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1. บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผล                
มาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นเพื่อให้มีการศึกษา
วิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการซึ ่งสอดคล้องกับพันธกิจ ของ                    
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมีการกำหนดมาตรการ วิธีการในการจัดการกับผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไข
ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้หมดไปหรือลดน้อยลง  และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที ่ดีให้เกิดกับสังคมการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ มีจำนวนทั้งสิ้น                       
11 มาตรการ/แนวทาง ได้แก่  

๑. จัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ  
ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ดำเนินการเผยแพร่สื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network และจัดรายการสดตามประเด็นหรือ
สถานการณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network รายการ    
DSI Talk 

๒. รายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่องในเมืองไทย ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ได้ดำเนินการ
ปรับเปลี ่ยนรายการเป็น “รายการบอกกล่าวข่าว  ดีเอสไอ” โดยส่งข้อมูลประเด็นความรู ้เพื ่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ ให้เผยแพร่ผ่านรายการบอกกล่าวข่าวดีเอสไอ ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดขอนแก่น ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. และจังหวัดมหาสารคาม เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. 

๓. สถานีวิทยุออนไลน์คนรักยุติธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสารประโยชน์               
ที่เกี่ยวข้องกับภัยอาชญากรรมพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมพิเศษ 
ผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์คนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz เปิดและปิดสถานี ควบคุมการออกอากาศให้เป็นไป
ตามวันและเวลาการออกอากาศของผังรายการที่ กสทช. กำหนด โดยมีศูนย์สื่อสาร กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ 
เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว 

๔. กิจกรรมเลื ่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ดำเนินการเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่าย
อาชญากรรมคดีพิเศษ (DSI Station) จำนวน ๘ ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ จำนวน               
๖ ศูนย์ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายความรู้  การรับรู้ และการเตือนภัยของ
ประชาชนในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการประสานงาน เผยแพร่ ข่าวสาร กลั่นกรอง 
และรับเรื่องร้องทุกข์จากภาคประชาชนในพ้ืนที่ 

๕. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค การเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน
อาชญากรรมคดีพิเศษ  ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือพัฒนา ต่อยอดด้านศักยภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรมในพื้นที ่ดำเนินการระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบลูเวฟ โฮเทล หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
และดำเนินการดังกล่าว จากผลการดำเนินการ สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษ
ในเชิงรุก การวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรม การข่าว และลักษณะของข่าว ตลอดจนการสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐาน
ของคนร้าย และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น สามารถเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ของตน และรายงาน
ข้อมลูกลับมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเกิดการปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิก 
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๖. โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) ดำเนินการอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันการเกิดอาชญกรรมคดีพิเศษ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ในระบบออนไลน์ (E-learning) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน (Google Meet) (จำนวน ๖ รุ่น) ดำเนินการตั้งแต่เดือน
มกราคม – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เกิดการเรียนรู ้และการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น สร้างการรับรู ้ การป้องกัน                    
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างเกราะป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ สร้างภาพลักษณ์องค์กร             
โดยการอบรม เรียนรู้ ภารกิจอำนาจหน้าที่ เกิดความร่วมมือ สร้างและขยายฐานสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ               
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินโครงการโดยส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ กองนโยบาย             
และยุทธศาสตร์ 

๗. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์              
ให้ประชาชนเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เช่น การจัดทำเป็น InfoGraphics สื่อวีดีทัศน์                   
โดยเผยแพร่ผ ่านทาง www.dsi.go.th, facebook : DSI กรมสอบสวนคด ีพ ิเศษ และ DSI NEWS สำน ักงาน                 
เลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินงานและทำการเผยแพร่ตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence 
System) ระยะที่ ๒ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษ                
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่ ๒ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนด
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

9. การลดขั้นตอนในการรับเรื ่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ ของประชาชน  แก้ไขระเบียบ                 
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ข้อ 17 เป็นระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วย
การบริหารงานคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการปรับปรุงกระบวนงานรับเรื่องร้องเรียน                 
ร้องทุกข์ ร้องขอของประชาชน ให้สอดรับกับระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2565 ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและข้ันตอนในการพิจารณา 

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอจากประชาชน แก้ไข
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ.  2565 ข้อ 17 เป็นระเบียบกรมสอบสวน      
คดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.  2565 ประกาศ ณ วันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2565             
โดยกำหนดให้กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลช่องทางต่าง  ๆ รวมเป็น
ฐานข้อมูลเดียวกัน  

11. สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
“โครงการชุดหาพิกัดและทิศทาง โทรศัพท์ระยะใกล้” ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ดำเนินการจัดซื้อ              
ชุดหาพิกัดและทิศทาง โทรศัพท์ระยะใกล้ ปัจจุบันตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายงบประมาณ                  
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

http://www.dsi.go.th/
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

2. มาตรการการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม 
อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
             กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้นำปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบทางลบ และผลกระทบทางลบต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่คณะทำงานฯ 
ได้ทำการประเมินผล โดยได้รวบรวบโดยใช้วิธีจัดลำดับจากคะแนนสูงสุด เพื่อจัดทำแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการ                               
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และสรุปเป็นมาตรการได้ดังนี ้

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย  

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

การพัฒนา
ระบบการ
แจ้งเตือนภัย 
(๒8)   

   1. ขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีช่องทาง
การรับรู้ที่หลากหลาย 
   2. ขาดการทำงานเชิงรุก 
ในการดำเนินการสืบสวน
สอบสวน ก่อนเป็นคดีพิเศษ 
โดยไม่รู้ ต้องรอให้เกิด
กระแสหรือการเรียกร้องให้
ดำเนินคดี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง 
 

การรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนไม่ทันต่อ
สถานการณ์จึงทำให้เกิดคดี
อาชญากรรมพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการ/
ฐานข้อมูลการเกี่ยวกับ   
การปอ้งกันอาชญากรรม  
คดีพิเศษมีไม่มากพอ 
 

   1. ประชาชน และองคกรตาง ๆ 
ไดรับทราบขอมูลขาวสาร  
เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
   2. สรางภาพลักษณที่ดีของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีต่อ
สาธารณชน  
   3. เสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ พรบ.การสอบสวนคดพิีเศษ 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และเขาใจกระบวนการยุติธรรม  

1. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่
องค์ความรู้ เพื ่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม  
คดีพิเศษ โดยประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 
   1.1 จัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ ์
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network , 
รายการ DSI Talk 
   1.2 รายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุกเรื่อง
ในเมืองไทย FM 92.๕ MHz , AM 891 KHz 
และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ 
และ FB – Radio Thailand 

 
 
 

ศูนย์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์

องค์กร 
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ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
   4. องคกรมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 
ดวยการนําเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม
ในการประชาสัมพันธหน่วยงาน 

   1.3 สถานีวิทยุออนไลน์คนรักยุติธรรม  
FM ๑๐๗.๒๕ MHz 

ศูนย์สื่อสาร 
กพน. 

การพัฒนา
ระบบการ
แจ้งเตือนภัย 
(๒8)   

   1. ขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีช่องทาง
การรับรู้ที่หลากหลาย 
   2. ขาดการทำงานเชิงรุก 
ในการดำเนินการสืบสวน
สอบสวน ก่อนเป็นคดีพิเศษ 
โดยไม่รู้ ต้องรอให้เกิดกระแส
หรือการเรียกร้องให้
ดำเนินคดี ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมในวงกว้าง 
 

    การรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนไม่ทันต่อ
สถานการณ์ จึงทำให้เกิดคดี
อาชญากรรมพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับ
ปัญหาและความต้องการ/
ฐานข้อมูลการเกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ            
มีไม่มากพอ 
 

    1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ              
มีข้อมูลในการสนับสนุนการ
รวบรวมพยานหลักฐานในการ
สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ สมาชิก
เครือข่ายดีเอสไอมีศักยภาพ      
ในด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในพ้ืนที่ 
    2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ          
มีฐานข้อมูล รายงานข่าว และการ
เฝ้าระวังอาชญากรรมในพ้ืนที่และ
ฐานข้อมูลรายงานความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   1.4 กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่าย
ประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ) (DSI STATION) 
   1.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
เครือข่ายด้านเทคนิค การเก็บรวบรวมพยาน 
หลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 
   1.6 โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่ 
องค์ความรู้เครือข่าย DSI เพ่ือป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ 
(กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) 

 
 
 

กนย. 
ส่วนเครือข่ายฯ 

การพัฒนา
ระบบการ
แจ้งเตือนภัย 
(๒8)   

  1. ขาดการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีช่องทาง
การรับรู้ที่หลากหลาย 
  2. ขาดการทำงานเชิงรุก 
ในการดำเนินการสืบสวน

    การรับรู้ข่าวสารของ
ประชาชนไม่ทันต่อ
สถานการณ์จึงทำให้เกิดคดี
อาชญากรรมพิเศษเพ่ิมมากขึ้น 
ไม่ได้รับองค์ความรู้ที่ตรงกับ

    1. ประชาชน และองคกรตางๆ 
ไดรับทราบขอมูลขาวสาร  
เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ  
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

2. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือ 
แจงเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ จัดทําสื่อ     
ประชาสัมพันธที่เขาใจงาย สรางการรับรูสู
ประชาชนและแจงเตือนภัยอาชญากรรม ความรู
ดานกฎหมาย รวมถึงข้อมูลชองทางการติดตอ   

 

สลก. 
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ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
สอบสวน ก่อนเป็นคดีพิเศษ 
โดยไม่รู ้ต้องรอให้เกิด
กระแสหรือการเรียกร้องให้
ดำเนินคดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อสังคมในวงกว้าง 
 

ปัญหาและความต้องการ/
ฐานข้อมูลการเกี่ยวกับการ
ป้องกันอาชญากรรม      
คดีพิเศษ มีไม่มากพอ 
 

    2. สรางภาพลักษณที่ดีของ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษท่ีมีต่อ
สาธารณชน  
    3. เสริมสรางความรูความเขา้ใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 
พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และเขาใจกระบวนการยุติธรรม  
    4. องคกรมีความเชื่อมั่น   
มากยิ่งขึ้น ดวยการนําเทคโนโลยี
และสื่อสมัยใหม ในการประชาสัมพันธ
หน่วยงาน 

กับหนวยงานในการรองเรียน รองทุกข         
แจ้งเบาะแสในรูปแบบ Infographic Motion graphic 
คลิปวีดีโอ 
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มาตรการที่ 2 การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ และระบบการติดตามคดี 

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น 
(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

รับเรื่อง             
ร้องทุกข์ 
ร้องเรียน 
ร้องขอ (1) 

   1. ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย      
ไม่ทราบขั้นตอน ระยะเวลา 
รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
และเม่ือผู้เสียหายร้องเรียน
ในเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจ
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ   
ก็อาจส่งผลให้ไม่พึงพอใจ 
ไม่ได้รับความเป็นธรรม และ
คดีอาจขาดอายุความ 
   2. ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย      
ไม่สามารถติดตามความคืบหน้า
ในการดำเนินการได้ 
   3. กระบวนการในการรับ
เรื่องร้องเรียนมีขั้นตอนทาง
ธุรการจำนวนมาก หากเป็น
คดีสด ข้อมูลทางดิจิทัล 
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ            
มีระยะเวลาในการเก็บ 

