วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรมาตรฐาน
ในการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยของชุมชน
จากผู้กระท�ำผิด
ในระบบการคุมประพฤติ”

พั นธกิจ
1) แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
2) ขับเคลื่อนการท�ำงานแบบบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร
“ซื่อสัตย์สุจริต อุทิศและพั ฒนาตน มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผูกจิตสามัคคี มีน้ำ� ใจ เคารพในอาวุโส”

ค่านิยมร่วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Professional - มืออาชีพ
Rehabilitation - แก้ไขฟื้นฟู
Opportunity - ให้โอกาส
Behavior change – ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
Attitude – สร้างทัศนคติท่ด
ี ี
Teamwork – ท�ำงานเป็นทีม
Integrity – ซื่อสัตย์
Observation – สังเกต
Non-Custodial Treatment – ด้วยระบบไม่ควบคุมตัว

ส า ร บั ญ
ส่วนที่

1

ส่วนที่

2

4

สารจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ

6

ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

Con

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
10

ประวัติความเป็นมาของระบบงาน

12

โครงสร้างกรมคุมประพฤติ

13

กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ

14

แผนภูมิอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ

15

แผนยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2559 - 2562

ผลการปฏิบัติราชการ

20

ผลการประเมินตนเองตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของกรมคุมประพฤติ

21

ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

33

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

38

ประมวลภาพกิจกรรมการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

39

การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรมคุมประพฤติ

tent
ส่วนที่

3

ส่วนที่

4

รายงานการเงิน
42

รายงานการเงิน

46

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

62

ต้นทุนกิจกรรม

ผลงานส�ำคัญ
66

1. ระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

75

2. การบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด

79

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

82

4. โครงการในพระด�ำริ

84

5. การพัฒนาบุคลากร

88

6. การพัฒนาองค์กร

91

รายชื่อคณะผู้บริหาร

สารจาก

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ทิศทางการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติในปีต่อไป จะมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานสากล ภายใต้ ก รอบของกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามนโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงยุ ติ ธ รรม รวมถึ ง กรอบ
การด�ำเนินงานที่คณะกรรมการคุมประพฤติก�ำหนดไว้ กลยุทธ์การท�ำงานที่หน่วยงาน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคจะน� ำ มาใช้ คื อ การท� ำ งานเชิ ง รุ ก เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยใช้กลไกในการบูรณาการกับคณะกรรมการ
พั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมระดั บ จั ง หวั ด (กพยจ.) และภาคี เ ครื อ ข่ า ยรวมทั้ ง
อาสาสมัครที่ร่วมงานกันมาโดยตลอด
นโยบายส�ำคัญที่ผมจะขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ นโยบาย 4P
ประกอบด้ ว ยการท� ำ ให้ ง านคุ ม ประพฤติ (Probation) เป็ น หลั ก ประกั น
ความปลอดภั ย ของชุ ม ชนและสร้ า งสมดุ ล ระหว่ า งการแก้ ไขฟื ้ น ฟู แ ละการบั ง คั บ
ใช้กฎหมาย  การท�ำงานอย่างมืออาชีพ  (Professional)  เสริมสร้างมาตรฐาน พัฒนาคน
ให้เป็นมืออาชีพ พัฒนางานตามมาตรฐานสากล ติดตามประเมินผล ส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม การท�ำงานเชิงรุก (Proactive) โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วม พัฒนา
กลยุทธ์แ ละขับเคลื่อนการท�ำงานกับทุกภาคส่วน พัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ
และเครื อ ข่ า ย และสร้ า งการรั บ รู ้ การพั ฒ นางานให้ ทั น สมั ย (Progressive)
โดยพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศ   เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ
ระบบสารสนเทศในการให้บริการและการแก้ไขฟื้นฟู
ในโอกาสนี้ ผมขอให้สังคมมั่นใจว่า กรมคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานที่เป็น
หลั ก ประกั น ความปลอดภั ย ให้ กั บ ชุ ม ชน ในการดู แ ลและแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
และจะสร้างเสริมคนดีให้กับสู่สังคมอย่างยั่งยืน และยืนยันว่า เราจะท�ำหน้าที่อย่าง
เต็ ม ความสามารถ สอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากล และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งสุ จ ริ ต
โปร่งใส และเป็นธรรม

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

พันต�ำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
18 กันยายน 2558 - 30 กันยายน 2560

นายประสาร มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง
1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายเพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 12 ธันวาคม 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2560

นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 8 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน

นายพยนต์ สินธุนาวา
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 28 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน

นายมณฑล แก้วเก่า
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด�ำรงต�ำแหน่ง 12 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
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ท่ี
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PROFILE

DEPARTMENT OF PROBATION
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานประจำ�ปี 2560

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

ประวัติความเป็นมา

ระบบงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2495
เริ่มน�ำระบบคุมประพฤติมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้กับผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2499
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 57 และ 58 ได้บัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว้ แต่ศาลใช้มาตรการ
รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการคุมประพฤติ
พ.ศ. 2522
จัดตั้งส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
ด�ำเนินการคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
เริ่มเปิดด�ำเนินการส�ำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
พ.ศ. 2528
ริเริ่มน�ำแนวคิดการท�ำงานบริการสังคมมาปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
พ.ศ. 2529
ถือก�ำเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2529
พ.ศ. 2535
ส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2535
พ.ศ. 2544
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบแนวทางรูปแบบการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ท�ำให้
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในงานคุมประพฤติได้แก่ งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน งานคุมประพฤติ
ผูพ้ กั การลงโทษ และลดวันต้องโทษ รวมถึงการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ และภายหลังปล่อย
และด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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รายงานประจำ�ปี 2560

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

พ.ศ. 2546
- กรมคุมประพฤติดำ� เนินการตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 เต็มรูปแบบ เมือ่ วันที่
2 มีนาคม 2546 พร้อมกันทั่วประเทศ
- ด�ำเนินการในภารกิจการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1 มาตรา 30/2
และมาตรา 30/3
พ.ศ. 2547
กรมคุมประพฤติประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
พ.ศ. 2548
- การน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับกรมคุมประพฤติในรูปแบบเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”
- ริเริ่มน�ำแนวคิดจัดท�ำโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- การน�ำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2553
- เริ่มด�ำเนินการตามโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่น�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
พ.ศ. 2556
- กรมคุมประพฤติริเริ่มในการจัดให้มีการประชุมในระบบการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
- เริ่มทดลองน�ำเครื่องมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) มาใช้ในระบบงาน
คุมประพฤติ
พ.ศ. 2557
เริ่มด�ำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการฯ มอบเข็มทีร่ ะลึกและกล่าวต้อนรับกรมคุมประพฤติเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ เมือ่ วันที่
31 มีนาคม 2557
พ.ศ. 2558
เริ่มด�ำเนินการขยายอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกต�ำบล โดยใช้อาสาสมัครอื่น ๆ
พ.ศ. 2559
- มติ ครม. เรื่องการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
- ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
- เริม่ โอนภารกิจงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวให้กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้บ�ำบัดรักษา
Annual Report 2017
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�ำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

ส�ำนักพัฒนาการ
คุมประพฤติ
กองกิจการชุมชน
และบริการสังคม
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
(76 จังหวัด)

กองแผนงาน
และสารสนเทศ

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา
(29 แห่ง)

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1 - 5

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6 - 12

หน่วยงานปรากฏตามกฎกระทรวง พ.ศ.2556
หน่วยงานจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน
ผ่านความเห็นชอบให้จัดตั้งอยู่ระหว่างรอประกาศฯกฎกระทรวงใหม่
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กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติมีกรอบอัตราก�ำลัง จ�ำนวน 4,406 อัตรา ดังนี้
ข้าราชการ
จ�ำนวน
1,461 อัตรา
ลูกจ้างประจ�ำ	 จ�ำนวน
215 อัตรา
พนักงานราชการ จ�ำนวน
2,099* อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว จ�ำนวน
631 อัตรา
		 รวมทั้งหมด		
4,406 อัตรา
* หมายเหตุ :

กรอบพนักงานราชการเป็นกรอบที่สามารถด�ำเนินจ้างได้ จ�ำนวน 1,920 อัตรา
กรอบที่กันไว้ทดแทนลูกจ้างประจ�ำ
จ�ำนวน     99 อัตรา
กรอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
จ�ำนวน     80 อัตรา
ข้อมูล ณ  ธันวาคม 2560

กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2560 จ�ำนวน 4,406 อัตรา ดังนี้
1. ข้าราชการ

จ�ำนวน

1,461

อัตรา

1.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1.2 ต�ำแหน่งอื่น ๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

997
464

อัตรา
อัตรา

2. ลูกจ้างประจ�ำ

จ�ำนวน

215

อัตรา

2.1 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
2.2 กลุ่มงานสนับสนุน

จ�ำนวน
จ�ำนวน

7
208

อัตรา
อัตรา

3. พนักงานราชการ

จ�ำนวน

2,032

อัตรา

3.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
3.2 ต�ำแหน่งอื่น ๆ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,073
959

อัตรา
อัตรา

4. ลูกจ้างชั่วคราว

จ�ำนวน

631

อัตรา

4.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
4.2 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

จ�ำนวน
จ�ำนวน

392
239

อัตรา
อัตรา
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แผนภูมิอัตรากำ�ลังกรมคุมประพฤติ

ข้าราชการ 1,461 อัตรา
พนักงานราชการ 2,099 อัตรา
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ลูกจ้างประจำ� 215 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 631 อัตรา

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

แผนยุทธศาสตร์ กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 – 2562
1. วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผูก้ ระท�ำผิดในระบบ
การคุมประพฤติ”
2. พันธกิจ
1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
2. ขับเคลื่อนการท�ำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ
3. กรอบเป้าหมายการบริหารงานคุมประพฤติ
1. พัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
และความสงบสุขของสังคม
2. สร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดกับการบังคับใช้กฎหมาย
4. ทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในระบบคุมประพฤติให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล
2. ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารบู ร ณาการการปฏิ บั ติ ง านและการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ร่ ว มกั น
ในกระบวนการยุติธรรม
3. ให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
4. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม/เอกชนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด
5. พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติและ
ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย
5. ค่านิยม
1. Professional - มืออาชีพ
2. Rehabilitation - แก้ไขฟื้นฟู
3. Opportunity - ให้โอกาส
4. Behavior change – ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. Attitude – สร้างทัศนคติที่ดี
Annual Report 2017
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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6. Teamwork – ท�ำงานเป็นทีม
7. Integrity – ซื่อสัตย์
8. Observation – สังเกต
9. Non - Custodial Treatment – ด้วยระบบไม่ควบคุมตัว
6. ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนเพื่อชุมชน
1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. พัฒนาระบบบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนเพื่อชุมชน
เป้าประสงค์
1. ชุมชนมีความสงบสุข
2. ระบบงานแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. บูรณาการระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อลดการกระท�ำผิดซ�้ำ
2. พัฒนากระบวนการและมาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท�ำผิดและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด เพื่อให้สังคมสงบสุข
4. พัฒนามาตรการทางเลือกในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด
6. พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ ผู้กระท�ำผิด
7. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนให้เหมาะสม
และทันสมัย
8. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบ

16

รายงานประจำ�ปี 2560
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป้าประสงค์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นว่าระบบงานคุมประพฤติสามารถปรับพฤตินิสัยของผู้กระท�ำผิดได้
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการตรวจสอบและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน
2. พั ฒ นาระบบการประเมิ น และติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้สังคมเข้าใจในผลงานและบทบาทของกรมคุมประพฤติ
4. ยกระดับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
บุคลากรกรมคุมประพฤติ
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อให้มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้เหมาะสมและทันสมัย
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ผลการปฎิบัติราชการ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

ผลการประเมินตนเองตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมคุมประพฤติ
ชื่อตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 (Functional Based)
1.1 ร้อยละการกระท�ำผิดซ�ำ้ ของผูพ้ น้ การคุมความประพฤติ

ค่าเป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงาน
ณ 30 ก.ย. 60 ผลการด�ำเนินงาน
ผลการประเมิน
ไม่เกิน
3.69
ต�่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 1.92
(ผลรวมนับกับ
กรมราชทัณฑ์)
ไม่ต�่ำกว่า
49.42
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 25
ไม่เกิน
18.39
ต�่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 12.02
ไม่ต�่ำกว่า
61.37
สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 55.24

1.2 ร้ อ ยละการมี ง านท� ำ /ศึ ก ษาต่ อ ของผู ้ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การคุมความประพฤติ
1.3 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระท�ำผิดเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ
1.4 ร้ อ ยละของผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Based)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ร้อยละ 100
100
ผ่าน
1) ร้อยละการด�ำเนินการตามแผนการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชน
2) ร้อยละการชีแ้ จงประเด็นส�ำคัญทีท่ นั ต่อสถานการณ์
-ยังไม่มีประเด็นชี้แจงองค์ประกอบที่ 3 (Area Based)
-ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Based)
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
ไม่ต�่ำกว่า
91.56
ต�่ำกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 96
4.2 การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ
4.2.1 โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ น เต็ม 100 คะแนน
56.0
ผ่าน
การบู ร ณาการการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ติ ด ตามดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ (ผ่าน 50 คะแนน)
และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในพื้นที่
4.2.2 คู ่ มื อ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยกลไก
ผ่าน
การควบคุมพฤติกรรมและการสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
พฤติ นิ สั ย ของผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ส� ำ หรั บ พนั ก งาน
คุมประพฤติ
องค์ประกอบที่ 5 (Potential Based)
5.1 การจั ด ท� ำ และด� ำ เนิ น การตามแผนการขั บ เคลื่ อ น ร้อยละ 100
100
ผ่าน
ยุทธศาสตร์ชาติ
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ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. งานคดี
1.1 การคุมประพฤติ
		
งานแสวงหาข้อเท็จจริง
		 งานแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการสืบเสาะและพินจิ และการสืบเสาะข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับ
ประวัตภิ มู หิ ลังทางสังคม และพฤติการณ์คดีของผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้ รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ของผูก้ ระท�ำผิด
โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้น�ำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดท�ำรายงานพร้อมความเห็นเพื่อ
ประกอบดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณาว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผูก้ ระท�ำผิดเป็นรายบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติดำ� เนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�ำนวน 90,619 คดี
จากเป้าหมายจ�ำนวน 82,000 คดี โดยเป็นผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
จ�ำนวน 45,812 คดี คิดเป็นร้อยละ 50.55 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�ำนวน 20,527 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 22.65 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน 24,280 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.80

ผู้ใหญ่
45,812 คดี
พักการลงโทษ 20,527 คดี
ลดวันต้องโทษ 24,280 คดี

		

งานคุมความประพฤติ
งานคุมความประพฤติ เป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ติดตาม ดูแล ให้คำ� แนะน�ำ และช่วยเหลือ
ผู้กระท�ำผิดภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระท�ำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสัย ความประพฤติ
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ต้องด�ำเนินการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิด
ทั้งสิ้น 384,614 คดี โดยเป็นคดีที่รับมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 214,469 คดี และเป็นคดี
รับใหม่ในปีนี้จ�ำนวน 170,145 คดี ทั้งนี้เป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการอยู่ที่ จ�ำนวน 230,000 คดี นอกจากนี้
ยังพบว่าการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดรายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�ำแนกเป็นผู้กระท�ำผิด
ที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 จ� ำ นวน 156,416 คดี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 91.93
เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 6,504 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.82 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�ำนวน 2,650 คดี คิดเป็น
ร้อยละ 1.56 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน 4,575 คดี คิดเป็นร้อยละ 2.69

ผู้ใหญ่
156,416 คดี
เด็กและเยาวชน 6,504 คดี
พักการลงโทษ 4,575 คดี
ลดวันต้องโทษ 2,650 คดี

ทั้งนี้ ผลการคุมความประพฤติเสร็จไปทั้งสิ้นจ�ำนวน 170,839 ราย พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่พ้นคุมความประพฤติด้วยดีจ�ำนวน 137,755 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.61 ขณะที่พ้นคุมความประพฤติ
ด้วยการท�ำผิดเงื่อนไขจ�ำนวน 31,052 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.39 และอื่น ๆ จ�ำนวน 2,032 ราย นอกจากนี้
บางส่วนยังอยู่ระหว่างคุมความประพฤติจ�ำนวน 202,516 ราย
ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานด้านคุมความประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผลการคุมความประพฤติเสร็จสิ้นไป
กลุ่มเป้าหมาย
รวมเสร็จไป
พ้นคุมความประพฤติด้วยดี พ้นคุมความประพฤติผิดเงื่อนไข อื่นๆ
ผู้ใหญ่
114,322
28,070
1,750
144,142
เด็กและเยาวชน
7,561
2,131
143
9,835
พักการลงโทษ
9,094
311
99
9,504
ลดวันต้องโทษ
6,778
540
40
7,358
รวม
137,755
31,052
2,032
170,839
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1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด ถือว่าผูเ้ สพยาเสพติดเป็นผูป้ ว่ ยมิใช่อาชญากร
จึงน�ำเข้ารับการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 โดยมีการด�ำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่
		
งานตรวจพิสูจน์
		 การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
เพื่อวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ ทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือ
ผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ พร้อมทั้งก�ำหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมส�ำหรับผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดแต่ละรายนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ จ�ำนวน 86,387 ราย
จากเป้าหมาย จ�ำนวน 82,800 ราย
		

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการด�ำเนินการบ�ำบัดอาการติดยาเสพติดและฟื้นฟู
สภาพร่ า งกายและจิ ต ใจของผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด รวมถึ ง การเตรี ย มความพร้ อ มทางร่ า งกายและจิ ต ใจของ
ผู้เสพยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ
แบบควบคุมตัวและการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับรักษาจ�ำนวน 78,238 ราย จากเป้าหมาย 72,500 ราย โดยแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ
แบบควบคุมตัว จ�ำนวน 22,648 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.95 และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ�ำนวน
55,590 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.05 ซึ่งมีผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจ จ�ำนวน 62,410 ราย

ควบคุมตัว 55,590 ราย
ไม่ควบคุมตัว 22,648 ราย
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2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข และ
เสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสยั ความประพฤติของผูก้ ระท�ำผิด ด้วยกระบวนการ/วิธกี าร
อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดมีการ
เปลีย่ นแปลงไปสูส่ ภาวะของการมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย
มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูโดยจ�ำแนกประเภทงาน
ดังนี้
2.1 การคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด การรู้จักและ
เข้าใจตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวิตและการอยู่ร่วมกับครอบครัว มีผู้ถูกคุมความประพฤติ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 72,231 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชื่อ และเจตคติ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ
เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 16,606 ราย
3. การใช้กจิ กรรมกลุม่ ในการแก้ไขฟืน้ ฟู มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 19,683 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ
มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 94,606 ราย
5. การอบรมธรรมะ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 20,636 ราย
6. ค่ายจริยธรรม มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,492 ราย
7. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,886 ราย
ดังนี้

2.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ประเภทต่าง ๆ

1. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 23,826 ราย
2. โปรแกรมเฉพาะด้านประกอบด้วย 6 กิจกรรม เช่นเดียวกับด้านงานคุมประพฤติ มีผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 3,461 ราย
3. การใช้กิจกรรมกลุม่ ในการแก้ไขฟืน้ ฟู มีผเู้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 4,178 ราย
4. การอบรมความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการอบรมความรูเ้ กีย่ วกับอาชีพ กฎหมายและจราจร มีผเู้ ข้ารับ
การฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 11,281 ราย
5. การอบรมธรรมะ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,759 ราย
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6. ค่ายจริยธรรม มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 572 ราย
7. ค่ายยาเสพติด มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 864 ราย
8. ค่ายวิถีพุทธ มีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 134 ราย
นอกจากนี้ ครอบครัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ก็เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 17,119 ราย อีกทั้งกรมคุมประพฤติได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ให้กับผู้กระท�ำผิด ทั้งงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีกด้วย
การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เป็นส่วนหนึง่ ของงานควบคุมและสอดส่อง โดยการให้ความช่วยเหลือ
แนะน�ำ แก้ไข ปรับปรุง และส่งเสริมให้ผถู้ กู คุมความประพฤติได้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมหลักต่าง ๆ
เช่น การให้ค�ำปรึกษาเชิงจิตวิทยา การอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะชีวิต การจัดให้เข้าค่ายจริยธรรม
การจัดให้ท�ำงานบริการสังคม การเข้าค่ายยาเสพติด รวมทั้งการให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกันมิให้ผู้กระท�ำผิดกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
จ�ำนวน 483,903 ราย จ�ำแนกเป็นปฐมนิเทศ ร้อยละ 27.91 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้กระท�ำผิด ร้อยละ
22.81 โปรแกรมพื้นฐาน ร้อยละ 21.95 การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม วิถีพุทธฯ ร้อยละ 5.31 การให้
ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม ร้อยละ 5.09 เป็นต้น

ปฐมนิเทศ 27.91%
อบรมความรู้/อาชีพ 22.81%
โปรแกรมพื้นฐาน 21.95%
ปัจฉิมนิเทศ 5.31%
อบรมธรรมะ/ค่ายจริยธรรม/วิถีพุทธฯ 5.31%

