน
ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในระดับที่สูง และเป็นที่สังเกตว่า ปี พ.ศ. 2554 – 2558 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนอยู่เกณฑ์ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ในปี พ.ศ. 2559 – 2563 
เมื่อมีการปรับยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษจาก
การขยายจำนวนเครือข่ายภาคประชาชน เป็นการยกระดับคุณภาพของแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนและมีการ
จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ขึ้นและฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเน้นการพัฒนาทักษะความรู้การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมถึงการพัฒนา Application การร้องเรียน ร้องทุกข์ และการแจ้งเบาะแสมีจำนวนปริมาณมากขึ้น
เมื่อเทียบกับ 5  ปี ก่อนการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ เพ่ิมขึ้นในอัตรา 492 % 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเครือข่ายและประชาชนใน
พื้นที่ ที่ผ่านกระบวนการรับเรื่อง และประสานงานโดย
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดี
พิเศษ  จำนวน 9 ศูนย์ และกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่
กระบวนการรับเรื่องและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
จำนวน 216 เรื่อง  มากที่สุด คือ ศูนย์ฯ จังหวัดตราด 

                การรายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในการรายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ที่รายงานมาถึง    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยจำแนกตามประเภทของเรื่องแต่ละปี  ดังนี้ 

                     สถิติการรายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในปี พ.ศ. 2559 – 2563 
 

เร่ืองการรายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 รวม ร้อยละ 
1. ฉ้อโกงประชาชน 31 112 47 43 59 292 7.86 
2. ยาเสพติด 154 452 222 343 241 1,412 38.03 
3. ค้ามนุษย ์ 26 100 34 64 52 276 7.43 
4. การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40 154 78 91 54 417 11.23 

5. ยา อาหาร เคร่ืองสำอาง 5 - - -  5 0.13 
6. คุ้มครองผู้บริโภค 3 - 37 49 48 137 3.69 
7. ลิขสิทธิ์ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 20 79 26 34 24 183 4.93 
8. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 8 - - -  8 0.22 
9. วัตถุอันตราย 1 - - -  1 0.03 
10. สุรา ยาสูบ (ปลอม หนีภาษี) 1 - - -  1 0.03 
11. ทุจริตคอร์รัปชั่น - 125 47 38 40 250 6.73 
12. บุคคลสูญหาย - 56 - -  56 1.51 
13. ผู้มีอิทธิพล - 159 34 -  193 5.20 
14. ความมั่นคง - - - 31 22 53 1.43 
15. หนี้นอกระบบ - - - 199 172 371 9.99 
16. อืน่ ๆ (เชน่ ต้องการใหล้งพ้ืนทีใ่ห้
ความรู้ เปน็ต้น) 

- 10 11 17 20 58 1.56 

รวม (เรื่อง) 289 1,247 536 909 732 3,713  
ร้อยละ 7.78 33.58 14.43 24.48 19.71   
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              และวิเคราะห์ผลการรายงานประจำปี พ.ศ. 2559-2563 จำนวน 3,713  เรื ่อง จำแนกการรายงานจาก
เครือข่ายภาคประชาชน เป็นผลการดำเนินงานผลการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   3  ลำดับสำคัญ             
ผลปรากฏว่า เครือข่ายภาคประชาชน รายงานเกี่ยวกับ ยาเสพติด มากที่สุด ที่ร้อยละ 38.03 รองลงมาเกี่ยวกับการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 11.23 และเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ คิดเป็นร้อยละ 9.99 
ตามลำดับและเมื่อวิเคราะห์เป็นการรายงานแบบรายภาค ในปี พ.ศ.  2562 และ ปี พ.ศ. 2563 ผลปรากฎ ดังนี้ 

สถติิขอ้มูลการเฝา้ระวังการเกดิอาชญากรรมพิเศษจาการรายงานของเครือข่ายภาคประชาชน ปี พ.ศ. 2562-2563 

  

                ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามภารกิจที่สำคัญขององค์กร ประกอบด้วยกระบวนการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ที่ผู้รับบริการ (ประชาชน และเครือข่ายที่รับรู้) และกระบวนการดำเนินคดีพิเศษ 
(การสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ) มีกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มาติดต่อรับบริการทั่วไป (ผู้รับบริการ) ผู้ที่มาติดต่อร้อง
ทุกข์/กล่าวโทษ/ร้องเรียน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และประเด็นความพึงพอใจในสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(ประเมินจากผู้ที่มาติดต่อรับบริการที่เป็นสำนวนการสืบสวนสอบสวนและสำนวนการสอบสวน ได้แก่ พนักงาน
อัยการ อัยการทหาร ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. เป็นต้น มีผลการสำรวจ ดังนี้ 
 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. 2559 - 2563     
 

ความพึงพอใจภาพรวม ความพึงพอใจเข้าร่วม
กิจกรรมป้องกนั 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ปี 2559 85.89 86.00 88.60 
ปี 2560 87.85 84.10 89.85 
ปี 2561 89.87 84.90 89.87 
ปี 2562 90.77 84.90 89.87 
ปี 2563 93.22 91.70 94.25 
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               การสำรวจความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนที่มตี่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดให้มีการสำรวจความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563  กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจเชิงปริมาณ ที่เป็นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชาชนทั่วไป เครือข่ายภาคประชาชน และเครือข่ายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ และยังมีการสำรวจเชิงคุณภาพที่เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย 
สื่อมวลชน ผู้รับบริการของกรมสอบสวนคดีคดีพิเศษ โดยมีขอบเขตของการสำรวจ 3 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การรับรู้บทบาทและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2) ด้านผลการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และ 3) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผลของการสำรวจระดับความเชื่อมั่นเครือข่ายภาคประชาชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ      
เมื่อเปรียบเทียบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 ปรากฏเครือข่ายภาคประชาชนมี ความเชื่อมั่นที่เครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีต่อการสอบสวนคดีพิเศษที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ ปี 2559-2563  ในอัตราร้อยละ 70.40,73.80,79.70 
,84.00 และ 77.80ตามลำดับ 
 

ระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. 2559 - 2563       
 

ภาพรวม ผู้รับบริการ เครือข่าย/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เครือข่ายภาค
ประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 

ปี 2559 68.26 63.20 68.00 70.40 70.40 
ปี 2560 67.60 59.90 69.20 73.80 75.00 
ปี 2561 71.00 71.55 76.90 79.70 70.30 
ปี 2562 66.30 78.50 76.30 84.40 64.90 
ปี 2563 75.05 80.60 71.00 77.80 70.80 
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2.6   ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จที่เกิดจากการดำเนินงานการสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ         
(DSI Station) 
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน การสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 
(DSI Station) มีการดำเนินการที่บรรลุผลตามเป้าหมาย และเกิดผลดีต่อการบริหารงาน สนับสนุนให้ภารกิจหลัก
สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผล 
               ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญทั้งนโยบายและการปฏิบัติ ให้ความสำคัญกับเสริมสร้างพลัง
ชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) เป็นกรณีพิเศษโดยมีการกำหนดไว้เป็นนโยบาย และสื่อสารนโยบาย
เพื่อเป็นทิศทางในการนำไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน โดยสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายในการดำเนิน
โครงการ และลงพ้ืนที่ในการดำเนินโครงการด้วยตนเอง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาในการดำเนินการ 
               มีกิจกรรมการฝึกอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มียุทธศาสตร์ โครงการที่เกี ่ยวกับ          
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยแผนงานโครงการเป็นแผนงานที่ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมคิดและกำหนดจากประชาคมเครือข่ายภาคประชาชนมาแล้ว ดังนั้น โครงการจึงเป็นที่ต้องการ
และเครือข่ายให้ความสนใจในการเข้าร่วมตามจำนวนทุกครั้ง   
              เครือข่ายมีเจตนารมณ์ร่วมและมีความมุ่งม่ันในการเป็นจิตอาสา  เครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะ
แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ได้เข้ามาร่วมงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และ           
ยังปฏิบัติร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้ที่เจตนารมณ์ร่วมและมีความมุ่งมั่นในการเป็นจิตอาสาที่
จะทำงานเพ่ือประชาชน และพ้ืนที่บ้านเกิด     
              เจ้าหน้าที่มี Mind Set และทักษะ (Skill) ทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ทัศนคติที่ดี มีคุณสมบัติด้านการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับงานชุมชน การรับฟังความ
คิดเห็นของบุคคลอื่น มีมิตรสัมพันธ์ของประชาชนในระดับพื้นที่ และเป็นผู้ที่เสียสละเวลา และใส่ใจในการบริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส่วนราชการมีความมุ่งม่ันในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอย่างจริงจัง/จริงใจ มีการบูรณาการการ
ทำงานร ่วมก ันท ั ้ งภาคร ัฐ แกนนำเคร ือข ่ายภาค
ประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่ เป็นผลจากกระแสของการ
ส่งเสริมของประชาชน การเปิดระบบราชการ และ
พัฒนาระบบราชการให้ประชาชนเป็นศูนย ์กลาง        
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความสำคัญในดำเนินการ
และบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการสนองตอบเป็นอย่างดีและในภารกิจที่   

กรมสอบสวนคดีพิเศษลงปฏิบัติงานในพ้ืนที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ 
กรมป่าไม้ และหน่วยงานในพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
              มีการสร้างแรงจูงใจ/รางวัลยกย่องเชิดชูเครือข่ายที่มีผลงานอย่างเป็นธรรม มีการกำหนดรางวัล 
“เครือข่ายดีเอสไอต้นแบบ” ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน รางวัลที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างแรงจูงใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติเครือข่ายภาคประชาชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาเกินสามปี และมีการประกาศ
และมอบรางวัลประจำปี ซึ่งการจัดพิธีมอบรางวัลได้รับการยอมรับและตอบรับด้วยดีและมีการขยายกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเครือข่ายการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กลุ่มเครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ และเครือข่าย
ต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา 
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             มีการสื่อสาร/การติดต่อทั้งช่องทางของเอกสาร/ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและที่ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เครือข่ายภาค
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เช่น วารสารดีเอสไอไตรสาร วารสารเครือข่ายดีเอสไอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความรู้และ
ภัยอันตรายของอาชญากรรมคดีพิเศษ เช่น หายนะแชร์ลูกโซ่  คู่มือการใช้ DSI Map และได้พัฒนา Application ที่
เป็นช่องทางการติดต่อและเรียนรู้และให้ความรู้ในการเตือนภัยอาชญากรรมคดีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ปรับกล
ยุทธ์และวิธีการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน 
โดยเฉพาะกับศูนย ์ร ับข ้อมูลข ่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station)  ได้จัด
กิจกรรม Smiling Eye - Smiling Hearth ภายใต้แนวคิด 
“ห่างไกล แต่ใจเราไม่ห ่างกัน” และจัดการประชุม
ออนไลน์ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ เพื่อติดตามการดำเนินงานของ
ศูนย์ฯ รับฟังปัญหาในพ้ืนทีแ่ละบูรณาการด้านการป้องกัน  

การเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ทั ้งนี้ ในรูปแบบของ Vedio Conferrence ผ่านระบบ Zoom ที่มีการฝึกอบรม ให้
ความรู้ และแนะนำสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ฯ ครบทุกศูนย์ โดยวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์  รวมถึง
การแจ้งผล การดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์มาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้ง 9 ศูนย์ ภาพรวมผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน
การดำเนินการที่ร้อยละ 91.50 
              ระดับแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนยังมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ การสำรวจความพึงพอใจของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการบริการของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในอัตราที่สูง (ปี พ.ศ. 2559-2563 ร้อยละ 86.00, 84.10, 84.90, 84.90 และ 91.70 ตามลำดับ) และระดับ
ความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษมีระดับที่สูงเช่นกัน (ปีพ.ศ. 2559-2563 อัตรา    
ร้อยละ 70.40, 73.80, 79.70, 84.40 และ 77.80 ตามลำดับ) และแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญที่
เป็นแรงหนุนให้การดำเนินงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ 
โดยเฉพาะศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) มีผลผลิตและผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

2.7  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ที ่เกิดขึ ้นการสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ         
(DSI Station) 
    การขับเคลื่อนกลไกการเสริมสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดพิเศษใน
ระดับพื้นที่ เป็นการขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างโดยแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน ความสำเร็จของศูนย์ขึ้นกับผู้นำและ
แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนเป็นสำคัญ  เรื่องความเข้มแข็ง ความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน
กิจกรรมในหลายศูนย์ ยังขาดทีมงาน และการทำงานในรูปของคณะกรรมการอย่างแท้จริง เพื่อความต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในอนาคต และการเปลี่ยนผ่านระยะยาว 
     การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณการดำเนินการกิจกรรมของศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) โดยตรงเนื่องจากยังมีกฎ ระเบียบ ของทางราชการของ   
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ยังไม่มีงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนที่สามารถจัดสรรงบประมาณ และอุปกรณ์เครื่องมือ
การดำเนินงานให้กับศูนย์ฯ โดยตรงตามคำร้องขอของคณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
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     การปฏิบัติงานของแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชนมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เครือข่าย        
ภาคประชาชนเป็นคนในพื้นที่ เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป การรายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรม การแจ้งเบาะแส
อาชญากรรม บางกรณีมีเป็นเรื่องที่ผู้มีอิทธิพลเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นผู้มีอำนาจ เป็นผู้นำของชุมชน การทำงานใด ๆ       
จึงเป็นเรื่องที่อันตรายที่มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน  เรื่องบางกรณีถูกแทรกแซงจากผู้อิทธิพล และผู้นำท้องถิ่น 
     เครือข่ายภาคประชาชนบางส่วนขาดทักษะในการปฏิบัติ หรือไม่มีประสบการณ์ท่ีเพียงพอในการเขียน
เรื่องร้องเรียน การรายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมแต่ละประเภท และเมื่อไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเลย         
ขาดทักษะในการปฏิบัติ  และนานเข้าเลยขาดการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษไปในที่สุด 
                ในสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การจัดกิจกรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
ด้านการฝึกอบรม การเยี่ยมเยียน และการตรวจติดตามในพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้กิจกรรมที่ทำร่วมกัน
ระหว่างคณะกรรมการศูนย์ฯ กับเจ้าหน้าที่มีระยะห่าง และความถี่ลดลง 

                แนวทางการแก้ไข กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้พัฒนากลไกการสนองตอบต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
                 พัฒนารูปแบบและกลไกการใช้สื่ออนไลน์ และการประชุมทางไกล ในการฝึกอบรม นำวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย และ การประชุมผ่านระบบ Video Conferrence ในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กับ แกนนำ คณะกรรมการศูนย์ร้อบข้อมูลข่าวสารฯ  รวมถึงการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ Clip Video
เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกได้อีกช่องทางหนึ่ง 
                 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้ช่องทางการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ เพื่อแจกจ่ายให้ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ 
และแกนนำชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง กระจายความรู้ให้กับแกนนำและเครือข่ายภาคประชาชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ให้เพียงพอ และต่อเนื่อง ร่วมถึงการจัดตั้งกลุ่มไลน์ และ Facebook เพ่ือเป็นช่องทางการติดต่อ 

2.8  ความท้าทายในอนาคต (Next Challenge) 
             ความท้าทายการการสร้างพลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับ
พื้นที่ : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ที่สำคัญประกอบด้วย 
              ยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนให้อยู่ในระดับปันอำนาจ (To Empower) ให้ชุมชน
มีความเข้มข้นมากขึ้นในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ” อย่างแท้จริง รวมถึงบทบาทการเป็นตัวแทน DSI  
ในพ้ืนที่ และเป็นผู้ประสานงานระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน เน้นการ
ยกระดับศักยภาพจากระดับบุคคล เป็นระดับแกนนำ และ
พัฒนาเชิงโครงสร้างของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ของนโยบายการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษใน
ระดับพื ้นที่ ในรูปปแบบของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและ
เผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ 

