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ปวงข้าพระพุทธเจ้า
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ มิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม

พระราชกรณียกิจ

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ขา้ ราชการพลเรือน เนือ่ งในวันข้าราชการพลเรือน
วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559
การปฏิบตั งิ านทุกอย่างของข้าราชการ
มีผลเกีย่ วเนือ่ งถึงประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติและประชาชนทุกคน.
ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบตั ทิ กุ อย่าง
ให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม.
ข้อส�ำคัญ เมือ่ จะท�ำการใด ต้องคิดให้ดี
โดยค�ำนึงถึงผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ให้รอบคอบและรอบด้าน
เพือ่ ให้งานทีท่ ำ� บังเกิดผลดีทเี่ ป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2559

วิสยั ทัศน์
“เป็นหน่วยงานแก้ไขฟืน้ ฟูและคุมความประพฤติ
ผูก้ ระท�ำผดิ กฎหมายอาญา โดยใช้มาตรการไม่ควบคุมตัว
เพือ่ ความสงบสุขของชุมชนอย่างยัง่ ยืน”

วัฒนธรรมองค์กร
ซือ่ สัตย์สจุ ริต อุทศิ และพัฒนาตน มุง่ ผลสัมฤทธิ์
ผูกจิตสามัคคี มีน�ำ้ ใจ เคารพในอาวุโส

พันธกิจ
1. แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผดิ ในชุมชน
2. ขับเคลือ่ นการท�ำงานแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

ค่านิยมร่วม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตระหนักในคุณค่า และศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
มีความศรัทธา ภาคภูมใิ จในวิชาชีพ และรักการให้บริการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ทำ�งานเป็นทีม
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รักการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง

สารบัญ

CONTENTS

6-7 สารจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูบ้ ริหารกรมคุมประพฤติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
12 ประวัตคิ วามเปน็ มาของระบบงาน
กรมคุมประพฤติ
14 โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
15 กรอบอัตรากำ�ลังกรมคุมประพฤติ
16 แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2559 - 2562

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบตั ริ าชการ
20 ผลการประเมนิ ตนเองตามคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการของ
กรมคุมประพฤติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
21 ผลการปฏิบตั ริ าชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
31 การตรวจราชการของผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
38 รายงานการเงนิ
45 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส่วนที่ 4 ผลงานสำ�คัญ
58

การบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

60

โครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในภารกิจคุมประพฤติ
64 โครงการเชดิ ชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม ในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ
65 โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ น
68   โครงการเชงิ กลยุทธ์ ชือ่ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเดก็
และเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติประจำ�ปี
พ.ศ. 2558
72 To Be Number One
73 โครงการพนักงานคุมประพฤติประจำ�สถานทีเ่ พอ่ื การ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว
(หน่วยกึง่ ถาวร)
76 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว
79 การถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบำ�บัดให้กับกระทรวงสาธารณสุข
80 พระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559
มีหลักการใหม่ทค่ี วรรู้
82 ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ : หน่วยงานต้นแบบ
การจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวง
88 ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
กับการดำ�เนนิ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลาง
90 “ฟืน้ ฟูผพู้ ลัง้ ผิด คืนชีวติ ผูพ้ ลัง้ พลาด ยึดมัน่ คุณธรรม
เพอ่ื ชาติไทย”
94 รายชือ่ คณะผูบ้ ริหาร

รายงานประจ�ำปี 2559

สารจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
บุ ค ลากรกรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ร ่ ว มกั น
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างเต็ม
ก�ำลัง ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุตธิ รรมได้กำ� หนดให้เป็น “ปีแห่งสังคม
ปลอดภัยด้วยงานคุมประพฤติ” และยัง
คงมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
4 ก กับ ภารกิจกรมคุมประพฤติยคุ ใหม่
ดังนี้
ก. กลั่นกรอง คัดกรองผูก้ ระท�ำผิด
ก่อนศาลมีคำ� พิพากษา และก่อนพักการ
ลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก
ก. กรอบ ควบคุมผู้กระท�ำผิด
ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ
เพื่อให้อยู่ในกรอบ กฎ เกณฑ์ กติกา
ที่ก�ำหนด
ก. กลับตัว แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
ก. ก� ำ ลั ง ใจ เป็ น ก� ำ ลั ง ใจให้
ผู้กระท�ำผิด โดยสร้างแรงบันดาลใจใน
การด�ำเนินชีวิต
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ส� ำ หรั บ แนวนโยบายของกรม
คุมประพฤติ ในปี พ.ศ. 2560 ผมมีความ
คาดหวังอยู่หลายประการ คือ มีระบบ
งานคุมประพฤติที่มีประสิทธิภาพและ
เข้ ม แข็ ง มี ก ารสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ
รองรั บ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ ไ ม่ มี
งานท� ำ  หรื อ ขาดที่ พั ก อาศั ย โดยมี
โครงการ 1 จังหวัด 1 สถานประกอบการ
และโครงการบ้ า นกึ่ ง วิ ถี ม ารองรั บ
โดยจะพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติให้
มีการประสานงานในพืน้ ทีก่ บั อาสาสมัคร
กลุม่ ต่างๆ และเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
แ ล ะ จั ด ท� ำ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพทันสมัย และทันเวลาต่อ
การใช้ ง านโดยจะเน้ น ที่ ฐ านข้ อ มู ล
ตัวเลขผูก้ ระท�ำผิดซ�ำ้ ในกลุม่ พัฒนาพฤติ
นิสยั การแลกเปลีย่ นข้อมูลกับส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทย

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและ
ส่ ง ความปรารถนาดี ม ายั ง เพื่ อ น
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมคุมประพฤติ
ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
อุ ต สาหะ เข้ ม แข็ ง เน้ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม จงคืนคนดีสู่สังคม มิใช่คืน
คนเดิ ม หรื อ คนที่ แ ย่ ก ว่ า เดิ ม สู ่ สั ง คม
ท�ำให้งานได้ผล คนเป็นสุข สร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วม ในการท�ำงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร
คุมประพฤติ และประชาชน

พันตำ�รวจเอก
(ณรัชต์ เศวตนันทน์)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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อธิบดีกรมคุมประพฤติ

พันตำ�รวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์
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รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายประสาร มหาลีต้ ระกูล
ดำ�รงตำ�แหน่งตัง้ แต่
8 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบนั

นายเพิม่ พูน พึง่ ประสิทธิ์

ดำ�รงตำ�แหน่งตัง้ แต่
12 ธันวาคม 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

นางอัญชลี พัฒนสาร

ดำ�รงตำ�แหน่งตัง้ แต่
8 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบนั

Department of Probation

9

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
รายงานประจำ�ปี 2559

PROFILE
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ส่วนที่

1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยอาชญากรรม

รายงานประจ�ำปี 2559

ประวัตคิ วามเป็นมาของระบบงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2495 เริ่มน�ำระบบคุมประพฤติมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้กับผู้กระท�ำผิดที่เป็น
เด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57, 58 ได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการ
คุมประพฤติไว้ แต่ศาลใช้มาตรการรอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ใช้วธิ กี ารคุมประพฤติ
พ.ศ. 2522 จัดตัง้ ส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึง่ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริม
ตุลาการ กระทรวงยุตธิ รรม ด�ำเนินการคุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 เริม่ เปิดด�ำเนินการส�ำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ
พ.ศ. 2528 ริเริ่มน�ำแนวคิดการท�ำงานบริการสังคมมาปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดเป็นครั้งแรก
ในประเทศไทย
พ.ศ. 2529 ถือก�ำเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ขึน้ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2529
พ.ศ. 2535 ส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ ได้รับการยกฐานะ
ขึน้ เป็นกรมคุมประพฤติในวันที่ 15 มีนาคม 2535
พ.ศ. 2544 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบแนวทางรูปแบบการลด
ปริมาณคดีขนึ้ สูศ่ าล ท�ำให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในงานคุมประพฤติได้แก่
งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน งานคุมประพฤติผพู้ กั การลงโทษ และลดวันต้องโทษ
รวมถึงการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ และภายหลังปล่อย
และการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2546 - กรมคุมประพฤติด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 เต็มรูปแบบ เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2546 พร้อมกันทัว่ ประเทศ
- ด�ำเนินการในภารกิจการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 30/1 มาตรา 30/2 และมาตรา 30/3
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พ.ศ. 2547 กรมคุ ม ประพฤติ ป ระกาศใช้ ม าตรฐานแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของ
กรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2548 - การน�ำประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงานกับกรมคุมประพฤติในรูปแบบ
เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “ยุตธิ รรมถ้วนหน้า ประชามีสว่ นร่วม”
- ริเริม่ น�ำแนวคิดจัดท�ำโครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- การน�ำกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2553 การด�ำเนินงานตามโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิตยิ าภา ทีน่ ำ� ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
พ.ศ. 2555 เริม่ มีการน�ำสถาบันครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในโครงการพ่อแม่อาสาน�ำพาปลอด
ยาเสพติด ถวายพ่อของแผ่นดินมาใช้เป็นครัง้ แรก
พ.ศ. 2556 - กรมคุมประพฤติรเิ ริม่ ในการจัดให้มกี ารประชุมในระบบการคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัวในภูมภิ าคอาเซียนบวกสาม
- เริ่มทดลองน�ำเครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring) มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2557 กรมคุมประพฤติ ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE โดย
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ
มอบเข็มทีร่ ะลึกและกล่าวต้อนรับกรมคุมประพฤติเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2557
พ.ศ. 2558 การท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติกบั อาสาสมัครอืน่ ๆ
ตามโครงการ “อาสาไทย หัวใจเดียวกัน”
พ.ศ. 2559 ประกาศใช้พระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559
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โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้ตรวจราชการกรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�ำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ราชการบริหารส่วนกลาง
ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 76 แห่ง

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

กองแผนงานและสารสนเทศ

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด... สาขา...
28 แห่ง *

กองพัฒนาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1
(ประจ�ำศาลจังหวัดตลิ่งชัน)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2
(ประจ�ำศาลแขวงพระนครเหนือ)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3
(ประจ�ำศาลแขวงธนบุรี)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4
(ประจ�ำศาลจังหวัดมีนบุรี)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6
(ประจ�ำศาลแขวงดุสิต)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 7
(ประจ�ำศาลอาญา)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 8
(ประจ�ำศาลอาญาธนบุรี)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 9
(ประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 11
(ประจ�ำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 12
(ประจ�ำศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 13
(ประจ�ำศาลแขวงดอนเมือง)

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 14
(ประจ�ำศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ)

ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2556

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5
(ประจ�ำศาลแขวงพระนครใต้)
ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 10
(ประจ�ำศาลอาญากรุงเทพใต้)
ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 15
(ประจ�ำศาลแขวงปทุมวัน)

จัดตัง้ ขึน้ เป็นการภายใน

* ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด... สาขา... 28 แห่ง  ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บรุ ี จังหวัดนครราชสีมา สาขา
พิมาย จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีควิ้ จังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว จังหวัดบุรรี มั ย์ สาขานางรอง จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเดชอุดม จังหวัดขอนแก่น สาขาพล จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด จังหวัด
เชียงราย สาขาเทิง จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สาขาหัวหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุง่ สง
จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน  และจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
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กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติมีกรอบอัตราก�ำลัง จ�ำนวน 4,471 อัตรา ดังนี้
- ข้าราชการ		
จ�ำนวน
1,461 อัตรา
- ลูกจ้างประจ�ำ		
จ�ำนวน
234 อัตรา
- พนักงานราชการ จ�ำนวน		 2,030 อัตรา
- ลูกจ้างชั่วคราว
จ�ำนวน
746 อัตรา
					
รวมทั้งหมด 4,471 อัตรา
ข้อมูล ณ กันยายน 2559
กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน

4,471 อัตรา ดังนี้

1. ข้าราชการ

จ�ำนวน

1,461

อัตรา

1.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1.2 ต�ำแหน่งอืน่ ๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

997
464

อัตรา
อัตรา

2. ลูกจ้างประจ�ำ

จ�ำนวน

234

อัตรา

2.1 กลุม่ งานบริการพืน้ ฐาน
2.2 กลุม่ งานสนับสนุน

จ�ำนวน
จ�ำนวน

9
225

อัตรา
อัตรา

3. พนักงานราชการ

จ�ำนวน

2,030

อัตรา

3.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
3.2 ต�ำแหน่งอืน่ ๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,072
958

อัตรา
อัตรา

4. ลูกจ้างชัว่ คราว

จ�ำนวน

746

อัตรา

4.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
4.2 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

437
309

อัตรา
อัตรา

แผนภูมิอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ
ลูกจ้างชั่วคราว
746 อัตรา (16.69%)
ลูกจ้างประจ�ำ
234 อัตรา (5.23%)
พนักงานราชการ
2,030 อัตรา (45.40%)

ข้าราชการ

1,461 อัตรา (32.68%)

234

746

1,461
2,030

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ข้อมูล ณ กันยายน 2559

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

15

รายงานประจ�ำปี 2559

แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 – 2562
1. วิสยั ทัศน์

4. วัตถุประสงค์

“เป็นหน่วยงานแก้ไขฟืน้ ฟูและคุมความประพฤติ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด กฎหมายอาญาโดยใช้ ม าตรการไม่
ควบคุมตัว เพือ่ ความสงบสุขของชุมชนอย่างยัง่ ยืน”

1. ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ดได้ รั บ การปรั บ ทั ศนคติแ ละ
พฤติกรรม เพือ่ ไม่ให้กระท�ำผิดซ�ำ้

2. พันธกิจ
1. แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน
2. ขับเคลื่อนการท�ำงานแบบบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

3. เป้าประสงค์

2. ชุมชนมีกลไกในการดูแลและแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิดและติดตามหลังพ้นการคุมประพฤติ
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นต่อระบบ
งานคุมประพฤติ
4. ระบบงานคุมประพฤตินำ� กลไกทีเ่ หมาะสม
กับความจ�ำเป็นมาใช้อย่างมีมาตรฐาน
5. ระบบบริหารทรัพยากรมีประสิทธิภาพ
6. บุคลากรมีผลสัมฤทธิใ์ นการปฏิบตั งิ าน

5. วัฒนธรรมองค์กร

1. ชุมชนมีความเข้มแข็งและสงบสุข
2. ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเชือ่ มัน่ ว่าระบบการแก้ไข
ฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด สามารถปรั บ พฤติ นิ สั ย ของ
ผู้กระท�ำผิดได้
3. ระบบงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีสมรรถนะสูง

ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศและพัฒนาตน มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผูกจิตสามัคคี มีนำ�้ ใจ เคารพในอาวุโส

6. ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในชุมชนเพือ่ ชุมชน
2. สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. พัฒนาระบบบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาระบบการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผดิ ในชุมชนเพือ่ ชุมชน

• เป้าประสงค์
1. ชุมชมมีความสงบสุข
2. ระบบงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ
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• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. บูรณาการระบบการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน เพือ่ ลดการกระท�ำผิดซ�ำ้
2. พัฒนากระบวนการและมาตรฐานการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
3. ส่งเสริมให้ชมุ ชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการป้องกันการกระท�ำผิดและแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
เพือ่ ให้สงั คมสงบสุข
4. พัฒนามาตรการทางเลือกในการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. เพิม่ ประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการเพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ ผูก้ ระท�ำผิด
7. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพือ่ การปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชนให้เหมาะสมและทันสมัย
8. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย

• เป้าประสงค์
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเชือ่ มัน่ ว่าระบบงานคุมประพฤติสามารถปรับพฤตินสิ ยั ของผูก้ ระท�ำผิดได้
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
2. พัฒนาระบบการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั งิ านตามภารกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพือ่ ให้สงั คมเข้าใจในผลงานและบทบาทของกรมคุมประพฤติ
4. ยกระดับการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดสูส่ ากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาระบบบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ

• เป้าประสงค์
บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพ
3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของบุคลากรกรมคุมประพฤติ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากรเพือ่ ให้มขี วัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เหมาะสมและทันสมัย
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ผลการประเมินตนเองตามค�ำรบั รองการปฏิบตั ริ าชการของกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2559
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มิตภิ ายนอก
ประสิทธิผล
1. ร้อยละการกระท�ำผิดซ�ำ้

10

11

12

13

14

มิตภิ ายใน
ประสิทธิภาพ
8. ร้อยละของความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

การพัฒนาองค์การ
13. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

2. ร้อยละของการมีงานท�ำ/ศึกษาต่อของ
ผูอ้ ยูร่ ะหว่างการคุมความประพฤติ
3. ระดับความส�ำเร็จในการน�ำเครื่องมือ 9. ร้อยละความส�ำเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 14. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ รายจ่ายภาพรวมะ
การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
4. ร้อยละของผูถ้ กู คุมความประพฤติที่
กระท�ำผิดเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ
5. ร้อยละของคดีตรวจพิสจู น์ทไี่ ด้รบั การ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานทีก่ �ำหนดไว้

10. ระดับความส�ำเร็จของการประหยัดพลังงาน

6. ร้อยละของผู้กระท�ำผิดที่ได้รับการ
ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานการแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด

11. ระดับความส�ำเร็จของการประหยัดนำ�้

7. ร้อยละของอาสาสมัครคุมประพฤติที่ 12. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ปฏิบตั งิ านได้ตามบทบาทหน้าทีท่ กี่ �ำหนด ภาครัฐ
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ผลการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2559
1. งานคดี

1.1 การคุมประพฤติ
- งานแสวงหาข้อเท็จจริง

งานแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการสืบเสาะและพินจิ และการสืบเสาะข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับประวัตภิ มู หิ ลังทาง
สังคม และพฤติการณ์คดีของผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้ รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ของผูก้ ระท�ำผิด โดยพนักงานคุมประพฤติเป็น
ผูน้ ำ� ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดท�ำรายงาน พร้อมความเห็นเพือ่ ประกอบดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณา
ว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผูก้ ระท�ำผิดเป็นรายบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติดำ� เนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�ำนวน 100,760 คดี จากเป้าหมาย
จ�ำนวน 82,000 คดี โดยเป็นผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จ�ำนวน 45,056 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 44.72 ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ จ�ำนวน 31,454 คดี คิดเป็นร้อยละ 31.22 และผูไ้ ด้รบั การลดวันต้องโทษจ�ำคุก
จ�ำนวน 24,250 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.06
ผูใ้ หญ่ ร้อยละ 44.72
พักการลงโทษ ร้อยละ 31.22
ลดวันต้องโทษ ร้อยละ 24.06

- งานคุมความประพฤติ

งานคุมความประพฤติ เป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ติดตาม ดูแล ให้คำ� แนะน�ำ  และช่วยเหลือผูก้ ระท�ำผิด
ภายใต้เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ เพือ่ ช่วยให้ผกู้ ระท�ำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสยั ความประพฤติ จนสามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างปกติสขุ และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ อีก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติ ต้องด�ำเนินการคุมความประพฤติผกู้ ระท�ำผิดทัง้ สิน้ 436,433 คดี
โดยเป็นคดีทรี่ บั มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 241,576 คดี และเป็นคดีรบั ใหม่ในปีนจี้ ำ� นวน 194,857 คดี ทัง้ นี้
เป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการอยู่ที่ จ�ำนวน 230,000 คดี นอกจากนี้ยังพบว่าการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดรายใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำแนกเป็นผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จ�ำนวน 144,796 คดี
คิดเป็นร้อยละ 74.31 เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 8,540 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.38 ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ จ�ำนวน 11,891 คดี
คิดเป็นร้อยละ 6.10 และผูไ้ ด้รบั การลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน 29,630 คดี คิดเป็นร้อยละ 15.21
ผูใ้ หญ่ ร้อยละ 74.31
เด็กและเยาวชน ร้อยละ 4.38
พักการลงโทษ ร้อยละ 6.10
ลดวันต้องโทษ ร้อยละ 15.21
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ทัง้ นีผ้ ลการคุมประพฤติเสร็จไปทัง้ สิน้ จ�ำนวน 218,322 ราย พบว่าผูถ้ กู คุมความประพฤติทพี่ น้ คุมความประพฤติ
ด้วยดีจำ� นวน 180,633 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.74 ขณะทีพ่ น้ คุมความประพฤติดว้ ยการท�ำผิดเงือ่ นไขจ�ำนวน 33,259 ราย
คิดเป็นร้อยละ 15.23 และอืน่ ๆ จ�ำนวน 4,430 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.03 นอกจากนีบ้ างส่วนยังอยูร่ ะหว่างคุมความประพฤติ
จ�ำนวน 214,469 ราย

ผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนินงานด้านคุมความประพฤติประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2559
กลุม่ เป้าหมาย

การคุมประพฤติเสร็จสิน้ ไป

รวมเสร็จไป

พ้นคุมความประพฤติดว้ ยดี

พ้นคุมความประพฤติ ผิดเงือ่ นไข

อืน่ ๆ

ผูใ้ หญ่

132,119

29,272

3,679

165,070

เด็กและเยาวชน

13,189

2,533

419

16,141

พักการลงโทษ

8,218

453

205

8,876

ลดวันต้องโทษ

27,107

1,001

127

28,235

รวม

180,633

33,259

4,430

218,322

1.2 การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด ถือว่าผูเ้ สพยาเสพติดเป็นผูป้ ว่ ยมิใช่อาชญากร จึงน�ำเข้า
รับการบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีการด�ำเนินงาน
3 ด้าน ได้แก่

- งานตรวจพิสจู น์
การตรวจพิสจู น์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกีย่ วกับผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ เพือ่ วิเคราะห์และประเมิน
องค์ประกอบ ทางกาย จิตใจ และสังคมว่าผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์เป็นผูเ้ สพหรือผูต้ ดิ ยาเสพติดหรือไม่ พร้อมทัง้ ก�ำหนด
แผนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูเ้ สพหรือผูต้ ดิ ยาเสพติดแต่ละรายนัน้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการตรวจพิสจู น์ จ�ำนวน 69,457 ราย จากเป้าหมาย จ�ำนวน
82,800 ราย

- งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดเป็นการด�ำเนินการบ�ำบัดอาการติดยาเสพติดและฟืน้ ฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ สพยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชวี ติ ร่วมกับ
ผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างปกติสขุ ซึง่ แบ่งออกเป็นการฟืน้ ฟูฯ แบบควบคุมตัวและการฟืน้ ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
จ�ำนวน 66,271 ราย จากเป้าหมาย 77,500 ราย โดยแบ่งออกเป็นการฟืน้ ฟูฯ แบบควบคุมตัว จ�ำนวน 17,338 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 26.16 และการฟืน้ ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ�ำนวน 48,933 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.84 ซึง่ มีผลการฟืน้ ฟูฯ เป็นทีพ่ อใจ
จ�ำนวน 67,180 ราย
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ควบคุมตัว ร้อยละ 26.16
ไม่ควบคุมตัว ร้อยละ 73.84

2. การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด

การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดเป็นการปฏิบตั งิ านของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลีย่ น แก้ไข และเสริมสร้าง
คุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสยั ความประพฤติของผูก้ ระท�ำผิด ด้วยกระบวนการ/วิธกี ารอย่างใดอย่างหนึง่ ทีเ่ รียกว่า
กิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟืน้ ฟู ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดมีการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ภาวะของการมีพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูโดยจ�ำแนกประเภทงาน ดังนี้

2.1 การคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติได้จดั กิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูประเภทต่างๆ ดังนี้

1. โปรแกรมพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรูเ้ รือ่ งยาเสพติด การรูจ้ กั และเข้าใจตนเอง การเห็น
คุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับครอบครัว มีผถู้ กู คุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 82,582 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธทักษะ
การแก้ปญั หาและการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชือ่ และเจตคติ ความรับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัวและสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 13,465 ราย
3. การใช้กจิ กรรมกลุม่ ในการแก้ไขฟืน้ ฟู มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 20,741 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ มีผถู้ กู คุมความประพฤติ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 73,572 ราย
5. การอบรมธรรมะ มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 18,369 ราย
6. ค่ายจริยธรรม มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,679 ราย
7. ค่ายยาเสพติด มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 2,930 ราย

ดังนี้

2.2 การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด กรมคุมประพฤติได้จดั กิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูประเภทต่างๆ

1. โปรแกรมพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน 49,700 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้านประกอบด้วย 6 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วม
กิจกรรม จ�ำนวน 10,566 ราย
3. การใช้กจิ กรรมกลุม่ ในการแก้ไขฟืน้ ฟู มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 10,540 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมายและจราจร มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 14,833 ราย
5. การอบรมธรรมะ มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,753 ราย
6. ค่ายจริยธรรม มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 3,319 ราย
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7. ค่ายยาเสพติด มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 5,361 ราย
8. ค่ายวิถพี ทุ ธ มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,323 ราย
นอกจากนี้ ครอบครัวของผูถ้ กู คุมความประพฤติ และผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 23,708 ราย อีกทัง้ กรมคุมประพฤติได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้กบั ผูก้ ระท�ำผิด ทัง้ งานคุมประพฤติ
และงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดอีกด้วย
การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เป็นส่วนหนึง่ ของงานควบคุมและสอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ  แก้ไข
ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผถู้ กู คุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมหลักต่าง ๆ เช่น การให้คำ� ปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การอบรมให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะชีวติ การจัดให้เข้าค่ายจริยธรรม การจัดให้ทำ� งานบริการสังคม การเข้าค่าย
ยาเสพติด รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกันมิให้
ผูก้ ระท�ำผิดกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ อีก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูผก้ ู ระท�ำผิดจ�ำนวน 575,498 ราย
จ�ำแนกเป็นการอบรมให้ความรูแ้ ก่ผกู้ ระท�ำผิดร้อยละ 16.02 การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม วิถพี ทุ ธฯ ร้อยละ 4.86
การให้คำ� ปรึกษาแบบกลุม่ ร้อยละ 5.68 เป็นต้น
อบรมความรู/้ อาชีพ ร้อยละ 16.02
อบรมธรรมะ/ค่ายจริยธรรม/วิถพี ทุ ธฯ ร้อยละ 4.86
ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 1.61
ปัจฉิมนิเทศ ร้อยละ 5.04
การปรึกษาแบบกลุม่ ร้อยละ 5.68
อืน่ ๆ ร้อยละ 66.79

3. การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดระหว่าง
คุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เป็นการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟืน้ ฟูและฝึกฝนตัวเองของผูก้ ระท�ำผิด เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดสามารถช่วยเหลือตนเองและด�ำรงชีวติ
อยูใ่ นสังคมได้ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดอีก โดยมีบริการให้การสงเคราะห์ เช่น การให้การศึกษา การส่งเสริม
ด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ดา้ นทุนประกอบอาชีพ ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการสงเคราะห์ จ�ำนวน 69,195 ราย ซึง่ จ�ำแนกเป็นการ
สงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดระหว่างคุมประพฤติจำ� นวน 60,317 ราย โดยแยกเป็นกลุม่ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ จ�ำนวน 26,672 ราย
กลุม่ ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์และฟืน้ ฟูฯ จ�ำนวน 33,645 ราย ขณะทีก่ ารสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการ
คุมความประพฤติ จ�ำนวน 8,878 ราย จ�ำแนกเป็นกลุม่ ผูท้ พี่ น้ การคุมความประพฤติ จ�ำนวน 6,247 ราย และกลุม่ ผูพ้ น้ การ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน 2,631 ราย ทัง้ นีจ้ ากการให้บริการสงเคราะห์ จ�ำนวน 69,195 ราย สามารถจ�ำแนก
เป็นการให้การศึกษา จ�ำนวน 201 ราย การส่งเสริมด้านการหางาน จ�ำนวน 78 ราย การฝึกอาชีพ จ�ำนวน 3,219 ราย
ค่าอาหาร จ�ำนวน 32,602 ราย ค่าพาหนะ จ�ำนวน 21,134 ราย การรักษาพยาบาล จ�ำนวน 90 ราย ค่ายังชีพ
จ�ำนวน 10,929 ราย การให้ทนุ ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 926 ราย การให้ยมื ทุนประกอบอาชีพ จ�ำนวน 9 ราย และด้านอืน่ ๆ
จ�ำนวน 7 ราย
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แผนภูมแิ สดงประเภทการให้บริการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กรมคุมประพฤติมมี ลู นิธริ องรับ 2 แห่ง ทีค่ อยช่วยเหลือในเรือ่ งการสงเคราะห์ ได้แก่

1. มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (Thai Drug Rehabilitation) จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับสนับสนุนภารกิจการ
ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้รบั การจดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมาย เมือ่ วันที่
27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
และการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. ด�ำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนด�ำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด การสงเคราะห์ผตู้ ดิ ยาเสพติดและครอบครัว และกรณีอนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
3. สนับสนุนส่งเสริม การศึกษาวิจยั การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ตลอดจนวิธกี ารป้องกันการใช้ยาเสพติดซ�ำ้
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ด�ำเนินการเพือ่ สาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กรการกุศลเพือ่ สาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำ� เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
มูลนิธกิ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน
กระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชน จ�ำนวน 11 คน โดยน�ำเงินดอกผลที่เกิดจากเงินกองทุนของมูลนิธิในการสงเคราะห์
ในด้านต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ด้านการศึกษา ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลทัง้ กายและจิต การกูย้ มื ทุนประกอบอาชีพ
การจัดหางาน การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การศึกษาดูงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูบ้ คุ ลากร
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ค่าใช้จา่ ยทีส่ นับสนุนภารกิจเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด และ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
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ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มูลนิธกิ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้ดำ� เนินการ

1. จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงรายชือ่ คณะกรรมการมูลนิธกิ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ต่อนายทะเบียนมูลนิธิ
เขตหลักสี่
2. รายงานความคืบหน้าการตัง้ กล่องรับบริจาคมูลนิธฯิ และรายงานยอดเงินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 17,081 บาท
3. รายงานการเงิน การจัดท�ำบัญชี รายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบงบดุล และงบรายได้คา่ ใช้จา่ ยประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 59,149.50 บาท
4. ประสานงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เพือ่ จัดท�ำเว็บไซต์มลู นิธกิ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด
5. การประชุมคณะกรรมการมูลนิธกิ ารฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ในเดือนมีนาคม 2559

2. มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิดทีจ่ ะสนับสนุนการให้
การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการ
และการด�ำเนินงานคุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิด ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนด�ำเนินการในการแก้ไขฟืน้ ฟู และสงเคราะห์
ผูก้ ระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด�ำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการสนับสนุนงานกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจยั การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธกี ารแก้ไขฟืน้ ฟู
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ประเภทต่ า งๆ ตลอดจนวิ ธี ก ารป้ อ งกั น อาชญากรรม บ� ำ เพ็ ญ และร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ บ� ำ เพ็ ญ
การกุศล สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กรมคุมประพฤติในหลายด้าน ตั้งแต่การให้การสนับสนุนหลักทรัพย์ส�ำหรับใช้ในการประกันตัวจ�ำเลยที่อยู่ในระหว่าง
การสืบเสาะและพินจิ การช่วยเหลือสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมลิ ำ� นา ค่ายังชีพ เพือ่ แก้ปญ
ั หาเร่งด่วน
เฉพาะหน้า และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์คา่ ใช้จา่ ยในการศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสนับสนุน
ให้ยมื ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์คา่ รักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วย ทางกาย ทางจิต อาการติดยาเสพติดให้โทษ สนับสนุน
กิจกรรมเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เช่น การสนับสนุน ค่าเครือ่ งอัฐบริขารในการบรรพชา อุปสมบท กิจกรรมบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์หรือบริการสังคมต่างๆ สนับสนุนการศึกษาวิจยั เป็นต้น ซึง่ ทีผ่ า่ นมามูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์
ผูก้ ระท�ำผิดได้มสี ว่ นร่วมกับกรมคุมประพฤติในการสนับสนุนให้ผกู้ ระท�ำผิดได้มอี าชีพ มีรายได้เลีย้ งตนเองและสามารถด�ำรง
ชีวติ ในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน เช่น การสนับสนุนให้ผกู้ ระท�ำผิดมีโรงเรือนเพาะเห็ดและจ�ำหน่ายเห็ดรวมทัง้ ก้อนเชือ้ เห็ด ประกอบ
อาชีพเพาะเลีย้ งจิง้ หรีด เลีย้ งปลาดุกตามความต้องการ ในแต่ละพืน้ ที่ การปลูกพืชไร้ดนิ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิด
ได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ 
้ โดยได้ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดเพือ่ คืนคนดี
สูส่ งั คมมาแล้วมากกว่า 100,000 ราย
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพแก่ผพู้ น้ การคุมความประพฤติ 1 ราย เพือ่ ประกอบอาชีพเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ และให้การสงเคราะห์ดา้ นการ
ส่งเสริมด้านการหางาน 6 ราย ฝึกอาชีพ 6 ราย สงเคราะห์คา่ ยังชีพ 20 ราย ค่าอาหาร 258 ราย ค่าพาหนะ 174 ราย
ค่ารักษาพยาบาล 5 ราย รวมจ�ำนวน 470 ราย รวมเป็นเงิน 47,556 บาท
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ผู้พ้นการคุมความประพฤติผ่านการอบรมโครงการ
“ชุมชนร่วมสร้างน�ำทางคนดี สูส่ งั คม สร้างงาน สร้างอาชีพ”
จากส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
และได้รบั การสงเคราะห์ เงินทุนประกอบอาชีพเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่
เพือ่ จ�ำหน่ายไข่ไก่ จากมูลนิธฯิ เป็นเงินจ�ำนวน 4,000 บาท
ผูพ้ น้ การคุมความประพฤติได้รบั การดูแล ให้คำ� แนะน�ำ
ช่วยเหลือจากญาติ คนในชุมชน พนักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึง่ เป็นก�ำนันในพืน้ ที่ เพือ่ ให้ผพู้ น้ การ
คุมความประพฤติสามารถพึ่งพาตนเองและด�ำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้
พนักงานคุมประพฤติออกเยีย่ มเยียน ติดตามประเมินผล
การให้ความช่วยเหลือ ด้านการประกอบอาชีพเป็นระยะๆ

ผูพ้ น้ การคุมความประพฤติมรี ายได้จากการจ�ำหน่าย
ไข่ไก่ แผงละ 100 - 110 บาท ตามแต่ขนาดในพืน้ ที่ อ�ำเภอสีดา
และใกล้เคียงในจังหวัดนครราชสีมา
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4. การท�ำงานบริการสังคม

งานบริการสังคม เป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดประการหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสแก่ผู้กระท�ำผิด
ได้ทำ� งานรับใช้สงั คม โดยการมอบหมายงานให้ทำ 
� ซึง่ ผูก้ ระท�ำผิดจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนใดๆ แต่ขณะเดียวกันการได้ทำ�
ประโยชน์เพือ่ สังคม ส่งผลให้ผกู้ ระท�ำผิดเกิดความรูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคณ
ุ ค่า ทัง้ การท�ำงานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
และให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดได้ฝกึ หัด เรียนรู้ ทดสอบความสามารถ พัฒนาความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะ
ในการท�ำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยผู้ท่ีต้องท�ำงานบริการสังคมในความดูแลรับผิดชอบของ
กรมคุมประพฤติประกอบด้วย
1. ผูก้ ระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซึง่ ศาลรอการก�ำหนดโทษ หรือรอการลงโทษและก�ำหนดเงือ่ นไข
เพือ่ คุมความประพฤติผกู้ ระท�ำผิดนัน้ ไว้ดว้ ย และให้การท�ำงานบริการสังคมเป็นส่วนหนึง่ ของเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ
ในบางคดีแม้วา่ ศาลจะไม่ได้กำ� หนดเงือ่ นไขให้ผกู้ ระท�ำผิดต้องท�ำงานบริการสังคมด้วยแต่หากพนักงานคุมประพฤติพจิ ารณา
แล้วเห็นว่า การให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูก็อาจจัดให้ท�ำงานบริการสังคมได้
ภายใต้ความสมัครใจของผูก้ ระท�ำผิด
2. ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
มาตรา 23 (4) เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีค่ ณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด อาจก�ำหนดในการจัดท�ำแผนการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ท�ำงานบริการสังคมร่วมกับการด�ำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้
ด�ำรงชีวติ ห่างไกลยาเสพติด
3. ผูก้ ระท�ำผิดทีศ่ าลพิพากษาลงโทษปรับแต่ผกู้ ระท�ำผิดไม่มเี งินช�ำระค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
30/1 จึงได้รอ้ งขอต่อศาลเพือ่ ขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึง่ ผูท้ จี่ ะรับประโยชน์ตามกฎหมายนีค้ อื ผูต้ อ้ งโทษปรับ
ซึง่ มิใช่นติ บิ คุ คลและศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการบริหารจัดการให้ผกู้ ระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมแบบ
รายบุคคล จ�ำนวน 43,000 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม 239,027 ชัว่ โมง และยังบริหารจัดการให้ผกู้ ระท�ำผิด
ท�ำงานบริการสังคมภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรือผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งบุคคล/องค์กรเหล่านี้เข้ามาเป็น
ผูส้ นับสนุนงานบริการสังคมในลักษณะการบริหารจัดการ รวมทัง้ ร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มีหน่วยงานภาคีบริการสังคมทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 15,218 แห่ง ทีม่ บี ทบาทในการช่วยจัดให้ผกู้ ระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคม
ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงานบริการสังคม แบบรายบุคคล จ�ำนวน 53,817 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม
627,933 ชัว่ โมง และแบบกลุม่ จ�ำนวน 136,305 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม 722,772 ชัว่ โมง
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191,654
61,995

3,427

526,550

6,728
4,377
28,283
43,946

รวม  จ�ำนวนชัว่ โมงทีห่ น่วยงานภาคีจดั ให้ทำ�
       จ�ำนวนชัว่ โมงทีส่ ำ� นักงานฯจัดให้ทำ 
�

627,933  ชัว่ โมง
239,027  ชัว่ โมง

2,584

1,754

14,591
10,953
8,356

6,095

565,103

61,948

25,509

8,825

รวม  จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม (ชัว่ โมง)
       จ�ำนวนผูท้ ำ� งานบริการสังคม (คน)

106,094

47,265

722,772  ชัว่ โมง
136,305  คน
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5. การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน

กรมคุมประพฤติได้นำ� ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในภารกิจดังนี้

5.1 งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวความคิดการมีสว่ นร่วมของประชาชน ซึง่ กรมคุมประพฤติ
มุง่ ส่งเสริมให้ประชาชนทีม่ คี วามสนใจ เสียสละ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สมัครเข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน แสวงหา
ข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทัง้ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด ตลอดจนกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการคืนคนดีสู่
สังคมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบนั มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 20,171 คน มีศนู ย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน 690 ศูนย์
ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม มีดงั นี้
1. การปฏิบตั งิ านด้านคดีสบื เสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จ�ำนวน 4,439 คดี
2. การปฏิบตั งิ านแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด จ�ำนวน 39,188 คดี
3. คดีฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน 26,276 คดี
4. การติดตามผล/ช่วยเหลือผูพ้ น้ การคุมความประพฤติ จ�ำนวน 14,771 คดี และผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน 898 คดี

5.2 โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน

โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ได้ดำ� เนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับกระทรวงยุตธิ รรมในฐานะเป็นหุน้ ส่วนและมีบทบาทในการด�ำเนินงาน เช่น การป้องกันและ
แก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและฟืน้ ฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น
และได้อบรมพัฒนาให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเกีย่ วกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรม
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนีไ้ ด้มกี ารรวมตัวของ
สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนในการจัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน เพือ่ เป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ
เอกชนในการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชมุ ชนและสังคมต่อไป สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
ปัจจุบนั มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 69,229 คน มีศนู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชน จ�ำนวน 740 แห่ง และศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนเข้มแข็ง จ�ำนวน 496 แห่ง
ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนมีดงั นี้
1. การให้ขอ้ มูลเพือ่ หาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นในขัน้ ตอนการสืบเสาะและตรวจพิสจู น์เครือข่ายฯ จ�ำนวน 4,786 คน
จ�ำนวน 2,033 เรือ่ ง
2. การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เครือข่ายฯ จ�ำนวน 18,738 คน จ�ำนวน 43,404 เรือ่ ง
3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติเครือข่ายฯ จ�ำนวน 3,198 คน
จ�ำนวน 2,233 เรือ่ ง
4. การให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายฯ จ�ำนวน 7,261 คน จ�ำนวน 4,047 เรือ่ ง
5. ปฏิบตั งิ านทีศ่ นู ย์ยตุ ธิ รรมชุมชน จ�ำนวน 740 แห่ง และศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนเข้มแข็ง 496 แห่ง

30 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

Annual Report 2016

การตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2559
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นการด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการตรวจราชการ
พ.ศ. 2558 ซึง่ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจราชการไว้ ดังนี้
(1) เพือ่ ชีแ้ จง แนะน�ำ  หรือท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกีย่ วกับแนวทางและการปฏิบตั งิ าน
หรือการจัดท�ำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ
(2) เพือ่ ตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของ
คณะรัฐมนตรี และค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุง่ หมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิต์ าม
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใดๆ
ทีก่ ำ� หนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่
(3) เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุม้ ค่า
ในการปฏิบตั งิ านหรือการจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(4) เพือ่ สดับตรับฟังทุกข์ สุข ความคิดเห็นและความต้องการ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชน
(5) เพือ่ แสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวน สอบสวน เกีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพืน้ ที่

สรุปผลการตรวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้ดำ� เนินการตรวจราชการหน่วยรับการตรวจตามแผนการตรวจราชการ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเขตการตรวจราชการตามค�ำสัง่ กรมคุมประพฤติ ที่ 1159/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
ให้สอดคล้องกับค�ำสัง่ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 ซึง่ แบ่งเป็นเขตการตรวจราชการ
ส่วนกลาง ประกอบด้วยส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 10 ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดและหน่วยรับ
การตรวจราชการเขต การตรวจราชการส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 18 เขต ประกอบด้วย ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาล/
จังหวัด/สาขา รวมหน่วยรับการตรวจทัง้ สิน้ 105 หน่วย โดยสรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้

1. การตรวจราชการกรณีปกติ
1) การด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2559

ส�ำนักงานฯสามารถด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ตามเป้าหมาย ส่วนในภารกิจตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พบว่า ส�ำนักงานฯบางแห่งมีปริมาณคดีเข้าสูส่ ำ� นักงานฯน้อย ส่วนการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 มีผลการเบิกจ่ายต�ำ่ กว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4
มีผลการเบิกจ่ายมากขึน้ เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกับการด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั ทีส่ ว่ นใหญ่สำ� นักงานฯสามารถด�ำเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย
ผูต้ รวจราชการ แนะน�ำให้สำ� นักงานฯถ่ายทอดวิธกี ารด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั รายบุคคล ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ทีเ่ จ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบอยูใ่ นแต่ละรอบ อาจใช้การประชุมหรือแนบเอกสารประกอบและหากมอบหมายงานทีค่ า้ งอยูเ่ ดิม ขอให้
พิจารณาน�ำ้ หนักประกอบด้วย

