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ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และกำรขับ เคลื่อ นประเทศตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี กรมคุม ประพฤติ จำเป็น ต้องปรับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำรแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้ำงจุดแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยใน
กำรคืนคนดีสู่สังคมและกำรสร้ำงสังคมปลอดภัย
ปีที่ผ่ำนมำ กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนองค์กรตำมนโยบำย 4 P ประกอบด้วย Probation
กำรสร้ำงระบบงำนคุมประพฤติ ให้ เป็นหลักประกันควำมปลอดภัยของชุมชน และสร้ำงสมดุล
ระหว่ำงกำรแก้ไ ขฟื้นฟูแ ละกำรบังคับ ใช้ก ฎหมำย Professional กำรทำงำนอย่ำงมือ อำชีพ
สร้ำงมำตรฐำนทั้งบุคลำกร กำรปฏิบัติงำน และหน่วยงำน Progressive เร่งพัฒนำระบบงำน
ให้ทันสมัย ด้วยกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำขับเคลื่อนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร และ Proactive
เน้น กำรทำงำนเชิง รุก ซึ่ง กรมคุม ประพฤติดำเนิน กำรตำมนโยบำยดัง กล่ำ วได้ใ นระดับ หนึ่ง
แต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 นี้ จะต้องปรับกระบวนกำรทำงำนให้ชัดเจนขึ้น โดยใช้วิธีกำร
ทำงำนแบบ Smart Probation เพื่อให้เข้ำสู่ยุคคุมประพฤติ ๔.๐ หรือ Probation ๔.๐
Probation ๔.๐ คืออะไร
ตลอดระยะเวลำ ๔๐ ปี จำกช่วงเวลำที่สำนักงำนคุมประพฤติก่อตั้งขึ้น ในปี ๒๕๒๒ เรำได้
ผ่ำนกำรพัฒนำมำแต่ละช่วงเวลำ จนถึงปัจจุบันที่ สังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประชำชน
คำดหวังให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และมีกำรปฏิรูปประเทศเพื่อเข้ำสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐
กรมคุมประพฤติจึงไม่สำมำรถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เรำจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอย่ำงเร่งด่วนภำยในปี
๒๕๖๒-๒๕๖๓ นี้ เพื่อพัฒนำให้ทันต่อเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย
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หำกเรำยัง ทำงำนแบบเดิม กำรบรรลุ วิสัย ทัศ น์ที่ตั้ง ไว้ต ำมแผนปฏิบ ัติร ำชกำร 4 ปี
(2561-2564) อำจไม่เกิดขึ้น และสุดท้ำย เป้ำหมำยที่ ตั้งไว้ตำมแผนแม่บทกรมคุมประพฤติ
๒๐ ปี อำจไม่บรรลุผล กำรก้ำวเข้ำสู่ยุค Probation ๔.๐ จึงจำเป็น ซึ่งหมายถึง การเป็นองค์กรที่
มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย ท างานอย่ างเปิ ด กว้ า งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว ม สามารถ
เชื่อมโยงการทางานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในระดับพื้นที่และสากล และทางานโดยตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน

การขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation ๔.๐ ด้วย Smart Probation
เพื่อมุ่งสู่ Probation ๔.๐ ในปีนี้ จึงเน้นกำรทำงำนแบบ Smart Probation ซึ่งเป็นกำร
ทำงำนและให้บริกำรในภำรกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และนำระบบสำรสนเทศมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภำระงำนโดยใช้เทคโนโลยี
มำช่ว ย หรือ บูรณำกำรกับ หน่ว ยงำนอื่น ๆที่มีค วำมเชี่ย วชำญหรือ ทรัพ ยำกรเพีย งพอมำร่ว ม
ดำเนินกำรโดยมีเป้ำหมำยร่วมกัน (Win-win)
บุคลำกรของกรมคุมประพฤติ ต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อทำงำนได้ตำมมำตรฐำน
รู้จักแสวงหำควำมรู้และใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและกำรปฏิบัติงำน ทำงำนเชิงรุกเพื่อสร้ำง
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก และเข้ำใจถึงควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถทำงำน
ตอบสนองได้ จนผลงำนเป็นที่ยอมรับ
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Smart Probation จึงเป็นวิธีกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วยบุคลำกรที่มีควำมเป็นมืออำชีพและ
มีสมรรถนะสูง มีกำรใช้เ ทคโนโลยีในกำรทำงำนและให้บริกำร และมุ่งสร้ำงผลงำนที่ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของสังคม เป็นกำรสร้ำง Brand คุมประพฤติ และทำให้กรมคุมประพฤติเป็นที่
รู้จักและยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง หน่วยงำนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคจะต้องแสวงหำวิธีกำร
ทำงำนใหม่ ปรับรูปแบบกำรทำงำนเดิมให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
กำรทำงำนแบบ Smart Probation จึง ต้อ งอำศัย ควำมร่วมมือ จำกบุค ลำกรของกรม
ทุกระดับ พวกเรำอำจจะต้องปรับวิธีกำรคิดในกำรทำงำน จะต้องเรียนรู้ทั้งวิธีกำรใหม่ เช่น ทักษะ
ด้ ำนดิ จิ ทัล และเพิ่ ม พู น ควำมรู้ในภำรกิ จ หลั ก เข้ำใจกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง บทบำทหน้ ำที่ แ ละ
วัตถุประสงค์ของงำนคุมประพฤติ เปิดกว้ำงรับสิ่งใหม่ ทันต่อควำมเป็นไปของสังคม
สิ่งที่สำคัญอีกประกำร คือ กรมคุมประพฤติจะต้องสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ ให้มีทรัพยำกร
และเครื่องมือในกำรทำงำนอย่ำงเพียงพอ ผลักดันให้ทุกคนมีโอกำสพัฒนำตนเอง มีควำมก้ำวหน้ำ
ภูมิใจในอำชีพ และเกิดควำมผูกพันในองค์กร
ในปี ๒๕๖๒ นี้ ภำรกิจที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ ยังคงมุ่งเน้น กำรทำงำนทุกภำรกิจให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน กำรทำงำน After care กำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำ
ขับเคลื่อนกำรทำงำนและกำรให้บริกำร เช่น กำรนำเครื่องมือติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับ
ผู้กระทำผิด กำรวำงกระบวนกำรทำงำนและกำรให้บริกำรประชำชนในรูปแบบ Digital Service
กำรจัดฐำนข้อมูล Big Data เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้ เพื่อให้มีผลิตผลคนดีสู่สังคม
อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล ทั้งกำรพัฒนำมำตรกำร Cyber Security
และมำตรกำรลดใช้กระดำษ Zero Copy รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำนตำมกรอบ
แนวทำงยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บท
กรมคุม ประพฤติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติร ำชกำร 4 ปี กรมคุม ประพฤติ และนโยบำย 5 จำเป็น
ต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน

