พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓
การทำความดี นั้ น แม้ จ ะไม่ มี ใ ครรู้ เ ห็ น แต่ ก็ จ ำเป็ น ต้ อ งทำ เพื่ อ ให้ ผ ลดี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไป เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้ แก่ตน
แก่ ส่ ว นรวม ตลอดถึ ง ชาติ บ้ า นเมื อ งพร้ อ มทุ ก ส่ ว น ข้ า ราชการทุ ก คน จึ ง ต้ อ งตั้ ง ใจให้
หนักแน่นเที่ยงตรง ที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงาน ด้วยความ
อุตสาหะเสียสละโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา หรือความลำบาก เหนื่อยยาก
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓
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นโยบายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เพือ่ เป็นแนวทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ
อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ ได้ ให้ น โยบายในการบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น มื อ อาชี พ
ในการป้องกันสังคม โดยการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2557” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงได้กำหนด
กรอบทิศทางในการทำงาน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้าง

		 การแบ่งเขตพื้นที่ของกรมคุมประพฤติ ให้กำหนดเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบตามหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเป็น 9 ภาค โดยให้สำนักงาน
คุมประพฤติที่เป็นที่ตั้งสำนักงานภาคเดิม 9 แห่ง เป็นผู้ประสานงานภายในภาค
และให้ผู้ตรวจราชการเป็นผู้สอดส่องดูแลร่วมทำงานอย่างใกล้ชิด ส่วนสำนักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพ และธนบุรี ให้พัฒนาการประสานงาน การดำเนินงานเพื่อให้
การทำงานขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและร่วมมือกันมากขึ้น

2. ด้านระบบงาน

		 2.1 งาน/โครงการต่ า งๆ ของทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรม โดยเน้นการบริหารจัดการเชิงพื้นฐานให้มากขึ้น
และต้องมีการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกงาน/โครงการ เพื่อให้แสดง
ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนทุกโครงการ
		 2.2 การดำเนินงานในส่วนภูมิภาคควรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของกรมคุมประพฤติและจังหวัดเข้าด้วยกัน โดยมีการบูรณาการทรัพยากรชุมชน
เพื่อเสริมงบประมาณและบุคลากรจากส่วนกลาง
		 2.3 ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารกำหนดแผนการทำงานเป็ น ระยะ
ความสำเร็จ (Milestone) ของแต่ละปี โดยกำหนดตัวชี้วัดการทำงานที่เป็นจริง
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนางาน
ในระยะต่อไปตามแผนงาน

2:
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3. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

		 3.1 พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนงานและการบริหาร
จัดการหน่วยงานให้มากขึ้นในทุกระดับ
		 3.2 พัฒนากลไกและวิธดี ำเนินงาน ตลอดจนโครงการและกิจกรรม
ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วม

4. การพัฒนาบุคลากร

		 4.1 เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ ว ยการพั ฒ นาค่ า นิ ย มหลั ก
ของกรมคุมประพฤติ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการนำ
(Leadership) รักองค์กร (Loyalty) มีความซือ่ สัตย์ (Honesty) ให้โอกาสเท่าเทียมกัน
(Equal Opportunity) และได้รับผลตอบแทนตามผลงาน (Merit) ซึ่งถือเป็น
หลักการทำงานของทุกคน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติ
		 4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะ โดยให้กรมคุมประพฤติเป็น
องค์กรที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) บริหารงานโดยผ่านกระบวนการ (Process)
ที่ทำงานเป็นทีมไม่เน้นการดำเนินงานตามสายงาน (Function) เป็นหลัก

เรื่องมุ่งเน้น

การบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ จะใช้กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนา
บุคลากร และนำกรมคุมประพฤติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งบุคลากรทุกคน
อยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ชุ ม ชนที่ เ อื้ อ อาทรต่ อ กั น โดยมุ่ ง เน้ น การเป็ น ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
การศึกษาดูงาน การถอดบทเรียน การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี การเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติ การสอนงาน และบทเรียนจากความผิดพลาดเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ
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สารบัญ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

5

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

14

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

20

แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
โครงสร้างกรมคุมประพฤติ

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
		 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

15
19
21
23

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

48

ส่วนที่ 4 ผลงานที่สำคัญ

68

งบการเงิน
การวิเคราะห์งบการเงิน
ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม

โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
		 ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ
		 ในส่วนของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
โครงการคืนคนดีสู่สังคม ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
		 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
งานวิจัยของกรมคุมประพฤติ
ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
4:
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69
72
74
79
80
81
83
84

ผู้บริหาร

กรมคุมประพฤติ
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
อธิบดี

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

รองอธิบดี
1. นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน)
3. นางฉลอง อติกนิษฐ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

2. นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
4. นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 ธ.ค. 2551 - 20 ต.ค. 2553)

1
3

6:
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ผู้เชี่ยวชาญ
1. นายสกนธ์ สุวรรณโมลี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
2. นางสุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
3.		
- ว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไข
ฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน

1

2

ผู้ตรวจราชการ
1. นายเกษม มูลจันทร์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
2. นายไวพจน์ พูสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
3. นายประสาร มหาลี้ตระกูล
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
4. นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
5. น.ส.วรรณา ม่วงสุข
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
6. น.ส.พวงแก้ว เชื้อเชย
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

3

2

4

6
5
1
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
ผู้อำนวยการส่วนกลาง / ไม่สังกัดกอง
1. นางอัญชลี พัฒนสาร
เลขานุการกรม
2. นางอรพินธ์ สุวัณณปุระ
ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
3. น.ส.กนกพรรณ กัลยาณสุต
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
4. นางกรกช นาควิเชตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ
5. นายสรชัย อติกนิษฐ
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
6. นายมณฑล แก้วเก่า
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ลาดหลุมแก้ว)

6

9

11

10

7. นายพยนต์ สินธุนาวา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
8. นายนิวัฒน์ ยศบุญเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
10. น.ส.สิริกุล ศรารัชต์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
11. นายชิด ปาคำมา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2

8

7

5

4

3

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

7

2

6

5

8:
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1. นางรจนา บุญญะฐี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร
2. พันจ่าเอกปรัชญา ประภาศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลอาญา
3. นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
4. นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
5. น.ส.คริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลแขวงพระนครใต้
6. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลจังหวัดพระโขนง
7. ว่าที่ ร.ท. วิสุทธิ์ บุญส่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลแขวงดุสิต
8. นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลจังหวัดมีนบุรี

สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
1. น.ส.อังคณา บุญสิทธิ์
3. น.ส.มนทิพ ดาราศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงธนบุรี
2. นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
4. นางอุไร สุวรรณโมลี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญาธนบุรี
ผูอ้ ำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน

4

3

1

1. นางนงค์นารถ ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี
2. น.ส.อัจฉรา ทองตัน
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
3. นายกีรติ ณ พัทลุง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. น.ส.นิตยา โควสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
5. นางดวงพร นิยะพัตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท

2

5

2

สำนักงานคุมประพฤติภาค 1
6. น.ส.ลดาวัลย์ โรจนพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
7. นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
8. นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
9. นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

8

3
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติภาค 2
1. นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
2. นางสิญา สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
3. นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
4. น.ส.วนิดา กุณาศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุม
ประพฤติจังหวัดนครนายก
5. นายอนันต์ นานอยู่เปรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน
8
คุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
6. นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

7. นายสุนัย ลิลาพันธิสิทธิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
8. นายถาวร กูลศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
9. นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

6
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 3
1. นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
2. นายสุทิน ไชยวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
3. นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
4. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
5. นายมานิตย์ แก้วโสพรม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
6. นายบุญเลิศ คงหอม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

6

8

2

11

3

7. นายสราวุธ เมืองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
8. นายณรงค์ ขำเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
9. ส.อ.มลชัย เทียนแนวนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
10. นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
11. ว่าที่ ร.ท.สนธยา บัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
12. นางวราภรณ์ เปล่งแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
4
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 4
1. นางสุวัฒนา แดงกรัด
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
2. นายนพพร บ่ายแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
3. นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
4. นายยุทธพร คุณารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย สาขาบึงกาฬ
5. นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
6. นายประเวศ กันสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

4

3

7

6

7. นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
8. นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
9. นายวีระศักดิ์ ไชยสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
10. นางเยาวดี พันธ์หินกอง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
11. นายวรเวทย์ วิชญวิศิษฎ์กุล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
12. 			
- ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
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1. นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย
2. นายเทพพรหม อ่อนศรีบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
3. นางรัชนี กันทะสี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
4. น.ส.ญาดา มนทมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
5. นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
6. นางสุรีย์ ภู่เพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
4

สำนักงานคุมประพฤติภาค 5
7. นายนพดล ศรีทาเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. นางวันทนา คันธาเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
9. 			
- ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
10. 		
- ว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
7
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
สำนักงานคุมประพฤติภาค 6
1. นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
8. นายสายยนต์ ปัญญาทา
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
2. นายเสรี หาแก้ว
9. น.ส.นงเยาว์ มูลเครือคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
3. นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฎ์
10. นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
4. นางสุภาภรณ์ นุ่มนาค
11. นายวัชรชัย ปานอ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
5. น.ส.นิตยา คงสุวรรณ
12. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
6. นายเศวตนันท์ สุขพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
7. นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
6
10
ผู้อำนวยการสำนักงาน
8
7
3
5
คุมประพฤติจังหวัดหล่มสัก
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1. นางสุธาทิพย์ ศรีโหร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม
2. นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี
3. นายอภัย เอียดบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี
4. นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรรณบุรี
5. พ.อ.อ.ประสาร สง่าแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบุรี
6. นางธารินี แสงสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7. นางพาณี วลัยใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร
8. นางไพเราะ คงเปรม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานคุมประพฤติภาค 8
1. นายดำริ ทองยม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
2. น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหลังสวน
3. นายโกมล เสรยางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. นายสนั่น ทองเนื้อขาว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
5. นายอธิพล มะหันตาพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
6. นายฉวี อินทระ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
8

7
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7. นายศักย์ ดิษฐาน
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
8. นายคงศักดิ์ ปานสอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
9. น.ส.ดุษสิยา วงศ์วาสนา
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
10. นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
11. นางนริศา ปานสอาด
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

1

5

11

3

6

9

1. นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา
2. นายนพดล นมรักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
3. นางสุจิตรา รัตนเสวี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
4. นางดวงจันทร์ ทองขาว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
5. นายคนอง รอดทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานคุมประพฤติ
6
จังหวัดปัตตานี
8

3

สำนักงานคุมประพฤติภาค 9
6. นายบัญญัติ วงศ์สว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
7. นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
8. นายบัญชา หนูประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

4

2
5

1

7
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวม
ของหน่วยงาน
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แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม”
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติ และมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
สงเคราะห์ผกู้ ระทำผิดภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ พ้นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดและภายหลังปล่อย
พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และนำทรัพยากรชุมชนมาร่วมดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงาน
1.1 ด้านงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

			 เป้าประสงค์
			 1. ครอบครัวและชุมชนพึงพอใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
			 2. สำนักงานคุมประพฤติมีการบริหารจัดการตามระเบียบกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานฟื้นฟู
				 สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
			 3. มีการบริหารจัดการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม
			 4. บุคลากรของกรมคุมประพฤติมีการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม
			 ตัวชี้วัด
			 1. ร้อยละของครอบครัวและชุมชนที่มีความพึงพอใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
			 2. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการ / หน่วยงานพหุภาคี / ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อการบริหาร
				 จัดการตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐานฟื้นฟูฯ
			 3. ร้อยละของสำนักงานคุมประพฤติทม่ี กี ารบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
				 เพิ่มขึ้น
			 4. ร้อยละของบุคลากรมีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
			 5. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน : 15

			 กลยุทธ์
			 1. ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
			 2. สร้างเครื่องมือและจัดลำดับ
			 3. ส่งเสริมให้สำนักงานคุมประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานการปฏิบตั งิ านฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
				 ผู้ติดยาเสพติด
			 4. สร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจของคณะอนุกรรมการ / หน่วยงานพหุภาคี / ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
			 5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
			 6. พัฒนาข้อกำหนดและเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานฟื้นฟูฯ ของสำนักงานคุมประพฤติ
			 7. เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
			 8. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
			 9. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรและระบบสวัสดิการ

1.2 ด้านงานคุมประพฤติ

			
			
			
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			
		
			
			
			
			
			
			
			

เป้าประสงค์
1. ผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. สำนักงานคุมประพฤติมีการบริหารจัดการด้านการให้บริการตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
3. มีการบริหารจัดการระบบงานคุมประพฤติที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
4. บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยงานคุมประพฤติ
ตัวชี้วัด
1. อัตราผู้พ้นการคุมความประพฤติ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
2. ร้อยละของสำนักงานคุมประพฤติที่มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
3. ร้อยละของสำนักงานคุมประพฤติที่มีการบริหารจัดการระบบงานคุมประพฤติตามมาตรฐาน
4. ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติฯ
5. พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
6. มีแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านงานคุมประพฤติของบุคลากรอย่างชัดเจน
7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ
2. เสริมสร้างการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติด้านการให้บริการแก่บุคลากรภายใน
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบงานคุมประพฤติให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
5. พัฒนาระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
6. มีแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านงานคุมประพฤติของบุคลากรอย่างชัดเจน
7. พัฒนาระบบการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในภารกิจของกรมคุมประพฤติ

			 เป้าประสงค์
			 1. อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างเข้มแข็ง
			 2. ผู้กระทำผิดได้รับการดูแลในชุมชนอย่างเหมาะสม
			 3. อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
			 4. สำนักงานคุมประพฤติสามารถขับเคลื่อนงานร่วมกับ อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย มีส่วนร่วมในการแก้ไข
				 ฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของ อ.ส.ค. ภาคีบริการสังคม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องและเหมาะสม
2. ความพึงพอใจของผู้กระทำผิดต่อ อ.ส.ค. ภาคีบริการสังคม และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติกบั อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานภาคประชาชน
5. ร้อยละของ อ.ส.ค. ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
6. ร้อยละของภาคีบริการสังคมที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
8. จำนวนครั้งที่ อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพของ อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย
2. สร้างมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยชุมชน
3. ทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูล อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย
4. ส่งเสริมบทบาท อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานร่วมกับ อ.ส.ค. / ภาคี / เครือข่าย
6. เสริมสร้างความรู้และทัศนคติของบุคลากรในการปฏิบัติงานชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกรมคุมประพฤติ

		
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

เป้าประสงค์
1. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง
2. ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
3. มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ทันสมัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระบบพื้นฐาน
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสียต่อการบริการของกรม
3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของกรม / สำนักงาน
4. จำนวนงานที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. จำนวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น
6. จำนวนสำนักงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
2. สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
4. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
5. เสริมสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
6. เสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน : 17

กรอบอัตรากำลังกรมคุมประพฤติ
พ.ศ.2553
จำนวน 3,692 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการ
1.1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1.2 ตำแหน่งอื่นๆ

ลูกจ้างประจำ
2.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
2.2 กลุ่มงานสนับสนุน

พนักงานราชการ
3.1 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
3.2 ตำแหน่งอื่นๆ

จำนวน
จำนวน
จำนวน

1,489

จำนวน
จำนวน
จำนวน

258

จำนวน
จำนวน
จำนวน

1,945
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1,110
379

11
247

1,021
924

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
ประจำปี พ.ศ.2553
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน : 19

ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการ
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ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นผลจากการประเมินตนเอง
(อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากผู้ตรวจประเมินภายนอก) โดยผลการปฏิบัติราชการแบ่งเป็น 4 มิติ คือ
ค่าคะแนนที่ได้

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
น้ำหนักร้อยละ 50 ค่าคะแนนที่ได้ 4.3336 แบ่งเป็น
ระดับกระทรวง น้ำหนักร้อยละ 25 มีตัวชี้วัดเฉพาะที่กรมคุมประพฤติรับผิดชอบร่วม 2 ตัวชี้วัด คือ
		 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการจัดการความขัดแย้งมาใช้แล้วบรรลุ
		 ผลสำเร็จ, ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการเพื่อพัฒนากระบวนการ
		 ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับกลุม่ ภารกิจ (กลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาพฤตินสิ ยั ) น้ำหนักร้อยละ 10 มีตวั ชีว้ ดั เฉพาะทีก่ รมคุมประพฤติ
		 รับผิดชอบร่วม 3 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละความครบถ้วนของการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลกลุ่มภารกิจ, ร้อยละ
		 ความครบถ้วนของการนำเข้าข้อมูลผู้กระทำผิดในฐานข้อมูลผู้กระทำผิดซ้ำ, ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน/
		 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม/งานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย
ระดับกรม น้ำหน้กร้อยละ 15 มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของผู้ที่ได้รับการบำบัดจนครบโปรแกรมและจำหน่าย
		 ที่ได้รับการติดตามครบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้(ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง), ร้อยละของผู้กระทำความผิด
		 ที่ได้รับการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูได้สอดคล้องกับการจำแนก, ร้อยละของผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมกิจกรรม
		 การแก้ไขฟื้นฟูตรงกับสภาพปัญหาหรือความต้องการจากการจำแนก, ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ปฏิบัติได้
		 ตามเงื่อนไขและพ้นการคุมความประพฤติ, ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจาก
		 อาสาสมัครคุมประพฤติ สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการคุมความประพฤติ, ร้อยละของศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชน
		 ที่มีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด, ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความสำเร็จ
		 ตามเป้าหมายผลผลิตของส่วนราชการ (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ)
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 21

ค่าคะแนนที่ได้

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

		
		
		

น้ำหนักร้อยละ 20 ค่าคะแนนที่ได้ 3.2000 มีตัวชี้วัดที่ยังไม่ทราบผล
คือ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย เพราะต้องรอผลการสำรวจจากองค์กร
ภายนอก

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

		
		
		

น้ำหนักร้อยละ 10 ค่าคะแนนที่ได้ 4.4200 มีตัวชี้วัดที่กรมคุมประพฤติยกเลิก
คือ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ เนื่องจากกรม
คุมประพฤติไม่มีแผนพัฒนากฎหมายที่ต้องดำเนินการ

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร

		
		

น้ำหนักร้อยละ 20 ค่าคะแนนที่ได้ 4.4000 มีตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด
คือ ระดับความสำเร็จของพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
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ผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
ด้านการคุมประพฤติ
1. งานสืบเสาะและพินิจ

		 งานสืบเสาะและพินิจ เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมรวมทั้ง
พฤติการณ์คดีของผู้กระทำผิด แล้วนำข้อเท็จจริงที่ได้มาประมวล วิเคราะห์ จัดทำรายงานเพื่อประกอบดุลพินิจในการใช้
มาตรการลงโทษที่เหมาะสมต่อผู้กระทำผิดแต่ละราย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเป็นสำคัญ
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ จำนวน 81,058 คดี จากเป้าหมาย
70,000 คดี โดยเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 44,895 คดี คิดเป็นร้อยละ 55.38 ผู้ที่ถูกพักการลงโทษ 7,429 คดี
คิดเป็นร้อยละ 9.17 และผู้ที่ถูกลดวันต้องโทษ 28,734 คดี คิดเป็นร้อยละ 35.45

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 55.38
พักการลงโทษ ร้อยละ 9.17
ลดวันต้องโทษ ร้อยละ 35.45

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 23

2. งานควบคุมและสอดส่อง

งานควบคุมและสอดส่อง เป็นกระบวนการติดตาม ควบคุม สอดส่อง ดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ
ผู้กระทำผิด ภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติ จนสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการควบคุมและสอดส่อง จำนวน 172,403 คดี
จากเป้าหมาย 130,000 คดี โดยเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 125,949 คดี คิดเป็นร้อยละ 73.05 เด็กและเยาวชน
23,733 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.77 ผู้ที่ถูกพักการลงโทษ 4,513 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.62 และผู้ที่ถูกลดวันต้องโทษ 18,208 คดี
คิดเป็นร้อยละ 10.56

ผู้ใหญ่ ร้อยละ 73.05
เด็ก / เยาวชน ร้อยละ 13.77
พักการลงโทษ ร้อยละ 2.62
ลดวันต้องโทษ ร้อยละ 10.56

		 ทั้งนี้ผลการคุมประพฤติเสร็จไปทั้งสิ้นจำนวน 197,364 ราย พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นคุมประพฤติ
ด้วยดีจำนวน 179,660 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.03 ขณะที่พ้นคุมด้วยการทำผิดเงื่อนไขจำนวน 17,704 ราย คิดเป็นร้อยละ
8.97 นอกจากนี้บางส่วนยังอยู่ระหว่างคุมความประพฤติ จำนวน 206,729 ราย

พ้นคุมประพฤติด้วยดี ร้อยละ 91.03
ผิดเงื่อนไข ร้อยละ 8.97
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3. งานแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

		 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เป็นส่วนหนึ่งของงานควบคุมและสอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมหลักต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษา
เชิ ง จิ ต วิ ท ยา การอบรมให้ ค วามรู้ แ ละฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต การจั ด ให้ เ ข้ า ค่ า ยจริ ย ธรรม การจั ด ให้ ท ำงานบริ ก ารสั ง คม
การเข้าค่ายยาเสพติด รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
และป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก
		 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จำนวน
272,300 ราย ซึ่งส่วนใหญ่กิจกรรมที่ผู้กระทำผิดเข้าร่วมคือ การทำงานบริการสังคมถึงร้อยละ 49.24 รองลงมาคือ
การอบรมให้ความรู้แก่ผู้กระทำผิดร้อยละ 19.91 เป็นต้น
อบรม ร้อยละ 19.91
อบรมธรรมะ ร้อยละ 7.53
ค่ายจริยธรรม ร้อยละ 1.01
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา ร้อยละ 3.81
ค่ายยาเสพติด ร้อยละ 1.19
บริการสังคม ร้อยละ 49.24
อื่นๆ ร้อยละ 17.31

4. การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

		 การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เป็นการช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้พ้นการคุมความประพฤติให้ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ โดยมีบริการให้การสงเคราะห์ภายหลังปล่อย
หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เช่น การให้ศกึ ษา การจัดหางาน การสงเคราะห์คา่ อาหาร และการสงเคราะห์คา่ พาหนะ
เป็นต้น
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลัง
พ้นการคุมความประพฤติ จำนวน 18,284 ราย จากเป้าหมาย 12,000 ราย โดยผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลัง
พ้นการคุมความประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นคิดเป็นร้อยละ 94.85

สอดคล้องกับปัญหา
ร้อยละ 94.85
ไม่สอดคล้องกับปัญหา
ร้อยละ 5.15

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 25

ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร จึงนำเข้า
รับการบำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีการดำเนินงาน
3 ด้าน ได้แก่

1. งานตรวจพิสูจน์

		 การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การประมวล
ข้อเท็จจริงทางกาย จิตใจ และสังคมว่า ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการตรวจพิสูจน์ จำนวน 130,402 ราย จากเป้าหมาย
51,000 ราย

2. งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

		 งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นการบำบัดการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการรักษาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ซึ่งแบ่งออก
เป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
จำนวน 119,520 ราย จากเป้าหมาย 50,000 ราย โดยแบ่งออกเป็น การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จำนวน 21,983 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.40 และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จำนวน 97,537 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.60 ซึ่งมีผลการฟื้นฟูฯ
เป็นที่น่าพอใจจำนวน 54,154 ราย

ควบคุมตัว ร้อยละ 18.40
ไม่ควบคุมตัว ร้อยละ 81.60
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3. งานติดตามผล

		 งานติดตามผล เป็นขัน้ ตอนสุดท้ายของการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ซึง่ จะทำการติดตามผลการฟืน้ ฟูฯ
หลังจากผ่านการฟื้นฟูฯ ไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ดำเนินการ
ติดตามผลผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จำนวน 26,537 ราย จากเป้าหมาย 25,800 ราย ซึง่ ทำได้สงู กว่าเป้าหมาย
(ร้อยละ 102.86)

เป้าหมาย 25,800 ราย
ผลการดำเนินงาน 26,537 ราย

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
1. ในทุกๆ ปีงบประมาณ กรมคุมประพฤติ ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณนั้ น ต่ ำ กว่ า
ผลงานที่เกิดขึ้นจริง ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักในระหว่างปี ซึ่งกรมคุมประพฤติต้องมีการขอเงินงบกลางมาสนับสนุน
การดำเนินงาน
		 ดังนั้น หากกรมคุมประพฤติได้รับงบประมาณเท่ากับแนวโน้มของปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็จะ
สามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. จากปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งประกอบด้วยงานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุม
และสอดส่อง งานตรวจพิสูจน์ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด งานสงเคราะห์ภายหลังปล่อยและงานบริการสังคม
แทนค่าปรับ มีปริมาณงานรวมกันมากถึง 522,067 คดี ในขณะที่กรมคุมประพฤติมีอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานด้านคดี
เพียง 3,695 อัตรา ซึ่งหากคิดปริมาณงานคดีต่อคนสูงถึง 1 คน ต่อ 142 คดี (เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดประมาณ 12 เท่า)
ซึ่งเป็นการทำงานที่อยู่ในภาวะงานล้นมือ และส่งผลถึงคุณภาพของงาน
		 ดังนั้น หากกรมคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้การดำเนินงานมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 27

งาน/โครงการสำคัญ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสำนักงานคุมประพฤติ

		 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสำนักงานคุมประพฤติ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไก
ให้สำนักงานคุมประพฤติมีการสำรวจและทบทวนการทำงานของตนเอง และเกิดการเรียนรู้ อันนำไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานภายในของสำนักงานคุมประพฤติอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร และสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งเป็นการสร้างเครื่องมือหรือวิธีการให้กรมคุมประพฤติ
ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงความต้องการของสำนักงานคุมประพฤติแต่ละแห่ง เพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนได้อย่าง
เหมาะสม
		 กรมคุมประพฤติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมคุมประพฤติจำนวน 7 คณะ
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมคุมประพฤติ ได้มีมติให้จัดทำเครื่องมือ
การประเมินมาตรฐานสำนักงานคุมประพฤติ โดยมีประเด็นการประเมินหลักทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่
		 ด้านที่ 1 : พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการบริหาร
		 ด้านที่ 2 : การจัดองค์กร การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
		 ด้านที่ 3 : อาคารสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก
		 ด้านที่ 4 : การจัดระบบงาน/กระบวนงาน/คู่มือ และแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
			
4.1 งานคุมประพฤติ
			
4.2 งานกิจการชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
			
4.3 งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 ด้านที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพ
		 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2552
โดยจั ด การประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานงานของกรมคุ ม ประพฤติ รวมทั้ ง ประธานและฝ่ า ย
เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมคุมประพฤติ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพฯ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพและมาตรฐานสำนักงาน
คุมประพฤติ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อ
ร่วมกันอภิปรายและวิพากษ์ผลการดำเนินงานจัดทำ ก่อนจะนำไปทดลองใช้ที่สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวง
พระนครใต้ และหลังจากได้ทำการทดลองใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 จึงได้เสนอคู่มือการใช้แบบประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานสำนักงานคุมประพฤติที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแล้วให้อธิบดีกรมคุมประพฤติรับทราบ

2. โครงการพลังชุมชนและเครือข่ายติดตาม ดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เลิก
ยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติ

		 ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุ ม ประพฤติ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะดำเนิ น การติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และ
สงเคราะห์ทั้งผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้พ้นการคุมความประพฤติในคดียาเสพติด โดยจัดทำเป็น
โครงการพลั ง ชุ ม ชนและเครื อ ข่ า ยติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และสงเคราะห์ ผู้ เ ลิ ก ยาเสพติ ด ในระบบงานคุ ม ประพฤติ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบดำเนินการ ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้เลิกยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติ
ให้มีการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสังคมและการประกอบอาชีพ โดยเริ่มต้นใน
จังหวัดที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 17 จังหวัด 27 สำนักงาน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญา
ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ประจำศาลแขวงพระนครใต้ ประจำศาลแขวงดุสิต ประจำศาล
จังหวัดพระโขนง ประจำศาลจังหวัดมีนบุรี ประจำศาลอาญาธนบุรี ประจำศาลแขวงธนบุรี ประจำศาลจังหวัดตลิง่ ชัน อยุธยา
ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี นครพนม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี
นครราชสีมา สีคิ้ว เชียงใหม่ และเชียงราย มีการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 21,858 คน ผลจากการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์พบว่า มีผู้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ จำนวน 624 คน ถูกจับใหม่ จำนวน 351 คน
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมคุมประพฤติมีเป้าหมาย ที่จะดำเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์
ผู้เลิกยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

3. โครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่
และคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

		 โครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับ
ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งในการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 และรับฟังข้อเสนอแนะ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ ซึง่ ได้ดำเนินการ
จัดโครงการดังกล่าว จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 402 คน ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลจากการสัมมนา มาวิเคราะห์เพื่อ
ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำเสนอต่อคณะกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พิจารณาต่อไป

4. โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพหน่วยพหุภาคี ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยา
เสพติด

		 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคี ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบควบคุมตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทัศนคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน ได้รับทราบแนวคิดพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดแบบมีส่วนร่วม ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้
และสามารถเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จำนวน 50 คน
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 29

5. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการพั ฒ นา
มาตรฐานงานเพื่ อ เข้ า สู่ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพสถานฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
		 การจัดประชุมดังกล่าว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อม
ทบทวนความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์มาตรฐานในการรับรองคุณภาพสถานที่
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ซึ่งจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น
		
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรม
ทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จำนวน 20 คน
		
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2553 ณ ศูนย์วิวัฒน์
พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้เข้าร่วม
เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จำนวน 30 คน

6. โครงการสัมมนาผูบ้ ริหารสถานฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

		 การสัมมนาผู้บริหารสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม เพื่อจะสามารถบริหารจัดการ
ควบคุ ม ดู แ ลทั้ ง ด้ า นนโยบายและการดำเนิ น งานความรู้
ความเข้ า ใจแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในสถานฟื้ น ฟู ฯ
ซึ่ ง จั ด จำนวน 1 ครั้ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ บ ริ ห ารของกรม
คุ ม ประพฤติ และผู้ อ ำนวยการสถานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด และผู้แทนจากหน่วยงาน
พหุภาคีด้านฟื้นฟูฯ ส่วนกลาง จำนวน 100 คน

7. โครงการนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ได้จัดโครงการนิเทศเพื่อรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และในการนี้ได้มีสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดแบบควบคุมตัว (หน่วยงานพหุภาคี) ได้สมัครขอรับการรับรองคุณภาพ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
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		 1. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
		 2. สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หน่วยปฏิบัติพิเศษ ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย
		 และคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
ได้มีมติให้สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ (หน่วยงานพหุภาคี) ทั้งสองแห่งผ่านการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
และมีการมอบโล่ให้กับผู้บริหารของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ (หน่วยงานพหุภาคี) ทั้งสองแห่ง

8. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

		 ปีงบประมาณ 2553 กรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบ
บังคับบำบัดหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ได้นำแนวทางตามพุทธศาสนาและแนวทางด้านศิลปประยุกต์ มาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโครงการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) และโครงการสายใยผูกพันสานฝันวันใหม่
		 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ)
		 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยวัด (วิถีพุทธ) หรือโครงการวิถีพุทธ เป็นโครงการที่เริ่มทดลองนำ
แนวทางทางพุทธศาสนา เช่น การนั่งสมาธิ การปฏิบัติธรรม การอบรมธรรม อันเป็นแนวทางที่ใช้กล่อมเกลาจิตใจของ
พุทธศาสนิกชน เข้ามาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 โดยสำนักงานคุมประพฤติจะ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มิใช่ผู้เสพขั้นรุนแรงไปเข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่วัด โดยมีบุคลากรของวัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ต่อมาได้มีการถอดบทเรียนและสรุปเป็นแนวทางดำเนินการขึ้น โดยกำหนดระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ 2 เดือน ทั้งนี้
กรมคุมประพฤติ ได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนของค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ทางวัดตามปริมาณ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ส่งให้วัดดำเนินการฟื้นฟูฯ และได้เผยแพร่แนวทางดำเนินการดังกล่าว ให้หน่วยงาน/องค์กรที่
เกี่ยวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติ
		 ปีงบประมาณ 2553 กรมคุมประพฤติได้
กำหนดเป้าหมายในการฟืน้ ฟูฯ โดยวัด (วิถพี ทุ ธ) ขึน้ 26 รุน่
จำนวน 520 คน และมีสำนักงานคุมประพฤติที่เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จำนวน 15 สำนักงาน ซึ่งผลจากการ
ดำเนิ น งาน มี ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ในโครงการวิ ถี พุ ท ธ
จำนวน 580 คน ในส่วนของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เกิน
เป้ า หมายได้ รั บ งบประมาณเพิ่ ม เติ ม และได้ รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากท้องถิ่น
		 โครงการสายใยผูกพันสานฝันวันใหม่
		 กรมคุมประพฤติได้ร่วมมือกับศิลปิน และนักการละคร จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูศักยภาพผู้ใช้สารเสพติด
ด้วยกระบวนการศิลปะ ละคร และ ดนตรี เพื่อช่วยให้แต่ละคนได้มีโอกาสค้นพบศักยภาพของตน จนสามารถนำไป
ใช้ในทางสร้างสรรค์ทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
		 “โครงการสายใยผู ก พั น สานฝั น วั น ใหม่ ” เป็ น แนวทางใหม่ ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ นำมาใช้ ใ นการฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด สารระเหย เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ โดยกรมคุ ม ประพฤติ ร่ ว มกั บ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาและคณะละครสองแปด เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 31

ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการศิลปะบูรณาการ เพื่อการค้นหาและเปิดศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ จำนวน 26 คน เป็นระยะเวลา 17 วัน ณ สวนลุงโชค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผลลัพธ์ คือ
เกิ ด นวั ต กรรมใช้ ก ารบำบั ด ฟื้ น ฟู ฯ ผู้ ใ ช้ ส ารเสพติ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเกิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจ มี ทั ก ษะการละคร
และทักษะด้านศิลปะ สามารถนำเสนอผลงานสู่สาธารณะ และเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายเยาวชนให้ห่างไกล
ยาเสพติด เป็นพลังกลุ่มที่เข้มแข็งของสังคมและชุมชนในนามกลุ่ม “รวมหัวคนตัวดี”
		 จากผลลัพธ์ที่โครงการ “สายใยผูกพัน สานฝันวันใหม่” ได้ประจักษ์นั้น เป็นผลที่เกิดจากการนำศิลปะ
บูรณาการแขนงต่างๆ มาใช้เพื่อการค้นหาและเปิดศักยภาพของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยมีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา และคณะละครสองแปด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมสังเกตการณ์

9. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 (ลาดหลุมแก้ว)
		 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) เป็น
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวอย่างเข้มงวดตามพระราช
บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมคุ ม ประพฤติ เปิ ด ดำเนิ น การมาตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 มี น าคม 2546 มี ผ ลการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้
ผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ใหม่ รวมทั้งสิ้น 250 ราย แบ่งเป็น ชาย 128 ราย
หญิง 122 ราย
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ผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
1. การจัดการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ขึ้นในศูนย์ฟื้นฟูฯ มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สมัครเรียนต่อในระดับประถม
ศึกษา จำนวน 12 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 41 ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 ราย
2. จั ด โครงการอบรมสุ ข ภาพจิ ต กั บ ยาเสพติ ด เพื่ อ ให้ ค วามรู้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ที่ มี ปั ญ หาทางจิ ต เวช
จำนวน 12 ครั้ง
3. จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริ ย ธรรม
จำนวน 15 ครั้ง
4. จัดโครงการให้คำปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้านครอบครัว
จำนวน 10 ครั้ง
5. การประสานงานและนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพไปทำบัตรประจำตัวประชาชนยังที่ว่าการอำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จำนวน 14 ราย
6. การออกติดตามเยี่ยมบ้านของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียง
จำนวน 50 ครั้ง
7. การจัดเตรียมเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์มสมัครงาน ตลอดจนการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์ รวมทั้ง
การพาออกไปสมัครงานล่วงหน้าก่อนได้รับการปล่อยตัว จำนวน 3 ราย
8. การสงเคราะห์ค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเข้าสู่โปรแกรม
ของสำนักงานคุมประพฤติ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 105 ราย
9. การฝึกอาชีพ เป็นไปเพื่อฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ (Vocational Skill) โดยจัดให้มีการฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพในหลายอาชีพ ได้แก่ นวดเพื่ออาชีพ ทำผ้าบาติก ทำน้ำยาล้างจาน การทำพรมเช็ดเท้า ทำปุ๋ยชีวภาพ
ทำน้ำยาซักผ้า เสริมสวย ตัดเย็บ ทำเบเกอรี่ และทำยาหม่อง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 24 ครั้ง
10. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมโครงการนำครอบครั ว เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) จำนวน 6 ครั้ง
ผลการดำเนินงานด้านการรักษาพยาบาล
1. กลุ่มงานพยาบาลดำเนินการตรวจร่างกายผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวม 251 ราย
2. จัดให้มีการทำกลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษา จำนวน 46 ครั้ง
3. นำจิตแพทย์ตรวจรักษา จำนวน 12 ครั้ง
4. นำแพทย์ทั่วไปมาทำการตรวจรักษา จำนวน 43 ครั้ง
5. นำทันตแพทย์มาตรวจรักษา จำนวน 1 ครั้ง
ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของศูนย์
1. จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์ฟื้นฟูฯ ในเรื่องยากับชีวิต จำนวน 1 ครั้ง
2. จั ด โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของศู น ย์ ฟื้ น ฟู ฯ เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี แ ละการทำงานเป็ น ที ม
		 จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงลึก เพื่อให้ความรู้ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จำนวน 9 ครั้ง
4. จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการควบคุมตัวของศูนย์ฟื้นฟูฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จำนวน 2 รุ่น
การเข้าเยี่ยมชมและการศึกษาดูงานจากภายนอก
ตลอดปีงบประมาณ 2553 มีองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกขอเข้าศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด (ลาดหลุมแก้ว) รวม 18 คณะ จำนวนผู้เข้าศึกษาดูงานรวมทั้งสิ้น 390 คน
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 33

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
งานอาสาสมัครคุมประพฤติ

งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แสวงหา
ข้อเท็จจริง การติดตาม สอดส่อง รวมทัง้ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิด ตลอดจนกิจกรรมอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการคืนคนดีสสู่ งั คม
จำนวนอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11,356 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ผลการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. จำแนกเป็นภารกิจการส่งคดีให้ อ.ส.ค. ดำเนินการ/ค่าพาหนะ อ.ส.ค. จำนวน 37,565 คดี
ส่วนการปฏิบัติงานด้านการติดตามผลผู้ผ่านการฟื้นฟูตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 15,941 คดี

งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ด้านการปฏิบัติงานงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้ดำเนินการอบรมทั้งเครือข่ายใหม่ และการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 19,022 คน จำนวน 614 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 75 ศูนย์

งาน/โครงการสำคัญ
1. ยุติธรรมชุมชน : พลังชุมชนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

		 ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่มีกระบวนทัศน์ว่า “ความขัดแย้งและ
อาชญากรรม ว่าเป็นการทำลายความสงบสุขและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน” ดังนั้น การดำเนินการจึงเน้นที่การ
ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนมากกว่าการจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
และหากมีการกระทำผิดเกิดขึ้นก็จัดการยุติหรือคลี่คลายความขัดแย้งด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสนับสนุนของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้คนในชุมชนมีชีวิตที่คุ้นเคยต่อ
อาชญากรรม การป้องกันปัญหาอาชญากรรม การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิดด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและดำเนินการ
โดยชุมชนในลักษณะยืดหยุ่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ คืนความสงบสุขและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน
		 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดอบรมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คัดเลือก
สมาชิกเครือข่ายเป็นผู้ประสานเครือข่าย ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จำนวน 80,394 คน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จำนวน 811 ศูนย์ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีหน้าที่ดำเนินภารกิจตามที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด จำนวน 8 ภารกิจ เช่น การจัด
กิจกรรมป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด การระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการแก้ไขฟื้นฟูและ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระทำผิดในชุมชน ซึง่ เป็นการลดบทบาทและอำนาจรัฐ ส่งเสริมบทบาทและเพิม่ อำนาจของประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรม
		 ในปีงบประมาณ 2553 กรมคุมประพฤติได้อบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนใหม่ จำนวน 12,540 คน และพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 3,194 คน ตลอดระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้ปฏิบัติภารกิจของ
กรมคุมประพฤติมากนัก ทั้งนี้ เพราะไม่มีระเบียบหรือกฎหมายให้อำนาจให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาปฏิบัติภารกิจกรม
คุมประพฤติ แต่ในปีงบประมาณ 2553 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่กรมคุมประพฤติมีนโยบายให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้พ้นการคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราช
บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ข้อมูลจากกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองแผนงานและสารสนเทศ
มีผู้พ้นการคุมประพฤติในคดียาเสพติด 31,062 คน และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศทั้งสิ้น
จำนวน 54,154 คน ที่กรมคุมประพฤติคาดหวังให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไปติดตามช่วยเหลือสงเคราะห์
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		 จากข้อมูลจำนวนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และจำนวนผู้พ้นการคุมประพฤติในคดียาเสพติด และ
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นข้อควร
พิจารณาว่า หากรวมพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่
มาติดตามและช่วยเหลือสงเคราะห์ผพู้ น้ การคุมประพฤติ
ในคดียาเสพติดและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติ ด ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ชุ ม ชน มี อ าชี พ เป็ น
กิ จ จลั ก ษณะ ดำเนิ น ชี วิ ต ให้ ห่ า งไกลจากยาเสพติ ด
หมายความว่า เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ทำหน้าที่ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมผู้พ้นการคุมประพฤติในคดียาเสพติด
และผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ให้ ก ลั บ ตนเป็ น พลเมื อ งดี เ ป็ น การรวมพลั ง เครื อ ข่ า ย
ยุติธรรมชุมชน “คืนคนดีสู่สังคม” นอกจากนี้ ยังเป็น
การป้ อ งกั น ปั ญ หาอาชญากรรมด้ ว ยการป้ อ งกั น การ
กระทำผิดซ้ำตามหลักการของ “ยุติธรรมชุมชน” การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจะถักทอความสัมพันธ์
ระหว่ า งคนในชุ ม ชน ทำให้ ชุ ม ชนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง
สร้างภูมคิ มุ้ กันปัญหาอาชญากรรม อันจะส่งผลให้ชมุ ชน
มีความสงบสุข และคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ยุติธรรมชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ การมีส่วนร่วม “ปลูกต้นไม้ยุติธรรมชุมชน”
ในใจคนภาคใต้
		 โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนามาจากโครงการเสริมสร้างความยุตธิ รรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดนราธิวาส ยะลาและปัตตานี ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุข
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ต่อมาขยายพืน้ ทีอ่ อกไปยังจังหวัดสตูล และ
4 อำเภอของจังหวัดสงขลา คือ สะบ้าย้อย เทพา จะนะและนาทวี ปัจจุบันมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น จำนวน 6,743 คน
และศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 94 ศูนย์
		 บทบาทของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาต่างจากจังหวัดอื่น
ใน 3 เรื่อง คือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทด้วยวิถีชุมชนและการป้องกัน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจากยาเสพติด
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติได้เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับมากขึ้น และมีการ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ จำนวน 1,300 คน นอกจากนี้ มีการรวมพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเครือข่ายยุติธรรม
ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 35