   1. ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย  
ไม่ได้รับความเป็นธรรม/
คดีอาจขาดอายุความ และ
อาจได้รับความเสียหาย
เพ่ิมข้ึน  
   2. ผู้ร้อง/ผู้เสียหาย 
ขาดความเชื่อมั่นในการ
ทำงานของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ 

   1. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ           
มีเครื่องมือในการควบคุม 
กำกับ ดูแล ติดตาม สำนวนคดี
ประเภทต่างๆ และมีข้อมูลเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจ  
   2. ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสามารถใช้ระบบฯ  
ในการติดตามความก้าวหน้า 
ในเรื่องที่ตนร้องขอได้อย่าง
รวดเร็ว 

    1. จัดทำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ  
ในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการคำร้อง 
การจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวนสืบสวน 
สำนวนสอบสวนคดีพิเศษ และการจัดการเก่ียวกับ
สำนวนความเห็นแย้งโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของ
ระบบต่างๆ ทำให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
ทางคดีได้ 
     “โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพ ิเศษด ้วย
เทค โน โลย ี ส า รสน เทศ  ( DSI Case Intelligence 
System) ระยะที่ ๒”  
หมายเหตุ : เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กทศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    2. การลดขั้นตอนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอ ของประชาชน 

กบพ. 
 

    3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ จากประชาชน 

กบพ. 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

มาตรการที่ 3 การสืบสวน สอบสวน และการติดตามจับกุมผู้ต้องหา 

ขั้นตอน 
(๑) 

ปัจจัย/สาเหตุที่ทำให้เกิด 
ผลกระทบทางลบ 

(๒) 

ผลกระทบทางลบ 
ต่อสังคมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

(๓) 

เป้าประสงค์ 
การจัดการผลกระทบ 

(๔) 

มาตรการ/แนวทาง 
การจัดการผลกระทบ 

(๕) 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

1. การแสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน
สำคัญในคดี
รวมทั้งขั้นตอนการ
สืบสวน และในขั้นตอน
สอบสวนคดีพิเศษ 
(3),(6) 
 
2. การเริ่มต้นเป็น
คดีพิเศษ (4) 
 
3. การติดตาม
จับกุมผู้ต้องหา 
(กรณีที่ยังจับกุม
ผู้ต้องหาไม่ได้)  
(๒5)   

  1. การดำเนินการตามหมายจับ
ล่าช้า ผู้ต้องหาหลบหนีออกนอก
ประเทศไปก่อนแล้ว หรือบางกรณี
พนักงานอัยการสั่งให้พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการ
ติดตามผู้ต้องหาในช่วงระยะเวลา 
ใกล้ขาดอายุความ 
  2. ผู้มีอิทธิพลเข้ามาแทรกแซง 
ประชาชนเกรงกลัว ไม่กล้าแจ้งเบาะแส
หรือให้ข่าวสารของผู้ต้องหา               
ตามหมายจับ 
   ๓. เนื่องจากสถานการณ์          
แพร่ระบาดโควิด 19 ส่งผลกระทบ
ต่อการติดตามจับกุมผู้ต้องหา        
ในต่างจังหวัด 

    ทำให้สำนวนคดีไม่สามารถ
ยื่นฟ้องต่อศาลได้และในที่สุด
ทำให้คดีขาดอายุความ 

    1. สามารถคนหาเปาหมายบุคคล 
เชน ผตูองหา พยานบุคคล  
เปาหมายบุคคลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นมาก 
    2. เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
มีความตื่นตัวตอการแสวงหา
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

   สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวน 
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
   “โครงการชุดหาพิกัดและ
ทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้” 

ศ.สรข. 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบ                        
ที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการ                               

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๑. จัดรายการสดตามประเด ็นหร ือสถานการณ์เผยแพร ่องค ์ความร ู ้ด ้า น
อาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network ,รายการ DSI Talk    
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ                                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :    การสร้างนวตักรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :    เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์เชิงรกุ และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รบัข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   ศนูย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
  

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ               
อุปสรรค 

1/๑ การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และระบบการ
แจ้งเตือนภัย 

๑. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการ
เผยแพร ่องค ์ความร ู ้  เพ ื ่อป ้องกัน 
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    ๑.๑ จัดรายการสดตามประเด็นหรือ
สถานการณ์เผยแพร่องค์ความรู ้ด ้าน
อาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านช่องทาง 
Facebook : DSI Network , รายการ 
DSI Talk  
 
 
 

  1. เผยแพร่องค์ความร ู ้ท ี ่ เป็น
ประโยชน์ในด้านการป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ การเฝ้า
ระวัง ผ ่านช่องทาง Facebook : 
DSI Network 
   2.จัดรายการให้ความรู ้ในประเด็น           
ที่เป็นสถานการณ์เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู ้และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพิเศษ 

- เผยแพร่สื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ
ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน ผ่านช่องทาง 
Facebook : DSI Network ทุกวัน 

-  จ ัดรายการสดตามประเด ็นหรื อ
สถานการณ์เพื ่อเผยแพร่องค์ความรู ้ด้าน
อาชญากรรมคด ี พ ิ เ ศษผ ่ านช ่ อ งทาง 
Facebook : DSI Network ร า ย ก า ร                
DSI Talk 

๑. ขาดบุคลากรที ่มี
ความรู ้ความสามารถ
เ ฉ พ า ะ ท า ง ใ น ก า ร
ดำเนินงาน 

๒ . ขาดงบประมาณ
ในการดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

➢    ผลการดำเนินงาน  
 

 จัดรายการสดตามประเด็นหรือสถานการณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอาชญากรรมคดีพิเศษ
ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network รายการ DSI Talk 

 

 เผยแพร่สื่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษให้กับเครือข่าย               
ภาคประชาชน ผ่านช่องทาง Facebook : DSI Network  
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๒. รายการวิทยุท ั ่วทิศถ ิ ่นไทยคุยได้ท ุกเร ื ่องในเมืองไทย FM 92.๕ MHz ,                
AM 891 KHz และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB – Radio 
Thailand 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :    เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   ศูนย์ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

 
ผลการดำเนินการ 

 

ปัญหาและ               
อุปสรรค 

1/2 การประชาสัมพันธ์
เช ิงร ุก และระบบ
การแจ้งเตือนภัย 

๑. การสร ้ างนว ั ตกรรมสารสนเทศ                
การเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    ๑.๒ รายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทยคุยได้ทุก
เรื ่องในมืองไทย FM 92.๕ MHz , AM 
891 KHz และว ิทย ุ เ คร ื อข ่ ายกรม
ประชาสัมพันธ์ทั ่วประเทศ และ FB – 
Radio Thailand  
 
 

     ส่งข้อมูลประเด็นความรู้เพื่อป้องกัน
การเก ิดอาชญากรรมคด ีพ ิ เศษ  ให้
เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุทั่วทิศถิ่นไทย
คุยได ้ท ุกเร ื ่องในเมืองไทย  FM 92.๕ 
MHz , AM 891 KHz และวิทยุเครือข่าย
กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ และ FB 
– Radio Thailand  

- ได้ดำเนินการปร ับเปลี ่ยนรายการเป็น 
“รายการบอกกล่าวข่าว ดีเอสไอ” 

โดยส่งข้อมูลประเด็นความรู้เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ให้เผยแพร่            
ผ่านรายการบอกกล่าวข่าวดีเอสไอ ออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัด
ขอนแก่น ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 
และจ ังหว ัดมหาสารคาม เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๐.๐๐ น. 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๓. สถานีวิทยุออนไลน์คนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz 
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (ศูนย์สื่อสาร) 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :   การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :     เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   ศูนย์สื่อสาร กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ เบอร์โทรติดต่อ ๕๑๖๔๗ และ ๕๑๖๔๒ 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ

ทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

ปัญหาและ
อุปสรรค 

1/3 การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก และระบบการ
แจ้งเตือนภัย 

๑. การสร ้ างนว ั ตกรรมสารสนเทศ             
การเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    ๑.3 สถานีวิทยุออนไลน์คนรักยุตธิรรม 
FM ๑๐๗.๒๕ MHz เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
สารประโยชน ์ ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้ องก ั บภั ย
อาชญากรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข ้าใจให ้ประชาชนร ู ้ เท ่าท ันภัย
อาชญากรรมพิเศษ 

  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
สารประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภัย
อาชญากรรมพิเศษเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจให้ประชาชน
รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมพิเศษ 
 

    ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และสารประโยชน์ที ่เกี ่ยวข้องกับภัยอาชญากรรม
พิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชน
รู้เท่าทันภัยอาชญากรรมพิเศษ ผ่านทางสถานีวิทยุ
ออนไลน์คนรักยุติธรรม FM ๑๐๗.๒๕ MHz เปิดและ
ปิดสถานี ควบคุมการออกอากาศให้เป็นไปตามวัน
และเวลาการออกอากาศของผังรายการที ่ กสทช. 
กำหนด  
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๔. กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูล
ข่าวสารและเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ) (DSI STATION) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์  (ส่วนเครือข่ายฯ) 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :     การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :    เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

1/4 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
และระบบการแจ้งเตือน
ภัย 

๑. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศ
การเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกัน
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
     ๑.4 กิจกรรมเลื่องลือขยายผล
ช ุ มชนเคร ื อข ่ ายประเทศไทย                 
(บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร่อาชญากรรมคดีพิเศษ 
DSI STATION)  
 
 
 
 

     จัดตั้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ หรือศูนย์
เร ียนรู ้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื ้นที่                  
เพื ่อเป ็นศูนย ์กลางในการกระจายความรู้               
การร ับร ู ้  และการเต ือนภัยของประชาชน           
ในพ ื ้นท ี ่  ทำหน ้าท ี ่ เป ็นต ัวแทนของกรม
สอบสวนคดีพิเศษในการประสานงาน เผยแพร่
ข่าวสาร กลั่นกรอง และรับเรื่องร้องทุกข์จาก
ภาคประชาชนในพ้ืนที ่

     ดำเนินการเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสาร
และเผยแพร ่ เคร ื อข ่ ายอาชญากรรม                
คดีพ ิเศษ (DSI Station) ๘ ศูนย ์ ได ้แก่  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดภูเก็ต และจังหวัด
กรุงเทพฯ (๔ ศูนย์ คือ เขตบางกอกน้อย 
เขตตลิ่งชัน เขตลาดกระบัง เขตดอนเมือง) 
และศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรม
ในพื้นที ่ ๖ ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
จังหวัดพะเยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะ  
สมุย จังหวัดกรุงเทพฯ (๒ ศูนย์ คือ เขต
ธนบุรี เขตหนองจอก) และจังหวัดชลบุรี 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย  

(บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI STATION) 
การดำเนินการ 
เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการจัดตั ้งศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรม                

คดีพิเศษ และศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรม เพื่อเป็นตัวแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษระดับพื้นที่ในการ
รับเรื ่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนเป็นตัวแทนในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างการรับรู้ และการเตือนภัยอาชญากรรมท่ีร้ายแรงแก่ประชาชนในพื้นท่ี  

ผลการดำเนินการ 
กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย (บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่