2) การด�ำเนินการตามภารกิจกรมคุมประพฤติ

การปฏิบตั งิ านส�ำนวนคดีและการแก้ไขฟืน้ ฟู ส�ำนักงานฯด�ำเนินการตามภารกิจเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการ
ปฏิบตั งิ าน การบริหารจัดการคดีมกี ารมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติอาวุโสก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ ท�ำให้คดีสบื เสาะและพินจิ มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ านและสร้างความเชือ่ ถือต่อศาลมากขึน้ งานควบคุมและสอดส่อง
และงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีการจ�ำแนก การจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้ การประสานงานและการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครคุมประพฤติมากขึน้
ส่วนปริมาณคดีคงั่ ค้าง พบว่า มีปริมาณคดีคง่ั ค้างลดลงทัง้ สองภารกิจ
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การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำความผิด ส�ำนักงานฯเน้นการสงเคราะห์ดา้ นการศึกษา การฝึกอาชีพ การส่งเสริมการจัดหา
งานและเงินทุนประกอบอาชีพ ผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้รบั การจัดสรร
การบริหารและการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ส�ำนักงานฯด�ำเนินการส�ำรวจพื้นที่ที่มีจ�ำนวน
อาสาสมัครคุมประพฤติระดับหมูบ่ า้ นแล้วแต่มจี ำ� นวนยังไม่ครบถ้วน โดยด�ำเนินการสรรหาและประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อรับสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ตลอดทั้งการจัดท�ำและปรับปรุง
ฐานข้อมูล การจ�ำแนก การวางแผนพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์และการพิจารณาเชิดชูเกียรติเพื่อเสนอชื่อเป็น
อาสาสมัครคุมประพฤติดเี ด่นและขอรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ผูต้ รวจราชการฯแนะน�ำให้ผบู้ ริหารส�ำนักงานฯเน้นการปฏิบตั งิ านเชิงพืน้ ที่ ปรับเปลีย่ นทัศนคติและแนวทางการ
ท�ำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้เป็นผูม้ สี ว่ นร่วมตัง้ แต่ขนั้ ตอนของการคิด การวางแผน การด�ำเนินการ การติดตาม
ประเมินผลและเป็นผูร้ บั ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมต่างๆ และการท�ำงานแบบบูรณาการของอาสาสมัครฯร่วมกับหน่วยงาน
อืน่ ๆ และการด�ำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรม รวมทัง้ การน�ำอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมูบ่ า้ น ภาคีทเี่ กีย่ วข้องมาใช้ประโยชน์เกีย่ วกับการแสวงหาข้อเท็จจริงและการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานบ้านสงเคราะห์คมุ ประพฤติ (บ้านกึง่ วิถเี พือ่ การสงเคราะห์)
ส�ำนักงานฯด�ำเนินการประสานสถานทีเ่ พือ่ จัดตัง้ บ้านกึง่ วิถคี รบทุกจังหวัดและก�ำหนดเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ในการ
ปฏิบัติตนขณะพักอาศัยอยู่ในบ้านกึ่งวิถี โดยคณะกรรมการบ้านกึ่งวิถีได้ประชุมและก�ำหนดโปรแกรมส�ำหรับใช้ในการ
ฝึกอาชีพและการสร้างแรงจูงใจส�ำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อการปรับตัวเข้าสู่ครอบครัวและชุมชน ตลอดทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผกู้ ระท�ำผิดได้รบั ทราบและแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านดังกล่าว
โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส�ำนักงานฯด�ำเนินการส�ำรวจผูก้ ระท�ำผิดทีว่ า่ งงาน การน�ำผูก้ ระท�ำผิดไปศึกษา
ดูงานและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน การทดสอบความถนัด การทดสอบบุคลิกภาพเพือ่ การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพและจัดท�ำฐานข้อมูลผู้กระท�ำความผิด การประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้
การฝึกอาชีพ การให้ทนุ ประกอบอาชีพ ตลอดทัง้ ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพจากหน่วยงานภาคี เพือ่ จัดโครงการ
ฝึกอาชีพระยะสัน้ ในด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ เพือ่ ส่งเสริมให้ผถู้ กู คุมความประพฤติและผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
มีงานท�ำหรือมีอาชีพเป็นของตนเอง

3) การติดตามผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของอธิบดี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูบ้ ริหารส�ำนักงานฯรับทราบแนวทางการด�ำเนินการตามนโยบายของผูบ้ ริหารและมีการด�ำเนินงานตามนโยบาย
ทัง้ 7 ด้าน พร้อมน�ำกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้นโยบายบรรลุเป้าหมายมาปรับใช้ให้สอดคล้องในแต่ละบริบทของส�ำนักงานฯแต่ละ
แห่ง การพัฒนางานให้มปี ระสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของกรมฯ เจ้าหน้าทีช่ ว่ ยกันสอดส่อง
ดูแลความเรียบร้อยภายในส�ำนักงานฯ โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาการท�ำงานให้มรี ปู แบบใหม่ๆ การส�ำรวจความคิดเห็นของผูม้ าใช้บริการเพือ่ น�ำมาปรับการบริการให้มปี ระสิทธิภาพ
การน�ำเทคโนโลยีประเภทแอพพลิเคชัน่ Line มาใช้ในการติดต่อสือ่ สาร การใช้ขอ้ มูลสถิตคิ ดีมาใช้ในการบริหารจัดการ
การบูรณาการกับหน่วยงานภายในจังหวัดเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดทัง้ การประสานความร่วมมือในการติดตาม
จับกุม/กดดันผูก้ ระท�ำผิด เพือ่ ให้กลับเข้าสูก่ ระบวนการคุมประพฤติ/ฟืน้ ฟูฯ

4) สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ

ผูต้ รวจราชการได้รบั ทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานฯ ด้านระบบงานและการบริหารจัดการ
อัตราก�ำลัง งบประมาณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ กฎหมาย กฎ ระเบียบหนังสือเวียนทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
และระบบสารสนเทศ โดยเสนอปัญหาส�ำคัญต่อผู้บริหารและกอง/ส�ำนัก ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ไตรมาสแล้ว
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2. การตรวจราชการกรณีตดิ ตามผลการด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำของผูต้ รวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ผูต้ รวจราชการด�ำเนินการตรวจกรณีตดิ ตามฯจ�ำนวน 54 แห่ง โดยติดตามผลการให้คำ� แนะน�ำส�ำนักงานฯทีป่ ระสบ
ปัญหาและข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ าน ตลอดทัง้ กรณีความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีต่ อ้ งติดตามอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานฯรับทราบผลการตรวจราชการและค�ำแนะน�ำ  มีการจัดประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ รับทราบผลการตรวจราชการ
ก�ำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาปรับปรุงการปฏิบตั งิ านได้ตามค�ำแนะน�ำของผูต้ รวจราชการ

3. ความพึงพอใจต่อการตรวจราชการ

ส�ำนักตรวจราชการได้ดำ� เนินการส�ำรวจความพึงพอใจจากหน่วยรับการตรวจราชการ จ�ำนวน 669 ชุด จากหน่วย
รับการตรวจราชการ จ�ำนวน 105 แห่ง พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการตรวจราชการในภาพรวม ร้อยละ
86.93 โดยมีความพึงพอใจต่อรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตรวจราชการมากที่สุด เกี่ยวกับการช่วยให้หน่วยงานเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ
กรมคุมประพฤติมากขึน้
ส�ำหรับสิง่ ทีผ่ ตู้ อบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อการตรวจราชการมากทีส่ ดุ คือ การรับทราบผลการด�ำเนินงาน
ปัญหาข้อขัดข้องทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ การให้คำ� แนะน�ำ แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม
และมีขอ้ เสนอแนะมากทีส่ ดุ คือ ให้โอกาสเจ้าหน้าทีไ่ ด้เสนอปัญหา อุปสรรค โดยรับฟังผูป้ ฏิบตั เิ ป็นหลัก เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูล
อย่างแท้จริง

4. ผลการด�ำเนินงานเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์

ผูต้ รวจราชการด�ำเนินการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงในเขตพืน้ ที่ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกรณีขอ้ ขัดข้องในการปฏิบตั งิ านและ
ปัญหาในการบริหารจัดการ โดยในปี พ.ศ. 2559 มีกรณีสดับตรับฟังทีผ่ ตู้ รวจราชการด�ำเนินการแล้วเสร็จและเสนอความเห็น
ต่อผูบ้ ริหารเพือ่ พิจารณาสัง่ การ จ�ำนวน 10 เรือ่ ง

5. ผลส�ำเร็จของการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

5.1 ผู้บริหารส�ำนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฯได้มีโอกาสรับทราบนโยบายของท่านรัฐมนตรีฯ
ท่านปลัดกระทรวงฯและท่านอธิบดีฯ ส่งผลต่อการร่วมกันท�ำงานทีเ่ ป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5.2 ส�ำนักงานฯได้รบั ข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำในการปฏิบตั งิ านจากผูต้ รวจราชการ โดยเฉพาะการปฏิบตั งิ านส�ำนวนคดี
ท�ำให้ปฏิบตั งิ านเป็นไปตามมาตรฐานคูม่ อื มีปริมาณคดีคงั่ ค้างในภาพรวมลดลงและสร้างความเชือ่ ถือให้กบั ศาลในการใช้
ประโยชน์จากรายงานของพนักงานคุมประพฤติมากขึน้ มีผลต่อความพึงพอใจและการสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน
5.3 ผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้รบั ทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบตั งิ าน ตลอดทัง้ เข้าใจระหว่างกัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร สามัคคีและรักในองค์กรมากขึน้
5.4 ผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติได้เข้าตรวจเยีย่ มหน่วยงานภาคี ได้แก่ สถานทีเ่ พือ่ การตรวจพิสจู น์ สถานทีเ่ พือ่
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ตลอดทัง้ การตรวจเยีย่ มบ้านสงเคราะห์คมุ ประพฤติ (บ้านกึง่ วิถเี พือ่ การสงเคราะห์) ท�ำให้
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงานร่วมกัน ได้รบั ทราบปัญหาและมีการให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไขปัญหา
ในระดับพืน้ ที่ ทัง้ นี้ ในบางกรณีสามารถน�ำมาเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายกับผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติ เช่น
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคี การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ใช้งาน
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รายงานประจ�ำปี 2559

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจราชการ ของผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปงี บประมาณ พ.ศ. 2559
นายไวพจน์ พูสทิ ธิ์
หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นายมณฑล แก้วเก่า
ผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นางสาวพวงแก้ว เชือ้ เชย
ผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
ผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นางกรกช นาควิเชตร
ผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นางสาวอัจฉรา ทองตัน
ผูต้ รวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

34 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

Annual Report 2016

การตรวจสอบภายในของกรมคุมประพฤติ
ภารกิจของงานตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
กลุม่ ตรวจสอบภายในมีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบการด�ำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของกรมประพฤติ โดย
รับผิดชอบงานขึน้ ตรงต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุม่ ตรวจสอบภายในได้รบั อนุมตั แิ ผนการ
ตรวจสอบภายในประจ�ำปี เรือ่ งทีต่ รวจสอบมีจำ� นวน 6 ด้าน แบ่งเป็นการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) ด้าน
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ด้านการด�ำเนินงาน (Performance Auditing) ด้าน
การปฏิบตั งิ าน (Operation Auditing) ด้านสารสนเทศ (Information Technology Auditing) และด้านการบริหาร
(Management Auditing) โดยได้มกี ารให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความ
คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้   ทัง้ นี้ งานตรวจสอบภายในทีไ่ ด้ดำ� เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้
ด�ำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่
ก�ำหนด โดยมีเรือ่ งทีต่ รวจสอบ ได้แก่
1. การตรวจสอบเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติทงั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2. การตรวจสอบการด�ำเนินงานการฟืน้ ฟูในระบบบังคับบ�ำบัด
3. การตรวจสอบการใช้จา่ ยค่าสาธารณูปโภคของกรมคุมประพฤติและหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วน
กลาง
4. การประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายในของกรมคุมประพฤติ
5. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้านบัญชีของส่วนราชการ
6. การตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศ
7. การตรวจสอบการบริหารสัญญาการยืมเงิน
8. การตรวจสอบด้านการจัดซือ้ จัดจ้างวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ระบบ
ป้องกันการบุกรุกผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
9. การตรวจสอบด้านความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
10. การให้คำ� ปรึกษาเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
11. การตรวจสอบการอนุมตั ถิ อนคืนเงินรายได้แผ่นดิน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
รายงานประจำ�ปี 2559

Finance

Department Of Probation

ส่วนที่

3

รายงานการเงิน

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยอาชญากรรม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์

หมายเหตุ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

223,663,549.69

197,828,562.90

ลูกหนีร้ ะยะสัน้

6

41,967,962.83

47,286,097.23

13,282,718.34

13,882,288.62

278,914,230.86

258,996,948.75

2559

2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

วัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์

7

469,484,749.32

437,483,797.19

สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน

8

228,564.86

246,413.77

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

9

(41,667.76)

(25,067.76)

19,022.03

19,022.03

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

469,690,668.45

437,724,165.23

รวมสินทรัพย์

748,604,899.31

696,721,113.98

82,741,951.45

50,717,940.02

-

600.00

79,683,875.40

79,187,590.33

1,702,714.36

1,671,176.07

164,128,541.21

131,577,306.42

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

หนีส้ นิ
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีร้ ะยะสัน้

10

เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้
เงินรับฝากระยะสัน้

11

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

38 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)
2559

2558

เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

4,879,183.98

4,934,813.01

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2,821,500.00

2,821,500.00

7,700,683.98

7,756,313.01

รวมหนีส้ นิ

171,829,225.19

139,333,619.43

สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน

576,775,674.12

557,387,494.55

317,207,983.46

317,207,983.46

259,567,690.66

240,179,511.09

576,775,674.12

557,387,494.55

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สงู (ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม

12

รวมสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ

หน่วย:บาท
2559

2558

1,758,082,142.26

1,688,626,268.52

110,689.52

308,131.00

138,034,493.30

149,723,814.48

14

102,775.00
1,896,330,100.08

2,313,528.58
1,840,971,742.58

ค่าใช้จา่ ยบุคลากร

15

1,205,140,775.28

1,141,495,000.13

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

16

31,001,814.66

24,205,683.31

ค่าตอบแทน

17

16,492,643.00

15,346,515.68

ค่าใช้สอย

18

408,499,637.61

393,042,578.23

ค่าวัสดุ

19

91,403,975.37

97,385,848.59

ค่าสาธารณูปโภค

20

50,839,085.45

50,197,566.98

ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

21

32,889,112.93

37,115,674.58

ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค

22

21,071,540.45

28,590,468.05

ค่าใช้จา่ ยอืน่

23

4,883,912.98

1,008,457.38

1,862,222,497.73

1,788,387,792.93

รายได้สงู /(ตำ�่ )กว่าค่าใช้จา่ ยก่อนต้นทุนทางการเงิน

34,107,602.35

52,583,949.65

รายได้สงู /(ตำ�่ )กว่าค่าใช้จา่ ยสุทธิ

34,107,602.35

52,583,949.65

รายได้
รายได้จากงบประมาณ

13

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อนื่
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย

รวมค่าใช้จา่ ย

40 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
หน่วย:บาท
หมายเหตุ

รายได้สงู /(ตำ�่ ) องค์ประกอบอืน่ รวมสินทรัพย์สทุ ธิ
กว่าค่าใช้จา่ ย ของสินทรัพย์
/ส่วนทุน
สุทธิ /ส่วนทุน
สะสม

ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 - หลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์สทุ ธิ /ส่วนทุนส�ำหรับปี 2558
การเปลีย่ นแปลงทีท่ �ำให้ทนุ เพิม่ /ลด
รายได้สงู /(ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ก�ำไร /ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

(317,207,981.46)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(317,207,983.46) (240,179,511.09)

- (557,387,494.55)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามทีร่ ายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์สทุ ธิ /ส่วนทุนส�ำหรับปี 2559
การเปลีย่ นแปลงทีท่ �ำให้ทนุ เพิม่ /ลด
รายได้สงู /(ตำ�่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
ก�ำไร /ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

(317,207,983.46) (240,179,511.09)
14,699,311.46
(317,207,983.46) (225,480,199.63)

- (557,387,494.55)
14,699,311.46

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(317,207,983.46)

(317,207,981.46)
(2.00)

(36,319,616.25)
(151,143,861.03)
(187,463,477.28)
(52,716,033.81)

(34,087,491.03)

(259,567,690.66)

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

- (353,527,597.71)
(151,143,861.03)
- (504,671,458.74)
(2.00)
(52,716,033.81)
-

- (542,688,183.09)
- (34,087,491.03)
-

- (576,775,674.12)
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีกอ่ น
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รายงานฐานะทางเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ

งบสุทธิ

แผนงบประมาณ 2558
งบบุคลากร
944,626,200.00
งบด�ำเนินงาน
496,441,329.49
งบลงทุน
89,017,604.51
งบอุดหนุน
10,658,600.00
งบรายจ่ายอืน่
20,000.00
รวม
1,540,763,734.00

รายการ
งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม)
งบด�ำเนินงาน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)
งบรายจ่ายอืน่
รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม)
งบด�ำเนินงาน
งบอุดหนุน
รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ)
งบด�ำเนินงาน
งบรายจ่ายอืน่
รวม
รวมเบิกแทนส่วนราชการอืน่

รวมทัง้ สิน้

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

2,084,294.30
1,518,759.70
3,603,054.00

15,869,270.93
66,784,000.00
82,653,270.93

944,158,936.50
475,667,693.69
22,114,040.51
9,127,001.30
20,000.00
1,451,087,672.00

467,263.50
2,820,070.57
119,564.00
12,839.00
0.00
3,419,737.07

เบิกจ่าย

คงเหลือ

การส�ำรองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

1,106,000.00
24,679,822.46
25,785,822.46

-

2,139,408.60
2,139,408.60

1,091,013.01
22,253,120.02
23,344,133.03

14,986.99
287,293.84
302,280.83

1,830,000.00
1,830,000.00

-

-

1,803,480.81
1,803,480.81

26,519.19
26,519.19

13,557,090.78
1,068,600.00
14,625,690.78

-

-

13,409,129.31
1,068,600.00
14,477,729.31

147,961.47
147,961.47

3,713,304.62
213,400.00
3,926,704.62
46,168,217.86

-

2,139,408.60

3,678,269.53
213,400.00
3,891,669.53
43,517,012.68

35,035.09
35,035.09
511,796.58

1,586,931,951.86

3,603,054.00

84,792,679.53

1,494,604,684.68

3,931,533.65

42 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปจั จุบนั
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายงานฐานะทางเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน

ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

แผนงบประมาณ 2559
งบบุคลากร

991,601,935.95

-

-

991,714,253.70

(112,317.75)

งบด�ำเนินงาน

488,906,584.00

10,074,544.82

17,155,028.61

455,551,755.81

6,125,254.76

งบลงทุน

49,346,464.36

-

35,960,000.00

13,245,050.50

141,413.86

งบอุดหนุน
งบรายจ่ายอืน่

10,658,600.00
153,105.00

1,337,575.00
-

-

9,309,525.00
153,105.00

11,500.00
0.00

รวม

1,540,666,689.31

11,412,119.82

53,115,028.61

1,469,973,690.01

6,165,850.87

เบิกจ่าย

คงเหลือ

รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม)
งบด�ำเนินงาน

2,176,843.05

-

-

2,176,840.80

2.25

งบรายจ่ายอืน่

23,510,698.03

-

-

23,303,708.31

206,989.72

รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด)
งบรายจ่ายอืน่

25,687,541.08

-

-

25,480,549.11

206,991.97

47,894,313.00

-

230,000.00

46,842,351.33

821,961.67

รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม)

47,894,313.00

-

230,000.00

46,842,351.33

821,961.67

งบด�ำเนินงาน

13,289,645.13

-

-

13,098,462.60

191,182.53

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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รายการ

งบสุทธิ

การส�ำรองเงิน ใบสัง่ ซือ้ /สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบอุดหนุน

2,742,300.00

-

-

2,742,300.00

-

รวม
งบประมาณเบิกแทนกัน
(กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ)
งบด�ำเนินงาน

16,031,945.13

-

-

15,840,762.60

191,182.53

4,961,372.74

-

-

4,913,782.21

47,590.53

749,490.00

-

-

742,563.60

6,926.40

-

3,600.00

-

งบรายจ่ายอืน่
งบลงทุน

3,600.00

รวม

5,714,462.74

-

-

5,659,945.81

54,516.93

รวมเบิกแทนส่วนราชการอืน่

95,328,261.95

-

230,000.00

93,823,608.85

1,274,653.10

1,635,994,951.26

11,412,119.82

53,345,028.61

1,563,797,298.86

7,440,503.97

รวมทัง้ สิน้

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายได้แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บ

(หน่วย:บาท)
หมายเหตุ

2,559.00

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

(12,738,658.32)

รวมรายได้แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บ

(12,738,658.32)

รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง

12,758,769.64

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

กรมคุมประพฤติ จัดตัง้ โดยพระราชบัญญัตวิ ธิ ดี ำ� เนินการคุมความประพฤติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
เดิมเรียกว่าส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึง่ ได้เปิดด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2522 เป็นหน่วยงานระดับกองสังกัด
ส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม ได้รบั การยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2535
พระราชบัญญัตโิ อนอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกิจการบริหารบางส่วนของส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุตธิ รรม ไปเป็น
ของกรมคุมประพฤติกระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2535
กรมคุมประพฤติมอี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบ
บังคับบ�ำบัดและติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อย ตลอดจนเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ในการดูแล แก้ไข บ�ำบัด ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
กรมคุมประพฤติ ตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ (อาคารเอ)
ชัน้ 4 และชัน้ 6 เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
กรมคุมประพฤติมหี น่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัด จ�ำนวน 112 หน่วย หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวไม่เป็น
หน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน และไม่มกี ารจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง จึงได้นำ� มาแสดง
รวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

หมายเหตุที่ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึง่ รวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการ
ในงบการเงินตามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.2/ว 237
ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรือ่ ง แนวปฏิบตั ทิ างบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรือ่ ง การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอืน่ ในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมคุมประพฤติ ซึง่ ถือเป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการ
บัญชีทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ทีห่ น่วยงานในส่วนกลาง

หมายเหตุที่ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

ในระหว่างปีปจั จุบนั กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอยระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 ตุลาคม 2556
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การน�ำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภารรัฐฉบับใหม่ขา้ งต้น ก�ำหนดให้หน่วยงานจัดท�ำงบแสดงการเปลีย่ นแปลงสินทรัพย์สทุ ธิ/
ส่วนของทุนส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นปีแรกในการน�ำเสนองบการเงินของหน่วยงานแต่ยงั ไม่ตอ้ งแสดงงบการ
เงินเปรียบเทียบในปีแรกทีเ่ ริม่ ถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานฉบับนี้
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หมายเหตุที่ 4 ข้อคลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับการบันทึกบัญชีอย่างมีนยั ส�ำคัญ

