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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

วิสัยทัศน์

“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม
โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปี
พ.ศ. 2558”

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด และติดตามช่วยเหลือ
ภายหลังปล่อยให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน
และภาคีเครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บ�ำบัด ฟืน้ ฟูผก้ ู ระท�ำผิด

ค่านิยมร่วม

พันธกิจ

ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตระหนักในคุณค่าและศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์
มีความศรัทธา ภาคภูมใิ จในวิชาชีพ และรักการให้บริการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ท�ำงานเป็นทีม
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง

ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศและพัฒนาตน มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผูกจิตสามัคคี มีนำ�้ ใจ เคารพในอาวุโส
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

สารอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีภารกิจหลักในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด
และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อยให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยไม่หวนกลับ
ไปกระท�ำผิดซ�ำ้ รวมทัง้ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ในการดูแล แก้ไข บ�ำบัด และฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด อันน�ำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
การคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
กรมคุมประพฤติได้ก้าวสู่ปีที่ 22 ในวันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติมีความมุ่งมั่น ร่วมมือและ
ร่วมใจกันปฏิบตั งิ านภายใต้ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ในการด� ำ เนิ น งานของกรมคุ ม ประพฤติ ต ่ อ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสม และการน�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะการน�ำ
เครื่องมือควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring (EM)) มาใช้
กับผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้กระท�ำผิด
ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการอ�ำนวยความเป็นธรรม และ
ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ด้วยระบบงานคุมประพฤติที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับการท�ำงานเชิงบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนรับฟัง
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Bridging Gaps,
Building Network

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งขยายและพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ และศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนให้ แ พร่ ห ลายครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต ่ า งๆ อย่ า ง
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้ได้มาตรฐานสากล และรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กรมคุมประพฤติได้จัดเวทีประชุมระหว่างประเทศ
ส�ำหรับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านด้านคุมประพฤติ และการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน
จากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือแนวทาง
การปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practices) ถื อ ว่ า เป็ น การจั ด ประชุ ม ด้ า นงานคุ ม ประพฤติ
เป็นครั้งแรกในอาเซียน
กรมคุมประพฤติได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือว่า “คน”
เป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ สูงสุดและเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลือ่ นภารกิจให้ประสบผลส�ำเร็จ
จึงได้มกี ารพัฒนาอย่างเป็นระบบ สม�ำ่ เสมอ และต่อเนือ่ งด้วยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้
เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากร
กรมคุมประพฤติมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ด้วยการเป็น “มืออาชีพ”
ในโอกาสอันสาํ คัญและก้าวต่อไปของกรมคุมประพฤติ ขาพเจา คณะผูบ ริหาร ตลอดจน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ขอตัง้ ปณิธานทีจ่ ะทุม เทความรูค วามสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
ใหส�ำเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว กอใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติที่ว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม
โดยการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชนเพื่ อ คื น คนดี สู ่ สั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น ภายในปี
พ.ศ. 2558”
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
รายงานประจำ�ปี 2556
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

1 นายเกษม มูลจันทร์
2
3

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางฉลอง อติกนิษฐ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

ผู้เชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ

1 นายพยนต์ สินธุนาวา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
2 นางพรประภา แกล้วกล้า
3

พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
นายสันติ ฤทธิรัตน์
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

1 นายไวพจน์ พูสิทธิ์
หัวหน้าส�ำนักผู้ตรวจราชการ
2 นางสาวอัจฉรา ทองตัน
ผู้ตรวจราชการ
3 นางรจนา บุญญะฐี
ผู้ตรวจราชการ
4 นายมณฑล แก้วเก่า
ผู้ตรวจราชการ
5 นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการ
6 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย

4
2

3

5
1

ผู้ตรวจราชการ
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

ผู้บริหารสังกัดกรมคุมประพฤติในราชการส่วนกลาง
1 นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2 นางสาวสิริกุล ศรารัชย์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
3 นางธารินี แสงสว่าง
ผู้อ�ำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
4 นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
5 นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
6 นางอัญชลี พัฒนสาร
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
7 นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
		 ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

1

2

3

4

10

		 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการ

		ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำ� นวยการศูนย์เทคโนโลยี
		สารสนเทศและการสื่อสาร
9 นางกรกช นาควิเชตร
		 ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
10 นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
		 เลขานุ ก ารกรมและรั ก ษาราชการผู ้ อ� ำ นวยการ
		กองบริหารทรัพยากรบุคคล
11 นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
		 ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
12 นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
		รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
		กรุงเทพมหานคร 1

5
11

10

8 นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ

6 7 8
12
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

ผู้บริหารสังกัดสำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 5
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
1 นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
2 นางจ�ำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 1
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 2
3 นายวันชัย ชนาลังการ
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
4 นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 1
5 นายธงชัย ไชยเดช
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 2
6 นางสาวมนทิพ ดาราศรีศักดิ์
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
7 นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 1
8 นางชนกพรรณ จินดามัง
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 2
9 นายศักดิ์กิจ รัตนพัฒนากุล
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
10 นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 2
11 นางสาวระยอง เวียงลอ
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
12 นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
13 นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนคดี 2
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

3
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5
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด/สาขา แบ่งตามเขตการตรวจราชการ

เขต 1

1 นายณรงค์ ข�ำเพชร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
2 นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
3 นายกีรติ ณ พัทลุง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา
4 นายนพพร บ่ายแสง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
3

11

เขต 2

1 นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสิงห์บรุ ี
2 นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชัยนาท
3 นางดวงพร นิยะพัตร์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอ่างทอง
4 นางสาวนิตยา โควสุวรรณ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดลพบุรี

2

4

1

3
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4

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 3

1
2
3
4
5
6

นายอนันต์ นานอยู่เปรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรปราการ
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดฉะเชิงเทรา
นางสาววนิดา กุณาศล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
นางสิญา ทองดี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

1

2

3

4

5

6

1

2

เขต 4

1 นายอภัย เอียดบัว		
2 นางไพเราะ คงเปรม		
3 นางสุธาทิพย์ ศรีโหร		
4 นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ

3

4

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดกาญจนบุรี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครปฐม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุพรรณบุรี
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 5

1 นายด�ำริ ทองยม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดประจวบคีรขี นั ธ์
2 นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
3 นางพาณี วลัยใจ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
4 พ.อ.อ.ประสาร สง่าแสง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
2
1

4
3

เขต 6

1 นายโกมล เสรยางกูร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุราษฎร์ธานี
2 นายอธิพล มะหันตาพันธ์
3
4
5
6
7

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย
นายฉวี อินทระ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
นายศักย์ ดิษฐาน
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุ่งสง
นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
นางสุจิตรา รัตนเสวี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สาขาหลังสวน

14
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 7

1 นายคงศักดิ์ ปานสอาด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
2 นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดระนอง
3 นางนริศา ปานสอาด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
4 นายนพดล นมรักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
5 นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล

2
1

4
3

5

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

1

2
4

3
5

เขต 8

1 นายบัญญัติ วงศ์สว่าง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนราธิวาส
2 นายบัญชา หนูประดิษฐ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
3 นายคนอง รอดทอง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดปัตตานี
4 นางดวงจันทร์ ทองขาว
5
*
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ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
สาขานาทวี
นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
(ว่าง)

15
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 9

1 นายถาวร กูลศิริ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดตราด
2 นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี
3 นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดจันทบุรี
4 นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดระยอง

1

3
2

4

เขต 10

1 นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
2 นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
3 นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองคาย
4 นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองบัวล�ำภู
5 นายยุทธพร คุณารักษ์
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ

2

1
3

16
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 11

1 นายวินัย เรืองขจร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสกลนคร
2 นายประเวศ กันสุข
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครพนม
3 ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดมุกดาหาร

1

เขต 12

1 นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
2 นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
3 นางสุวัฒนา แดงกรัด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
4 นางเยาวดี พันธ์หินกอง

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดมหาสารคาม

1

2

3

4
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 13

3

1

1 นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
2 นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดศรีสะเกษ
3 นายสุทิน ไชยวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอ�ำนาจเจริญ
4 นายมานิตย์ แก้วโสพรม

4

2

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี

1

2
6

3
7

4

5
8

เขต 14

1 ว่าที่ร้อยโทสนธยา บัวศรี		
2 นายบุญเลิศ คงหอม
3 นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์		
4 สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม		
5 นายสราวุธ เมืองทอง		
6 นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
7 นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์		
8 นางวราภรณ์ เปล่งแสง		
18

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดบุรรี มั ย์ สาขานางรอง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา สาขาสีควิ้
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
เขต 15

1 นางรัชนี กันทะสี
2
3
4
5

1

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
สาขาฝาง
นายนพดล ศรีทาเกิด
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน
นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
นางสาวญาดา มนทมาส
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำปาง
นางสุรีย์ ภู่เพ็ชร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำพูน

1

2
4

2

3
4
5

3
5

เขต 16

1 นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
2 นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย
3 นายชัยศิษฏ์ วังแวว
4
5
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ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงราย
สาขาเทิง
นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดพะเยา
นางวันทนา คันทาเวช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่

19

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
1

2
5

3

4
7

6

เขต 17

1 นางสาวนิตยา คงสุวรรณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
2 นายเศวตนันท์ สุขพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
3 นายชิด ปาค�ำมา		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
4 นายประเสริฐ อินทรัตน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
5 นางชมนารถ ดิสสงค์
6 นางสุภาภรณ์ นุ่มนาค ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุโขทัย และรักษาราชการแทน
					
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
7 นางสาวนงเยาว์ มูลเครือค�ำ	 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
1

เขต 18

1 นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์
2
3
4

ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
ก�ำแพงเพชร
นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุทยั ธานี
นายเสรี หาแก้ว
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครสวรรค์
นายสายยนต์ ปัญญาทา
ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
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ประวัติความเป็นมากรมคุมประพฤติ
ประเทศไทยเริ่มมีการนำ�ระบบคุมประพฤติมาใช้เป็นครั้งแรก
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กบั ผูก้ ระทำ�ผิดทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนก่อน
ส่ ว นผู้ ก ระทำ�ผิ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ นั้ น แม้ ป ระมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะได้บัญญัติถึงวิธีการ
เกีย่ วกับการคุมประพฤติไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ใช้มาตรการรอการ
กำ�หนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้วิธีการ
คุมความประพฤติ เนือ่ งจากยังไม่มหี น่วยงานและเจ้าหน้าทีท่ จ่ี ะรับผิดชอบ
ดำ�เนินการตามคำ�พิพากษาของศาลได้ จนกระทั่งรัฐบาลได้ผ่าน
พระราชบัญญัตวิ ธิ ดี ำ�เนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้งสำ�นักงานคุมประพฤติกลาง
ซึง่ เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดสำ�นักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวง
ยุตธิ รรม และได้เปิดดำ�เนินการเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดำ�เนินการ
ในกรุงเทพมหานครก่อน จนปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และเพื่อ
เป็ น การให้ โ อกาสแก่ ป ระชาชนในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ
ให้ได้รบั ประโยชน์จากวิธกี ารคุมความประพฤติ จึงได้มกี ารขยายงาน
สู่ภูมิภาคมากขึ้น จึงทำ�ให้สำ�นักงานคุมประพฤติกลางมีขอบเขต
อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สำ�นักงานคุมประพฤติกลาง
จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ดังนั้นจึงถือว่าวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกปี เป็น “วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ”
ในอดี ต ภาระหน้ า ที่ ก ารคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทำ�ผิ ด ในประเทศไทยยั ง คงมี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบอยู่ ห ลาย
หน่ ว ยงาน ทั้ ง กรมราชทั ณ ฑ์ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน และกรมคุ ม ประพฤติ ดั ง นั้ น วั น ที่
10 กรกฎาคม 2544 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ ก รมคุ ม ประพฤติ เ ป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการคุ ม ความประพฤติ
ผู้ ก ระทำ�ผิ ด ในชั้ น ก่ อ นฟ้ อ ง ชั้ น การพิ จ ารณาคดี ข องศาล และชั้ น ภายหลั ง ศาลมี คำ�พิ พ ากษา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
โครงสร้างของกรมคุมประพฤติใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2545 มีความครอบคลุม
ถึ ง การคุ ม ความประพฤติ ผู้ ต้ อ งหาและผู้ ก ระทำ�ผิ ด ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง นำ�มา
สู่กลไกในการที่จะพัฒนางานคุมประพฤติให้เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไป
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ส่วนที่
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1

แผนภูมิโครงสร้างกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

รองอธิบดี

ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจราชการ

ราชการบริหารส่วนกลาง
ส�ำนักผู้ตรวจ
ราชการ

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/
สาขา (76 แห่ง/14 สาขา)

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

ส�ำนักงาน
เลขานุการกรม

กองกิจการชุมชน
และบริการสังคม
ส�ำนักพัฒนาการ
คุมประพฤติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร
: หน่วยงานตั้งขึ้นภายใน

กองแผนงานและ
สารสนเทศ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
: หน่วยงานปรากฏตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2556
รายงานประจำ�ปี 2556
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กองพัฒนาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1-5

สถาบันวิจัย
และพัฒนา

: หน่วยงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2552
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กรอบอัตรากำ�ลัง
กรมคุมประพฤติมีกรอบอัตรากำ�ลังจำ�นวน 4,507 อัตรา ดังนี้

1. ข้าราชการ 1,481 อัตรา แยกเป็น
		- ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1,020
		- ตำ�แหน่งอื่นๆ 		 461
2.		ลูกจ้างประจำ� 249 อัตรา แยกเป็น
		- ลูกจ้างประจำ�กลุ่มงานสนับสนุน 		 238
		- ลูกจ้างประจำ�กลุ่มงานบริการพื้นฐาน			 11
3.		พนักงานราชการ 2,031 อัตรา แยกเป็น
		- ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1,071
		- ตำ�แหน่งอื่นๆ		 960
4.		ลูกจ้างชั่วคราว 746 อัตรา แยกเป็น
		- ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ		 437
		- ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 		 309

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

แผนภูมอิ ตั รากำ�ลงั กรมคุมประพฤติ
ลูกจ้างชั่วคราว 746 อัตรา

(16%)

ข้าราชการ 1,481 อัตรา

(33%)

พนักงานราชการ 2,031 อัตรา

(45%)
ลูกจ้างประจำ� 249 อัตรา

(6%)

ที่มา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่ 30 กันยายน 2556

แผนยุทธศาสตร์ กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2555-2558
1. วิสัยทัศน์
		“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคมโดยการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิดในชุมชนเพือ่ คืนคนดีสสู่ งั คมอย่างยัง่ ยืนภายในปี
พ.ศ. 2558”

2. พันธกิจ
		1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำ�บัด และติดตามช่วยเหลือ
ภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
		2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บำ�บัด ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
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1

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
		1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำ�บัดสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
		2. ผู้กระทำ�ผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์
		1. พัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง
		2. พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		3. พัฒนาระบบการติดตามช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย
		4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติในการคืนคนดีสู่สังคม
		5. การพัฒนาองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง
 เป้าประสงค์
		ศาล/คณะกรรมการพักลดฯ /คณะอนุกรรมการฯ ได้รับประโยชน์จากรายงานสืบเสาะและพินิจ และรายงาน
การตรวจพิสูจน์
 กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
		เพิ่มมาตรฐานการจัดทำ�รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
		1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากรายงาน
		2. เพื่อให้รายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
		3. เพื่อให้กรมฯ มีระบบการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิภาพ
		4. เพื่อให้ระบบ IT ตอบสนองภารกิจด้านแสวงหาข้อเท็จจริง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 เป้าประสงค์
		มีระบบและกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูฯ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้กระทำ�ผิดทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกภารกิจ
 กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
		1. การประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดทุกภารกิจ
		2. สร้างและพัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
		1. เพื่อให้เนื้อหาของทุกภารกิจมีความชัดเจน
		2. เพื่อให้มีวิธีการและรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมกับผู้กระทำ�ผิดทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกภารกิจได้
อย่างทันสถานการณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการติดตามช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย
 เป้าประสงค์
		ผู้กระทำ�ผิดที่พ้นการคุมประพฤติ, ผู้ผ่านการฟื้นฟู และผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นปกติ
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กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
		เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
		1. เพื่อให้บุคลากรกรมฯ และภาคีเครือข่ายมีทักษะความเชี่ยวชาญในการบริหารงานการติดตามช่วยเหลือ
สงเคราะห์ภายหลังปล่อย
		2. เพื่อพัฒนาระบบงานและระบบ IT ให้ตอบสนองกระบวนการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
		3. เพื่อถ่ายโอนภารกิจของกรมฯ ด้านการติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติในการ
คืนคนดีสู่สังคม
 เป้าประสงค์
		1. อ.ส.ค.สามารถทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานคุมประพฤติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
		2. องค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม/ระดับท้องถิน่ ถึงระดับชาติทง้ั ในและต่างประเทศมีสว่ นร่วมในงานคุมประพฤติ
ทุกภารกิจ
 กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
		1. ยกระดับสมรรถนะอาสาสมัครคุมประพฤติ
		2. เสริมสร้างความร่วมมือองค์กรเครือข่ายในงานคุมประพฤติ
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
		1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถ ตลอดจนทัศนคติให้กับ อ.ส.ค.
		2. เพื่อให้มี อ.ส.ค. ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถตรงกับความคาดหวัง
		3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในองค์กรเครือข่ายในงานคุมประพฤติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าประสงค์
		กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรมืออาชีพงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
		1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
		2. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
		1. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
		2. เพื่อปรับปรุงระบบ IT ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
		3. เพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้รองรับและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
		4. เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ
		5. เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารงบประมาณ
		6. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่และพัสดุ ครุภัณฑ์
		7. เพื่อให้การจัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ
		8. เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง
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ผลการประเมินตนเองการปฏิบัติราชการตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
5
4.5
4

