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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

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

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

ประเภทองค์กร [    ] หนว่ยงานธรุกิจเอกชน     [    ] หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ      [    ] หนว่ยงานด้านการศึกษา   
[] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [    ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ  การเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน DSI ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 เพ่ือการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืน  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[    ] 1. การนำองค์กร    [    ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธแ์ละการจัดการนโยบาย  
[] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [    ] 4. การวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  
[    ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [    ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[    ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง เๆข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม  
ที่อยู่  128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51019     โทรสาร        -         เว็บไซต์ www.dsi.go.th 
ชื่อผู้เขียน  นางสาวนฐพร  บุญยะกร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนเครอืข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ                                         
โทรศัพท์  02 831 9888 ต่อ 51019          มือถือ  098 594 6566  อีเมล  dsinetworkdsi@gmail.com/nataporn1307@gmail.com                                                               
ชื่อผู้เขียน นายวชิระ เกียรติวัฒนเจริญ  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ   
โทรศัพท ์02 831 9888 ต่อ 51019      มือถือ 085 914 2754 อีเมล wachi_aun@hotmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
          กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้หลักการมีส่วนร่วม (participatory) การมีส่วนร่วมของประชาชนและสมาคมการมีส่วนร่วมสากล (IAP2- 
International Association for Public Participation) ที่เรียกว่า Public Participation Spectrum ตั้งแต่To Inform/To Consult/ 
To Involve ถึง To Empower เป็นต้นแบบสร้างพลังภาคประชาชนและความร่วมมือกับภาครัฐ ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
ในพื้นที่ ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน นำหลักการบริการมาใช้ดูแลเครือข่าย นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร พัฒนาแนวคิดในเชิงบวกให้สมาชิกเครือข่าย พัฒนาทักษะในการป้องกันภัยในภาวะที่ไม่สามารถลงไปดูแล 
ในพื้นที่ได้ เพื่อให้เข้าใจว่าสมาชิกเครือข่ายมีความต้องการหรือความคาดหวัง (Expectation) อย่างไร สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction)  
มีความพร้อม (Readiness) เสริมนวัตกรรมความรู้ต่าง  ๆให้เกิดประสิทธิภาพ (Efficiency) สร้างความสนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง (Interest) มีความเผื่อแผ่ช่วยเหลือ (Courtesy) เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จำเป็น  
ให้เกิดคุณค่า (Values) ตามความคาดหวังของผู้รับบริการ มีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้   

1) การบริหารจัดการ ศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) หรือสถานี
ประชาชน เพื่อทบทวนการดำเนินงาน (Performance review) กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ ภารกิจด้านการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย การเตือนภัย การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน พร้อมทั้งจัดโครงสร้าง การบริหาร การดำเนินงาน 
ตามบทบาท/ภารกิจ ระเบียบวินัยจริยธรรม และวิธีปฏิบัติการของคณะกรรมการศูนย์ฯ  

2) กำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน คณะทำงานการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อสารมวลชน และภาครัฐ ประชุมกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น 
แผนการฝึกอบรมเก็บรวบรวมพยานหลักฐานหรือกฎหมายอ่ืน  ๆรวมถึงขยายพ้ืนที่จัดตั้งศูนย์ DSI Station 
   3) การจัดระบบสารสนเทศ ผลิตสื่อเตือนภัยเพื่อการป้องกันอาชญากรรม เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทั้งเว็ปไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค  
(ผ่านเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์ DSI Station ทั้ง 29 ศูนย์) แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทาง รายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมในชุมชน   
 4) ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน (interactive action learning) การเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติ  
การจัดกิจกรรมช่วยเหลือรายบุคคลและรายกลุ่ม สร้างสัมพันธ์ความยั่งยืน 

5) การสร้างช่องทางการติดต่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเครือข่ายเป็นไปอย่างสะดวก 
รวดเร็ว สม่ำเสมอ และทั่วถึง และตอบสนองความต้องการได้ทันเวลา 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
 1) การป้องกันการเกิดอาชญากรรมได้อย่างยั ่งยืนเป็นรูปธรรม ติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส ระงับเหตุก่อน
อาชญากรรมเกิดขึ้น ให้ความช่วยเหลือร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชนและระหว่างเครือข่าย เกิดความรู้ที่ได้รับและเกิดความพึงพอใจ 
  2) ประชาชนรู้เท่าทันอาชญากรรมและภัยในรูปแบบต่าง  ๆด้วยระบบการเตือนภัยในรูปแบบต่าง  ๆมีความตระหนักรู้  
มีภูมิคุ้มกัน  
  3) เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตัวแทนของกรมในการรับเรื ่องร้องทุกข์ ประสานงาน  
การเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรม การเฝ้าระวังพยานหลักฐานสำคัญในพ้ืนที ่

4) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายผ่านระบบออนไลน์  
    5) ประสิทธิผลเชิงผลลัพธ์   

               5.1  ผลสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่ 
องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 

    
5 . 2  
สรุปผล “การผลิตสื่อสารสนเทศ DSI Network”          5.3  สรุปผล “การเผยแพร่ DSI Network” 

ลำดับท่ี เร่ือง จำนวน 
1 กิจกรรมของส่วนเครือข่ายฯ   174 
2 ถ่ายทอดสดรายการ DSI TALK 16 
3 สื่อวิดีทัศน์ 115 
4 สื่ออินโฟกราฟิก 91 
5 เผยแพร่สื่อองค์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ 47 
6 วารสาร / บทความ 9 
7 ผลการดำเนินงานบอกกล่าวข่าว DSI 4 

5.4  ตัวอย่างแผนงานและประสิทธิผล DSI Station จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อ ประเด็นข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ด้านการดำเนินกจิกรรมและความคาดหวงั 

1 ความเหมาะสมของเวลาและโปรแกรมที่ใชอ้บรมออนไลน์ 4.69 93.72 

2 ความเหมาะสมของรูปแบบและสื่อ/เอกสารที่นำมาใช้ 4.67 93.49 
3 การถาม-ตอบ ของวิทยากร/ผู้ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 4.76 95.12 
4 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่โครงการ/กิจกรรม 4.83 96.51 
5 ได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณจ์ากวทิยากรและผูร้่วมกจิกรรม 4.81 96.28 
6 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.73 94.65 

ด้านผลสัมฤทธิ์และความผูกพันต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
7 การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น/ขอ้เสนอในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.52 90.47 
8 การแลกเปลีย่นขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมรว่มกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.55 90.93 
9 การร่วมกิจกรรมครั้งนี้สามารถนำไปสร้างเครือข่ายในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษได้  4.69 93.72 
10 ความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4.86 97.21 
11 ท่านมีความยินดีและเต็มใจทีจ่ะเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมสอบสวน คดีพิเศษอกีในคราต่อไป  4.90 97.91 
12 ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมครั้งนี้ 4.86 97.21 

ภาพรวมผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการฯ 4.74 94.85 

กิจกรรม จำนวน (คร้ัง) 

กดถูกใจ 10,404     

กดแชร์    3,410       

การเข้าถึง 311,284    

การรับชม   24,690 
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การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [ ] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
  

DSI STATION ปัญหาในพื้นท่ี สิ่งท่ีต้องให้DSI ช่วย สิ่งท่ี DSI ดำเนิการ  แผนการดำเนินงาน ปี 2564 
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

คนไทยพลัดถ่ิน แก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถ่ินในพื้นที่  
(คนไทยพลัดถ่ินที่ชะลอสิทธิไปในปี พ.ศ.2564 
จำนวน 231 คน ได้บัตรประชาชน 70 คน  
เหลืออีก 161 คน มอบคุณจำลองเตรียมข้อมูล 
แบ่งกลุ่มและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตาม 
คำร้อง) 

- ส่งเรื่องให้กองคดีความม่ันคง 
ดำเนินการตามโครงการอำนวย
ความเป็นธรรม  
(ลว 5 พ.ค. 2564) 