รายการทีแ่ สดงในงบการเงินของกรมคุมประพฤติจดั ท�ำมาจากข้อมูลในระบบ GFMIS ซึง่ ยังมีขอ้ คลาดเคลือ่ นที่
เกิดจากการบันทึกบัญชีของส่วนกลางและหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด และยังไม่ได้รบั การแก้ไขปรับปรุงรายการในปี 2557
ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ ไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้น และ กรมคุมประพฤติ ได้ทำ� แผนการ
ปฏิบตั งิ านและแนวทางการแก้ไขข้อคลาดเคลือ่ น และด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ จะได้ดำ� เนินการรายงานผลให้ทราบต่อไป

หมายเหตุที่ 5 สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และต้องส่งคืนให้รฐั บาลเมือ่ หมดความจ�ำเป็นในการใช้เงินแสดงไว้เป็นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดซึง่ มียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หวั ข้อหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดทีจ่ ะเปลีย่ น
ให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่นเงินฝากประจ�ำ  บัตรเงินฝาก และตัว๋ เงินทีม่ วี นั ถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้
ในรายการเทียบเท่าเงินสด
5.2 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองทีห่ น่วยงานมีไว้ใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และ
ไม่มลี กั ษณะคงทนถาวร แสดงในราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือด้วยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
5.3 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
- ทีด่ นิ แสดงในราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นทีด่ นิ ราชพัสดุทอี่ ยูใ่ นความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคารแสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ประกอบด้วยอาคารทีห่ น่วยงานมีกรรมสิทธิแ์ ละอาคาร
ทีห่ น่วยงานไม่มกี รรมสิทธิแ์ ต่ได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
- อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม
(1) อุปกรณ์ทไี่ ด้มาก่อนปี 2540 ไม่นำ� มาบันทึกบัญชี แต่บนั ทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
(2) อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 30,000.00 บาท ขึน้ ไป
(3) อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่ 5,000.00 บาท
ขึน้ ไป
5.4 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน แสดงมูลค่ามูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
5.5 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรูต้ ามเกณฑ์ดงั นี้
  1) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
  2) เมือ่ อนุมตั จิ า่ ยเงินให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กบั ผูม้ สี ทิ ธิรบั เงิน
  3) เมือ่ ยืน่ ค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รบั ตัวเงิน
5.6 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้
- อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
15-40 ปี
- อุปกรณ์
2-12 ปี
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-15 ปี
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หมายเหตุที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

											
    2559
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำทีม่ กี ำ� หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				

(หน่วย : บาท)
2558

    7,206,264.73
    2,821,500.00
125,139,540.61
    1,060,872.37
  87,435,371.98
223,663,549.69

3,869,411.03
2,821,500.00
100,682,679.35
907,387.97
89,547,584.55
197,828,562.90

											
    2559

(หน่วย : บาท)
2558

หมายเหตุที่ 7 ลูกหนีร้ ะยะสัน้

ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนีอ้ นื่
รวมลูกหนีร้ ะยะสัน้ 						

  36,422,066.40
    1,603,606.00
    3,827,923.29
      114,367.14		
41,967,962.83		
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40,112,384.43
2,381,791.15
4,683,376.24
108,545.41
47,286,097.23
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หมายเหตุที่ 8 ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
			

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม-อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม-ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ					

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

327,073,483.42
(124,934,494.31)
202,138,989.11
600,680,312.88
(488,145,928.67)
112,534,384.21
154,811,376.00
469,484,749.32

326,484,574.82
(117,714,046.59)
208,770,528.23
584,674,413.32
(459,332,144.36)
125,342,268.96
103,371,000.00
437,483,797.19

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

หมายเหตุที่ 9 สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
		

ถนน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม-ถนน
ถนน-สุทธิ
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน-สุทธิ				
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       890,588.00
890,588.00
     (662,023.14)
(644,174.23)
       228,564.86		246,413.77
228,564.86
246,413.77
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หมายเหตุที่ 10 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
			

    2559
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนไม่ระบุฯ
รวมสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน (สุทธิ)					

   20,586,796.03
20,586,796.03
(20,586,790.03)
(20,586,790.03)
                6.00
6.00
       (41,673.76)		(25,073.76)
(41,667.76)		
(25,067.76)

หมายเหตุที่ 11 เจ้าหนีร้ ะยะสัน้
			

เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ นื่
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีร้ ะยะสัน้ 						

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

   47,493,515.22
       510,228.83
   34,738,207.40
82,741,951.45

22,787,314.86
(5,330,352.37)
33,260,977.53
50,717,940.02

หมายเหตุที่ 12 เจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้
			

    2559
เจ้าหนีเ้ งินโอน
รวมเจ้าหนีเ้ งินโอนและรายการอุดหนุนระยะสัน้ 			

(หน่วย : บาท)
2558

(หน่วย : บาท)
2558

                0.00		
0.00		

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

600.00
600.00
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หมายเหตุที่ 13 เงินรับฝากระยะสัน้
			

เงินรับฝากอืน่
เงินประกันอืน่
รวมเงินรับฝากระยะสัน้ 						

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

106,954,703.43
(27,270,828.03)
79,683,875.40

102,562,318.38
(23,374,728.05)
79,187,590.33

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

     1,702,714.36
1,702,714.36

1,671,176.07
1,671,176.07

หมายเหตุที่ 14 หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
			

หนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียนอืน่ 						

หมายเหตุที่ 15 รายได้สงู / (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
			

รายได้สงู /(ต�ำ่ )กว่าค่าใช้จา่ ยสะสมก่อนผลการด�ำเนินงาน
รายได้สงู กว่าค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงวด
รวมรายได้สงู / (ต�ำ่ ) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม				
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    2559

(หน่วย : บาท)
2558

225,480,199.63
  34,087,491.03		
259,567,690.66

187,463,477.28
52,716,033.81
240,179,511.09
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หมายเหตุที่ 16 รายได้จากงบประมาณ
			

รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอืน่
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณ				

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

989,528,028.54
            550,486,378.74
  35,269,738.50
  14,136,972.00
111,000,023.40
  75,371,714.69		
         1,775,792,855.87
  17,710,713.61		
1,758,082,142.26

945,197,556.20
585,800,983.17
42,646,744.51
11,831,969.00
97,807,537.76
25,673,807.03
1,708,958,597.67
20,332,329.15
1,688,626,268.52

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

  
               102,775.00
         102,775.00

1,995,200.00
320,128.58
(1,800.00)
2,313,528.58

หมายเหตุที่ 17 รายได้อน่ื
			

รายได้ดอกเบีย้ รับอืน่
รายได้อนื่
รายการปรับเงินฝากคลัง
รวมรายได้อนื่ 							

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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หมายเหตุที่ 18 ค่าใช้จา่ ยบุคลากร
			

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวติ
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยบุคลากร					

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

499,335,063.07
   19,607,955.00
125,825,409.67
412,498,955.62
     6,430,035.33
   50,955,883.91
     5,609,220.76
       128,430.00
     7,908,436.91
   11,862,650.43
     1,573,567.61
   21,486,349.25
   14,225,790.59
   27,693,027.13
1,205,140,775.28

467,420,053.27
20,002,263.00
116,465,315.08
397,152,823.35
6,859,507.79
46,577,111.86
5,180,438.75
74,160.00
8,048,897.71
12,073,346.56
1,524,954.00
20,844,091.18
14,538,673.47
24,733,364.11
1,141,495,000.13

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

   18,545,639.92
     1,801,390.88
     3,824,584.40
     1,877,688.50
     2,277,631.60
     2,391,515.76
      168,406.00
      114,957.60
31,001,814.66

14,675,021.67
1,787,034.96
3,040,843.40
2,114,134.40
1,952,082.33
279,840.75
356,725.80
24,205,683.31

หมายเหตุที่ 19 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
			

บ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ                
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอืน่
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ						

52 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

Annual Report 2016

หมายเหตุที่ 20 ค่าตอบแทน
			

   2559
ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอืน่
รวมค่าตอบแทน							

      419,000.00
    2,625,029.00
  13,448,614.00		
16,492,643.00

หมายเหตุที่ 21 ค่าใช้สอย
			

   2559
ค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างทีป่ รึกษา
ค่าใช้จา่ ยในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จา่ ยผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอืน่
รวมค่าใช้สอย							

  53,545,376.54
  20,863,063.06
  17,460,047.54
129,699,452.50
      813,191.00
    3,581,000.00
  35,591,595.16
  88,595,160.20
      970,677.91
      661,173.40
  56,718,900.30		
408,499,637.61

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

(หน่วย : บาท)
2558
388,600.00
2,634,780.78
12,323,134.90
15,346,515.68

(หน่วย : บาท)
2558
48,959,826.44
26,065,614.69
6,874,820.41
138,274,580.84
588,729.00
1,415,200.00
33,596,471.27
81,028,410.40
1,662,357.39
636,552.24
53,940,015.55
393,042,578.23

Department of Probation

53

รายงานประจ�ำปี 2559

หมายเหตุที่ 22 ค่าวัสดุ
			

    2559
ค่าวัสดุ
ค่าเชือ้ เพลิง
ค่าครุภณ
ั ฑ์มลู ค่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ							

    73,089,511.56
    17,589,961.17
        724,502.64
91,403,975.37

หมายเหตุที่ 23 ค่าสาธารณูปโภค
			

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�ำ้ ประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณียโ์ ทรเลข    
รวมค่าสาธารณูปโภค						

    2559
   27,922,340.95
     2,737,039.68
   10,073,594.98
     1,131,731.44
     8,974,378.40
50,839,085.45

27,602,008.79
2,486,747.61
9,832,386.86
1,020,246.88
9,256,176.84
50,197,566.98

    2559

(หน่วย : บาท)
2558

    8,136,102.93
   24,718,561.09
         17,848.91
         16,600.00
32,889,112.93

10,940,145.73
23,768,080.65
17,848.91
2,389,599.29
37,115,674.58
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77,909,441.87
17,888,901.14
1,587,505.58
97,385,848.59

(หน่วย : บาท)
2558

หมายเหตุที่ 24 ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพืน้ ฐาน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย				

(หน่วย : บาท)
2558
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หมายเหตุที่ 25 ค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค
			

   2559

(หน่วย : บาท)
2558

ค่าใช้จา่ ยอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ
             12,513,948.45
ค่าใช้จา่ ยโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
         ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนด�ำเนินงาน-ภาคครัวเรือน
    7,942,120.00
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ ด�ำเนินงาน-ภาคธุรกิจ   
        72,690.00
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนินงานอืน่
      538,350.00
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ การลงทุน-ธุรกิจภาคเอกชน
         4,432.00
รวมรวมค่าใช้จา่ ยจากการอุดหนุนและบริจาค			
21,071,540.45

21,178,648.16
148,395.89
6,852,224.00
56,000.00
355,200.00
28,590,468.05

หมายเหตุที่ 26 ค่าใช้จา่ ยอืน่
			

   2559
ก�ำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยอืน่
รายการระหว่างกัน - ภายใต้หน่วยงานเดียวกัน
รวมค่าใช้จา่ ยอืน่ 							

   3,817,338.80
   3,548,136.30
(2,481,562.12)		
4,883,912.98		

(หน่วย : บาท)
2558
559,348.42
642,089.00
(192,980.04)
1,008,457.38

ต้นทุนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2558
จ�ำนวนเงินที่
ใช้(บาท)

ผลการด�ำเนิน
งาน(ราย)

ต้นทุนต่อหน่วย

การตรวจพิสจู น์

271,951,584.08

113,944

2,386.71

การฟืน้ ฟูแบบควบคุมตัว
การฟืน้ ฟูแบบไม่ควบคุมตัว
การสืบเสาะและพินจิ
การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฯ

488,578,182.02
177,347,598.75
394,778,711.61
431,348,231.31

21,428
88,572
103,059
204,366
531,369

22,800.92
2,002.30
3,830.61
2,110.67
3,319.74

ชือ่ กิจกรรม

รวม

1,764,004,307.77

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ส่วนที่

4

ผลงานสำ�คัญ

ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยอาชญากรรม
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การบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เมือ่ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบมาตรการบูรณาการแก้ไขฟืน้ ฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดและแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด 2) การดูแลช่วยเหลือสร้างงานสร้างอาชีพ 3) การน�ำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิด นอกเหนือมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวแล้ว ส�ำนักงานคุมประพฤติจะท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ผ่านกลไก
ระดับจังหวัด คือ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมระดับจังหวัดและกลไกระดับต�ำบล คือ คณะกรรมการ
ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน  ทัง้ หมดนีเ้ พือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและสร้างความยัง่ ยืนในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน
การท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บูรณาการการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 กรมคุมประพฤติกบั ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ทำ� บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือใน
การจัดให้ผถู้ กู คุมความประพฤติทำ� งานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดให้ผกู้ ระท�ำผิดมี
โอกาสท�ำงานบริการสังคมตามเงือ่ นไขทีศ่ าลสัง่ คุมความประพฤติ และได้เรียนรูก้ ารสร้างคุณค่าและความภาคภูมใิ จให้กบั
ตนเอง รวมทัง้ ฝึกความมีวนิ ยั และความรับผิดชอบอันน�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูถ้ กู คุมความประพฤติให้เป็นไป
ในทางทีด่ ขี นึ้
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ในเบือ้ งต้น กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว โดยได้จดั โครงการรวมพลคน
คุมประพฤติ ป้องกันภัยอาชญากรรมในพืน้ ที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการให้ผถู้ กู คุมความประพฤติรว่ มท�ำกิจกรรมอาสาจราจรกับเจ้าพนักงานต�ำรวจโดยการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน  1,112  คน ใช้งบประมาณ จ�ำนวน 116,000  บาท
(หนึง่ แสนหนึง่ หมืน่ หกพันบาทถ้วน) และทัง้ สองหน่วยงานจะด�ำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในระดับพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศต่อไป

เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2559  กรมคุมประพฤติกบั มูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ งุ้ เน้นให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภัยจากอุบตั เิ หตุอนั เนือ่ งมาจากการใช้รถใช้ถนนได้รว่ มกันท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ
ท�ำงานบริการสังคมเพือ่ สร้างจิตส�ำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สืบเนือ่ งมาจากตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติ
เห็นชอบกับข้อเสนอของกระทรวงยุตธิ รรมตามแนวทางการขับเคลือ่ นการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนตลอด
ทัง้ ปี โดยผูก้ ระท�ำผิดตามพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 และผูข้ บั รถโดยประมาทต้องท�ำงานบริการสังคมประเภท
งานทีเ่ กีย่ วกับการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้ผกู้ ระท�ำผิดได้ตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองทีม่ ผี ลกระทบต่อผูอ้ นื่
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โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจคุมประพฤติ
1. กิจกรรมการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุตธิ รรมชุมชน) เพือ่ ให้ยวุ ยุตธิ รรมชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักและกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือก สร้างความปรองดอง ความสามัคคีและ
ความยุตธิ รรมให้เกิดขึน้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ เห็นความส�ำคัญ ในเรือ่ งความเสมอภาค เคารพในความ
แตกต่าง เข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสว่ นร่วม ในการสร้างเครือข่ายในชุมชนเพือ่ เผยแพร่หลักค�ำสอน
ของศาสนาน�ำไปสูส่ นั ติสขุ ในชุมชน ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส รวมทัง้ หมด 288 คน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 918,375 บาท
(เก้าแสนหนึง่ หมืน่ แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
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2. กิจกรรมการจัดค่ายแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในคดียาเสพติด (ค่ายภูมบิ ตุ รา) เพือ่ ให้ผถู้ กู คุมความประพฤติคดี
ยาเสพติดได้รบั การแก้ไขฟืน้ ฟูให้สอดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรมชุมชน สร้างจิตส�ำนึกในการรักชาติและเฝ้าระวังไม่ให้เข้าไป
เกีย่ วข้องกับปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงและการก่อความไม่สงบ รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับยาเสพติด เข้าใจ
ตนเองและผูอ้ นื่ เห็นคุณค่าตนเอง มีแนวทางในการแก้ปญ
ั หาและการด�ำเนินชีวติ ทีป่ กติสขุ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
ผูถ้ กู คุมความประพฤติคดียาเสพติด ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล
และนราธิวาส รวมทั้งหมด 2,735 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,321,814 บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยสิบสีบ่ าทถ้วน)
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3. กิจกรรมการนิเทศและติดตามผลผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน)
เพือ่ สรุปผลและถอดบทเรียนการท�ำงานตามโครงการนิเทศและติดตามผลผูผ้ า่ นการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม
(ยุวยุติธรรมชุมชน) เพื่อใช้จัดท�ำแผนและแนวทางการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ใน
ปีงบประมาณต่อไป ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผูผ้ า่ นการอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุตธิ รรมชุมชน)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส รวมทั้งหมด 214 คน
ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 298,424 บาท (สองแสนเก้าหมืน่ แปดพันสีร่ อ้ ยยีส่ บิ สีบ่ าทถ้วน)
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4. กิจกรรมการนิเทศและติดตามผลการด�ำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในภารกิจคุมประพฤติ เพือ่ สรุปผลและวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในภารกิจคุมประพฤติ เพือ่ ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนผูป้ ฏิบตั งิ านชุมชนของส�ำนักงานคุมประพฤติในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทราบปัญหาในการด�ำเนินงาน ก�ำหนดแนวทางและวางแผนในการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและผูอ้ ำ� นวยการในส่วนกลาง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานชุมชน และเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน รวมทัง้ หมด 52 คน
ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ 188,409 บาท (หนึง่ แสนแปดหมืน่ แปดพันสีร่ อ้ ยเก้าบาทถ้วน)
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โครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559  กรมคุมประพฤติได้จดั โครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม  เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ และส่งเสริมก�ำลังใจ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุตธิ รรม ผูม้ คี วามดีความชอบและมีผลการปฏิบตั งิ านตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการประกาศเกียรติคณ
ุ
ซึง่ มีหลักเกณฑ์อาทิเช่น เป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดสรรจากส�ำนักงานคุมประพฤติ ทัง้ ยังเป็นผูท้ รี่ กั ษาระเบียบวินยั และจริยธรรม
เคร่งครัดเป็นแบบอย่างทีด่ ี เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�ำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และปฏิบตั งิ านคดีหลายภารกิจ โดยเป็น
งานควบคุมสอดส่องและหรืองานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด และสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมภารกิจงานกรมคุมประพฤติ
ในปี พ.ศ. 2559 มีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รบั การประกาศเกียรติคณ
ุ ดังนี้   
1. การเสนอขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม เข้ารับมอบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ จ�ำนวน 61 คน แบ่งเป็น
1.1 ชัน้ ที่ 6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จ�ำนวน 7 คน
1.2 ชัน้ ที่ 7 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จ�ำนวน 54 คน
(รายชือ่ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 32 ข ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 หน้า 8 - 9 )

2. การประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรมดีเด่น มีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุตธิ รรม ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม จ�ำนวน 77 คน
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3. การประกาศเกียรติคณ
ุ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ทีป่ ฏิบตั งิ านมาเป็นเวลา 25 ปี ขึน้ ไป
มีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ได้รบั ใบประกาศเกียรติคณ
ุ จ�ำนวน 261 คน
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติได้เสนอผลงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม เข้ารับการประกาศ
เกียรติคุณเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุตธิ รรม ได้รบั การเชิดชูเกียรติเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 6 คน

โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ น
โครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุตธิ รรม  เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงยุติธรรม ในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่   โดยการอบรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด กระทั่งปัจจุบันได้ขยายบทบาท
ของอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรม นับได้วา่ อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นตัวคูณเชือ่ มโยง
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างไรก็ตามการด�ำเนินการที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่มีอาสาสมัครปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ระดับอ�ำเภอและระดับต�ำบล
แต่ยังไม่ครอบคลุมระดับหมู่บ้าน ดังนั้น หากสามารถส่งเสริมให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจของ
กระทรวงยุติธรรมให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้านทั่วประเทศแล้ว ย่อมเท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนประชาชนได้เข้าถึง
การอ�ำนวยความยุตธิ รรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและทัว่ ถึง น�ำไปสูก่ ารลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคม อีกทัง้ เพือ่
เสริมสร้างให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนสามารถ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวได้ดว้ ยตนเอง กรมคุมประพฤติโดยกองกิจการชุมชนและบริการสังคม ร่วมกับส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัด/สาขาทีม่ คี วามพร้อม ได้จดั ให้มโี ครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบตั งิ านในภารกิจด้านต่างๆ ทัง้ ในและนอกส�ำนักงานคุมประพฤติได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
และขับเคลือ่ นช่วยเหลือภารกิจของกรมคุมประพฤติเพือ่ ความสงบสุขของประชาชนในชุมชนและสังคม
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ข้อมูลการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ น
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติมอี าสาสมัครคุมประพฤติทวั่ ประเทศ รวมจ�ำนวน 20,319 คน
- ส่วนกลาง จ�ำนวน 1,490 คน
- ส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 18,829 คน

2. ในช่วงไตรมาส 1 -3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการอบรม (อสม.) เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ ให้มี อ.ส.ค. ประจ�ำอยูท่ กุ หมูบ่ า้ นทัง้ จังหวัด โดยน�ำร่องใน 4 จังหวัด มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวมจ�ำนวน
2,835 คน ดังนี้
- จังหวัดกาญจนบุรี จ�ำนวน 854 คน
- จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 893 คน
- จังหวัดระนอง จ�ำนวน 169 คน
- จังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน 919 คน

3. นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2559 กรมคุมประพฤติดำ� เนินการอบรม (อสม.) เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุตธิ รรม ระดับหมูบ่ า้ นเพิม่ เติมอีกใน 30 จังหวัด (โดยส�ำนักงานคุมประพฤติจำ� นวน 39 แห่ง) มีผเู้ ข้ารับการอบรมรวมจ�ำนวน
3,999 คน ดังนี้
- จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 113 คน
- จังหวัดเชียงรายสาขาเทิง จ�ำนวน 130 คน
- จังหวัดตราด จ�ำนวน 88 คน
- จังหวัดเชียงรายสาขาเวียงป่าเป้า จ�ำนวน 108 คน
- จังหวัดสุโขทัย จ�ำนวน 167 คน
- จังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำนวน 76 คน
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- จังหวัดอ่างทอง จ�ำนวน 80 คน
- จังหวัดมหาสารคาม จ�ำนวน 100 คน
- จังหวัดนครสวรรค์ จ�ำนวน 72 คน
- จังหวัดมหาสารคามสาขาพยัคฆภูมพิ สิ ยั จ�ำนวน 128 คน
- จังหวัดบุรรี มั ย์ จ�ำนวน 504 คน
- จังหวัดบุรรี มั ย์สาขานางรอง จ�ำนวน 81 คน
- จังหวัดชัยภูมิ จ�ำนวน 107 คน
- จังหวัดชัยภูมสิ าขาภูเขียว จ�ำนวน 60 คน
- จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน 68 คน
- จังหวัดตาก สาขาแม่สอด จ�ำนวน 67 คน
- จังหวัดสมุทรสาคร จ�ำนวน 70 คน
- จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 129 คน
- จังหวัดพะเยา จ�ำนวน 68 คน
- จังหวัดนครราชสีมาสาขาสีควิ้ จ�ำนวน 61 คน
- จังหวัดบึงกาฬ จ�ำนวน 77 คน
- จังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ จ�ำนวน 138 คน
- จังหวัดนครพนม จ�ำนวน 61 คน
- จังหวัดนครราชสีมาสาขาพิมาย จ�ำนวน 145 คน
- จังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน 94 คน
- จังหวัดสตูล จ�ำนวน 54 คน
- จังหวัดนราธิวาส จ�ำนวน 86 คน
- จังหวัดชุมพร จ�ำนวน 60 คน
- จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวน 91 คน
- จังหวัดกาฬสินธุ์ จ�ำนวน 159 คน
- จังหวัดสงขลา จ�ำนวน 64 คน
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 92 คน
- จังหวัดพัทลุง จ�ำนวน 65 คน
- จังหวัดตรัง จ�ำนวน 82 คน
- จังหวัดหนองบัวล�ำภู จ�ำนวน 100 คน - จังหวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม จ�ำนวน 60 คน
- จังหวัดแพร่ จ�ำนวน 85 คน
- จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 75 คน
- จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�ำนวน 134 คน
4. สรุป ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมคุมประพฤติจะมีอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศ รวมจ�ำนวน
26,672 คน
- ส่วนกลาง จ�ำนวน 1,218 คน**
- ส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 25,454 คน
** จ�ำนวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เนือ่ งจาก อ.ส.ค.พ้นจากสภาพการเป็น อ.ส.ค. เช่น ตาย ลาออก
  และไม่ผา่ นการประเมิน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 59
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โครงการเชิงกลยุทธ์

ชือ่ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติประจ�ำปี พ.ศ. 2558
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ทจี่ ะเติบโต
ไปเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติในอนาคต หากเด็กและ
เยาวชนได้รบั การดูแลอย่างถูกต้อง ได้รบั การส่งเสริมให้มี
ความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรมและปลูกฝังให้มจี ติ ส�ำนึกทีด่ ตี อ่
ตนเองและผูอ้ นื่ ย่อมจะท�ำให้ครอบครัว สังคมและประเทศ
ชาติมคี วามมัน่ คงผาสุข และทีส่ ำ� คัญตัวเด็กเองก็จะสามารถ
แสวงหาความผาสุขภายในจิตใจตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พิง
สิง่ ภายนอกทีฟ่ มุ่ เฟือย หรืออบายมุข อย่างไรก็ตามปัจจุบนั
มีรายงานการวิจัยหลายเรื่องในประเทศไทยที่ชี้ให้เห็น
ปัญหาของเด็กและเยาวชน ทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น การลักขโมย การเสพ
หรือเกีย่ วข้องกับยาเสพติด การใช้ความรุนแรง การก่อคดี
ข่มขืนและอาชญากรรมอื่นๆจนเป็นเหตุให้ถูกจับเข้าสู่
กระบวนการยุตธิ รรม
เด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำผิดบางส่วนจะมีวธิ กี าร
แก้ไขฟืน้ ฟูโดยใช้สถานทีค่ วบคุมและฝึกอบรมภายในความ
รับผิดชอบของกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน แต่
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 60 ของเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำ
ผิดทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม ศาลได้วนิ จิ ฉัยให้เด็กและ
เยาวชนเข้าสูก่ ระบวนการ คุมประพฤติ ซึง่ มีพนักงานคุม
ประพฤติของกรมคุมประพฤติดแู ลช่วยเหลือ ดังนัน้ กรมคุม
ประพฤติในฐานะหน่วยงานซึง่ ท�ำหน้าทีใ่ นการแก้ไขฟืน้ ฟูผู้
กระท�ำผิดในชุมชน โดยมีเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำผิดเป็น
ส่วนหนึง่ ของกลุม่ เป้าหมายในการช่วยเหลือดูแล จึงจ�ำเป็น
ต้องพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะทางธรรมชาติ
รวมทัง้ สภาพปัญหาความต้องการของเด็กและเยาวชนด้วย
อนึ่ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 6) พระองค์ได้ทรงก่อตัง้ กิจการลูกเสือไทย
โดยทรงมีพระราชปรารภว่าเพือ่ เป็นการฝึกเด็กชายปฐมวัย
ให้มคี วามรูท้ างเสือป่า เมือ่ เติบโตขึน้ จะได้รจู้ กั หน้าทีแ่ ละ
ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชาติบา้ นเมือง นอกจากนี้
พระองค์ยงั ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพือ่
ให้ประชาชนรูจ้ กั การประหยัด การเก็บออม มีสถานทีเ่ ก็บ
รักษาทรัพย์สนิ เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจร
ผูร้ า้ ย จึงทรงริเริม่ จัดตัง้ คลังออมสินทดลองขึน้ ซึง่ ต่อมาคือ
ธนาคารออมสินในปัจจุบัน จากพระมหากรุณาธิคุณของ
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังกล่าว กรมคุม
ประพฤติในฐานะเป็นหน่วยงานราชการทีม่ ภี ารกิจหลักใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน จึงเห็นควรประสาน
ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ซึง่ เป็นสถาบันการเงินทีม่ ี
ภารกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบนพืน้ ฐานของปรัชญา
กรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในทางที่จะมุ่งมั่นให้เป็น
สถาบันทางการเงินที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความมั่นคง
ภายใต้สภาพสังคม และสิง่ แวดล้อมทีด่ เี พือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืน
โดยประสานความร่วมมือเพือ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมการแก้ไข
ฟืน้ ฟูพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทีก่ ระท�ำผิด อันเป็นการ
ป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนต้องเติบโตเป็นอาชญากรใน
อนาคต ด้วยการจัดโครงการค่ายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนที่ ถูกคุมความประพฤติด้วยรูปแบบ
ค่ายลูกเสือ เพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีเจตคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง
และผู้อื่น ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นและ
สิง่ แวดล้อม รูจ้ กั วางแผนชีวติ และมีเป้าหมายในการด�ำเนิน
ชีวิตตลอดจนได้รับการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพที่
เหมาะสม ก่อเกิดทักษะชีวิตอันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในเด็กและเยาวชน เพือ่ เป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ี
คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ การพั ฒ นาประเทศชาติ สมดั ง พระ
ราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ
เด็ ก และเยาวชนรู ้ จั ก หน้ า ที่ และประพฤติ ต นให้ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชาติบา้ นเมือง
การด� ำ เนิ น การส� ำ หรั บ โครงการค่ า ยพั ฒ นา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
เป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากการประสานความร่วมมือโดยการ
ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุมประพฤติกบั
ธนาคารออมสินมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
มาจากธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนือ่ งจากการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาพบ
ว่าเด็กและเยาวชนผ่านการคุมประพฤติมากกว่าร้อยละ 96
ถือว่าเป็นสถิติที่น่าพอใจ เนื่องจากในภาพรวมเด็กและ
เยาวชน มีการผิดเงือ่ นไขการคุมประพฤติรอ้ ยละ 18 จึงถือ
เป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ในการดูแลเด็กและเยาวชนให้
ประสบผลส�ำเร็จต่อไป
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การด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาของกรมคุมประพฤติ
1. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติประจ�ำ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ซึง่ กรมคุมประพฤติจดั ร่วมกับธนาคารออมสิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นครัง้ แรก
โดยมีสำ� นักงานคุมประพฤติทเี่ ข้าร่วม โครงการ 4 ส�ำนักงานคือ
1. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี
2. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดขอนแก่น
3. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
4. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดตรัง
มีผผู้ า่ นการอบรมตามโครงการฯ จ�ำนวน 245 ราย ใช้งบประมาณจ�ำนวน 824,700 บาท
2. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557
โดยมีสำ� นักงานคุมประพฤติทเี่ ข้าร่วม โครงการ 12 ส�ำนักงานคือ
1. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานี
2. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสระบุรี
3. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี
4. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดฉะเชิงเทรา
5. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดขอนแก่น
6. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาฬสินธุ์
7. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
8. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบูรณ์
9. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดพิษณุโลก
10. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเพชรบุรี
11. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
12. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดตรัง
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 612 ราย ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 1,550,000 บาท
3. โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
โดยมีสำ� นักงานคุมประพฤติทเี่ ข้าร่วม โครงการ 10 ส�ำนักงานคือ
1. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนนทบุรี
2. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี
3. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดจันทบุรี
4. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
5. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสกลนคร
6. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
7. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดก�ำแพงเพชร
8. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุโขทัย
9. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
10. ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 516 รายได้รับงบประมาณสนับสนุนจ�ำนวน 1,550,000 บาท
อยูร่ ะหว่างการติดตามผลเชิงคุณภาพ
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วัตถุประสงค์
โดยได้กำ� หนดวัตถุประสงค์สำ� หรับโครงการดังกล่าวไว้ ดังนี้
1. เพือ่ เสริมสร้างทักษะชีวติ ให้แก่เด็กและเยาวชนทีถ่ กู คุมความประพฤติ ให้มเี จตคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง การตระหนักรู้
ในตนเอง รูจ้ กั และเข้าใจในตนเองรวมถึงการเห็นคุณค่าของตนเองและผูอ้ นื่ และเรียนรูท้ กั ษะการแก้ปญ
ั หา
2. เพือ่ ให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดของตนต่อผูอ้ นื่ และต่อสังคม
3. เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต มิให้หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�ำ้
4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
และรูจ้ กั การออม
ทัง้ นี้ รวมมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 1,373 คน ในส่วนของการติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน
ทีผ่ า่ นการอบรมพบว่าควรด�ำเนินกิจกรรมทีส่ อดแทรกการสร้างเสริมแรงจูงใจเสริมแรง เพือ่ ทีจ่ ะยกระดับความมัน่ ใจในตนเอง
ควรเพิม่ กิจกรรมในรูปแบบทีเ่ น้นย�ำ้ ด้านการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดของตนต่อผูอ้ นื่ และสังคมให้มาก
ขึน้ และควรน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนคติในการประกอบอาชีพและการรูจ้ กั การออม มาสอดแทรกในกิจกรรมลูกเสือ
ให้มากขึน้ เพือ่ เน้นย�ำ้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง จึงได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โปรแกรมการจัดค่ายพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนฯเพือ่ ให้เด็กและเยาวชนมีความรูเ้ กีย่ วกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
ชีวติ มิให้หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ และให้เด็กและเยาวชนมีทศั นคติทตี่ อ่ การประกอบอาชีพและรูจ้ กั การออมมากยิง่ ขึน้ เพราะ
จากการติดตามผลพบว่าเด็กและเยาวชนทีผ่ า่ นโครงการฯสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคุมประพฤติจนพ้นการคุมประพฤติ
ด้วยดีรอ้ ยละ 96 ส่วนในปีงบประมาณ 2558 อยูร่ ะหว่างการติดตามผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดค่ายฯ เป็นเงินจ�ำนวน 1,650,000
บาท ส�ำหรับส�ำนักงานคุมประพฤติทเี่ ข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 10 แห่ง และเป็นงบประมาณส�ำหรับโครงการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพือ่ พัฒนาหลักสูตรโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ เป็นเงิน
จ�ำนวน 350,000 บาท รวมเป็นเงินทีส่ นับสนุนทัง้ สิน้ 2,000,000 บาท จากการด�ำเนินโครงการฯ มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
โครงการทัง้ สิน้ จ�ำนวน 502 คน
วิธดี ำ� เนินการ
1. การประสานข้อมูลกับธนาคารออมสิน โดยการสรุปผลการด�ำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในปีทผี่ า่ นมา
2. ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติจดั ท�ำแบบส�ำรวจความประสงค์ในการด�ำเนินการมายังส�ำนักงานคุมประพฤติ
3. ธนาคารออมสินและส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติประชุมร่วมกันพัฒนารูแบบกิจกรรมในการจัดโครงการและ
ร่วมกันคัดเลือกส�ำนักงานคุมประพฤติในการด�ำเนินการโดยพิจารณาถึง ความพร้อมในพืน้ ที่ การมีหน่วยงานรองรับส�ำหรับ
การศึกษาดูงานและปริมาณคดีเด็กและเยาวชน
4. ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติประชุมส�ำนักงานเพือ่ แจ้งข้อมูล ชีแ้ จงโครงการและ แนวทางการด�ำเนินโครงการ
5. ส�ำนักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งด�ำเนินการประสานงานในพืน้ ทีต่ ามแนวทางทีส่ ำ� นักพัฒนาการคุมประพฤติ
ชีแ้ จงและประสานข้อมูล 3 ฝ่าย โดยมีสำ� นักพัฒนาการคุมประพฤติประสานงาน ก�ำหนดรูปแบบหลักสูตรและจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละส�ำนักงาน
6. ส�ำนักงานแต่ละแห่งด�ำเนินการจัดโครงการและรายงานผลกลับส�ำนักพัฒนาการ คุมประพฤติ
7. ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติสรุปผลการด�ำเนินงานให้ผบู้ ริหารและธนาคารออมสินทราบ
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การพัฒนาโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนระบบงานคุมประพฤติ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนัก
พัฒนาการคุมประพฤติได้ประสานกับธนาคารออมสินใน
การสรุปผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า ความ
เข้าใจร่วมกันของผูด้ ำ� เนินการจัดโครงการเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ
มาก รวมทั้ ง เมื่ อ เด็ ก และเยาวชนต้ อ งกลั บ ไปอยู ่ กั บ
ครอบครัวจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองอย่างจริงจัง
ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติรว่ มกับธนาคารออมสินจึงได้
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นากิ จ กรรมส� ำ หรั บ
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระบบงาน
คุมประพฤติขนึ้ โดยมีพนักงานคุมประพฤติและครูลกู เสือ
ในพื้ น ที่ ที่ ผ ่ า นประสบการณ์ ก ารจั ด ค่ า ยฯมาพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนในประเด็น
แนวคิดทีไ่ ด้จาการด�ำเนินการจัดค่าย สรุปผลได้ดงั นี้
1. การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจร่วมกันของทีมงาน
ทีจ่ ะจัดค่าย ซึง่ ได้แก่ครูลกู เสือ และพนักงานคุมประพฤติ
หมายถึงพนักงานคุมประพฤติผรู้ บั ผิดชอบโครงการต้องมี
ความรูใ้ นกระบวนการลูกเสือและสามารถน�ำองค์ความรู้
จากกระบวนการลูกเสือไปต่อยอดเพือ่ น�ำเด็กและเยาวชน
กลุม่ นี้ ไปด�ำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ตอ่
สังคม สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จในคุณค่าของตนเอง
2. การน�ำครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อพัฒนา
สัมพันธภาพ ความรักและความผูกพันห่วงใยของบุคคลในครอบครัวตลอดจนรับรูแ้ นวทางการดูแลเด็กและเยาวชนเมือ่ กลับ
สูส่ งั คมต่อไป
3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนพื้นที่ การตัดค่ายเป็นเครื่องมือในการสร้างพันธะสัญญาร่วมกันระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ปัจจัยความส�ำเร็จคือติดตามผลและการดูและเด็กและเยาวขนอย่างต่อเนือ่ งของพนักงานคุมประพฤติ
ครูลกู เสือ อาสาสมัครคุมประพฤติและชุมชน
ซึ่งกิจกรรมลูกเสืออยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นหลักสูตรมาตรฐานส�ำหรับการดูแลเด็กและเยาวชนในระบบงาน
คุมประพฤติตอ่ ไป
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TO BE NUMBER ONE
กรมคุมประพฤติ เริม่ น�ำโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาใช้เพิม่
ประสิทธิภาพงานแก้ไขฟืน้ ฟูผถู้ กู คุมความประพฤติและผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เมือ่ ปี 2557 ต่อมาในปี
2558 พลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม มีดำ� ริให้กรมคุมประพฤติบรู ณาการโครงการรณรงค์ปอ้ งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เข้าสูภ่ ารกิจงานประจ�ำ เพือ่ ให้ดำ� ริดงั กล่าวสัมฤทธิผล กรมคุมประพฤติ
จึงก�ำหนดเป้าหมายทีจ่ ะสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดจัดตัง้ และด�ำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ได้ครบทุก
จังหวัดภายในปี 2560 ซึง่ ปัจจุบนั หน่วยงานในสังกัดสามารถจัดตัง้ และด�ำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แล้ว
จ�ำนวน 36 ชมรม ใน 27 จังหวัด มีสมาชิกรวมทัง้ สิน้ 12,778 คน
ผลการด�ำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ�ำนวน
3,340,000 บาท (สามล้านสามแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
- แต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะท�ำงานโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE กรมคุมประพฤติ
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 7 ชมรม ประกอบด้วย ชมรม TO BE
NUMBER ONE ของศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว), ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 (ประจ�ำ
ศาลแขวงธนบุร)ี , ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสระบุร,ี อุบลราชธานี, อุดรธานี, พิษณุโลก และเพชรบุรี เข้าร่วมจัดบูธและ
เฝ้ารับเสด็จในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ Hall 9 ศูนย์
การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
- จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ชีแ้ จงและให้ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ให้กบั ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 50 แห่ง
- จัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานโครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE ให้กบั ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัด 36 แห่ง ส�ำหรับใช้จดั กิจกรรมจิตอาสา/ งาน
บริการสังคม และกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดให้กบั สมาชิก จ�ำนวน 642,132 บาท (หกแสนสีห่ มืน่ สองพันหนึง่ ร้อยสามสิบ
สองบาท)
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โครงการพนักงานคุมประพฤติประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
แบบควบคุมตัว (หน่วยกึง่ ถาวร)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายของ พลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ก�ำหนด
ให้มกี ารด�ำเนินงานฟืน้ ฟูฯในสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯแบบควบคุมตัวให้มคี ณ
ุ ภาพมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง โดยก�ำหนดให้มี
สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยกึง่ ถาวร) ซึง่ มีลกั ษณะดังนี้
1. มีแผนการด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน และได้รบั งบประมาณต่อเนือ่ ง
2. มีบคุ ลากรปฏิบตั งิ านฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดต่อเนือ่ ง
3. มีเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมคุมประพฤติประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ
4. มีการด�ำเนินงานตามมาตรฐานสถานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
5. มีการด�ำเนินงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดอย่างบูรณาการกับหน่วยงานในพืน้ ที่
ตามนโยบายดังกล่าว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรม
คุมประพฤติและผูบ้ ริหารได้เข้าพบเพือ่ ประสานความร่วมมือกับผูบ้ ริหารของหน่วยงานพหุภาคีอนั ได้แก่ กองทัพบก กองทัพ
เรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารพัฒนา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
ในการส่งพนักงานคุมประพฤติเข้าไปปฏิบตั งิ านประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร) กรมคุมประพฤติได้จดั อบรม
พนักงานคุมประพฤติทจี่ ะไปปฏิบตั งิ านประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ(หน่วยกึง่ ถาวร) ขึน้ ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์
2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 62
คน และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติในพืน้ ทีต่ งั้ ของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดฯ (หน่วยกึง่ ถาวร)
จ�ำนวน 45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานประจ�ำสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ เกิดความรู้
ความเข้าใจ แนวทางในการด�ำเนินงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง กฎหมายและระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การประสานงานระหว่างส�ำนักงานคุมประพฤติกบั สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยพลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธมี อบวุฒบิ ตั รและ
ปิดการอบรม โดยกรมคุมประพฤติได้เชิญผูบ้ ริหารหน่วยงานภาคี เข้าร่วมในพิธเี พือ่ รับตัวพนักงานคุมประพฤติไปปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร)

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

73

รายงานประจ�ำปี 2559

พนักงานคุมประพฤติ เริม่ ปฏิบตั งิ านในสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2559 โดยมี
บทบาทหน้าทีใ่ นการปฐมนิเทศให้ความรูเ้ รือ่ งพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545 การประสานงาน
ระหว่างส�ำนักงานคุมประพฤติกบั สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร) การบูรณาการกับหน่วยงานสนับสนุนในพืน้ ที่ การ
ให้คำ� แนะน�ำเรือ่ งการดูแลและสงเคราะห์ผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ การปัจฉิมนิเทศและติดตาม ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯไปพบพนักงาน
คุมประพฤติภายหลังผ่านการฟืน้ ฟูฯจากสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร)
ทัง้ นี้ กรมคุมประพฤติ ได้จดั การอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติปฏิบตั งิ านประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การ
ฟืน้ ฟูฯ (หน่วยกึง่ ถาวร)อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ดำ� เนินงานและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว เป็นโครงการตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา) ที่ได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของสถานที่
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว รวมถึงคุณภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด โดยเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง และการให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ และพนักงาน
คุมประพฤติ จ�ำนวน 6 หลักสูตร โดยได้รับความร่วมมือในการจัดโครงการฯ จาก ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สงขลา และศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
ในการอบรมบุคลากรกว่า 1,400 ราย ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน - กันยายน 2559 โดยโครงการดังกล่าวได้รบั การสนับสนุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : พืน้ ฐาน 1
กรมคุมประพฤติได้จดั การอบรมความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : พืน้ ฐาน 1 ให้กบั บุคลากร
ของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในสังกัดหน่วยงานพหุภาคี 72 แห่งทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พนักงานคุมประพฤติ
ที่ปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 619 คน โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี สงขลา และกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดจัดการอบรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ขอนแก่น เชียงใหม่ ราชบุรี สงขลา และปราจีนบุรี แห่งละ 3 รุน่ รวม 15 รุน่ และได้รบั ความร่วมมือจากวิทยากรจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ในพืน้ ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว เป็นต้น
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2. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : พืน้ ฐาน 2
กรมคุมประพฤติ ได้รว่ มกับส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี และกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
จัดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : พืน้ ฐาน 2 ซึง่ เป็นการให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั ติ ามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
เน้นการใช้งานเครือ่ งมือบ้าน ให้กบั บุคลากรสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ และพนักงานคุมประพฤติ
ประจ�ำสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู จ�ำนวน 3 รุน่ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 200 คน โดยวิทยากรจากศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว

3. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : ชุมชนบ�ำบัด
การอบรมหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง : ชุมชนบ�ำบัด เป็นการอบรมเพือ่ พัฒนาต่อยอดความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง ให้กบั บุคลากรสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และพนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 2 รุน่ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 208 คน
โดยวิทยากรจากศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

4. การฝึกทักษะการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว
การฝึกทักษะการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว เป็นการฝึกปฏิบตั ใิ นสถานทีจ่ ริงเพือ่ เพิม่ พูนทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูฯตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง ในส่วนของกระบวนการกลุม่ หรือชุมชนบ�ำบัด
(Therapeutic community) โดยเน้นการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม  (Active Participation) ณ ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยา
เสพติดลาดหลุมแก้ว เป็นระยะเวลา 10 วัน โดยได้อบรมให้กบั บุคลากรสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ 2 รุน่ จ�ำนวน 60 คน
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5. หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ
หลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหารส�ำหรับสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ เป็นการจัดสัมมนาให้กบั ผูบ้ ริหารสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ
ในสังกัดหน่วยงานพหุภาคี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติทเี่ ป็นทีต่ งั้ ของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ และหน่วยงานส่วนกลาง
ของหน่วยพหุภาคีทกุ แห่ง รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 191 คน เพือ่ ให้ผบู้ ริหารได้รบั ทราบนโยบาย และทิศทางในการถ่ายโอนภารกิจ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด รวมทัง้ ได้มโี อกาสและเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน
โดยจัดให้มขี นึ้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

6. หลักสูตรการให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้น
หลักสูตรการให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้น เป็นการอบรมเพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎี แนวคิดทางจิตวิทยาการให้คำ�
ปรึกษา เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหา รวมทัง้ การฝึกทักษะ และเทคนิควิธกี ารในการให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้น เพือ่ ปรับ
พฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด โดยได้จดั อบรมให้กบั บุคลากรในสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ และพนักงาน
คุมประพฤติ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 123 คน

78 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

Annual Report 2016

การถ่ายโอนภารกิจการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบดั
ให้กบั กระทรวงสาธารณสุข
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายให้กรมคุมประพฤติถ่ายโอนภารกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดระบบบังคับบ�ำบัด ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบ�ำบัด เนือ่ งจากบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญโดยตรงด้านการบ�ำบัดรักษา ทั้งนี้ ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ได้มีค�ำสั่งที่ 8/2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางและการจัดระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ประธานคณะท�ำงานขับเคลื่อนแผนงานป้องกัน ปราบปรามและบ�ำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดและรองเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการร่วม อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินการดูแลสุขภาพการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของหน่วยงานสาธารณสุขและที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ของการปรับปรุงระบบการบ�ำบัดรักษา การให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพและดูแลบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมทัง้ ผูม้ อี าการทางจิตและประสาทจากยาเสพติด ตลอดจนพิจารณา
หามาตรการรองรับทางสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ยาเสพติด
กรมคุมประพฤติ ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และกรุงเทพมหานคร ซึง่ รับผิดชอบ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559
เป็นต้นมา สาระส�ำคัญของการถ่ายโอนภารกิจ มีดังนี้
1. ภารกิจด้านการตรวจพิสูจน์
กรมคุมประพฤติยงั คงรับผิดชอบด�ำเนินการตรวจพิสจู น์ ทัง้ นี้ ในระหว่างการตรวจพิสจู น์ พนักงานคุมประพฤติ
จะเตรียมความพร้อมผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์เพือ่ สร้างสัมพันธภาพและสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูร้ บั การตรวจพิสจู น์ยอมรับ
การเข้ารับการฟืน้ ฟูฯ โดยบุคลากรสาธารณสุขจะเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ในต�ำแหน่ง
แพทย์และผูท้ รงคุณวุฒิ ซึง่ จะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสถานพยาบาลทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ แต่ละราย ส่วนบุคลากรสังกัด
กรุงเทพมหานครจะเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในต�ำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ การแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูฯ นัน้ ให้สำ� นักงานคุมประพฤติเสนอรายชือ่ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการบ�ำบัดรักษายาเสพติดของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร เมือ่ ทัง้ สองต�ำแหน่งว่างลงหรือครบวาระ
2. ภารกิจด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย
2.1 การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร
เป็นผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ส่วนกรมคุมประพฤติดำ� เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมาย
ทัง้ นี้ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป
2.2 การด�ำเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว กรมคุมประพฤติจะด�ำเนินการจัดส่งตัว
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ไปยังสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทและหน้าทีใ่ นการดูแลคุณภาพและมาตรฐาน
ด้านการด�ำเนินงานของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ ด้านบุคลากรของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูฯ และด้านการดูแลสุขภาพร่างกาย
และจิตใจของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ
3. ภารกิจด้านกฎหมาย
กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการปรับแก้ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ระเบียบคณะกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ว่าด้วยการตรวจพิสจู น์ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในบางข้อ เป็นต้น การจัดท�ำประกาศกระทรวงยุตธิ รรม เช่น
การแต่งตัง้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยก�ำหนดให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
เพื่อให้ภารกิจด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย กรมคุมประพฤติได้จัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง กรมคุมประพฤติ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร และจัดชี้แจงเพื่อเตรียม
ความพร้อมของส�ำนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศในการรองรับ การปรับภารกิจการฟืน้ ฟูฯ ภายในเดือนตุลาคม 2559
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พระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559 มีหลักการใหม่ทคี่ วรรู้
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ประพฤติ พ.ศ. 2559 ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยพระราชบัญญัติฯ มีทั้งสิ้น 48 มาตรา มีหลัก
การใหม่ที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1)		การมีคณะกรรมการคุมประพฤติ
มีหน้าทีส่ ำ� คัญในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน
คุมประพฤติ (มาตรา 6 ถึง มาตรา 13)
(2)		อ�ำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ
ก� ำ หนดให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี อ� ำ นาจหน้ า ที่ ค รอบคลุ ม
ทุกกลุม่ เป้าหมายทีด่ แู ล (มาตรา 14 ถึง มาตรา 19)
(3)		มีบทบัญญัติก�ำหนดให้พนักงานคุมประพฤติเป็นต�ำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษ
ก�ำหนดให้พนักงานคุมประพฤติมสี ทิ ธิและหน้าที่ ตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด โดยก�ำหนดให้เป็นต�ำแหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษซึง่ สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่
ของพนักงานคุมประพฤติ (มาตรา 20 ถึง มาตรา 21)
(4) ระบบการส่งต่อผู้กระท�ำผิดระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ก�ำหนดการส่งต่อผูก้ ระท�ำผิดระหว่างศาลยุตธิ รรม กรมราชทัณฑ์ กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เรือนจ�ำ
ทหาร กับกรมคุมประพฤติ ไว้อย่างชัดเจน
ก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการสืบเสาะและพินจิ ของพนักงานคุมประพฤติ (มาตรา 23 ถึง มาตรา 29)
(5) ให้ศาลมีอ�ำนาจสั่งสืบเสาะและพินิจจ�ำเลยได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้ศาลสามารถใช้ดลุ ยพินจิ โดยมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาคดีครบถ้วนและเหมาะสม (มาตรา 30)
(6) พัฒนาระบบการให้บริการด้านความยุติธรรมแก่คู่ความและการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
เพือ่ ให้มกี ฎหมายรองรับกลไกการท�ำงาน รวมทัง้ มีมาตรการเสริมในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เช่น การด�ำเนินการ
เพือ่ สร้างความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ (มาตรา 36 ถึง มาตรา 39), มีสถานทีเ่ พือ่ การสงเคราะห์ (มาตรา 43)
(7) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน
ภาคประชาชนจะมีสว่ นร่วมในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชนมากขึน้ มีกฎหมายรองรับอาสาสมัครคุมประพฤติ
อย่างชัดเจน (มาตรา 44 ถึง มาตรา 45)

สรุปสาระส�ำคัญพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
1. ก�ำหนดบทนิยาม “การคุมประพฤติ”“ศาล”“การสืบเสาะและพินิจ”“ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ”“การคุม
ความประพฤติ”“ผูถ้ กู คุมความประพฤติ”“ส�ำนักงานคุมประพฤติ”“คณะกรรมการ”“พนักงานคุมประพฤติ”“อาสาสมัคร
คุมประพฤติ”“ยาเสพติด”“อธิบดี”และ“รัฐมนตรี”เพือ่ อธิบายความหมายของถ้อยค�ำทีใ่ ช้ในพระราชบัญญัตฯิ ซึง่ เกีย่ วข้อง
กับการคุมประพฤติทงั้ ในชัน้ ก่อนการพิจารณาคดี ชัน้ การพิจารณาคดี และชัน้ หลังการพิพากษาคดีของศาล (มาตรา 4)
2. หมวด 1 คณะกรรมการคุมประพฤติ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการคุมประพฤติ  ซึง่ มีคณะกรรมการ จ�ำนวน 23 คน
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการและมีอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำ� นาจหน้าที่ ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานคุมประพฤติ เพือ่ ให้สอดคล้อง
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กับภารกิจด้านการคุมประพฤติ ก�ำหนดมาตรฐานการด�ำเนินงานต่างๆ ของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตนิ ี้ รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ (มาตรา 6 ถึง มาตรา 13)
3. หมวด 2 อ�ำนาจหน้าทีข่ องผูป้ ฏิบตั งิ าน ก�ำหนดให้พนักงานคุมประพฤติมอี ำ� นาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตฯิ
นี้และกฎหมายอื่น โดยเฉพาะอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ การสั่งหรือจัดให้ผู้ถูก
สืบเสาะและพินจิ หรือผูถ้ กู คุมความประพฤติในคดีทเี่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด หรือในกรณีทมี่ หี ลักฐานอันควรเชือ่ ว่าบุคคล
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวบุคคล จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ในกรณีทผี่ ถู้ กู สืบเสาะและพินจิ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ หรือผูไ้ ด้รบั การสงเคราะห์ตามมาตรา 41 เป็นเด็กหรือเยาวชน
ให้มกี ารให้คำ� แนะน�ำแก่บดิ ามารดา ผูป้ กครอง หรือบุคคลทีเ่ ด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยูด่ ว้ ย มอบหมายและก�ำกับ
ดูแลให้อาสาสมัครคุมประพฤติด�ำเนินการ นอกจากนี้ ก�ำหนดให้กรมคุมประพฤติ จ�ำแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูก
คุมความประพฤติและบุคคลทีศ่ าล หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจมีคำ� สัง่ เพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟูให้เหมาะสม และก�ำหนดให้มอี าสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ก� ำ หนดให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
(มาตรา 14 ถึง มาตรา 22)
4. หมวด 3 การสืบเสาะและพินจิ การคุมความประพฤติ และการท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
ก�ำหนดให้ผมู้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบค�ำสัง่ ของศาล หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจทีส่ งั่ ให้พนักงานคุมประพฤติดำ� เนินการสืบเสาะและ
พินจิ มีหน้าทีส่ ง่ ค�ำสัง่ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องไปยังส�ำนักงานคุมประพฤติ   ให้พนักงานคุมประพฤติดำ� เนินการสืบเสาะและ
พินจิ แล้วท�ำรายงานและความเห็นให้ศาล ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงานคุมประพฤติได้รบั ค�ำสัง่ ในกรณี
พักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุกให้พนักงานคุมประพฤติดำ� เนินการสืบเสาะและพินจิ แล้วท�ำรายงานและความเห็น
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วนั ทีส่ ำ� นักงานคุมประพฤติได้รบั หนังสือ ในกรณีทศี่ าล หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจ
มีค�ำสั่งให้ด�ำเนินการคุมความประพฤติ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นส่งค�ำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง
ส�ำนักงานคุมประพฤติโดยเร็ว ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเงื่อนไข เพื่อการคุม
ความประพฤติ พร้อมกับสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจาก
การปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขให้ทราบด้วย ในกรณีทศี่ าล หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจ มีคำ� สัง่ ให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ
ท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ให้พนักงานคุมประพฤติจดั ให้ผถู้ กู คุมความประพฤติทำ� งานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุม่ (มาตรา 23 ถึง มาตรา 29)
5. หมวด 4 อ�ำนาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติ ศาลมีอ�ำนาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด�ำเนินการ
สืบเสาะและพินิจ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบดุลพินิจในการก�ำหนดโทษ
เมื่อศาลได้รับรายงานและความเห็นแล้ว ถ้าเห็นสมควรศาลมีอ�ำนาจเรียกพนักงานคุมประพฤติหรือจ�ำเลยมาสอบถาม
หรือสัง่ ให้พนักงานคุมประพฤติดำ� เนินการสืบเสาะและพินจิ เพิม่ เติมได้ ศาลอาจรับฟัง รายงานและความเห็นของพนักงาน
คุมประพฤติ โดยไม่ตอ้ งมีพยานหลักฐานประกอบ แต่ถา้ ศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านัน้ เป็นผลร้ายแก่จำ� เลย
ให้ศาลแจ้งข้อความทีเ่ ป็นผลร้ายนัน้    ให้จำ� เลยทราบ เมือ่ จ�ำเลยคัดค้าน พนักงานคุมประพฤติมสี ทิ ธินำ� พยานหลักฐาน
เข้าสืบประกอบรายงานและความเห็นก่อน และจ�ำเลยมีสิทธิที่จะน�ำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้ ในกรณีที่ผู้ถูก
คุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติตามที่ศาลก�ำหนดหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการคุม
ความประพฤติของผูถ้ กู คุมความประพฤติเปลีย่ นแปลงไป และพนักงานคุมประพฤติได้ดำ� เนินการตรวจสอบและแก้ไขฟืน้ ฟู
พร้อมทัง้ ได้ทำ� รายงานและความเห็นต่อศาลแล้ว หากรายงานและความเห็นนัน้ เป็นผลร้ายแก่ผถู้ กู คุมความประพฤติให้
ศาลเรียกผูถ้ กู คุมความประพฤติมาเพือ่ แจ้งข้อความทีเ่ ป็นผลร้ายนัน้ ให้ทราบ ในกรณีเช่นว่านี้ ผูถ้ กู คุมความประพฤติมสี ทิ ธิ
ทีจ่ ะคัดค้านและน�ำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้ (มาตรา 30 ถึง มาตรา 35)
6. หมวด 5 การด�ำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในระหว่างการคุมประพฤติ เมือ่ ผูเ้ สียหาย
กับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ หรือผู้ถูกคุมความประพฤติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอให้มีการด�ำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายหนึง่ ยินยอม ให้ผปู้ ระสานงานพิจารณาจัดให้มกี ารด�ำเนินการดังกล่าว ให้ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
คุมประพฤติแต่งตัง้ พนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอืน่ ใดเป็นผูป้ ระสานงานเพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ให้มกี ารด�ำเนินการเพือ่ สร้าง
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ความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ให้ผปู้ ระสานงาน ทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าหน้าทีส่ งั กัดกรมคุมประพฤติและบุคคลทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้รบั
ค่าตอบแทน ในกรณีทมี่ กี ารท�ำข้อตกลงจากการด�ำเนินการเพือ่ สร้างความยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์ ให้พนักงานคุมประพฤติ
เสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาล หรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจทราบ หากศาลหรือเจ้าพนักงานผูม้ อี ำ� นาจเห็นสมควรอาจพิจารณา
ก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึง่ ของเงือ่ นไขการคุมความประพฤติกไ็ ด้ (มาตรา 36 ถึง มาตรา 39)
7. หมวด 6 การสงเคราะห์ ก�ำหนดให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ คลตามมาตรา 41 ได้รบั
การสงเคราะห์ในด้านสิง่ จ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ ด้านการบ�ำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต ด้านการให้ความรูแ้ ละ
การฝึกอบรม ด้านทักษะชีวติ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ในกรณีทบี่ คุ คลดังกล่าว
จะท�ำงาน ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการท�ำงาน ในกรณีทเี่ ห็นสมควรให้รฐั มนตรีมอี ำ� นาจประกาศก�ำหนดให้สถานทีใ่ ดเป็นสถานทีเ่ พือ่ ให้การสงเคราะห์บคุ คล
ดังกล่าว และให้ส�ำนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานที่ดังกล่าว
(มาตรา 40 ถึง มาตรา 43)
8. หมวด 7 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน ก�ำหนดให้กรมคุมประพฤติ มีหน้าที่
ด�ำเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน
หรือองค์กรอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานสร้างเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการให้การสงเคราะห์ รวมถึงการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด ภายใต้
การก�ำกับดูแลของพนักงานคุมประพฤติและให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รบั ค่าตอบแทน (มาตรา 44 ถึงมาตรา 45)
9. หมวด 8 บทก�ำหนดโทษ ก�ำหนดโทษกรณีเจ้าพนักงานมีตำ� แหน่งหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี้
และได้ลว่ งรูห้ รือได้มาซึง่ ความลับของผูอ้ นื่ เพราะการปฏิบตั กิ ารตามต�ำแหน่งหน้าทีน่ ำ� ความลับนัน้ ไปเปิดเผยนอกอ�ำนาจ
หน้าทีข่ องตน โดยประการทีอ่ าจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ นื่   (มาตรา 46)
10. บทเฉพาะกาล ก�ำหนดให้บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีด�ำเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับให้ยงั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ และให้พนักงานคุมประพฤติ   ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิธี
ด�ำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ เป็นพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (มาตรา 47 และมาตรา 48)  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ : หน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการระดับกระทรวง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของ
ประชาชนชาวไทยในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของราชการ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มขี อ้ มูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีสถานที่ส�ำหรับประชาชน  
ณ ทีท่ ำ� การของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานทีท่ จี่ ดั เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้สะดวกด้วยตนเอง
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ตัง้ อยูท่ กี่ ลุม่ อ�ำนวยการและสือ่ สารองค์การ (งานประชาสัมพันธ์) ชัน้ 4 ศูนย์
ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และ มาตรา 9 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรกรมคุมประพฤติ แผนยุทธศาสตร์
สรุปผลการด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1 โดยมีดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ โล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในงาน
สัมมนาทางวิชาการประจ�ำปีของการประกาศใช้พระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจ�ำปี
2558 วันที่ 17 มีนาคม 2559 ทัง้ นีห้ น่วยงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบจะต้องพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในกระทรวง
อย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 ปี (ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 2561)
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารในแฟ้มเอกสารและทางเว็บไซต์
อย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพือ่ น�ำระบบ
การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต้นแบบมาพัฒนาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการ
จัดการน�ำเข้าข้อมูลตามมาตรา 7(1)(2)(3) และ (4) เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์
กรมคุมประพฤติ การจัดการสถานที่ ตามมาตรา 9 เพือ่ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูขอ้ มูลข่าวสาร มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร
ทุก ๆ ไตรมาส จัดท�ำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางและส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
1-10 และตรวจติดตามการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ของหน่วยงานทีเ่ ข้าอบรม  สคป.กทม. 1-10  รวมทัง้
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์ของ สขร. (ประจ�ำปี)
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรับปรุง
พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะ
ท�ำให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกรวดเร็วในการใช้
สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
โดยการประสานงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร (สขร.) จัดท�ำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของส�ำนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

Department of Probation

83

รายงานประจ�ำปี 2559

รายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของ สคป. ทั่วประเทศ
ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชื่อหน่วยงาน
กรมคุมประพฤติส่วนกลาง
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11
(ประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัว)
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12
(ประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัวสาขามีนบุรี)
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 13
(ประจ�ำศาลแขวงดอนเมือง)
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 14
(ประจ�ำศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ)
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 15
(ประจ�ำศาลแขวงปทุมวัน)
ส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 1
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
สาขาชัยบาดาล
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สาขาธัญญบุรี
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URL ส�ำหรับเข้าสู่ระบบ

-

www.oic.go.th/infocenter2/229/

1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1374

www.oic.go.th/INFOCENTER11/1163
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1164
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1165
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1166
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1167
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1168
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1169
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1170
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1171
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1172
www.oic.go.th/INFOCENTER11/1374

1375

www.oic.go.th/INFOCENTER11/1375

1376

www.oic.go.th/INFOCENTER11/1376

1377

www.oic.go.th/INFOCENTER11/1377

1378

www.oic.go.th/INFOCENTER11/1378

1379
1380
1381
1382
1383

www.oic.go.th/infocenter13/1379
www.oic.go.th/infocenter13/1380
www.oic.go.th/infocenter13/1381
www.oic.go.th/infocenter13/1382
www.oic.go.th/infocenter13/1383

1384
253
1385
1386

www.oic.go.th/infocenter13/1384
www.oic.go.th/INFOCENTER2/253
www.oic.go.th/infocenter13/1385
www.oic.go.th/infocenter13/1386
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26

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
ส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 2

1387
1388

www.oic.go.th/infocenter13/1387
www.oic.go.th/infocenter13/1388

27
28
29
30
31
32
33
34

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว

1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

www.oic.go.th/infocenter13/1389
www.oic.go.th/infocenter13/1390
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ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
กับการด�ำเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง

ตลอดระยะเวลาของการด�ำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา มีผผู้ า่ นการฟืน้ ฟูฯ เป็นจ�ำนวน
มาก ในจ�ำนวนนีส้ ามารถเลิกยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดได้
ส�ำเร็จแต่กระนัน้ ก็ยงั มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ จ�ำนวนหนึง่
ทีไ่ ม่สามารถเลิกยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติดได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
ปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นในด้านตัวยา สภาพ
ครอบครัว สังคม และการแพร่ระบาด แม้กระทัง่ มาตรฐานในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ล้วนเป็นปัจจัยทีเ่ อือ้ ให้เกิดการติดยา
เสพติดซ�ำ้ ได้อย่างง่ายดาย ดังนัน้ ในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูฯ จึงจ�ำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมและวิธกี ารให้เกิดการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม และเอือ้ ต่อการเรียนรูท้ กั ษะการเลิกยาเสพติดเพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการบ�ำบัด
รักษา โดยจ�ำเป็นต้องมีขนั้ ตอนการรักษาทีค่ รบวงจร
การด�ำเนินงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
เป็นการด�ำเนินงานในลักษณะพหุภาคี กล่าวคือมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย กรมการปกครอง กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมด�ำเนินการ โดยในปัจจุบนั มีสถานที่
เพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว ทัง้ หมด 66 แห่ง ซึง่ ในการด�ำเนินการของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพแบบควบคุมตัวนัน้ ต้องมีการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน (GEN 9) ส�ำหรับสถานพยาบาลทุก
ระดับทีใ่ ห้บริการบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาและสารเสพติด โดยข้อก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐานนีเ้ ป็นข้อก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
ทีแ่ สดงหลักการส�ำคัญของการบริการหรือการบริหารหน่วยงานทีใ่ ห้บริการบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาและสารเสพติด ครอบคลุม
ในเรือ่ งทิศทางการท�ำงานทีช่ ดั เจน ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม ระบบงานหรือกระบวนการท�ำงานทีเ่ หมาะสม โดยมีระบบการ
ติดตามประเมินคุณภาพซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนการท�ำงานและน�ำไปสู่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการบ�ำบัดรักษา
ผูต้ ดิ ยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ ง
จากข้อมูลการรับรองคุณภาพ/ต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบควบคุมตัว
ของกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 พบว่า สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบควบคุมตัว นัน้ ส่วนใหญ่มี
รูปแบบการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทีไ่ ม่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน จากประเด็นดังกล่าวนี้ พลเอกไพบูลย์ คุม้ ฉายา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม จึงมีดำ� ริให้มกี ารจัดท�ำหลักสูตรส�ำหรับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบควบคุมตัว ทีเ่ ป็น
หลักสูตรกลางใช้สำ� หรับสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบควบคุมตัวทุกแห่ง
กรมคุมประพฤติ โดยกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดร่วมกับศูนย์ฟน้ื ฟูมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว ผูแ้ ทนกองทัพ และผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มกี ารจัดท�ำหลักสูตรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ
ยาเสพติดแบบควบคุมตัว ขึ้น ซึ่งใช้ชื่อว่า “หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง” โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม ได้เป็นหน่วยหนึง่ ในหกหน่วยทีไ่ ด้มกี ารทดลองหลักสูตรดังกล่าว ซึง่ เดิม
ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดด้วยรูปแบบ “ชุมชนบ�ำบัด”
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางกับชุมชนบ�ำบัดนั้นกล่าวให้พอเข้าใจง่าย คือ หลักสูตร
มาตรฐานแกนกลาง มีองค์ประกอบของหลักสูตร 3 องค์ประกอบ คือ
1. กระบวนการกลุม่ ได้นำ� แนวคิดการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบชุมชนบ�ำบัดมาเป็นแนวปฏิบตั ิ ซึง่ ประกอบด้วย
- ปรัชญา อุดมการณ์ กฎข้อห้าม
- โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
- เครือ่ งมือบ้าน
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กลุม่ บ�ำบัด
งานบ�ำบัด
การให้การช่วยเหลือ
- การเตรียมก่อนกลับสูส่ งั คม
2. กระบวนการให้ความรู้ หรือเรียกอีกอย่างว่า “พระมงกุฎโมเดล” ซึง่ กระบวนการนีเ้ น้นการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม
เพือ่ พัฒนาระบบความคิดของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ให้รเู้ ท่าทันตัวกระตุน้ ต่าง ๆ รวมถึงรูว้ ธิ กี ารจัดการ
กับตัวกระตุน้ เหล่านัน้ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. กระบวนการในการสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นกระบวนการทีเ่ น้นการบูรณาการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาทีต่ รงกับ
ความสามารถและความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ใน
การน�ำไปใช้ประโยชน์หรือประกอบอาชีพ
ปัจจุบนั ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ได้ใช้รปู แบบการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตาม
“หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง” มาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี จากผลการด�ำเนินการทีผ่ า่ นมาศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ลาดหลุมแก้วได้มกี ารเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจกับผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ในแต่ละระยะ กล่าวคือ
ตัง้ แต่ระยะแรกรับ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ และการเตรียมตัวก่อนกลับสูส่ งั คม พบว่า ในช่วง 1 ปี ทีม่ กี ารด�ำเนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดตาม “หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง” นัน้ ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีระดับความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ เทียบระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ปีกอ่ นหน้า ก็พบว่าปีทใี่ ช้
“หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง” มีระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีทใี่ ช้การฟืน้ ฟูสมรรถภาพแบบ “ชุมชนบ�ำบัด” จากมุมมอง
ของศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว กับปรากฏการณ์นี้ คือ
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
- มีความยืดหยุน่ ค่อนข้างสูง ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดไม่ตงึ เครียดมากเกินไป
- มีการน�ำเทคนิคการสัมภาษณ์เพือ่ สร้างแรงจูงใจมาใช้ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีความสบายใจมากยิง่ ขึน้ ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
- มีการจัดรูปแบบการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดทีเ่ หมาะสมกับความสามารถของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด
- มีกระบวนการในการให้ความรูท้ ชี่ ดั เจนและเข้าใจง่ายสามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวติ จริงได้
- มีกระบวนในการสนับสนุนวิชาชีพทีต่ รงกับความต้องการและความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีระบบการส่งต่อข้อมูล
ทีช่ ดั เจน
ท้ายสุดนีห้ ลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง จึงเป็นวิธกี ารทีม่ าเติมเต็มรูปแบบการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบ
ชุมชนบ�ำบัด ท�ำให้การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ แต่ทงั้ นี้ “หลักสูตรมาตรฐาน
แกนกลาง” ทีศ่ นู ย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้วใช้สำ� หรับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดอยูน่ กี้ ย็ งั ต้อง
มีการประเมินผลและประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนาต่อไปอีกเพือ่ ให้สมบูรณ์และเหมาะสม ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
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รายงานประจ�ำปี 2559

“ฟืน้ ฟูผพู้ ลัง้ ผิด คืนชีวติ ผูพ้ ลัง้ พลาด ยึดมัน่ คุณธรรมเพือ่ ชาติไทย”
ด้วยความยึดมัน่ ในอุดมการณ์ และความมุง่ มัน่ ในการรักษาความโปร่งใสในระบบราชการไทย ท�ำให้กรมคุมประพฤติ
ได้รบั รางวัลคุณธรรมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 ประเภทองค์กร ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 6 ได้รบั การยกย่อง
ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความซือ่ ตรง ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 5 ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ การจัดท�ำ
มาตรฐานความโปร่งใสต่อเนือ่ งเป็นเวลา 8 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 – 2559 จากส�ำนักงาน ก.พ. นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.
ยังมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ เพือ่ แสดงว่า กรมคุมประพฤติเป็นส่วนราชการต้นแบบในการส่งเสริมและเผยแพร่คณ
ุ ธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยงั ปลูกฝังเรือ่ งคุณธรรมจริยธรรม
ความซือ่ สัตย์ในการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดท�ำวีดทิ ศั น์เรือ่ ง “แม้แต่นำ�้ แก้วเดียว ก็รบั ไม่ได้” ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องกรม
คุมประพฤติไว้เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากรุน่ สูร่ นุ่ และเผยแพร่ให้ประชาชนทีม่ าติดต่อได้รบั ทราบเพือ่ ตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการท�ำงานซึง่ กันและกัน
กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรมประจ�ำกรมคุมประพฤติมหี น้าทีค่ วามรับผิดชอบด�ำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม
ยกย่องหน่วยงานและข้าราชการทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ละติดตามสอดส่องการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
อย่างสม�่ำเสมอและสืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถกู กลัน่ แกล้งหรือถูกใช้อำ� นาจโดยไม่เป็นธรรม ด�ำเนินการเกีย่ วกับ
การป้องกันการทุจริตและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำ� เนินการใน
ด้านต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
1. ด�ำเนินการด้านการจัดท�ำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของส�ำนักงาน ก.พ. ท�ำให้ได้รบั โล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ส่วนราชการทีจ่ ดั ท�ำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส ประจ�ำปี พ.ศ. 2559
กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรมได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการจัดท�ำและประเมินมาตรฐานความโปร่งของส�ำนักงาน ก.พ.
โดยจะต้องด�ำเนินการตามเครือ่ งมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส�ำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วยมาตรฐานความ
โปร่งใส 4 มิติ 13 ตัวชีว้ ดั
มิตทิ ี่ 1 ด้านนโยบายผูบ้ ริหาร และความพยายามริเริม่ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส ประกอบด้วย
3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
1.1 มีนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความโปร่งใส
1.2 บทบาทของผูบ้ ริหารในการส่งเสริมเรือ่ งความโปร่งใสในองค์กร
1.3 ความพยายาม/ริเริม่ ของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิตทิ ี่ 2 ด้านความรับผิดชอบ การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีสว่ นร่วม ประกอบด้วย 5 ตัวชีว้ ดั
ได้แก่
2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ
2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในทีด่ ำ� เนินการตรวจสอบมากกว่าเรือ่ งเงิน/บัญชี
2.4 การเปิดเผยผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ
2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ริ าชการ
มิตทิ ี่ 3 ด้านการใช้ดลุ ยพินจิ ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
3.1 การลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
3.2 การใช้ดลุ ยพินจิ ในการบริหารงานบุคคล
3.3 การมีระบบบริหารความเสีย่ งด้านความโปร่งใส
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มิตทิ ี่ 4 การมีระบบกลไก จัดการรับเรือ่ งร้องเรียน ประกอบด้วย 2 ตัวชีว้ ดั ได้แก่
4.1 การมีหน่วยงาน/ผูร้ บั ผิดชอบโดยตรงในการด�ำเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน
4.2 การมีระเบียบปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน
กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินงานภายใต้หลักคุณธรรมความซือ่ ตรงมาโดยตลอด ซึง่ ได้มกี ารก�ำหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านคุณธรรมความซือ่ ตรง และได้มกี ารด�ำเนินการ ผ่านทางคณะกรรมการต่างๆ
และเปิดช่องทางในการรับเรือ่ งร้องเรียนอย่างหลากหลาย อาทิเช่น
- สายด่วนกรมคุมประพฤติ 1111 กด 78
- เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ (www.probation.go.th)
- ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียนกรมคุมประพฤติ
- โทรศัพท์ 02-1414749
- facebook กรมคุมประพฤติ
- ด้วยตนเองทีก่ รมคุมประพฤติ
- หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
- ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
- ตูแ้ สดงความคิดเห็น
- จดหมาย เป็นต้น
จากการด�ำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม
ความซื่อตรงดังกล่าวและภายใต้เครื่องมือวัด
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส�ำนักงาน
ก.พ. ท�ำให้กรมคุมประพฤติเป็น 1 ใน 28
หน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณส่วน
ราชการที่จัดท�ำและประเมินมาตรฐานความ
โปร่ ง ใสติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาเกิ น 5 ปี ของ
ส�ำนักงาน ก.พ. โดย นายประสาร มหาลีต้ ระกูล
รองอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ เป็ น ผู ้ แ ทนรั บ
โล่ประกาศเกียรติคุณของกรมคุมประพฤติที่ได้
ด�ำเนินการจัดท�ำและประเมินมาตรฐานความ
โปร่งใส ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 จากหม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ในงาน “วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
ในภาครัฐประจ�ำปี พ.ศ. 2559” เมือ่ วันที่ 26
กันยายน 2559 ณ หอประชุมสุขมุ นัยประดิษฐ์
ส�ำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
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2. ด�ำเนินการด้านการสร้างเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การด� ำ เนิ น การด้ า นนี้ ก ลุ ่ ม งาน
คุม้ ครองจริยธรรมได้จดั “โครงการให้ความรู้
ปลุกจิตส�ำนึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กรม
คุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ”
และให้ผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นสมาชิก
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต โดยโครงการ
ดังกล่าวได้จดั ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้การต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติและให้
ความส�ำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
รวมทัง้ ภาคประชาสังคมด้วยการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ เช่น ร่วมกันอาสาเข้า
มาท�ำงานในลักษณะของเครือข่ายที่มีความ
เข้มแข็ง ร่วมกันปลุกจิตส�ำนึกให้เกิดความ
ตระหนัก ร่วมสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต
ในตนเองและองค์กร ร่วมตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลการใช้อำ� นาจ ซึง่ จะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสและภาพลักษณ์
ใหม่ อันจะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนและประเทศไทยเพิม่ มากขึน้
โดยโครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วย
บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติสว่ นกลางจ�ำนวน 40 คน และอาสาสมัคร
คุมประพฤติ จ�ำนวน 20 คน โดยได้รบั เกียรติจากนายอุทศิ บัวศรี ผูช้ ว่ ย
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เป็นวิทยากรบรรยายเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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3. ด้านการยกย่องส่งเสริม สร้างแรงจูงใจทางบวกแก่หน่วยงานในสังกัดทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ี
การยกย่องหน่วยงานและข้าราชการทีป่ ระพฤติดเี ป็นหน้าทีห่ นึง่ ของกลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม ประกอบกับการ
ด�ำเนินการด้านนีไ้ ด้กำ� หนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
แผนงานโครงการที่ 4 ส่งเสริมหน่วยงานต้นแบบในการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล และได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั เป็นจ�ำนวน
หน่วยงานต้นแบบในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำนวน 10 หน่วยงาน
ทัง้ นีจ้ ากการพิจารณา ปรากฏผลการคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ�ำนวน
10 หน่วยงานดังนี้
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดก�ำแพงเพชร
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานีสาขาเดชอุดม
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดศรีสะเกษ
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดปัตตานี
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค์
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุทยั ธานี
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดพะเยา
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชุมพร
- ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี
- ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
นอกจากการด�ำเนินการใน 3 ด้านดังกล่าวแล้ว กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม ได้จดั โครงการ/กิจกรรมอืน่ ๆ อีกด้วย
อาทิ
- โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงาน
ป.ป.ท. ก�ำหนด โดยกรมคุมประพฤติได้คะแนนประเมินในส่วนหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) ร้อยละ 88.10
- กิจกรรม “การลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ประชาชนทัว่ ไปร่วมลงนามถวายพระพรทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2,814 คน
ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ มี ห นั ง สื อ ขอบใจมายั ง กรมคุ ม ประพฤติ ตามหนั ง สื อ ส� ำ นั ก ราชเลขาธิ ก าร
ที่ รล 0002.1/3628 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เรือ่ ง ทรงขอบใจทีท่ ลู เกล้าฯ ถวายสมุดรวมค�ำถวายพระพรชัยมงคล

- จัดท�ำแบบประเมินการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และคูม่ อื การประเมินการปฏิบตั ติ นตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึง่ ท่านอธิบดีพจิ ารณาเห็นชอบและมอบกองบริหารทรัพยากรบุคคลใช้แบบประเมิน
ดังกล่าวในการพัฒนาผูถ้ กู ประเมิน ปรับเปลีย่ นอัตราเงินเดือน ผลตอบแทนอืน่ ๆ รวมทัง้ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน โดยกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลได้มหี นังสือที่ ยธ 0316/ ว485 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและให้
น�ำแบบประเมินดังกล่าวไปใช้ในการประเมินปี 2560
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รายชือ่ คณะผูบ้ ริหาร
คณะผู้บริหารส่วนกลาง

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรดี เิ รกฤทธิ์ (อาคาร A) ชัน้ 4 และ ชัน้ 6
เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

พันตำ�รวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4711-12

นายประสาร มหาลีต้ ระกูล

นางอัญชลี พัฒนสาร

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก

นางพรประภา แกล้วกล้า

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4706

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4708

ผูเ้ ชีย่ วชาญ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
โทรศัพท์ 0 2141 4704

นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
โทรศัพท์ 0 2141 4702
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ผูต้ รวจราชการ

นายมณฑล แก้วเก่า

นางสาวพวงแก้ว เชือ้ เชย

นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์

นางกรกช นาควิเชตร

นางกรองทอง วัฒนภิรมย์

นางสาวอัจฉรา ทองตัน

หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
โทรศัพท์ 0 2143 0628

ผูต้ รวจราชการ
โทรศัพท์ 0 2143 0623

ผูต้ รวจราชการ
โทรศัพท์ 0 2143 0627

ผูต้ รวจราชการ
โทรศัพท์ 0 2143 0624
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ผูอ้ �ำ นวยการส่วนกลาง

นายพยนต์ สินธุนาวา

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2143 8866

นางจำ�เรียง สวัสดิวฒ
ั น์ ณ อยุธยา
ผูอ้ �ำ นวยการกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด
โทรศัพท์ 0 2143 0671

นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ

นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ

นางถิระวัฒน์ ศรีวฑิ รู ย์

นางยศวันต์ บริบรู ณ์ธนา

ผูอ้ �ำ นวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
โทรศัพท์ 0 2143 0679

ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ พัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ 0 2143 0631

96 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผูอ้ �ำ นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2141 4898

เลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2143 0633
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นางสาวสิรกิ ลุ ศรารัชต์
ผูอ้ �ำ นวยการกลุม่ ตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0 2143 0629

นายอนันต์ สุรพัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผูอ้ �ำ นวยการ
กองแผนงานและสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2141 4820

ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

นางชลาทิพย์ โลหะศิริ

ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
โทรศัพท์ 0 2598 1391
ทีอ่ ยู่ 99 หมู่ 3 ตำ�บลคูบางหลวง
อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

นางอำ�ไพ ชนะชัย

ผู้อำ�นวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 08 9202 6532, 08 9294 3659
ที่อยู่ บ้านทุ่งนเรนทร์ หมู่ที่ 1 ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170
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สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นางธารินี แสงสว่าง

นางมณีรตั น์ บุญฤทธิ์

นายจักราวุธ ศิรฟิ องนุกลู

นางสาวนิตยา คงสุวรรณ

นายวันชัย ชนาลังการ

นางชนกพรรณ จินดามัง

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1
โทรศัพท์ 0 2412 0085
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 247/1 ถนนวังหลัง
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3
โทรศัพท์ 0 2457 3018 - 20
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 192 ถนนเพชรเกษม
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5
โทรศัพท์ 0 2291 2840-42 ต่อ 14
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 3817/12 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10120

98 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2
โทรศัพท์ 0 2512 4643
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 637/1 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4
โทรศัพท์ 0 2517 6624
ทีอ่ ยู่ อาคารศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ เลขที่ 10/1
ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6
โทรศัพท์ 0 2412 3000
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 247/1 ถนนวังหลัง
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
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นางวิทยารัตน์ ชาติปรีชากุล

นางกัญญารัตน์ บุญส่ง

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 7
โทรศัพท์ 0 2541 2251
ทีอ่ ยู่ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 8
โทรศัพท์ 0 2416 8692
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 36/16 หมู่ 3 (ตลาดพิบลู ย์วทิ ย์ ชัน้ 2)
ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร 10150

นางสาวระยอง เวียงลอ

นายสุรนิ ทร์ มุสกิ เจริญ

นางสาวเบญจวรรณ
ผลประเสริฐ

นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 9
โทรศัพท์ 0 2399 2254 ต่อ 12
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.3
ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 11
โทรศัพท์ 0 2272 5223-25 ต่อ 1101, 1104
ทีอ่ ยู่ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ชัน้ 1)
ถ.กำ�แพงเพชร แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 10
โทรศัพท์ 0 2307 8428 ต่อ 22, 23
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 32 ซอยจันทร์ 42 ถนนจันทร์
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร 10200

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 12
โทรศัพท์ 02 540 2178
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 555/1-5 หมูท่ ่ี 13 ถนนสีหบุรานุกจิ
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510
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นายธงชัย ไชยเดช

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 13
โทรศัพท์ 0 2576 0322
ทีอ่ ยู่ อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า (ศูนย์การค้าไอที
สแควร์) ชัน้ T 333/100 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

นายนพรุจ ตันมงคล

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 15
โทรศัพท์ 0 2233 4979-80
ทีอ่ ยู่ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 3 ถนนมหาเศรษฐ์
แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

100 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายองอาจ จันทรมณี

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 14
โทรศัพท์ 0 2576 0272
ทีอ่ ยู่ อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า (ศูนย์การค้าไอที
สแควร์) ชัน้ T 333/100 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 1

นายคงศักดิ์ ปานสอาด

นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ

นายสายยนต์ ปัญญาทา

นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0 2580 0733
ทีอ่ ยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชัน้ 3)
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 0 3524 1119
ทีอ่ ยู่ 57/20 หมู่ 2 ถนนโรจนะ
ต.ประตูชยั อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

นายสิทธิชยั ชิขนุ ทด

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
โทรศัพท์ 0 3679 2072
ทีอ่ ยู่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม
เลขที่ 111 หมูท่ ่ี 4 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี 15130

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0 2183 1006-07 ต่อ 27
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 596 หมู่ 5
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10280

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3678 2209
ที่อยู่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
จังหวัดลพบุรี ชั้น 3 เลขที่ 118 ถ.สีดา
ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

นายอารักษ์ วีระกะลัส

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ 0 3622 2109
ทีอ่ ยู่ 11/1-2 ถนนพหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี 18000
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พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรงุ่

นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี

นางนงเยาว์ เขียวสอาด

นายนพพร บ่ายแสง

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0 3562 0393
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 4/8-10
ถนนเทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง
จ.อ่างทอง 14000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
โทรศัพท์ 0 2577 3834-35
ทีอ่ ยู่ อาคารสำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานี
สาขาธัญบุรี เลขที่ 57/6-7 ม.2 ต.ลำ�ผักกูด
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 0 5641 5366
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 237 หมู่ 1
ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
จ.ชัยนาท 17000

102 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2577 5374
ทีอ่ ยู่ อาคารสำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานี
ถนนปทุม-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12130