ระดับคะแนน

3.5
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2.5
2

1.5
1
0.5
0

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.3.1

ตัวชี้วัดมิติภายนอก
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4.3

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดมิติภายใน

4.4

5

6

7

8

9

10

11

ผลรวมคะแนนรวม 3.4951

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มิติภายนอก ได้แก่
- ด้านประสิทธิผลของการดำ�เนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและภารกิจหลัก
- ด้านคุณภาพของการปฏิบัติราชการโดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มิติภายใน ได้แก่
- ด้านประสิทธิภาพ (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การใช้จ่ายงบประมาณ การประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพของ
กระบวนการ)
- ด้านการพัฒนาองค์การ (การพัฒนาบุคลากร การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์การ และ
ความโปร่งใส)
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1. งานคดี
		 1.1 การคุมประพฤติ
				 - งานแสวงหาข้อเท็จจริง
					 งานแสวงหาข้อเท็จจริง เป็นกระบวนการสืบเสาะและพินิจและการแสวงหาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประวัติ
ภูมหิ ลังทางสังคม และพฤติการณ์คดีของผูก้ ระทำ�ผิด รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ของผูก้ ระทำ�ผิด โดยพนักงาน
คุมประพฤติเป็นผู้นำ�ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดทำ�รายงาน พร้อมความเห็นเพื่อประกอบดุลพินิจของผู้มี
อำ�นาจในการพิจารณาว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผู้กระทำ�ผิดเป็นรายบุคคล
					 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติดำ�เนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จำ�นวน 114,714 คดี จากเป้าหมาย
จำ�นวน 82,000 คดี โดยเป็นผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จำ�นวน 45,873 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 39.99 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จำ�นวน 31,661 คดี คิดเป็นร้อยละ 27.60 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำ�คุก
จำ�นวน 37,180 คดีคิดเป็นร้อยละ 32.41
32.41%

39.99%

27.60%

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 39.99
พักการลงโทษ ร้อยละ 27.60
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก ร้อยละ 32.41

ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

				 - งานคุมความประพฤติ
					 งานคุมความประพฤติ เป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ติดตาม ดูแล ให้คำ�แนะนำ� และช่วยเหลือผูก้ ระทำ�ผิด
ภายใต้เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ เพือ่ ช่วยให้ผกู้ ระทำ�ผิดปรับปรุงแก้ไขนิสยั ความประพฤติ จนสามารถกลับไปใช้ชวี ติ
ในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดซ้ำ�อีก
					 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ ต้องดำ�เนินการควบคุมและสอดส่องผู้กระทำ�ผิดทั้งสิ้น
441,855 คดี โดยเป็นคดีที่ค้างมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำ�นวน 204,803 คดี และเป็นคดีรับใหม่ในปีนี้จำ�นวน
237,052 คดี ทั้งนี้เป้าหมายที่ต้องดำ�เนินการอยู่ที่ จำ�นวน 193,000 คดี นอกจากนี้ยังพบว่าการคุมความประพฤติ
ผู้กระทำ�ผิดรายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำ�แนกเป็นผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 จำ�นวน 181,604 คดี คิดเป็นร้อยละ 76.61 เด็กและเยาวชน จำ�นวน 20,436 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.62
ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ จำ�นวน 8,205 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.46 และผูไ้ ด้รบั การลดวันต้องโทษจำ�คุก จำ�นวน 26,807 คดี
คิดเป็นร้อยละ 11.31
11.31%
3.46%

76.61%

8.62%

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 76.61
เด็ก/เยาวชน ร้อยละ 8.62
พักการลงโทษ ร้อยละ 3.46
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก ร้อยละ 11.31

ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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					 ทัง้ นีผ้ ลการคุมประพฤติเสร็จไปทัง้ สิน้ จำ�นวน 186,127 ราย พบว่าผูถ้ กู คุมความประพฤติทพี่ น้ คุมประพฤติ
ด้วยดีจำ�นวน 152,494 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.93 ขณะที่พ้นคุมด้วยการทำ�ผิดเงื่อนไขจำ�นวน 27,665 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.86 และอื่นๆ จำ�นวน 5,968 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.21 นอกจากนี้บางส่วนยังอยู่ระหว่างคุมความประพฤติ
จำ�นวน 255,728 ราย

ผลสัมฤทธิ์ของการดำ�เนินงานด้านคุมความประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใหญ่

การคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป
พ้นคุมความประพฤติ
พ้นคุมความประพฤติ
ด้วยดี
ผิดเงื่อนไข
113,707
23,947

อื่นๆ

รวมเสร็จไป

4,970

142,624

เด็กและเยาวชน

14,584

2,737

715

18,036

พักการลงโทษ

2,940

138

94

3,172

ลดวันต้องโทษ

21,263

843

189

22,295

รวม

152,494

27,665

5,968

186,127

		

ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

		 1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
					 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำ�บัด ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร
จึงนำ�เข้ารับการบำ�บัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีการ
ดำ�เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
				 - งานตรวจพิสูจน์
					 การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อวิเคราะห์
และประเมินองค์ประกอบ ทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่
พร้อมทั้งกำ�หนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมสำ�หรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดแต่ละรายนั้น
					 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ ดำ�เนินการตรวจพิสจู น์ จำ�นวน 227,093 ราย จากเปา้ หมาย
จำ�นวน 167,000 ราย สูงกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 35.98
				 - งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
					 งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการดำ�เนินการบำ�บัดอาการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจของผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ สพยาเสพติดให้สามารถกลับไป
ใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมได้อย่างปกติสขุ ซึง่ แบ่งออกเป็นการฟืน้ ฟูฯ แบบควบคุมตัวและการฟืน้ ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
					 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ ดำ�เนินการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
จำ�นวน 203,961 ราย จากเป้าหมาย 112,155 ราย โดยแบ่งออกเป็น การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จำ�นวน 27,709 ราย
คิดเป็นร้อยละ 13.59 และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จำ�นวน 176,252 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.41 ซึ่งมีผลการ
ฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจจำ�นวน 100,007 ราย
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13.59%

ควบคุมตัว ร้อยละ 13.59
ไม่ควบคุมตัว ร้อยละ 86.41
ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

				 - งานติดตามผล
					 งานติดตามผล เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายของการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด โดยการติดตามดูแลและช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผทู้ ผี่ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแล้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ
ได้ดำ� เนินการติดตามดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์ผทู้ ผี่ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดไปแล้ว ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 65,667
ราย ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีส่ งู กว่างบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร (22,000 ราย) และในจ�ำนวนดังกล่าวมีการติดตามอย่างน้อย 4 ครัง้
ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และทราบผลการติดตาม จ�ำนวน 42,370 ราย แยกเป็นผูท้ หี่ ยุด/เลิกเสพยาเสพติดได้ จ�ำนวน 40,354 ราย
(ร้อยละ 95.24) กลับมาเสพซ�้ำ จ�ำนวน 178 ราย (ร้อยละ 0.42) ถูกจับคดีใหม่ จ�ำนวน 1,759 ราย (ร้อยละ 4.15)
เสียชีวิต จ�ำนวน 79 ราย (ร้อยละ 0.19)

2.		การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
			การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมสร้าง
คุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติของผู้กระทำ�ผิด ด้วยกระบวนการ/วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระทำ�ผิดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะของการมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระทำ�ผิดกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
			ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูโดยจำ�แนกประเภทงาน ดังนี้
			2.1 การคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูประเภทต่างๆ ดังนี้
				 1. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด การรู้จักและเข้าใจตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับครอบครัว มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน
49,962 ราย
				 2. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสือ่ สารและการปฏิเสธ ทักษะการแก้ปญั หา
และการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชือ่ และเจตคติ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 6,321 ราย
				 3. การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 26,935 ราย
				 4. การอบรมความรู้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การอบรมความรู้ เ กี่ ย วกั บ จราจร กฎหมาย และอาชี พ มี ผู้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 53,770 ราย
				 5. การอบรมธรรมะ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 15,088 ราย
				 6. ค่ายจริยธรรม มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 1,334 ราย
				 7. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 4,094 ราย
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			2.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูประเภทต่างๆ ดังนี้
				 1. โปรแกรมพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วม
กิจกรรม จำ�นวน 137,805 ราย
				 2. โปรแกรมเฉพาะด้านประกอบด้วย 6 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 18,268 ราย
				 3. การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 27,377 ราย
				 4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมายและจราจร มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 35,153 ราย
				 5. การอบรมธรรมะ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 7,638 ราย
				 6. ค่ายจริยธรรม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 4,749 ราย
				 7. ค่ายยาเสพติด มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 11,487 ราย
				 8. ค่ายวิถีพุทธ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 927 ราย
				 นอกจากนี้ ครอบครัวของผูถ้ กู คุมความประพฤติ และผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมจำ�นวน
ทัง้ สิน้ 37,153 ราย อีกทัง้ กรมคุมประพฤติได้จดั กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศให้กบั ผูก้ ระทำ�ผิด ทัง้ งานคุมประพฤติ
และงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย
				 การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เป็นส่วนหนึง่ ของงานควบคุมและสอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ แก้ไข
ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมหลักต่างๆ เช่น การให้คำ� ปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การอบรมให้ความรูแ้ ละฝึกทักษะชีวติ การจัดให้เข้าค่ายจริยธรรม การจัดให้ทำ� งานบริการสังคม การเข้าค่าย
ยาเสพติด รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกันมิให้
ผู้กระท�ำผิดกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ อีก
				 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิดจำ�นวน 804,615
ราย จำ�แนกเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้กระทำ�ผิด ร้อยละ 19.33 การอบรมธรรมะ/ค่ายจริยธรรม/ค่ายวิถีพุทธฯ
ร้อยละ 3.90 การให้คำ�ปรึกษาแบบกลุ่ม ร้อยละ 6.99 เป็นต้น
19.33%
62.46%

3.90%
2.07%

5.25%
6.99%
อบรม
อบรมธรรมะ/
ค่ายยาเสพติด
ร้อยละ 19.33 ค่ายจริยธรรม/
ร้อยละ 2.07
ค่ายวิถีพุทธฯ ร้อยละ 3.90

ปัจฉิมนิเทศ การให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม อื่นๆ
ร้อยละ 5.25
ร้อยละ 6.99
ร้อยละ 62.46

ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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3. การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
			การสงเคราะห์ผ้กู ระทำ�ผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผ้กู ระทำ�ผิดระหว่าง
คุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผกู้ ระทำ�ผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เป็นการช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟื้นฟูและฝึกฝนตัวเองของผู้กระทำ�ผิด เพื่อให้ผู้กระทำ�ผิดสามารถช่วยเหลือตนเองและ
ดำ�รงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดอีก โดยมีบริการให้การสงเคราะห์ เช่น การให้การศึกษา
การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพ ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นต้น
			ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ ดำ�เนินการสงเคราะห์ผกู้ ระทำ�ผิดระหว่างคุมประพฤติจำ�นวน 96,161 ราย
โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติ จำ�นวน 38,704 ราย กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสจู น์/ฟืน้ ฟูฯ จำ�นวน 57,457 ราย
ขณะทีก่ ารสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ จำ�นวน 14,879 ราย จำ�แนกเป็นกลุม่ ผูท้ พี่ น้
การคุมความประพฤติ จำ�นวน 5,850 ราย และกลุม่ ผูพ้ น้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จำ�นวน 9,029 ราย ซึง่ สามารถ
จำ�แนกเป็นการให้บริการด้านการให้การศึกษา ร้อยละ 0.12 การส่งเสริมด้านการหางาน ร้อยละ 0.27 ด้านการฝึกอาชีพ
ร้อยละ 2.30 ด้านค่าอาหาร ร้อยละ 50.23 ด้านค่าพาหนะ ร้อยละ 33.65 ด้านการรักษาพยาบาล ร้อยละ 0.01
ด้านค่ายังชีพ ร้อยละ 13.05 ด้านการให้ทนุ ประกอบอาชีพ ร้อยละ 0.31 และด้านอืน่ ๆ ร้อยละ 0.06 โดยในปี พ.ศ. 2556
กรมคุมประพฤติได้ให้บริการสงเคราะห์ จำ�นวน 111,040 ราย โดยจำ�แนกเป็นการให้การศึกษา จำ�นวน 133 ราย การส่งเสริม
ด้านการหางาน จำ�นวน 303 ราย การฝึกอาชีพ จำ�นวน 2,551 ราย ค่าอาหาร จำ�นวน 55,772 ราย ค่าพาหนะ จำ�นวน 37,368 ราย
การรักษาพยาบาล จำ�นวน 7 ราย ค่ายังชีพ จำ�นวน 14,493 ราย การให้ทุนประกอบอาชีพ จำ�นวน 347 ราย การให้
ยืมทุนประกอบอาชีพ จำ�นวน 3 ราย และด้านอื่นๆ จำ�นวน 63 ราย

กราฟแยกประเภทการให้บริการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ที่มา : สำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
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อื่นๆ

ประเภท
การให้
บริการ
สงเคราะห์

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

กรมคุมประพฤติมีมูลนิธิรองรับ 2 แห่ง ที่คอยช่วยเหลือในเรื่องการสงเคราะห์ ได้แก่
1. มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
			 มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Thai Drug Rehabilitation Foundation) จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
สนับสนุนภารกิจการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ตาม
กฎหมาย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
						 1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545 และการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
						 2. ด�ำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนด�ำเนินการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพและสงเคราะห์ผตู้ ดิ ยาเสพติดและครอบครัว และกรณีอนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
						 3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจยั การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
						 4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
						 5. ด�ำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
						 6. ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
			 มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒภิ ายใน
กระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชน จ�ำนวน 14 คน โดยน�ำเงินดอกผลที่เกิดจากเงินทุนของมูลนิธิในการสงเคราะห์และ
สนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับในการด�ำเนินการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการศึกษา ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลทัง้ กายและจิต การกูย้ มื ทุนประกอบอาชีพ การจัดหางาน
การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาดูงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนภารกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและค่าใช้จ่าย
เพือ่ การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจยั การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือแนวทางในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
			 ผลการด�ำเนินงาน
			 จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้มกี าร
จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
						 1) รายงานความคืบหน้าการตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และรายงานยอดเงินบริจาคมูลนิธิเป็นเงิน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 261,463.75 บาท
						 2) รายงานการเงิน การจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบงบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จา่ ยประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
						 3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ ข้อ 1 ชื่อภาษาอังกฤษมูลนิธิ ข้อ 2 อักษรย่อภาษาอังกฤษ
ในเครื่องหมายมูลนิธิ และข้อ 32 อ�ำนาจการสั่งจ่ายเงินมูลนิธิ
						 4) กรรมการครบวาระและการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ
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		 2. มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
			 มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิดที่จะ
สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีวตั ถุประสงค์เพือ่
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ การและการด� ำ เนิ น งาน
คุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิดร่วมกับหน่วยงานราชการและ
เอกชนด�ำเนินการในการแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์
ผู้กระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีด�ำเนินการและ
ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการสนับสนุนงานกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจยั
การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการป้องกัน
อาชญากรรมบ�ำเพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บ�ำเพ็ญการกุศล สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
			 นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของกรมคุมประพฤติในหลายด้าน ตัง้ แต่การให้การสนับสนุนหลักทรัพย์สำ� หรับใช้ในการประกันตัวจ�ำเลยทีอ่ ยูใ่ นระหว่าง
การสืบเสาะและพินิจ การช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมิล�ำเนา ค่ายังชีพ เพื่อแก้ปัญหา
เร่งด่วนเฉพาะหน้า และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ
การสนับสนุนให้ยืมทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยทางกาย ทางจิต อาการติดยาเสพติด
ให้โทษ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เช่น การสนับสนุนค่าเครือ่ งอัฐบริขารในการบรรพชา อุปสมบท
กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือบริการสังคมต่างๆ สนับสนุนการศึกษาวิจัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�ำผิด
ได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ ซึง่ มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดได้มสี ว่ นร่วม
กับกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม มากกว่า 100,000 ราย
			 ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดได้ให้การสนับสนุนหลักทรัพย์
ส�ำหรับใช้ในการประกันตัวจ�ำเลยที่อยู่ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ กับส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 88 แห่ง และ
สนับสนุนเงินส�ำหรับใช้ในการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด กับส�ำนักงานคุมประพฤติทขี่ อรับการสนับสนุน นอกจากนีไ้ ด้ให้การ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้เป็นสวัสดิการกับส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 24 แห่ง