- ตามเรื่องจากกองคดีความมั่นคง 
- รายงานผลให้ศูนย์ประจวบฯทราบ  
ผ่านโปรแกรม Google Meet  
- แผนการลงพื้นที่ครั้งที่ 2  
เดือน ส.ค.2564 
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บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง  :  การเสริมสร้างพลังเครือข่ายภาคประชาชน DSI ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 เพ่ือการพ่ึงพาตนเองแบบยั่งยืน  
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 
       กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI : Department of Special Investigation) สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน 
ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยดำเนินการเฝ้าระวัง 
สืบสวน หาข้อเท็จจริง และดำเนินคดีพิเศษที่มีความสลับซับซ้อน ยากต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของ
พนักงานสอบสวนที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเจตนารมณ์และยึดมั่นในแนวทางการบริหารราชการ
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 68 รัฐพึงจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สะดวก รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร ตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยการมีส่วนร่วม (participatory) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในภารกิจการป้องกัน การเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส 
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพื้นที่ ทำแทนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้ การเสริมอำนาจให้ประชาชนในการอำนวย 
ความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรม 
        การเสริมอำนาจให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ในระดับพื้นที่ จากจิตอาสา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ มอบภารกิจ และรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืน ยกย่องเชิดชูเครือข่ายที่มีผลงาน
เป็นประจักษ ์สร้างช่องทางติดต่อให้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์สำคัญ คือ ส่วนราชการได้พัฒนาระบบราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ   
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  พัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล (Standard System) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมืออาชีพ (Smart Agent) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย (Super Technology) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (Strong Collaboration) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจดัการองค์การตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Administration)   
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 
         เหตุผลและความสำคัญของเรื่อง บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน 
ชาวไทย บุคคลย่อมมีสิทธิ และเสรีภาพที่จะทําการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของ
บุคคลอื่น (มาตรา 25) และรัฐพึงจัดให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร (มาตรา 68) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 กำหนด
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลต่อความมั่นคงให้มีการติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
(ข้อ 4.2.2) สร้างความเป็นธรรม เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน (ข้อ 4.1.8)  บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทำความผิดและจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
     กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้อง
ดําเนินการโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ มีพื้นที่ความรับผิดชอบทั่วราชอาณาจักร มีบุคลากรจำกัด 
ไม่สามารถดูแลปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ทั่วถึง เกิดความเสียหายจำนวนมากกับประชาชนระดับรากหญ้าที่ขาดความรู้  
ขาดโอกาสขาดที่พึ ่งเข้าถึงกระบวนยุติธรรม เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลและองค์กรอาชญากรรม การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม จึงให้ความสำคัญกับการเปิดระบบราชการ 
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ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วยหลักการมีส่วนร่วมในการเป็นตัวแทนการป้องกันการเกิดอาชญากรรม
คดีพิเศษ โดยเฝ้าระวัง รายงานข้อมูล แจ้งเบาะแสอาชญากรรมในประเทศไทยและนอกราชอาณาจักร 

    การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของความร่วมมือในระดับไปด้วยกัน  
(To Collaborate) – ระดับปันอำนาจ (To Empower) มีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) 
ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยแพร่ให้
ความรู้ สร้างการรับรู้ และการเตือนภัยอาชญากรรมที่ร้ายแรงแก่ประชาชนในพ้ืนที่และสมาชิกเครือข่าย   
     ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 เกิดวิกฤติที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ไมอ่าจจัดกิจกรรม
พบปะเครือข่ายได้ตามปกติ DSI ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย บนพื้นฐาน “สมัครใจ มีความพร้อม ฉันทามติร่วมกัน 
พัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หลักคิด “แก้วิกฤติเป็นโอกาส” เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งของชุมชน  

   วัตถุประสงค์  
          1. เพื่อเปิดระบบราชการตามหลักธรรมาภิบาลให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม รายงานการเฝ้าระวัง  
ปัญหาอาชญากรรมคดีพิเศษในระดับพ้ืนที่ในช่วงวิกฤติและเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง เสริมสร้างกำลังใจในช่วงสถานการณ์โควิด – 19    
         2. ขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ ให้ครอบคลุมเพ่ือขยายการช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้น 
         3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนในการประสานงาน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เรียนรู ้การเขียนคำร้อง 
เรื่องร้องเรียน/รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนทีท่ั้งที่มีถ่ินพำนักอยู่ในประเทศไทยและนอกราชอาณาจักร 
         4. พัฒนาองค์ความรู ้ การเตือนภัยการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษแก่ประชาชน ด้วยการผลิตสื ่อสารสนเทศเผยแพร่ 
ผ่าน DSI Station และหน่วยบูรณาการ 

     5. พัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการอย่างทันท่วงที 
  แนวคิด นำหลักการบริการมาใช้ในการดูแลเครือข่าย ดังนี้  