อาชญากรรมคดีพิเศษ DSI Station) ดำเนินการเปิดศูนย์ DSI Station ๘ ศูนย์ และศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวัง
อาชญากรรมในพื้นที่ ๖ ศูนย์ โดยได้ดำเนินการเปิดศูนย์ DSI Station ดังนี้ 

๑) เปิดศูนย์ DSI Station จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
๒) เปิดศูนย์ DSI Station จังหวัดพิษณุโลก และเปิดศูนย์เรียนรู ้ฯ จังหวัดเชียงรายและพะเยา                  

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๓) เปิดศูนย์ DSI Station จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๔) เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เขตธนบุรี และเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มีนาคม 

๒๕๖๕ 
๕) เปิดศูนย์ DSI Station จังหวัดภูเก็ต และเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒๑ – 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๖) เปิดศูนย์ DSI Station เขตบางกอกน้อย และเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่  ๓๑ 

มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ 
๗)  เปิดศูนย์ DSI Station เขตลาดกระบังและเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ 

เมษายน ๒๕๖๕  
๘) เปิดศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนเครือข่ายประเทศไทย  
(บูรณาการศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษ DSI STATION) 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

5. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ   
 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ส่วนเครือข่ายฯ)
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :        การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :      เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน 

 
ผลการดำเนินการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1/5 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
และระบบการแจ้งเตือน
ภัย 

๑. การสร ้างนว ัตกรรมสารสนเทศ             
การเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือป้องกันการ 
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
     ๑.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิค การเก็บ
รวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรม
คดีพิเศษ  
 
 
 
 

   1. ว ิ เคราะห์เน ื ้อหาในการจ ัดทำ
หลักสูตร 
   2. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกเคร ือข ่ายด้านเทคนิค การเก็บ
รวบรวมพยานหล ักฐานอาชญากรรม                
คดีพิเศษ เป็นการอบรมให้ความรู ้แก่               
แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน  
   3. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ 

     ดำเน ินก ิจกรรมให ้ความรู้ แก่
เครือข่ายภาคประชาชน เพื ่อพัฒนา 
ต่อยอดด้านศักยภาพในการป้องกัน
อาชญากรรมในพ ื ้นที่  ดำเน ินการ
ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕                        
ณ โรงแรมบล ู เวฟ โฮเทล ห ัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

อาชญากรรมคดีพิเศษ 
 การดำเนินการ 
เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน เพ่ือพัฒนาต่อยอดด้านศักยภาพในการป้องกัน

อาชญากรรมในพื้นที่โดยมีหัวข้อที่ให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบอาชญากรรม คดีพิเศษในเชิงรุก  การวิเคราะห์
รูปแบบอาชญากรรม การข่าว และลักษณะของข่าว ตลอดจนการสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย 
และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง            
ต่าง ๆ สามารถเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ของตน และรายงานข้อมูลกลับมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ผลการดำเนินการ 
- สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบอาชญากรรมคดีพิเศษในเชิงรุก  การวิเคราะห์

รูปแบบอาชญากรรม การข่าว และลักษณะของข่าว ตลอดจนการสังเกตจดจำรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย 
และการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น 

- สมาชิกเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ของตน และรายงาน
ข้อมูลกลับมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

- สมาชิกเครือข่ายจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย
ระหว่างสมาชิก 

ระยะเวลาดำเนินการ   ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
สถานที่ดำเนินการ   โรงแรมบลูเวฟ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่าย 
ด้านเทคนิคการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอาชญากรรมคดีพิเศษ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๖. โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู ้เครือข่าย DSI เพื่อ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผล
ชุมชนออนไลน์) 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ส่วนเครือข่ายฯ)
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม :     การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ   
วัตถุประสงค์ :     เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ภาคประชาชน เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ      
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ภาคประชาชนได้รับข่าวสาร ความรู้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ) 

 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

1/6 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
และระบบการแจ้งเตือน
ภัย 

๑. การสร้างนวัตกรรมสารสนเทศการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
    ๑.6 โครงการนวัตกรรมสารสนเทศ
การเผยแพร่ความรู้แก่เครือข่าย DSI  
เพ ื ่อป ้องก ันการเก ิดอาชญากรรม                 
คดีพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรม
เลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์)  
 
 
 
 

   1. วิเคราะห์เนื้อหาในการจัดทำหลักสูตร 
   2. ดำเนินโครงการนวัตกรรมสารสนเทศการ
เผยแพร่ความรู้แก่เครือข่าย DSI เพื่อป้องกันการ
เก ิดอาชญากรรมคดีพ ิเศษผ่านส ื ่อออนไลน์               
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายภาคประชาชน
ไทยที่อยู่ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 
   3. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมฯ 
 

     ดำเนินการอบรมให้ความรู ้ด ้านการ
ป้องกันการเกิดอาชญกรรมคดีพิเศษให้แก่
สมาชิกเครือข่ายกรมสอบสวนคดีพิเศษ               
ทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ในระบบ
ออน ไลน ์  ( E-learning) ผ ่ า นช ่ อ งทา ง                
แอปพลิเคช ัน (Google Meet) (จำนวน              
๖ รุ่น) ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม – 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
การดำเนินโครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI  

เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์  
(กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
          วัตถุประสงค์   
 เพื ่อให้เกิดการเรียนรู ้และการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น สร้างการรับรู ้ การป้องกัน ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสาร ทำให้เกิดความเชื่อมั่น สร้างเกราะป้องกันอาชญากรรมคดีพิเศษ รวมทั้ง เสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กรโดยการอบรม เรียนรู้ ภารกิจอำนาจหน้าที่ เกิดความร่วมมือดังนี้  

1. สร้างและขยายฐานสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน และรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืน 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
3. สำรวจความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายที ่มีต่อการบูรณาการในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมคดีพิเศษ  
4. เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือสาธารณชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ  
5. ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับภารกิจ อำนาจหน้าที ่ กรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างต่อเนื ่อง  เผยแพร่