ชุมชนเข้าร่วม จำนวน 1,146 คน ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านต้นไม้ “ยุติธรรมชุมชน” โดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า “ขอให้ตน้ ไม้ยตุ ธิ รรมชุมชนปลูกลงในใจของเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน เติบโตแผ่กงิ่ ก้านสาขา
ออกดอก ออกผล เพื่อเป็นร่มเงาสร้างสันติสุขให้กับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป”
		 จากการสังเคราะห์ความคิดเห็นผ่านต้นไม้ยตุ ธิ รรมชุมชนในโครงการรวมพลังเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน สรุปความ
ต้องการของเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนได้ ดังนี้ 1) ความเป็นธรรม ต้องการเห็นการจัดการทุกเรือ่ งด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม
และความยุติธรรมในทุกกรณี 2) ยาเสพติด คือภัยอันตรายที่ร้ายแรงสำหรับคนภาคใต้ ต้องการให้ยาเสพติดหมดไปจาก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) การพัฒนา ต้องการให้มกี ารพัฒนาใน 3 ด้าน คือ (1) พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ คือ ครอบครัว
พ่อ แม่ ผู้ถูกคุมความประพฤติ (2) พัฒนาสถานที่ คือ ทำความสะอาดหมู่บ้านและที่สาธารณะประโยชน์ (3) พัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างคนในชุมชน (4) งานยุติธรรมชุมชน อยากเห็นการทำงานเป็นเอกภาพและรวมพลังสามารถช่วย
ชุมชนได้
		 การเข้าถึงและเข้าใจดังกล่าวนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา สิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือ การจัดทำ
แผนกลยุ ท ธ์ ร่ ว มกั น และปรากฏพั น ธกิ จ ที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว มและให้ พื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง รวมความต้ อ งการของเครื อ ข่ า ย
ยุติธรรมชุมชนไว้ด้วย ดังนี้ “ปกป้องสังคมจากอาชญากรรมและยาเสพติด แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยหลักศาสนา
และวิถีชุมชน” ซึง่ อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มดี ำริให้ตง้ั คณะกรรมการอำนวยการร่วมระหว่างกรมคุมประพฤติและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนโดยให้มีความหลากหลายทั้งอายุ เพศ ศาสนาและวัฒนธรรม และกำหนดให้มีการประชุมเพื่อสรุปผลการ
ทำงานร่วมกันทุก 3 เดือน
		 การดำเนินโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา คือ การทำงานแบบหุ้นส่วน
แต่คงต้องมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานร่วมกันต่อไป โดยหวังว่าการเติมใจให้แก่กันและกันจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
กรมคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนให้หยัง่ รากลึกและเติบโตในใจของกันและกัน และขณะ
เดียวกันก็หวังว่าต้นไม้แห่งความยุติธรรมจะเติบโตหยั่งรากลึกในใจของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และช่วยกันขยายผล
ปลูกต้นไม้ “ยุติธรรมชุมชน” รดน้ำพรวนดินให้เจริญงอกงามสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างสันติสุขให้เกิดมีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยเร็ววัน
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3. โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ”
		 โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำ” จัดโดย
สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกับกรมคุมประพฤติ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ผู้ถูกคุมความประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ
มหานครและธนบุรี และชุมชนริมแม่น้ำลำคลอง ได้ร่วมกันทำ
ความดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 83 พรรษา
โดยการทำความสะอาดบริเวณสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง เพื่อปลุก
จิตสำนึกให้ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนสองฝั่งแม่น้ำช่วยกัน
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี
และร่วมแรงร่วมใจระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ผู้ถูกคุมความประพฤติ กับชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ในการดูแลและรักษาแม่น้ำลำคลองร่วมกัน โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ วัดสุวรรณาราม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 291 คน และกำหนดให้ดำเนินการระยะยาว ระหว่างวันที่ 23
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2553 โดยจัดเดือนละครั้ง ณ วัดสวัสดิวารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือของประธานกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงดุสิตและ
คณะ สำนักงานเขตดุสิต วัดสวัสดิวารีสีมาราม (วัดแคสามเสน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้
มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพน้ำโดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพลงในลำคลองเพื่อปรับคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น และเก็บขยะ
สิ่งปฏิกูลในคลองสามเสน และแจกแผ่นพับรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่พักอยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองช่วยกันรักษา
ความสะอาด
นับจนปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน
514 คน และได้สร้างจิตสำนึกอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ด้านการช่วยงานบริการสังคมอย่างมีคุณค่า และส่งเสริมบทบาท
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนให้โดดเด่น สมควรได้รบั การยกย่องให้เป็น
แบบอย่างของการบริหารจัดการทำงานบริการสังคมที่เกิดประโยชน์
ต่อสังคมประเทศชาติต่อไปอย่างยิ่ง

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 37

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. การพัฒนาบุคลากร

		 ในปีงบประมาณ 2553 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ภายใต้บทบาทภารกิจของกรมฯ เพื่อให้
การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดขึ้น แยกตามกลุ่มความรู้ ดังนี้

		 ความรู้หลักสำหรับพนักงานคุมประพฤติ
		

1. หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา รุ่นที่ 24

		 ความรู้เฉพาะของบุคลากรทุกสายงาน
		 1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
หัวหน้างานธุรการ
		 2. โครงการอบรมการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล DPIS
		 3. โครงการฝึกอบรมเรื่อง การเขียนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
		 4. โครงการอบรมการติดตั้งและการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
		 5. โครงการอบรมความรู้เรื่อง การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
		 6. โครงการพั ฒ นาความรู้ ด้ า นเว็ บ ไซต์ เ พื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า ง
หน่วยงาน
		 7. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและหัวหน้างานธุรการ
		 8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์
		 9. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
		 10. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานคุมประพฤติ

		
		
		
		
		

ความรู้เพื่อรองรับการทำงานตามนโยบาย
1.
2.
3.
4.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ก้าวต่อไปของกรมคุมประพฤติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์
การสัมมนาเรื่อง ก้าวต่อไปของสำนักงานคุมประพฤติในส่วนกลาง
โครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
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ความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

		 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ของข้าราชการกรมคุมประพฤติ
		 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการในสังกัด
กรมคุมประพฤติ
		 3. โครงการสัมมนาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่ และคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ (ในเขตพื้นที่ 3-4 , 5-6 , 7-8 , 10-12 , 13-14 , 15-16 และ 17)
		 4. โครงการสัมมนาผู้บริหารหน่วยงานพหุภาคีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 5. โครงการพัฒนาขีดความสามารถและการพัฒนาระบบราชการกรมคุมประพฤติ เรือ่ งประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
คณะกรรมการกำกับดูแลและคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
		 6. โครงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 การประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ กรมคุมประพฤติ
		 7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 2 กรมคุมประพฤติ
		 8. โครงการพั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม สมรรถนะการบริ ห ารกรมคุ ม ประพฤติ เรื่ อ ง การประชุ ม
เชิงปฏิบัติการกรณี การปรับโครงสร้างกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
		 9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของสำนักงานคุมประพฤติ
ครั้งที่ 1/2553
		 10. โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ทบทวนเครื่ อ งมื อ และแบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการแสวงหา
ข้อเท็จจริง
		 11. โครงการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการเยียวยาผู้เสียหายและแก้ไข
ผู้กระทำผิด
		 12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
		 13. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประสิทธิผลของยุติธรรมสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด
		 14. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักภาพบุคลากรในหน่วยงานส่วนกลาง

		 ความรู้ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร

		
			
		
			

จัดโดยสำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 11-12
จัดโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
นักบริหารกิจการยุติธรรม

		

จัดโดยสำนักงาน ก.พ.
			 1. หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69
			 2. โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2)
			 นอกจากนี้ ยังมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ทีห่ น่วยงานภายนอกเป็นผูจ้ ดั จำนวน 177
หลักสูตร มีผู้อบรม ประชุม สัมมนา จำนวน 811 คน
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2. การจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม กรมคุมประพฤติ

		 กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมกรมคุมประพฤติขึ้น เพื่อจะ
ได้มีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา / การฝึกอบรม
บุคลากร เพื่อยกระดับงานฝึกอบรมให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
		 ในปีงบประมาณ 2553 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
		 1. ศึกษาวิเคราะห์การจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม
		 2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม กรมคุมประพฤติ
			 (คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ ที่ 1/2553 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553)
		 3. ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม กรมคุมประพฤติ เพื่อจัดทำเกณฑ์
			 การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม กรมคุมประพฤติ จำนวน 4 ครั้ง

3. E-Learning กรมคุมประพฤติ

		 ปี ง บประมาณ 2553 กรมคุ ม ประพฤติ มี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นา
บุคลากรทางไกล ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอน E-Learning เป็นครั้งแรก
สำหรั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ การปฏิ บั ติ ง านตาม
ภารกิจการแก้ไขและฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

หลักสูตรการอบรม E-Learning ของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย เนื้อหา วิชา ความรู้ 3 ด้านด้วยกัน คือ
1. ความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะในภารกิจด้านยาเสพติด 2. ความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามภารกิจการแก้ไขและฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชน และ 3. ความรู้ด้านการให้บริการประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 6 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 (LA01)
2. หลักสูตร แนวคิด หลักการ ความสำคัญของการสงเคราะห์ผู้ต้องหา และผู้กระทำผิด (SW01)
3. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับงานบริการสังคม (CS01)
4. หลักสูตรการให้คำปรึกษาในงานคุมประพฤติ (PC01)
5. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ (IM01)
6. หลักสูตรการให้บริการประชาชนของกรมคุมประพฤติ (SM01)

40 : รายงานประจำปี 2553 กรมคุมประพฤติ : ANNUAL REPORT 2010 DEPARTMENT OF PROBATION

4. ความสำเร็จในการดำเนินการควบคุมภายในกรมคุมประพฤติ

		 กรมคุมประพฤติได้วางระบบการควบคุมภายในมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 โดยกำหนดให้ทุกส่วนงานย่อยได้
ดำเนินการประเมินตนเอง และรายงานตามแนวทาง ขั้นตอนของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 5 และข้อ 6
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงจุดอ่อนทีพ่ บจากการวิเคราะห์
ผลการประเมินตนเองจากส่วนงานย่อยปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 3 ประเด็นใหญ่ที่มีความครอบคลุมและได้ติดตาม
ผลรอบ 6 และ 12 เดือน ได้แก่
		 1. การบริหารทรัพยากรบุคลากรทั้งสายงานภารกิจหลักและสนับสนุน ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ให้แผนการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ได้กำหนดแผนการปรับปรุงที่สำคัญ คือ
			
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและดำเนินการตามแผน ผลสรุปเห็นควรมีการติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ต่อไป เนื่องจากพิจารณาแล้วมีความจำเป็นในการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวให้ครอบคลุม ครบถ้วน
ทุกตำแหน่งและทุกสายงาน
			
จัดให้/หาแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองทาง E-Learning ของกรมฯ/สำนักงาน ก.พ.ผลสรุปเห็นควรมีการ
ติดตามเนื่องจากยังมีประเด็นความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวอยู่
			
จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรโดยทบทวนระบบการจัดเก็บลงโปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลของบุคลากร
และตรวจสอบฐานข้อมูล ผลสรุปเพียงพอแล้ว ส่วนด้านการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กำหนดสร้าง
เส้นทางสายงานสนับสนุน ผลสรุปเห็นควรมีการติดตามเนื่องจากต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
		 2. การพัฒนาอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน การบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่อาคารที่ทำการ
สำนักงานคุมประพฤติเป็นอาคารเช่า เพื่อให้มีสถานที่และเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับ
บริการเหมาะสมจึงกำหนดการปรับปรุง จัดทำมาตรฐานอาคารสถานที่และการบำรุงรักษา จัดทำมาตรฐานอาคารก่อสร้าง/
อาคารเช่า รวมทั้งจัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน เห็นควรติดตามประเด็นหลังเพราะยังมีความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ที่ยังไม่ตอบสนองผู้รับบริการและต่อผู้ปฏิบัติงาน
		 3. การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กำหนดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะที่ 3
ทดแทนระบบเดิม วางระบบเครือข่ายของสำนักงานคุมประพฤติและส่วนกลางให้มีความเร็วมากขึ้น และจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้กับสำนักงาน และประเมินผลและปรับแก้ รวมทั้งนิเทศงาน เพื่อให้มีระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ผลสรุปมีความเพียงพอและบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว
			 ส่วนกระบวนงานตามภารกิจหลักจะเป็นการดำเนินการงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อให้การพัฒนา
งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสามารถนำมาช่วยเหลือสนับสนุนงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นในการ
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการและส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ผลสรุปเห็นควรติดตามผลและให้ชัดเจนต่อการดำเนินการเพื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยควรนำผลสรุป
มาวิเคราะห์ และพัฒนาให้ถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น
			 สรุปผลการดำเนินการควบคุมภายในกรมคุมประพฤติ แม้จะมีจุดแข็งที่ส่วนงานย่อยมีการประเมินตนเอง
และวิเคราะห์ได้ครบทุกหน่วย และการติดตามผล 2 รอบ แม้ว่าในภาพรวมแผนการปรับปรุงที่กำหนดจะมีความชัดเจนและ
ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงได้ครบถ้วนก็ตาม แต่บางประการก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จใน 1 ปีเนื่องจาก
ปัจจัยไม่เอื้อ เช่น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน และความรู้ความเข้าใจของบุคลากร เป็นต้น จึงถือว่ายังมีความเสี่ยง
ที่ต้องติดตามในปีถัดไปอีก
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5. ความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

		 การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 กรมคุมประพฤติ
อยู่ในกลุ่มกรมบริการ จึงเลือกหมวด 5 เป็นหมวดบังคับ และหมวด 6 เป็นหมวดสมัครใจ จัดทำเป็นแผนพัฒนาองค์การ
และดำเนินการซ่อมหมวด 3 และหมวด 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ร่วมด้วยใน 3 ประเด็น สรุปผลได้ ดังนี้
		 หมวด 5 HR 1-5 เริ่มจากกรมฯ ได้สำรวจความต้องการของบุคลากรและนำมาวิเคราะห์จัดลำดับความ
ต้องการและจัดทำแผนสร้างความผาสุก ซึ่งบุคลากรต้องการให้กรมมีสวัสดิการที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการออมเงิน
เพื่ออนาคต ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นรายบุคคล กรมฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดของกรมและถ่ายทอดสู่
สำนัก/กอง และบุคคลตามยุทธศาสตร์ งานประจำ และการมอบหมายงานพิเศษรวมทั้งการพัฒนาตนเอง มีการติดตามผล
2 รอบ ประเมินทุก 6 เดือน นำผลการประเมินฯ มาจัดสรรจูงใจการเลื่อนขั้น และให้บุคลากรทราบเป็นรายบุคคล ประเด็น
ต่อไปเป็นแผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กรมฯ ได้มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามมิติของแผนกลยุทธ์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดโครงการรองรับ พร้อมตัวชี้วัดเพื่อวัดโครงการ และติดตามผลรอบ 6 9 12 เดือนพร้อมสรุป
ปัญหาจากการดำเนินการตามผลที่ติดตาม ประเด็นถัดไปกรมดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 5
เกณฑ์ที่กำหนดคือหลักสูตรฝึกอบรม วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรม ห้องเรียน
		 หมวด 6 PM 1 - PM3 และ PM 5-6 เริม่ จากการทบทวน วิเคราะห์ และจำแนกกระบวนการ กระบวนการสร้าง
คุณค่าและสนับสนุนได้อย่างละ 6 กระบวนการ โดยใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาถึงความสอดคล้อง การเกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์/
ยุทธศาสตร์ ภาพลักษณ์ขององค์กร ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน้าที่ตามกฎหมาย
ขั้นตอนต่อไปจัดทำข้อกำหนดกระบวนการโดยพิจารณาจากความต้องการของผู้รับบริการ ความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย(ผลการสำรวจ) ข้อกำหนดด้านกฎหมายประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน จากนั้นได้นำ
ข้อกำหนดมาออกแบบกระบวนการ โดยกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายความถี่ของการรายงาน ผู้รับผิดชอบ และจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน มีการสอนงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลมาปรับปรุง ส่วนPM 4 จัดทำแผนรองรับภาวะฉุกเฉินกรณี
ป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ แจ้งหน่วยงาน ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผน ติดตามและประเมินปรับปรุงแผน
		 สรุป แม้กรมคุมประพฤติจะประเมินตนเองที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบรรลุตามที่กำหนดและ
ประเมินรายหมวดครบทุกหมวดได้คะแนนอยู่ระดับ 4.4 อย่างไรก็ตามกรมคุมประพฤติยังคงต้องทบทวน วิเคราะห์การ
ดำเนินงานต่อไปเพื่อพัฒนาองค์การจริงจังที่จะขับเคลื่อนต่อไปให้สม่ำเสมอและจัดเป็นงานประจำและต้องมีความต่อเนื่อง
และสู่ความยั่งยืนได้ จึงจะถือว่าองค์การบรรลุผลการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความท้าทายของกรมคุมประพฤติ
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6. การตรวจราชการ : มาตรการสำคัญในการส่งเสริมประสิทธิภาพงาน

		 การตรวจราชการมีความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารราชการของกรมคุมประพฤติให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ พ.ศ. 2532
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 เพื่อตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
การตรวจราชการ

การ
ตรวจเยี่ยม

ไตรมาส
แผน/แห่ง

ผล/แห่ง

แห่ง

1
23
23
					
					

2
42
3
26
4
10
รวม
101
งบประมาณ 1,319,390

40
25
13
101
1,290,435

4
4
2
10
-

การสดับตรับฟัง/
สอบข้อเท็จจริง/
สืบสวนสอบสวน
จำนวน
ที่รับ
ดำเนินการ

ดำเนินการ
เสร็จ

2 (ค้างจาก

2

ปีงบฯ 2552
จำนวน 6 เรื่อง)

3
3
2
10
-

2
3
2
9
-

จากผลการตรวจราชการดังกล่าว ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการร่วมกับ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานสนับสนุนระดับกองและสำนักภายในกรมฯ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งรับทราบข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และนำมา
พัฒนาระบบการบริหารงานและปรับปรุง การดำเนินงานของกรมคุมประพฤติให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 43

7. การรวบรวมวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งให้ กั บ สำนั ก งาน
คุมประพฤติ (Good Practices)
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการรวบรวมวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Good
Practices) ของสำนักงานฯ แต่ละแห่ง จำนวน 26 สำนักงาน 38 เรื่อง สามารถแบ่งออกเป็น 11 ด้าน ได้แก่
		 1. ด้านการขอรับสนับสนุนและการบริหารจัดการงบประมาณ
		 2. ด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน
		 3. ด้านการปฏิบัติงานสำนวนคดีทุกภารกิจ
		 4. ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
		 5. ด้านให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
		 6. ด้านการทำงานบริการสังคม
		 7. ด้านอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายฯ
		 8. ด้านการประชาสัมพันธ์
		 9. ด้านการจัดการความรู้ (KM)
		 10. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 11. ด้านสวัสดิการ/คุมประพฤติพอเพียง
		 ทั้งนี้ จะได้นำวิธีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(Good Pratices) ดังกล่าว มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
การต่อยอดความรู้และขยายผลต่อไป
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8. ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		 การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
		 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
		 โปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ (DOPIS : Department of Probation Information System)
ได้พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติระยะที่ 3 โดยมีขอบเขตการใช้งานระบบ ดังนี้

ระบบจะมีลักษณะเป็น Web Application ที่ถูกเรียกใช้งานผ่านเครือข่าย Internet มายังเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง
อยู่ที่กรม มีการทำงานแบบ Client – Server โดยจะมีการติดตั้ง Application Server และ Database Server ไว้ที่ส่วนกลาง
ระบบฐานข้อมูลเป็นแบบ Centralize คือมีฐานข้อมูลกลางเพียงที่เดียว และให้บริการกับลูกข่าย (Client) ทุกๆ ตัว ทำให้
ความถูกต้องและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของข้อมูล (Integrity) และความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Sharing)
มีสูง
ขอบเขตการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติที่พัฒนาขึ้นในโครงการนี้จะประกอบ
ไปด้วยระบบย่อยๆ ที่สำคัญ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานคุมประพฤติ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จั ด การงานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การงานกิ จ กรรมชุ ม ชน และระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด โดยที่ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติที่พัฒนาขึ้นใหม่
ได้เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการปฏิบัติด้านคดีของสำนักงาน ดังนี้

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 45

1) การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบทะเบี ย นราษฎร์ เพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ข อง
กรมการปกครอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในการดำเนินการด้านคดีของสำนักงาน โดยที่สำนักงาน
สามารถสืบค้นข้อมูลบุคคลจากระบบทะเบียนราษฎร์ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ รวมทั้งสามารถ
สำเนาข้อมูลบุคคลมาจัดทำทะเบียนคดีในระบบสารสนเทศโดยสำนักงานไม่ต้องบันทึกข้อมูลพื้นฐานบุคคลเองทั้งหมด
2) การส่งคำร้องขอตรวจสอบประวัติผู้กระทำผิดมาที่ส่วนกลางผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม (CDS) ของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และระบบทะเบียนคดียาเสพติด ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งสำนักงาน
สามารถเรียกดูผลการตรวจสอบประวัติจากโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติได้
3) การให้บริการแก่ผู้กระทำผิดในการตรวจสอบวันนัดรายงานตัว กำหนดนัดทำงานบริการสังคม ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งนับเป็นการให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบ E-Service
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ได้ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศกรมคุมประพฤติ เพื่อให้รองรับการปฏิบัติงานในสำนักงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งนิเทศการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้กับสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การเชื่ อ มโยงระบบ บสต.2 สำนักงานสามารถส่งข้อมูลจากระบบสารสนเทศงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่ระบบ บสต.2 ได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในสองระบบ
2) การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระบบดังกล่าวจะช่วยสำนักงานในการ
ตรวจสอบและสำเนาข้อมูลภารกิจเด็กและเยาวชนจากฐานข้อมูลสารสนเทศของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มาจัดไว้ในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลเองทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลในด้านเทคนิคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน
3) การนิเทศงาน เจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ได้นิเทศงาน
เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ แก่สำนักงานคุมประพฤติ 6 แห่ง คือ
สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สาขาสี คิ้ ว สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สาขาบั ว ใหญ่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง และ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท พบปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติสรุปได้ 3 ด้าน
คือ
		
ด้านบุคลากร พนักงานคุมประพฤติมีภารกิจงานหลายด้านส่งผลให้การนำเข้าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
		
ด้านระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานระบบไม่เพียงพอ ความเร็วต่ำ
		
ด้านเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ในสำนักงานมีปริมาณเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับ
				 เครื่องส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานหลายปี
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สรุปผลการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

		 การเปิดตัวเว็บไซต์กรมคุมประพฤติรูปแบบใหม่
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์กรมคุมประพฤติรูปแบบใหม่เพื่อให้ทันสมัย ใช้งานง่าย
การเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสาร เป็นแบบ Real Time นั่นคือสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ที่เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตได้ รวมทั้งเปิดช่องทางให้สำนักงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ของสำนักงานผ่านช่องทางของเว็บไซต์กรมได้ทันที

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ : 47

ส่วนที่ 3

รายงานการเงิน
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
			
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
		
ลูกหนี้ระยะสั้น		
		
รายได้ค้างรับ		
		
เงินทุนระยะสั้น
3
		
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

289,217,633.27
34,909,411.41
4,259,699.74
25,000.00
14,487,244.09
342,898,988.51

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
4
		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
5
		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
6
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

341,619,250.75
3,555,599.35
538,641.18
354,713,491.28
688,612,479.79

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 49

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
				
หมายเหตุ
หนี้สิน
		
หนี้สินหมุนเวียน
			
เจ้าหนี้ระยะสั้น		
			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
			
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		
			
เงินรับฝากระยะสั้น		
			
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
		
		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
			
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		
			
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
			
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ			
สินทรัพย์สุทธิ
			
ทุน		
			
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
			
รวมสินทรัพย์สุทธิ		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย:บาท)

16,847,167.29
31,299,989.74
37,781.48
179,627,299.84
45,458,320.55
273,270,558.90

113,849.32
2,171,500.00
3,622.00
2,288,971.32
275,559,530.22
413,052,949.57

318,592,763.06
94,460,186.51
413,052,949.57

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
				

หมายเหตุ

(หน่วย:บาท)

รายได้จากการดำเนินงาน
		
รายได้จากรัฐบาล
		
รายได้จากงบประมาณ
7
1,175,307,415.66
					
			
รวมรายได้จากรัฐบาล		
1,175,307,415.66
		
รายได้จากแหล่งอื่น
			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
67,300.00
			
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		
1,060.00
			
รายได้อื่น		
74,486,787.79
			
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
74,555,147.79
		
รวมรายได้จาการดำเนินงาน		
1,249,862,563.45
		
ค่าใช้จ่ายจาการดำเนินงาน
			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
8
715,039,392.01
			
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
8,309,564.99
			
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
34,448,380.70
			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		
17,512,261.81
			
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
9
373,319,936.15
			
ค่าสาธารณูปโภค
10
40,766,548.24
			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
11
39,466,171,25
			
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
10,059,052.00
			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 		
(6,793,927.93)
			
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
1,232,127,379.22
		
รายได้สูง / (ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
17,735,184.23
		
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
			
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์		
123,113.50
			
รายการอื่น ๆ ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
345.00
			
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
(123,458.50)
		
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
17,611,725.73
			
รายการพิเศษ		
(275,229.94)
		
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
17,336,495.79
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 51

กรมคุมประพฤติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
หมายเหตุที่ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
		 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับสำนักงาน กอง ศูนย์ ภายใต้
สังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวน 108 แห่ง โดยมีจำนวนหน่วยเบิกจ่าย 89 หน่วยเบิกจ่าย (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน
		 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รฐั บาลภายใต้อำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้ และค่าใช้จา่ ย
ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่าวนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
		 - รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
		 - รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
		 - รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
				 รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
				 รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
				 ของหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
		 แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
		 แสดงในราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
		 - ที่ดิน แสดงราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
		 - อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ที่หน่วยงาน
			 ไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
		 - อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
		 - อุปกรณ์ ที่ได้มาก่อน 2540 ไม่นำบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
		 - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
		 - อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ
การใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
		 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15-40 ปี
		 อุปกรณ์
2-12 ปี
		 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-15 ปี
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หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1101010101 เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ		
1101010104 เงินทดรองราชการ		
1101010112 บัญชีพักเงินนำส่ง		
1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน		
1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ)		
1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)		
1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคาร (ไทยเข้มแข็ง)		
1101020501 เงินฝากคลัง		
6201010101 พัก ยกยอดเงินฝากคลัง		
1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน		
1101030102 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน		
1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		
6331010105 พัก ยกยอดเงินฝากกระแสรายวัน-สถาบันการเงินในประเทศ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		

(751,202.87)
2,171,500.00
(179,364.04)
994,895.38
28,069,298.95
11,170,094.85
1,350,582.89
170,809,116.55
(194,648.37)
44,725,031.91
32,800,019.14
(1,670,000.00)
(77,691.12)
289,217,633.27

หมายเหตุที่ 3 เงินลงทุนระยะสั้น
1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ		
รวมเงินลงทุนระยะสั้น		

25,000.00
25,000.00

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุที่ 4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)			
1205010101 อาคารเพื่อการพักอาศัย
2,741,004.00
1205020101 อาคารสำนักงาน
55,748,574.52
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
529,600.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง
14,442,053.98
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด
184,036,932.04
257,498,164.54
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อพักอาศัย
2,741,002.00
1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน
15,890,260.45
1205030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
401,440.23
1205040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง
3,730,015.82
1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
48,188,041.89
70,950,760.39
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)		
186,547,404.15
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน
25,286,604.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
65,627,520.47
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
3,337,396.60
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8,613,816.45
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร
527,200.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
36,414.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
309,344.99
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
123,149,329.70
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
457,311.00
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี
7,177.56
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม
121,000.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น
587,412.15
1206170101 ครุภัณฑ์ – lnterface
2,551,302.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
254,907,587.31
485,519,417.22
ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 53

				
(หน่วย : บาท)
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
		
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
18,916,135.38
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
43,253,274.97
1206030103 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-ค่าเสื่อมราคาสะสม
2,774,529.96		
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-ค่าเสื่อมราคาสะสม
4,604,307.42
1206050103 ครุภัณฑ์การเกษตร-ค่าเสื่อมราคาสะสม
378,200.64
1206070103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
25,719.26
1206090103 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-ค่าเสื่อมราคาสะสม
185,663.21
1206100103 คอมพิวเตอร์-ค่าเสื่อมราคาสะสม
81,683,762.39
1206120103 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ค่าเสื่อมราคาสะสม
202,567.65
1206140103 ครุภัณฑ์ดนตรี-ค่าเสื่อมราคาสะสม
3,829.25
1206150103 ครุภัณฑ์สนาม-ค่าเสื่อมราคาสะสม
52,901.25
1206160103 ครุภัณฑ์อื่น-ค่าเสื่อมราคาสะสม
337,540.18
1206170102 ครุภัณฑ์-ค่าเสื่อมสะสม lnterface
1,367,903.74
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม
197,052,185.40
350,838,520.70
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ (สุทธิ)		
134,880,896.52
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง		
20,390,950.08
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)		
341,619,250.75
หมายเหตุที่ 5 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
1208010101 ถนน
890,588.00
1208050101 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
3,925,300.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
1208010103 ถนน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
554,929.68
1208050103 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น-ค่าเสื่อมราคาสะสม
705,358.97
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		
หมายเหตุที่ 6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
1209010103 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ค่าตัดจำหน่ายสะสม		
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)		

4,815,888.00
1,260,288.65
3,555,599.35
697,796.03
159,154.85
538,641.18

หมายเหตุที่ 7 รายได้จากงบประมาณ			
4307010103 TR – รับงบบุคลากร		
608,957,244.88
4307010105 TR – รับงบดำเนินงาน		
429,940,164.96
4307010104 TR – รับงบลงทุน		
8,121,800.11
4307010106 TR – รับงบอุดหนุน		
11,462,815.00
4307010108 TR – รับงบกลาง		
90,458,547.89
4307010107 TR – รับงบรายจ่ายอื่น		
22,676,541.25
4307010110 TR – รับเงินกู้จากรัฐบาล		
18,954,878.50
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
5209010112 T/E – ระหว่างหน่วยงาน		
(15,264,603.93)
รวมรายได้จากงบประมาณ		
1,175,307,415.66
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หมายเหตุที่ 8 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
5101010101 เงินเดือน		
5101010102 โบนัส		
5101010108 ค่าล่วงเวลา		
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น		
5101010115 เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ		
5101010116 เงินค่าครองชีพ		
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง		
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น		
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง		
5101010113 ค่าจ้าง		
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต		
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.		
5101020104 เงินสมทบ กบข.		
5101020105 เงินสมทบ กสจ.		
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
5101020108 ค่าเช่าบ้าน		
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ		
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 		
5101020114 เงินเพิ่ม		
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้		
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 		
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร 		
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร 		
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลของรัฐ		
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน – โรงพยาบาลของรัฐ		
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก – โรงพยาบาลของเอกชน
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน– โรงพยาบาลของเอกชน		
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร			
หมายเหตุที่ 9 ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
5104010104 ค่าวัสดุ		
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา		
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง		
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก		
5104010113 ค่าจ้างเหมาบริการ – หน่วยงานภาครัฐ		
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		
5104010115 บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร		
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา		
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย		
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม		
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ		
5104030209 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-หน่วยงานภาครัฐ		
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภายนอก		
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ภายนอก		
5104030218 บัญชีค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน		
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์		

(หน่วย : บาท)
298,185,905.20
2,796,462.00
18,831,100.49
1,097,434.48
208,206,710.46
31,395,141.16
1,050.00
1,059,884.52
17,808,234.14
36,447,302.90
199,926.35
5,507,744.28
8,070,411.18
983,547.38
10,306,261.83
12,635,611.24
11,620.80
1,043,948.39
4,112,532.77
1,873,866.42
7,461,799.18
3,117,091.50
6,799.00
31,653,924.35
11,812,474.99
329,490.00
83,117.00
715,039,392.01
62,253,349.91
12,173,524.14
23,418,961.81
96,588,138.67
10,373,037.90
1,849,077.50
4,800.50
1,163,500.00
219,769.66
522,121,.90
34,038,711.23
282,067.50
516,000.00
28,154,880.96
5,008,163.97
2,431,229.42
572,998.50

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 55

				
5104030220 ชดใช้ค่าเสียหาย		
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน		
5104040104 เงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ		
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น 		
รวม ค่าวัสดุและใช้สอย

(หน่วย : บาท)
26,000.00
86,585,194.91
2,075,640.67
15,773.00
74,040.00
4,972,954.00
373,319,936.15