การปรึกษาแบบกลุ่ม 5.09%
โปรแกรมเฉพาะด้าน 4.31%
ค่ายยาเสพติด 0.60%
อื่นๆ 6.70%
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3. การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ระหว่างคุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
เป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟืน้ ฟูและฝึกฝนตัวเองของผูก้ ระท�ำผิด เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิด
สามารถช่วยเหลือตนเองและด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดอีก โดยมีบริการ
ให้การสงเคราะห์ เช่น การให้การศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ด้านทุน
ประกอบอาชีพ ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการสงเคราะห์ จ�ำนวน 74,980 ราย ซึ่งจ�ำแนก
เป็นการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดระหว่างคุมประพฤติจำ� นวน 65,416 ราย โดยแยกเป็นกลุม่ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ
จ�ำนวน 26,482 ราย กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูฯ จ�ำนวน 38,934 ราย ขณะที่การสงเคราะห์
ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ จ�ำนวน 9,564 ราย จ�ำแนกเป็นกลุ่มผู้ที่พ้นการ
คุมความประพฤติ จ�ำนวน 6,982 รายและกลุ่มผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 2,582 ราย
ทั้งนี้จากการให้บริการสงเคราะห์ จ�ำนวน 74,980 ราย จ�ำแนกได้ตามตาราง ดังนี้
ประเภท
ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ
ค่ายังชีพ
การฝึกอาชีพ
การให้ทุนประกอบอาชีพ
การรักษาพยาบาล
ให้การศึกษา
อื่น ๆ
ส่งเสริมการหางาน
การให้ยืมทุนประกอบอาชีพ
ประกันตัวจ�ำเลย
รวมทั้งหมด
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จ�ำนวน
37,015
21,408
12,920
2,522
671
215
100
72
44
7
6
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กรมคุมประพฤติมีมูลนิธิรองรับ 2 แห่งที่คอยช่วยเหลือในเรื่องการสงเคราะห์ ได้แก่
1. มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (Thai Drug Rehabilitation Foundation) จัดตั้งขึ้น
เพื่อรองรับสนับสนุนภารกิจการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 และการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
2. ด�ำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพและสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดและครอบครัว และกรณีอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สนับสนุนส่งเสริม การศึกษาวิจัย การประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ หรือแนวทางในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ด�ำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
มู ล นิ ธิ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ด� ำ เนิ น การโดยคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในกระทรวงยุติธรรมและภาคเอกชน จ�ำนวน 14 คน โดยน�ำเงินดอกผลที่เกิดจากเงินทุน
ของมูลนิธิในการสงเคราะห์และสนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
ในการด�ำเนินการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทาง ค่ารักษา
พยาบาลทั้งกายและจิต การกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ การจัดหางาน การฝึกอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษาดูงานและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนภารกิจ
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และค่าใช้จ่ายเพื่อการสนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือแนวทางในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ผลการด�ำเนินงาน
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีงบประมาณ 2560 มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่อง
1. จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงรายชื่ อ คณะกรรมการมู ล นิ ธิ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ต่ อ
นายทะเบียนมูลนิธิเขตหลักสี่
2. รายงานความคืบหน้าการตั้งกล่องรับบริจาคของมูลนิธิฯ และรายงานยอดเงินบริจาคมูลนิธิ
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 32,703.00 บาท
3. รายงานการเงิน การจัดท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การตรวจสอบงบดุล และงบรายได้ ค่าใช้จ่าย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 40,015.17 บาท
4. การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอ�ำนาจในการเบิกจ่ายเงินมูลนิธิฯ
5. การแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่
6. การตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
2. มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิดที่จะ
สนับสนุนการให้การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการด�ำเนินงานคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดร่วมกับหน่วยงานราชการ
และเอกชนด�ำเนินการในการแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด�ำเนินการ
และร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธการป้องกันอาชญากรรม บ�ำเพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ บ�ำเพ็ญการกุศล
สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
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นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ด� ำ เนิ น การมู ล นิ ธิ แ ก้ ไขฟื ้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
การด� ำ เนิ น งานของกรมคุ ม ประพฤติ ในหลายด้ า น ตั้ ง แต่ ก ารให้ ก ารสนั บ สนุ น หลั ก ทรั พ ย์ ส� ำ หรั บ ใช้
ในการประกันตัวจ�ำเลยที่อยู่ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ การช่วยเหลือสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ
เดินทางกลับภูมิล�ำนา ค่ายังชีพ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสนับสนุนให้ยืมทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์
ค่ารักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยทางกาย ทางจิต อาการติดยาเสพติดให้โทษ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด เช่น การสนับสนุนค่าเครือ่ งอัฐบริขารในการบรรพชาอุปสมบท กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หรือบริการสังคมต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษาวิจยั เป็นต้น ซึง่ ทีผ่ า่ นมามูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ใ นการสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ มี อ าชี พ มี ร ายได้ เ ลี้ ย งตนเองและ
สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้อย่างยัง่ ยืน เช่น การสนับสนุนให้ผกู้ ระท�ำผิดมีโรงเรือนเพาะเห็ดและจ�ำหน่ายเห็ด
รวมทั้งก้อนเชื้อเห็ด ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ตามความต้องการในแต่ละ
พื้นที่ การปลูกพืชไร้ดิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ไม่หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำ โดยได้ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมาแล้วมากกว่า 100,000 ราย
ส�ำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มูลนิธิ
แก้ ไ ขฟื ้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ได้ ใ ห้
การสงเคราะห์ด้านค่าอาหารและค่ายังชีพ 6 ราย
รวมเป็นเงิน 450 บาท ส�ำหรับการสนับสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นการคุมความประพฤติ
เพื่ อ ประกอบอาชี พ เลี้ ย งไก่ พั น ธุ ์ ไข่ อาสาสมั ค ร
คุ ม ประพฤติ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่องมาตลอดโดยได้ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อให้
ผู้พ้นการคุมความประพฤติสามารถพึ่งพาตนเองและ
ด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
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4. การท�ำงานบริการสังคม
งานบริการสังคม เป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดประการหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสแก่
ผู้กระท�ำผิดได้ท�ำงานรับใช้สังคม โดยการมอบหมายงานให้ท�ำ  ซึ่งผู้กระท�ำผิดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ
แต่ขณะเดียวกันการได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคม ส่งผลให้ผู้กระท�ำผิดเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า ทั้งการ
ท�ำงานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดได้ฝกึ หัด เรียนรู  ้ ทดสอบความสามารถ พัฒนา
ความมีวนิ ยั ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะในการท�ำงาน รวมทัง้ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
โดยผู้ที่ต้องท�ำงานบริการสังคมในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติประกอบด้วย
1. ผู้กระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ซึ่งศาลรอการก�ำหนดโทษ หรือรอการลงโทษ
และก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดนั้นไว้ด้วย และให้การท�ำงานบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงื่อนไขการคุมความประพฤติในบางคดีแม้ว่าศาลจะไม่ได้ก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระท�ำผิดต้องท�ำงาน
บริการสังคมด้วย แต่หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคม
จะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูก็อาจจัดให้ท�ำงานบริการสังคมได้ภายใต้ความสมัครใจของผู้กระท�ำผิด
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
มาตรา 23 (4) เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ค ณะอนุ ก รรมการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด อาจก�ำหนดในการจัดท�ำแผนการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ท�ำงาน
บริ ก ารสั ง คมร่ ว มกั บ การด� ำ เนิ น การอื่ น ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให้
ด�ำรงชีวิตห่างไกลยาเสพติด
3. ผูก้ ระท�ำผิดทีศ่ าลพิพากษาลงโทษปรับแต่ผกู้ ระท�ำผิด
ไม่มีเงินช�ำระค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1
จึงได้รอ้ งขอต่อศาลเพือ่ ขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ซึง่ ผูท้ ี่
จะรับประโยชน์ตามกฎหมายนีค้ อื ผูต้ อ้ งโทษปรับซึง่ มิใช่นติ บิ คุ คล
และศาลพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน 80,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการบริหารจัดการให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงาน
บริการสังคมแบบรายบุคคล จ�ำนวน 114,557 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม 648,672 ชัว่ โมง  
และยังบริหารจัดการให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมภายใต้ความร่วมมือจาก ภาคประชาสังคม ได้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรหรือ
ผลประโยชน์ทางการเมืองซึง่ บุคคล/องค์กรเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นผูส้ นับสนุนงานบริการสังคมในลักษณะการบริหาร
จัดการ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานภาคีบริการ
สังคมทั่วประเทศ จ�ำนวน 15,694 แห่ง ที่มีบทบาทในการช่วยจัดให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคม ก่อให้เกิด
ผลการด�ำเนินงานบริการสังคม แบบรายบุคคล จ�ำนวน 162,477 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม
834,432 ชัว่ โมง และแบบกลุม่ จ�ำนวน 86,017 คน รวมจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม 498,212 ชัว่ โมง
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จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคมแบบรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำนวนชั่วโมง
ที่ส�ำนักงานฯจัดให้ท�ำ

จ�ำนวนชั่วโมง
ที่หน่วยงานภาคีจัดให้ท�ำ

พัฒนา/ท�ำความสะอาด

545,452

705,092

งานบริการช่วยเหลือ/งานช่าง/งานฝีมือ

24,120

48,329

งานตกแต่งสวน

6,253

26,210

บริจาคโลหิต

11,738

16,008

อื่น ๆ

61,109

38,793

648,672

834,432

งานบริการสังคม

รวมทั้งหมด

จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำนวน
ผู้ท�ำงานบริการสังคม
(คน)

จ�ำนวนชั่วโมง
การท�ำงานบริการสังคม
(ชั่วโมง)

พัฒนา/ท�ำความสะอาด

70,152

408,552

งานบริการช่วยเหลือ/งานช่าง/งานฝีมือ

2,303

13,382

บริจาคโลหิต

1,627

9,578

งานตกแต่งสวน

1,498

7,867

อื่น ๆ

10,437

58,833

86,017

498,212

งานบริการสังคม

รวมทั้งหมด
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5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
กรมคุมประพฤติได้น�ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจดังนี้
5.1 งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
		
งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึง่ กรมคุมประพฤติมงุ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทีม่ คี วามสนใจ เสียสละ มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม สมัครเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ตลอดจน
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคม อาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น
23,274 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 706 ศูนย์
ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม มีดงั นี้
1. การปฏิบตั งิ านด้านคดีสบื เสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จ�ำนวน 2,428 คดี
2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 23,239 คดี
3. การปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จ�ำนวน 11,231 คดี
4. การติดตามผล/ช่วยเหลือผู้พ้นการคุมความประพฤติ จ�ำนวน 5,185 คดี และผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 537 คดี
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5.2 โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
โครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ได้ดำ� เนินงานมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบนั โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุ้นส่วนและมีบทบาทในการ
ด�ำเนินงาน เช่น การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกเครือข่าย
ยุตธิ รรมชุมชนเกีย่ วกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการ
สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคมต่อไปสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ปัจจุบันมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 60,763 คน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 636 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง
จ�ำนวน 363 แห่ง
ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีดังนี้
1. การให้ขอ้ มูลเพือ่ หาข้อเท็จจริงเบือ้ งต้นในขัน้ ตอนการสืบเสาะและตรวจพิสจู น์เครือข่ายฯ จ�ำนวน
7,774 คน จ�ำนวน 3,853 เรื่อง
2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด  เครือข่ายฯ จ�ำนวน 20,534 คน จ�ำนวน 22,871 เรื่อง
3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติเครือข่ายฯ
จ�ำนวน 8,428 คน จ�ำนวน 1,405 เรื่อง
4. การให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายฯ จ�ำนวน 4,116 คน จ�ำนวน
2,574 เรื่อง
5. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 636 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง 363 แห่ง
Annual Report 2017

33

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นการด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การตรวจราชการพ.ศ. 2548 ซึ่งก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการตรวจราชการไว้ ดังนี้
(1) เพือ่ ชีแ้ จง แนะน�ำ หรือท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเกีย่ วกับแนวทางและ
การปฏิบตั งิ านหรือการจัดท�ำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่าง ๆ ของชาติและของหน่วยงานของรัฐ
(2) เพือ่ ตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับประกาศ
มติของคณะรัฐมนตรี และค�ำสัง่ ของนายกรัฐมนตรี และเป็นไปตามความมุง่ หมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่ก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ หรือวาระแห่งชาติหรือไม่
(3) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
(4) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์ สุข ความคิดเห็นและความต้องการ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
(5) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและสืบสวน สอบสวน เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่

สรุปผลการตรวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู ้ ต รวจราชการกรมคุ ม ประพฤติ ได้ ด� ำ เนิ น การตรวจราชการหน่ ว ยรั บ การตรวจตามแผนการ
ตรวจราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเขตการตรวจราชการตามค�ำสั่งกรมคุมประพฤติ
ที่ 659/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ให้สอดคล้องกับค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 97/2554 ลงวันที่
12 พฤษภาคม 2554 ซึ่ ง ก� ำ หนดเขตการตรวจราชการในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค รวมหน่ ว ยรั บ
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ทั้ง สิ้น จ�ำนวน 123 หน่วย ประกอบด้วยส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุ งเทพมหานคร 1 - 15 ศูน ย์ฟ ื้น ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และหน่วยรับการตรวจราชการเขต
การตรวจราชการในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 18 เขต ประกอบด้วย ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาล/จังหวัด/
สาขา โดยสรุปผลการตรวจราชการ ดังนี้
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ไตรมาส

การตรวจราชการรอบปกติ

รอบตรวจ
ติดตาม

รวม

การสดับตรับฟัง/สอบข้อเท็จจริง/
สืบสวนสอบสวน
หมายเหตุ
ได้รับ
ด�ำเนินการเสร็จ

แผน/แห่ง

ผล/แห่ง

แห่ง

แห่ง

1

15

15

-

15

-

-

2

55

56

-

56

-

-

3

53

52

-

52

12

-

4

-

-

54

54

-

8

รวม

123

123

54

177

12

8

1. การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ในไตรมาสที่ 1 ส�ำนักงานฯ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมคุมประพฤติ จึงยังมี
ผลการด�ำเนินงานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทั้งภารกิจงานคุมประพฤติและภารกิจตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่วนไตรมาสที่ 2 - 4 มีผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกินเป้าหมาย
ในภารกิจสืบเสาะและพินิจและภารกิจตรวจพิสูจน์มากกว่าร้อยละ 145 ส่วนการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในช่วงไตรมาสที่ 1 – 2 มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 มีผล
การเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้นและส�ำนักงานฯ หลายแห่งประสบปัญหาด้านค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ จึงขอรับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมคุมประพฤติ นอกจากนี้ พบว่า ส�ำนักงานฯ สาขาที่ยังไม่มีหน่วยเบิกจ่าย
เงินของตนเองจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ผู้ตรวจราชการได้แนะน�ำให้จัดท�ำ
ฐานข้อมูลงบประมาณ เป้าหมายด�ำเนินงาน และจัดท�ำบัญชีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยตนเองไปพลางก่อน
เพื่อจักได้สามารถบริหารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้  
การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดแม้ระยะแรกจะประสบปัญหาการแจ้งตัวชี้วัดในระดับส�ำนักงานฯ ล่าช้า
ล่วงเลยถึงไตรมาสที่ 2 แล้วก็ตาม ผู้ตรวจราชการจึงให้ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการตามตัวชี้วัดของปีงบประมาณ
ทีผ่ า่ นมาไปพลางก่อน เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านไม่สะดุดลงและเมือ่ ได้รบั แจ้งตัวชีว้ ดั ใหม่แล้วก็ให้ถา่ ยทอดตัวชีว้ ดั
เพิ่มเติมแก่ผู้ปฏิบัติงานตามล�ำดับ ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นธรรมทั้งตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับภารกิจงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ส�ำนักงานฯ สามารถด�ำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย
2. การด�ำเนินการตามภารกิจกรมคุมประพฤติ (4ก)
2.1 การปฏิบัติงานส�ำนวนคดีและการแก้ไขฟื้นฟู ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการภารกิจงานส�ำนวนคดี
เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการคดีมีการมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติ
อาวุโสก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนการคัดกรองผู้กระท�ำผิดก่อนศาล
มีคำ� พิพากษาและก่อนพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก ท�ำให้คดีสบื เสาะและพินจิ มีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
และสร้างความเชื่อถือต่อศาลมากขึ้น งานควบคุมและสอดส่องมีการควบคุมผู้กระท�ำผิดภายใต้เงื่อนไข
การคุมความประพฤติให้อยู่ในกรอบ กฎเกณฑ์ กติกาที่ก�ำหนด มีการจ�ำแนก การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
Annual Report 2017
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ได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม รวมทั้ง
การประสานงานและการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาคีและอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นต้นแบบ
ในการสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เป็นภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตนไม่ให้กลับมากระท�ำผิดซ�้ำได้อีก  
2.2 การบริหารจัดการคดีคั่งค้าง ส�ำนักงานฯ ยังคงมีปริมาณคดีคั่งค้างโดยเฉพาะคดีประเด็น แต่ค้าง
ในปริมาณที่ลดลงทั้งสองภารกิจ  
2.3 การบริหารและการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ 2560 แม้จะยัง
ไม่มีระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ .... และยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในการอบรมและแต่งตัง้ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ แต่สำ� นักงานฯ เตรียมความพร้อมและสรรหาอาสาสมัคร
คุมประพฤติระดับหมูบ่ า้ นทีม่ จี ำ� นวนยังไม่ครบถ้วน การจัดท�ำและปรับปรุงฐานข้อมูล การจ�ำแนก การวางแผน
พัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์และการพิจารณาเชิดชูเกียรติ เพือ่ เสนอชือ่ เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติดเี ด่น
และขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3 การด�ำเนินการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ
3.1 การด�ำเนินการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม
3.1.1 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการวางแผน ประชาสัมพันธ์ส�ำรวจ
ผู้กระท�ำผิดที่ว่างงาน การน�ำผู้กระท�ำผิดไปศึกษาดูงานและสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน การทดสอบ
ความถนัด การทดสอบบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชี พ และจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล
ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด การประสานหน่ ว ยงานภาคี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการเป็ น วิ ท ยากรอบรมให้ ค วามรู ้
การฝึ ก อาชี พ การให้ ทุ น ประกอบอาชี พ ตลอดทั้ ง
ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพจากหน่วยงานภาคี
อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า มี ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ ว ่ า งงานและ
ประสงค์เข้าท�ำงานกับสถานประกอบการน้อยที่เข้า
ท�ำงานแล้วก็จะขาดความอดทน ท�ำงานไม่ตอ่ เนือ่ งและ
ขาดงานโดยไม่แจ้งนายจ้างบ่อยครั้ง
		 3.1.2 การบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี (12 มกราคม 2559) มีการด�ำเนินการ
ร่วมกับบุคคลและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิดอย่างต่อเนื่อง
ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้ผู้กระท�ำผิดได้ตระหนักรู้ถึงความสูญเสียและผลกระทบจาก
การกระท�ำความผิด ผู้กระท�ำผิดสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นและลดจ�ำนวนผู้กระท�ำผิดซ�้ำ 
3.1.3 การมีสว่ นร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติกบั การขับเคลือ่ นงานยุตธิ รรมต�ำบล มีการจัดตัง้
ศูนย์ยตุ ธิ รรมระดับต�ำบลตามนโยบายกระทรวงยุตธิ รรมและกรมคุมประพฤติครบทุกต�ำบล ส่วนการด�ำเนินการ
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมให้ครบทุกต�ำบลนั้น ส�ำนักงานฯ บางแห่ง
ด�ำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
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อย่างไรก็ตามพบว่า ส�ำนักงานฯ
ในส่วนภูมิภาคที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานฯ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นยุติธรรมจังหวัด ท�ำให้
ทั้ ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดและเจ้าหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้
ทั้ ง ในภารกิ จ คุ ม ประพฤติ แ ละภารกิ จ
ยุติธรรมจังหวัด
3.2 การด�ำเนินการตามนโยบายกรมคุมประพฤติ
3.2.1 การด�ำเนินการตามนโยบาย 7 ด้าน ผู้บริหารส�ำนักงานฯ รับทราบแนวทางการด�ำเนินการ
ตามนโยบายของผู้บริหารและมีการด�ำเนินงานตามนโยบายทั้ง 7 ด้าน พร้อมทั้งน�ำกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นโยบายบรรลุเป้าหมายมาปรับใช้ให้สอดคล้องในแต่ละบริบทของส�ำนักงานฯ แต่ละแห่ง การพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมฯ เจ้าหน้าที่ช่วยกันสอดส่องดูแล
ความเรียบร้อยภายในส�ำนักงานฯ โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรม การพัฒนาการท�ำงานให้มีรูปแบบใหม่ๆ การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มาใช้บริการเพื่อน�ำมาปรับ
การบริการให้มีประสิทธิภาพ การน�ำเทคโนโลยีประเภทแอพพลิเคชั่น Line มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
การใช้ข้อมูลสถิติคดีมาใช้ในการบริหารจัดการ การบูรณาการกับหน่วยงานภายในจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือในการติดตามจับกุม กดดันผู้กระท�ำผิด เพื่อให้กลับเข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติ
3.2.2 บ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการจัดท�ำ  กฎ ระเบียบ
กิจวัตรประจ�ำวัน ส�ำหรับผูเ้ ข้าพักอาศัยในบ้านกึง่ วิถ  ี ซงึ่ ส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีภ่ ายในบริเวณวัด มีความสะดวกสบาย
ไม่มากนัก ผู้เข้าพักส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกิจกรรมกับพระภิกษุในการท�ำวัตรเช้า – เย็น การติดตามพระภิกษุ
ออกบิณฑบาต การท�ำความสะอาดบริเวณวัด แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการก�ำหนดกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู
ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดเป็นการเฉพาะ ผู้กระท�ำความผิดประสงค์เข้าพักอาศัยน้อยอาจเป็นเพราะไม่มีความ
เดือดร้อนและยังมีญาติหรือบุคคลใกล้ชดิ ให้การอุปการะ ส่วนส�ำนักงานฯ จะใช้พนื้ ทีบ่ า้ นสงเคราะห์คมุ ประพฤติ
จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดแทน
3.2.3 สถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด (หน่ ว ยกึ่ ง ถาวร) ผู ้ ต รวจราชการ
ได้ ป ระสานข้ อ มู ล และตรวจเยี่ ย มหน่ ว ยกึ่ ง ถาวรในเขตการตรวจราชการ ในระยะแรกประสบปั ญ หา
ความไม่ ชั ด เจนด้ า นแนวทางปฏิ บั ติ อั น เนื่ อ งมาจาก
การถ่ายโอนภารกิจให้กระทรวงสาธารณสุขและประสงค์
ให้มเี จ้าหน้าทีป่ ระสานงานระหว่างส�ำนักงานฯ กับศูนย์ฟน้ื ฟูฯ
ในพื้นที่ ด้านการคัดกรองข้อมูลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ให้มีความถูกต้องครบถ้วน ทั้งในด้านเอกสารที่ระบุถึง
ข้อมูลของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มีปัญหาด้านสุขภาพและ
มี อ าการป่ ว ยทางจิ ต จะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การใช้ สิ ท ธิ์
ในการรักษาพยาบาลและการก�ำหนดแผนเข้าร่วมกิจกรรม
การแก้ไขฟื้นฟูได้
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4. สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจราชการได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานฯ ด้านระบบงานและการ
บริหารจัดการ อัตราก�ำลัง งบประมาณ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ์ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หนังสือเวียนทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ านและระบบสารสนเทศ โดยเสนอปัญหาส�ำคัญต่อผูบ้ ริหารและกอง/ส�ำนัก
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในแต่ละไตรมาสแล้ว
5. ผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ผู้ตรวจราชการด�ำเนินการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงในเขตพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานและปัญหาในการบริหารจัดการ โดยในปี พ.ศ. 2560 มีกรณีสดับตรับฟังที่ผู้ตรวจราชการ
รับด�ำเนินการ จ�ำนวน 12 เรื่อง ด�ำเนินการแล้วเสร็จและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการแล้ว
จ�ำนวน 8 เรื่อง
6. ผลส�ำเร็จของการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6.1 ผู้บริหารส�ำนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานฯ ได้มีโอกาสรับทราบนโยบายของ
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ท่ า นปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม และท่ า นอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
ส่งผลต่อการเข้าใจภารกิจและเป้าหมายในการด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6.2 ส�ำนักงานฯ ได้รับข้อสังเกตและค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานจากผู้ตรวจราชการ โดยเฉพาะ
การปฏิบัติงานส�ำนวนคดี ท�ำให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือ มีปริมาณคดีคั่งค้างในภาพรวมลดลง
และสร้างความเชื่อถือให้กับศาลในการใช้ประโยชน์จากรายงานของพนักงานคุมประพฤติมากขึ้น มีผลต่อ
ความพึงพอใจและการสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน
6.3 ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ได้รับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ตลอดทั้งมีการสื่อสารจนเกิดความเข้าใจระหว่างกัน ยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร มีความสามัคคีมากขึ้น
6.4 ผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติได้เข้าตรวจเยีย่ มหน่วยงานภาคี ได้แก่ สถานทีเ่ พือ่ การตรวจพิสจู น์
สถานที่ เ พื่ อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติด ตลอดทั้งการตรวจเยี่ยมบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ
(บ้านกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห์) ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงานร่วมกันได้รับทราบ
ปั ญ หาและมี ก ารให้ ค� ำ แนะน� ำ ใน
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ทั้งนี้
ในบางกรณี ส ามารถน� ำ มาเป็ น
ข้ อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายกั บ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติ
เช่ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยงานภาคี การจัดสรรงบประมาณ
ตลอดจนการจั ด สรรวั ส ดุ แ ละ
ครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ในการใช้งาน
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การตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ
งานตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ มีภารกิจในงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
กรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงานขึ้ น ตรงต่ อ อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ โดยกลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน
ได้ มี ก ารให้ ข ้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การด�ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1. สรุปผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
		 1.1 การตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมคุมประพฤติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและการเก็บรักษาเงิน
1.1.2 เงินทดรองราชการ
1.1.3 การยืมเงิน
1.1.4 ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก/ใบส�ำคัญรับเงิน
1.1.5 ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงาน
1.1.6 การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามอัตราที่ระเบียบก�ำหนด
1.1.7 การควบคุมพัสดุ
1.1.8 การตรวจนับพัสดุประจ�ำปีไม่ถูกต้อง
2. ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยงานได้ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน คิดเป็นร้อยละ 91.94
3. ผลส�ำเร็จของการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานฯ ได้รบั ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
จากผู้ตรวจสอบภายใน ท�ำให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
2560			
2559