4. การท�ำงานบริการสังคม
		 งานบริการสังคม เป็นมาตรการเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
ประการหนึง่ ด้วยการให้โอกาสแก่ผกู้ ระท�ำผิดได้ทำ� งานรับใช้สงั คม โดย
การมอบหมายงานให้ทำ� ซึง่ ผูก้ ระท�ำผิดจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนใดๆ แต่
ขณะเดียวกันการได้ทำ� ประโยชน์เพือ่ สังคม ส่งผลให้ผกู้ ระท�ำผิดเกิดความ
รูส้ กึ ว่าตนเองยังมีคณ
ุ ค่า ทัง้ การท�ำงานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และ
ให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดได้ฝกึ หัด เรียนรู้ ทดสอบความสามารถ พัฒนาความ
มีวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะในการท�ำงาน รวมทั้ง
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยผู้ที่ต้องท�ำงานบริการสังคม
ในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติประกอบด้วย
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

			 1. ผูก้ ระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซึง่ ศาลรอการก�ำหนดโทษ หรือรอการลงโทษและก�ำหนด
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดนั้นไว้ด้วย และให้การท�ำงานบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติในบางคดีแม้วา่ ศาลจะไม่ได้กำ� หนดเงือ่ นไขให้ผกู้ ระท�ำผิดต้องท�ำงานบริการสังคมด้วยแต่หากพนักงาน
คุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูก็อาจจัดให้
ท�ำงานบริการสังคมได้ภายใต้ความสมัครใจของผู้กระท�ำผิด
			 2. ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
มาตรา 23 (4) เป็นวิธกี ารหนึง่ ทีค่ ณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดอาจก�ำหนดในการจัดท�ำแผนการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ท�ำงานบริการสังคมร่วมกับการด�ำเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้
ด�ำรงชีวิตห่างไกลยาเสพติด
			 3. ผู้กระท�ำผิดที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับแต่ผู้กระท�ำผิดไม่มีเงินช�ำระค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 30/1 จึงได้รอ้ งขอต่อศาลเพือ่ ขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึง่ ผูท้ จี่ ะรับประโยชน์ตามกฎหมายนีค้ อื ผูต้ อ้ งโทษ
ปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการบริหารจัดการให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคม
แบบรายบุคคลจ�ำนวน 42,997 คน รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม 195,389 ชั่วโมง และยังบริหารจัดการ
ให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุตธิ รรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไรหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ซึง่ บุคคล/องค์กรเหล่านี้
เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนงานบริการสังคมในลักษณะการบริหารจัดการ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม โดย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีหน่วยงานภาคีบริการสังคมทั่วประเทศจ�ำนวน 13,915 แห่ง ที่มีบทบาทในการช่วยจัดให้
ผูก้ ระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคม ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงานบริการสังคมแบบรายบุคคลจ�ำนวน 52,941 คน รวมจ�ำนวน
ชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม 606,794 ชั่วโมง และแบบกลุ่มอีกจ�ำนวน 119,913 คน รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน
บริการสังคม 673,069 ชั่วโมง
จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคมแบบรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทงานบริการสังคม
แบบรายบุคคล

497,555
143,141

พัฒนา/ท�ำความสะอาด
งานบริการช่วยเหลือ/
ก่อสร้าง/ทาสี/
งานฝีมือ

63,689

5,142

30,489

งานตกแต่งสวน

3,891

บริจาคโลหิต

11,170
47,106

อื่น ๆ

1

10

100

จ�ำนวนชั่วโมงที่หน่วยงานภาคีจัดให้ท�ำ
จ�ำนวนชั่วโมงที่ส�ำนักงานฯ จัดให้ท�ำ
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1,000

10,000

จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงาน

100,000 1,000,000

รวม จ�ำนวนชั่วโมงที่หน่วยงานภาคีจัดให้ท�ำ 606,794 ชั่วโมง
จ�ำนวนชั่วโมงที่ส�ำนักงานฯ จัดให้ท�ำ 195,389 ชั่วโมง
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จำ�นวนชัว่ โมงการทำ�งานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคมแบบกลุม่ ทีใ่ ห้จดั ทำ�ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทงานบริการสังคม
แบบกลุ่ม
พัฒนา/ท�ำความสะอาด

83,530

งานบริการช่วยเหลือ/ก่อสร้าง
ทาสี/งานฝีมือ

3,429

19,146

งานตกแต่งสวนและภูมิทัศน์

15,230

บริจาคโลหิต

3,513

เดินรณรงค์

8,333

อื่น ๆ

5,878

1

10

100

จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม (ชั่วโมง)
จ�ำนวนผู้ท�ำงานบริการสังคม (คน)

1,000

471,182

10,000

85,480

19,475
44,097
33,689

100,000

จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงาน

1,000,000

รวม จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม (ชั่วโมง) 673,069 ชั่วโมง
จ�ำนวนผู้ท�ำงานบริการสังคม (คน) 119,913 ชั่วโมง

ทีม่ า : กองแผนงานและสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
		 กรมคุมประพฤติได้นำ�ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจดังนี้
				 5.1 งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
						 งานอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี ห ลั ก การอยู่ บ นพื้ น ฐานแนวความคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำ�เนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทัง้ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิด ตลอดจนกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการคืนคนดีสู่สังคม อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีจำ�นวนทั้งสิ้น 13,970 คน มีศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติจำ�นวน 735 ศูนย์
				 ผลการดำ�เนินงาน ปี 2556 ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีดังนี้
						 1. การปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จำ�นวน 5,936 คดี
						 2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด จำ�นวน 23,753 คดี
						 3. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ จำ�นวน 21,524 คดี
						 4. การติดตามผล/ช่วยเหลือผูพ้ น้ การคุมประพฤติ จำ�นวน 4,455 คดี และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด จำ�นวน 21,119 คดี
				 5.2 โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
						 โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ได้
ดำ�เนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมกับ
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กระทรวงยุตธิ รรมในฐานะเป็นหุน้ ส่วนและมีบทบาทในการดำ�เนินงาน เช่น การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและ
ฟืน้ ฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระทำ�ผิด การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรูค้ วาม
เข้าใจแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชมุ ชนและสังคมต่อไป สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนปัจจุบนั มีจำ�นวนทัง้ สิน้
80,930 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนจำ�นวน 766 ศูนย์
				 ผลการดำ�เนินงาน ปี 2556 ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีดังนี้
					 1. การให้ขอ้ มูลเพือ่ หาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นในขัน้ ตอนการสืบเสาะและตรวจพิสจู น์เครือข่ายฯ จำ�นวน 6,433 คน
จำ�นวน 2,878 เรือ่ ง
					 2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด เครือข่ายฯ จำ�นวน 24,796 คน จำ�นวน 63,950 เรื่อง
					 3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติเครือข่ายฯ
จำ�นวน 10,236 คน จำ�นวน 11,486 เรื่อง
					 4. การให้คำ�แนะนำ�เพือ่ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายฯ จำ�นวน 5,906 คน จำ�นวน 7,817 เรือ่ ง
					 5. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำ�นวน 766 ศูนย์

การตรวจราชการเป็นกลไกสำ�คัญทีฝ่ า่ ยบริหารใช้ในการติดตาม กำ�กับดูแล และกระตุน้ เร่งรัดให้การปฏิบตั งิ านตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ นโยบาย แผนงานและโครงการทีก่ ระทรวงและส่วนราชการกำ�หนด การตรวจ
ราชการจึงมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหารได้มสี ว่ นช่วยประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน การมีสว่ นร่วม ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาอันอาจเกิดขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั อิ ย่างทันท่วงที และเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทัง้ มีเป้าหมายสูงสุดเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการตรวจราชการตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและ
กรมคุมประพฤติ โดยมีแนวทางและผลการตรวจราชการ ดังนี้

		 1. หัวข้อและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
				 1.1 การดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ของกรม ประกอบด้วยการนำ�ยุทธศาสตร์ของกรมไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ผลการ
ปฏิบตั งิ านตามเปา้ หมาย ภารกิจหลักและโครงการฯ ทีส่ ำ�นักงานฯ ดำ�เนินการทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามแผน
ปฏิบตั กิ ารใช้จา่ ยงบประมาณประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และการดำ�เนินการเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั ตามคำ�รับรองการปฏิบตั ริ าชการ
				 1.2 การดำ�เนินการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม/กรมคุมประพฤติ
						 1.2.1. การตรวจตามนโยบายสำ�คัญ ประกอบด้วย โครงการกำ�ลังใจในพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา โครงการพ่อแม่อาสานำ�พาปลอดยาเสพติดถวายพ่อของแผ่นดินและการลดจำ�นวนผู้ต้องขังในเรือนจำ�
(การเตรียมพร้อม)
						 1.2.2. การตรวจตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การบริหารงานคดีคงั่ ค้าง การติดตามผูผ้ า่ นการคุมความ
ประพฤติและผูผ้ า่ นการบำ�บัดฟืน้ ฟูฯ (After Care) และการใช้ประโยชน์อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
						 1.2.3.การตรวจตามภารกิจสนับสนุน ได้แก่ การนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน
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						 1.2.4. การตรวจผลสัมฤทธิใ์ นการดำ�เนินการตามภารกิจ ได้แก่ ผลสัมฤทธิข์ องงานในการคืนคนดีสสู่ งั คม
(Success Stories)
				 1.3 ด้านสวัสดิการและขวัญกำ �ลังใจ รวมทั้งบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น
การดำ�เนินการด้านสวัสดิการและบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสำ�นักงาน
				 1.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประกอบด้วย โครงการคืนคนดีสู่สังคม โครงการป้องกันปราบปราม
บำ�บัด และแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โครงการพัฒนางานยุติธรรมทางเลือกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
				 1.5 การดำ�เนินการด้านอืน่ ๆ ได้แก่ การเข้าพบและ/หรือตรวจเยีย่ มหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายในจังหวัด เช่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา หัวหน้าศาล อัยการจังหวัด คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ หน่วยงาน
ภาคีตา่ งๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะการปฏิบตั งิ านและตรวจติดตามแนวปฏิบตั งิ าน
ที่ดี (Good Practices) ตามที่สำ�นักงานฯ นำ�เสนอ
				 1.6 สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยปัญหาด้านระบบงานและการบริหารจัดการ
ด้านอัตรากำ�ลัง ด้านงบประมาณ ด้านอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ด้านวัสดุครุภัณฑ์ ด้านสวัสดิการ ด้านกฎหมาย
กฎระเบียบหนังสือเวียนที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และด้านอื่นๆ (ถ้ามี)

		 2. ผลการดำ�เนินการตรวจราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
				 ผู้ ต รวจราชการกรมคุ ม ประพฤติ ได้ ดำ�เนิ น การตรวจราชการในหน่ ว ยรั บ การตรวจราชการ ตาม
แผนการตรวจราชการประจำ�ปี ง บประมาณ 2556 โดยแบ่ ง เขตการตรวจราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ คำ�สั่ง สำ�นั ก
นายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 ออกเป็นเขตการตรวจราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย
สำ�นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร สำ�นั ก งานคุ ม ประพฤติ ธ นบุ รี และศู น ย์ ฟ้ืน ฟู ส มรรถภาพผู้ติด ยาเสพติ ด
และเขตการตรวจราชการในส่ ว นภู มิภ าค จำ�นวน 18 เขต ประกอบด้ ว ย สำ�นั ก งานคุ ม ประพฤติ จัง หวั ด และ
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาล รวมหน่วยรับการตรวจทั้งสิ้น 103 แห่ง
โดยสรุปการดำ�เนินการตรวจราชการ และภารกิจต่างๆ ในภาพรวมปรากฏตามตาราง ดังนี้
ไตรมาส

1
2
3
4
รวม

การตรวจราชการ
แผน/แห่ง
55
48
103

ผล/แห่ง
55
47
1
103

การตรวจ
คิดเป็น ราชการ
ร้อยละ
แบบ
บูรณาการ
100
97.91
100
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2
4
6

41

การ
ตรวจ
เยี่ยม

การสดับตรับฟัง/
สอบข้อเท็จจริง/
สืบสวนสอบสวน

แห่ง

ได้รับ ดำ�เนินการเสร็จ
6
3
6
3

55
47
1
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		 รวมทัง้ ดำ�เนินการตรวจราชการตามหัวข้อการตรวจฯ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ ในการนี้
ได้นำ�ปัญหาข้อขัดข้องพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวไปจัดประชุมร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานภายในกรมคุมประพฤติ
เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการ (Focus Group) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ ระหว่างผู้บริหาร
หน่วยงานภายในกรมคุมประพฤติ และหน่วยรับการตรวจราชการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งนำ�ไปสู่การกำ�หนด
ประเด็นและแนวทางในการแก้ปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ ปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน ปัญหาที่ต้องแก้ไขภายใน 1 ปี
และปัญหาที่ต้องแก้ไขมากกว่า 1 ปี

3. ผลสำ�เร็จของการตรวจราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
		 3.1 ผูบ้ ริหารสำ�นักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ รวมทัง้ อ.ส.ค. และเครือข่ายฯ ได้มโี อกาสรับทราบนโยบายของ
ท่านรัฐมนตรีฯ ท่านปลัดกระทรวงฯ และท่านอธิบดีฯ ส่งผลต่อการร่วมกันทำ�งานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
		 3.2 หน่วยรับการตรวจได้รบั ข้อสังเกตและคำ�แนะนำ�ในการปฏิบตั งิ านจากผูต้ รวจฯ ทำ�ให้สามารถดำ�เนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำ�หนด
		 3.3 ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและผู้อำ�นวยการสำ�นักงานฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และอัยการจังหวัด ทำ�ให้ได้รับคำ�แนะนำ�และชี้แนะการทำ�งาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
กับสำ�นักงานฯ ในการบูรณาการการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
		 3.4 ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้มีโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคี ได้แก่ สถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ ทำ�ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำ�งานร่วมกัน ได้รับทราบปัญหาและมีการให้คำ�แนะนำ�ในการแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่ ทั้งนี้ ในบางกรณีสามารถนำ�มาเป็นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติ เช่น
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคี เป็นต้น
		 3.5 กรมคุมประพฤติได้รบั ทราบปัญหาข้อขัดข้องในการทำ�งานของสำ�นักงานคุมประพฤติ ซึง่ นำ�ไปสูก่ ารนำ�เสนอ
ท่านอธิบดีฯ เพื่อแก้ไขปัญหา
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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320,172,481.84
43,917,788.18
3,541,951.73
25,000.00
13,461,298.32
120.00
381,118,640.07
389,348,035.65
282,111.59
4,822,975.51
19,022.03
394,472,144.78
775,590,784.85

ส่วนที่
รายงานการเงิน

3

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ

25,415,249.81
37,383,726.63
266,253,802.82
(5,057,916.02)
323,994,863.24
2,321,834.53
2,821,500.00
5,143,334.53
329,138,197.77
446,452,587.08

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
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317,207,983.46
129,244,603.62
446,452,587.08
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
(หน่วย:บาท)
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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1,470,697,423.53
1,470,697,423.53
101,600.00
2,228,573.00
147,836,324.14
150,166,497.14
1,620,863,920.67
1,000,543,496.77
22,012,141.02
104,743,964.40
20,546,986.52
350,411,538.77
51,660,183.51
42,700,105.23
8,756,135.00
1,752,468.79
1,603,127,020.01
17,736,900.66
(5,850.32)
17,731,050.34
(524,180.42)
17,206,869.92

ส่วนที่
รายงานการเงิน

3

วิเคราะห์ทางการเงิน
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

2556

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

320,172,481.84
43,917,788.18
3,541,951.73
25,000.00
13,461,298.32
120.00
381,118,640.07

270,171,458.32
40,088,134.61
5,586,560.05
25,000.00
10,495,336.88
326,366,489.86

41.28
5.66
0.46
1.74
49.14

36.91
5.48
0.76
1.44
44.59

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

389,348,035.65
282,111.59
4,822,975.51
19,022.03
394,472,144.78
775,590,784.85

397,763,415.68
299,960.50
7,465,650.09
19,022.03
405,548,048.30
731,914,538.16

50.20
0.04
0.62
50.86
100.00

54.35
0.04
1.02
55.41
100.00
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2555

อัตราย่อส่วนตามแนวดิง่
(บาท)
2556
2555
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วิเคราะห์ทางการเงิน (ต่อ)
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

2556

2555

อัตราย่อส่วนตามแนวดิง่
(บาท)
2556
2555

25,415,249.81
37,383,726.63
266,253,802.82
(5,057,916.02)
323,994,863.24

38,689,869.48
38,799,522.37
194,460,833.21
12,618,752.49
284,568,977.55

3.28
4.82
34.33
(0.65)
41.78

5.29
5.30
26.57
1.72
38.88

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

2,321,834.53
2,821,500.00
5,143,334.53
329,138,197.77
446,452,587.08
775,590,784.85

2,321,834.53
2,821,500.00
5,143,334.53
289,712,312.08
442,202,226.08
731,914,538.16

0.30
0.36
0.66
42.44
57.56
100.00

0.32
0.38
0.70
39.58
60.42
100.00

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้ สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