หมายเหตุที่ 10 ค่าสาธารณูปโภค			
5104020101 ค่าไฟฟ้า		
19,195,460.99
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		
1,907,525.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์		
9,512,345.84
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
2,504,788.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง		
7,646,427.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค			
40,766,548.24
หมายเหตุที่ 11 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010103 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน		
5105010105 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		
5105010107 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง		
5105010194 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ ฯ		
5105010109 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน		
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		
5105010151 ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์อื่น		
5105010195 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ		
5105010143 ค่าเสื่อมราคา-ถนน		
5105010147 ค่าเสื่อมราคา-โครงสร้างพื้นฐานอื่น		
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
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1,487,991.25
9,283.18
924,926.18
1,433,179.36
2,676,7911.11
6,272,365.74
551,932.12
1,164,176.51
103,244.84
7,282.80
52,963.76
19,517,286.16
52,332.26
1,436.12
24,202.55
98,061.00
9,101.43
4,706,346.12
17,848.91
196,265.00
159,154.85
39,466,171,25

หมายเหตุที่ 12 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2553)
รายการ
1. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหา
		 ยาเสพติด
		 ผลผลิตผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
		 ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพใน
		 ระบบบังคับรักษา
		 งบบุคลากร
		 งบดำเนินงาน
		 งบลงทุน
		 งบอุดหนุน
		 รวมเป็นเงิน
2. แผนพัฒนากฎหมายและ
		 กระบวนการยุติธรรม
		 2.1 ผลผลิตผู้กระทำผิดได้รับ
		 การสืบเสาะและพินิจควบคุม
		 สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู
		 งบบุคลากร
		 งบดำเนินงาน
		 งบลงทุน
		 งบอุดหนุน
		 รวม
		 2.2 ผลผลิตผู้กระทำผิดภายหลัง
		 ปล่อยหรือภายใต้หลังพ้นการคุม
		 ความประพฤติได้รับการติดตาม
		 ดูแลและสงเคราะห์
		 งบอุดหนุน
		 รวม
3.3 โครงการเครือข่ายยุติธรรม
		 ชุมชน
		 งบดำเนินงาน
		 รวม
		 รวมเป็นเงิน
งบประมาณเบิกแทนกัน
(สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
สำนักงานกิจการยุติธรรม,สำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)
		 งบดำเนินงาน
		 งบรายจ่ายอื่น
		 งบอุดหนุน
		 รวมเป็นเงิน
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบสุทธิ

การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

104,485,200.00
555,561,989.00
19,294,011.00
3,616,100.00
682,957,300.00

13,269,000.00
13,269,000.00

- 98,625,372.74
106,397.00 542,763,483.57
1,827,107.90
3,537,610.00
106,397.00 646,753,574.21

5,859,827.26
12,692,108.43
4,197,903.10
78,490.00
22,828,328.79

507,149,800.00
125,311,680.00
822,820.00
3,135,800.00
636,420,100

-

- 508,124,251.03
20,267.73 124,674,980.28
358,762.70
2,965,131.00
20,267.73 636,123,125.01

974,451.03
616,431.99
464,057.30
170,669.00
276,707.26

3,000,000.00
3,000,000.00

-

21,588,800.00
21,588,800.00
1,343,966,200.00

7,981,440.00
27,794,112.50
1,963,000.00
37,738,552.50
1,381,704,752.50

-

2,928,193.00
2,928,193.00

71,807.00
71,807.00

1,260,000.00
1,260,000.00
14,529,000.00

- 18,195,274.93
- 18,195,274.93
126,664.73 1,304,000,167.15

2,133,525.07
2,133,525.07
25,310,368.12

14,529,000.00

7,882,063.14
- 27,372,383.00
1,963,000.00
- 37,217,446.14
126,664.73 1,341,217,613.29

99,376.86
421,729.50
521,103.36
25,831,474.48

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 57

หมายเหตุที่ 13 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2552)
รายการ

เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

1. แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
		 ผลผลิตผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุม
		 สอดส่องและฟื้นฟู
		 กรมคุมประพฤติ
		 งบดำเนินงาน		
		 งบลงทุน		
โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
		 งบดำเนินงาน		
			
รวมเป็นเงิน
2. แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
		 ผลผลิต ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู
		 สมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด
		 กรมคุมประพฤติ
		 งบดำเนินงาน
		 งบลงทุน		
			
รวมเป็นเงิน
3. พหุพาคี (เบิกแทนกัน)
		 งบดำเนินงาน
			
รวมเป็นเงิน
			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เบิกจ่าย

คงเหลือ

2,217,189.50
2,066,875.50

967,189.50
2,066,875.50

1,250,000.00
-

2,303,461.00
6,587,526.00

2,303,461.00
5,337,526.00

1,250,000.00

4,055,147.98
37,005,740.58
41,060,888.56

2,653,073.62
3,504,319.56
6,157,393.18

1,402,074.36
33,501,421.02
34,903,495.38

15,455,132.26
15,455,132.26
63,103,546.82

13,390,455.50
13,390,455.50
24,885,374.68

2,064,676.76
2,064,676.76
38,218,172.14

หมายเหตุที่ 14 รายงานรายได้แผ่นดิน		
				
(หน่วย : บาท)
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
			
ภาษีทางตรง
			
ภาษีทางอ้อม
			
ภาษีอื่น
			
รวมรายได้ภาษี
		
รายได้แผ่นดิน – นอกจากภาษี		
			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
639,834.77
			
รายได้อื่น
26,390,580.79
			
รวมรายได้นอกจากภาษี
27,030,415.56
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินสุทธิจากยอดถอนคืนและจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
				
ปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
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27,030,415.56
(20,141.87)
27,010,273.69
(27,285,503.63)
(275,229.94)
275,229.94
-

การวิเคราะห์ทางการเงิน
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(บาท)

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง

2553

2552

2553

2552

289,217,633.27

230,966,554.25

42.00

36.99

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		

ลูกหนี้ระยะสั้น

34,909,411.41

38,130,996.86

5.07

6.11

		

รายได้ค้างรับ

4,259,699.74

7,016,451.35

0.62

1.12

		

เงินลงทุนระยะสั้น

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

		

สินค้าและวัสดุคงเหลือ

14,487,244.09

13,636,059.61

2.11

2.19

		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

342,898,988.51

289,775,062.07

49.80

46.41

341,619,250.75

330,817,548.74

49.60

52.99

3,555,599.35

3,769,713.26

0.52

0.60

538,641.18

-

0.08

0.00

-

(21,476.71)

0.00

0.00

345,713,491.28

334,565,785.29

50.20

53.59

688,612,479.79

624,340,847.36

100.00

100.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
		

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

		

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)

		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

		

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 59

การวิเคราะห์ทางการเงิน (ต่อ)
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(บาท)
2553

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2552

2553

2552

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
		

เจ้าหนี้ระยะสั้น

16,847,167.29

21,317,106.75

2.45

3.41

		

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

31,299,989.74

33,362,967.25

4.54

5.34

		

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

37,781.48

46,823.73

0.01

0.01

		

เงินรับฝากระยะสั้น

179,627,299.84

143,370,569.75

26.08

22.96

		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

45,458,320.55

33,030,774.66

6.60

5.29

		

รวมหนี้สินหมุนเวียน

273,270,558.90

231,128,242.14

39.68

37.02

113,849.32

113,849.32

0.02

0.02

2,171,500.00

2,211,500.00

0.32

0.35

3,622.00

3,622.00

0.00

0.00

2,288,971.32

2,328,971.32

0.34

0.37

275,559,530.22

233,457,213.46

40.02

37.39

สินทรัพย์สุทธิ

413,052,949.57

390,883,633.90

59.98

62.61

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ

688,612,479.79

624,340,847.36

100.00

100.00

318,592,763.06

318,357,204.98

46.26

50.99

94,460,186.51

72,526,428.92

13.72

11.62

413,052,949.57

390,883,633.90

59.98

62.61

หนี้สินไม่หมุนเวียน
		

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

		

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

		

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ
ทุน		
รายได้ สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ

60 : รายงานประจำปี 2553 กรมคุมประพฤติ : ANNUAL REPORT 2010 DEPARTMENT OF PROBATION

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 61

การวิเคราะห์งบการเงิน
จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรมคุมประพฤติ

งบแสดงฐานะการเงิน
มีสดั ส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อสินทรัพย์สทุ ธิ) เพิม่ ขึน้ จาก 36.99% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็น 42.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่กรมคุมประพฤติมีบัญชีเงินฝากคลัง, บัญชี
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเพิ่มขึ้น
มีสัดส่วน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) ลดลง จาก 52.99% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็น 49.60% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งกรมคุมประพฤติมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) ปี 2553 เพิ่มขึ้น
จาก ปี 2552 จำนวน 10,801,702.01 บาท (341,619,250.75-330,817,548.74) แต่เนื่องจากสัดส่วนของเงินสดที่เพิ่มขึ้น
ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้รวมสินทรัพย์เพิ่มขึ้นและทำให้สัดส่วน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์สุทธิ)
ลดลง
มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) เพิ่มขึ้น จาก 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
และเป็น 0.08% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติได้มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นระบบการพิสูจน์ตัวตน จากโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
มีสัดส่วนทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จาก 0.00% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และเป็น 0.00% ในงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ
ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี (J9) ในระบบ GFMIS ของสำนักงาน ฯ ที่บันทึกรายการในระบบ GFMIS
ผิดพลาด จึงทำให้รายการสินทรัพย์ทางด้านเครดิต จำนวน 21,476.71 บาท ได้ถูกดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว
มีสัดส่วนเจ้าหนี้ระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) ลดลง จาก 3.41% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น 2.45%
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอกลดลง
จากปี 2552
มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จาก 0.00%
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2552 และเป็ น 0.00% ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
มีสัดส่วนเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) ลดลง จาก 0.35% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็น 0.32% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบัญชีกลาง
ได้มีการปรับปรุงบัญชีเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว (หนี้สินไม่หมุนเวียน) ของสำนักงานคุมประพฤติเพื่อให้
มีความถูกต้องยิ่งขึ้น จากการที่มีการปิดหน่วยเบิกจ่าย
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552
(บาท)
2553

อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
2552

2553

2552

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล		
		

รายได้จากงบประมาณ

		

รายได้อื่น

		

รวมรายได้จากรัฐบาล

1,175,307,415.66

1,147,145,246.37

94.03

91.75

-

-

-

-

1,175,307,415.66

1,147,145,246.37

94.03

91.75

67,300.00

1,358,166.08

0.01

0.11

1,060.00

80,304.00

-

0.01

-

18,888,326.15

-

1.51

รายได้จากแหล่งอื่น
		

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

		

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค

		

รายได้ระหว่างกัน

		

รายได้อื่น

74,486,787.79

82,872,102.59

5.96

6.62

		

รวมรายได้จากแหล่งอื่น

74,555,147.79

103,198,898.82

5.97

8.25

		

รวมรายได้จากการดำเนินงาน

1,249,862,563.45

1,250,344,145.19

100.00

100.00

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
		

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

715,039,392.01

679,754,368.28

57.21

54.36

		

ค่าบำเหน็จบำนาญ

8,309,564.99

7,757,175.18

0.66

0.62

		

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

34,448,380.70

49,972,319.56

2.76

4.00

		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

17,512,261.81

17,505,469.88

1.40

1.40

		

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

373,319,936.15

369,981,983.65

29.87

29.59

		

ค่าสาธารณูปโภค

40,766,548.24

38,963,582.68

3.26

3.12

		

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

39,466,171.25

38,393,858.14

3.16

3.07

		

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

10,059,052.00

15,859,006.00

0.80

1.27

		

ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

-

18,888,326.15

-

1.51

		

ค่าใช้จ่ายอื่น

(6,793,927.93)

15,511,814.12

(0.54)

1.24

		

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

1,232,127,379.22

1,252,587,903.64

98.58

100.18

		

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 17,735,184.23

(2,243,758.45)

1.42

(0.18)

		

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน

(123,458.50)

(18,580.00)

(0.01)

(0.00)

		

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ 17,611,725.73

(2,262,338.45)

1.41

(0.18)

		

รายการพิเศษ

(275,229.94)

(168,311.01)

(0.20)

(0.01)

		

รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

17,336,495.79

(2,430,649.46)

1.39

(0.19)

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 63

การวิเคราะห์

จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งข้างต้น จะเห็นได้ว่า กรมคุมประพฤติ

งบรายได้และค่าใช้จ่าย
มีสดั ส่วนของรายได้จากเงินงบประมาณ (ต่อรายได้รวม) เพิม่ ขึน้ จาก 91.75% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เป็น 94.03% ในงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากในปี 2553 กรมคุมประพฤติ มีรายได้จากงบบุคลากรและได้รับ
เงินจากโครงการแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
มีสัดส่วนของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 0.11% ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็น 0.01% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงาน
คุมประพฤติได้มีรายได้ค่าธรรมเนียมและการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปลดลง
มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้น จาก 54.36% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เป็น 57.21% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากในปี 2553 กรมคุมประพฤติมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและ
เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพิ่มขึ้น
มีสัดส่วนของค่าสาธารณูปโภค (ต่อรายได้รวม) เพิ่มขึ้น จาก 3.12% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็น
3.26% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่กรมคุมประพฤติมีค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น
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ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
กิจกรรมของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ลำดับที่		

ชื่อกิจกรรม

1

การตรวจพิสูจน์

2

การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว

3

การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว

4

การติดตามผล

5

การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

6

การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

7

การสืบเสาะและพินิจ

8

การควบคุมและสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

9

การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและผลผลิต

ชื่อผลผลิต
1. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 1.1
		 ในระบบบังคับรักษา
1.2
			
1.3
			
1.4
2. โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
2.1
			
2.2
				
3. ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ
3.1
		 ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู
3.2
4. ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
4.1
		 หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ		
		 ได้รับการติดตามดูแล และสงเคราะห์		

ชื่อกิจกรรม
การตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
การติดตามผล
การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
การจัดตั้งและการดำเนินงาน
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมและสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย
หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 65

ต้นทุนที่ปันส่วนให้แต่ละกิจกรรม

ลำดับที่

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ
(ล้านบาท)

1.

การตรวจพิสูจน์

181.024

2.

การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว

280.295

3.

การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว

116.790

4.

การติดตามผล

5.840

5.

การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

6.078

6.

การจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

6.078

7.

การสืบเสาะและพินิจ

279.580

8.

การควบคุมและสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

309.970

9.

การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย

		

หรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
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6.078

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลผลิต

ชื่อกิจกรรม

ต้นทุน

ผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ในระบบ
บังคับรักษา

โครงการ
เครือข่าย
ยุติธรรม
ชุมชน

ผู้กระทำผิด
ได้รับการ
สืบเสาะและ
พินิจควบคุม
สอดส่อง
และแก้ไข
ฟื้นฟู

1. การตรวจพิสูจน์
181.024
2. การฟื้นฟูแบบ
280.295
583.949
		 ควบคุมตัว		
3. การฟื้นฟูแบบ
116.790
		 ไม่ควบคุมตัว
4. การติดตามผล
5.840
5. การอบรมเครือข่าย
6.078		
12.156
		 ยุติธรรมชุมชน			
6. การจัดตั้งและการ
6.078
		 ดำเนินงานของศูนย์
		 ยุติธรรมชุมชน
7. การสืบเสาะและพินิจ
279.580			
589.550
8. การควบคุมและ
309.970
		 สอดส่องและแก้ไข
		 ฟื้นฟูผู้กระทำผิด
9. การสงเคราะห์
6.078				
		 ผู้กระทำผิด
		 ภายหลังปล่อยหรือ
		 ภายหลังพ้นการคุม
		 ความประพฤติ
รวมต้นทุนผลผลิต
1,191.733
583.949
12.156
589.550
*จำนวนผลผลิต (ราย)
559,639
276,452
11,442
253,461
**ต้นทุนผลผลิต/ราย
0.0022
0.0022
0.0011
0.0024

ผู้กระทำผิด
ภายหลังปล่อย
หรือภายหลัง
พ้นการคุม
ความประพฤติ
ได้รับการ
ติดตามดูแล
และสงเคราะห์

6.078

6.078
18,284
0.0004

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน : 67

ส่วนที่ 4

ผลงานที่สำคัญ
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โครงการกำลังใจในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในเรือนจำ
ในส่วนของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานติดตามผลการดำเนินงานตาม
โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ ในเรือนจำกับกรมราชทัณฑ์ โดยมีการกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน และตั้งทีม
ปฏิบัติการในส่วนกลางของแต่ละกรมเพื่อความชัดเจนในการประสานงาน ซึ่งในส่วนของกรมคุมประพฤติ
ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินการภายหลังผู้ต้องขังพ้นโทษ

		 1.1 ขัน้ ตอนของการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ให้กบั ผูต้ อ้ งขังระหว่างทีอ่ ยูใ่ นเรือนจำชัว่ คราว ซึง่ อยูใ่ นเขต
พืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติทงั้ 4 แห่ง คือ สำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชัยนาท ตราด เพชรบูรณ์ และเชียงราย
สำนักงานคุมประพฤติจะต้องนำอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือผู้นำชุมชนเข้าไปจัดกิจกรรม
สร้างความคุ้นเคย และความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสงเคราะห์ผู้ต้องขังหลังปล่อย และในกรณีของผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ
ตามคำพิพากษาหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ จะต้องมีการสอบถามความยินยอมของผู้ต้องขังที่จะให้มีการติดตาม
ช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษไปแล้ว และลงนาม ในหนังสือให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนที่ 4 ผลงานที่สำคัญ : 69

		 1.2 ภายหลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษออกมาจากเรือนจำชั่วคราวทั้ง 4 แห่ง สำนักงานคุมประพฤติทั้ง 4 แห่ง
จะต้องเป็นศูนย์กลางข้อมูลผูก้ ระทำผิดในโครงการกำลังใจฯ ของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ประโยชน์ในการประสานงานแบบเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมคุมประพฤติ และระหว่างหน่วยงานของกรม เพื่อเตรียมการปฏิบัติการของสำนักงานคุมประพฤติ
ที่อยู่นอกเขตเรือนจำทดลอง แต่มีผู้กระทำผิดในโครงการฯ ไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ซึ่งการดำเนินการจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
			 1.2.1 การดำเนินการกับผูพ
้ น้ โทษ ซึง่ ได้รบั การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก จะมีการกำหนด
ให้มีการปฐมนิเทศ โดยเชิญผู้พ้นโทษ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หรือผู้นำชุมชนมาร่วมกิจกรรม
กระบวนการในการติดตามช่วยเหลือจะเป็นการดำเนินการตามขัน้ ตอนปกติเหมือนเช่นการดำเนินการกับผูท้ ไี่ ด้รบั การพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกที่ไม่ได้ผ่านการดำเนินการตามโครงการฯ แต่กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูฯ จะต้องมีการ
ประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังที่พ้นโทษและวางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูฯ หรือให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ตามสภาพปัญหาและความต้องการทีไ่ ด้จากการประเมิน ซึง่ โปรแกรมการแก้ไขฟืน้ ฟูฯ มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองของผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
จำคุกให้เกิดการตระหนักรู้ (Self Awareness) ในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถปรับปรุง
ตนเองให้สามารถใช้ชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ดำเนินชีวิตโดย
ยึดหลักทางสายกลาง อยู่ในสังคมได้ในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าในสังคม เรียนรู้การพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน อยู่ร่วมกัน
อย่างเอื้ออาทร โดยสำนักพัฒนาการคุมประพฤติจะจัดทำเป็นแนวทางพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน เผยแพร่ให้
สำนักงานคุมประพฤติใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป และในการรายงานตัวครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพ้นระยะเวลาของ
การคุมความประพฤติให้สอบถามถึงความยินยอมของผู้ต้องขังที่จะให้มีการติดตามช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษไปแล้ว และ
ลงนามในหนังสือให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงส่งต่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ติดตามดูแลต่อไป
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			 1.2.2 การดำเนินการกับผู้พ้นโทษตามคำพิพากษาหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ กระบวนการ
ในการติดตามช่วยเหลือจะใช้วิธีการจัดส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ
ส่วนกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูฯ จะต้องมีการประเมินสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ต้องขังที่พ้นโทษและ
วางแผนในการแก้ไขฟื้นฟูฯ หรือให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ตามสภาพปัญหาและความต้องการที่ได้จากการประเมิน
เหมือนเช่นกรณีของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีข้อติดขัดในเรื่องการ
เบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ สำหรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษตามคำพิพากษาหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าจะ
สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอหารือกับกลุ่มงานการคลัง กรมคุมประพฤติ

2. การเตรียมความพร้อมภายในชุมชนสำหรับรองรับผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

		 ได้มีการเตรียมการในการส่งต่อผู้ต้องขังที่พ้นโทษโดยให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้ติดตามดูแล โดยการจับคู่ระหว่างผู้ต้องขังกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
หรือเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนตามเขตพืน้ ที่ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการส่งต่อ และการรายงานผลการติดตามดูแลให้สำนักงาน
คุมประพฤติทราบ จัดเตรียมหลักสูตรสำหรับพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อรองรับการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งจัดสรรให้สำนักงานคุมประพฤติ
ในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน นอกจากนีจ้ ะมีการจัดทำคูม่ อื สำหรับอาสาสมัคร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการติดตามดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษตามโครงการฯ

3. การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

		 3.1 กรมคุมประพฤติได้มีการขอข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ จากเรือนจำชั่วคราวทั้ง 4 แห่ง ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ได้รับปรากฏว่ามีผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 271 คน จำแนกเป็น เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด
80 คน เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 74 คน เรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ 64 คน และ
เรือนจำชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย 53 คน ทั้งนี้ เพื่อมาจัดทำฐานข้อมูลในการรองรับการทำงาน เช่น พื้นที่ที่ผู้ต้องขัง
จะไปพักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติใด มีอาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอยู่ในพื้นที่
หรือไม่ อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่อยู่ในพื้นที่มีความรู้ในเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ
		 3.2 กรมคุมประพฤติอยูร่ ะหว่างการจัดทำแบบสอบถามเพือ่ เก็บข้อมูลเกีย่ วกับการดำเนินงานตามโครงการฯ
ของสำนักงานคุมประพฤติทั้ง 4 แห่ง
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โครงการคืนคนดีสู่สังคม

ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
สืบเนื่องจากการที่กระทรวงยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 ในการดำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
ให้มีงานทำ มีรายได้เพียงพอและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรก สามารถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
เห็นคุณค่าของตนเอง และไม่กระทำผิดซ้ำ รวมทั้งเพื่อให้สังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์ และ
ความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ เป็นการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่สังคมปกติ ได้มากขึ้น

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ
ดังกล่าว โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 29,939,700 บาท จำแนกเป็น
2 ส่วนคือ งบประมาณสำหรับการจ้างงาน จำนวน 23,618,400 บาท และงบประมาณ
สำหรับการฝึกอบรม จำนวน 6,321,300 บาท ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ทำการสำรวจ
ความต้องการของสำนักงานคุมประพฤติและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(ลาดหลุมแก้ว) ในการจ้างผู้กระทำผิดเข้าทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่พลั้งพลาดในชีวิต
หรือผู้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนไม่มีงานทำ ให้มีงานทำ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้เขา
เหล่านั้นได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และสร้างแรงจูงใจ
ในการหางานทำเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างคนปกติทั่วไป อันเป็นการป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
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ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ด ำเนิ น การจ้ า ง
ผู้กระทำผิดเข้าทำงานในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ในตำแหน่งธุรการ
พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และคนงาน และให้เข้า
ทำงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด ในสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ รวมจำนวน 626 คน
สำหรับการฝึกอบรม มีด้วยกัน 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเจตคติในการทำงาน
ร่วมกับผู้ต้องหาและผู้กระทำผิด หลักสูตร 2 วัน กำหนดให้สำนักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น
เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวม 10 แห่ง เป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการอบรม รวม 10 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมรวม จำนวน
675 คน

2. หลักสูตรการอบรมก่อนการจ้างงานแก่ผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ
แบ่งเป็น
		 2.1 การอบรมก่อนการจ้างงานสำหรับผูก้ ระทำผิด กรมคุมประพฤติ
หลักสูตร 1 วัน กำหนดให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการอบรม
		 2.2 การอบรมก่อนการจ้างงานสำหรับผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) หลักสูตร
3 วัน กำหนดให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) เป็นผู้
รับผิดชอบในการจัดการอบรม
รวมจำนวนการอบรมก่อนการจ้างงานสำหรับผูก้ ระทำผิด กรมคุมประพฤติ
102 ครั้ง มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7,349 คน
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งานวิจัย
ของกรมคุมประพฤติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ มีผลงาน
วิจยั ทีด่ ำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4 เรือ่ ง ซึง่ เป็นการวิจยั เกีย่ วกับ
ภารกิจกรมคุมประพฤติ ในด้านต่างๆ ทั้งการประเมินผลงาน
ในภาพรวมงานยุติธรรมทางเลือก ได้แก่ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
และยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และสุ ด ท้ า ยเป็ น การพั ฒ นาการทำงาน
บริการสังคมในระดับท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานการวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารแก้ ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิดในชุมชน
		 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการคุมความประพฤติ
ผู้กระทำผิดและการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในชุมชนที่พ้นการ
คุมความประพฤติไปแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ตลอดจนศึกษาว่าโปรแกรม
การแก้ไขฟื้นฟูและการให้การสงเคราะห์ มีผลต่อความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯหรือไม่ และข้อขัดข้องในการ
ดำเนินงานคุมประพฤติ เป็นการวิจัยประเมินผล ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและ
แบบเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามของผูพ้ น้ การคุมความประพฤติ
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
		 ในส่วนของผู้พ้นการคุมความประพฤติ พบว่า ผู้พ้นการคุมความ
ประพฤติที่มีงานทำภายหลังพ้นการคุมความประพฤติจะได้รับการยอมรับเมื่ออยู่
ในชุมชนมากกว่าผู้ที่ไม่มีงานทำ ผู้ที่เป็นโสดจะมีการกระทำผิดซ้ำมากที่สุด
ส่วนผูท้ สี่ มรสแล้วจะกระทำผิดซ้ำน้อยทีส่ ดุ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีสว่ นสำคัญในการ
ให้โอกาสและแก้ไขฟื้นฟูผู้พ้นการคุมความประพฤติให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข
		 ในส่วนของผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอยู่ในระดับดี โดยสามารถหยุดและเลิกเสพได้ แต่ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูฯ ด้วยโปรแกรมแบบเข้มงวดกลับเป็นกลุ่มที่
กระทำผิดซ้ำมากที่สุด นอกจากนี้ ชุมชนยังมีส่วนสำคัญในการให้โอกาสและแก้ไขฟื้นฟูผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกันกับผู้พ้นการคุมความประพฤติ
		 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
		 กรมคุมประพฤติควรเร่งหามาตรการในการติดตามดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และให้คำแนะนำช่วยเหลือในช่วง
1-3 ปีหลังจากที่ผู้พ้นการคุมความประพฤติและผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ที่พ้นจากระบบการคุมความประพฤติไปแล้ว เนื่องจากเป็น
ช่วงที่มีความเสี่ยงสูงในการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยเฉพาะในความผิดฐานเสพยาเสพติด และการพัฒนาโปรแกรม
สำหรับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบเข้มงวดให้มคี วามเหมาะสมมากขึน้ รวมทัง้ การประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์
หลังปล่อยทีผ่ พู้ น้ การคุมความประพฤติสว่ นใหญ่มกั จะไม่ทราบถึงบริการเหล่านีแ้ ละการส่งเสริมการมีงานทำให้กบั ผูพ้ น้ การ
คุมความประพฤติ ตลอดจนการเพิ่มการจัดส่งคดีให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ
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2. รายงานการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
ที่มีต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิด
		 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อ
ผู้เสียหายและผู้กระทำผิด เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปกติและ
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยกำหนดกลุ่มทดลองคือ ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมและกลุ่มเปรียบเทียบคือ
ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดที่ไม่เข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แล้วทำการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
รวมทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
		 การประเมินผลกระบวนการ
		 ด้านการเตรียมความพร้อมของคนกลาง พบว่า ผูเ้ สียหายและผูก้ ระทำผิดส่วนใหญ่เห็นว่า พนักงานคุมประพฤติ
ซึ่งเป็นคนกลางมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดในทุกๆ ด้านก่อนการประชุม เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการประชุม เป็นต้น ส่วนวิธีการที่ใช้ในการติดต่อผู้เสียหายและผู้กระทำผิดมากที่สุดคือ การให้พนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของสำนวนเป็นผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กลับลดลงเรื่อยมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 โดยปัญหาหลักคือ พนักงานคุมประพฤติอาจจะมีภาระงานมาก
		 ผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้เสียหาย
พบว่า การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถทำให้ผู้เสียหายเกิดความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินคดีและผลการดำเนินคดีได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเหตุผลหลักคือ ผู้เสียหายได้รับการกล่าวคำขอโทษหรือการชดใช้
ค่าเสียหาย ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
		 ผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่มีต่อผู้กระทำผิด
		 พบว่า การเข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ทำให้ผู้กระทำผิดมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการดำเนินคดี
และผลการดำเนินคดีอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเหตุผลหลักคือ ผู้กระทำผิดคาดหวังว่าอาจจะได้รับการรอการลงโทษ หรือ
กำหนดเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
		 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
		 พบว่า ความพึงพอใจของผู้เสียหายต่อผลการดำเนินคดีขึ้นอยู่กับ
รายได้ของผูเ้ สียหายอย่างมีนยั สำคัญ กล่าวคือ ผูเ้ สียหายทีม่ รี ายได้ตำ่ กว่า 10,000
บาท จะมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินคดีมากที่สุด ในขณะที่ผู้เสียหายที่มี
รายได้มากกว่า 30,000 บาท จะมีสดั ส่วนผูท้ พ่ี งึ พอใจน้อยทีส่ ดุ นอกจากนีผ้ เู้ สียหาย
ทีพ่ งึ พอใจส่วนใหญ่เป็นผูท้ ร่ี จู้ กั กับผูก้ ระทำผิด มาก่อนการเกิดคดี
		 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
		 กรมคุมประพฤติควรให้ความสำคัญกับการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับตั้งแต่พนักงาน
คุมประพฤติ เจ้าของสำนวน จนถึงผู้บริหารสำนักงานฯ การกระตุ้นให้สังคมรู้จัก
กับกระบวนการยุตธิ รรมชุมชนเชิงสมานฉันท์โดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ ต่างๆ
ในรูปแบบที่สร้างความน่าสนใจให้กับคนในสังคมและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม และให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง
ส่วนที่ 4 ผลงานที่สำคัญ : 75