        ช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ได้ปรับกระบวนทัศน์การทำงาน นำหลักการบริการมาใช้ดูแลเครือข่าย นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร พัฒนาแนวคิดในเชิงบวกให้สมาชิกเครือข่าย แม้เกิดปัญหาในสถานการณ์โควิด - 19 พัฒนาทักษะ 
ในการป้องกันภัยในภาวะที่ไม่สามารถลงไปดูแลในพื้นที่ได้ เพื่อให้เข้าใจว่าสมาชิกเครือข่ายมีความต้องการหรือความคาดหวัง 
(Expectation) อย่างไร สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) มีความพร้อม (Readiness) เสริมนวัตกรรมความรู้ต่าง  ๆให้เกิดประสิทธิภาพ 
(Efficiency) สร้างความสนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนอง (Interest) มีความเผื่อแผ่ช่วยเหลือ 
(Courtesy) เครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งที่จำเป็น ให้เกิดคุณค่า (Values) ตามความคาดหวังของผู้รับบริการ 

 ขั้นตอนที่สำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่สำคัญเหล่านั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนา-ปฏิบัติ-ประเมินผล  
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ที่ประสบปัญหาและความสำคัญองค์ความรู้ที่จะนำไปผลิตเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน  
โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภายในประเทศและเครือข่ายระหว่างประเทศ จำแนกตามภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ เพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะวิกฤตโควิด - 19 ให้มากที่สุด  QR Code - 1 
 ขั้นตอนที่ 2 จัดประชุมออนไลน์วางแผนร่วมกันระหว่างหัวหน้าสถานี (DSI Station) เพื ่อทบทวนภารกิจการดำเนินงาน 
(Perfomonce review) กำหนดระเบียบข้อบังคับจริยธรรมและวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผ่านช่องทางออนไลน์  
(แผนผลิตสื่อเผยแพร่ในเพจ เฟสบุ๊ค DSI Station , แผนองค์ความรู้สารสนเทศ วีดิทัศน์ คู่มือ และอ่ืน ๆ ร่วมกัน) 

 ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติและดำเนินการร่วมกัน 
  3.1 ผลิตสื่อเตือนภัยในรูปแบบที่เครือข่าย คณะกรรมการ DSI ได้มีมติร่วมกัน ผ่านองค์ความรู้ที ่ต้องการ

(expectation) สร้างการรับรู้ให้เกิดการตอบสนอง เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต จากตัวแบบสถานการณ์จริงที่เครือข่ายได้รับ 
หรือช่วยเหลือมาเป็นแม่แบบองค์ความรู้ในด้านการป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษหรืออ่ืนๆ 

  3.2 จัดอบรมองค์ความรู้ด้านกฎหมายตามแผน “โครงการนวัตกรรมสารสนเทศเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI 
ผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) แบ่งออกเป็น กลุ่มสหภาพยุโรป จำนวน 8 รุ่น กลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 2 รุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 2 รุ่น และเครือข่ายในประเทศไทย จำนวน 1 รุ่น   
 ขั้นตอนที่ 4 นำไปเผยแพร่ในช่องทาง DSI Station ทั้ง 29 สถานี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขยาย 
องค์ความรู้มากขึ้น โดยนายสถานีเป็นผู้ดำเนินการร่วมกัน  QR Code - 2 
 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมและเผยแพร่สื่อและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมและประเมินความคาดหวังความพึงพอใจ 
 ขั้นตอนที่ 6 ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (interactive action learning) การเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบัติ การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนาร่วมกัน เกิดองค์ความรู้มาพัฒนาแก้ไขปัญหา แนะนำวิธีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ในการขยายพ้ืนที่ระบบพ่ีเลี้ยง 
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 ขั้นตอนที่ 7 สร้างช่องทางการติดต่อสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ ซูม หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ช่วยให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกเครือข่าย เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว สม่ำเสมอ และทั่วถึง ทั้งในช่วงเวลาปกติ และช่วงที่มีภาวะวิกฤติ สะดวก
รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายบริการถึงที่  QR Code - 3 
     ขั้นตอนที่ 8 ขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ปี 2559 - 2562  
จัดตั ้งศูนย์ DSI Station จำนวน 9 สถานี ปี พ.ศ. 2563 จัดตั ้งศูนย์ DSI Station จำนวน 3 สถานี และปี 2565 จัดตั ้งศูนย์  
DSI Station จำนวน 8 สถานี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน 6 สถานี และ DSI Station ต่างประเทศ 
จำนวน 6 สถานี  QR Code - 4 
    ขั้นตอนที่ 9 ภารกิจการดำเนินงานของศูนย์รับข้อมูลข่าวสารฯ (DSI Station) มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ จึงมีการรับเรื่อง 
ร้องทุกข์ การรายงานการเฝ้าระวัง เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามที่ร้องขอ  
     ขั้นตอนที่ 10 ติดตามการรายงานผลการดำเนินการแต่ละศูนย์ฯ ตามประเภทภารกิจ ในช่องทางและระยะเวลาที่กำหนด  
การรายงานการเฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส ประเมินผล รูปแบบ วิธีการ และการบริหารจัดการ DSI Station และสร้างต้นแบบที่เหมาะสม 
 ผลผลิตและสัมฤทธิ์ 
 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) กรมสอบสวนคดีพิเศษพัฒนาและยกระดับ 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากระดับ To Inform - To Empower ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่าย 8,082 คน  
สร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษระดับพื้นที่ มีศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรม
คดีพิเศษ (DSI Station) ที่มีศักยภาพแล้วจำนวน 29 ศูนย์ มีการรายงานการเฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ปีละประมาณ 
500 เรื่อง  QR Code - 5 และมีการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ฯ จำนวน 237 เรื่อง  QR Code - 6 
     การเพ่ิมศักยภาพองค์ความรู้เป็นกลไกสำคัญสร้างผลผลิต ดังนี้ 
            1. รายงานการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในพ้ืนที่ในประเทศ  
 2.  มีข้อมูลเบาะแสอาชญากรรมคดีพิเศษ/คดีอ่ืนในพ้ืนที่ในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อ 
 3. นายสถานีรับเรื่องแจ้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ/ประสานงานผู้ร้องทุกข์กับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้โดยตรง 
 4. ขยายพื้นที่จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) ทั้งในประเทศไทย 
         และต่างประเทศ 
 ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ  
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่มาติดต่อกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

3. ลดการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่เสี่ยง 
 4. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนรู้เท่าทันปัญหาอาชญากรรมและภัยรูปแบบต่าง  ๆ
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในระดับพ้ืนที ่
 6. เครือข่ายภาคประชาชนเป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษในการอำนวยความยุติธรรมและป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
ในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 
 สถานการณ์โควิด 19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษในกลุ่มประชาชนรากหญ้า
และกลุ่มที่ขาดที่พึ่งในต่างประเทศ มีการนำองค์ความรู้ด้านกฎหมาย การนำนโยบายการมีส่วนร่วมตามตัวแบบการมีส่วนร่วม
เป็นกลไกการขับเคลื่อนของประชาชน ภาครัฐโดยส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษเป็นหน่วยส่งเสริม
สนับสนุน ช่วยพัฒนาเครือข่าย รวมถึงขจัดภาระที่เกิดขึ้นในยามวิกฤติโดยบูรณาการร่วมกันทั้ง DSI Station ในประเทศไทย 
และต่างประเทศ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสถานการณ์โควิด - 19 มีการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  
ยารักษาโรค โดยเครือข่าย DSI กลุ่มจิตอาสา บูรณาการ DSI Station ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครในศูนย์ดูแลผู้ติดโควิด - 19 
และช่วยประสานงานให้ผู้ป่วยโควิด - 19 เข้าสู่ระบบการรักษาของรัฐ ทำให้เกิดพลังความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 กล่าวโดยสรุป กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การสนับสนุนเครื่องมือนวัตกรรมและปันอำนาจ (TO Empower) ให้กับเครือข่าย
ภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้าง จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ  
(DSI Station) และศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มีการจัดการที่มีระบบ ระเบียบ 
การบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (GOAL) ประชาชน/ชุมชนมีความเข้มแข็งปกป้องตนเองให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
และสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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เอกสารประกอบ (QR - Code) 
 

 
 
 
 
 
 

QR Code - 1 
กรอบแนวทางสนองตอบผู้รับบริการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code - 2 
ช่องทางการเผยแพร ่DSI Station  

 
 
 
 
 
 
 

QR Code - 3 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร DSI 

 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code - 4 
DSI Station ในประเทศ 

และต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code - 5 
รายงานเรื่องร้องเรียนจาก DSI Station 

ภายในประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

QR Code - 6 
สรุปตัวเลขเฝา้ระวัง ปี 2564 

 

 
 
 
 
 
 