ภาพลักษณ์ขององค์กรในลักษณะกลุ่มในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นที ่ประจักษ์ 
ต่อสาธารณชนและบูรณาการภาพลักษณ์องค์กรภายนอก 

6. ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อภาคีเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ  
ความร่วมมือ เชื่อถือ ศรัทธา และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญอันทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ                 
มีความตื่นตัวในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในพื้นที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการ
ขับเคลื ่อนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถเรียนรู ้และนำไปช่วยเหลือในการป้องกัน
อาชญากรรมคดีพิเศษได้ 

เป้าหมาย  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกเครือข่ายดีเอสไอทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กลุ่มประเทศเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ กลุ ่มประเทศสหภาพยุโรป และเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  และ
เครือข่ายภาคประชาชนประเทศไทย จำนวน ๑๒๐ คน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
 - เพื่อให้เกิดการประสานงานในเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในอาชญากรรมคดีพิเศษ ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรในลักษณะกลุ่มย่อย   
ในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และบูรณาการภาพลักษณ์องค์กร
ภายนอก สามารถรักษาเครือข่ายให้คงอยู่โดยการกระชับความสัมพันธ์แบบเปิดประตูบ้าน และเป็นช่องทาง           
ในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายการทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตลอดจนเป็นการรักษาเครือข่าย ให้คงอยู่ 
สมาชิกเครือข่ายดีเอสไอทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจอำนาจหน้าที่            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และความรู้ความเข้าใจในด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ            
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และช่องทางการติดต่อสื ่อสารกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกิดความพึ่งพอใจสามารถมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วิธีดำเนินการ  
ดำเนินการประสานความร่วมมือเครือข่ายโดยมี ๓ กลุ่มหลักดังนี้  
1.เคร ือข ่ายในกลุ ่มประเทศสหภาพย ุโรป ประกอบด้วยประเทศอิตาล ี เยอรมัน ฝร ั ่งเศส 

สวิตเซอร์แลนด์ สโลวีเนีย สเปน กรีซ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย 
และออสเตรเลีย มีผู้เข้ารับการอบรม ๓ รุ่น จำนวน ๘๒ คน  

2.เครือข่ายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศไทยกลุ่มจังหวัดหนองคาย 
(คนไทยเชื้อสายจีน) ส.ป.ป.ลาว ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ผู้เข้ารับการอบรม 1 รุ่น จำนวน ๓๑ คน  
          3. เครือข่ายประเทศไทย ประกอบด้วย เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และสมาชิก
เครือข่ายดีเอสไอภาคประชาชน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ๒ รุ่น จำนวน ๖๙ คน   

ดำเนินการจัดทำห้องอบรมออนไลน์ 
จัดการเร ียนการสอนพร้อมแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ ในระบบออนไลน์ (E-learning) ผ่านช่องทาง               

แอปพลิเคชัน Google Meet ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน สามารถใช้งานที่ไหนก็ได้  สร้างและ             
เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอคุณภาพสูงโดยมีการสร้างรหัสเพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมอบรม การมี              
ส่วนร่วมในการประชุมโดยไม่ขัดจังหวะการประชุม ผ่านการถามตอบ และยกมือ แอปพลิเคชัน Google Meet 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากอุปกรณ์ทุกเครื่อง แชร์ลิงก์และเชิญผู้เข้าร่วมอบรมจากเว็บเบราว์เซอร์ หรือแอปพลิเคชัน        
Google Meet บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. สร้างห้องอบรมผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Google Meet 
2. สร้างรหัสสำหรับการเข้าร่วมอบรมเพ่ือความปลอดภัย 

 3. จัดทำข้อมูลลงในระบบเพื่อใช้สำหรับการอบรม 
          4. เชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านลิงค์หรือรหัสที่สร้างไว้สำหรับเข้าห้องอบรมออนไลน์ 

สรุปสาระสำคัญของการอบรมดังต่อไปนี้ 
การบรรยาย จำนวน ๖ หัวข้อ ดังนี้ 
1. อำนาจหน้าที่และภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรยายโดย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี                

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง 
2. การแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารอาชญากรรมคดีพิเศษระหว่างประเทศ บรรยายโดย ผู ้แทน                    

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง 
3. สถานการณ์การค้ามนุษย์ บรรยายโดย พันตำรวจตรี สิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุล  ผู้อำนวยการ              

กองคดีค้ามนุษย์ ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง 
4. สถานการณ์การล่วงละเมิดกับเด็กออนไลน์ บรรยายโดย ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงส์มณี 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการมนุษย์และยาเสพติด ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 2 ชั่วโมง 
5. การคุ ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนคนไทยที ่พำนักอยู ่ ใน

ต่างประเทศและในประเทศ บรรยายโดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด ใช้เวลาในการอบรม  จำนวน                  
๒ ชั่วโมง ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 

- นายจักรวาล  แสงแข  อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 
- นายโสภาคย์  วินิจนัยภาค  อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 
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- นายอัตรา  ขุนทองจันทร์  อัยการประจำกอง 
- ร้อยตำรวจเอกหญิง ทิพย์พิรุณ  สุวรรณกูล  อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 
- นางสาวจันทนี  พงศ์สุภาพชน  อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
- นายอุดมศักดิ์  โหมดม่วง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
- นายวุฒิชัย  อุณหะสุวรรณ์  อัยการอาวุโส 

6. ช่องทางการติดต่อสื่อสารศูนย์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและกรมสอบสวนคดีพิเศษ บรรย าย
โดย นางสาวนฐพร บุญยะกร ผู ้อำนวยการส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ                      
กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง  