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการทำงาน
บริการสังคมในระดับท้องถิ่น
		 การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการทำงานบริการสังคมในระดับท้องถิน่ อันจะนำ
ไปสู่การพัฒนากฎหมาย การถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการการทำงานบริการสังคมในระดับท้องถิ่น และสร้างความ
เข้มแข็งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการทำงานบริการสังคม เป็นการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาเอกสาร การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีบริการสังคม
และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทำงานบริการสังคมและการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมดูแลให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคมอีกบางส่วน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
		 จากการทบทวนวรรณกรรม
		 พบว่าการทำงานบริการสังคมในหลายๆประเทศเป็นมาตรการ
ทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก แต่อาจจะแตกต่างกันในรูปแบบของการสัง่ ใช้ เช่น
คำสั่งแทนการลงโทษจำคุก แทนโทษปรับ เป็นเงื่อนไขของการรอการลงโทษ
หรือเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ เป็นต้น ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด และมีการร่วมมือกันทำงานกับ
หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เช่น เทศบาล คณะกรรมการคุมประพฤติประจำ
ท้องถิ่น องค์กรสาธารณะ อาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ ในด้านกฎหมาย ก็จะมีทั้ง
การบั ญ ญั ติ อ อกมาเป็ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การทำงานบริ ก ารสั ง คมโดยตรง
หรือแทรกไว้ ในกฎหมายอื่น ส่วนในด้านแนวทางการทำงาน ก็จะเป็นลักษณะ
ของหน่วยงานรองรับ โดยจะมีการส่งผูก้ ระทำผิดไปทำงานบริการสังคมยังท้องถิน่
ที่มีภูมิลำเนาอยู่
		 ผลการวิจัย
		 พบว่า รูปแบบการทำงานบริการสังคมในระดับท้องถิ่นเป็นรูปแบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กระทำผิด
และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานบริการสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำ
ผิด แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบวิธีการทำงานร่วมกัน
การปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของผู้ควบคุมดูแลการทำงานบริการสังคม งบประมาณที่จะมา
สนับสนุน การรับรองมาตรฐานหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจนการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
		 กรมคุมประพฤติควรให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการทำงานบริการสังคมในระดับท้องถิ่นด้วยการ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี นอกจากนี้ ควรมีการประสานความร่วมมือ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกันกับ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้การประสานงาน การทำงานร่วมกันที่มีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วน
ของข้อกฎหมายเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถรองรับอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง นอกจากนี้ กรมคุ ม ประพฤติ ค วรมี ก ารจั ด ระบบทำงานที่ ชั ด เจน สำหรั บ ถ่ า ยทอดให้ กั บ บุ ค ลากร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องในท้องถิ่นที่มีความพร้อมก่อน และมีการประเมินผลการดำเนินงาน
เป็นระยะ
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4. รายงานการวิจัยเรื่อง มิติของงานยุติธรรมชุมชนในงานคุมประพฤติ
		 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท ขอบเขตหน้าที่ของงานคุมประพฤติและชุมชนในงานยุติธรรม
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนที่เป็นแกนนำต่างๆ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติ
ที่ทำงานชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด 30 ชุมชน ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
		 บทบาทหน้าที่ของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน
		 พบว่า มีหน้าที่สำคัญ 3 ประการคือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน การระงับข้อ
พิพาทหรือจัดการความขัดแย้งโดยใช้หลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมโดยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ซึ่งกิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมในเชิงการป้องกันอาชญากรรมอยู่แล้วและบางกิจกรรมก็ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานรัฐ ส่วนการระงับข้อพิพาทนั้น เป็นกิจกรรมที่มีการจัดกันซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน
ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้นจะเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า เพราะมีอาสาสมัครไปดูแล
ผู้เสียหายที่จะได้ค่าตอบแทนกรณีต่างๆ อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่ก็มีรูปแบบการระงับข้อพิพาทของชุมชนอยู่แล้ว
และการที่สำนักงานคุมประพฤติจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ในการระงับ
ข้อพิพาทนั้น ก็มิได้เกิดความปรองดองเสมอไป นอกจากนี้การที่วัฒนธรรมของการระงับข้อพิพาทในสังคมไทยใช้หลัก
อาวุโส (Seniority) ทำให้ข้อพิพาทระงับไปด้วยความจำยอม หรือความเกรงใจมากกว่า
		 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน
		 พบว่า ถึงแม้วา่ ผูอ้ ำนวยการสำนักงานฯ จะมีบทบาทหลักในการนำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยการบริหารงาน
ภายในสำนักงาน แต่ยังไม่ได้มีการเสริมพลังชุมชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและการทำงานแบบบูรณาการ
กับเครือข่ายต่างๆ เช่นเดียวกันกับพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติที่สามารถเข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชน แต่ยังไม่สามารถพัฒนาบทบาทไปสู่การเสริมพลังให้ชุมชนสามารถแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนได้ด้วย
ตนเอง
		 การพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน
		 พบว่า กรมคุมประพฤติควรทำงานกับชุมชนโดยการมุง่ เน้นกิจกรรม
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนเป็นหลัก
		 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
		 กรมคุมประพฤติควรทบทวนบทบาทและภารกิจของตนเอง เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนว่า กรมคุมประพฤติ มีภารกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชนเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการทำงานในลักษณะการ
บูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้อง เช่น รูปแบบการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิดในชุมชนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
เป็นต้น
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5. การร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
		 กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในชุมชนด้วย
มาตรการคุ ม ประพฤติ ได้เข้ าร่ วมงานวิจั ยนี้ กับ กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ กและเยาวชน ซึ่ ง เป็ น คณะวิจั ยหลั ก โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้
		 1. พัฒนาระบบการจำแนกเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ภายใต้กระบวนการยุติธรรมทางเลือก
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
		 2. พัฒนาระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชน โดยนำ
ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
		 3. พัฒนารูปแบบและระบบการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยตัวที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
ครอบครัวและชุมชนของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ
		 แผนการดำเนินงานวิจัย
		 งานวิจัยนี้ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ในระหว่างปี พ.ศ.2552 – 2555 ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 25522553) การวิเคราะห์สถานการณ์ ออกแบบและพัฒนาระบบจำแนก แก้ไขบำบัดฟื้นฟู และติดตามดูแลหลังปล่อย ระยะที่ 2
(พ.ศ.2554) การทดลองใช้ระบบทั้ง 3 ระบบ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2555) การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและขยายผล
เชิงระบบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 ผลการดำเนินงานระยะที่ 1 (พ.ศ.2552-2553)
		 ระบบจำแนก สามารถพัฒนาโครงสร้าง กระบวนงานและวิธีการของระบบจำแนกเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
		 ระบบการแก้ ไ ขบำบั ด ฟื้ น ฟู ได้พัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกคุมความ
ประพฤตที่เป็นเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปใช้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-18 ปี และมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
ในระดับต่ำ หรือค่อนข้างต่ำ โดยได้มีการนำไปทดลองใช้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน จำนวน 10 คน พบว่า เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโปรแกรมมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเอง
เพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
		 ระบบการติดตามดูแลหลังปล่อย ได้เพิ่มขั้นตอนในการติดตามดูแลภายหลังที่เด็กและเยาวชนพ้นจาก
การคุมความประพฤติและพ้นจากศูนย์ฝึกและอบรม โดยการนำเอาครอบครัว ชุมชน อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ภาคี ภาครั ฐ ภาคเอกชน ให้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นอกจากนี้ ไ ด้ พั ฒ นาวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ภายใต้กรอบแนวคิดด้านการจัดการรายกรณี (Cases Management) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน
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ผลการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ปัจจุบนั กรมคุมประพฤติได้จดั ตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยสามารถเข้า
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ เช่น แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลข่าวสารที่ประกาศ เช่น ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา และผลการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้าง สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้

1. จัดสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อ
ให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการ
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อให้คำแนะนำแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
4. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติ และประชาชน
ทราบ
5. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการนำความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
6. ปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยตลอดเวลา โดยสามารถเข้าเยี่ยมชม
ได้ที่ http://www.probation.go.th
7. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วบนเว็บไซต์ของ
ส่วนราชการ และจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติทุกเดือน
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมคุมประพฤติ
อยู่ในระดับ 4.24
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ศูนย์รับฟังความคิดเห็น
ของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ได้จัดตั้ง ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ (ศรฟ.) หรือ Probation
Contact Center (PCC) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน และนำข้อมูลดังกล่าว
มาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ซึ่งตั้งอยู่ที่
กลุ่ ม ประสานราชการและช่ ว ยอำนวยการ สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม ตามคำสั่ ง กรมคุ ม ประพฤติ
ที่ 130/2553 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 พร้อมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการ
ของศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ

ขอบเขตการให้บริการ

1. บริการด้านสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ
2. บริการด้านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ
3. บริการด้านการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ การทุจริต การไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากกรมคุมประพฤติ

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการร้องเรียน

กรมคุมประพฤติได้กำหนดช่องทางให้ผู้รับบริการ และประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน และ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้หลายช่องทาง ดังนี้
1. สายด่วนคุมประพฤติ Call Center : 0 2419 0099
2. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ
3. ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ.29 ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กทม. 10215
4. เว็บไซต์ www.probation.go.th
5. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และสำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง
6. ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ
7. เครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
8. สื่อมวลชน
ทัง้ นี้ การรับฟังความคิดเห็นและการร้องเรียนต่างๆ ทีผ่ า่ นเข้ามาทางช่องทางการให้บริการดังกล่าวข้างต้น จะมีระบบ
ป้องกันข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและได้รับการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียนเฉพาะกรณีที่สามารถติดต่อได้
ในปีงบประมาณ 2553 มีผู้ใช้บริการศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ ผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน
144 ราย ซึ่งส่วนใหญ่สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคุมประพฤติ รองลงมาเรื่องการขอประกันตัวในคดียาเสพติด
เรื่องการให้บริการของบุคลากร และการอำนวยความสะดวกของสถานที่ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ
ตอบคำถามและสามารถยุติเรื่องได้ จำนวน 141 เรื่อง และอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 เรื่อง
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มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์
ผู้กระทำผิด
มูลนิธิแก้ ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิด
สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ ใหญ่ ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยมีคณะบุคคลจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งประกอบด้ ว ยข้ า ราชการตุ ล าการ และข้ า ราชการในสั ง กั ด สำนั ก งานส่ ง เสริ ม
งานตุลาการ ซึง่ รวมถึงสำนักงานคุมประพฤติในขณะนัน้ ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมในการหาทุนให้แก่มลู นิธฯิ ขึน้
ซึ่งต่อมาได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2525

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการดำเนินงานคุมประพฤติผู้กระทำผิด
2. ดำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนดำเนินการในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
3. ดำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนดำเนินการในการสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
4. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย การประชุ ม การสั ม มนาทางวิ ช าการ หรื อ การสาธิ ต การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผู้กระทำผิดประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันอาชญากรรม
5. บำเพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ บำเพ็ญการกุศล สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ในรอบปีงบประมาณ 2553 มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
คุมประพฤติ ทั้งในด้านการสงเคราะห์และการดำเนินการด้านกิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,301 บาท ดังนี้
ส่วนที่ 4 ผลงานที่สำคัญ : 81

ด้านสงเคราะห์ จำเลย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2545 รวมทั้งการสงเคราะห์ภายหลังปล่อยในด้านต่างๆ
ดังนี้

ประเภทการสงเคราะห์
ค่าอาหาร		
ค่าพาหนะ		
ค่ายังชีพ		
ค่ารักษาพยาบาล
การประกันตัวจำเลย
		
รวม

จำนวนราย/จำนวนเงิน (บาท)
852/25,675
231/32,572
8/1,500
1/10,301
3/ใช้หลักทรัพย์ของมูลนิธิแก้ไขฯ
1,095/70,048

ด้านกิจกรรม ดังนี้
ประเภทกิจกรรม
โครงการ 89 รูปอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
83 พรรษา มหาราชา
		
รวมเงิน

จำนวน (ราย,ครั้ง) / จำนวนเงิน (บาท)
50 ราย / 10,000 บาท
10,000 บาท

มู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู้ ก ระทำผิ ด ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 28 ปี โดยให้
ความช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่ผู้กระทำผิดที่มีฐานะยากจนตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิด ซึ่งการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ เป็นไปเพื่อการแก้ไขและฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี รวมทั้งให้การ
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน
ให้กับมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิได้นำเฉพาะดอกผลที่ได้ไปใช้ในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ทั้งนี้โดยคณะกรรมการมูลนิธิและ
ผู้เกี่ยวข้องได้อุทิศตนทำงานให้แก่มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด โดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่มีรายได้จากมูลนิธิ ฯ
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ใคร่ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมกันให้โอกาสแก่ผู้หลงผิด และ
ร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม ด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ โดยติดต่อบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระทำผิด อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
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มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (The Rehabilitation Addicts Foundation) จัดตั้งขึ้น
เพือ่ รองรับสนับสนุนภารกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
และการดำเนินงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. ดำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจน
หน่วยงานเอกชน ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. สนับสนุนส่งเสริม การศึกษาวิจัย การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิภายใน
กระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชน จำนวน 12 คน โดยนำเงินดอกผลที่เกิดจากเงินทุนของมูลนิธิในการสงเคราะห์และ
สนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดในการดำเนินการสงเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านการศึกษา ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลทั้งกายและจิต การกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ การจัดหางาน
การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาดูงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนภารกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและค่าใช้จ่าย
เพื่ อ การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการหรื อ แนวทางในการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด
ยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนิ น งานที่ ผ่ า นมาในรอบปี ง บประมาณ 2553 มู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ มี ก าร
จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
1. การขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร โดยการตั้งกล่องรับบริจาค
2. รายงานการเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย การตรวจสอบงบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552

ส่วนที่ 4 ผลงานที่สำคัญ : 83

3. ความคืบหน้าการจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์มูลนิธิ
4. วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการมูลนิธิ
5. การปรับแก้ข้อบังคับมูลนิธิ หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 4.2
หากท่านประสงค์จะบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ หรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิติดต่อไปที่
มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร A ชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2143 8848

สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
จากการที่อาสาสมัครคุมประพฤติต้องการให้องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติดำเนินงานอย่าง
เข้มแข็ง จึงได้มีการรวมตัวกันตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2531
เพือ่ ช่วยเหลืองานคุมประพฤติและงานกระทรวงยุตธิ รรม รวมทัง้ ช่วยเหลือสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติ
ด้วยตนเองเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของมวลหมู่อาสาสมัครคุมประพฤติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534
จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” และดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ผลการดำเนินงานสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2553 มีดังนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม 4 ครั้ง
2. การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิก ดังนี้
		
ถึงแก่กรรม
21 ราย
จำนวนเงิน 42,000.00 บาท
		
ป่วย
25 ราย
จำนวนเงิน 11,644.29 บาท
3. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ อ.ส.ค.
		 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ
4. จัดโครงการประชุมสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรภาคเหนือ
		 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2553 ณ จังหวัดลำปาง

84 : รายงานประจำปี 2553 กรมคุมประพฤติ : ANNUAL REPORT 2010 DEPARTMENT OF PROBATION