			
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4
ลูกหนี้ระยะสั้น
5
วัสดุคงเหลือ
		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

252,568,176.99
  23,260,774.61
  10,270,249.81
286,099,201.41

223,663,549.69
  41,967,962.83
  13,282,718.34
278,914,230.86

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
6
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
7
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

512,072,089.54
      210,714.95
      (41,667.76)
      123,379.13
512,364,515.86

469,484,749.32
      228,564.86
      (41,667.76)
        19,022.03
469,690,668.45

		

798,463,717.27

748,604,899.31

58,973,069.02
           74,183,944.43
   1,587,344.90
134,744,358.35

  82,741,951.45
           79,683,875.40
   1,702,714.36
164,128,541.21

รวมสินทรัพย์		

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
9
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
2560			
2559

			
หมายเหตุ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
   3,306,811.69
4,879,183.98
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
   2,821,500.00
2,821,500.00
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
6,128,311.69		 7,700,683.98
รวมหนี้สิน		

140,872,670.04

171,829,225.19

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
11
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		

657,591,047.23

576,775,674.12

317,822,241.46
339,768,805.77
657,591,047.23

317,207,983.46
259,567,690.66
576,775,674.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
2560			
2559

			
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากงบประมาณ
12
1,758,239,591.41
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
       1,796,106.98
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
    173,098,767.21
รายได้อื่น
             2,160.00
รวมรายได้
1,933,136,625.60
				
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
13
1,220,905,276.07
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
14
     41,551,744.77
ค่าตอบแทน
15
     12,331,387.50
ค่าใช้สอย
16
   367,110,325.32
ค่าวัสดุ
17
     85,595,819.68
ค่าสาธารณูปโภค
18
     47,377,425.54
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
19
     40,777,047.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
20
     16,612,198.38
ค่าใช้จ่ายอื่น
       (187,161.60)
รวมค่าใช้จ่าย
1,832,074,062.73
รายได้สูง / (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		
101,062,562.87
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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1,758,082,142.26
  110,689.52
    138,034,493.30
  102,775.00
1,896,330,100.08

1,205,140,775.28
     31,001,814.66
     16,492,643.00
    408,499,637.61
     91,403,975.37
     50,839,085.45
     32,889,112.93
     21,071,540.45
       4,883,912.98
1,862,222,497.73
34,107,602.35

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2559
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/ค�่ำ) กวาคาใชจายสําหรับงวด
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

317,207,983.46
317,207,983.46
               0.00
           317,207,983.46

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - ตามที่รายงานไวเดิม
ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน
ปรับปรุงคาเสิ่อมราคา-อาคารสํานักงาน (หลังปดงวด) - ป 2559
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 - หลังการปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุนสําหรับป 2560
การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด
รายไดสูง/(ต�่ำ) กวาคาใชจายสําหรับงวด
กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทุน

ทุน
317,207,983.46
                                                         317,207,983.46
      614,258.00
                                      317,822,241.46

(หนวย:บาท)
รายไดสูง/(ต�่ำ) องคประกอบอื่น
รวม
กวาคาใชจาย ของสินทรัพยสุทธิ/ สินทรัพยสุทธิ/
สะสม
ส่วนทุน
ส่วนทุน
240,047,426.93
557,255,410.39
(14,567,227.30)
(14,567,227.30)
                            225,480,199.63
542,688,183.09
-		
                    -		
0.00
34,087,491.03
34,087,491.03
              259,567,690.66
576,775,674.12
(หนวย:บาท)
รายไดสูง/(ต�่ำ) องคประกอบอื่น
รวม
กวาคาใชจาย ของสินทรัพยสุทธิ/ สินทรัพยสุทธิ/
สะสม
ส่วนทุน
ส่วนทุน
259,567,690.66
(20,826,878.57)
        (1,753.19)
                    238,739,058.90
                   101,029,746.87
                   339,768,805.77