               เพิ่มเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายความรู้ การรับรู้และการเตือนภัยของประชาชนในพื้นที่ จาก 9  ศูนย์ ให้มีความครอบคลุม
ทุกภาคและสร้างโครงข่ายการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในบทบาทของศูนย์ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือให้เป็นกลไกที่ขับเคลือนงานภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในภารกิจการป้องกันอาชญากรรมในระดับพ้ืนที่ได้ 
                รักษาความยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาชนต้องมีการพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมของสมาชิกเครือข่าย                  
แกนนำเครือข่ายร่วมกับ DSI อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะภายใต้สถาณการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทั้ง
เจ้าหน้าที่ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามหลักของ New Normal  
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               ยกระดับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์หลักใน             
การป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ พัฒนา Value Creation จัดทำเป็น Blueprint for Change  ใน 3 ประเด็น
หลัก ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย จากรูปแบบบุคคล เป็นระดับแกนนำ ถึงรูปแบบเชิงโครงสร้าง
ของคณะกรรมการชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ที ่เป็นกลไก การขับเคลื ่อนศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษในระดับชุมชน 2) ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษที่ตั้งขึ้นและที่จะจัดตั้งขึ้นในอนาคตให้สามารถบริหารจัดการได้และมีความเข้มแข็ง 
ยั่งยืนโดยภาคประชาชนเอง รัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี คำแนะนำ วางกลไกเชื่อมต่องานบริการ และ 
  
 
 
 
 
 

    

3) จัดทำระบบปฏิบัติการ (Operation Systerm : OS) เรื ่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ของภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน     
ที่ผู ้ร้องสามารถเข้าถึงทั ้งการร้องเรียน ติดตามความคืบหน้า        
การดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้โดยง่าย สะดวก และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเข้าถึงงานบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หร ือ Application และสามารถเช ื ่อมโยงกับ
ระบบปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มีอยู่แล้ว   

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะที่มีผลต่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ให้มีความสงบสุข สังคมมั่นคงมี      
ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บรรณานุกรม 
       1 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560, (กรุงเทพฯ : ราชกิจจานุเบกษา,2560),18. 
      2  สำนักงาน ก.พ.ร.,บริหารงานภาครัฐแบบมีส่วนร่วม, (www.opdc,),ม.ป.ป. 
      3  ยงยุธ อาจกมล,ร้อยตำรวจเอก, การป้องกันอาชญากรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเกาะ
เมืองอยุธยา,  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559),9. 
      4  สำนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี ทฤษฎีระบบ (System Theory)  
https://km.mhesi.go.th/,2556) 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://km.mhesi.go.th/


                                                                                     หน้าที่ 28 

                          TQM 2021 Best Practices : พลังชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 

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

พลังชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ 
: กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  (DSI Station) 
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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร             [✓] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [  ] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[ ✓] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ  พลังชุมชนเข้มแข็งเพ่ือการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นท่ี  
                    : กรณีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  (DSI Station) 

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  
           [   ] 1. การนำองค์กร               [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  

[✓] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู ้ 
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบคุคล   [  ] 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 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51099 โทรสาร - 
มือถือ     084 7516526 อีเมล nikomdsi@gmail.com 
ชื่อผู้เขียน  นางสาว นฐพร  บุญยะกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิด  

           อาชญากรรมคดีพิเศษ 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51012 โทรสาร - 
มือถือ     089 5946566 อีเมล : dsinetwork@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เปน็แบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
          1) ใช้หลักการมีส่วนร่วม (participatory) ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของสมาคมการมีส่วนร่วม
สากล  (IAP2- International Association for Public Participation) ที ่เร ียกว่า Public Participation Spectrum 
ตั้งแต ่To Inform/ To Consult/To Involve /To Collaborate /To Empower เป็นกรอบในการเสริมสร้างพลังของ
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและความร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่    
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
          2) การแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ (Exchange of experiences) และทบทวนการดำเนินงาน Performance 
review) ต้นแบบ (Model) ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (สระแก้ว ตราด น่าน เลย 
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และราชบุรี) ของคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีการทำงาน และกำหนด
หลักเกณฑ์ท่ีดีขึ้นของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษในปี พ.ศ. 2564 – 2565 
         3) ใช้หลักของความพร้อมและความต้องการของชุมชนและแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในการจัดตั้งศูนย์รับ
ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของศูนย์ฯ 
ให้หลักของความคิดเห็นร่วมกันและฉันทามติผู้แทนของแกนนำโครงสร้างของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษเป็นแนวทางร่วมกัน 
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          4) ปี พ.ศ. 2561 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดี
พิเศษ และศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษจังหวัดเลย เป็นต้นแบบ (Model) 
กรณีศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น สาขาการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) (จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร.),         
ปี พ.ศ. 2562 นายชาลิน กันแพงศรี หัวหน้าศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ
จังหวัดเลย เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลระดับดี รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
รางวัลหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) และปี พ.ศ. 2563 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
           1) การป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้อย่างยั่งยืน ช่วยลดการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน อันเกิดจากการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสการเกิดอาชญากรรมก่อนการเกิดเหตุ และมีการระงับเหตุก่อน
อาชญากรรมเกิดขึ้นและมีความรุนแรง  
           2) ประชาชนรู้เท่าทันอาชญากรรมและภัยรูปแบบต่าง  ๆที่เกิดขึ้นกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยระบบการเตือน
ภัยรูปแบบต่าง  ๆทำให้ประชาชนรู้เท่าทัน มีความตระหนักรู้ และสร้างมาตรการป้องกันการเกิดอาชญากรรมเชิงรุกขึ้น  
          3) ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมาติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อต้องการร้องทุกข์ ติดตาม
เรื่องที่ประชาชนร้องเรยีนถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ แกนนำเครอืข่ายของศูนย์ฯ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการติดต่อ
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แทนประชาชนในเรื่องของการติดตาม ประสานงานจนเสรจ็สิ้น 
          4) เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นตัวแทนของกรมสอบสวน
คดีพิเศษในการรับเรื่องร้องทุกข์ ประสานงาน การเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม การเฝ้าระวังพยานหลักฐานสำคัญใน
พ้ืนที่ และสนับสนุนการนำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าพ้ืนที่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
          5) ประสิทธิผลเชิงผลลัพธ์ ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของเครือข่ายภาคประชาชน และภาคประชาชนต่อ            
กรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ดังนี้ 

ปี  
พ.ศ. 

ผู้รับ 
บริการ 

เครือข่าย 
การทำงาน 

เครือข่ายภาค
ประชาชน 

ประชาชนทั่วไป 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 

         6) ประสิทธิผลเชิงผลลัพธ์  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและเครือข่ายการป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษต่อภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ  ดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี พ.ศ. 2559 - 2563  
ความพึงพอใจภาพรวม ความพึงพอใจเข้าร่วม

กิจกรรมป้องกนั 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

ปี 2559 85.89 86.00 88.60 
ปี 2560 87.85 84.10 89.85 
ปี 2561 89.87 84.90 89.87 
ปี 2562 90.77 84.90 89.87 
ปี 2563 93.22 91.70 94.25 

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [✓] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
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รายช่ือผู้นำเสนอบทความและผู้เกี่ยวข้อง 

 

ผู้ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิบัติงาน TQM – Best Practices และเขียนบทความ 
1. นายนิคม  สุวรรณรุ่งเรือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวนฐพร  บุญยะกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

           กองนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
1. นายธีรภัทร   แก้วจุนันท์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ 
2. นางสาวนฐพร  บุญยะกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
3. นางกรแก้ว  ริ้วตระกูลไพบูรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ 
4. นางสาวประภัสสร  จนัทร์สำโรง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ 
5. นางสาวสุดาวีร์  ทองศรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ 
6. นายวชิระ  เกียรติวัฒนเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ 
7. นายวิทยา  เอมอมร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ 
8. นางสาวรุจีพัชร แสงอรุณ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวนะวรรณ แปลงงาม ตำแหน่ง นิติกร 
10. นางสาววิรากร  ชนะพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นายศุภวิชญ์  เสงี่ยมงาม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้อง ผู้อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อน 
ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
1. ผู้บริหารของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหัวหน้าส่วนราชการภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
2. คณะกรรมการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ทั้ง 9 ศูนย์ 
3. แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
4. เครือข่ายภาคประชาชนกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมสอบสวนคดพีิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

โทร 083 9888 ต่อ 51912,51019 
www.dsi.go.th.  www.dsipeplenetwork.go.th 

www.facebook.com/ศูนยเ์ครือข่ายฯ ดีเอสไอภาคประชาชน 
Line ID : Dsinetwork 

 

http://www.dsi.go.th/
http://www.dsipeplenetwork.go.th/
http://www.facebook.com/ศูนย์

