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รายงานประจำ�ปี

วัฒนธรรมองค์กร
ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศ และพัฒนาตน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูกจิต สามัคคี
มีนำ�้ ใจ เคารพในอาวุโส

ค่านิยมร่วม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีความศรัทธา ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และรักการให้บริการรับผิดชอบต่อหน้าที่
ทำ�งานเป็นทีมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕
งานราชการทุกอย่าง ไม่วา่ เล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ย่อมมีความสำ�คัญอยูใ่ นงานของแผ่นดินด้วยกันทัง้ สิน้ อีกทัง้ งานทุกด้าน
ทุกสาขา ย่อมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน เป็นปัจจัยเกื้อกูลส่งเสริมกันและกันอยู่ ข้าราชการทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับ จึงต้องไม่ถือตัว
แบ่งแยกกัน หากต้องพิจารณาให้เห็น ความสำ�คัญของกันและกัน แล้วร่วมงานประสานสัมพันธ์กัน ด้วยความเป็นมิตร ด้วยความเข้าใจ
เห็นใจกัน และด้วยความเมตตาปรองดองกัน งานของแผ่นดิน ทุกส่วน จักได้ดำ�เนินก้าวหน้าไปพร้อมเสมอกัน และยังประโยชน์
ที่พึงประสงค์ คือความเจริญมั่นคง ให้เกิดแก่บุคคล แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง
					
					

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

นโยบายและกรอบทิศทางการบริหารงานของอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กรมคุมประพฤติถือเป็นส่วนราชการที่มีบทบาทส� ำคัญในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาส่วนราชการหนึ่ง ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดที่มีปรัชญา
การด�ำเนินงาน โดยการ “คืนคนดี สู่สังคม” อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการให้โอกาสกับ
ผู้กระท�ำผิด และการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลัง (Empowerment) ของ
ชุมชน โดยการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ เช่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม และการช่วยเหลือดูแล และแก้ไขฟื้นฟู ในฐานะหุ้นส่วนหรือ
ภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดังกล่าวได้ยึดหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การบ�ำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม” ซึ่งการด�ำเนินการด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
และป้องกันปัญหายาเสพติดที่ก�ำหนดเป็น “วาระแห่งชาติ”
การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงยุติธรรม
และนโยบายของกรมคุมประพฤติ
ในปี 2556 ถือเป็นปีที่มีความส�ำคัญของกรมคุมประพฤติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในวันที่ 15 มีนาคม 2556
กรมคุมประพฤติได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นปีที่ 21 และด้วยวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติ
ได้ก�ำหนดไว้ว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2558” ดังนั้น ในการก้าวไปสู่การด�ำเนินงานในปีที่ 22 และในปีต่อๆ ไปอย่างก้าวหน้า
มั่นคง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ 2556 บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติควรเป็น
การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ และมีแนวทางด�ำเนินการหลัก ๆ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ - เสริมสร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติ
ต่อส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ผู้กระท�ำผิด
ประชาชน และสังคม ด้วยการเป็น “มืออาชีพ” พัฒนามาตรฐานงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล พัฒนา
เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพปัญหาและบริบทของสังคมภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง โดยการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) โดยเฉพาะด้านการฝึกทักษะและอาชีพต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
เป็นภาระของสังคมและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ ดึงศักยภาพของภาคประชาชนและชุมชน และภาคีเครือข่าย
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานคุมประพฤติ และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างแรงจูงใจของ
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนทีเ่ หมาะสมและต่อเนือ่ งตลอดจน มีสว่ นร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหา
ความแออัดในเรือนจ�ำ
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2. ด้านพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน - พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและขั้นตอน
การด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ
และมีความคล่องตัวและชัดเจนยิ่งขึ้น น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น พัฒนารูปแบบและวิธีการการด�ำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด และสนับสนุนการด�ำเนินงานเชิงบูรณาการให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมด�ำเนินงานในลักษณะหน่วยงานภาคี
มากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดหาสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สอดคล้องกับ
จ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
3. ด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมและการให้บริการประชาชน - สร้างความมั่นใจต่อผู้กระท�ำผิด และ
ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ว่า จะได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ความเสมอภาค จากระบบงานคุมประพฤติ
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ขยายและพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือ
แก้ไข ฟื้นฟู ดูแล และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด และสร้างความพึงพอใจในการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร - ท�ำงานเชิงรุกและมีส่วนร่วม บูรณาการท�ำงานร่วมกัน โดย
ท�ำงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย บริหารจัดการความเสี่ยง เสริมสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�ำลัง
ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับปริมาณงาน พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Learning
Organization) ด้วยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดประสบการณ์และ
บทเรียน รับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน�ำข้อเสนอแนะและความเห็นไปปรับปรุง ส่งเสริมการสื่อสาร
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยเน้นการสื่อสารสองทางที่รวดเร็วและทั่วถึงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค หรือระหว่างส่วนภูมิภาค และเครือข่ายต่าง ๆ และน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการเป็นราชการใสสะอาดที่มีกลไกและกระบวนการบริหารงานและการให้บริการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
5. ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร - “คน” คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยหลัก
ในความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน กรมคุมประพฤติต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ สม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง
ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็น
“มืออาชีพ” มีการสอนงานและให้ค�ำแนะน�ำ สร้างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ
การท�ำงานอย่างมีความสุขและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน (Work-Life Balance) พัฒนารูปแบบ
วิธีการจัดสวัสดิการที่มุ่งให้บุคลากรกรมคุมประพฤติมีขวัญก�ำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และมี
จิตส�ำนึกรักองค์กรกรมคุมประพฤติอย่างยั่งยืน และ เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง และพัฒนาบุคลากร
กรมคุมประพฤติให้มีวัฒนธรรมการท�ำงานด้วย “ใจ” (Work with Passion) - P (Professional - มืออาชีพ) A
(Affection - ท�ำงานด้วยความรักความเมตตา) S (Satisfaction - มีความพึงพอใจ) S (System - ท�ำงานอย่างเป็น
ระบบ) I (Innovation - ท�ำงานด้วยความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม) O (Open-mind - เปิดใจกว้าง) และ
N (Network - ท�ำงานร่วมกับเครือข่าย) หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสและเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้าง
และรักษาคนดีและคนเก่งขององค์กรไว้
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ส า ร บั ญ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

- โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
- อัตราก�ำลัง
- แผนยุทธศาสตร์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ
-

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จในงานกรมคุมประพฤติ
ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

- งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม

ส่วนที่ 4 ผลงานที่ส�ำคัญ

- การขับเคลื่อนองค์การด้วยกิจกรรมเชิงพัฒนา
-	การท�ำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
		 กรมคุมประพฤติ กับมหาวิทยาลัยรังสิต
-	การศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันอาชญากรรม
		 โดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
-	การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
- โครงการคืนคนดีสู่สังคม กรมคุมประพฤติ
-	โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		 มาปรับใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
- โครงการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว
- โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิสูจน์
- โครงการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถูกบังคับบ�ำบัด ภายใต้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- โครงการพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด
- งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
- โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
- โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- งานบริการสังคม
- การเรียนทางไกล e-Learning กรมคุมประพฤติ
- โครงการรวมน�้ำใจคนคุมประพฤติ
- 1 ทศวรรษ จากวันนั้น..จนถึงวันนี้ ที่ .. “บ้านลาดหลุมแก้ว”
-	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะและการปฏิบัติตนของข้าราชการกรมคุมประพฤติ
- ตัวอย่างบุคลากรดีเด่นของกรมคุมประพฤติ
- งานคุ้มครองจริยธรรมประจ�ำกรมคุมประพฤติ
- ศูนย์รับฟังความคิดเห็นกรมคุมประพฤติ

ส่วนที่ 5 องค์กรที่ให้การสนับสนุนการคุมประพฤติ
- มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
- มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555-ปัจจุบัน)

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554-30 กันยายน 2555)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางกรรณิการ์ แสงทอง

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551-20 ธันวาคม 2555)

นางฉลอง อติกนิษฐ

นายเกษม มูลจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ

นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการฟืน้ ฟูและกิจกรรมชุมชน
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่
28 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2555)

นายพยนต์ สินธุนาวา
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการสืบเสาะและพินิจ

นางสาวอัจฉรา ทองตัน
รักษาการในตำ�แหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการควบคุมและสอดส่อง

นางพรประภา แกล้วกล้า

รักษาการในตำ�แหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่
20 มกราคม 2556)

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นายไวพจน์ พูสิทธิ์

หัวหน้าสำ�นักผู้ตรวจราชการ

นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์

นายมณฑล แก้วเก่า

นางสาววรรณา ม่วงสุข

(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 - 30 กันยายน 2555

นายประสาร มหาลี้ตระกูล

นางรจนา บุญญะฐี

นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
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ผู้บริหารส่วนกลาง

นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ

เลขานุการกรม และ ผู้อำ�นวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นางกรกช นาควิเชตร
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
พัฒนาการคุมประพฤติ

นางสาวจิดารัตน์ เหล็มเต๊ะ

ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการกรม

นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์

ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นางธารินี แสงสว่าง

ผู้อำ�นวยการกองกิจการชุมชน
และบริการสังคม

นางอัญชลี พัฒนสาร

ผู้อำ�นวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

นางสาวสิริกุล ศรารัชต์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก

ผู้อำ�นวยการกองแผนงาน
และสารสนเทศ

นายพยนต์ สินธุนาวา

ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร้อยโทวิสุทธิ์ บุญส่ง นางสาวมนทิพ ดาราศรีศักดิ์ นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล

นายธงชัย ไชยเดช

รักษาราชการแทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
ประจำ�ศาลอาญา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
ประจำ�ศาลอาญากรุงเทพใต้
ประจำ�ศาลแขวงพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์ นางสาวระยอง เวียงลอ

นายวันชัย ชนาลังการ

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
ประจำ�ศาลจังหวัดพระโขนง
ประจำ�ศาลแขวงดุสิต
ประจำ�ศาลแขวงพระนครใต้
ประจำ�ศาลจังหวัดมีนบุรี

สำ�นักงานคุมประพฤติธนบุรี

นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์

นายศักดิ์กิจ รัตนพัฒนากุล

นางชนกพรรณ จินดามัง นางจำ�เรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
ธนบุรี
ประจำ�ศาลอาญาธนบุรี
ประจำ�ศาลแขวงธนบุรี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
ประจำ�ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 1

นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี

นายณรงค์ ขำ�เพชร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี

นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ

นางดวงพร นิยะพัตร์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอ่างทอง

นายกีรติ ณ พัทลุง

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนิตยา โควสุวรรณ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี

นายนพพร บ่ายแสง นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานีี

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 2

นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์

นางชลาลัย ฤทธิรัตน์

นายถาวร กูลศิริ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดชลบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติ จังหวัดระยอง
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

นางสาววนิดา กุณาศล นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสิญา ทองดี

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี

นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

นายอนันต์ นานอยู่เปรม
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระแก้ว

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 3

นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์

นายสุทิน ไชยวัฒน์

นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดยโสธร

นายมานิตย์ แก้วโสพรม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี

8

นายบุญเลิศ คงหอม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

นายสราวุธ เมืองทอง นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ สำ�นักงานคุมประพฤติ จังหวัดชัยภูมิ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม

นางวราภรณ์ เปล่งแสง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ว่าที่ร้อยโทสนธยา บัวศรี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุรินทร์

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 4

นางสุวัฒนา แดงกรัด

นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร

นางเยาวดี พันธ์หินกอง

นายวินัย เรืองขจร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
รักษาราชการแทน
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดมหาสารคาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสกลนคร
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายประเวศ กันสุข
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม

นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ แก้วจินดา นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
รักษาราชการแทน
จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมุกดาหาร
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่
30 สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน)

นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองคาย

นายยุทธพร คุณารักษ์

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบึงกาฬ
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่
2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเลย
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่
2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)
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สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 5

นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่

นางรัชนี กันทะสี

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย

นายชัยศิษฎ์ วังแวว

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง

นางสาวญาดา มนทมาศ

นางวันทนา คันธาเวช

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

นายนพดล ศรีทาเกิด

นางสุรี ภู่เพชร

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแพร่

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำ�พูน

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำ�ปาง

ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดน่าน

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 6

นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย

นายเสรี หาแก้ว

นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์

นางสุภาภรณ์ นุ่มนาค

นางชมนารถ ดิสสงค์

นายเศวตนันท์ สุขพันธ์

นายชิด ปาคำ�มา

นายสายยนต์ ปัญญาทา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดกำ�แพงเพชร
จังหวัดสุโขทัย

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดพิจิตร
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ�
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก

นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด

นางสาวนิตยา คงสุวรรณ

นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 7

นางสุธาทิพย์ ศรีโหร

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม

นายดำ�ริ ทองยม

นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ

นางชลาทิพย์ โลหะศิริ

พ.อ.อ.ประสาร สง่าแสง

นายอภัย เอียดบัว

นางไพเราะ คงเปรม

นางพาณี วลัยใจ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 8

นายโกมล เสรยางกูร

นายสนั่น ทองเนื้อขาว

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

นายฉวี อินทระ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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นายศักย์ ดิษฐาน

นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

นายคงศักดิ์ ปานสอาด

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระบี่

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

นางนริศา ปานสอาด

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
จังหวัดกระบี่

นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์

รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
(ดำ�รงตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพังงา

สำ�นักงานคุมประพฤติ ภาค 9

นางกรองทอง วัฒนภิรมย์

นางดวงจันทร์ ทองขาว

นายนพดล นมรักษ์

นางสุจิตรา รัตนเสวี

นายคนอง รอดทอง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา สาขานาทวี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง

นายบัญชา หนูประดิษฐ์

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา
จังหวัดพัทลุง
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปัตตานี

นายบัญญัติ วงศ์สว่าง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนราธิวาส

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล

ส่วนที่

1
ข้อมูลภาพรวม
ของหน่วยงาน
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์

กลุ่มประสานราชการ
และช่วยอำ�นวยการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

กลุ่มงานส่งเสริม
การฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

กลุ่มสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง
และข้อมูลบุคคล

กลุ่มงานประสาน
การฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

กลุ่มอัตรากำ�ลังและ
พัฒนาระบบงาน

กลุ่มงานพัฒนา
เครือข่ายชุมชน

กลุ่มงานสืบเสาะ
และพินิจ

กลุ่มสวัสดิการและ
เสริมสร้างสมรรถภาพ

กลุ่มฝึกอบรม
และพัฒนา

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

กลุ่มงานพัฒนางาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ

กลุ่มงานบริการสังคม
ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

กลุ่มงานวินัย

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มงานต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

กลุ่มกิจกรรมชุมชนและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน

สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสาขา...

กลุ่มกิจกรรม
ชุมชนและ
เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน

กลุ่ม
สอดส่องและ
ฟื้นฟูฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุ่มสอดส่อง
และฟื้นฟูฯ

สำ�นักงานคุมประพฤติ กทม. 1-5

กลุ่มสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

= โครงสร้างตามกฎกระทรวง

= โครงสร้างภายใน

กลุ่มงานเด็กและเยาวชน

กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

กลุ่มควบคุมและสอดส่อง

กลุ่มนิติการ

กลุ่มสืบเสาะและพินิจ

สำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด

กลุ่มติดตามประเมินผล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
สำ�นักผู้ตรวจราชการ

กองแผนงานและสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กลุ่มงานการคลัง

ฝ่ายสารบรรณ

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการบริหารส่วนกลาง

รองอธิบดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

โครงสร้างกรมคุมประพฤติ

กรอบอัตรากำ�ลังกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2555
กรมคุมประพฤติมีกรอบอัตรากำ�ลัง จำ�นวน 4,245 อัตรา ดังนี้
- ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ�
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
			

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
รวมทั้งหมด

1. ข้าราชการ
1.1 ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1.2 ตำ�แหน่งอื่น ๆ
2. ลูกจ้างประจำ�
2.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
2.2 กลุ่มงานสนับสนุน
3. พนักงานราชการ
3.1 ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ
3.2 ตำ�แหน่งอื่น ๆ
4. ลูกจ้างชั่วคราว
4.1 ตำ�แหน่งพนักงานคุมประพฤติ
4.2 ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

1,484
253
1,942
566
4,245

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

1,484
1,117
367
253
11
242
1,942
1,020
922
566
320
246
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อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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แผนยุทธศาสตร์ กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2555
วิสัยทัศน์

“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ภายในปี พ.ศ. 2558”

พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำ�บัด และติดตามช่วยเหลือ
ภายหลังปล่อยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บำ�บัดฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง
พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พัฒนาระบบการติดตาม ช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย
ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติ ในการคืนคนดีสู่สังคม
การพัฒนาองค์การ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริง
• เป้าประสงค์

พั ฒ นากระบวนการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ในงานคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทำ�ผิดและผู้ติดยาเสพติด อันเป็นการป้องกันสังคม

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1.1 ร้อยละของคดีที่ศาลพิพากษาและคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยสอดคล้องกับความเห็นของพนักงาน
คุมประพฤติ
			 - คดีสืบเสาะฯ
			 - คดีตรวจพิสูจน์
		 1.2 ร้อยละของความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำ�ผิดหรือแผนการฟื้นฟูฯของพนักงานคุมประพฤติ
สอดคล้องกับผลการคุมประพฤติหรือผลการฟื้นฟูฯ
		 1.3 ร้อยละของคดีที่สามารถดำ�เนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด

• กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

		 ปรับปรุงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงในงานคุมประพฤติ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
		
ผูต้ ิดยาเสพติด
• เป้าประสงค์

		 ยกระดั บ ความสำ�เร็ จ ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทำ�ผิ ด และผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรมคุมประพฤติให้เป็นคนดีของสังคมเพิ่มขึ้น

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

		 2.1
		 2.2
			
			
		 2.3

ไม่กระท�ำผิดซ�้ำ
มีความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว
- คดียาเสพติด
- คดีทั่วไป
มีส่วนร่วมกับชุมชนหรือองค์กรสาธารณะประโยชน์

• กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

		 ปรับมาตรฐานระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดและผู้ติดยาเสพติด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการติดตามช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย
• เป้าประสงค์

		 ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยได้รับการดูแลช่วยเหลือ

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

จำ�นวน / ร้อยละของผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

• กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

		 พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการดูแลช่วยเหลือ และเสริมสร้าง “กำ�ลังใจ” ให้กับผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในภารกิ จ ของ
กรมคุมประพฤติ ในการคืนคนดีสู่สังคม
• เป้าประสงค์

		 ขยายการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทขององค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำ�ผิดในชุมชนร่วมกับกรมคุมประพฤติครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

		 4.1 ร้อยละของ อ.ส.ค. เครือข่ายและองค์กรภาคีมบี ทบาทในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดและสนับสนุนภารกิจ
ของกรม
		 4.2 ร้อยละขององค์กร อ.ส.ค. ที่มีบทบาทในการประสานองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมและทรัพยากร
ชุมชนเพิ่มขึ้น
		 4.3 จ�ำนวนส�ำนักงานคุมประพฤติทมี่ กี ารประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคี และเครือข่ายทางสังคมในทุกระดับ
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• กลยุทธ์การดำ�เนินงาน

		 1. ปรับเพิ่มขีดความสามารถทั้งในมิติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติและองค์กร
อาสาสมัครคุมประพฤติ
		 2. ประสานยุ ท ธศาสตร์ แ ละความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รและภาคี เ ครื อ ข่ า ยทางสั ง คมเพื่ อ ขยายบทบาท
การมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
		 3. พัฒนาการบริหารจัดการของเครือข่ายทางสังคมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเชิงคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การและการบริหารทรัพยากรบุคคล
• เป้าประสงค์

		 1. กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
		 2. บุคลากรกรมคุมประพฤติมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติการและบริหารจัดการการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน และมีความผาสุกในการท�ำงาน

• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

		 5.1.1		ระดับความส�ำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
		 5.1.2		ระดับความส�ำเร็จในการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อตอบสนองการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ
		 5.1.3		จ�ำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติมีการจัดการความรู้และการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
		 5.1.4 มีแนวทางการบริหารผลงานเชิงยุทธศาสตร์
		 5.1.5 อัตราการโอนย้ายข้ามองค์กรลดลง
		 5.1.6 อัตราการกระท�ำผิดวินัยลดลง
		 5.1.7 มีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ
		 5.1.8 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร์
		 5.1.9 มีการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรบุคคล
		 5.1.10 มีระบบการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล

• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน

		 1. ปรับเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการสู่องค์กรมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
		 2. เพิ่มสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
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ส่วนที่

2
ผลการปฏิบัติราชการ

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ผลการด�ำเนินงานตามค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ 2555 เป็นผลจากการประเมินตนเอง
ยังไม่ผ่านการตรวจประเมิน โดยการปฏิบัติราชการแบ่งเป็น 2 มิติ คือ

มิติภายนอก

การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) ระดับกระทรวง น�้ำหนักร้อยละ 20 ค่าคะแนนที่ได้ 3.25
แบ่งเป็น
• ระดั บ กระทรวง น�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ 20 มี ตั ว ชี้ วั ด คื อ ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก
ในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง, ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแนวทาง/
วิธีการ/การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน, ความส� ำเร็จของการพัฒนาบทบาทเครือข่าย
ภาคประชาชนที่เข้า มามี ส ่ว นร่ ว มกั บ ภารกิจ ของส่ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงยุ ติธ รรม, ระดั บ ความส� ำ เร็ จ
ในการขับเคลื่อนนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของรัฐบาล, ร้อยละความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้, ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในเขต
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ที่ มี ต ่ อ การด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมใน, ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของ
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน, ระดับ
ความส�ำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน, ระดับความส�ำเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน�้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ,เฉพาะที่กรมคุมประพฤติรับผิดชอบร่วม
2 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจ�ำนวนเรื่องที่น�ำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการจัดการความขัดแย้งมาใช้แล้ว
บรรลุผลส�ำเร็จ, ร้อยละความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ระดั บ กลุ ่ ม ภารกิ จ (กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ) น�้ ำ หนั ก ร้ อ ยละ 10 มี ตั ว ชี้ วั ด เฉพาะที่
กรมคุมประพฤติรบั ผิดชอบร่วม 3 ตัวชีว้ ดั คือ อัตราการกระท�ำผิดซ�ำ้ ภายใน 2 ปี นับแต่ได้รบั การปล่อยตัวหรือพ้นโทษ,
ร้อยละความครบถ้วนของการน�ำเข้าข้อมูลเด็ก เยาวชน นักโทษเด็ดขาดและผู้กระท�ำผิดในระบบฐานข้อมูล
(ข้อมูลเก่า ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) และข้อมูลปีปัจจุบัน, จ�ำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/งานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย
• ระดับกรม น�้ำหนักร้อยละ 20 มีตัวชี้วัด คือ ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ร้ อ ยละของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนตามมาตรฐานการแก้ ไขฟื ้ น ฟู
ผู้กระท�ำผิด, ระดับความส�ำเร็จของผู้ที่ได้รับการบ�ำบัดจนครบโปรแกรม และจ�ำหน่ายที่ได้รับการติดตามครบ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้, ระดับความส�ำเร็จของอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีบทบาท
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและช่วยเหลือ
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• มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ น�้ำหนักร้อยละ 10 มีตัวชี้วัดที่ยังไม่ทราบผล คือ ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ กับ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผูก้ ำ� หนดนโยบาย เพราะต้องรอผลการส�ำรวจ
จากองค์กรภายนอก

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิภาพ น�้ำหนักร้อยละ 15 มีตัวชี้วัด คือ ระดับความส�ำเร็จของการจัดท�ำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต, ร้อยละความส�ำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน, ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราย
จ่ายลงทุน, ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม,ระดับความส� ำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ท�ำได้จริง
เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายผลผลิ ต ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ า ย, ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น การ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
การพัฒนาองค์การ น�ำ้ หนักร้อยละ 15 มีตวั ชีว้ ดั 3 ตัวชีว้ ดั คือ ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร, ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ, ระดับความส�ำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ
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ผลการปฏิบัติราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1.

ด้านคดี

1.1 ด้านการคุมประพฤติ
			 - งานสืบเสาะและพินิจ
				 งานสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น กระบวนการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ภู มิ ห ลั ง ทางสั ง คม
และพฤติการณ์คดีของผูก้ ระทำ�ผิด รวมทัง้ รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ของผูก้ ระทำ�ผิด โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผูน้ ำ�
ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประเมินและจัดทำ�รายงาน พร้อมความเห็นเพือ่ ประกอบดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ�นาจในการพิจารณา
ว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผู้กระทำ�ผิดเป็นรายบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติดำ�เนินการสืบเสาะและพินิจ จำ�นวน 84,283 คดี จากเป้าหมาย
จำ�นวน 75,000 คดี โดยเป็นผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จำ�นวน 42,356 คดี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50.25 ผู้ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษ จำ�นวน 9,058 คดี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 10.75 และผู้ ไ ด้ รั บ
การลดวันต้องโทษจำ�คุก จำ�นวน 32,869 คดี คิดเป็นร้อยละ 39.00

		 - งานควบคุมและสอดส่อง
			 งานควบคุมและสอดส่อง เป็นกระบวนการติดตาม ควบคุม สอดส่อง ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ และช่วยเหลือ
ผูก้ ระท�ำผิดภายใต้เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ เพือ่ ช่วยให้ผกู้ ระท�ำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสยั ความประพฤติ จนสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติ ต้องดำ�เนินการควบคุมและสอดส่องผู้กระทำ�ผิดทั้งสิ้น 400,338 คดี
โดยเป็นคดีที่ค้างมาจากปีงบประมาณพ.ศ. 2554 จำ�นวน 209,005 คดี และเป็นคดีรับใหม่ในปีนี้จำ�นวน 191,333 คดี
ทั้งนี้เป้าหมายที่ต้องดำ�เนินการอยู่ที่ จำ�นวน 150,000 คดี นอกจากนี้ ยังพบว่าการควบคุมและสอดส่องผู้กระทำ�ผิด
รายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำ�แนกเป็นผูก้ ระทำ�ผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จำ�นวน
148,703 คดี คิดเป็นร้อยละ 77.72 เด็กและเยาวชน จำ�นวน 17,161 คดี คิดเป็นร้อยละ 8.97 ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ จำ�นวน 5,606 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.93 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำ�คุก จำ�นวน 19,863 คดี
คิดเป็นร้อยละ 10.38
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ทั้งนี้ ผลการคุมประพฤติเสร็จไปทั้งสิ้นจำ�นวน 186,628 ราย พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นคุมประพฤติ
ด้วยดี จำ�นวน 159,793 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.62 ขณะที่พ้นคุมด้วยการทำ�ผิดเงื่อนไข จำ�นวน 26,835 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.38 นอกจากนี้บางส่วนยังอยู่ระหว่างคุมความประพฤติ จำ�นวน 220,531 ราย
ผลสัมฤทธิ์ของการดำ�เนินงานด้านควบคุมและสอดส่อง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
กลุ่มเป้าหมาย

การคุมประพฤติเสร็จสิ้นไป
พ้นคุมฯ ด้วยดี

พ้นคุมฯ ผิดเงื่อนไข

รวมเสร็จไป

ผู้ใหญ่

113,460

21,768

135,228

เด็ก
พัก
ลด
รวม

18,904
6,311
21,118
159,793

3,509
343
1,215
26,835

22,413
6,654
22,333
186,628

1.2 ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
			 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำ�บัด ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร
จึงนำ�เข้ารับการบำ�บัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
โดยมีการดำ�เนินงาน 3 ด้าน ได้แก่
		 - งานตรวจพิสูจน์
				 การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การประมวล
ข้อเท็จจริง ทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติ ดำ�เนินการตรวจพิสูจน์ จำ�นวน 187,186 ราย
จากเป้าหมาย จำ�นวน 57,900 ราย
		
- งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
				 งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นการบำ�บัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจของผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ
ซึ่งแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
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				 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุ ม ประพฤติ ดำ�เนิ น การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ในระบบบังคับรักษา จำ�นวน 176,066 ราย จากเป้าหมาย 52,600 ราย โดยแบ่งออกเป็น การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว
จำ�นวน 22,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.92 และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จำ�นวน 153,314 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.08
ซึ่งมีผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่น่าพอใจจำ�นวน 96,597 ราย
			 - งานติดตามผล
				 งานติดตามผล เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งจะทำ�การติดตาม
ผลการฟื้นฟูฯ หลังจากผ่านการฟื้นฟูฯ ไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติ
ดำ�เนินการติดตามผลผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จำ�นวน 33,269 ราย จากเป้าหมาย จำ�นวน 69,421 ราย
ซึ่งทำ�ได้สูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 47.92)

2.

งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมสร้าง
คุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติของผู้กระทำ�ผิด ด้วยกระบวนการ / วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระทำ�ผิดมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาวะของ
การมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระทำ�ผิดกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูโดยจำ�แนกประเภทงาน ดังนี้
ด้านงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูประเภทต่างๆ ดังนี้
1. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด การรู้จักและเข้าใจตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวิตและการอยู่ร่วมกับครอบครัว มีผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรม
จำ�นวน 40,871 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธทักษะ
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชื่อและเจตคติ ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 2,939 ราย
3. การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 21,183 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ มีผถู้ กู คุมความประพฤติ
เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 41,770 ราย
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5. การอบรมธรรม มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 15,572 ราย
6. ค่ายจริยธรรม มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 677 ราย
7. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 5,219 ราย
ด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 118,013 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 15,077 ราย
3. การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 20,107 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมายและจราจร มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 24,012 ราย
5. การอบรมธรรม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 6,525 ราย
6. ค่ายจริยธรรม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,559 ราย
7. ค่ายยาเสพติด มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 7,345 ราย
8. ค่ายวิถีพุทธ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 818 ราย
นอกจากนี้ ครอบครั ว ของผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ และผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ฯ ก็ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 27,509 ราย อีกทั้งกรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศให้กับผู้กระท� ำผิด
ทั้งงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเป็นส่วนหนึ่งของงานควบคุมและสอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ แนะน�ำ แก้ไข
ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดีด้วยกิจกรรมหลักต่างๆ เช่น การให้ค�ำปรึกษา
เชิงจิตวิทยา การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะชีวิต การจัดให้เข้าค่ายจริยธรรม การจัดให้ท�ำงานบริการสังคม การเข้า
ค่ายยาเสพติด รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกัน
มิให้ผู้กระท�ำผิดกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน
671,428 ราย จ�ำแนกเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้กระท�ำผิดร้อยละ 16.95 การอบรมธรรมะ / ค่ายจริยธรรม /
วิถีพุทธฯ ร้อยละ 3.91 การให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม ร้อยละ 6.20 เป็นต้น
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3.

การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด

การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดระหว่าง
คุมความประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อย หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เป็นการช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟื้นฟูและฝึกฝนตัวเองของผู้กระทำ�ผิด เพื่อให้ผู้กระทำ�ผิดสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควรและไม่หวนกลับไปกระทำ�ผิดอีก โดยมีบริการให้การสงเคราะห์ เช่น
การให้ศึกษา การจัดหางาน การสงเคราะห์ค่าอาหาร และการสงเคราะห์ค่าพาหนะ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติดำ�เนินการสงเคราะห์ผกู้ ระทำ�ผิดระหว่างคุมความประพฤติ จำ�นวน
69,105 ราย โดยแยกเป็ น กลุ่ ม ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ จำ�นวน 28,870 ราย กลุ่ ม ผู้ เข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ /
ฟืน้ ฟูฯ จำ�นวน 40,235 ราย ขณะทีก่ ารสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ จำ�นวน 21,056
ราย จำ�แนกเป็นกลุ่มผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติ จำ�นวน 11,951 ราย และกลุ่มผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำ�นวน 9,105 ราย ซึ่งสามารถจำ�แนกเป็นการให้บริการด้านการให้การศึกษา ร้อยละ 0.11 ด้านส่งเสริม
การหางาน ร้อยละ 0.47 ด้านการฝึกอาชีพ ร้อยละ 4.50 ด้านค่าอาหาร ร้อยละ 48.30 ด้านค่าพาหนะ ร้อยละ 35.82
ด้านการรักษาพยาบาล ร้อยละ 0.04 ด้านค่ายังชีพ ร้อยละ 10.40 ด้านการให้ทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 0.34 และ
ด้านการให้ยืมทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 0.01 โดยในปี พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติได้ให้บริการสงเคราะห์
จำ�นวน 90,161 ราย โดยจำ�แนกเป็นการให้การศึกษา จำ�นวน 101 ราย การส่งเสริมการหางาน จำ�นวน 423 ราย
การฝึกอาชีพ จำ�นวน 4,056 ราย ค่าอาหาร จำ�นวน 43,551 ราย ค่าพาหนะ จำ�นวน 32,298 ราย การรักษาพยาบาล
จำ�นวน 38 ราย ค่ายังชีพ จำ�นวน 9,377 ราย การให้ทุนประกอบอาชีพ จำ�นวน 308 ราย และการให้ยืมทุน
ประกอบอาชีพ จำ�นวน 9 ราย
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4.

การทำ�งานบริการสังคม

งานบริการสังคม เป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดประการหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสแก่ผู้กระทำ�ผิด
ได้ทำ�งานรับใช้สังคม โดยการมอบหมายงานให้ทำ� ซึ่งผู้กระทำ�ผิดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ แต่ขณะเดียวกันการได้ทำ�
ประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้ผู้กระทำ�ผิดเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ทั้งการทำ�งานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
และให้โอกาสผู้กระทำ�ผิดได้ฝึกหัด เรียนรู้ ทดสอบความสามารถ พัฒนาความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ
ทักษะในการทำ�งาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยผู้ที่ต้องทำ�งานบริการสังคมในความดูแลรับผิดชอบ
ของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย
1. ผู้กระทำ�ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ซึ่งศาลรอการกำ�หนดโทษ หรือรอการลงโทษและ
กำ�หนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระทำ�ผิดนั้นไว้ด้วย และให้การทำ�งานบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ ในบางคดีแม้ว่าศาลจะไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำ�ผิดต้องทำ�งานบริการสังคมด้วย แต่หาก
พนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่า การให้ผู้กระทำ�ผิดทำ�งานบริการสังคมจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟู
ก็อาจจัดให้ทำ�งานบริการสังคมได้ภายใต้ความสมัครใจของผู้กระทำ�ผิด
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
มาตรา 23 (4) เป็นวิธีการหนึ่งที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจกำ�หนดในการจัดทำ�แผน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ทำ�งานบริการสังคมร่วมกับการดำ�เนินการอื่น
ที่เหมาะสม เพื่อให้ดำ�รงชีวิตห่างไกลยาเสพติด
3. ผู้กระทำ�ผิดที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับ แต่ผู้กระทำ�ผิดไม่มีเงินชำ�ระค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
30/1 จึงได้ร้องขอต่อศาลเพื่อขอทำ�งานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึ่งผู้ที่จะรับประโยชน์ตามกฎหมายนี้ คือผู้ต้องโทษ
ปรับซึ่งมิใช่นิติบุคคลและศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติได้ดำ�เนินการบริหารจัดการให้ผู้กระทำ�ผิดทำ�งานบริการสังคม
แบบรายบุคคลจำ�นวน 37,561 คน รวมจำ�นวนชัว่ โมงการทำ�งานบริการสังคม 181,562 ชัว่ โมง และยังบริหารจัดการให้
ผูก้ ระทำ�ผิดทำ�งานบริการภายใต้ความร่วมมือจาก ภาคประชาสังคม ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำ�ไรหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งบุคคล / องค์กรเหล่านี้
เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนงานบริการสังคมในลักษณะการบริหารจัดการ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานภาคีบริการสังคมทั่วประเทศจำ�นวน 13,247 แห่ง ที่มีบทบาทในการช่วยจัดให้
ผู้ ก ระทำ�ผิ ด ทำ�งานบริ ก ารสั ง คม ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลการดำ�เนิ น งานบริ ก ารสั ง คมแบบรายบุ ค คลจำ�นวน 52,224 คน
รวมจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานบริการสังคม 693,688 ชั่วโมง และแบบกลุ่มอีกจำ�นวน 106,405 คน รวมจำ�นวนชั่วโมง
การทำ�งานบริการสังคม 575,832 ชั่วโมง
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5.

ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กรมคุมประพฤติได้นำ�ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจดังนี้
1. งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
		 งานอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี ห ลั ก การอยู่ บ นพื้ น ฐานแนวความคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ซึ่ ง
กรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด ตลอดจนกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีจำ�นวนทั้งสิ้น 13,626 คน
มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติจำ�นวน 738 ศูนย์

2. โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
		 โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้ดำ�เนินงานมาตั้งแต่พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุ้นส่วนและมีบทบาทในการดำ�เนินงาน เช่น
การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด การลดข้อพิพาท ความขัดแย้ง
ในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ
ของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ได้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการ
การทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชนและ
สังคมต่อไป สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนปัจจุบันมีจำ�นวนทั้งสิ้น 79,412 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำ�นวน
777 ศูนย์
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ผลการดำ�เนินงาน ปี 2555
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
1. การปฏิบัติงานด้านคดี สืบเสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 อาสาสมัครคุมประพฤติ
จ�ำนวน 2,966 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 5,506 คดี
2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 12,131 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน
27,318 คดี
3. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ อาสาสมัครคุมประพฤติจ�ำนวน 8,307 คน ปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 15,939 คดี
4. การติดตามผล/ช่วยเหลือ ผู้พ้นการคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 1,827 คน ปฏิบัติงาน
จ�ำนวน 3,390 คดี ผู้ผ่านการฟื้นฟูอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 8,811 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 17,598 คดี
5. อาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 548 ศูนย์

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
1. การให้ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน 5,665 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 3,831 เรื่อง
2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 22,123 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 32,480 เรื่อง
3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ ภายหลังพ้นคุมความประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน จ�ำนวน 7,260 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 8,713 เรื่อง
4. การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 10,635 คน
ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 14,328 เรื่อง
5. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 777 ศูนย์
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในงานกรมคุมประพฤติ
จากภารกิจของกรมคุมประพฤติที่ต้องรับผิดชอบ ในการแก้ไขฟื้นฟู ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผู้กระท�ำผิด
ซึง่ รวมไปถึงผ้เู ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผ้ตู ดิ ยาเสพติด ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมากในแต่ละปี กรมคุมประพฤติจงึ มิอาจจะ
ด�ำเนินการได้โดยล�ำพัง สิ่งที่กรมคุมประพฤติท�ำได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้านบุคลากร ก็คือ การแสวงหาการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน โดยได้น�ำภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติให้มากที่สุด
เท่าที่กฎหมายเอื้ออ�ำนวย
อย่างไรก็ตาม แม้กรมคุมประพฤติได้น�ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ไม่ว่า
จะโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ เมื่อ พ.ศ. 2528 หรือ โดยสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เมื่อ พ.ศ. 2548 หรือ
โดยหน่วยงานภาคีร่วมการท�ำงานบริการสังคม เมื่อประมาณ พ.ศ. 2535 ความส�ำเร็จในงานคุมประพฤติก็มิอาจ
เกิดขึ้นได้ หากกรมคุมประพฤติมิได้ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนดังกล่าว ทั้งโดยพัฒนา
กระบวนการสรรหาพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่าย รวมไปถึงกระบวนการใช้ประโยชน์และยกย่อง
เชิดชูภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการสรรหาและพัฒนาภาคประชาชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม กรมคุมประพฤติได้ให้ความส�ำคัญ โดยได้พฒ
ั นาศักยภาพ
ให้อาสาสมัครคุมพระพฤติ เครือข่ายและหน่วยงานภาคีการท�ำงานบริการสังคมสามารถช่วยงานตามภารกิจกรมฯ ได้
ทัง้ ในเชิงกว้างและเชิงลึกมากขึน้ ซึง่ หมายถึงการให้อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายสามารถปฏิบตั งิ านได้ในหลายภารกิจ และ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่ละเอียดมากขึ้น หากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่สามารถช่วยงานได้
ในส่วนของการใช้ประโยชน์และยกย่องเชิดชูภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วม กรมคุมประพฤติได้ก�ำหนดแนวทาง
ให้ส�ำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่มอบหมายงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายต่างๆ ช่วยงานส�ำนักงาน
คุมประพฤติให้มากเท่าที่ท�ำได้ เน้นการให้ภาคีประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน
ร่ ว มด� ำ เนิ น งาน และร่ ว มติ ด ตามและประเมิ น ผล และเมื่ อ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยภาคประชาชนรายใดกลุ่ ม ใดเข้ า มามี
ส่วนร่วมในงานคุมประพฤติอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง กรมคุมประพฤติจะต้องยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลเหล่านั้นด้วย
ดังเช่นปัจจุบัน กรมคุมพระพฤติมีการยกย่องและมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่นกระทรวงยุติธรรม ให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีผลงานต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด และพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ด้วย
จากการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติที่กล่าวไปแล้วทั้งหมด นั่นคือวิธีการท�ำงานกับภาคประชาชนเพื่อจูงใจ
ภาคประชาชนให้เข้ามาร่วมงานอย่างจริงจังและเต็มใจ แม้กรมคุมประพฤติจะมีภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลืองานมาก
เพียงใดก็ตาม หากกรมคุมประพฤติมิได้มีการ “ส่งเสริม พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์” ภาคประชาชนดังเช่นที่กล่าว
ข้างต้น งานคุมประพฤติก็คงมิได้ก้าวหน้ามาจนปัจจุบันนี้
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ผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
การตรวจราชการถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่กรมคุมประพฤติใช้ในการติดตาม ก�ำกับ ดูแล และกระตุ้น เร่งรัด
ให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินไปอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและโครงการทีก่ ำ� หนด
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติจึงประกอบไปด้วย
1. การตรวจแนะน�ำ การชีแ้ จงนโยบาย การติดตามความก้าวหน้าหรือความส�ำเร็จ การรับทราบปัญหาอุปสรรค
และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพงานและ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
2. การสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวนหรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมือ่ ได้รบั ค�ำสัง่ ค�ำร้องเรียนหรือเมือ่ มีเหตุ
อันสมควร โดยประสานการด�ำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ
3. การตรวจเยี่ยม เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุขและความคิดเห็น ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำ ชี้แจง ให้ความช่วยเหลือ
และให้ก�ำลังใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประมวลผลการด�ำเนินการดังกล่าว
พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงาน
4. ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผลและเสนอแนะต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติเพือ่ ทราบและพิจารณาหรือ
วินิจฉัยสั่งการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ
5. จัดท�ำร่างแผนและประสานแผนการตรวจราชการ
6. นิเทศงานในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งตรวจให้ค�ำแนะน�ำด้านการบริหารงานด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร อาคารสถานที่ของทางราชการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
7. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานสนับสนุนการด�ำเนินงานคุมประพฤติ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ อาสาสมัครและประชาชนในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดความร่วมมือทีด่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านคุมประพฤติ
8. ประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานระหว่างหน่วยปฏิบัติกับหน่วยบังคับบัญชา
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
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แผนการตรวจราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส�ำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้ก�ำหนดแผนการตรวจราชการให้มี
ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมและของกรมคุมประพฤติ ทั้งยังได้ก�ำหนดทิศทาง
ในการติดตาม ก�ำกับ ดูแลและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรและการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยก�ำหนด
หัวข้อและแนวทางในการตรวจราชการไว้ ดังนี้
1. การด�ำเนินการตามนโยบาย
		 1.1 การบริหารจัดการส�ำนวนคดี
		 1.2 การบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน
			 - การด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัว
		 1.3 การบริหารจัดการโครงการส�ำคัญ
			 - การด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี (Flagship)
2. การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ
2.1 ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของภารกิจหลักและโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2555
		 2.2 การด�ำเนินการตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3. การด�ำเนินการด้านอื่นๆ
		 - ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการ
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เขตการตรวจราชการ
เขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุ ม ประพฤติ ก� ำ หนดขึ้ นโดยให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ ค� ำ สั่ ง
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551 เรื่อง การก�ำหนดเขตการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส�ำนักนายก รัฐมนตรี
ลงวันที่ 30 มกราคม 2551 ประกอบด้วย
เขตส่วนกลาง ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
อาญา พระนครเหนือ อาญากรุงเทพใต้ พระนครใต้ พระโขนง ดุสิต มีนบุรี ส�ำนักงานคุมประพฤติธนบุรี อาญาธนบุรี
แขวงธนบุรี ตลิ่งชัน
เขตการตรวจราชการที่ 1
					
เขตการตรวจราชการที่ 2
เขตการตรวจราชการที่ 3
					
เขตการตรวจราชการที่ 4
					
เขตการตรวจราชการที่ 5
					
เขตการตรวจราชการที่ 6
					
เขตการตรวจราชการที่ 7
เขตการตรวจราชการที่ 8
เขตการตรวจราชการที่ 9
เขตการตรวจราชการที่ 10
เขตการตรวจราชการที่ 11
เขตการตรวจราชการที่ 12
					
เขตการตรวจราชการที่ 13
					
เขตการตรวจราชการที่ 14
เขตการตรวจราชการที่ 15
เขตการตรวจราชการที่ 16
เขตการตรวจราชการที่ 17
					
เขตการตรวจราชการที่ 18
					

ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี สระบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
นครนายก สมุทรปราการ
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามเขตการตรวจ ได้ แ ก่ นครปฐม กาญจนบุ รี
ราชบุรี สุพรรณบุรี
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามเขตการตรวจ ได้ แ ก่ เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามเขตการตรวจ ได้ แ ก่ สุ ร าษฎร์ ธ านี ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช พัทลุง
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวล�ำภู
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามเขตการตรวจ ได้ แ ก่ ขอนแก่ น ร้ อ ยเอ็ ด
มหาสารคาม กาฬสินธุ์
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ ยโสธร
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ นครราชสีมา สุรนิ ทร์บรุ รี มั ย์ ชัยภูมิ
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน ล�ำปาง ล�ำพูน
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยาแพร่
ส�ำนักงานคุมประพฤติตามเขตการตรวจ ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์  
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ต ามเขตการตรวจ ได้ แ ก่ นครสวรรค์ ก� ำ แพงเพชร
พิจิตร อุทัยธานี
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ผลการตรวจราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการตรวจราชการครบถ้วนตามแผน
การตรวจราชการประจ�ำปีทกี่ ำ� หนด ทัง้ ในเขตส่วนกลางและในเขตการตรวจราชการ 1-18 รวมถึงส�ำนักงานคุมประพฤติ
สาขาในแต่ละเขตการตรวจราชการและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) รวมทั้งสิ้น 103 แห่ง
ด�ำเนินการตรวจติดตาม จ�ำนวน 41 แห่ง ตรวจเยี่ยม จ�ำนวน 18 แห่ง นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ยังได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการในด้านการสดับตรับฟัง/สอบข้อเท็จจริง/สืบสวนสอบสวนอีก รวมทั้งหมด 8 เรื่อง
จากการตรวจราชการดังกล่าว ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้ให้ค�ำแนะน�ำแก่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
ซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจในการบริหารจัดการงานของส�ำนักงานในทุกด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของ
การด�ำเนินการตามนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการส�ำนวนคดี การบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน
กรณีเงินประกันตัว การบริหารจัดการโครงการตามนโยบายของรัฐมนตรี (Flagship) การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ
กรมคุมประพฤติในส่วนของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของภารกิจหลักและโครงการฯที่ส� ำนักงานฯ ด�ำเนินการ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี การด�ำเนินการตาม
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนด รวมทั้งการให้ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การขับเคลื่อน
การท�ำงานของส�ำนักงานคุมประพฤติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่

3
รายงานการเงิน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุ
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3
4

5
6
7

(หน่วย : บาท)

270,171,458.32
40,088,134.61
5,586,560.05
25,000.00
10,495,336.88
326,366,489.86
397,763,415.68
299,960.50
7,465,650.09
19,022.03
405,548,048.30
731,914,538.16

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ทุน
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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38,689,869.48
38,799,522.37
194,460,833.21
12,618,752.49
284,568,977.55
2,321,834.53
2,821,500.00
5,143,334.53
289,712,312.08
442,202,226.08
317,207,985.46
124,994,240.62
442,202,226.08

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
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

หมายเหตุ
8

(หน่วย : บาท)
1,298,233,823.55
1,298,233,823.55
(81,542.00)
4,000.00
144,824,134.67
144,746,592.67
1,442,980,416.22

9

10
11
12

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

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

55,521,150.93
(421,579.23)
55,099,571.70

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมคุมประพฤติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
		 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขี้นในหน่วยงานระดับส�ำนักงาน กอง ศูนย์
ภายใต้สังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 108 แห่ง โดยมีจ�ำนวนหน่วยเบิกจ่าย 101 หน่วยเบิกจ่าย (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
		 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้
หน่วยงานเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รฐั บาลภายใต้อำ� นาจหน้าทีต่ ามกฏหมายและรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ
รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่
เกิดจากเงินในงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
		 - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
		 - รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
		 - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
			 รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
			รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้และ
ค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
		 แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
		 แสดงในราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจ�ำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 - ที่ดิน แสดงราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
		 -	อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิและอาคารที่หน่วยงานไม่มี
กรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
		 - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 - อุปกรณ์ ที่ได้มาก่อน 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
		 - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
		 - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
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1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวนจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
		 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15-40 ปี
		 อุปกรณ์
2-12 ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-15 ปี
หมายเหตุที่ 2 ข้อคลาดเคลื่อนในรายงานการเงินประจำ�ปีงบประมาณ 2554
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกรมคุมประพฤติ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554
และพบว่ามีรายการข้อคลาดเคลื่อน ซึ่งกรมคุมประพฤติจะได้น�ำข้อเสนอแนะมาด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อคลาดเคลื่อน ต่อไป
หมายเหตุที่ 3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1101010101
เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ
1101010104
เงินทดรองราชการ
1101010112
พักเงินนำ�ส่ง
1101020601
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำ�ส่งเงินรายได้แผ่นดิน
1101020603
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)
1101020604
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)
1101020605
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู้)
1101020501
เงินฝากคลัง
6201010101
พัก ยกยอดเงินฝากคลัง
1101030101
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน
1101030102
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน
1101030199
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว
6331010105
พัก ยกยอดเงินฝากกระแสรายวัน-สถาบันการเงินภายในประเทศ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
(4,295,488.97)
2,821,500.00
1,445,034.94
894,392.55
9,059,761.72
38,044,943.45
(225,427.94)
169,377,436.31
(173,005.87)
28,686,107.28
23,338,895.97
1,275,000.00
(77,691.12)
270,171,458.32

หมายเหตุที่ 4 เงินลงทุนระยะสั้น
1104010101
บัญชีเงินฝากประจำ�
รวม เงินลงทุนระยะสั้น

25,000.00
25,000.00

Annual Report 2012

41

หมายเหตุที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

1205010101
อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020101
อาคารสำ�นักงาน
1205020102
พักอาคารสำ�นักงาน
1205030101
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040101
สิ่งปลูกสร้าง
1205060101
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205010103
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อพักอาศัย
1205020103
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำ�นักงาน
1205030103
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040103
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง
1205060102
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง(สุทธิ)
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
1206010101
1206010102
1206020101
1206030101
1206040101
1206050101
1206070101
1206090101
1206100101
1206120101
1206140101
1206150101
1206160101
1206160102
1206170101
1206180101

3,201,004.00
82,955,072.92
306,100.00
529,600.00
15,348,953.98
183,541,854.04
2,826,322.55
22,232,565.54
420,006.59
5,668,741.00
55,980,828.92

(หน่วย : บาท)

285,882,584.94

87,128,464.60
198,754,120.34

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
พักครุภัณฑ์สำ�นักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ดนตรี
ครุภัณฑ์สนาม
ครุภัณฑ์อื่น
พักครุภัณฑ์อื่น
ครุภัณฑ์ - Interface
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด

31,276,786.02
510,970.00
120,122,780.47
3,549,825.60
8,636,939.45
527,200.00
36,414.00
309,344.99
116,129,342.1
457,311.00
7,177.56
121,000.00
4,730,369.65
5,769,386.16
2,551,302.00
253,493,225.21

548,229,374.29

ครุภัณฑ์สำ�นักงาน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์การเกษตร-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์และการแพทย์-ค่าเสือ่ มราคาสะสม
คอมพิวเตอร์-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์ดนตรี-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์สนาม-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์อื่น-ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์-ค่าเสื่อมสะสม Interface
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม

22,251,667.64
60,233,813.42
3,218,790.31
6,360,685.81
481,897.82
36,413.00
282,860.63
98,711,842.57
341,954.64
6,701.48
101,306.40
300,246.66
1,367,903.74
200,304,101.62

394,000,185.74

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010103
1206020103
1206030103
1206040103
1206050103
1206070103
1206090103
1206100103
1206120103
1206140103
1206150103
1206160103
1206170102
1206180102
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หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (สุทธิ)
1211010101
งานระหว่างก่อสร้าง
1211010102
พักงานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

154,229,188.55
28,832,496.69
15,947,610.10
397,763,415.68

หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
1208010101
ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
1208010103
ถนน - ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

890,588.00
590,627.50
299,960.50

หมายเหตุที่ 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

(หน่วย : บาท)
20,586,796.03

1209010101
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
1209010103
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ)

หมายเหตุที่ 8 รายได้จากงบประมาณ

4307010103
TR - รับงบบุคลากร
4307010105
TR - รับงบดำ�เนินงาน
4307010104
TR - รับงบลงทุน
4307010106
TR - รับงบอุดหนุน
4307010108
TR - รับงบกลาง
4307010107
TR - รับงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
5209010112
T/E - ระหว่างหน่วยงาน
รวมรายได้จากงบประมาณ

13,121,145.94
7,465,650.09
754,748,811.19
427,331,766.51
11,790,450.96
10,387,924.00
79,677,178.02
30,570,362.98
(16,272,670.11)
1,298,233,823.55

หมายเหตุที่ 9 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
5101010101
5101010102
5101010108
5101010109
5101010115
5101010116
5101010118
5101010120
5101010199
5101010103
5101010113
5101020101
5101020103
5101020104
5101020105
5101020106
5101020108

(หน่วย : บาท)
356,014,757.55
13,707,136.00
632,871.15
275,335,183.03
26,255,789.59
630,000.00
24,040.00
1,215,300.00
17,466,840.65
104,848,685.36
206,542.00
6,748,977.14
9,599,462.97
1,155,086.18
13,562,930.47
13,753,019.07

เงินเดือน
โบนัส
ค่าล่วงเวลา
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินค่าครองชีพ
เงินรางวัล
ค่าเบี้ยเลี้ยง
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง
ค่าจ้าง
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชยสมาชิก กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
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5101020112
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ
5101020113
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำ�ตำ�แหน่ง
5101020114
เงินเพิ่ม
5101020115
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้
5101020199
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
5101030101
เงินช่วยการศึกษาบุตร
5101030102
เงินช่วยเหลือบุตร
5101030205
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาลของรัฐ
5101030206
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลของรัฐ
5101030207
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - โรงพยาบาลของเอกชน
5101030208
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - โรงพยาบาลของเอกชน
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุที่ 10 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

5104010104
ค่าวัสดุ
5104010107
ค่าซ่อมแซมและค่าบำ�รุงรักษา
5104010110
ค่าเชื้อเพลิง
5104010112
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก
5104010113
ค่าจ้างเหมาบริการ-หน่วยงานภาครัฐ
5104010114
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย
5104010115
บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
5104030202
ค่าจ้างที่ปรึกษา
5104030203
ค่าเบี้ยประกันภัย
5104030206
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
5104030207
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030208
ค่ารับรองและพิธีการ
5104030209
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ
5104030210
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภายนอก
5104030212
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ภายนอก
5104030218
บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
5104030219
ค่าประชาสัมพันธ์
5104030299
ค่าใช้สอยอื่น ๆ
5104040101
ค่าตอบแทนตามตำ�แหน่ง
5104040102
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
5104040104
เงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ
5104040105
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
5104040199
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าวัสดุและใช้สอย

หมายเหตุที่ 11 ค่าสาธารณูปโภค

5104020101
ค่าไฟฟ้า
5104020103
ค่าน�้ำประปาและน�้ำบาดาล
5104020105
ค่าโทรศัพท์
5104020106
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
5104020107
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง
รวม ค่าสาธารณูปโภค
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13,750.20
1,215,703.00
7,663,168.31
2,352,459.60
19,874,996.77
4,246,380.50
4,945.00
29,327,552.30
10,649,535.51
882,000.00
353,686.65
917,740,799.00
(หน่วย : บาท)
58,432,202.22
12,307,384.93
19,750,186.48
56,613,647.18
6,487,616.47
1,886,400.00
5,233.50
830,400.00
215,796.53
2,007,777.06
35,809,153.23
402,673.25
816,000.00
29,590,496.59
8,215,788.92
795,294.33
546,293.00
60,730,559.37
450,050.00
1,508,118.00
44,048.30
95,160.00
5,210,192.00
302,750,471.36
(หน่วย : บาท)
19,720,528.73
1,763,299.01
9,782,836.51
1,148,510.87
9,102,941.83
41,518,116.95

หมายเหตุที่ 12 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

5105010101
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อการพักอาศัย
5105010103
ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำ�นักงาน
5105010105
ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
5105010107
ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง
5105010194
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
5105010109
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำ�นักงาน
5105010111
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
5105010113
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5105010115
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5105010117
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
5105010121
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5105010125
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5105010127
ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5105010131
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5105010135
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ดนตรี
5105010137
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สนาม
5105010139
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์อื่น
5105010195
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
5105010143
ค่าเสื่อมราคา-ถนน
5105010148
ค่าตัดจำ�หน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

46,000.00
3,067,410.28
9,283.18
988,421.98
2,266,206.70
1,756,777.73
11,313,903.38
190,899.56
818,948.86
51,848.60
3,410.94
44,233.64
10,536,823.76
66,678.74
1,436.12
24,202.60
61,156.65
1,394,578.74
17,848.91
2,617,600.82
35,277,671.19

หมายเหตุที่ 13 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2555)
รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.1 ผลผลิตผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำ�บัด
งบบุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน

119,115,000.00
600,237,011.95
12,783,188.05
5,696,000.00

0.00
1,280,000.00
129,833.14
343,250.00

รวมเป็นเงิน

737,831,200.00

1,753,083.14 12,138,270.79 718,634,212.44

5,305,633.63

630,402,700.00
136,307,936.00
173,439.00
5,035,800.00
20,425.00

0.00
2,120,000.00
0.00
186,900.00
0.00

0.00
2,438,806.25
0.00
0.00
0.00

619,172,613.13
133,316,722.83
173,439.00
4,767,672.00
20,425.00

11,230,086.87
-1,567,593.08
0.00
81,228.00
0.00

771,940,300.00

2,306,900.00

2,438,806.25 757,450,871.96

9,743,721.79

2.	แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม
2.1 ผลผลิตผู้กระทำ�ผิดได้รับการสืบเสาะ
และพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู
งบบุคลากร
		 งบดำ�เนินงาน
		 งบลงทุน
		 งบอุดหนุน
		 งบรายจ่ายอื่น
รวมเป็นเงิน

0.00
10,008,672.65
2,129,598.14
0.00

131,099,099.94 -11,984,099.94
571,875,493.84 17,072,845.46
10,473,255.66
50,501.11
5,186,363.00
166,387.00
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รายการ

งบสุทธิ

การสำ�รองเงิน

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

งบประมาณเบิกแทนกัน
(สำ�นักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม, สำ�นักงานกิจการ
ยุตธิ รรม, สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
งบดำ�เนินงาน
งบรายจ่ายอื่น

31,455,245.60
31,666,160.97

0.00
0.00

0.00
0.00

30,949,216.85
29,837,674.25

506,028.75
1,828,486.72

รวมเป็นเงิน

63,121,406.57

0.00

0.00

60,786,891.10

2,334,515.47

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,572,892,906.57

4,059,983.14 14,577,077.04 779,421,103.54 17,383,870.89

หมายเหตุที่ 14 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

เบิกจ่าย

คงเหลือ

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมผลผลิตผูก้ ระทำ�
ผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู
งบดำ�เนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน

27,021,064.00

15,819,762.06

11,201,301.94

2,574,512.00
355,096.00
24,091,456.00

674,512.00
259,980.00
14,885,270.06

1,900,000.00
95,116.00
9,206,185.94

2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดผลผลิตผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติด
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำ�บัด
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน

31,230,840.78

14,900,435.78

16,330,405.00

9,150,153.78
21,992,517.00
88,170.00

8,667,748.78
6,144,517.00
88,170.00

482,405.00
15,848,000.00
0.00

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

58,251,904.78

30,720,197.84

27,531,706.94

หมายเหตุที่ 15 รายงานรายได้แผ่นดิน
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ภาษี
ภาษีทางอ้อม
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง
ปรับปรุงรายได้แผ่นดิน
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(หน่วย : บาท)

36.68
36.68
224,639.26
35,916,127.57
36,140,766.83
36,140,803.51
2,904.00
36,143,707.51
(36,565,286.74)
(421,579.23)
421,579.23
-

การวิเคราะห์ทางการเงิน
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)

วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554
สินทรัพย์

2555

(บาท)

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2555
2554

2554

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

270,171,458.32

342,496,941.87

36.91

46.79

ลูกหนี้ระยะสั้น

40,088,134.61

31,532,495.51

5.48

4.31

รายได้ค้างรับ

5,586,560.05

3,135,000.21

0.76

0.43

25,000.00

25,000.00

-

-

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

10,495,336.88

11,795,182.69

1.44

1.61

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

326,366,489.86

388,984,620.28

44.59

53.13

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

397,763,415.68

332,653,193.44

54.35

45.44

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

299,960.50

317,809.41

0.04

0.04

7,465,650.09

10,083,250.91

1.02

1.38

19,022.03

-

-

-

405,548,048.30

343,054,253.76

55.41

46.86

รวมสินทรัพย์

731,914,538.16

732,038,874.04

100.00

100.00

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

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

14,593,562.60
34,184,753.95
226,203,964.11
60,714,182.17
335,696,462.83

5.29
5.30
26.57
1.72
38.88

1.99
4.67
30.90
8.30
45.86

เงินลงทุนระยะสั้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2555

2554

2555

2554

หนี้สินไม่หมุนเวียน
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

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

2,290,936.28
2,171,500.00
4,462,436.28
340,158,899.11
391,879,974.93
732,038,874.04

0.32
0.39
0.70
39.58
60.42
100.00

0.31
0.30
0.61
46.47
53.53
100.00

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

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

318,559,263.06
73,320,711.87
391,879,974.93

43.34
17.08
60.42

43.51
10.02
53.53
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การวิเคราะห์งบการเงิน
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า
งบแสดงฐานะการเงิน
- มีสัดส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 46.79% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น
36.91% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555มีบัญชีเงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
น�ำส่งเงินรายได้แผ่นดิน, บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ), บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินกู)้ , บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทีส่ ถาบันการเงิน
และบัญชีเงินฝากคลังลดลง
- มีสัดส่วน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น จาก 45.44% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น
54.35% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีบัญชีพักอาคารส�ำนักงาน, บัญชีครุภัณฑ์
ส�ำนักงาน, บัญชีครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, บัญชีครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ, บัญชีครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, บัญชีครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์, บัญชีครุภัณฑ์อื่น และบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์รวม) ลดลง จาก 1.38% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น 1.02%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึง่ เป็นผลเกิดจากการทีใ่ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการปรับปรุงค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้น
- มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่มีเปลี่ยนแปลง จาก 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
และเป็น 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จ�ำนวน 19,022.03 บาท แต่เมื่อน�ำเปรียบเทียบกับอัตราส่วนรวมสินทรัพย์ ท�ำให้สัดส่วนไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- มีสดั ส่วนเจ้าหนีร้ ะยะสัน้ (ต่อสินทรัพย์รวม) เพิม่ ขึน้ จาก 1.99% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น 5.29% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก, บัญชีรับสินค้า/ใบส�ำคัญ,
บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอกเพิ่มขึ้น
- มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์รวม) ไม่มีเปลี่ยนแปลง จาก 0.00% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และเป็น 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
- มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว (ต่อสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น จาก 0.30% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เป็น 0.39% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติได้รับอนุมัติ
เพิ่มวงเงินทดรองราชการจากกรมบัญชีกลางจ�ำนวน 650,000 บาท จึงท�ำให้สัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
(ต่อสินทรัพย์รวม) เพิ่มขึ้น
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554

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
		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำ�เนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
รายการพิเศษ
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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2555

(บาท)
2554

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2555
2554

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

1,240,385,523.40
1,240,385,523.40

89.97
89.97

93.16
93.16

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

70,762.00
115,408.25
90,859,158.38
91,045,328.63
1,331,430,852.03

(0.01)
10.04
10.03
100.00

0.01
6.82
6.84
100.00

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

784,163,215.45
14,090,123.30
35,557,959.23
16,688,363.04
417,550,242.89
40,236,416.16
38,259,590.98
8,410,621.00
1,174,621.89
1,356,131,153.94
(24,700,301.91)
(24,700,301.91)
(311,201.27)
(25,011,503.18)

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

58.90
1.06
2.67
1.25
31.36
3.02
2.87
0.63
(0.09)
101.68
1.86
1.86
(0.02)
1.88

ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555

การวิเคราะห์งบการเงิน
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
- มีสัดส่วนของรายได้จากเงินงบประมาณ (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 93.16% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น 89.97%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากจากการที่ในปี 2555 มีรายได้จากเงินงบประมาณ เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 57,848,300.15 บาท
(1,240,385,523.40-1,240,385,523.40) และมีรายได้อนื่ ในปี 2555 เพิม่ ขึน้ 53,964,976.29 บาท (144,824,134.67-90,859,158.38)
จึงท�ำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นและท�ำให้สัดส่วนรายได้จากเงินงบประมาณ (ต่อรายได้รวม) ลดลง
- มี สั ด ส่ ว นของรายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร (ต่ อ รายได้ ร วม) ลดลง จาก 0.01% ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2554 เป็น -0.01% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลจากการท�ำการผลักส่งเงินฝากคลังเป็นรายได้แผ่นดิน จึงท�ำให้รายได้
จากการขายสินค้าและบริการลดลง
- มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้น จาก 58.90% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น 63.60%
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากจากการที่ในปี 2555 มีค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน เช่น บัญชีเงินเดือนและ
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มขึ้น
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- มีสัดส่วนของค่าสาธารณูปโภค (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 3.02% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็น 2.88% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการจัดท�ำมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ท�ำให้บัญชีค่าน�้ำประปา,
บัญชีค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม และบัญชีค่าไปรษณีย์โทรเลขและขนส่งลดลง

ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรมของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลำ�ดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อกิจกรรม
การตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
การติดตามผล
การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและผลผลิต
ชื่อผลผลิต

ชื่อกิจกรรม
1.1 การตรวจพิสูจน์

1. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำ�บัด

2. ผูก้ ระทำ�ผิดได้รบั การสืบเสาะและพินจิ ควบคุม สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู

1.2 การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
1.3 การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
1.4 การติดตามผล
2.1 การสืบเสาะและพินิจ
2.2 การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำ�ผิด

3. ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติได้รับ 3.1 การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยหรือ
ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์

ต้นทุนที่ได้รับในแต่ละกิจกรรม
ลำ�ดับที่
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ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)
ทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง

1.

การตรวจพิสูจน์

189.52

2.

การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว

314.51

3.

การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว

128.29

4

การติดตามผล

5.

การสืบเสาะและพินิจ

288.19

6.

การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

364.17

7.

การสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

11.05

2.67

ส่วนที่

4
ผลงานที่สำ�คัญ
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การขับเคลื่อนองค์การด้วยกิจกรรมเชิงพัฒนา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรมเชิงพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็น
มืออาชีพ โดยมีผลงานหลัก 2 เรือ่ ง คือการจัดกิจกรรมเวทีความคิด และการท�ำข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
รังสิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการเวทีความคิด : คุมประพฤติมืออาชีพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องมาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท�ำโครงการ
เวทีความคิดทางวิชาการ : คุมประพฤติมอื อาชีพ ขึน้ เพือ่ เป็นการขับเคลือ่ นองค์การให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ในการเป็นมืออาชีพ
ในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ และมุมมองในการเป็นมืออาชีพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาแลกเปลี่ยน
ความรูใ้ นรูปแบบของการบรรยาย การอภิปราย และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกลุม่ ย่อย ภายใต้โครงการเวทีความคิด
ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
1) โครงการเวทีความคิดทางวิชาการในหัวข้อ ทิศทางและนวัตกรรมงานคุมประพฤติในประเทศญี่ปุ่น
จัดขึน้ ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุตธิ รรม ชัน้ 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรในกรมคุมประพฤติได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน ได้เพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์
ทัศนคติ มุมมองในงานคุมประพฤติในระดับสากล ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการประกอบวิชาชีพด้านงานคุมประพฤติ
และสามารถนำ�ความรู้และนวัตกรรมในงานคุมประพฤติมาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานอันนำ�ไปสู่ความเป็นเลิศ
ในทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr. Takahiro Inagaki เลขานุการเอก แผนกการเมือง
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ�ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ในการจัดเวทีความคิด ครั้งที่ 1 นี้เป็นการบรรยายเปรียบเทียบงานคุมประพฤติในประเทศญี่ปุ่น จากวิทยากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างดี
ทำ�ให้บคุ ลากรของกรมคุมประพฤติเกิดความรูแ้ ละเข้าใจในงานคุมประพฤติ และได้รว่ มแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทัศนคติ
ตลอดจนนำ�ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายมาปรั บเปลี่ ย น แก้ ไขงานคุ ม ประพฤติ ในประเทศไทย และวางแผน
กำ�หนดยุ ท ธศาสตร์
พัฒนาปรับปรุงอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ ต า ม
มาตรฐานสากล
รวมถึ ง การปรั บ ตั ว
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ของโลก ในเรื่องของ
การรับมือ แก้ไข และ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ ไ ด้
จากผลกระทบจาก
ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า ง
ดีเยี่ยม
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2) โครงการเวทีความคิดทางวิชาการในหัวข้อ คุมประพฤติมืออาชีพ : “ภาพสะท้อนที่สังคมคาดหวัง”
จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวคิด ความคิดเห็นที่สะท้อนมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
และมีประสบการณ์เกีย่ วกับงานคุมประพฤติ และผูร้ บั บริการจากงานคุมประพฤติตอ่ การปฏิบตั งิ านของกรมคุมประพฤติ
รวมถึงปัจจัยทีจ่ ำ�เป็นในการเป็นมืออาชีพ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก นางจารุนนั ท์ อึง้ ภาภรณ์ ผูพ้ พิ ากษาสมทบศาลทรัพย์สนิ
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ นางสาวทิชา สุทธิธรรม สื่อมวลชน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ในครั้งนี้

ในการจัดเวทีความคิด ครั้งที่ 2 เป็นการนำ�เสนอมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ
ต่อการทำ�งาน ระบบงาน และเสนอแนะแนวทางของการก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยวิทยากรทั้งสองท่านมี
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านของกรมคุมประพฤติในทางทีด่ ี และได้เสนอแนะสิง่ ทีค่ วรปรับปรุงเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เช่น การพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งกรมคุมประพฤติควรจะต้องเตรียมการเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาษา
ในการสื่อสาร การจัดหาล่ามแปลภาษา โดยกรมคุมประพฤติต้องปลูกจิตสำ�นึกผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี บ ทบาทในการช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ และบุ ค ลากรต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติควรจะพัฒนาช่องทางการให้ข้อมูล
แก่ผู้รับบริการ รวมทั้งพัฒนางานด้านการทำ�งานบริการสังคม โดยคำ�นึงถึงความต้องการของผู้ถูกคุมประพฤติและ
สังคมไปพร้อมๆกัน นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ตัวเองและเพิ่มช่องทางในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ผู้รับบริการและเป็นการยกระดับกรมคุมประพฤติให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น
3) โครงการเวทีความคิดทางวิชาการ : คุมประพฤติมืออาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ของกรมคุ ม ประพฤติ แ ละผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และสามารถนำ�ความรู้ แ ละประสบการณ์ ข องผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าพั ฒ นา
การปฏิบัติงานได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุคนธ์ ชัยอารีย์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส และนักจัดรายการวิทยุของรัฐสภา
และ รศ. ดร. ประธาน วัฒนพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ในการจัดเวทีความคิด ครั้งที่ 3 เป็นการนำ�เสนอมุมมองของนักวิชาการและสื่อมวลชน ในฐานะที่เป็นผู้แทน
ทางสังคมมาสะท้อนภาพงานคุมประพฤติ โดยสะท้อนภาพออกเป็น 2 ภาพ คือภาพที่มาจากวิชาชีพผู้สื่อข่าว ที่สะท้อน
ถึงการทำ�งาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าจะต้องยึดหลัก และทำ�งานอย่างไรถึงได้เป็นมืออาชีพจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้หัวใจในการทำ�งาน ยึดหลักคำ�สอนของรุ่นพี่เชื่อฟังในคำ�แนะนำ� จนประสบความสำ�เร็จจนถึงทุกวันนี้ ภาพที่สอง
มาจากนักวิชาการทีฉ่ ายภาพในงานคุมประพฤติทง้ั หมด โดยเฉพาะประเทศอเมริกา และอังกฤษ โดยกล่าวถึงงานคุมประพฤติ
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ในต่างประเทศว่าพนักงานคุมประพฤติจะต้องผ่านการสอบและมีประสบการณ์ในการทำ�งานก่อน โดยเริ่มแรกจะต้อง
เป็นผูช้ ว่ ยพนักงานคุมประพฤติการเข้าทำ�งานในหน่วยงานคุมประพฤติของประเทศอังกฤษ ผูส้ มัครจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่
สำ�นักงานคุมประพฤติ ต้องจบในระดับมัธยมปลายหรือระดับอาชีวะ และจะต้องมีประกาศนียบัตรการทำ�งานคุมประพฤติ
ในด้านปฏิบตั ิ จึงค่อยขยับมาเป็นพนักงานคุมประพฤติ ซึง่ มีให้เลือก 2 ทาง คือ 1. จบปริญญาตรีทางด้านนิตธิ รรมชุมชน
หรือทางด้านปรัชญาวิทยากระบวนการยุตธิ รรมหรือตำ�รวจ 2. จบปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์และมีประกาศนียบัตร
ทางด้านคุมประพฤติ ซึ่งต่างจากประเทศไทยจะรับพนักงานคุมประพฤติโดยการสอบเข้ามา ส่วนการเลื่อนตำ�แหน่งจะ
แล้วแต่ความจำ�เป็นของหน่วยงาน วิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การที่เราจะเข้าสู่องค์กรมืออาชีพนั้น ปัจจัย
ที่สำ�คัญประการแรกกคือเรื่องของอุดมการณ์ คนที่มีอุดมการณ์จะมีจิตอาสาที่จะทำ�อะไรให้กับคนอื่น มีแรงบันดาลใจ
เพื่อจะทำ�งาน จะต้องมีความอดทนในการทำ�งาน ดังนั้นการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพได้นั่นควรริเริ่มจากตัวเอง

การจัดโครงการเวทีความคิด : คุมประพฤติมืออาชีพทั้ง 3 ครั้ง ได้ส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ รวมถึงนำ�ความรูแ้ ละข้อเสนอแนะมาปรับเปลีย่ นหลักในการทำ�งานได้ ซึง่ สามารถสรุปได้วา่ การทีจ่ ะนำ�พา
กรมคุมประพฤติเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติในการเป็นมืออาชีพ
ในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน เพื่อคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้นั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรของ
กรมคุมประพฤติทจี่ ะต้องมีใจรักในการทำ�งาน รักงานทีต่ นทำ� พัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองอยูเ่ สมอ โดยสามารถ
เรียนรู้ได้จากหลักการทำ�งานของคุมประพฤติในระดับสากล ที่ได้รับการยอมรับถึงความเป็นมืออาชีพ

การทำ�ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง
กรมคุมประพฤติ กับมหาวิทยาลัยรังสิต
นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมภายในองค์การอย่างต่อเนื่องแล้ว สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้ประสานงาน
กั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต เพื่ อ ให้ ก รมคุ ม ประพฤติ และ
มหาวิทยาลัยรังสิต ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน ในวันที่ 3 กันยายน 2555 ระหว่างกรมคุมประพฤติ
โดย พั น ตำ�รวจเอก โภคพิ บู ล ย์ โปตระนั น ท์ อธิ บ ดี
กรมคุมประพฤติ กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายอาทิตย์
อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ณ ห้องประชุม 801
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อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้เนื่องจากด้วยกรมคุมประพฤติและมหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการสร้างความร่วมมือของทัง้ สองสถาบัน โดยนำ�จุดเด่นในด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร ของทัง้ สองสถาบัน
มาพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ อันจะนำ�ไปสูก่ ารสร้างเครือข่ายทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งเพือ่ พัฒนาประเทศ
ต่อไป จึงจัดทำ�บันทึกข้อตกลง ดังนี้
1. ความร่วมมือด้านวิชาการ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือในการจัดทำ�หลักสูตรการศึกษา และพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา รวมถึงการให้ทนุ การศึกษา การจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ การนำ�เสนอผลงาน การฝึกปฏิบตั ขิ อง
นักศึกษา ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
2. ความร่วมมือด้านทรัพยากร ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์/
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายทางวิชาการ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการใช้พื้นที่จัดกิจกรรม
3. ความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยสรุปผลงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 2 เรื่อง ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การให้ขับเคลื่อน
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรในเรื่องแนวทางการทำ�งาน วิธีคิด ข้อเสนอแนะ และข้อแก้ไข
ปรับปรุง ที่ได้รับจากโครงการเวทีความคิดทั้ง 3 ครั้ง รวมถึงการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาก็ก่อให้เกิดประโยชน์
ที่จะผลักดันให้กรมคุมประพฤติก้าวเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติ

	การศึกษาวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ในการป้องกันอาชญากรรม โดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน Proactive Crime Resolution :
Relating Factors for EffectiveCrime Prevention by Community Justice Networks
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาการดำ�เนินงานยุติธรรมชุมชนในประเทศไทยและ
ในต่างประเทศ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการดำ�เนินงานป้องกันอาชญากรรมของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และศึกษาปัจจัย
ทีม่ คี วามสัมพันธ์ตอ่ ผลสัมฤทธิใ์ นการป้องกันอาชญากรรมโดยเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน โดยการศึกษางานยุตธิ รรมชุมชน
ในประเทศไทยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะการดำ�เนินงานของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนของกระทรวงยุตธิ รรม ทีผ่ า่ นการอบรม
โดยสำ�นักงานคุมประพฤติ วิธีการศึกษาประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร และ การเก็บข้อมูลภาคสนามจากศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนทีศ่ กึ ษาจำ�นวน 34 ศูนย์ จาก 15 จังหวัด จากนัน้ จึงดำ�เนินการศึกษา
ด้วยวิธีการสังเกตการดำ�เนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ การสนทนากลุ่มย่อย การสัมภาษณ์คณะกรรมการ
ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนตลอดจนการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกระทรวงยุ ติ ธ รรม และผู้ บ ริ ห ารของ
กรมคุมประพฤติ การจัดสัมมนานักวิชาการ พนักงานคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ด้านงานยุติธรรมชุมชนในต่างประเทศ ทั้งในประเทศแคนาดา และในมลรัฐออเรกอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานภาครัฐทีเ่ ข้ามารับผิดชอบงานยุตธิ รรมชุมชน มีโครงสร้าง ความรับผิดชอบและบทบาท
หน้าที่ที่ชัดเจน ด้านงานยุติธรรมชุมชนในประเทศไทย เป็นการดำ�เนินงานในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ผลสัมฤทธิก์ ารดำ�เนินงานเชิงปริมาณ ในปัจจุบนั กรมคุมประพฤติได้จดั อบรมประชาชนเป็นเครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชนแล้ว 79,412 ราย สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นในชุมชนได้ 774 ศูนย์ โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีหน้าที่
ปฏิบัติภารกิจ 7 บทบาท คือ หนึ่ ง การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกับผู้ถูกละเมิดสิทธิและ
Annual Report 2012

57

เสรีภาพ รับเรื่องราวร้องทุกข์ สอง การเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรมรวมถึงการแจ้งข่าว แจ้งเบาะแสทาง
คดีความ หรือการกระทำ�ผิดกฎหมาย สาม การให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและผลกระทบ
จากอาชญากรรม สี่ แก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิดในชุมชน ห้า ลดข้อพิพาทและความขัดแย้ง
ในชุมชน หก จัดตั้งและดำ�เนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เจ็ด เป็นแนวร่วมของกระทรวงยุติธรรมในชุมชนในการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขในชุมชน ซึ่งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบทั้ง 7 บทบาท
ผลสัมฤทธิใ์ นเชิงคุณภาพ พบว่า เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนและศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนสามารถสร้างความเป็นธรรม
สร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยให้กับชุมชน รวมทั้งความสมัครสมานให้เกิดขึ้นในชุมชน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ คือ ความตั้งใจ ความเสียสละและจิตสาธารณะของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน แนวคิดและเป้าหมาย
ของยุติธรรมชุมชนที่เน้นการสร้างความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน รวมทั้ง วิธีการดำ�เนินการที่ใช้
วิถชี มุ ชนสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน รวมทัง้ การสนับสนุนจากกระทรวงยุตธิ รรมและกรมคุมประพฤติ

	การศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน The study of the Model of Community involving Community-Based
Correction
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทางการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อค้นหาและสร้างรูปแบบแนวทางใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำ�ผิดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่สามารถรองรับปริมาณงานคุมประพฤติได้อย่างมีคุณภาพ อันมีส่วนช่วยให้
ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร และการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำ�งาน “ที่ดีที่สุด” มาสร้างรูปแบบใหม่ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน
และนำ�รูปแบบแนวทางนั้นมาทดลองใช้ใน 4 ภูมิภาค 8 สำ�นักงาน คือ สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
มหาสารคาม เชียงราย ลำ�ปาง พัทลุง สระบุรี พระโขนง และมีนบุรี จากนั้นจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูล
การวิจัยระหว่างการดำ�เนินโครงการทดลอง โดยมีประชากรในการศึกษา 3 กลุ่ม คือผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติ
ในโครงการทดลอง จำ�นวน 40 คนอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จำ�นวน 80 คน และผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม และนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง จำ�นวน 42 คน
รูปแบบใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน ที่เป็นผลจากการศึกษา คือ รูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผ่านทางอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งทำ�งานเป็นทีม
ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ เรียกว่า “ทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชน” โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในทีมบูรณาการจะทำ�หน้าที่เป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมประพฤติ และแกนเชื่อมต่อระหว่าง
สำ�นักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติกับประชาชน และสถาบันต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการ
ทำ�งานเชิงพืน้ ที่ โดยโครงสร้างของทีมบูรณาการในแต่ละพืน้ ทีอ่ าจแตกต่างกันไปในรายละเอียดทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั บริบททัว่ ไป
และความพร้อมของสำ�นักงานคุมประพฤติ
การดำ�เนินงานของทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชนส่วนใหญ่ ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี โดยสามารถ
ควบคุมสอดส่อง และดูแลช่วยเหลือผู้กระทำ�ผิดในความรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง ผู้กระทำ�ผิดปฏิบัติตามเงื่อนไข
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

เพื่อการคุมความประพฤติ หรือคำ�วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยดี อาสาสมัคร
คุมประพฤติมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น พนักงาน
คุมประพฤติมีผู้ช่วยแบ่งเบาภาระงาน และสามารถบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีสำ�นวนคดีค้างดำ�เนินการ
ความท้าทาย และความเสีย่ งในการขยาย หรือยกระดับปฏิบตั กิ ารทีมบูรณาการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิดในชุมชน
ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติในการตอบรับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ทัศนคติ
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของบุคลากรให้เท่าทันกับแนวโน้มการพัฒนาของงานคุมประพฤติสากล และแนวคิด
ยุตธิ รรมชุมชน การเพิม่ ปริมาณอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ การยกระดับ
ความรู้ และการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการดำ�เนินงานคุมประพฤติและ
งานยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน การจั ด สรรงบประมาณที่ ทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ชดเชยค่ า ใช้ จ่ า ยของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคประชาสังคม อันเกิดเนื่องจากการช่วยปฏิบัติงานคุมประพฤติ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
สำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ โดยกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
ประการแรก เพื่อถอดบทเรียนตลอดจนทบทวนการดำ�เนินงานตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดที่ใช้อยู่ และ
พัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทในปัจจุบัน และสามารถนำ�ไปใช้ได้กับผู้กระทำ�ผิดทุกกลุ่ม ประการที่สอง เพื่อจัดทำ�
แนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดที่ครอบคลุมผู้กระทำ�ผิดทุกกลุ่มส่งให้สำ�นักงานคุมประพฤติทั่วประเทศใช้
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดได้ปรึกษาหารือกับนายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง นายแพทย์เชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นวิทยากรของโครงการนี้ ข้อสรุปจากการปรึกษาหารือ คือการกำ�หนดเนื้อหาและ
ขอบเขตของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมถอดบทเรียน การดำ�เนินงาน
ตามโปรแกรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิดจากพนักงานคุมประพฤติ กิจกรรมทีส่ อง คือ การจัดการความรู้ เพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานคุมประพฤติในการเป็นผู้ให้คำ�ปรึกษาเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด โดยเน้นการให้คำ�ปรึกษา เพื่อสร้างแรง
จูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำ�ผิด (Motivational Counseling)
ผลผลิต จากการดำ�เนินมี 2 ส่วน คือ รายงานสรุปผลการถอดบทเรียน การทบทวน การดำ�เนินตามโปรแกรม
แก้ ไขฟื้ น ฟู ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต่ อ การพั ฒ นาโปรแกรมฯ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง
เป็นผลจากการจัดการความรู้ของพนักงานคุมประพฤติโดยวิทยากร กรมสุขภาพจิตร่วมกับกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
ได้ประมวลองค์ความรู้ และประสบการณ์ทั้งหมด จัดทำ� “คู่มือการให้คำ�ปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สำ�หรับพนักงานคุมประพฤติ” ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้รับความอนุเคราะห์จากกรมสุขภาพจิตจัดพิมพ์
คู่มือดังกล่าวและมอบให้กรมคุมประพฤติ จำ�นวน 800 เล่ม กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดอยู่ระหว่างการจัดทำ�แนวทาง
การใช้คู่มือและจัดส่งให้สำ�นักงานคุมประพฤติทั่วประเทศไว้ใช้ปฏิบัติงานต่อไป

โครงการคืนคนดีสู่สังคมกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ได้ด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมัครใจและประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีงานท�ำ
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โดยการจ้างให้เข้าท�ำงานในส�ำนักงานคุมประพฤติและสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือ
ให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองเห็นคุณค่าของตนเอง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการหางานท�ำจะได้มี
รายได้เลีย้ งดูตนเองและหรือครอบครัวและสามารถด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเช่นคนปกติทวั่ ไป อันเป็นการป้องกัน
มิให้ผู้กระท�ำผิดหวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ เพื่อให้สังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรังเกียจรวมทั้งมีการยอมรับและ
ให้โอกาสผู้กระท�ำผิดในการปรับตัวเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น โดยด�ำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
		ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติดำ�เนินการจ้างงานในตำ�แหน่งพนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป
พนักงานรักษาความปลอดภัยและพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด รวมจำ�นวน 365 อัตรา ในระหว่างการจ้างงานได้ดำ�เนินการ
ส่งต่อผู้ได้รับการจ้างงานให้เข้าทำ�งานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น
พนักงานบริษัท ลูกจ้างประจำ�ที่กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี พนักงานรักษาความปลอดภัย กรมคุมประพฤติ
เป็นต้น จำ�นวน 89 ราย และจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพสำ�หรับผู้กระทำ�ผิดและผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำ�งาน รวม 38 ครั้ง มีผู้กระทำ�ผิดเข้าร่วม
โครงการรวมทั้งสิ้น 2,719 คน รวมทั้งจัดส่งผู้กระทำ�ผิดในสังกัดสำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และกบินทร์บุรี เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายคืนคนดีสู่สังคมกับนายสุนทร สุนทรธาราวงศ์ ประธานมูลนิธิพันธกิจเรือนจำ�คริสเตียน ณ วังรีรีสอร์ท
จังหวัดนครนายก รวม 3 รุ่น จำ�นวน 318 คน ผลการติดตามของมูลนิธิฯ ปรากฏว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมเข้าทำ�งาน
ภาคเอกชน จำ�นวน 117 คน ทำ�ธุรกิจส่วนตัว 51 คน ทำ�งานในภาครัฐ 7 คน ติดต่อไม่ได้ 108 คน ยังไม่มีงานทำ�
29 คน เรียนต่อ 2 คน และอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 4 คน

	โครงการกำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
		นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา กรมคุมประพฤติได้มีส่วนร่วมในการดำ�เนินงานตามโครงการกำ�ลังใจฯ
ที่ นำ�ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ แ ละเตรี ย มความพร้ อ มของผู้ ต้ อ งขั ง ก่ อ นปล่ อ ย
เพื่อกลับมาใช้ชีวิตในสังคม โดยการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการกำ�ลังใจฯ ที่ได้รับการปล่อยตัว
จากเรือนจำ� ให้สามารถดำ�รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
		สำ�หรับการดำ�เนินงานในปี พ.ศ. 2555 กรมคุมประพฤติได้ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
โครงการกำ�ลังใจฯ จำ�นวน 458 คน โดยมีจำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการกำ�ลังใจฯ ที่มีภูมิลำ�เนาอยู่ในพื้นที่ของสำ�นักงานฯ
4 แห่ง จำ�นวน 139 คน และกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ของสำ�นักงานคุมประพฤติ 67 แห่ง อีกจำ�นวน 319 คน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

60

รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

ผู้เข้าร่วมโครงการที่พ้นโทษแล้วอยู่ในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท
รุ่นที่ 1
7
รุ่นที่ 2
7
รุ่นที่ 3
12
รวม
26
ผู้เข้าร่วมโครงการที่พ้นโทษแล้วอยู่นอกพื้นที่
จังหวัดชัยนาท
รุ่นที่ 1
22
รุ่นที่ 2
32
รุ่นที่ 3
2
รวม
56
ผู้เข้าร่วมโครงการที่พ้นโทษจากเรือนจำ�ชั่วคราว เขาพลอง จ. ชัยนาท
รวม
82

จังหวัดตราด
44
17
1
62
จังหวัดตราด
63
44
7
114
เขาระกำ� จ.ตราด
176

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์
35
8
5
3
40
11
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์
27
51
35
35
1
62
87
ดอยราง จ.เชียงราย แคน้อย จ.เพชรบูรณ์
102
98

รวม
94
32
13
139
รวม
163
145
10
319
รวม
458

ซึ่งผลจากการติดตามผู้เข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ ที่พักอาศัยในเขตจังหวัดส�ำนักงานคุมประพฤติทั้ง 4 แห่ง
จ�ำนวน 139 คน ได้น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต จ�ำนวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.71 ไม่ได้ใช้ จ�ำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 28.78 ถูกจับกุมด�ำเนินคดีอาญา จ�ำนวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.19 เสียชีวิต จ�ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 และย้ายไม่ทราบที่อยู่ จ�ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60
		ทั้งนี้ เพื่อให้การด� ำเนินงานดังกล่าวประสบผลส� ำเร็จ กรมคุมประพฤติได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามโครงการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 73 คน ที่ปฏิบัติงาน ในส�ำนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบการด�ำเนินงานตามโครงการ
ก�ำลังใจฯ ได้รบั ทราบแนวทางการปฏิบตั งิ านตามโครงการก�ำลังใจฯ และมีความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านเป็นแนวทาง
เดียวกัน รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับการท�ำงานร่วมกับชุมชนในการดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน

โครงการพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว
การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวของกรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการ
โดยน�ำแบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่และใช้สารเสพติด (The Alcohol, Smoking and Substance
Involvement Screening Test : ASSIST) ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำหรับคัดกรองที่ได้รับการพัฒนาภายใต้การสนับสนุน
ขององค์การอนามัยโลก โดยทีมงานนักวิจัยและแพทย์ด้านสารเสพติดจากนานาประเทศ มาทดลองใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
การจ�ำแนกคัดกรอง ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยจ�ำแนกตามระดับความเสี่ยงจากการใช้สารเสพติด
แต่ละชนิด และได้มีการน�ำโปรแกรมการบ�ำบัดแบบย่อมาใช้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด อย่างเหมาะสมเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
การด�ำเนินงานในขั้นแรก กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2555 และจากการประชุมร่วมกันของผู้เข้ารับ
การอบรม (ซึ่งจะต้องน�ำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปทดลองใช้) ที่ประชุมได้ก�ำหนดแนวทางในการน�ำแบบคัดกรอง
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ASSIST และการบ�ำบัดแบบสัน้ [Brief Intervention : BI]มาใช้ในงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ทัง้ กรณีรายบุคคล
และกรณีกลุ่ม โดยจ�ำแนกตามความเสี่ยง 3 ระดับ คือ เสี่ยงต�่ำ เสี่ยงกลาง และเสี่ยงสูง ในระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน
จะได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน โดยใช้เอกสารที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานวิชาการสารเสพติดชุมชน 3 เล่ม
คือ 1) แบบคัดกรองประสบการณ์การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด:คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
2) การบ�ำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST ส�ำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย : คู่มือเพื่อใช้ใน
สถานพยาบาลปฐมภูมิ 3) คู่มือการดูแลตนเองเพื่อลด ละ เลิก สารเสพติด ประกอบกับเอกสารที่กลุ่มงานพัฒนาระบบ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้จดั ท�ำขึน้ เป็นแนวทางด�ำเนินการในการทดลองดังกล่าว หลังจากนัน้ ได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการน�ำแบบคัดกรอง ASSIST และการบ�ำบัดแบบสั้นไปใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2555 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พบว่าการใช้แบบคัดกรอง ASSIST สามารถจ�ำแนก
กลุ่มผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯได้ดี และวิธีการบ�ำบัดแบบสั้นในส่วนของการแจ้งค่าคะแนนและการให้พิจารณาผลกระทบต่อ
สุขภาพตามระดับความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ดีที่ท�ำให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด
และมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง แต่ในช่วงของการทดลองมีข้อจ�ำกัดหลายประการท�ำให้ระยะเวลาของการทดลอง
ค่อนข้างสั้น ส�ำนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ได้ทดลองใช้แบบคัดกรอง ASSIST แต่มีส�ำนักงานฯบางแห่งเท่านั้น
ที่ได้ด�ำเนินการบ�ำบัดแบบสั้น ดังนั้นกรมคุมประพฤติจึงได้น�ำข้อเสนอจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมาปรับปรุง
แนวทางการด�ำเนินงานทดลองระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิสูจน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้ด�ำเนินการตามโครงการพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจพิสูจน์ โดยปรับปรุงแบบบันทึกถ้อยค� ำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และแบบรายงาน
การตรวจพิสูจน์ให้สั้นลงโดยยังคงข้อมูลที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องการไว้ ด้วยการ
ปรั บ ถ้ อ ยค� ำ ข้ อ ค� ำ ถาม และรู ป แบบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล รวมทั้ ง ปรั บ แนวทางการตรวจพิ สู จ น์ โดยปรั บ ขั้ น ตอน
และกระบวนงานบนพืน้ ฐานของการน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่ ลดความผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล และใช้เอกสาร
ทีเ่ ป็นหลักฐานทางราชการเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการบันทึกข้อมูลทีม่ อี ยูใ่ นระบบแล้ว เช่น ใช้ขอ้ มูลจากระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ ข้อมูลทะเบียนราษฎร์จากกรมการปกครอง ข้อมูลการบ�ำบัดรักษาจากระบบรายงาน ระบบติดตาม
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีส�ำนักงานคุมประพฤติในสังกัดส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานครและธนบุรี จ� ำนวน 10 แห่ง ทดลองใช้แนวทางและเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์ที่ปรับปรุงใหม่
เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 หลังจากนั้นได้ประเมินผลการทดลองใช้แนวทางและเครื่องมือ
ในการตรวจพิสูจน์ที่ปรับปรุงใหม่ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
เพื่อประเมินผลการปรับแนวทางการตรวจพิสูจน์ จ�ำนวน 2 ชุด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการงานตรวจพิสูจน์ และพนักงาน
คุมประพฤติทที่ ดลองใช้ 2) การสัมภาษณ์บคุ ลากรทีท่ ดลองใช้ รวมทัง้ คณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
และ 3) การสนทนากลุ่ม (Focus group) ผลการประเมินพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการใช้
แนวทางและเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ปรับปรุงใหม่ แต่ต้องมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน
กรมคุมประพฤติจงึ ปรับปรุงแนวทางและเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการตรวจพิสจู น์ ตามข้อเสนอทีไ่ ด้จากการประเมินผล
จากนั้นน�ำไปเสนอในการประชุมผู้บริหารส�ำนักงานคุมประพฤติในภาค 3 และภาค 4 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวและพร้อมที่จะน�ำแนวทางและแบบฟอร์มที่ปรับปรุง
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รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

ไปทดลองใช้ กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ได้ ก� ำ หนดให้ ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทุ ก แห่ ง ทดลองใช้ แ นวทางและเครื่ อ งมื อ
ในการตรวจพิสูจน์ที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2555 - 6 เมษายน 2555 และ. ประเมินผลการทดลอง
ใช้อีกครั้ง โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) แบบประเมินผล
การด�ำเนินงานตรวจพิสูจน์แนวใหม่ 2) แบบประเมินการบันทึกถ้อยค�ำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และ 3) แบบประเมิน
การใช้รายงานการตรวจพิสจู น์แบบใหม่ ผลการประเมินพบว่าแบบบันทึกถ้อยค�ำผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ และแบบรายงาน
การตรวจพิสูจน์ควรได้รับการปรับปรุงอีกเล็กน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นอกจากนี้จากการประเมินผลการด�ำเนินงานตรวจพิสูจน์แนวใหม่ พบว่าผู้ปฏิบัติงาน
ส่ ว นใหญ่ ม ากกว่ า ร้ อ ยละ 70 สามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางที่ ก� ำ หนดให้ ร วบรวมข้ อ มู ล จากระบบสารสนเทศได้
ภายใน 1 วัน นับแต่ได้รับค�ำร้องให้ศาลมีค�ำสั่งส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อตรวจสอบการเสพหรือการติดยาเสพติด
(ฟ.1) จากพนักงานสอบสวน ยกเว้นการรวบรวมข้อมูลจากระบบ CDS ที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาเฉลี่ย 3 วัน เนื่องจากไม่ทราบ
เลขประจ�ำตัวประชาชน และหรือไม่ทราบชื่อบิดามารดา ของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ดังนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ประวัติการกระท�ำผิดจากระบบ CDS ได้รวดเร็ว ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือที่ ตช 0011.24/2555
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 แจ้งว่าได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินการระบุเลขประจ�ำตัวประชาชนผู้ต้องหา
ในค� ำ ร้ อ งให้ ศ าลมี ค� ำ สั่ ง ส่ ง ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาไปควบคุ ม เพื่ อ ตรวจสอบการเสพหรื อ การติ ด ยาเสพติ ด (ฟ.1) ตามที่
กรมคุมประพฤติขอความร่วมมือ ซืง่ ช่วยให้สำ� นักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบประวัตกิ ารกระท�ำความผิดได้รวดเร็ว
ส่งผลให้ดำ� เนินการตรวจพิสจู น์ได้รวดเร็วขึน้ ด้วย ผลการประเมินในภาพรวมพบว่าส�ำนักงานคุมประพฤติสว่ นใหญ่สามารถ
ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ได้รวดเร็วขึ้น

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถูกบังคับบ�ำบัด ภายใต้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
โครงการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถูกบังคับบ�ำบัดภายใต้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
เป็นโครงการที่ด�ำเนินการโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และ รศ.นพ.เธียรชัย งามทิพย์วัฒนาและคณะ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักวิจัยจากหลายสถาบันที่มีความสนใจร่วมด�ำเนินโครงการย่อยๆ รวม 24 โครงการ
โดยกรมคุมประพฤติสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สนับสนุนงบประมาณ มีระยะเวลาด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น 14 เดือน (1 พฤษภาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาปัญหาระบบฐานข้อมูล และระบบการจัดการฐานข้อมูลของการบังคับบ�ำบัดภายใต้พระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
2. ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผู้รับการบังคับบ�ำบัด ภายใต้พระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
3. จัดท�ำข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการบริหารข้อมูลของผูร้ บั บริการบังคับบ�ำบัดของกรมคุมประพฤติ
4. จัดท�ำข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดส�ำหรับกลุ่มผู้รับการบังคับบ�ำบัด
ชุดโครงการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ถูกบังคับบ�ำบัด ภายใต้พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นี้
ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 24 โครงการ ดังนี้
1. ความเป็นมา แนวคิดพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. ทบทวนองค์ความรู้ในการบังคับบ�ำบัดของกฎหมายในต่างประเทศ เพื่อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
การบังคับบ�ำบัดในประเทศไทย
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3. สถานการณ์ขนาดปัญหายาเสพติดในช่วง 2 ปี ของการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด
เพื่อการวางแผนเชิงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. การพยากรณ์สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
5. ศึกษาภาวะความผิดปกติทางจิตเวชกับการใช้สารเสพติดในกลุ่มผู้รับบ�ำบัดภายใต้ระบบบังคับบ�ำบัด
เพื่อการพัฒนาระบบการบังคับบ�ำบัด
6. การพั ฒ นาการตรวจพิ สู จ น์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 ด้ ว ย
นิติวิทยาศาสตร์
7. ศึ ก ษาความสัมพันธ์ร ะหว่างคุณ ลักษณะทางจิ ต วิ ท ยากั บการวิ นิจฉั ย ให้ เข้ า รั บการฟื ้ นฟู ส มรรถภาพ
และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด
8. การศึกษาข้อมูลการตรวจพิสูจน์ทางสังคมในระบบบังคับบ�ำบัด
9. ผลของเกณฑ์การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูฯต่อการก�ำหนดแผนการฟืน้ ฟูกลุม่ ผูร้ บั บ�ำบัดภายใต้
ระบบบังคับบ�ำบัด
10. บทบาทการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้รับการบ�ำบัดภายใต้ระบบบังคับบ�ำบัด
11. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการไม่เสพยาเสพติดซ�้ำในผู้ป่วยเข้ารับการบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด
12. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการอยู่จนครบกระบวนการบ�ำบัดในผู้ป่วยเข้ารับการบ�ำบัดในระบบบังคับบ�ำบัด
13. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการบ�ำบัดเด็กและวัยรุ่นที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
14. แบบแผนการเสพยาเสพติดและปัจจัยด้านจิตสังคมของเด็กและเยาวชนที่เสพยาเสพติด
15. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นผู้ใช้ยาเสพติดแบบพึ่งพาในผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
16. รูปแบบของแผนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดมีผลต่อผลการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบ
บังคับบ�ำบัด
17. ศึกษาระยะเวลาเฉลี่ยของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของแต่ละวิธี และผลต่อการเสพซ�้ำ
18. รูปแบบการติดตามผู้ติดยาเสพติดหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบ�ำบัด
19. ศึกษาระบบการรายงานตัวและการติดตามผู้ป่วยในระบบบังคับบ�ำบัด
20. ข้อเสนอแนวทางชนิดของโปรแกรมการบ�ำบัดฟืน้ ฟูตอ่ พฤติกรรมการเสพซ�ำ้ หลังรับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูในระบบ
บังคับบ�ำบัด
21. การประกอบสร้างทางสังคมของการระบาดของเมทแอมเฟตามีน : บทเรียนจากการด�ำเนินนโยบาย
สาธารณะของประเทศไทย
22. การพัฒนาโปรแกรมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบบังคับบ�ำบัดระดับจังหวัดเพื่อก�ำหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
23. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบังคับบ�ำบัดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
24. การสังเคราะห์ข้อมูลโดยองค์รวมเพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระบบบังคับบ�ำบัด
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โครงการพ่อแม่อาสา นำ�พาปลอดยาเสพติด
1. ความเป็นมา

“คนไทยทุ ก คนต้ อ งผนึ ก กำ�ลั ง มาช่ ว ยกั น โดยเริ่ ม จากคนใน
ครอบครัวก่อน... ทำ�ไมปล่อยให้ลกู หลานติดยาโดยไม่พาไปรักษา ท่านต้อง
ให้กำ�ลังใจในการฟื้นฟูลูกหลานติดยาเพื่อให้เขากลับคืนมาเป็นคนที่มี
คุณภาพของสังคม และเป็นกำ�ลังของครอบครัวต่อไป” สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำ�รัสต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2545 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2545
ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดา โดยทรงเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
นโยบายที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ข้อ 8.2 กฎหมายและ
การยุติธรรม ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชน
มี ส่ ว นร่ ว ม รวมทั้ ง รณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น พลั ง แผ่ น ดิ น
ในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
กระทรวงยุตธิ รรม โดยนายประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ได้เห็นความสำ�คัญ จึงมีบญ
ั ชา
ให้สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกรมคุมประพฤติ
ดำ�เนินการโครงการพ่อแม่อาสา นำ�พาปลอดยาเสพติด

2. วัตถุประสงค์

เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ที่ ท รงมี พ ระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 และเพื่อน้อมนำ�พระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เกี่ยวกับการให้ครอบครัวเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขฟื้นฟูลูกหลานที่ติดยาเสพติด และเพื่อให้ครอบครัวของผู้กระทำ�ผิด
เข้ามาดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมในการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. กระทรวงยุติธรรมได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่
5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และได้นอ้ มน�ำพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการให้ครอบครัวเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขฟื้นฟูลูกหลาน
ที่ติดยาเสพติด
2. อาสาสมัครครอบครัว ผูใ้ กล้ชดิ มีความรูแ้ ละสามารถเข้ามาร่วมแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. การดำ�เนิ น การแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทำ�ผิ ด และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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4. แนวทางการด�ำเนินงาน

เริ่มต้นจากการดูแลเฉพาะราย (ผู้กระท�ำผิดที่เป็นคนในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด) โดยมีบทบาท ดังนี้
1. ด�ำเนินการสอดส่องดูแลในระหว่างการควบคุมสอดส่องและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
2. ติดตามดูแลภายหลังพ้นการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยทั่วไปจะดูแล
ต่อเนื่องอีก 1 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานดี อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติต่อไป และขยายบทบาทไปดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชนและพื้นที่ต่อไป

5. พ่อแม่อาสา หมายถึง

สมาชิกในครอบครัว อันได้แก่ พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ ยา ตา ยาย คู่สมรสและญาติ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของ
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ / ผู ้ เข้ า รั บ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในความรั บ ผิ ด ชอบของกรมคุ ม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม เช่น นายจ้าง ครู อาจารย์ เพื่อน เป็นต้น

6. ผลการดำ�เนินงานตามโครงการ

1. จัดโครงการเปิดตัว วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
เป้าหมายดำ�เนินการในพื้นที่กรุงเทพฯ ธนบุรี ภาค 1 , 2 และ ภาค 7 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 23,000 คน
2. วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2555 เป้าหมายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครจำ�นวน 50 เขต
ดำ�เนินการระยะที่ 1 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 7,923 คน ส่วนระยะที่ 2 จะดำ�เนินการภายหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
3. วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2555 ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ อุดรธานี เลย มุกดาหาร และ
หนองบัวลำ�ภู มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 13,804 คน
		 รวมมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 44,727 คน

7. แนวทางพัฒนาและยกระดับกลุ่มพ่อแม่อาสา

		 ด�ำเนินการเก็บข้อมูลประวัติพ่อแม่อาสา เพื่อเป็นฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติ และด�ำเนินการพัฒนา
พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และพ่อแม่อาสา ให้ด�ำเนินการตามโครงการพ่อแม่อาสา น�ำพา
ปลอดยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
1. การดำ�เนินการตามตัวชี้วัด

1.1 คำ�รับรองตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำ�เร็จในการสนับสนุนอาสาสมัคร ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้เข้ามา
มีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิดหรือช่วยเหลืองานคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการพัฒนา
ที่ตัวอาสาสมัครคุมประพฤติและการพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ดังนี้
		 รูปแบบที่ 1 การพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ จนปรากฏผลดังนี้
		 - อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีเพียงหนึ่งบทบาท คือ การช่วยเหลือสนับสนุนด้านคดีหรือด้านกิจกรรม
ช่วยเหลือเพียงด้านใดด้านหนึ่ง มีจ�ำนวน 2,615 คน คิดเป็นร้อยละ 19.43
		 - อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีทั้งสองบทบาท คือ การช่วยเหลือสนับสนุนด้านคดีและด้านกิจกรรม
มีจ�ำนวน 9,277 คน คิดเป็นร้อยละ 68.94
		 - อาสาสมัครคุมประพฤติที่ไม่มีบทบาท คือไม่สามารถด�ำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนด้านคดีและ
ด้านกิจกรรม มีจ�ำนวน 1,074 คน คิดเป็นร้อยละ 7.98
		 รูปแบบที่ 2 การพัฒนาบทบาทของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนารูปแบบ
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการดูแลแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด โดยการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่ศึกษา และถอดบทเรียนของศูนย์ประสานฯ จ�ำนวน 6 แห่ง
ได้แก่ 1) จังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ประสานงานฯจังหวัดชลบุรี 2)จังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภอเสาไห้
3) จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภอสังขละ 4) จังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภอบ้านโป่ง
5) จังหวัดกระบี่ ณ ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภออ่าวลึก และ 6) จังหวัดระนอง ณ ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภอเมืองระนอง
		 จากการลงพื้นที่ถอดบทเรียน ได้น�ำมาสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสรุปแนวทางจากผู้ปฏิบัติงาน
และได้แนวทางการพัฒนาศูนย์ประสานงานฯ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าศูนย์ประสานงานฯ สามารถ
สนับสนุนกิจกรรมและเข้ามาร่วมกับส�ำนักงานฯ เช่น การรับรายงายตัว การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด การมี
ส่วนร่วมอยูใ่ นระดับร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการและติดตามผล และยังพบว่าศูนย์ประสานงานบางแห่ง ยังพัฒนา
ตนเองให้มีความโดดเด่นจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์ประสานงานฯ อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น

2. การเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ
		 - ได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ เหรียญเงินคุณาภรณ์
(ร.ง.ภ.) จ�ำนวน 29 คน
		 - รับรางวัลอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ของกระทรวงยุติธรรม จ�ำนวน 146 คน
		 - รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับรางวัล จ�ำนวน 4 คน
		 - เสนอขอรับรางวัลนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์
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3. การอบรมและพัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ

(หลักสูตรป้องกันอาชญากรรม) ซึ่งภายในปี พ.ศ. 2555 มีเป้าหมายให้ส� ำนักงานฯ ด�ำเนินการอบรม
จ�ำนวน 28 แห่ง รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,400 คน

4. ผลการปฏิบัติงาน

จ� ำ นวนอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 13,616 คน (ตุ ล าคม 2554 สิงหาคม 2555)
1. การปฏิบัติงานด้านคดีของอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมจ�ำนวน 21,759 คน จ�ำนวน 35,052 คดี
		 1.1 คดีสืบเสาะข้อเท็จจริง จ�ำนวน 2,706 คน จ�ำนวน 5,143 คดี
		 1.2 คดี ต ามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และคดี คุ ม ความประพฤติ เ ด็ ก และเยาวชน
จ�ำนวน 11,425 คน จ�ำนวน 26,185 คดี
		 1.3 คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ จ�ำนวน 7,628 คน จ�ำนวน 3,724 คดี
2. การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมชุมชน รวม จ�ำนวน 10,477 คน จ�ำนวน 4,936 ครั้ง
		 2.1 กิจกรรมที่อาสาสมัครคุมประพฤติด�ำเนินการเอง จ�ำนวน 4,354 คน 2,797 ครั้ง
		 2.2 กิจกรรมที่อาสาสมัครคุมประพฤติด�ำเนินการร่วมกับภาคส่วนอื่น จ�ำนวน 6,093 คน จ�ำนวน 2,139 ครั้ง
3. การติดตามผล/ช่วยเหลือ รวม 9,627 คน 18,582 คดี
		 3.1 ผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูตาม พรบ.ฟืน้ ฟู ฯ อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 8,132 คน 15,798 คดี
		 3.2 ผู้พ้นการคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 1,495 คน 2,784 คดี

โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้ด�ำเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ.
2548 จนถึงปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุ้นส่วนและมีบทบาทในการ
ด�ำเนินงาน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขฟื้นฟู
และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจแก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อเป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไป และปัจจุบันนี้มีสมาชิกเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ จ�ำนวน 80,996 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 777 ศูนย์ เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชน
เข้มแข็ง จ�ำนวน 493 แห่ง ศูนย์ยุติธรรมชุนชนได้ด�ำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม เช่น การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 32,480 เรื่อง การให้ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น จ�ำนวน 3,831 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมประพฤติ จ�ำนวน 8,713 เรื่อง การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อ
ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน จ�ำนวน 10,075 เรื่อง
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นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ด�ำเนินการโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการถอดบทเรียนการท�ำงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดอย่างเป็นระบบ
โดยมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2555 จ�ำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้
		 1.1 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลบ้านฆ้อง จังหวัดราชบุรี
		 1.2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลหัวกุญแจ จังหวัดชลบุรี
		 1.3 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลบ่อหิน จังหวัดตรัง
		 1.4 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
		 1.5 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าขุนราม จังหวัดก�ำแพงเพชร
		 1.6 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี
จากการถอดบทเรียนยุติธรรมชุมชนและต่อมาได้ดำ�เนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ�แนวทาง
พัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด ในระหว่าง
วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ�ผิด
8 ประเด็น คือ
1. แผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่มีความต่อเนื่องชัดเจนโดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชนร่วมวางแผนกับ
ส�ำนักงานคุมประพฤติเพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกัน
2. มีระเบียบก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
3. เครือข่ายยุติธรรมชุมชนต้องมีบุคลากรที่แน่นอน
4. การรายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นระบบและด�ำเนินงานได้ง่าย
5. มีการบูรณาการทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วม หลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
6. มีการน�ำบริบท/วัฒนธรรมประเพณี/วิถีชุมชนมาใช้ในการท�ำงาน
7. งบประมาณสนับสนุน
8. สถานที่ตั้งถาวร

โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชน
ชุมชน และรัฐ ท�ำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ และการเยียวยา
ป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและ
หน่วยงานของรัฐให้มากยิ่งขึ้น โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมฯ ได้ด�ำเนินงานในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
สตูล และอ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และ 4 อ�ำเภอ ของจังหวัดสงขลา คือ อ�ำเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี
ปัจจุบันการด�ำเนินงานของโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทั้งหมด จ�ำนวน 7,467 คน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 101 ศูนย์ และเป็น
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีความเข้มแข็ง จ�ำนวน 79 ศูนย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ด�ำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ดังนี้
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1. ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 200 คน อบรม
ให้ความรู้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 2,081 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนจ�ำนวน 6,386 คน
และมีการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน จ�ำนวน 16 อัตรา
2. โครงการยุติธรรมเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีผู้กระท�ำผิดในคดียาเสพติดเข้าค่ายภูมิบุตรา ซึ่งเป็น
ค่ายบ�ำบัดยาเสพติด จ�ำนวน 2,102 คน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้าร่วม จ�ำนวน 475 คน ผลการติดตาม
ผู้กระท�ำผิดที่ผ่านค่ายยาเสพติดไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้ง
รุนแรงและการก่อความไม่สงบสุขในพื้นที่
3. ผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2555 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เป้าหมายที่ 5 ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละ
เรื่องราวร้องทุกข์ได้รับค�ำแนะน�ำ ปรึกษา และช่วยเหลือตามขั้นตอน มีการเสนอร้องทุกข์ จ�ำนวน 451 เรื่อง ผ่าน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 77 ศูนย์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา และช่วยเหลือตามขั้นตอน
ร้อยละ 95.13
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการถอดบทเรียนการท�ำงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2555 และมีข้อสรุปจากการถอดบทเรียนมีทั้งจุดเด่นของกิจกรรมและจุดที่ควร
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา เช่น กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
การจัดค่ายยาเสพติด รวมทั้งได้ศึกษาดูงานการใช้ศาสนาเพื่อการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ โรงเรียนปอเนาะ
อันฮารุ้ลอูลูมบ้านคลองก�ำ ต�ำบลคลองประสงค์อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

งานบริการสังคม
การทำ�งานบริการสังคม เป็นกิจกรรมหนึง่ ทีก่ รมคุมประพฤติใช้เพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำ�ผิด โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำ�ความผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมากยิ่งขึ้น ให้เกิดความภาคภูมิใจว่า
ยังมีคุณค่า และทำ�ให้สังคมยอมรับผู้กระทำ�ผิดที่ยังสามารถทำ�คุณประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้กระทำ�ผิด
ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยปีงบประมาณ 2555
กรมคุมประพฤติได้ส่งเสริมและพัฒนางานบริการสังคม ดังนี้

1. ด้านการส่งเสริมงานบริการสังคม

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม กรมคุมประพฤติ ได้ด�ำเนินงานตามโครงการ “เติมรักคุมประพฤติ แบ่งปันโลหิต
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี กรมคุมประพฤติ” เพื่อให้บุคลากรกรมคุมประพฤติทั่วประเทศ รวมทั้งผู้กระท�ำผิดได้
ท�ำความดีโดยการบริจาคโลหิต ให้สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้กระท�ำผิดได้ใช้กิจกรรม
ดังกล่าวนี้เป็นการท�ำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่ศาลก�ำหนดด้วย นอกจากนี้ยังได้ซักซ้อมแนวทางการจัดให้ผู้กระท�ำ
ผิดท�ำงานบริการสังคมด้วยการบริจาคโลหิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตทั่วประเทศเป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในด้านการบริหารจัดการให้มากที่สุด ผลการด�ำเนินงาน
ปรากฏว่ามีผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศกว่า 92,850 ซีซี
นอกจากนี้ ในการจัดให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมทั่วประเทศ กรมคุมประพฤติยังได้ส่งเสริมให้ส�ำนักงาน
คุมประพฤติมงุ่ เน้นการให้ผกู้ ระท�ำผิดได้ทำ� งานช่วยเหลือสังคมเนือ่ งในโอกาสต่าง ๆ เช่น โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
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โดยให้ผู้กระท�ำผิดได้ท�ำงานบริการสังคมในกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า ป่าชายเลน
ช่วยเหลือบรรเทาอุทกภัยด้วยการจัดท�ำแนวกระสอบทราย การสร้างฝายชะลอน�้ำ รวมทั้งการพัฒนาท�ำความสะอาด
แหล่งท่องเที่ยวและศาสนสถานต่าง ๆ เป็นต้น ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนเอง
ยังมีคุณค่าได้ท�ำประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน อันเป็นการปลุกจิตส�ำนึกให้ผู้กระท�ำผิด
เหล่านี้หันกลับมาท�ำตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

2. ด้านการพัฒนางานบริการสังคม

กรมคุมประพฤติได้จดั ท�ำโครงการ “พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการสังคมในพืน้ ที”่ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้บคุ ลากรของหน่วยงานภาคีและผูส้ นับสนุนการท�ำงานบริการสังคม อาทิ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรม
ชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาสนสถาน สถานพยาบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ และผู้รับผิดชอบด้านงานบริการสังคมของส�ำนักงานคุมประพฤติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ พบปะพูดคุย หารือแนวทางการท�ำงาน และก�ำหนดข้อตกลงร่วมกันเรือ่ งการบริหารจัดการงานบริการสังคมให้ชดั เจน
มากยิง่ ขึน้ ผลการด�ำเนินงานมีสำ� นักงานคุมประพฤติจดั การประชุม 94 ครัง้ จากจ�ำนวน 92 แห่ง โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 5,598 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ใช้เงินที่ได้รับการจัดสรรจากดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง กระทรวงยุติธรรม
จ�ำนวน 1,958,908 บาท
จากการประเมินผล พบว่าหน่วยงานภาคีทุกหน่วยมีความพึงพอใจต่อโครงการ ที่ท�ำให้ได้มีโอกาสทบทวน
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานบริการสังคม รวมทั้งผู้สนับสนุนการท�ำงานก็ทราบ
ทิศทางความร่วมมือระหว่างกันอย่างชัดเจน จากการก�ำหนดข้อตกลงแนวทางร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการงานบริการ
สังคมในพื้นที่รับผิดชอบที่ผลสัมฤทธิ์ปลายทางคือ การท�ำงานภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ทัง้ การร่วมคิด ร่วมก�ำหนดแผน ร่วมด�ำเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล อันจะท�ำให้งานบริการสังคม
ได้รับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจกรมคุมประพฤติ
ในการคืนคนดีสสู่ งั คม” ก่อให้เกิดพลังในการท�ำงาน ด้วยการมีเครือข่ายงานบริการสังคมทีเ่ ข้มแข็งกระจายไปทัว่ ทุกพืน้ ที่
ในอนาคตอันใกล้

การเรียนทางไกล : e-Learning กรมคุมประพฤติ
นับตั้งแต่กรมคุมประพฤติมีการจัดท�ำสื่อการเรียนการสอน e-Learning ในปี พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 6 หลักสูตร
ได้แก่ 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ (IM01) 2. การให้บริการประชาชน
ของกรมคุมประพฤติ (SM01) 3. แนวคิด หลักการ ความส�ำคัญของการสงเคราะห์ผู้ต้องหา และผู้กระท�ำผิด (SW01)
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริการสังคม (CS01) 5. การให้การปรึกษาในงานคุมประพฤติ (PC01) และ 6. พระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (LW01) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้จัดอบรมทางไกลให้กับบุคลากรในสังกัด
ทุกกลุ่ม ต�ำแหน่ง และระดับจากส�ำนักงานคุมประพฤติและในส่วนกลาง จ�ำนวน 2 รุ่น จ�ำนวน 6 วิชา ดังกล่าว
ข้างต้นเป็นครั้งแรกโดยกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มสมัครใจ
จากนั้น ในปี พ.ศ. 2555 มีการเปิดอบรม e-Learning จ�ำนวน 1 รุ่น และแบ่งผู้อบรมออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ กลุม่ สมัครใจ และกลุม่ พิเศษ ซึง่ ได้แก่ พนักงานราชการ ซึง่ ได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ส�ำหรับผู้เรียนกลุ่มพิเศษที่ผ่านการอบรม สามารถน�ำประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นข้อมูลอ้างอิงส�ำหรับ
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ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการ
พลเรือน ตามประกาศ ก.พ. เรื่อง ก�ำหนดต�ำแหน่ง และเงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2552
การอบรม e-Learning กรมคุมประพฤติ ท�ำให้บคุ ลากรได้รบั การพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ได้แก่ 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 2. การบริการที่ดี (Service Mind) 3. การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertize) 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) และ
5. การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork)

โครงการรวมน�้ำใจคนคุมประพฤติ
ในปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีภารกิจหลักมากมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบางครั้งต้องเสี่ยงภัยต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และร่างกายของตนเองและครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
ท�ำให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน กรมคุมประพฤติ
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มี กองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือ
บุคลากรที่ประสบความเดือดร้อนกรณีเกิดอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย กรณีถึงแก่กรรม และการสงเคราะห์เพิ่มเติมเป็น
กรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร ซึ่งที่ผ่านมาการจัดหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ด้วยการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย แต่ค่าจ่ายในการสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนครอบครัว
ในแต่ละปีค่อนข้างสูงมาก
ดังนั้นกรมคุมประพฤติจึงได้มีแนวคิดในการด�ำเนินการกิจกรรมเฉพาะกิจ แต่เป็นการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อหารายได้เสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติเพิ่มขึ้น โดยก�ำหนดจัดให้มี โครงการ “รวมน�้ำใจ
คนคุมประพฤติ” ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ด�ำเนินการโดยขอรับการสนับสนุนเงินจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กรมคุมประพฤติ โดยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในองค์กร และมีส่วนร่วมในการหารายได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
กรมคุมประพฤติให้มีความยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
ส�ำหรับวิธกี ารด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2555 ได้จดั ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ เพือ่ ปรึกษา
หารือและก�ำหนดแนวทางการจัดโครงการ และน�ำเสนออธิบดีฯ เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ จากนั้นได้ประชาสัมพันธ์
โครงการแก่หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ทั้งทางเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ ลงข่าวกรมคุมประพฤติ การอบรม/สัมมนา
ของกรมคุมประพฤติ การออกตรวจของส�ำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นอกจากนั้นยังมีการรับสนับสนุนเงิน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมด้วยระบบบริหารจัดการเงินสนับสนุน โดยการเปิดบัญชีโครงการรวมน�้ำใจ
คนคุมประพฤติ และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชี และการรับบริจาคจากข้าราชการและ
พนักงานราชการในสังกัดที่มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนกองทุนด้วยความสมัครใจและผู้บริจาคจะได้รับ
ใบเสร็จรับเงินและสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�ำปีได้ ทั้งนี้การประเมินผลโครงการ มีการติดตามประเมินผล
ปีละ 3 ครั้ง ซึ่งกรมคุมประพฤติได้เคยด�ำเนินการจัดโครงการรวมน�้ำใจคนคุมประพฤติมาแล้ว 1 ครั้งเมื่อปี 2554
โดยการขอรั บ บริ จ าคเงิ น ด้ ว ยความสมั ค รใจจากข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ ใ นเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ซึ่งผลการด�ำเนินการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

72

รายงานประจำ�ปี 2555 กรมคุมประพฤติ

1 ทศวรรษจากวันนั้น..จนถึงวันนี้ ที่.. “บ้านลาดหลุมแก้ว”

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เป็นหน่วยงานแห่งเดียวในสังกัด กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม ทีร่ บั ภารกิจด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เริ่มเปิดด�ำเนินการ
มาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลาประมาณเวลา 10 ปี จ�ำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั้งหมด 2,553 คน พ้นการฟื้นฟูฯ จ�ำนวน 2,319 คน ปรับแผน (ป่วยกาย/จิต) 38 คน
หลบหนี 87 คน และส่งคืนพนักงานสอบสวน 25 คน
ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประสบภาวะอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงต้องปิด
ด�ำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ซึ่งระดับน�้ำภายในศูนย์ฟื้นฟูฯ ประมาณ 1 เมตร จากพื้นถนน ในช่วงนั้น
ศูนย์ ฯ ได้มีการด�ำเนินงานใน 4 ลักษณะ สรุปได้ ดังนี้

1. การด�ำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้มกี ารประชุมเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประเมินสถานการณ์นำ�้ ท่วม และวิธกี ารด�ำเนิน
เกี่ยวกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ประชุมมีมติให้ใช้วิธีการปรับแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ซึ่งในช่วงเวลานั้นศูนย์ฟื้นฟูฯ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 148 ราย

2. การด�ำเนินงานก่อนเกิดภาวะอุทกภัย

จัดตั้งคณะท�ำงาน 3 ด้าน คือ ด้านการติดตามข่าวสถานการณ์น�้ำท่วมจากสื่อทุกแขนง ด้านการด�ำเนินการ
ป้องกันภาวะอุทกภัยเบือ้ งต้นภายในศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด และด้านการประสานงานส�ำนักงานคุมประพฤติ
และครอบครัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงแนวทางการปล่อยตัว
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3. การด�ำเนินการระหว่างเกิดเหตุอุทกภัย :

จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานเหตุการณ์ให้แก่ผู้อ�ำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ

4. การด�ำเนินงานด้านการรองรับการเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ภายหลังประสบอุทกภัย

โดยมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนี้
- การด�ำเนินการฟื้นฟูอาคาร สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ภายหลัง
ประสบอุทกภัย
- การด� ำ เนิ น การทบทวนกระบวนการฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ :
จัดประชุมทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพระยะแรกรับ
ฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเตรียมตัวกลับสู่สังคม การดูแลและติดตามผล
จัด ท� ำ คู ่ มือ ส� ำ หรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด และ
จัดโครงการศึกษาดูงานการท�ำเกษตรในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด ณ ส�ำนักงานเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
- การดำ�เนินการทบทวนการปฏิบัติงานด้านงานควบคุมและ
รักษาความปลอดภัย : จัดฝึกทบทวนการนำ�ออกกำ�ลังกาย และจัดประชุม
ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานควบคุมตัวและรักษาความปลอดภัย
- การดำ�เนินการด้านงานพยาบาล : ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ต่อการแบ่งโครงสร้างองค์กร เป็นกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพชายและหญิง, จัดทำ�คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มงาน
พยาบาล, อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด จำ�นวน 66 คน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และจัดโครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
ในช่วงทศวรรษหน้า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด มีแผนที่จะเปิดระยะเตรียมก่อนกลับสู่สังคม
ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีแผนที่จะดำ�เนินการจัดตั้ง
กลุม่ พ่อแม่อาสาเพือ่ การดูแลผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพต่อไป
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะและการปฏิบัติตนของข้าราชการกรมคุมประพฤติ
การดำ�เนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดได้นั้น ขึ้นอยู่กับบุคลากรภายในองค์กร
ซึ่งบุคลากรของกรมคุมประพฤติ จำ�เป็นต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย และดำ�เนินงานในภารกิจเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการทำ�งานแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านคุณธรรม มีระเบียบวินัย
มีเกียรติและศักดิ์ศรี รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน ให้ความเคารพในความอาวุโส มีสมรรถนะทางร่างกาย
และจิตใจที่เข้มเข็ง และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะให้กบั บุคลากรกรมคุมประพฤติกลุม่ งานฝึกอบรม
และพัฒนา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำ�เนินการจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านสมรรถนะและการปฏิบัติตน
ของข้าราชการ กรมคุมประพฤติ” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 368 คน ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดส่วนกลาง
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร และสำ�นักงานคุมประพฤติธนบุรี
โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคฝึกปฏิบัติ จำ�นวน 3 วัน แบ่งออกเป็น 3 ชุด มีสถานที่ฝึก
ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และ ณ ค่ายอินทรีย์ แจ้งวัฒนะ
กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ระหว่างวันที่ 10 - 20 กันยายน 2555 มีรายละเอียด ดังนี้
คือ การฝึกอบรมในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถนะร่างกายและระเบียบวินัยให้กับบุคลากรตามแบบมาตรฐาน
สากลของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงระเบียบวินัยประจำ�ตัวขั้นพื้นฐาน โดยเป็นการฝึกอบรมในเรื่องการดูแลเอาใจใส่
บุคลิกภาพ ความสะอาดเรียบร้อยส่วนบุคคล เช่น ทรงผม หนวดเครา เป็นต้น ตลอดจนการเอาใจใส่ความสะอาดเรียบร้อย
ในเรื่องการแต่งกายให้ถูกระเบียบตามที่ราชการกำ�หนด และการฝึกอบรมในเรื่องระเบียบวินัยประจำ�ตัว การทำ�
ความเคารพระหว่างบังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และการปลูกจิตสำ�นึกด้านคุณธรรม ระบบเกียรติศักดิ์ ระเบียบ
วินัย และการให้เกียรติผู้อื่น อาทิ การฝึกทำ�ความเคารพ, การเดิน, การเข้าแถว, การเดินแถว เป็นต้น รวมถึง การฝึก
การทดสอบกำ�ลังใจ และการทำ�งานเป็นทีม
ภาคอภิปรายและสัมมนากลุ่มย่อย จำ�นวน 1 วัน คือวันที่ 21 กันยายน 2555 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาหลักสูตรภาคฝึกปฏิบัติและภาคอภิปราย และสัมมนากลุ่มย่อย ดังนี้ เป็นการอภิปราย
และสัมมนากลุ่มย่อย ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถนะทางร่างกาย ระเบียบวินัย และปลูกจิตสำ�นึกในด้าน
คุณธรรม เกียรติศักดิ์ของบุคลากรกรมคุมประพฤติ
หลังจากบุคลากรกรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมโครงการ และผ่านการฝึกสมรรถนะ
เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้รับคือ บุคลากรกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย พร้อมกับ
สามารถแสดงความเคารพผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่างถูกต้องและสง่างาม เกิดความภาคภูมใิ จ
ในเกียรติ และศักดิ์ศรีของการเป็นบุคลากรกรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งยังก่อให้เกิด
ความสามัคคี และสามารถทำ�งาน
เป็นทีมให้กับบุคลากรในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ตัวอย่างบุคลากรดีเด่นของกรมคุมประพฤติ

นายธงชัย อนงค์ พนักงานคุมประพฤติชำ�นาญการ สำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดกระบี่ ผูไ้ ด้รบั รางวัลยืนยัน
ความเป็นข้าราชการดีเด่นของกรมคุมประพฤติ หลายรางวัลได้แก่
ปี พ.ศ. 2555
- รางวัล บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำ�ปี 2554 จากสำ�นักงาน ป.ป.ช.
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555
- รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ปี พ.ศ. 2551
- รางวัล “บุคลากรต้นแบบ คุมประพฤติพอเพียง” ของกรมคุมประพฤติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2551 ตามโครงการ
“พร้อมเพรียงเพื่อพ่อ คุมประพฤติพอเพียง” เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2551
ปี พ.ศ. 2550
- รางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” กลุ่มข้าราชการระดับ 1-5 ประจำ�ปี พ.ศ. 2549 เข้ารับรางวัล
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550
ปี พ.ศ. 2548
- รางวัล “คุมประพฤติสดุดี” ประเภทพนักงานคุมประพฤติดีเด่น ของกรมคุมประพฤติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2546
- รางวัล “คุมประพฤติสดุด”ี ประเภทพนักงานคุมประพฤติดเี ด่นในระดับภาค (ภาค 7 ) ขณะปฏิบตั ริ าชการ
อยู่ที่สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำ�ปี พ.ศ. 2546
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คุณธงชัย อนงค์ สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารงานบุคคล)
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) และปริญญาตรีนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และเริ่มรับราชการในตำ�แหน่ง พนักงานคุมประพฤติ 3 สังกัดสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ช่วยราชการประจำ�
สำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดสุพรรณบุรี (สำ�นักงานคุมประพฤติภาค 7) ปัจจุบนั ปฏิบตั ริ าชการ ณ สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระบี่ นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการปกติแล้ว คุณธงชัยยังเป็นวิทยากรบรรยายภารกิจงานคุมประพฤติ/
วิทยากรกลุ่มแก้ไขฟื้นฟู การละเล่นพื้นเมืองปักษ์ใต้ (หนังตะลุง, เพลงบอก) การแต่งกลอน และการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
อีกด้วย
แนวคิดและมุมมองในการทำ�งานให้ประสบความสำ�เร็จ
คุณธงชัย อนงค์ ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมนั้น สามารถ
กล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในวัฒนธรรมขององค์กรและยึดมั่น
ในค่านิยมร่วม ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นประการสำ �คัญการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงาน คุมประพฤติ ต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความเสียสละในการที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสำ �เร็จ
และก้าวไปสู่การ “ คืนคนดี สู่สังคม” เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม
ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป
กั บ การคงไว้ ซึ่ ง ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เมื่ อ ได้ เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกรมคุ ม ประพฤติ มุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ กระตือรือร้นและหมั่นศึกษาเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน ตลอดจนเรียนรู้งาน
ทั้งระบบรวมทั้งศึกษางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่ำ�เสมอ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้า
ที่และมีความภาคภูมิใจต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนร่วมงานและบุคคลใกล้ชิด ให้ความสำ�คัญต่อ
สถาบั น ครอบครั ว ประพฤติ ต นอยู่ ใ นกรอบศี ล ธรรมอั น ดี ยึ ด ถื อ หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามพระพุ ท ธศาสนาเป็ น แนวทาง
ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ไม่ เ คยเกี่ ย วข้ อ งอบายมุ ข ทุ ก ประเภท รั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระเบี ย บวิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยยึดหลักคุณธรรมและความเสมอภาค ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของการเป็นข้าราชการ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามาอย่างต่อเนื่อง โดยข้าพเจ้า
ได้ยดึ ถือหลักในการประพฤติปฏิบตั ติ น ในด้านการครองตน การครองคนและการครองงาน จึงทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ
ในการทำ�งาน
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งานคุ้มครองจริยธรรมประจำ�กรมคุมประพฤติ
กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมประจำ�กรมคุ ม ประพฤติ มี ผ ลการดำ�เนิ น งานในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555
สรุปได้ดังนี้
- จัดทำ�แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมคุมประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
และดำ�เนินการจัดกิจกรรมและโครงการตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- เข้าร่วมโครงการมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ กับสำ�นักงาน ก.พ. และได้รบั รางวัล “องค์กรโปร่งใส
ข้าราชการไทยหัวใจพอเพียง” จากสำ�นักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555
- จัดกิจกรรมตอบคำ�ถามชิงรางวัลเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนในมุมคุณธรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ซึ่งมุมคุณธรรมถือเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ของประเทศไทย และของต่างประเทศ
- ดำ�เนินการให้บคุ ลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติทกุ คน ลงลายมือชือ่ รับทราบประมวลจริยธรรม ตามทีก่ ำ�หนด
ไว้ในประมวลจริยธรรม ข้อ 20 (2) ซึ่งกำ�หนดให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม ปลูกฝังจริยธรรมให้
ข้าราชการใหม่ จัดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ลงลายมือชื่อรับทราบประมวลจริยธรรม
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ในวารสารกรมคุมประพฤติ
และเว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การกระทำ�ความผิดวินัย ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เกี่ยวกับ
อุทธาหรณ์ก่อนทำ�ผิด
- ดำ�เนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเป็นการส่งเสริม
คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมแก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ โดยจั ด กิ จ กรรมโครงการเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
ในวันธรรมสวนะร่วมกับกรมศาสนา จำ�นวน 5 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 84 คน
- จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำ�หรับผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง
วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2555 โดยบุคลากรผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และนำ�ความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมไปเป็นวิทยากรตัวคูณ ในการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ จำ�นวน 45 หน่วยงาน
- ดำ�เนินการจัดโครงการ 84 พรรษา 84 องค์กร พัฒนาด้วยธรรมะในหัวข้อ “KM For MK การจัดการความรู้
สู่การจัดการความดี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกรมคุมประพฤติ
(ส่วนกลาง) มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล อีกทั้ง เป็นการมุ่งพัฒนาบุคลากรตามหลัก
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมประสิทธิการทำ�งาน และคุณภาพชีวิต ให้มีความสมดุล ระหว่างชีวิตและการทำ�งาน อันเป็น
กุญแจสำ�คัญไปสู่องค์กรเปี่ยมสุขและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในมงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมมายุ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วม จำ�นวน 72 คน
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- จัดกิจกรรมไหว้พระปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554
		 นอกจากนี้ ได้ดำ�เนินการให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมแก่บุคลากร ในโครงการสัมมนาบทบาทพนักงาน
ควบคุมของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการสัมมนาบุคลากร สำ�นักงานคุมประพฤติภาค 3, 4, 6, 8
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การพัฒนาทีมงานและงานบริหาร และการทำ� ASSIST MI
และ BI มาใช้ในงานฟื้นฟูฯ ของสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และสำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
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ศูนย์รับฟังความคิดเห็น กรมคุมประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ 2555
กรมคุมประพฤติ ได้จดั ตัง้ ศูนย์รบั ฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ (ศรฟ.) หรือ Probation Contact Center
(PCC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน และน�ำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงการท�ำงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่กลุ่มประสานราชการและช่วยอ�ำนวยการส�ำนักงาน
เลขานุการกรม และมีช่องทางให้ประชาชน สามารถแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้ง
ได้ มี ก ารตั้ ง คณะท� ำ งานเพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น การของศู น ย์ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกรมคุมประพฤติ
โดยมีหน้าที่ดังนี้
1. ก�ำหนดนโยบายการท�ำงานของศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
2. ก�ำกับดูแล เสนอแนะ และให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้การด�ำเนินงานของศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
เป็นไปตามเป้าหมาย
3. รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากผู้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท�ำการศึกษาวิเคราะห์และ
รวบรวมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงงาน
4. ติดตามและจัดท�ำรายงานสรุปผลในภาพรวม
5. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการร้องเรียน
กรมคุมประพฤติได้ก�ำหนดช่องทางให้ผู้รับบริการ และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน และ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 4749
2. ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ. 29 ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 10215
3. เว็บไซต์ www.probation.go.th
4. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และส�ำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง
5. ส่วนราชการ หน่วยงานในองค์กรอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ด�ำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ
6. เครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
7. สื่อมวลชน
จากผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปรากฏว่า มีผู้รับบริการใช้เพียง 2 ช่องทาง ดังนี้		
1. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
จ�ำนวน 295 ราย
2. เว็บไซต์
จ�ำนวน 50 ราย
		 รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น
จ�ำนวน 345 ราย
ทั้งนี้การให้บริการร้อยละ 99.2 ใช้ระยะเวลา 1 วัน ส่วนที่เหลือร้อยละ 0.8 ใช้ระยะเวลา 2 วัน จาก
การเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการบริการจากผู้รับบริการจ�ำนวน 345 ราย มีความพึงพอใจระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.1
ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.9 ไม่แสดงความคิดเห็น
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ส่วนที่

5
องค์กรที่ ให้การสนับสนุน
การคุมประพฤติ

มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำ�ผิด
มู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู้ ก ระทำ�ผิ ด ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ
วันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิดทีจ่ ะสนับสนุนการให้การสงเคราะห์
ผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยมีคณะบุคคลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้าราชการตุลาการ และข้าราชการ
ในสังกัดสำ�นักงานส่งเสริมงานตุลาการ ซึ่งรวมถึงสำ�นักงานคุมประพฤติ
ในขณะนัน้ ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมในการหาทุนให้แก่มลู นิธฯิ ขึน้ ซึง่ ต่อมา
ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2525
มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการดำ�เนินงานคุมประพฤติผู้กระทำ�ผิด
2. ดำ�เนิ น การและร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานราชการและเอกชนดำ�เนิ น การในการแก้ ไขฟื้ น ฟู แ ละสงเคราะห์
ผู้กระทำ�ผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
3. ดำ�เนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนดำ�เนินการในการสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
4. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธีการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำ�ผิดประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันอาชญากรรม
5. บำ�เพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ บำ�เพ็ญการกุศล สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 มู ล นิ ธิ แ ก้ ไขฟื ้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การด�ำเนินงานคุมประพฤติ โดยให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ผู้ต้องหาและผู้กระท�ำผิดที่มีฐานะยากจนตามสภาพ
ปัญหาและความต้องการของผูต้ อ้ งหาและผูก้ ระท�ำผิด ซึง่ การช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นไปเพือ่ การแก้ไขและฟืน้ ฟูพฤติกรรม
ของผู้กระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยการสงเคราะห์ผู้ต้องหาและผู้กระท�ำผิดทั้งในระหว่างการคุมประพฤติและ
ภายหลังปล่อยในด้านต่างๆ ได้แก่ การสงเคราะห์ค่าอาหาร 66 ราย เป็นเงิน 2,310 บาท ค่าพาหนะ 97 ราย เป็นเงิน
19,153 บาท ค่ายังชีพ 1 ราย เป็นเงิน 200 บาท และอื่นๆ 1 ราย เป็นเงิน 165 บาท รวมให้การสงเคราะห์ 165 ราย
รวมเป็นเงิน 21,828 บาท			
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มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มูลนิธฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (Thai Drug Rehabilitation Foundation) จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับสนับสนุน
ภารกิจการดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ได้จดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 และการดำ�เนินงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. ดำ�เนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนดำ�เนินการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว และกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สนับสนุนส่งเสริม การศึกษาวิจัย การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ดำ�เนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำ�เนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ดำ�เนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชน
จำ�นวน 14 คน โดยนำ�เงินดอกผลทีเ่ กิดจากเงินทุนของมูลนิธใิ นการสงเคราะห์และสนับสนุนภารกิจในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับในการดำ�เนินการสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง
ค่ารักษาพยาบาลทั้งกายและจิต การกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ การจัดหางาน การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เพือ่ การศึกษาดูงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรูบ้ คุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านค่าใช้จา่ ยทีส่ นับสนุนภารกิจเพือ่ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย
การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ผลการดำ�เนินงาน

จากการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาในรอบปีงบประมาณ 2555 มูลนิธฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้มกี ารจัดประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำ�นวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
1. รายงานความคืบหน้าการตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และรายงานยอดเงินบริจาคมูลนิธิเป็นเงินจำ�นวน
ทั้งสิ้น 117,456.50 บาท
2. รายงานการเงิน การจัดทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบงบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ หมวดที่ 1 ข้อที่ 1 ชื่อภาษาอังกฤษมูลนิธิข้อ 2 เครื่องหมายมูลนิธิ
และข้อ 31 การเงิน
4. พิ จ ารณาร่ า งระเบี ย บมู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ว่ า ด้ ว ยการสงเคราะห์ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จากการที่อาสาสมัครคุมประพฤติ ต้องการให้องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ ด� ำเนินการอย่างเข้มแข็ง จึงได้
มีการรวมตัวกันตัง้ เป็นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม เมือ่ ปี พ.ศ. 2531 เพือ่ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติ
และงานกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติด้วยตนเอง เป็นการสร้างขวัญก� ำลังใจ
ของมวลหมู่อาสาสมัครคุมประพฤติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม” และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ผลการด�ำเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2555 มีดังนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม
		 - จัดประชุมในระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 จ�ำนวน 6 ครั้ง
			 (นายสุทิน แก้วมาก เป็นนายกสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ)
2. การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิก (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) ดังนี้
		 - ถึงแก่กรรม
14 ราย
จ�ำนวนเงิน 28,000 บาท
		 - ป่วย
10 ราย
จ�ำนวนเงิน 4,467 บาท
3. กิจกรรมสมาคม
		 - กิจกรรมเช่าบูชาหลวงพ่อเกษมเขมโก ร่วมกับส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำปาง
		 - กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล อ.ส.ค. สัมพันธ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 ณ เอสเอฟ สโตร์ดโบว์
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
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วัฒนธรรมองค์กร
ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศ และพัฒนาตน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ผูกจิต สามัคคี
มีนำ�้ ใจ เคารพในอาวุโส

ค่านิยมร่วม
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีความศรัทธา ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และรักการให้บริการรับผิดชอบต่อหน้าที่
ทำ�งานเป็นทีมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2555

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4, 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2143 0639 โทรสาร 0 2143 8827
www.probation.go.th
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