-

576,775,674.12
(20,826,878.57)
        (1,753.19)
                    555,947,042.36
       614,258.00
101,029,746.87
                    657,591,047.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
กรมคุมประพฤติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติวิธีด�ำเนินการคุมความประพฤติประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2522-เดิมเรียกว่าส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึง่ ได้เปิดด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 7-สิงหาคม 2522-เป็นหน่วยงาน
ระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม ได้รบั การยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ”
เมือ่ วันที่ 15-มีนาคม 2535-พระราชบัญญัตโิ อนอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละกิจการบริหารบางส่วนของส�ำนักงานส่งเสริม
งานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535
กรมคุมประพฤติมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด�ำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข
ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีค�ำพิพากษา
ตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเกีย่ วกับการด�ำเนินการแก้ไข ฟืน้ ฟู และสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน พัฒนา
ระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน จัดท�ำและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัด เสริมสร้าง สนับสนุน และประสานงานให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอื่นในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
และผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม
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หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ท่ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80-พรรษา 5-ธันวาคม อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 4-และชั้น 6 เลขที่ 120-หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน
2,177,146,300 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 1,902,332,500.00 บาท) ได้รับงบกลางรายการ
เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ�ำนวน 9,483,899.79 บาท โอนให้หน่วยงานพหุภาคี จ�ำนวน
475,731,680.86 บาท และมีพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายคืน จ�ำนวน 84,076,100.00 บาท
คงเหลืองบประมาณจ�ำนวน 1,626,822,418.93 บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�ำนวน 36,250,162.14 บาท
และงบประจ�ำจ�ำนวน 1,590,572,256.79 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานป้องกันปราบปราม และบ�ำบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติดและแผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
อนึ่ง หน่วยงานได้รับงบประมาณเบิกแทนกันจาก 2 หน่วยงาน เป็นเงินจ�ำนวน 87,418,123.29 บาท
รวมงบประมาณ (สุทธิ) จ�ำนวน 1,714,240,542.22 บาท
กรมคุมประพฤติ มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัดจ�ำนวน 112-แห่ง ซึง่ รับผิดชอบบริหาร
จัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าว
ไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและไม่มีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
จึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
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หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมคุมประพฤติ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
หมายเหตุ 3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินทดรองราชการ-เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัต-ิ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้
เงินแสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจาก
คลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องซึง่ มีระยะเวลาครบก�ำหนดทีจ่ ะ
เปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
3.2 วัสดุคงเหลือ
		 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และไม่มลี กั ษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือด้วยวิธี
เข้าก่อนออกก่อน หน่วยงานบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ที่ดิน-ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์-แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือ
กรรมสิทธิ์
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงาน
มีกรรมสิทธิแ์ ละไม่มกี รรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่า
สุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างแสดงตามราคาทุน
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภณ
ั ฑ์ประเภทต่าง ๆ แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม มีดังนี้
อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่า
ต่อหน่วยตั้งแต่ 30,000.00 บาท ขึ้นไป
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อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการ
ที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่
ในสถานทีแ่ ละสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน-ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ตลอด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม
ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
			อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 - 40 ปี
อุปกรณ์
  2 - 12 ปี
3.4 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ
ได้แก่ ถนน หน่วยงานแสดงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้
ถนนพื้นคอนกรีต
20
ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
3.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2 - 15 ปี
3.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
รายได้รอการรับรูร้ ะยะยาว เป็นสินทรัพย์ทหี่ น่วยงานได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงินซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้ บันทึกเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนรายการเจ้าหนี้
เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ในงบแสดงฐานะการเงิน
รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วน
ของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
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3.7 รายได้จากเงินงบประมาณ
  
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
  
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
  
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวน
เงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงิน
งบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
3.8 รายได้แผ่นดิน
  
รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ทหี่ น่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน รับรูเ้ มือ่ เกิดรายได้
ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ตอ้ งแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จา่ ยของหน่วยงาน-แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
3.9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
  
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงินยกเว้น
ในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน-หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็น
สินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น
เกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560
5,952,837.14
2,821,500.00
156,189,396.52
775,000.00
86,829,443.33
252,568,176.99

(หน่วย:บาท)
2559
7,206,264.73
2,821,500.00
125,139,540.61
1,060,872.37
87,435,371.98
223,663,549.69

เงิ น สดในมื อ เป็ น เงิ น สดและเช็ ค ธนาคาร นอกจากส่ ว นที่ ห น่ ว ยงานถื อ ไว้ เ พื่ อ ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ
การด�ำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
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เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้จา่ ยเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
ซึ่งจะต้องส่งคืนเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร
และใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
เงินฝากธนาคารเงินกู้ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มี
ดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงินฝากคลังจ�ำนวน 86,829,443.33-บาท (ปี 2559 จ�ำนวน 87,435,371.98-บาท) เป็นเงิน
นอกงบประมาณที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
กฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

เงินฝากเงินประกันตัว
เงินฝากอื่นของส�ำนักงานเลขาธิการ
เงินฝากอื่นของส�ำนักงานคุมประพฤติ
เงินฝากคลังที่แสดงยอดคงเหลือ ไม่ถูกต้องตามดุลบัญชี (ติดลบ)
พักเงินฝากคลังไม่ได้ปรับปรุงบัญชี          

2560
77,388,290.76
2,115,560.05
7,335,276.39
(9,683.87)
           86,829,443.33

(หน่วย:บาท)
2559
78,855,660.76
1,941,489.01
6,671,618.08
(9,683.87)
(23,712.00)
87,435,371.98

2560
17,604,583.01
1,549,827.00
3,991,997.46
114,367.14
23,260,774.61

(หน่วย:บาท)
2559
36,422,066.40
1,603,606.00
3,827,923.29
114,367.14
41,967,962.83

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น
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หมายเหตุ 6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
พัก ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์-สุทธิ

2560
327,979,983.42
134,536,084.87
193,443,898.55
642,546,329.28
519,451,638.29
123,094,690.99

(หน่วย:บาท)
2559
327,073,483.42
124,934,494.31
202,138,989.11
600,680,312.88
488,145,928.67
112,534,384.21

งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

195,533,500.00
512,072,089.54

154,811,376.00
469,484,749.32

2560
784,088.00
573,373.05
210,714.95

(หน่วย:บาท)
2559
890,588.00
662,023.14
228,564.86

2560
20,586,796.03
20,628,463.79
(41,667.76)

(หน่วย:บาท)
2559
20,586,796.03
20,628,463.79
(41,667.76)

หมายเหตุ 7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธิ

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
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หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

2560
19,193,224.13
2,408,001.11
37,371,843.78
58,973,069.02

(หน่วย:บาท)
2559
47,493,515.22
510,228.83
34,738,207.40
82,741,951.45

2560
44,631,979.91
29,551,964.52
74,183,944.43

(หน่วย:บาท)
2559
106,954,703.43
(27,270,828.03)
79,683,875.40

2560
259,567,690.66
20,828,631.76
238,739,058.90
101,062,562.87
(32,816.00)
101,029,746.87
339,768,805.77

(หน่วย:บาท)
2559
240,047,426.93
14,567,227.30
225,480,199.63
34,107,602.35
(20,111.32)
34,087,491.03
259,567,690.66

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากอื่น
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุ 11 รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา
บวก/หัก  ปรับปรุงบัญชี
บวก  รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
        รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รวม รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
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หมายเหตุ 12 รายได้จากงบประมาณ
2560

(หน่วย:บาท)
2559

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
    รายได้จากงบบุคลากร
    รายได้จากงบด�ำเนินงาน
    รายได้จากงบลงทุน
    รายได้จากงบอุดหนุน
    รายได้จากงบกลาง
    รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน–สุทธิ

1,011,015,698.08
424,131,144.25
36,271,104.89
10,866,178.00
119,377,474.57
73,703,147.68
17,132,509.56
1,658,232,237.91

989,528,028.54
486,071,118.00
13,037,650.50
12,608,233.00
50,761,971.72
74,782,386.00
17,710,713.61
1,609,078,674.15

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
    รายได้จากงบบุคลากร
    รายได้จากงบด�ำเนินงาน
    รายได้จากงบลงทุน
    รายได้จากงบอุดหนุน
    รายได้จากงบกลาง
    รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
รวม รายได้จากงบประมาณ

9,500.00
30,346,496.65
67,921,726.95
1,315,861.00
413,768.90
100,007,353.50
1,758,239,591.41

64,415,260.74
22,232,088.00
1,528,739.00
60,238,051.68
589,328.69
149,003,468.11
1,758,082,142.26
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2560
517,437,493.51
14,598,776.00
127,631,859.10
416,333,367.56
5,377,869.30
2,040.00
48,085,232.71
5,687,888.75
435,180.00
8,279,969.01
12,421,013.24
1,580,666.69
21,249,994.88
14,055,389.66
27,728,535.66
1,220,905,276.07

(หน่วย:บาท)
2559
499,335,063.07
19,607,955.00
125,825,409.67
412,498,955.62
6,430,035.33
       50,955,883.91
5,609,220.76
128,430.00
7,908,436.91
11,862,650.43
1,573,567.61
21,486,349.25
14,225,790.59
27,693,027.13
1,205,140,775.28

บ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ

2560
24,825,863.39
1,736,913.12
5,201,894.30
2,731,398.16
3,788,179.80

(หน่วย:บาท)
2559
18,545,639.92
1,801,390.88
3,824,584.40
1,877,688.50
2,277,631.60

ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวม ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2,917,430.15
207,028.25
143,037.60
41,551,744.77

2,391,515.76
168,406.00
114,957.60
31,001,814.66

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
เงินรางวัลประจ�ำปี
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

หมายเหตุ 14 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
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หมายเหตุ 15 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน

2560
616,700.00
7,925,307.50

(หน่วย:บาท)
2559
419,000.00
2,625,029.00

ค่าตอบแทนอื่น

3,789,380.00

13,448,614.00

12,331,387.50

16,492,643.00

2560
48,459,945.35
18,707,459.31
15,613,533.15
137,077,719.17
1,730,627.00
2,899,800.00
31,399,213.20
58,097,040.49
853,391.17
1,769,021.00
50,502,575.48
367,110,325.32

(หน่วย:บาท)
2559
53,545,376.54
20,863,063.06
17,460,047.54
129,699,452.50
813,191.00
3,581,000.00
35,591,595.16
88,595,160.20
970,677.91
661,173.40
56,718,900.30
408,499,637.61

2560
53,615,510.03
19,383,472.32
12,596,837.33
85,595,819.68

(หน่วย:บาท)
2559
73,089,511.56
17,589,961.17
724,502.64
91,403,975.37

รวม ค่าตอบแทน

หมายเหตุ 16 ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

หมายเหตุ 17 ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ค่าแก๊สและน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

หมายเหตุ 18 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์
รวม ค่าสาธารณูปโภค

2560
23,852,474.33
2,652,866.31
10,075,057.24
1,694,767.66
9,102,260.00
47,377,425.54

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

2560
9,603,147.14
31,156,051.02
17,848.91
   40,777,047.07

(หน่วย:บาท)
2559
8,136,102.93
24,718,561.09
17,848.91
16,600.00
32,889,112.93

2560
7,129,962.38
8,832,785.00
41,665.00
       12,340.00
595,446.00
   16,612,198.38

(หน่วย:บาท)
2559
12,513,948.45
7,942,120.00
72,690.00
     538,350.00
4,432.00
21,071,540.45

หมายเหตุ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

หมายเหตุ 20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน – ภาคครัวเรือน  
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงาน –  ภาคธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - ธุรกิจภาคเอกชน
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ
แผนงบประมาณ 2560
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบสุทธิ

การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

คงเหลือ

1,012,908,899.79
- 1,012,984,749.79
(75,850.00)
565,721,589.26 4,646,000.00 10,416,811.81 406,259,327.22 144,399,450.23
36,250,162.14
36,228,319.84
21,842.30
11,937,100.00 1,779,114.00
10,066,409.60
91,576.40
4,667.74
4,667.74
1,626,822,418.93 6,425,114.00 10,416,811.81 1,465,543,474.19 144,437,018.93

งบประมาณเบิกแทนกัน (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
งบดําเนินงาน
4,613,604.04
งบรายจายอื่น
70,838,074.24 1,700,000.00
รวม
75,451,678.28 1,700,000.00

350,000.00
350,000.00

4,548,587.60
66,052,265.48
70,600,853.08

65,016.44
2,735,808.76
2,800,825.20

งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
งบดําเนินงาน
10,375,527.01
10,216,792.27
158,734.74
งบรายจายอื่น
1,590,918.00
1,576,311.52
14,606.48
รวม
11,966,445.01
- 11,793,103.79
173,341.22
รวมเบิกแทนสวนราชการอื่น 87,418,123.29 1,700,000.00 350,000.00 82,393,956.87 2,974,166.42
รวมทั้งสิ้น
1,714,240,542.22 8,125,114.00 10,766,811.81 1,547,937,431.06 147,411,185.35
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายการ
แผนงบประมาณ กอนป 2560
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบสุทธิ

เบิกจาย

คงเหลือ

26,287,274.01
1,337,575.00
51,303,624.00
200,000.00
79,128,473.01

24,842,921.03
1,315,861.00
37,650,624.00
200,000.00
64,009,406.03

1,444,352.98
21,714.00
13,653,000.00
15,119,066.98
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
แผนงบประมาณ 2559
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบสุทธิ

การสํารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจาย

991,601,935.95
- 991,714,253.70
488,906,584.00 9,939,344.82 15,308,209.27 455,551,755.81
49,346,464.36
- 35,960,000.00
13,245,050.50
10,658,600.00 1,337,575.00
9,309,525.00
153,105.00
153,105.00
1,540,666,689.31 11,276,919.82 51,268,209.27 1,469,973,690.01

งบประมาณเบิกแทนกัน (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
งบดําเนินงาน
2,176,843.05
งบรายจายอื่น
23,510,698.03
รวม
25,687,541.08

-

-

คงเหลือ
(112,317.75)
8,107,274.10
141,413.86
11,500.00
8,147,870.21

2,176,840.80
23,303,708.31
25,480,549.11

2.25
206,989.72
206,991.97

งบประมาณเบิกแทนกัน (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด)
งบรายจายอื่น
47,894,313.00
230,000.00
46,842,351.33
รวม
47,894,313.00
- 230,000.00 46,842,351.33

821,961.67
821,961.67

งบประมาณเบิกแทนกัน (สํานักงานกิจการยุติธรรม)
งบดําเนินงาน
13,289,645.13
งบอุดหนุน
2,742,300.00
รวม
16,031,945.13

13,098,462.60
2,742,300.00
15,840,762.60

191,182.53
191,182.53

งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ)
งบดําเนินงาน
4,961,372.74
4,913,782.21
งบรายจายอื่น
749,490.00
742,563.60
งบลงทุน
3,600.00
3,600.00
รวม
5,714,462.74
5,659,945.81
รวมเบิกแทนสวนราชการอื่น 95,328,261.95
- 230,000.00 93,823,608.85
รวมทั้งสิ้น
1,635,994,951.26 11,276,919.82 51,498,209.27 1,563,797,298.86

47,590.53
6,926.40
54,516.93
1,274,653.10
9,422,523.31
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป กอนปงบประมาณ พ.ศ.2559
รายการ
แผนงบประมาณ กอนป2559
งบดําเนินงาน
งบอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
รวม

งบสุทธิ
16,897,508.58
1,518,759.70
108,851,000.00
2,319,408.60
129,586,676.88

เบิกจาย

คงเหลือ

15,827,611.71
1,508,119.00
93,454,876.00
329,408.60
111,120,015.31

1,069,896.87
10,640.70
15,396,124.00
1,990,000.00
18,466,661.57
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(หน่วย : บาท)
2560			
2559

			
หมายเหตุ
รายไดแผนดินที่จัดเก็บ
รายไดแผนดิน–ภาษี
                       รายไดแผนดิน–นอกจากภาษี
      17,097,410.57
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บสุทธิ
17,097,410.57
รายไดแผนดินนําสงคลัง		 17,130,226.57
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง				
(32,816.00)
ปรับ  รายไดแผนดินรอนําสงคลัง
    รายการรายไดแผนดินสุทธิ		
(32,816.00)
รายไดแผนดิน–ภาษี
รายไดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
รายไดคาปรับภาษี
รวม รายไดแผนดิน–ภาษี		
รายไดแผนดิน–นอกจากภาษี
รายไดจากการขายสินคาและบริการ		
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น
รวม รายไดแผนดิน–นอกจากภาษี		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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                                              -		

985,796.11
       93,429.12
16,018,185.34
17,097,410.57

12,738,658.32
12,738,658.32
12,738,658.32
  12,758,769.64
(20,111.32)
      (20,111.32)

        116.82
        202.00
318.82

1,510,977.56
  118,268.19
  11,109,093.75
12,738,339.50

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

ต้นทุนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2559
ชื่อกิจกรรม
การตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัด
การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมและสอดส่อง
รวม

จ�ำนวนเงินที่ใช้ (บาท) ผลการด�ำเนินงาน (ราย)
42,101,205.98
69,457
978,893,061.92
66,525
7,411,565.98
100,760
802,033,955.31
194,857
1,830,439,789.19
431,599

ต้นทุนต่อหน่วย
606.15
14,714.66
73.56
4,116.01
4,241.07
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ผลงานที่ส�ำคัญ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

1

ระบบงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

1.1 โครงการสร้ า งงานสร้ า งอาชี พ ให้ กั บ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของกรม
คุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินโครงการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้กับผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดทุกกลุ่ม
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ทีไ่ ม่มอี าชีพหรือประกอบ
อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ หรือมีอาชีพแต่รายได้
ไม่พอใช้จ่าย ที่มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ
เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดได้มอี าชีพ สร้างรายได้เลีย้ งตนเอง
และหรือครอบครัว จะได้สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมได้
เป็นการป้องกันการหวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมคุมประพฤติ
ได้ด�ำเนินการโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้กระท�ำผิดรวมถึงได้เชิญชวนและจัดประชุมหารือ
ร่วมกับสถานประกอบการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ให้ โ อกาสรั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด เข้ า ท� ำ งานตามนโยบาย
1 ส�ำนักงานฯ 1 สถานประกอบการ ในทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ปรากฏรายละเอียดดังนี้
1) การสร้างงานสร้างอาชีพให้กบั ผูก้ ระท�ำผิด
พบว่ า ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า งการ
คุมความประพฤติ ว่างงาน/ประกอบอาชีพไม่เป็น
กิจจะลักษณะ จ�ำนวน 10,250 ราย ซึง่ จากการรวบรวม
และประมวลผลการด�ำเนินงาน จากระบบรับ-ส่ง
รายงานสถิ ติ ก รมคุ ม ประพฤติ (e-Documents)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีส�ำนักงานคุมประพฤติ
จ�ำนวน 120 แห่ง รายงานผลการด�ำเนินงานปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้
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- ผู้ถูกคุมความประพฤติมีงานท�ำ/ได้รับ
การศึกษา จ�ำนวน 4,442 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.42
จ�ำแนกเป็นประกอบอาชีพอิสระ จ�ำนวน 3,432 ราย
ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ จ�ำนวน 784 ราย
หน่วยงานราชการ จ�ำนวน 60 ราย และได้รับการ
ศึกษาต่อ จ�ำนวน 166 ราย
- ส�ำนักงานคุมประพฤติได้ดำ� เนินการสร้าง
แรงจูงใจผู้ถูกคุมความประพฤติที่ว่างงาน/ประกอบ
อาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ จ�ำนวน 4,672 ราย
2) ผลการสรรหาสถานประกอบการที่ยินดี
รับผู้กระท�ำผิดเข้าท�ำงาน (1 ส�ำนักงานฯ 1 สถาน
ประกอบการ) ตามโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
ขณะนี้ได้มีส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 109 แห่ง
รายงานผลการสรรหาสถานประกอบการที่ยินดีรับ
ผู้กระท�ำผิดเข้าท�ำงาน เพื่อผลักดันการจ้างงานสู่
ภาคเอกชน จ�ำนวน 73 จังหวัด จ�ำนวน 247 สถาน
ประกอบการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
		

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
ได้ด�ำเนินการสร้างแรงจูงใจ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ว่างงาน/
ประกอบอาชีพไม่เป็นกิจจะลักษณะ
จ�ำนวน 4,672 ราย

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

1.2 โครงการบ้านกึ่งวิถี
บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ เป็นสถานที่
รองรับผู้ต้องหาหรือผู้กระท�ำผิดในทุกภารกิจของ
กรมคุมประพฤติ ทีม่ คี วามสมัครใจเข้าอยูใ่ นความดูแล
ของบ้านกึง่ วิถี ได้แก่ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ ผูพ้ น้ จาก
การคุ ม ความประพฤติ ทั้ง ที่เ ป็นเด็กและเยาวชน
ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
จ�ำคุก ผูอ้ ยูร่ ะหว่างการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ได้รับ
การปล่อยตัวเมือ่ พ้นโทษหรือได้รบั พระราชทานอภัยโทษ
เด็ ก และเยาวชนที่ พ ้ น จากการฝึ ก และอบรม
ตามค� ำ พิ พ ากษา ที่ ไ ม่ มี ที่ พั ก อาศั ย หรื อ มี แต่ ยั ง
ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวหรือชุมชนได้
ให้ มี ที่ พั ก อาศั ย ชั่ ว คราว เพื่ อ ให้ ผู ้ เข้ า รั บ บริ ก าร
สามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างมัน่ ใจ รวมทัง้ สนับสนุนด้านการหางาน
และฝึกวิชาชีพ
ผลจากการน�ำระบบบ้านกึ่งวิถีมาใช้ในการ
สงเคราะห์ ช ่ ว ยเหลื อ และแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา มีบา้ นกึง่ วิถี
ที่ได้รับรองให้เป็นบ้านกึ่งวิถีของกรมคุมประพฤติ
จ�ำนวน 123 แห่ง โดยมีผู้เข้าพักอาศัย ประกอบด้วย
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ทั้ ง ในระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ
ระหว่ า งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดและ
ภายหลังปล่อย รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,213 ราย
อนึ่ง ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2560 อาศัยอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 43 นั้น
ได้ก�ำหนดให้ ส�ำนักงานคุมประพฤติ ส�ำรวจและ
เตรี ย มความพร้ อ มพิ จ ารณาสถานที่ เ พื่ อ ให้ ก าร
สงเคราะห์