เนื่องจาก การอบรมในครั ้งนี้เป็นมิติของการเดินทางออกไปนอกพื้นที่  ซึ ่งเดิมเรามีเครือข่าย             
ในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกิดขึ้นกับสมาชิกทุกคนมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือเฝ้าระวังคดีพิเศษร่วมกัน 

ผลการดำเนินงาน 
 1. ผลการประเมินก่อนอบรม มีระดับคะแนน ร้อยละ 6๘.๘๘ 
 2. ผลการประเมินหลังการอบรม มีระดับคะแนน ร้อยละ 7๗.๙๓ 

3. ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 9๓.๒๑  
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โครงการนวัตกรรมสารสนเทศการเผยแพร่องค์ความรู้เครือข่าย DSI 
เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ ผ่านสื่อออนไลน์ (กิจกรรมเลื่องลือขยายผลชุมชนออนไลน์) 
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มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

๗. โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  สำนักงานเลขานุการกรม 
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แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และระบบการแจ้งเตือนภัย 

โครงการ/กิจกรรม : โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 
วัตถุประสงค์ : สร้างการรับรู้ให้ผู้เสีย/ประชาชน เข้าใจอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแจ้งเตือนภัยอาชญากรรมพิเศษ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : สื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก Infographic และ Motion Graphic เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

1/7 การประชาสัมพันธ์
เช ิงร ุก และระบบ
การแจ้งเตือนภัย 

    จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจถึง
อำนาจหน้าที ่ของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
ได้แก่ www.dsi.go.th , facebook 
: DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ ,DSI 
NEWS และYoutube  
 
 

  1. คัดเลือกประเด็นที่น่าสนใจ  
  2. จัดทำเนื้อหา รายละเอียด 
  3. วางแผนกำหนดรูปแบบ 
  4. จ ัดทำส ื ่อประชาส ัมพ ันธ ์  ใน
ร ูปแบบโมช ั ่นกราฟ ิกและอ ินโฟ
กราฟฟิก 
  5. เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
ได ้ แก่  www.dsi.go.th, facebook : 
DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ DSI 
NEWS 

   1.  กรมสอบสวนคด ีพ ิ เศษม ีส ื ่อประชาส ัมพ ันธ์                     
ที่ทันสมัย 
   2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่สื่อออนไลน์ 
   3. ประชาชนรับรู ้ภารกิจอำนาจของกรมสอบสวน              
คดีพิเศษ 
   4. ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อกรมสอบสวน               
คดีพิเศษ 

 

http://www.dsi.go.th/
http://www.dsi.go.th/
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➢    ผลการดำเนินงาน  
 

 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที่ ๒ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองเทคโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ และระบบการติดตามคดี 

โครงการ/กิจกรรม :    โครงการพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DSI Case Intelligence System) ระยะที่ ๒  
วัตถุประสงค์ :      ๑.  ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือในการควบคุมกำกับ ดูแล ติดตาม สำนวนคดีประเภทต่าง  ๆและมีข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ  
   ๒. ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ระบบฯ ในการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องท่ีตนร้องขอได้อย่างรวดเร็ว 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการคำร้อง การจัดการเรื่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สำนวนสืบสวน สำนวนสอบสวนคดีพิเศษและการจัดการเกี่ยวกับสำนวนความเห็นแย้ง โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ทำให้สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ
ทางคดีได้                                                  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เบอร์ติดต่อ 50901 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 
ผลกระทบทาง

ลบ 

มาตรการ/แนวทางการจัดการ
ผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 
ปัญหา
และ

อุปสรรค 

2/1 รับเรื่องร้องทุกข ์
ร้องเรียน ร้องขอ 

    จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการคำร้อง 
การจัดการเรื ่องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
สำนวนส ืบสวน สำนวนสอบสวน                
คดีพิเศษ และการจัดการเกี ่ยวกับ
สำนวนความเห ็นแย ้ ง โดยม ี การ
เชื่อมโยงข้อมูลของระบบต่างๆ ทำให้
สามารถตรวจสอบติดตามสถานะ           
ทางคดีได ้

  ๑. สำรวจ/วิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
   ๒. วิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการเรื ่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สำนวนสืบสวน สำนวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๓. ออกแบบหน้าจอระบบการจ ัดการเร ื ่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สำนวนสืบสวน สำนวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๔. ออกแบบฐานข้อมูล 
   ๕. พัฒนาระบบการจัดการเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง สำนวน
สืบสวน สำนวนสอบสวนคดีพิเศษ 
   ๖. ทดสอบและติดตั้งระบบ 
   ๗. รายงานผลการดำเนินงาน 

     “โครงการพัฒนาระบบบริหาร
คดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(DSI Case Intelligence System) 
ระยะที ่ ๒” ปัจจุบ ันอยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

9. การลดขั้นตอนในการรับเร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ ของประชาชน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองบริหารคดีพิเศษ



37 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ และระบบการติดตามคดี 

โครงการ/กิจกรรม :        การลดขั้นตอนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอของประชาชน                                                                                                                       
วัตถุประสงค์ :           เพ่ือลดขั้นตอนในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอของประชาชน, ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบติดตามสถานะทางคดีได้                                 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เก่ียวข้องในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :   กองบริหารคดีพิเศษ ส่วนพิจารณาสำนวนร้องทุกข์ เบอร์ติดต่อ 51829                                                                                                                                                                                                         

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการ
จัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 
ปัญหา
และ

อุปสรรค 

2/2 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอ (1) 

การลดขั ้นตอนในการรับ
เรื ่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอ ของประชาชน 

  ๑. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี ่ยวข้อง            
ในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ 
  ๒. ปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
ร ับเร ื ่องร ้องเร ียน ร ้องทุกข ์ ร ้องขอ                
ให้สอดคล้องกัน 