317,207,983.46
129,244,603.62
446,452,587.08

317,207,985.46
124,994,240.62
442,202,226.08

40.90
16.66
57.56

43.34
17.08
60.42
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ส่วนที่
รายงานการเงิน

3

วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

2556
รายได้จากการดำ�เนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณ
รวมรายได้จากรัฐบาล
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบำ�เหน็จบำ�นาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำ�เนินงาน
รายได้สงู (ตำ�่ )กว่าค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สงู (ตำ�่ )กว่าค่าใช้จา่ ยจากกิจกรรมปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2555

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
(บาท)
2556
2555

1,470,697,423.53
1,470,697,423.53

1,298,233,823.55
1,298,233,823.55

90.73
90.73

89.97
89.97

101,600.00
2,228,573.00
147,836,324.14
150,166,497.14
1,620,863,920.67

(81,542.00)
4,000.00
144,824,134.67
144,746,592.67
1,442,980,416.22

0.01
0.14
9.12
9.27
100.00

(0.01)
10.04
10.03
100.00

1,000,543,496.77
22,012,141.02
104,743,964.40
20,546,986.52
350,411,538.77
51,660,183.51
42,700,105.23
8,756,135.00
1,752,468.79
1,603,127,020.01
17,736,900.66
(5,850.32)
17,731,050.34
(524,180.42)
17,206,869.92

917,740,799.00
19,653,288.33
42,921,888.81
16,948,434.65
302,750,471.36
41,518,116.95
35,277,671.19
8,206,979.00
2,441,616.00
1,387,459,265.29
55,521,150.93
55,521,150.93
(421,579.23)
55,099,571.70

61.73
1.36
6.46
1.27
21.62
3.19
2.63
0.54
0.11
98.91
1.09
1.09
(0.03)
1.06

63.60
1.36
2.97
1.17
20.98
2.88
2.45
0.57
0.17
96.15
3.85
3.85
(0.03)
3.82
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size)
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
(บาท)

380,000,000

27
0,1
32 71,4
0,1 58
72 .32
,48
1.8
4

39
7
38 ,763
9,3 ,41
48 5.6
,03 8
5.6
5

475,000,000

285,000,000

190,000,000

0

1

เงินสดและ
รายการ
เทียบเท่า
เงินสด

2

ที่ดิน
อาคาร
และ
อุปกรณ์
(สุทธิ)

3

สินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
(สุทธิ)

ปี พ.ศ. 2555

50

4

สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนอื่น

ปี พ.ศ. 2556
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5

เจ้าหนี้
ระยะสั้น

6

เงินทดรอง
ราชการ
รับจากคลัง
ระยะสั้น

2,8
2
2,8 1,50
21 0.0
,50 0
0.0
0

38
,6
25 89,8
,41 69
5,2 .48
49
.81
0.0
0.0 0
0

7,4
4,8 65,65
22 0.0
,97 9
5.5
1
19
,02
19 2.0
,02 3
2.0
3

95,000,000

7

เงินทดรอง
ราชการ
รับจากคลัง
ระยะยาว

ส่วนที่
รายงานการเงิน

3

การวิเคราะห์งบการเงิน
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า
			 งบแสดงฐานะการเงิน
			 - มีสดั ส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ จาก 36.91% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เป็น 41.28% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีบัญชี
เงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ), บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้), บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบัน
การเงิน และบัญชีเงินฝากที่ไม่มีรายตัว เพิ่มขึ้น
			 - มีสดั ส่วนทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 54.35% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็น 50.20% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมเพิ่มขึ้น
			 - มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 1.02% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็น 0.62% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการปรับปรุงค่าตัด
จำ�หน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าตัดจ่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุฯ เพิ่มขึ้น
			 - มีสดั ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่มเี ปลีย่ นแปลง จาก 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และเป็น 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
			 - มีสัดส่วนเจ้าหนี้ระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 5.29% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น 3.28%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึง่ เป็นผลเกิดจากการทีใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีบญ
ั ชีเจ้าหนีก้ ารค้า-บุคคลภายนอก, บัญชี
รับสินค้า/ใบสำ�คัญ, บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอกลดลง
			 - มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่มีเปลี่ยนแปลง จาก 0.00%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเป็น 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
			 - มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 0.38% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เป็น 0.36% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลจากสินทรัพย์สุทธิที่เพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้สัดส่วนเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังระยะยาว (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง
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การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size)

1,400,000,000

7,7
4
1,0 0,79
9
00
,54 .00
3,4
96
.77

(บาท)

1,2
98
,2
1,4 33,8
70 23.
,69 55
7,4
23
.53

รายการในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

91

1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000

1

-81

83

0,1

,66

,54

2.0

0
-200,000,000

51

0
10
1

,60

41

0.0

0

200,000,000

,51

8,1

16

.95

400,000,000

.51

600,000,000

รายได้จาก
งบประมาณ

2

3

4

ปี พ.ศ. 2555

รายได้จาก
การขาย
สินค้าและ
บริการ

ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

ค่า
สาธารณูปโภค

ปี พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า
		
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
		
- มีสดั ส่วนของรายได้จากเงินงบประมาณ (ต่อรายได้รวม) เพิม่ ขึน้ จาก 89.97% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เป็น 90.73% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึง่ เป็นผลจากการทีใ่ นปี 2556 มีรายได้จากงบบุคลากร งบลงทุน งบดำ�เนินงาน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น เพิ่มขึ้น
		
- มีสัดส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้น จาก -0.01% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 เป็น 0.01% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลจากการที่ในปี 2556 มีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ เพิ่มขึ้น
		
- มีสดั ส่วนของค่าใช้จา่ ยบุคลากร (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 63.60% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น 61.73%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึง่ เป็นผลเกิดจากการทีใ่ นปี 2556 มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิม่ ขึน้ จำ�นวน 82,802,697.77 บาท
(1,000,543,496.77-917,740,799) แต่รายได้รวมจากการดำ�เนินงานในปี 2556 ที่เพิ่มขึ้น 177,883,504.45 บาท
(1,620,863,920.67-1,442,980,416.22) จึงทำ�ให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) ลดลง
		
- มีสดั ส่วนของค่าสาธารณูปโภค (ต่อรายได้รวม) เพิม่ ขึน้ จาก 2.88% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็น 3.19%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่กรมคุมประพฤติมีค่าไฟฟ้า, ค่าน�้ำประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม และค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง เพิ่มขึ้น
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

1. ผลงานสำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในการเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558
กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน
ทั้งในด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การสร้าง
องค์ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบตั งิ านด้านการคุมประพฤติ
และมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวภูมภิ าคอาเซียน รวมไปถึง
การเตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากรผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
กรมคุมประพฤติ เป็นต้น โดยมีผลงานทีส่ �ำคัญอันเกีย่ วข้อง
กับอาเซียน อาทิ

1. การจัดประชุมคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสาม (ASEAN
Plus Three Conference on Probation and
Non-custodial Measures)

กรมคุมประพฤติได้จัดการประชุมคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ในระหว่าง
วันที่ 3 - 5 เมษายน 2556 ภายใต้หัวข้อ “เติมเต็มช่องว่าง
สร้ า งเครื อ ข่ า ยงานคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัว” (Bridging Gaps, Building Network)
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม และสถาบันเพือ่ การ
ยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึน้ เพือ่ เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ที่ จ ะได้ น� ำ มาปรั บ ใช้ ใ นการแก้ ไ ข
ฟื้ นฟูผู้ กระท� ำ ผิด และเป็ น เวที ในการรู ้ จัก กั น ระหว่า ง
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ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศอาเซียนบวกสาม
และเหนือสิ่งอื่นใด คือ การสร้างเครือข่ายระดับอาเซียน
บวกสามที่จะมีความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ร่วมกันต่อไป
ในอนาคต ทัง้ รูปแบบทางวิชาการ การวิจยั การแลกเปลีย่ น
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านระหว่ า งองค์ ก ารเพื่ อ เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ งาน
ซึ่งกันและกัน
ผู ้ แ ทนจากประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ เข้ า ร่ ว ม
การประชุม ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากประเทศบรูไน ประเทศ
กัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย
และอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการ
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จากเครือรัฐออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร การประชุม
ครั้งนี้จึงถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศ
อาเซียนบวกสามได้มาพบปะกัน
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม ปาฐกถาพิ เ ศษในหั ว ข้ อ
“งานคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว
ในอาเซียน : มุมมองในอนาคต” และศาสตราจารย์ ดร.จอร์จ
แมร์ (Prof.Dr.George Mair) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ลิเวอร์พลู โฮป แห่งสหราชอาณาจักร ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ
“What Works and What Matters in Probation”
ในการประชุ ม ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย
(Workshop) ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนในงานคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
(Community Involvement in Probation and
Non-custodial Measures) 2) เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ
(Technology in Probation) และ 3) โปรแกรมการแก้ไข
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ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในงานคุมประพฤติ (Treatment Program
in Probation) โดยในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยวิทยากร
ของประเทศในอาเซียนบวกสามทีไ่ ด้มกี ารร่วมแลกเปลีย่ น
กันในประเด็นต่างๆ ข้างต้น
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มี “การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนบวกสามด้านงานคุมประพฤติและมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัว” (The ASEAN Plus Three Senior Officials’
Meeting on Probation and Non-custodial Measures)
ขึน้ ซึง่ ถือเป็นก้าวแรกทีส่ ำ� คัญทีห่ วั หน้าคณะและผูแ้ ทนจาก
ประเทศอาเซียนบวกสาม ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับประเด็น
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันให้มีความเข้มแข็ง
และประเด็ น การพั ฒ นาระบบงานคุ ม ประพฤติ แ ละ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศอาเซียนบวกสาม
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยในประเด็นเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือด้านงาน
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนบวกสามนัน้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบร่วมกันว่า การประชุม
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในกลุม่ ประเทศ
อาเซียนบวกสามเป็นสิง่ จ�ำเป็นและส�ำคัญยิง่ จึงควรจะมีการ
จัดประชุมในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อที่จะให้
มีการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนาและ
ข้อจ�ำกัดในงานคุมประพฤติของแต่ละประเทศอย่างต่อเนือ่ ง
นอกเหนือจากการประชุมแล้ว กรมคุมประพฤติได้
จัดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนศาลาลอย และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
บ้านลาดหลุมแก้ว ซึ่งท�ำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจงาน
ตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย มากยิ่งขึ้น
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2. การจัดท�ำแผนงานความร่วมมือการบริหาร
จั ด การผู ้ ก ระท�ำผิ ด ในชุ ม ชน เพื่ อ การควบคุ ม
และป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรม
ในประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2557 2562
กรมคุ ม ประพฤติ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการ
เตรียมการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จึงได้แต่งตัง้ “คณะท�ำงาน
เตรียมความพร้อมของกรมคุมประพฤติเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ขึ้น โดยมีนางฉลอง อติกนิษฐ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี
กรมคุ ม ประพฤติ ให้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานในภารกิจของ
กรมคุมประพฤติในประเทศอาเซียน รวมถึงการจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของ
กรมคุมประพฤติเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมคุมประพฤติจึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำ “แผนงานความ
ร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระท�ำผิดในชุมชนเพื่อการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรม
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ในประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2557 - 2562”
โดยแผนงานดังกล่าวเป็นเสมือนแผนการเดินทางของ
กรมคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ บรรลุ เ ป ้ า หมายในการเข้ า เป็ น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
แผนงานความร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระท�ำผิด
ในชุมชนเพื่อการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการ
ก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2557 - 2562 ครอบคลุมการด�ำเนินงานทั้งระบบ
ใน 4 มิ ติ และก� ำ หนดระยะในการด� ำ เนิ น การ
เป็น 3 ระยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2562
ได้ แ ก่ ระยะของการเตรี ย มความพร้ อ ม ระยะ
ของการปฏิ บั ติ ก ารความร่ ว มมื อ และระยะของการ
ยกระดับความร่วมมือ โดยผลสุดท้ายของความส�ำเร็จ
ในแต่ละมิติ คือ
1) มิ ติ ด ้ า นมาตรฐานการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ในชุมชน โดยผลส�ำเร็จที่ก�ำหนดไว้ คือ การมีมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชนของประเทศไทยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน
ของประชาคมอาเซียน
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2) มิ ติ ด ้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยผลส� ำ เร็ จ
ทีก่ ำ� หนดไว้ คือ การมีศนู ย์การเรียนรูก้ ารปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
ในชุมชนเพื่อการพัฒนาบุคลากรอาเซียน
3) มิติด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยผลส�ำเร็จที่
ก�ำหนดไว้ คือ การมีแนวปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติตามหลักการของกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี
4) มิติด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยผลส�ำเร็จ
ที่ก�ำหนดไว้ คือ การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการผู้กระท�ำผิดในชุมชมระหว่างประเทศ และ
ช่องทางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างประเทศ หรือ
เว็บไซต์คุมประพฤติอาเซียน
ในขณะนี้ กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการตามแผนงาน
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ซึ่งเชื่อแน่ว่าความส�ำเร็จที่
ก�ำหนดไว้ข้างต้นจะสามารถบรรลุผลส�ำเร็จได้
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และศักยภาพที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับอาเซียน ให้กับบุคลากร
ในหลายๆ ระดับ ภายใต้โครงการให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา
ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนางสาวลดา ภูม่ าศ
นักการทูตระดับช�ำนาญการกรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่ า งประเทศ ที่ มี ค วามรอบรู ้ ทั้ ง ในด้ า นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
อาเซียน รวมถึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ของประเทศในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนเป็นอย่างดียงิ่
นอกจากนี้ เกีย่ วเนือ่ งกันกับการจัดประชุมคุมประพฤติ
และมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสาม

3. การพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู ่
ประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติได้เสริมความรูพ้ นื้ ฐาน
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ซึ่งกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผูป้ ระสานงาน และเจ้าหน้าทีด่ แู ลผูแ้ ทนจากประเทศอาเซียน
บวกสามทีเ่ ข้าร่วมการประชุม หรือ เรียกกันว่า “เจ้าหน้าที่
Liaison” เป็นสิ่งส�ำคัญ ดังนั้น กรมคุมประพฤติ จึงได้จัด
“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ Liaison” ขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับบุคลากรซึ่งจะท�ำหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานผูแ้ ทนของประเทศอาเซียนทีเ่ ข้าร่วม
การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
อาเซียนบวกสาม เพือ่ ก่อให้เกิดการต้อนรับทีถ่ ูกต้อง สร้าง
มิตรภาพการพบปะกันอย่างเหมาะสม สง่างาม ตามบริบท
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ของแต่ละประเทศ และมีความเป็นสากล โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรของบริษทั การบินไทยมาเป็นผูใ้ ห้ความรู้ และ
ฝึกปฏิบัติเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม เป็นต้น
จากผลการด�ำเนินการด้านการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งได้
ด�ำเนินการเป็นปีแรกทีก่ รมคุมประพฤติได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่กรมคุมประพฤติ
รั บ ผิ ด ชอบ นั บ ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท� ำ แผนงานความร่ ว มมื อ
การบริหารจัดการผูก้ ระท�ำผิดในชุมชนเพือ่ การควบคุมและ
ปอ้ งกันความเสีย่ งจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ไปจนถึงการจัดประชุมคุมประพฤติ
และมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสาม
เป็ น การก� ำ หนดทิ ศ ทางของกรมคุ ม ประพฤติ ที่ จ ะ
สร้ า งศั ก ยภาพขององค์ ก รให้ มี ค วามพร้ อ มรั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
คุมประพฤติในประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งจะน�ำไปสู่
การบูรณาการด้านคุมประพฤติในระดับภูมิภาคอาเซียน
ต่อไป
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จากยุทธศาสตร์ กรมคุมประพฤติ ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ในการคืนคนดีสู่สังคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนิน
กิจกรรม/โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ส�ำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. การยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ด�ำเนินงาน
ตามโครงการอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม มาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2528 ภายใต้ แ นวคิ ด การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ในชุ ม ชน ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี จึ ง ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 16
มีนาคม 2540 ประกาศให้วนั ที่ 16 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน
อาสาสมัครคุมประพฤติ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร
คุมประพฤติซงึ่ มีจติ อาสา ทุม่ เท เสียสละก�ำลังใจ ก�ำลังกาย
และก� ำ ลั ง ทรั พ ย์ ใ นการดู แ ลแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ในชุ ม ชน ตลอดจนการป ้ อ งกั น สั ง คมตลอดมา ดั ง นั้ น
ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จ�ำนวน 80 คน
เป็นชั้นตราเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) จ�ำนวน
2 คน และชั้นตราเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)
จ�ำนวน 78 คน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น จ�ำนวน 159 คน
และมอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่ อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติทปี่ ฏิบตั งิ านครบ 25 ปี จ�ำนวน 276 คน รวมทัง้
ให้ มี ก ารน� ำ เสนอผลงานด้ า นต่ า งๆ ของอาสาสมั ค ร
คุ ม ประพฤติ ปั จ จุ บั น กรมคุ ม ประพฤติ มี อ าสาสมั ค ร
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คุมประพฤติ จ�ำนวน 13,970 คน นอกจากนี้อาสาสมัคร
คุมประพฤติยงั ได้รบั การเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก
ได้ แ ก่ อาสาสมั ค รดี เ ด่ นแห่ ง ชาติ ข องกระทรวงพั ฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 คน และจากมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ 1 คน เป็นต้น

2. โครงการพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด
ถวายพ่อของแผ่นดิน

จากกระแสพระราชด� ำ รั ส ของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ที่ พ ระราชทานแก่ ค ณะบุ ค คลต่ า งๆ ที่
เข้ า เฝ้ า ฯ ถวายพระพรชั ย มงคลในวโรกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา
วันที่ 4 ธันวาคม 2545 ความว่า “...ยาเสพติดนี่มัน
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่างโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ทางราชการ โดยต�ำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชน
ต่างๆ เดือดร้อนหมดและสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็
สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุน มาสร้างบ้านเมือง
ให้สบายให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปรามยาเสพติด
มัวแต่ต้องเสียเงิน ค่าดูแลรักษา ทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนที่
เดือดร้อนอย่างนีก้ เ็ สียทัง้ เงินและเสียทัง้ ชือ่ เสียง...” และ
จากพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
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คุณภาพของสังคมเป็นก�ำลังของครอบครัวต่อไป...” และ
จากประเด็นยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด”
กระทรวงยุติธรรมจึงได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติ
ด�ำเนินโครงการพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด ถวาย
พ่อของแผ่นดิน กรมคุมประพฤติจึงได้น�ำแนวคิด “พลัง
ครอบครัวเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” มาเป็น
แนวทางการด� ำ เนิ น โครงการฯ ปั จ จุ บั น มี พ ่ อ แม่ อ าสา
ทัง้ สิน้ 62,887 คน ทัง้ นี้ ได้มกี ารพัฒนาพ่อแม่อาสาเพือ่ ให้เป็น
หลักส�ำคัญในการด�ำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่จังหวัด
โดยการอบรมวิทยากรตัวคูณให้แก่พนักงานคุมประพฤติ
ราชินีนาถ ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวาย และอาสาสมัครคุมประพฤติในจังหวัดที่มีการอบรมพ่อแม่
พระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา อาสา พร้อมทั้งได้ผลิตสื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
12 สิ ง หาคม 2554 ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย พระต� ำ หนั ก พ่อแม่อาสา เพื่อใช้ในการดูแลบุตรหลาน อีกทั้งพัฒนา
จิตรลดารโหฐาน วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ความว่า เป็นอาสาสมัครดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และติดตาม
“...คนไทยทุกคนต้องผนึกก�ำลังมาช่วยกัน โดยเริ่มจาก ประเมินผลโครงการให้เสร็จสิน้ ภายในปีงบประมาณ 2557
คนในครอบครัวก่อน ต่อจากนั้นคือ คนในสังคมทั้งหมด
3. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน
ต้องช่วยกัน เป็นหูเป็นตาให้แก่กันและกัน ควรต่อต้าน
และประณามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งแจ้งให้ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมคุ ม ประพฤติ ด� ำ เนิ น การโครงการเสริ ม สร้ า ง
เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ ท�ำไมปล่อยให้ลูกหลานติดยา
โดยไม่พาไปรักษา ท่านต้องให้เวลาและก�ำลังใจในการ ความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดแนวทาง
ฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยา เพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มี ให้สอดคล้องต่อหลักประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม โดย
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บูรณาการทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้น�ำทางศาสนา เพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในภารกิจกรมคุมประพฤติ และ
มีชอ่ งทางติดต่อในการขอรับความเป็นธรรม ตลอดจนได้รบั
การตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบ�ำบัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ กิจกรรม
หนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ได้แก่ การจัดค่ายแก้ไข
ฟื้นฟูในคดียาเสพติด “ค่ายภูมิบุตรา” เป็นความร่วมมือ
ระหว่างส�ำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ผู้น�ำศาสนาและทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
คดียาเสพติดได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ให้สอดคล้องกับหลัก
ศาสนา ประเพณี และวิถีวัฒนธรรมชุมชน สร้างจิตส�ำนึก
ในการรักชาติ และเฝ้าระวังไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับปัญหา
ความขัดแย้ง ความรุนแรงและการก่อความไม่สงบ โดยมี
ผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 2,383 คน

4. กรมคุมประพฤติกับกิจกรรมบริการสังคม
และการรณรงค์ “ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ”
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
การดื่มสุราก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่
ปัญหาสุขภาพ เนือ่ งจากสุรามีฤทธิต์ อ่ ประสาท ลดความไว
ของการรู้สึก และการสั่งการของสมองกล้ามเนื้อท�ำงาน
ไม่ประสานกัน จากข้อมูลองค์การอนามัยโลกปี 2556
ระบุว่า คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์สูงเป็นอันดับ 3
ของเอเชีย แต่ถา้ นับเฉพาะสุรากลัน่ ถือเป็นอันดับ 5 ของโลก
ถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นเลยทีเดียว นอกจากนี้
จากสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนของกรมปอ้ งกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ พบว่า สาเหตุการ
เกิดอุบตั เิ หตุเกิดจากการเมาสุรามาเป็นอันดับหนึง่ ของทุกปี
กรมคุ ม ประพฤติ เ ป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ
ในการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน และด� ำ เนิ น
การคุ ม ประพฤติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ศ าลก� ำ หนดในคดี ต ่ า งๆ
รวมถึ ง การคุ ม ประพฤติ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ข้ อ หาเมาแล้ ว ขั บ
หรือขับรถประมาท โดยกรมคุมประพฤติได้เริ่มรณรงค์

ลดอุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ภาคี ต ่ า งๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน มาตั้ ง แต่ ป ลายปี
พ.ศ. 2546 ภายใต้ชื่อ “ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ”
เพื่ อ ให้ ชุ ม ชนปลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ ในทุ ก ปี ข องช่ ว ง
เทศกาลวันหยุดต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมบูรณาการ
กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ทั่ ว ประเทศ และกรมคุ ม ประพฤติ ยั ง ได้ เข้ า ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนของกรมปอ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมาโดยตลอด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556
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กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการรณรงค์อย่างเข้มข้นในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ โดยมีระยะด�ำเนินการ 3 ระยะ คือ
ระยะแรก เป็นการเปิดโครงการบริการสังคมกรมคุมประพฤติ
“ดื่มแล้วขับ ถูกจับคุมประพฤติ” ด้วยการจัดกิจกรรม
รณรงค์ ภายใต้ชอื่ “สงกรานต์ปลอดภัย คุมประพฤติรว่ มใจ
ลดอุบัติเหตุ” ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(ส.ส.ส.) มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหาชน)
และภาคีเครือข่ายการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ บริษัทเอพี
ฮอนด้า จ�ำกัด ณ ลานกิจกรรมเอ็ม บี เค อเวนิว ศูนย์การค้า
เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผเู้ ข้าร่วม
ทั้งสิ้น 1,041 คน ระยะสอง เป็นการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุของส�ำนักงานคุมประพฤติพร้อมกันทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 2 - 10 เมษายน 2556 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
12,447 คน ระยะสาม คือ การแถลงข่าว “เก็บตกผู้ดื่ม
แล้วขับ ชดใช้สังคมหลังสงกรานต์” ณ ตึก สก. ชั้น 10
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
ซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีผู้กระท�ำผิดคดี พ.ร.บ.จราจร
ทางบกเข้าร่วมกิจกรรมเพือ่ ท�ำงานบริการสังคมและบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
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นอกจากนี้ ใ นปี 2556 รั ฐ บาลได้ เ ห็ น ชอบให้
วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดืม่ สุราแห่งชาติ” และมอบหมาย
ให้ทกุ กระทรวงจัดกิจกรรม “งดดืม่ สุราแห่งชาติ ท�ำความดี
ถวายในหลวง” กรมคุมประพฤติจึงได้ร่วมกับศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า และภาคีเครือข่าย จัดรณรงค์ภายใต้ชื่อ
“ร่วมด้วย ช่วยกันสร้าง สังคมปลอดเหล้าเข้าพรรษา” เมือ่
วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนทุกคนได้มโี อกาสท�ำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ตลอดจน
ให้ทกุ ภาคส่วนหันมามุง่ เน้นการรณรงค์สร้างสังคมทีป่ ลอด
สุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันเป็นการป้องกันสังคมจาก
การกระท�ำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา
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โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รั บ ฟั ง
ความคิ ด เห็ น และปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
กรมคุมประพฤติจดั ท�ำโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการ
ด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งกรมคุมประพฤติได้รับความ
ร่วมมือและการสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ
จากคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรม
แห่งชาติ (คอ.นธ.) โดยโครงการนีเ้ ป็นโครงการทีเ่ สริมสร้าง
การใช้ ก ฎหมายด้ ว ยความเป็ น ธรรมและคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
เสรีภาพของบุคคล โดยการรับฟังข้อมูลและความเห็นจาก
หน่วยงานพหุภาคีทเี่ กีย่ วข้อง การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และสาธารณชน อันเป็นการเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในการ
ใช้กฎหมายของประเทศและน�ำไปสู่สังคมที่ปกติสุข
ในโครงการฯ ได้มกี ารจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจ�ำนวน
3 ครัง้ ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ โรงแรมเซนทารา
จั ง หวั ด ขอนแก่ น และโรงแรมไดม่ อ นพลาซ่ า จั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี
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ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 เช่ น
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ ผู้แทนส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ผูแ้ ทนศาลยุตธิ รรม ผูแ้ ทนส�ำนักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนจาก
ภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายต่าง ๆ
พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการ
ฟืน้ ฟูฯ ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานสหประชาชาติ ส�ำนักยาเสพติด
และอาชญากรรม UNITED NATIONS OFFICE ON
DRUGS AND CRIME [UNODC]
ได้มีการแบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็น 3 หัวข้อ คือ
ประโยชน์ที่ผู้เสพ/ผู้ติดได้รับจากกฎหมายระบบบังคับ
บ�ำบัด กฎหมายบังคับบ�ำบัดช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้
มากน้อยเพียงใด และสภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายบังคับบ�ำบัด
กรมคุมประพฤติได้สรุปผลโครงการฯ รายงานต่อ
ศาสตราจารย์อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระ
ว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) และ
น�ำเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหาข้อขัดข้อง
ในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
โดยกรมคุมประพฤติจะน�ำข้อมูลที่ได้รับฟังจากผู้เกี่ยวข้อง
ไปศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมาย
พระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
อันน�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างการใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม
และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อไป
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

1. การท�ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
การเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ
ระหว่ า งกรมคุ ม ประพฤติ กั บ ส�ำนั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย ส�ำนักบริหาร
งานวิทยาลัยชุมชน
ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะในการ
ปฏิ บั ติ ง านแก่ บุ ค ลากรกรมคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ รองรั บ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติ
ได้ ว างแผนและก� ำ หนดนโยบายด้ า นการบู ร ณาการ
เครือข่ายภาครัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ
ด้ า นภาษาต่ า งประเทศ โดยได้ ร ่ ว มลงนามในบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือการเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร
กรมคุ ม ประพฤติ ในวั น ที่ 15 ตุ ล าคม 2556
ระหว่ า งกรมคุ ม ประพฤติ โดย นางสาวรื่ น วดี
สุ ว รรณมงคล อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ กั บ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ชวนี
ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติ
ราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
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ณ ห้องประชุมกระทรวงยุตธิ รรม 2 ชัน้ 8 กระทรวงยุตธิ รรม
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากทั้ ง สองหน่ ว ยงานต่ า งตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้
แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติให้มีศักยภาพ เพื่อรองรับ
การเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ภายใต้
ภารกิจการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน จึงจัดท�ำ
บันทึกข้อตกลง ดังนี้
1) ความร่วมมือการเสริมสร้างความรู้ ทัง้ สองฝ่าย
ตกลงให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกอบรม
ด้านภาษา วัฒนธรรมและเจตคติตอ่ ชาติอาเซียนแก่บคุ ลากร
กรมคุ ม ประพฤติ และด� ำ เนิ น กิ จ กรรม/โครงการอื่ น ๆ
ทีท่ งั้ สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
2) ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ ทัง้ สองฝ่าย
ตกลงก� ำ หนดบทบาทหน้ า ที่ แ ต่ ล ะฝ่ า ยเพื่ อ สนั บ สนุ น
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมความรู้
ในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากร
และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกัน ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงาน
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2. การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยสื่ อ การเรี ย น
การสอนแบบ Electronic (e-Learning)
กรมคุมประพฤติ
การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการจัดท�ำสื่อการเรียน
การสอน Electronic (e-Learning) กรมคุมประพฤติ
ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต รมาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2553 จ� ำ นวน
6 หลั ก สู ต ร ได้ แ ก่ 1) หลั ก สู ต ร “พระราชบั ญ ญั ติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (LAW01)”
2) หลั ก สู ต ร “ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมคุ ม ประพฤติ (IM01)”
3) หลักสูตร “การให้บริการประชาชนของกรมคุมประพฤติ
(SM01)” 4) หลักสูตร “แนวคิด หลักการ ความส�ำคัญ
ของการสงเคราะห์ผู้ต้องหาและผู้กระท�ำผิด (SW01)”
5) หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับงานบริการสังคม (CS01)”
และ 6) หลักสูตร “การให้การปรึกษาในงานคุมประพฤติ
(PC01)”
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เปิดการเรียน
การสอน จ�ำนวน 2 รุ่น มีผู้สมัครเรียนจ�ำนวน 515 ราย
และมีผู้เรียนจบหลักสูตร จ�ำนวน 342 ราย

3. การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาตนเองของ
บุคลากร
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุ ม ประพฤติ
ได้สนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากร โดยการจัดส่ง
ไปเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง าน ณ
ต่างประเทศ รวม 14 โครงการ มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน 21 ราย
และพัฒนาด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. โดยมีข้าราชการได้รับทุน
รัฐบาล ก.พ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จ�ำนวน 1 ราย และมีขา้ ราชการได้รบั
ทุนรัฐบาล ก.พ. ตามความต้องการของกรมคุมประพฤติ
(ประเภททุ น พั ฒ นาข้ า ราชการ) ไปฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“Therapeutics Community for Drug Addict”
ณ Daytop Village สหรั ฐ อเมริ ก า จ� ำ นวน 1 ราย
รวมถึงการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ.
ตามความต้องการของกรมคุมประพฤติ (ประเภทบุคคล
ทั่วไป) ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหรัฐอเมริกา
จ�ำนวน 2 หลักสูตรๆ ละ 1 ราย ได้แก่ หลักสูตร Marriage
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and Family Therapy และหลักสูตร Human Resource
Development
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูท้ งั้ 3 ด้านข้างต้น ล้วนแล้วแต่มลี กั ษณะ
เป็ น งานกึ่ ง วิ ช าการทางด้ า นการบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ โดยอาศั ย
องค์ความรูใ้ หม่ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์รว่ มกับความรู้
ด้ า นงานคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ ก�ำหนดและศึ ก ษารู ป แบบ
แนวทางส�ำหรับการน�ำไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และ
สอดรับต่อแนวนโยบายและวิสยั ทัศน์ของกรมคุมประพฤติ
ที่ว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไข
และฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท�ำผิ ด ในชุ ม ชน เพื่ อ คื น คนดี สู ่ สั ง คม
อย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2558”

4. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
กลุ่มผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
และผู้อ�ำนวยการกลุ่ม
ปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้กรมคุมประพฤติเกิดการพัฒนา
คือ การพัฒนาคนและการพัฒนากระบวนการบริหาร
จั ด การภายในกรมคุ ม ประพฤติ กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง
ตระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก กลุ ่ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ผู้บริหารระดับสูง ผู้อ�ำนวยการกอง/ส�ำนัก ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติ ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต่างๆ ตลอดจนพนักงานราชการ กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคุมประพฤติและผู้อ� ำนวยการกลุ่ม ระหว่าง
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วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี และนครหลวง
เวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 138 คน ประกอบด้วย
ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการที่เป็น 1) ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ,
ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม , หั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน 2) ข้ า ราชการ
ทุกต�ำแหน่งระดับช�ำนาญการพิเศษ 3) ข้าราชการทุกต�ำแหน่ง
ระดับช�ำนาญการที่ได้มาปฏิบัติราชการที่กรมคุมประพฤติ
ก่อนปี พ.ศ. 2534
โครงการฯ นี้ได้แบ่งออกเป็นการบรรยาย การแบ่ง
กลุ่มระดมสมอง และการศึกษาดูงานฯ โดยมีการบรรยาย
เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง
นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้บรรยายถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุดรธานี ที่ก�ำหนดไว้
เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เช่น การสร้างความ
เข้มแข็งในสังคม การพัฒนาศักยภาพการลงทุน เป็นต้น
และมี ก ารบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง นโยบายและทิ ศ ทาง
การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติ โดยนางฉลอง อติกนิษฐ
รองอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ เน้ น ถึ ง ภารกิ จ ของ
กรมคุมประพฤติที่ได้รับนโยบายจากกระทรวงยุติธรรม
ตลอดจนความคาดหวังให้บคุ ลากรของกรมคุมประพฤติเป็น
บุคลากรทีม่ คี วามสามารถมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญในงานของตน
มีคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีกิจกรรมระดมสมอง
เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านโดยมี ก าร
แบ่งกลุม่ ย่อยออกเป็น 6 กลุม่ ดังนี้ 1) แนวทางการสือ่ สารและ
การประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ 2) การน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในส�ำนักงานคุมประพฤติ 3) การเตรียมความพร้อม
การปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดอาเซียน 4 ) แนวทางการปรับปรุง
รูปแบบ ขั้นตอน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดย

66

ค่ายทหาร/การป้องกัน และแก้ไขกรณีปญ
ั หาผลกระทบจาก
การลดขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ 5) แผนการบริหารจัดการ
การน� ำ อ.ส.ค. มามี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขและฟื ้ น ฟู
ผู้กระท�ำผิดของส�ำนักงานฯ ประจ�ำปี 6) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคดีคั่งค้าง ส�ำหรับการศึกษาดูงานที่นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อ
ศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้านการ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน ที่ ส� ำ นั ก งานโครงการ
ปกครอง นครหลวงเวียงจันทน์ (ซึง่ เทียบได้กบั ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครของไทย) โดยมีท่านภูธร แก้วดวงมณี
หัวหน้าห้องการกระทรวงยุตธิ รรม (ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม)
เป็นหัวหน้าคณะต้อนรับ และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ กีย่ วกับ
การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน และการไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
การจัดโครงการดังกล่าวท� ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ รั บ ทราบนโยบายและทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของ
กรมคุ ม ประพฤติ ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน และได้ศกึ ษาดูงานหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ในชุ ม ชนของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
อันเป็นประโยชน์ต่อการน�ำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพต่อไป
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ส่วนที่
ผลงานสำ�คัญ

กรมคุมประพฤติได้พฒ
ั นางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ จัดการและบริการข้อมูลในงานด้านต่างๆ
ของกรมฯ เพือ่ รองรับผูใ้ ช้บริการ อันได้แก่ ประชาชนทัว่ ไป
จ�ำเลย หรือผูถ้ กู คุมความประพฤติ รวมถึงบุคลากรของกรมทัง้
ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. จัดท�ำโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศของกรมคุมประพฤติในรูปแบบ SAN
(Storage Area Network) และพัฒนาระบบ
จัดเก็บส�ำนวนคดี
จากการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติซึ่งให้บริการในรูปแบบ On-line RealTime โดยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท�ำผิดที่เข้าสู่กระบวน
งานคุ ม ประพฤติ และกระบวนงานฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ปัจจุบันขนาดฐานข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณ
เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ประกอบกั บ นโยบายของผู ้ บ ริ ห ารของ
กรมคุมประพฤติได้มอบหมายให้ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร จัดหาระบบที่สามารถรองรับการจัดเก็บ

ข้ อ มู ล ในส่ ว นของระบบฐานข้ อ มู ล งานคุ ม ประพฤติ
ฐานข้อมูลงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเก็บส�ำนวนคดีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และการให้
บริการแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้ระบบท�ำงานได้อย่างมั่นคง
และมีเสถียรภาพทั้งในด้านความสามารถในการให้บริการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรองรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ป ริ ม าณ
เพิม่ ขึน้ ตลอดจนการรองรับการขยายของระบบฐานข้อมูล
โดยการแยกเก็บข้อมูลทีเ่ ป็นข้อความและรูปภาพออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ (Application Server and Database
Server) ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเทคโนโลยีที่รองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ นั่นคือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
ในรูปแบบ SAN (Storage Area Network) สามารถรองรับ
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งให้ความยืดหยุ่นในการ
บริการจัดการกับระบบ รวมทั้งการจัด Configuration
ซึ่งหมายถึง ความยืดหยุ่นสูงในการก�ำหนดขนาดหรือ

SAN Storage Diagram

16 HDD
SAN1
Raid 1+0 3.85 TB

LUN1
1TB

16 HDD
SAN2
Raid 1+0 1.60 TB

LUN2
2.85 TB

LUN3
1.6 TB

5 HDD
SAN3
Raid 5+0 2.10 TB

SI

10 HDD
SAN4
Raid 5+0 4.20 TB

LUN4
1.6 TB

LUNS

LUN6

Standby
IBM Power 560
AIX V.6.1

SUN Fire V890
Solaris V.10

4

SUN Fire V490
Solaris V.10

SUN Fire V880
Solaris V.10
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SUN Fire 280R
Solaris V.10

HP DL320
Windows Server 2012
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ลดขนาดการบรรจุเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจติ อล ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร จึงได้ออกแบบระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลของฐานข้อมูลระบบงานต่างๆ ของกรมคุมประพฤติ
โดยการน�ำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกในรูปแบบ SAN
มาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลระบบงานต่างๆ โดยน�ำมา
เชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบงานต่างๆ ของ
กรมคุมประพฤติ เช่น ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ระบบจัดเก็บข้อมูลส�ำนวนคดีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กระบวนการยุ ติ ธ รรม (Data
Exchange Center : DXC) ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูล
จ�ำนวนมหาศาลสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย
และง่ายต่อการบริหารจัดการ
ปัจจุบนั อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอกในรูปแบบ SAN
(Storage Area Network) ได้ถกู น�ำมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
คดีในภารกิจงานคุมประพฤติ ภารกิจงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ภารกิจงานสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด และงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึง่ มีจำ� นวนข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในระบบ
4,892,423 เรคคอร์ด ซึง่ ช่วยให้การเรียกใช้ขอ้ มูลจากระบบ
ฐานข้อมูลสามารถด�ำเนินการได้เร็วขึน้ รวมทัง้ การให้บริการ
ข้อมูลกับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
พร้อมกันนี้ได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บและดูส� ำนวนคดี
เพื่อให้ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศใช้ระบบดังกล่าว
ในการจัดเก็บส�ำนวนคดีให้อยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่
ในอนาคตจะน�ำไฟล์ส�ำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับ
ทะเบียนคดีในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
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2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน
ส�ำหรับระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติได้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ กรมคุ ม ประพฤติ ใ นรู ป แบบ Web
Application โดยเริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ
พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ให้บริการโปรแกรมระบบงานสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
(Web & Application Server) ใช้งานมานานเกิน 5 ปี
ที่มีประสิทธิภาพการท�ำงานไม่รองรับปริมาณการเรียก
ใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จึ ง ได้
ด� ำ เนิ น การโครงการจั ด หาเครื่ อ งแม่ ข ่ า ยเพื่ อ ทดแทน
เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ (Web & Application Server) โดยน�ำ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ได้จัดหามาใหม่ไปแทนเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยเดิ ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง โดยการออกแบบสถาปั ต ยกรรมจะเพิ่ ม ใน
ส่วนของ Application Server จากเดิมออกแบบให้ใช้งานเพียง
เครื่องเดียว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ ป รั บ รู ป แบบให้ ใช้ Application Server จ� ำ นวน
2 เครื่อง เพื่อท�ำ Load Balance เพื่อกระจายการเรียก
ใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติแก่ผใู้ ช้งาน
(Users) ส่งผลต่อประสิทธิภาพให้การเรียกใช้งานโปรแกรม
ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติเร็วขึ้น
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การจัดโครงการดังกล่าวท�ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ รั บ ทราบนโยบายและทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของ
กรมคุมประพฤติ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์
ในการปฏิ บั ติ ง าน และได้ ศึ ก ษาดู ง านหน่ ว ยงานใน
กระบวนการยุติธรรมด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดใน
ชุมชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มาพั ฒ นางานให้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป

1. กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ธรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2556 (Thailand Morality
Awards 2013) ประเภทองค์กรภาครัฐ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ส่งผลงาน
เข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ รั บ รางวั ล คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2556 ประเภทองค์กรภาครัฐ จัดโดยศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายองค์กรภาคี 24 องค์กร เพือ่ ยกย่ององค์กร บุคคล
โครงการ ทีใ่ ช้หลักคุณธรรมความซือ่ ตรงในการด�ำเนินงาน
และมี ผ ลงานเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เ พื่ อ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
แก่สาธารณะในวงกว้าง โดยกรมคุมประพฤติได้น�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ก�ำหนดไว้
3 หลักเกณฑ์ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้

4

หลักเกณฑ์ที่ 1 การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงใน
การด�ำเนินงาน
(1) ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม
ความซือ่ ตรง รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กรของกรมคุมประพฤติ
จรรยาบรรณพนั ก งานคุ ม ประพฤติ และข้ อ บั ง คั บ
กรมคุมประพฤติวา่ ด้วยจรรยาข้าราชการกรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2552
(2) จั ด ท�ำยุ ท ธศาสตร์ แผนงานโครงการ
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความซือ่ ตรงในหน่วยงาน
เช่น แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดท�ำ
มาตรฐานความโปร่งใสของกรมคุมประพฤติ
(3) การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
หลักเกณฑ์ที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่
ผู้เกี่ยวข้อง
กรมคุมประพฤติส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่
บุคลากรภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ทั้งในเชิง
นโยบายและรูปแบบกิจกรรมต่างๆ โดยมีการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและใช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมความซื่ อ ตรง
อย่างต่อเนื่อง
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม DEPARTMENT OF PROBATION

2. ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ก.พ.ร.การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Certified Fundamental Level) เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2556

หลั ก เกณฑ์ ที่ 3 การเป็ น ที่ ย อมรั บ ด้ า นคุ ณ ธรรม
ความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง
(1) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
หน่วยงานองค์กรภาคียกย่องกรมคุมประพฤติเป็นองค์กร
ต้นแบบความซื่อตรงในงานสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
(2) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากส�ำนักงาน
ก.พ. เพื่อแสดงว่ากรมคุมประพฤติ ได้จัดท�ำมาตรฐาน
ความโปร่งใส ปี 2555 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ในงาน
“องค์กรโปร่งใส ข้าราชการไทย หัวใจพอเพียง”
(3) ได้ใบรับรองคุณภาพการบริหารการจัดการ
ภาครัฐขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2556 จากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
(4) คณะกรรมการจริยธรรมประจ�ำกรมคุมประพฤติ
ได้ รั บ การยกย่ อ งในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น การ
ที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จาก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรมคุมประพฤติได้ผ่านการคัดเลือกทั้งขั้นตอนการ
ประเมิ น จากเอกสาร และขั้ น ตอนการประเมิ น เชิ ง ลึ ก
จากคณะกรรมการพิ จ ารณารางวั ล คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ
ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรภาครัฐหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัล
คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2556 โดยนางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบโล่รางวัลคุณธรรม
แห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ประเภทองค์กรภาครัฐ
จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในงานสมัชชา
คุ ณ ธรรมแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 6 ณ ห้ อ งแกรนด์ ไ ดมอนด์
บอลรูมฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า
ที่ควรแก่ความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม

70

สืบเนื่องมาจากการด�ำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใช้ในองค์การ
ในฐานะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ตามค� ำ รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต่อมาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 - 2554 ได้ถกู ปรับให้เป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level) โดยมีแนวคิดให้ด�ำเนินการปรับปรุงองค์การปีละ
2 หมวด จนครบทั้ง 6 หมวด ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 หมวด 1 และหมวด 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมวด 5 และหมวด 6
และด�ำเนินหมวด 1 และ 3 ไปด้วย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หมวด 2 และหมวด 4
และด�ำเนินหมวด 1, 3, 5 และ 6 ไปด้วย
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ด� ำ เนิ น การต่ อ ไป
ทุกหมวดโดยไม่ได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังคงด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
และได้รับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมินภายนอก
และผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีคะแนนเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 90.65 ปัจจุบนั กรมคุมประพฤติ
ยังคงใช้ PMQA พัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง

3. กรมคุมประพฤติได้รับ “รางวัลการบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
กรมคุมประพฤติได้พฒ
ั นาระบบงานต่างๆ เพือ่ มุง่ เน้น
การให้บริการ ในการด�ำเนินงานตามหมวด 3 การให้ความ
ส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน การลดขัน้ ตอนการบริการ การพัฒนา
กระบวนการ เป็นต้น จึงได้พฒ
ั นาการให้บริการ “โครงการ
ทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน” ซึ่ง
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ด�ำเนินการโดย ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ และได้จดั ส่ง
กระบวนงานดังกล่าวเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับ
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาการ
บริการที่เป็นเลิศ จากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอน
ระยะเวลาการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน ได้มีมติให้
กรมคุมประพฤติได้รับ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ”
รางวัลระดับดี ประเภทการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ
และได้ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ฯ ประจ� ำ ปี พ.ศ. 2556
ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 13 ธั น วาคม 2556 ณ ห้ อ งเจ้ า พระยา
หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายพงศ์เทพ
เทพกาญจนา รองนายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธานในพิ ธี
มอบรางวัลฯ
ส�ำหรับโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชนนั้น เป็นการค้นหาและสร้างรูปแบบ
แนวทางใหม่ ใ นการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ทีส่ ามารถรองรับปริมาณงานคุมประพฤติ
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ อันมีสว่ นช่วยให้ชมุ ชนเข้มแข็งปลอดภัย

4

จากอาชญากรรม และน�ำรูปแบบแนวทางนั้นมาทดลอง
ใช้ใน 4 ภูมิภาค 8 ส�ำนักงาน คือ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม เชียงราย ล�ำปาง พัทลุง
สระบุรี พระโขนง และมีนบุรี
ผลการด� ำ เนิ น งานของที ม บู ร ณาการแก้ ไขฟื ้ น ฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชนส่วนใหญ่ ประสบผลส�ำเร็จด้วยดี
โดยสามารถควบคุมสอดส่อง และดูแลช่วยเหลือผูก้ ระท�ำผิด
ในความรั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ หรือค�ำวินิจฉัย
ของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ด้วยดี อาสาสมัครคุมประพฤติมีความพึงพอใจในการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนของตน
เพิม่ มากขึน้ พนักงานคุมประพฤติมผี ชู้ ว่ ยแบ่งเบาภาระงาน
และสามารถบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีส�ำนวนคดี
ค้างด�ำเนินการ
ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้คดั เลือกส่งกระบวนงานของ
กรมคุมประพฤติ “โครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน” เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับ
รางวัลต่อในระดับสากล หรือรางวัล United Nations
Public Service Awards ประจ�ำปี ค.ศ. 2014 ของ
สหประชาชาติต่อไปด้วย

4. กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ม อบโล่ เชิ ด ชู เ กี ย รติ
แก่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ที่ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพและต่ อ อายุ
การรับรองคุณภาพ จ�ำนวน 29 แห่ง ในโครงการสัมมนา
ผู้บริหารสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
วั น ที่ 19 - 20 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ โรงแรม
อมารีแอร์พอร์ท
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7. โครงการน้อมนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
(โครงการกำ�ลังใจฯ)

สืบเนือ่ งจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ทรงสนพระทัยในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิมนุษยชนอย่างยิ่ง โดยเสด็จทัณฑสถานหญิงกลาง
เพื่อเยี่ยมเยียน ไต่ถามทุกข์สุขและประทานสิ่งของแก่
ผูต้ อ้ งขังหญิงและเด็กติดผูต้ อ้ งขัง โดยเสด็จเป็นครัง้ แรกเมือ่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2544 และได้ทรงสัมผัสกับชีวิต
ผู้ต้องขังหญิงที่ขาดโอกาส ปราศจากความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว และเด็กซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เกิดจากครรภ์
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ส่วนที่
ผลงานสำ�คัญ
ของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ จึงเป็นแรงบันดาลพระทัยให้
ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะประทานความช่วยเหลือ
และก�ำลังใจแก่พวกเขาเหล่านั้น ดังนั้น จึงได้ทรงก่อตั้ง
“โครงการก�ำลังใจ” ขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และ
ทรงผลักดันโครงการก�ำลังใจเป็นทีป่ ระจักษ์ในสายตานานาชาติ
และน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rule)
ในปี พ.ศ. 2553 และได้ทรงริเริม่ งานใหม่ซงึ่ เป็นการสืบสาน
หรือต่อยอดโครงการก�ำลังใจ โดยทรงมีพระด�ำริน้อมน�ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาใช้ในการประทานความช่วยเหลือ และ “โอกาส” ให้แก่
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ใ กล้ จ ะได้ รั บ อิ ส รภาพเพื่ อ พวกเขาจะได้ มี
ความพร้อมในการกลับมาใช้ชวี ติ ใหม่ในโลกภายนอกเรือนจ�ำ
อีกครั้ง โดยพระองค์ท่านทรงมีพระด�ำริมายังกระทรวง
ยุตธิ รรมในการทีจ่ ะน�ำแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรั บ ใช้ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ใ กล้ พ ้ น โทษ
ภายใต้ชื่อ “โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง มาปรั บ ใช้ ใ นเรื อ นจ� ำ ” ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน
2553 เป็ น ต้ น มา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทดลองน� ำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัย
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� ำ ชั่ ว คราวและภายหลั ง พ้ น โทษ
เพื่อให้ผู้ก้าวพลาดได้พบโอกาสสร้างชีวิตใหม่โดยออก
ไปใช้ชีวิตบนเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถาวรและแท้จริง
โดยกรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในด้ า น
ผู้ต้องขัง ด้านเจ้าหน้าที่และด้านพื้นที่โดยคัดเลือกเรือนจ�ำ
น�ำร่อง 4 แห่ง คือ เรือนจ�ำชั่วคราวเขาพลอง จ.ชัยนาท
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ จ.ตราด เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย
จ.เพชรบูรณ์ และเรือนจ�ำชัว่ คราวดอยราง จ.เชียงราย และ

4

เมื่อผู้ต้องขังเหล่านี้พ้นโทษจากเรือนจ�ำน�ำร่องทั้ง 4 แห่ง
ก็ได้เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้
ด�ำเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
โครงการก�ำลังใจฯ ทีไ่ ด้รบั การปล่อยตัวจากเรือนจ�ำ จ�ำนวน
603 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ ที่มีภูมิล�ำเนา
อยู่ในพื้นที่ของส�ำนักงานฯ 4 แห่ง จ�ำนวน 184 ราย และ
กระจายอยู่ในพื้นที่ของส�ำนักงานคุมประพฤติ 58 แห่ง อีก
จ�ำนวน 419 ราย ซึ่งผลจากการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการ
ก�ำลังใจฯ ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดส�ำนักงานคุมประพฤติ
ทั้ง 4 แห่ง จ�ำนวน 184 ราย ได้นำ� หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน 127 ราย
คิดเป็นร้อยละ 69.02 ถูกจับกุมด�ำเนินคดีอาญา จ�ำนวน
22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.95 ไม่ได้ใช้ จ�ำนวน 21 ราย
คิดเป็นร้อยละ 11.41 ย้ายไม่ทราบที่อยู่ จ�ำนวน 13 ราย
คิดเป็นร้อยละ 7.07 ซึง่ แสดงว่าผูเ้ ข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ
สามารถน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต
ประจ� ำ วั น ได้ เป็ น พลั ง ให้ ผู ้ พ ้ น โทษสามารถด� ำ รงชี วิ ต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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ข้ อ ก� ำ หนดสหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต ่ อ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิงหรือข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ (The
Bangkok Rules) เป็นการริเริ่มของประเทศไทยโดย
พระด� ำ ริ แ ละพระอั จ ฉริ ย ภาพในพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท�ำให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคมภายนอก ต้องตระหนัก
ถึงความจ�ำเป็นในการดูแลความเป็นอยู่และพัฒนาการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ศูนย์ฟน้ื ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) ซึง่ มีภารกิจ
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
เข้มงวด ทั้งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ชายและหญิง โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดจ�ำนวน 305 คน แบ่งเป็นเพศชาย 146 คน และ
เพศหญิง 159 คน จึงเห็นว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หญิง
ควรได้รับประโยชน์จากข้อก�ำหนดดังกล่าวโดยพยายาม
วางแนวทางการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ความสอดคล้ อ ง ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ดำ� เนินการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ทางเดิน อาคารอ�ำนวยการและบริเวณโดยรอบ ต้นไม้
ที่ปลูกนี้จะได้รับการดูแลรักษาจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ในที ม งานเกษตรและภู มิ ทั ศ น์ ปั จ จุ บั น บรรยากาศ
ภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ กลับมามีความร่มรื่นเขียวขจีอีกครั้ง
หลั ง จากแห้ ง แล้ ง มาจากอุ ท กภั ย เป็ น ระยะเวลานาน
นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโทรทัศน์จอแบนและเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมในอาคารของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เพื่อ
ให้ ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ฯ ได้ รั บ ชมข่ า วสารความบั น เทิ ง
ในช่องทางทีห่ ลากหลายมากขึน้ การด�ำเนินการพัฒนาด้าน
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ส่งผลให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ หญิงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น เกิดความผ่อนคลายและ
พร้อมรับกับโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จัดขึ้น

2. การเยี่ยมญาติ

ศูนย์ฟื้นฟูฯ อนุญาตให้มีการเยี่ยมญาติใกล้ชิดทุกวัน
จันทร์, พฤหัสบดี, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย
สถานที่ในการเยี่ยมอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารแรกรับทั้ง
ชายและหญิง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ
หากญาติของผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ มีการน�ำเด็กมาด้วยจะจัด
1. ด้านสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
สภาพแวดล้อมในรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้เกิดความเป็นมิตร
ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ฯ ได้ จั ด สภาพแวดล้ อ มและอาคาร ด้วยการให้พนักงานควบคุมผูด้ แู ลการเยีย่ ม คอยสังเกตการณ์
สถานที่ ส� ำ หรั บ ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ฯ ชายและหญิ ง เป็ น อยู่ห่างๆ ไม่เข้าไปแทรกแซงใกล้ชิดเกินความจ�ำเป็น
สั ด ส่ ว นแยกจากกั น โดยด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์
3. อนามัยหญิงมีครรภ์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ โ ดย
หากตรวจพบว่าผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ตัง้ ครรภ์ ศูนย์ฟน้ื ฟูฯ
ทั่วบริเวณ ได้แก่ อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพหญิงและชาย
จะด�ำเนินการตรวจร่างกายโดยทีมแพทย์และพยาบาล
เพือ่ ประเมินความสมบรูณข์ องร่างกายและจิตใจ และความ
เหมาะสมในการเข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ในโปรแกรมชุมชนบ�ำบัด
และเมื่ อ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งอยู ่ ฟ ื ้ น ฟู ฯ ก็ จ ะประชุ ม ที ม
สหวิ ช าชี พ เพื่ อ วางแนวทางการดู แ ลอย่ า งเหมาะสม
นอกจากนี้ในส่วนของนักโภชนาการก็จะจัดอาหารเสริม
เช่น นม ไข่ ผัก ผลไม้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ทารกในครรภ์มารดา
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4. การตรวจค้นตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่
ยอมรับของนานาอารยประเทศ และเป็นข้อบังคับทีบ่ ญ
ั ญัติ
ไว้ในข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ ก่อนการตรวจค้นจะท�ำการ
ขออนุญาตผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ก่อนทุกครัง้ และได้ทำ� การจัดซือ้
เครื่ อ งสแกนโลหะประสิ ท ธิ ภ าพสู ง มาใช้ ต รวจค้ น ตั ว
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ได้แก่ การปิดล็อคอาคาร
ก่อนการขึน้ เรือนนอน และในการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่
มีญาติผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ามาภายในศูนย์ฯ ส่งผลให้ได้
รับความร่วมมือจากผู้เข้ารับการตรวจค้นมากขึ้น

5. การบริการด้านสุขภาพอนามัย
ศูนย์ฟน้ื ฟูฯ อนุญาตให้มกี ารเบิกของใช้จำ� เป็นส่วนตัว
ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้ด�ำเนินการจัดซื้อยา

4

และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เบื้องต้นให้พร้อมรับกับความ
ต้องการใช้หากเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ ยาสามัญ
ประจ� ำ บ้ า น, ยาเฉพาะโรคที่ ไ ด้ รั บ การสั่ ง จากแพทย์ ,
อุปกรณ์การท�ำแผล, เปลสนาม, รถเข็นผู้ป่วย ส่วนด้าน
สุขอนามัยนั้นหลังจากเหตุอทุ กภัยในปี 2554 ศูนย์ฟน้ื ฟูฯ
ได้ท�ำการส�ำรวจท่อประปาพบว่าแตกรั่วหลายจุดท�ำให้
ศูนย์ฟน้ื ฟูฯ ประสบกับปัญหาน�ำ้ ประปาไม่พอใช้ แต่ปจั จุบนั
ได้ทำ� การปรับปรุงแก้ไขจนสามารถจัดให้มนี ำ�้ อย่างพอเพียง
ในการดู แ ลสุ ข อนามั ย ส่ ว นตั ว ของผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ฯ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้เลือกน�ำโยคะซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งในการ
พัฒนาร่างกายและจิตใจ มาพัฒนาผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
โดยจัดอบรมเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 วัน และได้ก� ำหนดให้
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ หญิงทุกคนฝึกโยคะทุกวันอย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจแจ่มใส
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6. ด้านสุขภาพจิตและการดูแล
ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ฯ จั ด ให้ มี จิ ต แพทย์ เข้ า มาตรวจรั ก ษา
และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ในโครงการอบรม
สุขภาพจิตกับยาเสพติดซึ่งจัดขึ้นตลอดปีและหากต้องมี
การดูแลบ�ำบัดรักษาต่อเนื่องก็จะมีเจ้าหน้าที่ อาทิเช่น
นักจิตวิทยาและพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติดเพศหญิง คอยดูแล
อย่างใกล้ชิด

7. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการ
ฝึกอาชีพ
ศูนย์ฟน้ื ฟูฯ ด�ำเนินการให้มกี ารเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ใน 3 ระดับ
ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษา
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ตอนปลาย โดยจัดขึ้นทุกๆ วันอาทิตย์โดยเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว มีผผู้ า่ นการ
ศึกษาถึงปีละกว่า 70 คน นอกจากนี้ยังมีการฝึกวิชาชีพที่
สอดคล้องกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ หญิง ได้แก่ การท�ำน�้ำยา
ล้างจาน น�ำ้ ยาซักผ้า อีกด้วย
นอกจากการด� ำ เนิ น การในส่ ว นของผู ้ เข้ า รั บ การ
ฟืน้ ฟูฯ แล้ว ในส่วนของเจ้าหน้าทีน่ นั้ ศูนย์ยงั ได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อก�ำหนดที่ 34 ที่จัดให้มีการอบรมโรคเอดส์และวัณโรค
ในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดซึ่งได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ อีกด้วย
หากพิจารณาในภาพรวมอาจเห็นได้ว่าศูนย์ฟื้นฟูฯ มีการ
ปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับข้อก�ำหนดฯ แต่กระนัน้ ก็ตามในบาง
ประเด็น ก็ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและวางแนวทาง
ในการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ เช่น การซ่อมแซมปรับปรุง
สถานที่ฟื้นฟูฯ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อก�ำหนดกรุงเทพฯ การจัดท�ำคู่มือการปฏิบตั ิต่อ
ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ หญิง ฯลฯ ซึง่ บริบทเหล่านีถ้ อื เป็นภารกิจ
หนึ่งที่ท้าทายให้ต้องพัฒนางานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้ก้าวต่อไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้
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9. งานสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
กรมคุ ม ประพฤติ มี ภ ารกิ จ ในการดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นระหว่ า ง
คุมประพฤติ พ้นคุมความประพฤติและภายหลังปล่อย รวมทัง้
ระหว่างการตรวจพิสจู น์และฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
พ.ศ. 2545 ที่ประสบปัญหา เช่น ฐานะยากจน ไม่มีอาชีพ
รายได้ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น โดยมีบริการ
ให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ทั้งเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เช่น การสงเคราะห์คา่ อาหาร ค่าพาหนะ และเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ระยะยาว เช่น การให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา
การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ สนับสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีบริการด้า นการ
ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ การรักษาพยาบาล และการให้ความ
ช่วยเหลือด้านทีพ่ กั อาศัยชัว่ คราว (บ้านกึง่ วิถ)ี โดยยึดหลัก
ปรัชญาทางด้านสังคมสงเคราะห์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
คือ “ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้ (Help them to
help themselves)” และ “ท�ำร่วมกับเขาไม่ใช่ท�ำให้
เขา (Work with not work for)” ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้
ผูก้ ระท�ำผิดสามารถพึง่ พาตนเองและด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างปกติ และป้องกันมิให้ผู้กระท�ำผิดหวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำ ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในด้านการลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคม แผนงานสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมของประชาชน โครงการเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมกันเพื่อคืนคนดีสู่สังคมซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติได้ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์
แก่ผู้กระท�ำผิด รวมจ�ำนวน 111,040 ราย
เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดสามารถพึง่ พาตนเองและด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
กรมคุมประพฤติ ได้จัดท�ำข้อตกลงว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงานให้กบั ผูต้ อ้ งหาและ
ผู้กระท�ำผิด กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งหาและผูก้ ระท�ำผิดได้มโี อกาสพัฒนาตนเอง เข้ารับ
การฝึกอาชีพที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นพลเมือง
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ จนสามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง

และครอบครั ว เป็ น การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ จั ด ส่ ง
ผู้กระท�ำผิดให้เข้ารับการฝึกอาชีพกับหน่วยงานในสังกัด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เช่น หลักสูตรการกรีดยางพารา
ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ช่างเชื่อมไฟฟ้า
การปูกระเบื้อง การประกอบอาหารว่าง เป็นต้น
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังด�ำเนินการจ้างเหมา
ผูต้ อ้ งหาและผูก้ ระท�ำผิดให้เข้าท�ำงานในหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ และสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดเพื่อช่วยเหลือให้ผู้กระท�ำผิดได้มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวติ และปรับตัว
เข้าสูส่ งั คมในช่วงระยะแรก เพือ่ ให้สามารถกลับคืนสูส่ งั คม
โดยไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ เพื่อให้สังคมปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจ รวมทั้งยอมรับและ
ให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดในการปรับตัวเข้าสูส่ งั คม เริม่ ด�ำเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 93,378,000 บาท ซึ่ง
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
โดยคืนคนดีสู่สังคมไปแล้ว มากกว่า 2,000 ราย
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ
ด�ำเนินการจ้างงาน จ�ำนวน 366 ราย ส่งต่อให้ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน และส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอื่นเพื่อ
จะได้มอี าชีพทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืน จ�ำนวน 140 ราย และจัดส่ง
ผู้กระท�ำผิดเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกับ
องค์กรเอกชน จ�ำนวน 301 ราย
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10. โครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ
(สร้างคนดี สร้างฝีมือแรงงาน สร้างสังคม)

เป็นโครงการที่มีการด�ำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 กิจกรรมมหกรรมแนะแนวอาชีพและการ
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ระยะที่ 2 การฝึกอาชีพ
ระยะที่ 3 การติดตามประเมินผล การจัดกิจกรรมมหกรรม
แนะแนวอาชีพ ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง สร้างคนดี สร้างฝีมือ
แรงงาน สร้างสังคม การแนะแนวอาชีพและอนาคตแรงงาน
การจัดนิทรรศการ ออกร้านให้ความรู้ และรับสมัครงาน
สาธิ ต การฝึ ก อาชี พ ต่ า งๆ มี ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ให้ ค วามสนใจ
เข้ า ร่ ว มโครงการฯ กว่ า 300 คน และเมื่ อ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2556 ได้น�ำผู้กระท�ำผิดที่สนใจไปศึกษาดูงาน
ด้านอาชีพ ณ โรงงานผลิตกระเบือ้ งเซรามิค บริษทั เดอะ สยาม
เซรามิ ค กรุ ๊ ป อิ น ดั ส ทรี่ ส ์ จ� ำ กั ด ของบริ ษั ท โสสุ โ ก้
แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ�ำกัด จังหวัดสระบุรี เพื่อกระตุ้น
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้กระท�ำผิดเกิดความต้องการที่จะ
ประกอบอาชีพและจัดให้เข้ารับการฝึกอาชีพหรือพัฒนา
ฝี มื อ แรงงาน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของผูก้ ระท�ำผิด โดยจัดให้มกี ารฝึกอาชีพหลักสูตร
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การติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ โดยได้รับการสนับสนุน
วิทยากรและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากบริษัท สมาร์ทเทค
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 2 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม
จ�ำนวน 5 คน และการปูกระเบื้อง ณ สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ภาค 1 สมุทรปราการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม
จ�ำนวน 18 คน การด�ำเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดผลดี
ต่อผูก้ ระท�ำผิด ท�ำให้ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวติ
มีมาตรฐานฝีมอื แรงงาน สามารถปรับตัวเข้าสูร่ ะบบการท�ำงาน
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
มีงานท�ำที่เป็นกิจจะลักษณะ มีรายได้ สามารถพึ่งพา
ตนเอง และด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติ เป็นแรงงาน
ที่มีฝีมือ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมลดปัญหาการ
ก่ออาชญากรรม การกระท�ำผิดซ�ำ้ เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ (Inclusive Growth) ทางสั ง คม
สร้างรายได้จากโอกาสใหม่เพือ่ ความสมดุลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
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11. โครงการอุ่นธรรมเทิดไท้มหาราชันย์ มหาราชินี
ด้วยกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีความ
ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชปณิธานและการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
ที่ ท รงปรารถนาให้ ป วงชนชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า มี ชี วิ ต
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข เข้มแข็ง อยู่ในสังคมที่ดี โดย
ทรงมีพระราชด�ำรัส ความว่า “...คนดี ท�ำให้คนอื่นดีได้
หมายความว่า คนดีทำ� ให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดี
ไปด้วย”
ดังนัน้ กรมคุมประพฤติซงึ่ เป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจหลัก
ในการคื น คนดี สู ่ สั ง คม โดยมี ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
ทัว่ ประเทศด�ำเนินการแก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
รวมทัง้ ผูเ้ สพยาเสพติดทีอ่ ยูใ่ นชุมชนให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคม จึงได้จัดโครงการ “อุ่นธรรมเทิดไท้มหาราชันย์
มหาราชิ นี ” ขึ้ น ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ครั้ ง ที่ ส อง โดยครั้ ง แรก
กรมคุมประพฤติได้จดั โครงการภายใต้ชอื่ โครงการทางบุญ
คุมประพฤติ ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2552 และในครัง้ ทีส่ องชือ่ โครงการอุน่ ธรรมเทิดไท้
มหาราชันย์ มหาราชินี ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
วโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษา ในวันที่
5 ธันวาคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมี
พระชนมายุ 81 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม อีกทัง้ ยังเป็นการ
สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ด้วยกระบวนการกิจกรรมบ�ำบัด
เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถด�ำเนินชีวิตอย่างปกติในสังคม
ตลอดจนส่งเสริมภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วมกับการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางสังคมของกรมคุมประพฤติ ซึ่งผลผลิต
อาทิ หมวกและอังสะไหมพรม ที่ได้จากความสามัคคี
ความร่วมมือร่วมใจของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายจะได้รบั การรวบรวม
และถวายเป็นเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทีจ่ �ำวัดในเขตทีม่ อี ากาศ
หนาวของประเทศ สามารถน�ำเครื่องอัฐบริขารดังกล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้ โดยโครงการนี้มีระยะเวลาด�ำเนินการ
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2557
เครื่องกันหนาวไหมพรมที่รวบรวมได้ตามโครงการฯ
จ� ำ นวน 8,430 ชิ้ น กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ น� ำ ถวายแด่