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บรุ ี
โทรศัพท์ 0 3652 1193 ต่อ 102
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 356 ถนนธรรมโชติ
ต.บางพุทรา อ.เมือง
จ.สิงห์บรุ ี 16000
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 2

นางสุดฤดี ศรีอรุณ

นางอัญชลี พงษ์พทิ กั ษ์

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์

นางสาวสิรนิ ทร์ พุม่ งาม

นางสิญา ทองดี

นางชลาลัย ฤทธิรตั น์

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0 3839 7451
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 333/2 หมู่ 3
ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3932 1403
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง
ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จังหวัดจันทบุรี 22000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 0 3869 4115
ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชัน้ 2
ถ.สุขมุ วิท ต.เนินพระ อ.เมือง
จ.ระยอง 21150

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 0 3731 4856
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 74/12-15 หมู่ 7
ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง
จ.นครนายก 26000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด
โทรศัพท์ 0 3952 3960-61
ทีอ่ ยู่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุตธิ รรม 1133
หมู่ 1 ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด 23000

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 0 3851 5751-2
ทีอ่ ยู่ ถ.สุขเกษม อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายถาวร กูลศิริ

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ 0 3721 1612
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000

นายผดุงศักดิ์ ศรีจนั ทร์

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ 0 3742 5299
ทีอ่ ยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว
อาคารหอประชุมปางสีดา ชัน้ 2 ตำ�บลท่าเกษม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000

104 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายวิชาญ สุขสวัสดิ์

ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บรุ ี
โทรศัพท์ 0 3728 0225-6
ทีอ่ ยู่ อาคารหลังศาลจังหวัดกบินทร์บรุ ี
ถ. 304 อ.กบินทร์บรุ ี
จ.ปราจีนบุรี 25110
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 3

นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์

นางตะติมา นุ้ยฉิม

นายวิรัตน์ ศรีมงคล

นายปฏิญญา แกะกระโทก

นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช

นายสุทัศน์ วิเชยละ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0 4425 8809 - 13
ที่อยู่ เลขที่ 81/1-5 ถนนสืบศิริ
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
โทรศัพท์ 0 4491 3881
ที่อยู่ เลขที่ 102/6 ถนนเทศบาล 10
ตำ�บลบัวใหญ่ อำ�เภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา 30120

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0 4524 0065-7
ที่อยู่ เลขที่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
โทรศัพท์ 0 4429 0655-56
ที่อยู่ ถนนหน้าโรงงาน
ตำ�บลมิตรภาพ อำ�เภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 30140

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
โทรศัพท์ 0 4492 8032-34
ที่อยู่ เลขที่ 552/9-10 ถนนพิมาย-ชุมพวง
ตำ�บลพิมาย อำ�เภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา 30110

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
โทรศัพท์ 0 4521 0630
ที่อยู่ เลขที่ 486-486/2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
หมู่ที่ 19 ตำ�บลเมืองเดช อำ�เภอเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี 34160
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นางวราภรณ์ เปล่งแสง

นายเศวตนันท์ สุขพันธ์

นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์

นายมานิตย์ แก้วโสพรม

นางบุญเรือง กาฬเนตร

ว่าที่ร้อยโท
สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 0 4404 0900-2 ต่อ 139
ที่อยู่ เลขที่ 799 หมู่ 20
ถนนเลี่ยงเมือง (เยื้องเรือนจำ�กลางสุรินทร์)
ตำ�บลนอกเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ 32000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
โทรศัพท์ 0 4463 3216
ที่อยู่ เลขที่ 147/21 ถนนโชคชัย-เดชอุดม
ตำ�บลนางรอง อำ�เภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
โทรศัพท์ 0 4582 6097
ที่อยู่ เลขที่ 267/29-30 หมู่ 3
ตำ�บลหนองหญ้าลาด อำ�เภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ 33110

106 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 0 4461 3487
ที่อยู่ เลขที่ 367/1 หมู่ 10
ตำ�บลอิสาณ อำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ 0 4564 3651
ที่อยู่ เลขที่ 350/7 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา
ตำ�บลหนองครก อำ�เภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ 33000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ 0 4571 2304
เลขที่ 55/6 ถนนแจ้งสนิท
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000

Annual Report 2016

นายสุทิน ไชยวัฒน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
โทรศัพท์ 0 4552 3158
ที่อยู่ บริเวณศูนย์ราชการ 1 ถนนชยางกูร
ตำ�บลโนนหนามแท่ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอำ�นาจเจริญ 37000

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0 4481 6300 - 1
ที่อยู่ เลขที่ 316 หมู่ 7
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ 36000

สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
โทรศัพท์ 0 4484 4746-7
ที่อยู่ เลขที่ 127/1 หมู่ 2
ตำ�บลผักปัง อำ�เภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 4

นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ

นายเมธินทร์ ศรีชัย

นายไพจิตร ธรรมสุนา

นางวันทนา คันธาเวช

นางดวงพร นิยะพัตร์

นายวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงษ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4324 6191
ที่อยู่ เลขที่ 255/25 หมู่ 13
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาพล
โทรศัพท์ 0 4341 5978-9
ที่อยู่ เลขที่ 1/120 ชอยดวงดาว 3
ถนนเมืองพล ตำ�บลเมืองพล อำ�เภอพล
จังหวัดขอนแก่น 40120

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ 0 4372 1844
ที่อยู่ เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดำ�เนิน
ตำ�บลตลาด อำ�เภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

108 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
โทรศัพท์ 0 4330 6707
ที่อยู่ 169 หมู่ 1 ถนนมะลิวัลย์
ตำ�บลหนองไผ่ อำ�เภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น 40130

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 0 4224 9404
ที่อยู่ เลขที่ 75
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3
ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
โทรศัพท์ 0 4302 7524
ที่อยู่ เลขที่ 198/5 ม.12
ตำ�บลลานสะแก อำ�เภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม 44110
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นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

นางเยาวดี พันธ์หินกอง

นายณรงค์ ขำ�เพชร

ว่าที่ร้อยตรี
พิเชษฐ์ แก้วจินดา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์ 0 4271 6606
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 1900
ถนนศูนย์ราชการ ตำ�บลธาตุเชิงชุม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 0 4381 2969
ที่อยู่ เลขที่ 92/5 ถนนถีนานนท์
ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 0 4351 4194
ที่อยู่ 147/44 ถนนสุริยเดชบำ�รุง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท์ 0 4263 0801 - 2
ที่อยู่ เลขที่ 17/1 ถนนวิวิธสุรการ
ตำ�บลมุกดาหาร อำ�เภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

นายยุทธพร คุณารักษ์

นายประเวศ กันสุข

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
โทรศัพท์ 0 4231 2334-5
ที่อยู่ เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 2
ตำ�บลลำ�ภู อำ�เภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู 39000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 0 4251 2901
ที่อยู่ เลขที่ 3/64 ซอยเปรมประชา
ถนนนครพนม-ท่าอุเทน
ตำ�บลหนองแสง อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครพนม 48000

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองคาย
โทรศัพท์ 0 4242 3966
ที่อยู่ 237 หมู่ 1
ตำ�บลหนองกอมเกาะ อำ�เภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000

นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเลย
โทรศัพท์ 0 4286 1225-6 ต่อ 111
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 1/4 ถนนจรัสศรี
ตำ�บลกุดป่อง อำ�เภอเมืองเลย
จังหวัดเลย 42000

110 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นางสาวจันทกร ดำ�เนินผล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบึงกาฬ
โทรศัพท์ 0 4481 6300 - 1
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1
ถนนบึงกาฬ-นครพนม บ้านท่าไคร้
ตำ�บลบึงกาฬ อำ�เภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 5

นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร

นางนาถอารีย์ ธนะสาร

นายวีรชาติ จันทจร

นางสุรีย์ ภู่เพชร

นายชัยศิษฏ์ วังแวว

นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5323 5285 ต่อ 11, 12
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
โทรศัพท์ 0 5208 1741
ที่อยู่ 138/1-3 ม.6 ตำ�บลหางดง อำ�เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ 0 5315 2069-70
ที่อยู่ ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง
ตำ�บลริมกก อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
โทรศัพท์ 0 5345 2230
ที่อยู่ เลขที่ 2/3 หมู่ 14
ตำ�บลเวียง อำ�เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ 50110

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
โทรศัพท์ 0 5379 5235
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 220-221 หมู่ 2
ถนนเชียงราย-เทิง ตำ�บลเวียง อำ�เภอเทิง
จังหวัดเชียงราย 57160

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
โทรศัพท์ 0 5316 0628
ที่อยู่ เลขที่ 180,180/1
หมู่ 6 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย
ตำ�บลเวียง อำ�เภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 57170
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นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร

นางจิรพร เพิ่มพูล

นางศิริพร ผาสุขดี

นายนพดล ศรีทาเกิด

นางสาวญาดา มนทมาส

นายวราวุธ คันธาเวช

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำ�ปาง
โทรศัพท์ 0 5422 6171 ต่อ 11
ที่อยู่ เลขที่ 502-506 ถนนประสานไมตรี
ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�ปาง 52100

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์ 0 5448 2390
ที่อยู่ เลขที่ 729 ถนนพหลโยธิน
ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำ�พูน
โทรศัพท์ 0 5352 5517
ที่อยู่ อาคารสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดลำ�พูน
หมู่ 10 ตำ�บลบ้านกลาง อำ�เภอเมือง
จังหวัดลำ�พูน 51000

112 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแพร่
โทรศัพท์ 0 5453 2655
ที่อยู่ เลขที่ 1/5-7 ถนนเมืองหิต
ตำ�บลในเวียง อำ�เภอมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ 0 5361 2806
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 117/27-29
ถนนขุนลุมประพาส ตำ�บลจองคำ�
อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 0 5477 1959
ที่อยู่ เลขที่ 307/1 ถนนสุมนเทวราช
ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมือง
จังหวัดน่าน 55000
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นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์

นางนิตยา ทรายทอง

นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์

นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์

นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ�

นางชมนารถ ดิสสงค์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5524 7442
ที่อยู่ ถนนวังจันทน์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค์
โทรศัพท์ 0 5622 2906
ที่อยู่ เลขที่ 118/18-20 อาคารแสงตะวัน ชั้น 4
ถนนพหลโยธิน ตำ�บลนครสวรรค์ตก
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์ 0 5561 3197
ทีอ่ ยู่ 181 หมู่ 4 ตำ�บลบ้านหลุม
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย
โทรศัพท์ 0 5590 6273
ที่อยู่ เลขที่ 382/4-5 ม.2
ตำ�บลเนินเพิ่ม อำ�เภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก 65120

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกำ�แพงเพชร
โทรศัพท์ 0 5570 5209
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำ�แพงเพชร
ตำ�บลหนองปลิง อำ�เภอเมือง
จังหวัดกำ�แพงเพชร 62000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
โทรศัพท์ 0 5564 3996
เลขที่ 171/7 ถนนหน้าเมือง
ตำ�บลเมืองสวรรคโลก อำ�เภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
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นายชิด ปาคำ�มา

นางราตรี เอียดคง

นางสาวอรดี ใจชื่น

นายบุญเลิศ คงหอม

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

นายประเสริฐ อินทรัตน์

นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0 5672 0688-9 ต่อ 104
ที่อยู่ เลขที่ 160 หมู่ 5
ตำ�บลสะเดียง อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
โทรศัพท์ 0 5602 9718
ที่อยู่ เลขที่ 87 ม.5 ตำ�บลสระประดู่
อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก
โทรศัพท์ 0 5551 7639 ต่อ 106
ที่อยู่ เลขที่ 589 หมู่ 9
ถนนจรดวิถีถ่อง ตำ�บลน้ำ�รึม
อำ�เภอเมือง จังหวัดตาก 63000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์ 0 5583 0838
ที่อยู่ เลขที่ 8 ถนนศรอัศนีย์
ตำ�บลท่าอิฐ อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

114 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
โทรศัพท์ 0 5670 4942-3
ที่อยู่ ถนนวจี ตำ�บลหล่มสัก
อำ�เภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร
โทรศัพท์ 0 5661 3557 ต่อ 101
ที่อยู่ ถนนบุษบา ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด
โทรศัพท์ 0 5553 4336
ที่อยู่ เลขที่ 35/12 ถนนประสาทวิถี
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0 5651 4135
ที่อยู่ เลขที่ 372 หมู่ 3
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ตำ�บลน้ำ�ซึม
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

Annual Report 2016

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 7

นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0 3434 0287
ที่อยู่ เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ตำ�บลถนนขาด
อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ 0 3552 1088
ที่อยู่ เลขที่ 144/23-25 ถนนมาลัยแมน
ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

นายคนอง รอดทอง

นายดำ�ริ ทองยม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0 3456 4421
ที่อยู่ เลขที่ 18/7 หมู่ 12
ถนนแม่น้ำ�แม่กลอง ตำ�บลปากแพรก
อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

นางไพเราะ คงเปรม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0 3242 7108
ที่อยูู่ เลขที่ 102/6-8 ถนนราชดำ�ริห์
ตำ�บลท่าทราย อำ�เภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000

นางนันทนิช ตรีเทพ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 0 3260 1961 ต่อ 12
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 22/6 ซอยช่อง 12
ถนนสวนสน ตำ�บลประจวบคีรขี นั ธ์
อำ�เภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
โทรศัพท์ 0 3265 2565
ที่อยู่ เลขที่ 23/552-553
ชอยหมู่บ้านริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก
ถนนบ่อนไก่-ทับใต้ ตำ�บลหัวหิน อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นางสุวัฒนา แดงกรัด

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 0 3232 5981-2 ต่อ 110
ที่อยู่ 162/112 ถนนศรีสุริยวงศ์
ตำ�บลหน้าเมือง อำ�เภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000

นางพาณี วลัยใจ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์ 0 3441 3966-67
ที่อยู่ เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง
ซอย 5 ตำ�บลมหาชัย อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

116 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายอภัย เอียดบัว

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์ 0 3471 3303
ที่อยู่ เลขที่ 11/85
ถนนเอกชัย ตำ�บลแม่กลอง อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
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นายนพดล นมรักษ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7735 5478-9
ที่อยู่ อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 1
ถนนสุราษฏร์-นาสาร ตำ�บลขุนทะเล
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

นางวริญญา สัมพันธรัตน์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
โทรศัพท์ 0 7743 1636
ที่อยู่ เลขที่ 384 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ที่ 1
ตำ�บลตลาดไชยา อำ�เภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110

นางนริศา ปานสอาด

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
โทรศัพท์ 0 7741 9122
ที่อยู่ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ตำ�บลมะเร็ต
อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84310

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0 7534 4783
ที่อยูู่ เลขที่ 406 หมู่ 7 ถนนเทวบุรี
ตำ�บลโพธิ์เสด็จ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล

นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
โทรศัพท์ 0 7542 4025
ทีอ่ ยู่ อาคารหลังศาลจังหวัดทุง่ สง หมู่ 7
ถนนนครศรี-ทุง่ สง ตำ�บลถ้�ำ ใหญ่
อำ�เภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 0 7765 8310
ที่อยู่ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ตำ�บลนาชะอัง อำ�เภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
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นายประหยัด ไม้แพ

นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์

นายสนั่น ทองเนื้อขาว

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
โทรศัพท์ 0 7754 1798
ที่อยู่ เลขที่ 112-116 ถนนเขาเงิน
ตำ�บลขันเงิน อำ�เภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร 86110		

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0 7562 3139
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า)
ถนนอุตรกิจ ตำ�บลปากน้ำ�
อำ�เภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000

นายศักย์ ดิษฐาน

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพังงา
โทรศัพท์ 0 7648 1822
ที่อยู่ เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์
ตำ�บลท้ายช้าง อำ�เภอเมือง
จังหวัดพังงา 82000

118 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 0 7621 3730
ที่อยู่ อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต
ชั้น 1 เลขที่ 68/901 หมู่ที่ 7 ถนนศรีสุทัศน
ตำ�บลรัษฎา อำ�เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระนอง
โทรศัพท์ 0 7782 3876-7
ที่อยู่ เลขที่ 5 ถนนดับคดี ตำ�บลเขานิเวศน์
อำ�เภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

Annual Report 2016

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 9

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ 0 7432 1169
ทีอ่ ยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลาหลังเก่า ชัน้ 1
ถนนราชดำ�เนิน ตำ�บลบ่อยาง
อำ�เภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

นายบัญญัติ วงค์สว่าง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0 7521 2930
ที่อยู่ อาคารพาณิชย์เลขที่ 132/62-65
ถนนพัทลุง ตำ�บลทับเที่ยง
อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

นายบัญชา หนูประดิษฐ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 0 7336 1037
ทีอ่ ยู่ อาคารสำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดยะลา 16
ถนนสิโรรส ตำ�บลสะเตง อำ�เภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000		

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		

นายธีรเดช แสงจันทร์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา สาขานาทวี
โทรศัพท์ 0 7437 3526
ที่อยู่ เลขที่ 174 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำ�บลนาทวี อำ�เภอนาทวี
จังหวัดสงขลา 90160

นางดวงจันทร์ ทองขาว

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 0 7353 2046
ที่อยูู่ เลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์
ตำ�บลบางนาค อำ�เภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000

นางสุจิตรา รัตนเสวี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 2413
ทีอ่ ยู่ เลขที่ 48 ถนนยุตธิ รรม ตำ�บลคูหาสวรรค์
อำ�เภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

Department of Probation
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รายงานประจ�ำปี 2559

นายสัณฐาน รัตนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ 0 7333 7360
ที่อยู่ อาคารศาลากลางหลังใหม่ชั้น 2
ถนนเดชา ตำ�บลสะบารัง อำ�เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000		

120 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 		
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นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล
โทรศัพท์ 0 7471 1912
ที่อยู่ เลขที่ 121/ 5-7 ถนนสมันตประดิษฐ์
ตำ�บลพิมาน อำ�เภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่
ภาค 5
1

เชียงใหม่

2

เชียงใหม่ สาขาฮอด

3

เชียงใหม่ สาขาฝาง

4

เชียงราย

5

เชียงราย สาขาเทิง

6

เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

7

ลำ�ปาง

8

แพร่

9

พะเยา

10

แม่ฮอ่ งสอน

11

แม่ฮ่องสอน สาขาย่อยแม่สะเรียง

12

แม่ฮ่องสอน สาขาย่อยปาย

13

ลำ�พูน

14

น่าน
ภาค 6

1

พิษณุโลก

2

พิษณุโลก สาขานครไทย

3

นครสวรรค์

4

กำ�แพงเพชร

5

สุโขทัย

6

สุโขทัย สาขาสวรรคโลก

7

เพชรบูรณ์

8

เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

9

เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

10

พิจิตร

11

ตาก

12

ตาก สาขาแม่สอด

13

อุตรดิตถ์

14

อุทัยธานี

ภาค 2

ภาค 7
1

นครปฐม

2

สุพรรณบุรี

3

กาญจนบุรี

4

เพชรบุรี

5

ประจวบคีรขี นั ธ์

6

ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

7

ราชบุรี

8

สมุทรสงคราม

1

ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี

9

สมุทรสาคร

2

ปัตตานี

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1

ชลบุรี

2

จันทบุรี

3

ระยอง

4

ตราด

5

ฉะเชิงเทรา

6

ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี

7

สระแก้ว

8

นครนายก

ภาค 1
1

นนทบุรี

2

สมุทรปราการ

3

พระนครศรีอยุธยา

4

ลพบุรี

5

ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

6

อ่างทอง

7

สิงห์บุรี

8

ชัยนาท

9

สระบุรี

10

ปทุมธานี

11

ปทุมธานี สาขาธัญบุรี

ภาค 4
1

ขอนแก่น

2

ขอนแก่น สาขาชุมแพ

3

ขอนแก่น สาขาพล

4

อุดรธานี

5

มหาสารคาม

6

มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

7

สกลนคร

8

สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน

9

ร้อยเอ็ด

10

กาฬสินธุ์

11

มุกดาหาร

12

หนองบัวลำ�ภู

13

นครพนม

14

หนองคาย

15

บึงกาฬ

16

เลย

ภาค 3
1

นครราชสีมา

2

นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

3

นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

4

นครราชสีมา สาขาพิมาย

5

อุบลราชธานี

6

อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

7

สุรินทร์

8

บุรีรัมย์

9

บุรีรัมย์ สาขานางรอง

10

ศรีสะเกษ

11

ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

12

ยโสธร

13

อำ�นาจเจริญ

14

ชัยถูมิ

15

ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่ เขต กทม.
1

กรุงเทพมหานคร 1 ประจำ�ศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน

2

กรุงเทพมหานคร 2 ประจำ�ศาลแขวงพระนครเหนือ

3

กรุงเทพมหานคร 3 ประจำ�ศาลแขวงธนบุรี

4

กรุงเทพมหานคร 4 ประจำ�ศาลจังหวัดมีนบุรี

5

กรุงเทพมหานคร 5 ประจำ�ศาลแขวงพระนครใต้

6

กรุงเทพมหานคร 6 ประจำ�ศาลแขวงดุสิต

7

กรุงเทพมหานคร 7 ประจำ�ศาลอาญา

8

กรุงเทพมหานคร 8 ศาลอาญาธนบุรี

9

กรุงเทพมหานคร 9 ประจำ�ศาลจังหวัดพระโขนง

10

กรุงเทพมหานคร 10 ประจำ�ศาลอาญากรุงเทพใต้

11

กรุงเทพมหานคร 11
ประจำ�ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

12

กรุงเทพมหานคร 12
ประจำ�ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สาขามีนบุรี

13

กรุงเทพมหานคร 13 ประจำ�ศาลแขวงดอนเมือง

14

กรุงเทพมหานคร 14
ประจำ�ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ

15

กรุงเทพมหานคร 15 ประจำ�ศาลแขวงปทุมวัน

ภาค 8
1

สุราษฎร์ธานี

2

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

3

สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา

4

นครศรีธรรมราช

5

นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

6

ชุมพร

7

ชุมพร สาขาหลังสวน

8

ภูเก็ต

9

กระบี่

10

ระนอง

11

พังงา

ภาค 9
1

สงขลา

2

สงขลา สาขานาทวี

3

ตรัง

4

นราธิวาส

5

ยะลา

6

พัทลุง

7

ปัตตานี

8

สตูล