1. ม ีการแก ้ ไขระเบ ียบกรมสอบสวนคด ีพ ิ เศษ                     
ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ พ.ศ. 2565 ข้อ 17 เป็น
ระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงาน             
คดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2565 เพื ่อให้การบริหารจัดการเรื ่องราว             
ร ้องทุกข ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษมีประสิทธิภาพ              
มากยิ่งขึ้น 

2. มีการปรับปรุงกระบวนงานรับเร ื ่องร ้องเร ียน                 
ร้องทุกข์ ร้องขอของประชาชน ให้สอดรับกับระเบียบ            
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอน
ในการพิจารณา 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การรับเรื ่องร้องทุกข์  ร ้องเรียน ร้องขอ  
จากประชาชน 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  กองบริหารคดีพิเศษ 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 2 การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ และระบบการติดตามคดี 

โครงการ/กิจกรรม :       พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอของประชาชน                                                                                                          
วัตถุประสงค์ :          เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ โดยการบูรณาการช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอจากประชาชน                                           
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอของประชาชน  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  กองบริหารคดีพิเศษ เบอร์ติดต่อ 51899                                                                                 ส                                                                                                                                                             

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการ
จัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 
ปัญหา
และ

อุปสรรค 

2/3 รับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน ร้องขอ 
(1) 

    พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
ร้องขอของประชาชน 
 
 
 
 
 

  1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้อง
ทุกข์ ร้องเรียน ร้องขอ ให้สอดรับต่อการเชื่อมข้อมูลเพ่ือ
เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 
   2. ประสานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ที ่สามารถเชื ่อมโยงข้อมูลของระบบต่าง ๆ เป็นระบบ
เดียวกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   1. ม ีการแก้ไขระเบียบกรมสอบสวน             
คดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ 
พ.ศ.2565 ข้อ 17 เป็นระเบียบกรมสอบสวน    
คดีพิเศษ ว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 
25 ก ุมภาพันธ ์  2565 โดยกำหนดให้                   
กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ
พัฒนาระบบเช ื ่อมโยงข ้อม ูล  ให ้ข ้อมูล
ช ่องทางต ่าง ๆ มารวมเป ็นฐานข ้อมูล
เดียวกัน 

   2. มีการประสานกับกองเทคโนโลยีและ
ศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ เพื่อพัฒนาระบบ
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการ
จัดการผลกระทบทางลบ 

ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 
ปัญหา
และ

อุปสรรค 

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของระบบต่างๆ เป็นระบบเดียวกัน 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ/แนวทางการจัดการผลกระทบ 

11. สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย “โครงการชุดหาพิกัดและทิศทาง โทรศัพท์ระยะใกล้” 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว 
 

 

 

 



42 
 

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
   

 

แผนการจัดการผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(รายกิจกรรม/โครงการ) 

มาตรการที่ 3 การสืบสวน สอบสวน และการติดตามจับกุมผู้ต้องหา 
โครงการ/กิจกรรม :  โครงการชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้                                                                                                           
วัตถุประสงค์ :    1. สามารถคนหาเปาหมายบุคคลเชน ผูตองหา พยานบุคคล เปาหมายบุคคลไดรวดเร็วยิ่งขึ้นมาก  
 2. เจาหนาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีความตื่นตัวตอการแสวงหาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย : 1. กรมสอบสวนคดีพิเศษมีเครื่องมือพิเศษเพ่ือใช้ปฏิบัติภารกิจสืบสวน สอบสวน 
  2. การแสวงหาข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการสืบสวน สอบสวนให้มีพยานหลักฐานที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ีน 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ :  ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ส่วนสืบสวนและการจับกุม เบอร์ติดต่อ 52199                                                                                                                                                                                                                                             

รหัส 
ขั้นตอนที่เกิด 

ผลกระทบทางลบ 
มาตรการ/แนวทางการจัดการ

ผลกระทบทางลบ 
ขั้นตอน ผลการดำเนินการ 

ปัญหา
และ

อุปสรรค 

3   1. การแสวงหาข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานสำคัญในคดีรวมทั้ง
ขั้นตอนการสืบสวน และในขั้นตอน
สอบสวนคดีพิเศษ (3) , (6) 
  2. การเริ่มต้นเป็นคดีพิเศษ (4) 
  3. การติดตามจับกุมผู ้ต ้องหา 
กรณีท่ียังจับกุมผู้ต้องหาไม่ได้  
(๒5)   
 

สร้างนวัตกรรมและเครื ่องมือ
สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่
มีประสิทธิภาพและทันสมัย  
   “โครงการช ุดหาพ ิก ัดและ
ทิศทาง โทรศัพท์ระยะใกล้” 
 
 
 
 

   จัดซื ้อชุดหาพิกัดและทิศทาง 
โทรศัพท์ระยะใกล้ 
ขั้นตอนวิธีการดําเนินการ 
   1. ขอความเห็นชอบในการ
จัดซื้อ  
   2. รายงานผลการจัดซื้อ  
   3. ลงนามสัญญา  
   4. สงมอบและตรวจรับ  

    ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว ดำเนินการ
จัดซ้ือชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ ปัจจุบัน
ตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย
งบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมการใช้ชุดหาพิกัดและทิศทาง โทรศัพท์ระยะใกล้ 
ในวันที่ 8 กันยายน 2565 โดยใช้สถานที่ภายในสถาบัน
การสอบสวคดีพิเศษ 
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➢    ผลการดำเนินงาน  
 
 การฝึกอบรมการใช้ชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล ้ในวันที่ 8 กันยายน 2565                        
โดยใช้สถานที่ภายในสถาบนัการสอบสวคดีพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