พระภิกษุสงฆ์ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 วั น ที่ 6 ธั น วาคม 2556 อธิ บ ดี
กรมคุมประพฤติ น�ำคณะบุคลากรกรมคุมประพฤติและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ถวายเครือ่ งกันหนาวแก่พระภิกษุสงฆ์
ที่ เข้ า มาร่ ว มโครงการปฏิ บั ติ ธ รรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ พุทธมณฑล
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ส่วนที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2557 นางชูจริ า กองแก้ว
ประธานกรรมการธนาคารออมสิน ในฐานะประธานโครงการฯ
และอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร
กรมคุมประพฤติ ถวายเครือ่ งกันหนาวไหมพรมต่อกรรมการ
มหาเถรสมาคม โดยสมเด็ จ พระมหารั ช มั ง คลาจารย์
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส มเด็ จ พระสั ง ฆราช รั บ ถวาย ทั้ ง นี้
เพือ่ เจ้าคณะภาคส่งมอบแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรทีอ่ ยู่
เขตพื้นที่ประสบภัยหนาวต่อไป
ส่วนที่ 3 วันที่ 27 ตุลาคม 2556, วันที่ 20
พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 28 มกราคม 2557 อธิบดี
กรมคุมประพฤติ พร้อมคณะบุคลากรกรมคุมประพฤติ
น�ำเครื่องกันหนาวไหมพรมถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จ
พระธีรญานมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรนิ ทราวาสราชวรวิหาร
ทั้งนี้เพื่อถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่เดินทางไป
ปฏิบัติธรรม ณ ประเทศอินเดีย ต่อไป
ส่วนที่ 4 ระหว่างเดือนกันยายน 2556 - เดือน
มกราคม 2557 ส�ำนักงานคุมประพฤติในส่วนภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�ำเครือ่ งกันหนาวไหมพรมถวาย
แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในเขตพืน้ ที่
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12. โครงการทบทวนแนวปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระทำ�ความผิดที่ศาลมีคำ�สั่งให้สืบเสาะ
และพินิจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
จากการทีก่ รมคุมประพฤติได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ร ะ บ บ ง า น สื บ เ ส า ะ แ ล ะ พิ นิ จ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ ต ามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติได้จัดท�ำ
แนวปฏิบตั ใิ ห้สำ� นักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศด�ำเนินการ
และได้มกี ารติดตามผลการทดลองใช้ ตลอดจนได้พจิ ารณา
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องในปีงบประมาณที่แล้ว ส�ำหรับ
ปีงบประมาณนี้ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติได้ติดตาม
ผลการทดลองใช้ เ พิ่ ม เติ ม และเพื่ อ ให้ ก ารทบทวน
แนวปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�ำความผิดที่ศาล
มีคำ� สัง่ ให้สืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 มี ก ารระดมความคิ ด เห็ น จากบุ ค ลากร
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ผูม้ ปี ระสบการณ์ซงึ่ เป็นพนักงานคุมประพฤติทเี่ ป็นหัวหน้า
กลุม่ สืบเสาะข้อเท็จจริง หรือผูแ้ ทน รวมจ�ำนวน 50 คน ณ โรงแรม
ทีเคพาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่
27 - 28 มิถนุ ายน 2556 ซึง่ ผลจากการสัมมนาท�ำให้ได้แนวทาง
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการสืบเสาะและพินิจ
ผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
56 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และแนวทาง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านสื บ เสาะและพิ นิ จ
ผู้กระท�ำความผิดที่ศาลมีค�ำสั่งให้สืบเสาะและพินิจ
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13. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ ได้
ประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดกิจกรรม
เพือ่ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยได้รบั ความร่วมมือ
อย่ า งดี โ ดยการตกลงท� ำ MOU และธนาคารออมสิ น
ได้สนับสนุนเงินจ�ำนวน 824,700 บาท โดยกลุ่มงาน
เด็กและเยาวชน ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ ได้ดำ� เนินการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะโดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน
และโปรแกรมเฉพาะด้ า นส� ำ หรั บ แก้ ไขฟื ้ น ฟู เ ด็ ก และ
เยาวชน ผสมผสานกับกิจกรรมลูกเสือ เพื่อด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมร่วมกับ 3 ฝ่าย คือ กรมคุมประพฤติ ธนาคารออมสิน
และส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อันมีจุดเกาะเกี่ยวหรือ
ประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าระหว่างธนาคารออมสินและ
ค่ า ยลู ก เสื อ นั้ น มี ที่ ม าว่ า ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระองค์ทรงเห็น
คุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนรู้จัก
การประหยัด การเก็บออม มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
เงินทองของประชาชน ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย จึงทรง
ริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้น ซึ่งต่อมาคือธนาคาร
ออมสินในปัจจุบนั และในรัชสมัยของพระองค์เช่นเดียวกัน
พระองค์ ไ ด้ ท รงก่ อ ตั้ ง กิ จ การลู ก เสื อ ไทย โดยทรงมี
พระราชปรารภว่าเพือ่ เป็นการฝึกเด็กชายปฐมวัยให้มคี วามรู้
ทางเสือป่า เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตน
ให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชาติบา้ นเมือง จากพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวดังกล่าว
กรมคุมประพฤติ ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการทีม่ ภี ารกิจ
หลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน และธนาคาร
ออมสิ น ส� ำ นั ก งานใหญ่ อั น เป็ น สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง มี

ภารกิ จ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมบนพื้ น ฐานของ
ปรัชญา กรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในทางที่จะมุ่งมั่น
ให้เป็นสถาบันทางการเงินที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความ
มั่นคงภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคต
ที่ยั่งยืน จึงได้มีความตระหนักร่วมกันถึงความส�ำคัญเป็น
อย่างมากในการแก้ไขฟืน้ ฟูพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
ที่กระท�ำผิด เพื่อป้องกันมิให้ต้องเติบโตเป็นอาชญากร
ในอนาคต ด้วยการจัดโครงการค่ายเพือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ของเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติด้วยรูปแบบ
ค่ายลูกเสือ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการค่ า ยพั ฒ นาศั ก ยภาพ
มี 4 ข้อ คือ
1) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ ให้มีเจตคติที่ดีต่อตนเอง
การตระหนักรูใ้ นตนเอง รูจ้ กั และเข้าใจในตนเองรวมถึงการเห็น
คุณค่าของตนเองและผูอ้ นื่ และเรียนรูท้ กั ษะการแก้ปญ
ั หา
2) เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
การกระท�ำผิดของตนต่อผู้อื่นและต่อสังคม
3) เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต มิให้หวนกลับ
ไปกระท�ำผิดซ�ำ้
4) เพือ่ เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ถูกคุมความประพฤติให้มที ศั นคติทดี่ ตี อ่ การประกอบอาชีพ
และรู้จักการออม
ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินการ
1) กรมคุมประพฤติ และธนาคารออมสิน และ
ส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกันถอดบทเรียนและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมเด็กและเยาวชนทีถ่ กู คุมความประพฤติ
2) กรมคุมประพฤติชแี้ จงและท�ำความเข้าใจวิธกี าร
ด� ำ เนิ น การโครงการอบรมเด็ ก และเยาวชนที่ ถู ก
คุมความประพฤติให้กบั ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 15 แห่ง
3) จัดสรรงบประมาณให้แก่สำ� นักงานคุมประพฤติ
เพื่อด�ำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนฯ
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4) ส�ำนักงานคุมประพฤติด�ำเนินโครงการอบรม
เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ
5) ติดตามผลการด�ำเนินโครงการอบรมฯ และ
จัดท�ำรายงานสรุปผลการด�ำเนินโครงการฯ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่
ภายใต้ความดูแลของส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 4 แห่ง
แห่งละจ�ำนวน 50 คน จากส�ำนักงานคุมประพฤติจำ� นวน
4 แห่ง ได้แก่ 1. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
2. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 3. ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี และ 4. ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง ซึ่งจากการประเมินผลการจัดค่ายฯ ทั้ง 4 แห่ง
ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ
ด�ำเนินโครงการแต่ละแห่งจ�ำนวน 2 คืน 3 วัน ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยแบ่งช่วงการรับผิดชอบ
ด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้
1. ส�ำนักงานคุมประพฤติและวิทยากรลูกเสือ
เป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทักษะชีวิต จ�ำนวน 2 วัน
2. ธนาคารออมสินเป็นผู้ด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
การออมทรัพย์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ�ำนวน 1 วัน
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งบประมาณในการด�ำเนินโครงการ
1.ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากธนาคาร
ออมสิน ส�ำนักงานใหญ่ ในการด�ำเนินโครงการจัดค่ายฯ
ของส�ำนักงานคุมประพฤติ
2. ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ของกรมคุมประพฤติ
ผลการด�ำเนินการปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 245 คน เด็กและเยาวชนได้รับ
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการด� ำ เนิ น ชี วิ ต และได้ รั บ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่นไปในทางบวก
ดังนั้นจากความส�ำเร็จการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ
ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและพัฒนากิจกรรมในการด�ำเนิน
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดังกล่าวอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ ได้รบั งบประมาณเพิม่ เติมจ�ำนวน 1,550,000 บาท
ซึ่งในอนาคตกรมคุมประพฤติจะได้พัฒนากิจกรรมเพื่อ
แก้ไขฟืน้ ฟูเด็กและเยาวชนให้มปี ระสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของเด็กและเยาวชนให้มากทีส่ ดุ จึงเห็นควร
ขยายการจั ด โครงการดั ง กล่ า ว โดยเพิ่ ม จ� ำ นวนพื้ น ที่
การจัดค่ายเป็นจ�ำนวน 15 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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14. โครงการนำ�ร่องในการนำ�เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ โดย
ส� ำ นั ก พัฒนาการคุมประพฤติ กลุ่มงานเด็กและเยาวชน
ได้ด�ำเนินการตามโครงการน� ำ ร่ อ งในการน� ำ เครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนที่นับวัน
จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมายิ่งขึ้น โดยเป็นที่
ยอมรับว่าสาเหตุการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่
เกิ ด จากความคึ ก คะนองและต้ อ งการการยอมรั บ
จากผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามแรงกระตุ้น อันเกิดจากฮอร์โมน
ในร่างกาย ดังนั้นเมื่อเด็กกระท�ำผิด การด�ำเนินมาตรการ
ส่งตัวเด็กและเยาวชนไปสถานที่ควบคุมอาจไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับเด็ก กรมคุมประพฤติในฐานะที่เป็น
องค์กรที่ปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดโดยไม่ใช้เรือนจ�ำ โดยอยู่
ภายใต้กรอบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน อันมี
เป้าหมายส�ำคัญเพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปรับเปลีย่ น
พฤตินิสัยของผู้กระท�ำผิด และลดโอกาสการกระท�ำผิดซ�้ำ
โดยมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผูค้ วบคุมดูแลให้ปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไข เพือ่ ควบคุมปัจจัยเสีย่ งอันเป็นการปกปอ้ งคุม้ ครอง
สังคมจากอาชญากรรมทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
วัตถุประสงค์สำ� คัญของโครงการคือเพือ่ ส่งเสริมระบบ
การแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ

ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ศึกษาแนวทาง
การน�ำระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อให้ศาลมีทางเลือกส�ำหรับวิธีปฏิบัติต่อ
ผูก้ ระท�ำผิดแทนการควบคุมตัวเพิม่ ขึน้ และ
เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในระบบงาน
ยุตธิ รรม
เครือ่ งมือการควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Monitoring) คือ เครื่องมือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส� ำ หรั บ การควบคุ ม ตั ว
ผูก้ ระท�ำผิด ในรูปแบบการลงโทษระดับกลาง
(intermediate sanction) เหมาะส�ำหรับความผิดทีไ่ ม่ถงึ ขัน้
ต้องถูกควบคุมตัวในทัณฑสถาน เรือนจ�ำหรือสถานกักกันอืน่
แต่ตอ้ งการจ�ำกัดเสรีภาพบางประการ ซึง่ จะประกอบด้วย
อุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น ดังนี้
- Personal Identification Device (PID) หรือ
ทีเ่ รียกว่า Tag เป็นอุปกรณ์สง่ สัญญาณ (Transmitter Device)
ส่วนใหญ่ทนี่ ยิ มจะมีลกั ษณะคล้ายนาฬิกาข้อมือ ติดไว้กบั ตัว
ผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ อาจติดไว้ทขี่ อ้ มือหรือข้อเท้าของผูก้ ระท�ำผิด
โดยส่วนมากจะติดไว้ทขี่ อ้ เท้าจะท�ำจากวัสดุกนั น�ำ้ เพือ่ ให้มี
ความทนทาน ทนแรงดันสูงได้ สามารถใส่ขณะท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ท�ำงาน เล่นกีฬา โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการท�ำงานของ PID นอกจากนี้ สายรัดข้อมือ
หรือข้อเท้ายังสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับผูส้ วมใส่และ
ไม่สามารถถอดได้
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- Strap คือ สายรัด ซึง่ ออกแบบเพือ่ ป้องกันการท�ำลาย
อุปกรณ์ หรือเพือ่ ให้ปรากฏหลักฐาน หากมีความพยายาม
ทีจ่ ะท�ำลายอุปกรณ์ โดยสายรัดนีจ้ ะติดกับ PID ซึง่ สายรัดนี้
จะไม่ ยื ด ไม่ ห ดตัว ลงแม้ โ ดยความร้ อ น หรื อ ถู ก ท� ำ ลาย
ด้วยวัตถุอื่นใด และหากมีการท�ำลายอุปกรณ์เกิดขึ้น เช่น
การตัดสาย จะเกิดสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ควบคุมฯ เพือ่ แจ้งว่ามีการท�ำลายอุปกรณ์เกิดขึน้
- Monitoring Center หรือศูนย์ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์กลาง (Central Computer System) หาก
มีการผิดเงื่อนไขหรือท�ำลายอุปกรณ์ จะมีการส่งสัญญาณ
เตือน (alerts) มายังศูนย์ควบคุมฯ นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการประจ�ำศูนย์ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม อาทิ การโทรศัพท์กลับไป
ยังบ้านทีม่ สี ญ
ั ญาณเตือนเกิดขึน้ (กรณี RF) หรือโทรศัพท์
เข้ามือถือของผู้กระท�ำผิดหรือผู้ปกครอง (กรณี GPS)
เพื่ อ สอบถามเบื้ อ งต้ น ถึ ง สาเหตุ ก ารฝ่ า ฝื น เงื่ อ นไขและ
ในบางกรณีทจี่ ำ� เป็นอาจมีการส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าตรวจสอบได้
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ
ได้ดำ� เนินการศึกษาเกีย่ วกับการใช้เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์
ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ จากนั้ น ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ยในกระบวนการยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ ง
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อ
ด�ำเนินการตามโครงการ ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือ
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จากผู้แทนจากหน่วยงานที่ส�ำคัญหลายแห่ง
อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสือ่ สาร มูลนิธศิ นู ย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์
ฯลฯ โดยได้มีการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ตลอดจน
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
ของกรมคุมประพฤติเพื่อด�ำเนินการตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
จากผลการด�ำเนินการปี พ.ศ. 2556 กรมคุมประพฤติ
ได้บริษัทผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัทแอสตราโกร
และได้ด�ำเนินการติดตั้งศูนย์ควบคุมการติดตามตัวด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จนเกิดความพร้อมในการด�ำเนินงาน
เป็นที่เรียบร้อย โดยศูนย์ฯ ดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1
ติดกับศูนย์อาหาร อาคารศูนย์ราชการ อาคารเอ ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร โดยกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะ
ด�ำเนินการใช้เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ในเบือ้ งต้น คือ กลุม่ เด็กและ
เยาวชนในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล
ซึง่ ในปัจจุบนั ได้มกี ารขยายกลุม่ เปา้ หมายไปถึงผูก้ ระท�ำผิด
ทุกกลุ่มในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 200 ราย
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