1.3 โครงการคืนคนดีสู่สังคม
เป็นโครงการที่เน้นการจ้างผู้กระท�ำผิดและ
ผูพ้ น้ โทษทีไ่ ม่มงี านท�ำให้เข้าท�ำงานในหน่วยงานของรัฐ
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน เป็นการชั่วคราวระยะหนึ่ง เป็นการป้องกัน
การหวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ  รวมทั้งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เจตคติ กระตุ้น
และสร้ า งแรงจู ง ใจ ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และผู ้ พ ้ น โทษ
เกิ ด ความต้ อ งการที่ จ ะประกอบอาชี พ เป็ น การ
เตรียมความพร้อมเข้าสูร่ ะบบการท�ำงานแล้วจึงผลักดัน
ให้กลุม่ คนดังกล่าวได้เข้าท�ำงานในสถานประกอบการ
ที่ยินดีรับผู้กระท�ำผิด หรือผู้พ้นโทษเข้าท�ำงาน หรือ
ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระตามความต้องการ
และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยสนับสนุนความรู้
และทุนในการประกอบอาชีพ
ในปีงบประมาณ 2560 กรมคุมประพฤติ
กรมราชทัณฑ์ กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน  
ได้ด�ำเนินการตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมี
ผลการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ด้านการจ้างงาน
กรมคุมประพฤติ จ้างงานในต�ำแหน่งพนักงาน
ธุรการจ�ำนวน 104 ราย ต�ำแหน่ง พนักงานทั่วไป
จ�ำนวน 144 รายและต�ำแหน่งพี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
จ�ำนวน 63 ราย รวม 311 ราย
กรมราชทัณฑ์ จ้างงานในต�ำแหน่งพนักงาน
ขับรถ จ�ำนวน 23 ราย ต�ำแหน่งพนักงานทัว่ ไป จ�ำนวน
178 ราย และต�ำแหน่งพนักงานครูสอนนวด/เสริมสวย
จ�ำนวน 14 ราย รวม 212 ราย
กรมพิ นิ จ และคุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน
จ้างงานในต�ำแหน่งพนักงานทั่วไป จ�ำนวน 192 ราย
2. ด้านการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อม
ผู้พ้นโทษ
ด� ำ เนิ น การฝึ ก อบรมแล้ ว รวม 11 รุ ่ น
มี ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และผู ้ พ ้ น โทษเข้ า ร่ ว มโครงการฯ
จ�ำนวน 1,332 ราย
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บทบาทของงานคุมประพฤติ
ในการแก้ไขปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ กระชับ ฉับไว
และเท่าทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะให้สังคมเกิดสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย

3. ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ
ด�ำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จ�ำนวน  6 รุน่
หลั ก สู ต รช่ า งซ่ อ มเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และเครื่ อ งมื อ
ทางการเกษตร ช่างเชื่อมโลหะ ช่างก่อฉาบและ
ปูกระเบื้อง ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
และอาหารว่างเพื่อการค้าจ�ำนวน 141 ราย
4. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ด�ำเนินการจัดท�ำแผ่นพับ จ�ำนวน 1,000 แผ่น
โปสเตอร์ จ�ำนวน 1,000 แผ่น และสปอตโทรทัศน์
จ�ำนวน 2 ตอน
5. ด้านการติดตามผลการจ้างงานในระดับ
พื้นที่
ด�ำเนินการติดตามผลการจ้างงานในทุกภาค
ทั่วประเทศ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง อุบลราชธานี ยโสธร สุโขทัย
ก�ำแพงเพชร เชียงราย พะเยา นครปฐม ราชบุรี ตรัง
และพัทลุง โดยสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน ผู้แทน
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และ
ผู้ได้รับการจ้างงานพบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี
และควรด�ำเนินการต่อเนื่องต่อไป
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1.4 โครงการสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ ง
“บทบาทของงานคุม ประพฤติในการแก้ไข
ปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ”
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 กรมคุมประพฤติ
ได้จดั งานสัมมนาทางวิชาการ เรือ่ ง “บทบาทของงาน
คุมประพฤติในการแก้ไขปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ”
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
มหานคร ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนบทบาท
ของงานคุมประพฤติในปัจจุบันและค้นหาแนวทาง
เกี่ยวกับบทบาทของงานคุมประพฤติในการแก้ไข
ปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำให้มีประสิทธิภาพ กระชับ
ฉับไว และเท่าทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะ
ให้สังคมเกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัย รวมทั้ง
มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในระบบงานคุ ม ประพฤติ แ ละ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในภาพรวม โดยการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practice)
และถอดบทเรี ย นจากระบบงานคุ ม ประพฤติ
และการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด แบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว
ในต่างประเทศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมอง
ของผู ้ บ ริ ห ารจากหน่ ว ยงานต� ำ รวจ อั ย การ ศาล
และนั ก วิ ช าการผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า นอาชญาวิ ท ยา
และกระบวนการยุติธรรม
นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ให้ เ กี ย รติ ม ากล่ า วเปิ ด
การสัมมนา กิจกรรมในการสัมมนา ประกอบด้วย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “Roles and Responsibilities of Probation Officers in the U.S.”
โดย Legat John M. Schachnovsky, ส�ำนักงาน
ต�ำรวจสอบสวนกลางของสหรัฐอมริกา (Federal
Bureau Investigation - FBI) การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “International Patterns in the Use
of Probation and Other Sanctions” โดย
Dr. Matti Joutsen, Special Advisor, สถาบัน
เพื่ อ การยุ ติ ธ รรมแห่ ง ประเทศไทย (Thailand
Institute of Justice – TIJ) และการอภิปราย
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เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ
ในประเทศไทย” โดย พลต� ำ รวจโท ฐิ ติ ร าช
หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง
ร้ อ ยต� ำ รวจโท ดร.อุ ทั ย อาทิ เวช อั ย การพิ เ ศษ
ฝ่ า ยพั ฒ นากฎหมาย ดร.ศุ ภ กิ จ แย้ ม ประชา
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา
รศ. ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาชญา
วิทยาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีนายแทนคุณ
จิตต์อิสระ เป็นผู้ด�ำเนินการอภิปราย
ผลการสั ม มนาสรุ ป ได้ ว ่ า พนั ก งาน
คุมประพฤติมี 2 บทบาท คือ การบังคับใช้กฎหมาย
และสังคมสงเคราะห์ แล้วแต่บริบทของแต่ละประเทศ
อาทิ สหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย
ในขณะทีป่ ระเทศในภูมภิ าคยุโรปจะมุง่ เน้นการแก้ไข
ฟื้นฟูเป็นหลัก ส�ำหรับประเทศไทย ในทางนโยบาย
และทางปฏิ บั ติ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะต้ อ งท� ำ
หน้าที่ทั้ง 2 บทบาทควบคู่กันไป กล่าวคือ ต้องแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในวิสัยที่สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้
แต่กรณีที่มีการละเมิดเงื่อนไข แม้ว่าพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มิได้กำ� หนดบทบาทพนักงาน
คุมประพฤติไปในทิศทางการบังคับใช้กฎหมาย เช่น
การพกพาอาวุธ หรือการให้อ�ำนาจจับกุม จึงอาจ
มีความจ�ำเป็นที่จะต้องพิจารณาบทบาทดังกล่าว
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ส� ำ คั ญ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพนักงาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จ ะ ต ้ อ ง มี
บทบาทอะไร แต่ อ ยู ่ ที่ ว ่ า
พ นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
ควรแสดงบทบาทอะไร
ในสถานการณ์ใด เพื่อแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำให้เป็นคนดี
กลับคืนสู่สังคมและปกป้อง
สังคมให้ปลอดภัย

1.5 การจัดท�ำบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการ
ประสานการจับกุมผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่ ผิ ด เงื่ อ นไขและศาลมี ห มายจั บ และการ
เชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมคุมประพฤติกับ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรมคุมประพฤติ ตระหนักในความรับผิดชอบ
ต่อความปลอดภัยของชุมชน จึงได้ปรับบทบาทภารกิจ
เพือ่ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในการเป็นหลักประกัน
ด้ า นความปลอดภั ย ให้ กั บ ชุ ม ชนและสร้ า งสมดุ ล
ระหว่างการแก้ไขฟืน้ ฟูและการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยการ
ประสานความร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ในการประสานการจั บ กุ ม ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
ที่ผิดเงื่อนไขและศาลมีหมายจับและการเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท�ำให้การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันไม่มกี ารละเว้น และ
เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติในการใช้ฐานข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติ
ของกรมคุมประพฤติเพือ่ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวน
ป้ อ งกั น และปราบปรามอาชญากรรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพท�ำให้กรมคุมประพฤติและส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติได้บรรลุข้อตกลงและลงนามร่วมกัน
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ในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการประสานการจั บ กุ ม
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ ผิ ด เงื่ อ นไขและศาล
มี ห มายจั บ และการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เมื่ อ วั น ที่ 27 การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง
กันยายน 2560 ณ ห้องรับรอง 1 ส�ำนักงานต�ำรวจ
และค่าเช่าที่พัก แก่ล่าม
แห่งชาติ
1.6 การจัดท�ำอนุบัญญัติ
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ
กฎหมายล�ำดับรองออกตามพระราชบัญญัติคุม
ประพฤติ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 19 ฉบับ มีราย
ละเอียดดังนี้
1. มีผลบังคับใช้แล้ว จ�ำนวน 14 ฉบับ
		 1) กฎกระทรวงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูก
คุมความประพฤติตามเงือ่ นไขทีศ่ าลหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอ�ำนาจสั่ง พ.ศ. 2560
2) กฎกระทรวงแบบบั ต รประจ� ำ ตั ว
พนักงานคุมประพฤติ พ.ศ. 2560
3) กฎกระทรวงแบบบั ต รประจ� ำ ตั ว
อาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2560
4) กฎกระทรวงก�ำหนดบุคคล ซึ่งอาจ
ได้ รั บ การสงเคราะห์ จ ากพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
พ.ศ. 2561
5) ประกาศกระทรวงยุ ติ ธ รรม เรื่ อ ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการตรวจหรื อ
ทดสอบว่าผู้รับการตรวจหรือทดสอบมียาเสพติด
อยู่ในร่างกายหรือไม่ พ.ศ. 2560
6) ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
บทบาทและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านของอาสาสมั ค ร
คุ ม ประพฤติ แ ละบทบาทของภาคประชาชน
พ.ศ. 2560
7) ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ
พ.ศ. 2560
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8) ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การคุ ม
ความประพฤติ พ.ศ. 2560
9) ระเบี ย บกระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า ด้ ว ย
การสงเคราะห์ พ.ศ. 2560
10) ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
เงิ น เพิ่ ม ส� ำ หรั บ ต� ำ แหน่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
พ.ศ. 2561
11) ระเบี ย บกรมคุ ม ประพฤติ ว ่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการจ� ำ แนกผู ้ ถู ก
สืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และบุคคล
ที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ�ำนาจมีค�ำสั่ง พ.ศ. 2561
12) ระเบี ย บกรมคุ ม ประพฤติ ว ่ า ด้ ว ย
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ แผนการ
คุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟืน้ ฟู พ.ศ. 2560
13) ระเบียบกรมคุมประพฤติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการท�ำงานบริการ
สังคมหรือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
14) ระเบี ย บกรมคุ ม ประพฤติ ว ่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการด�ำเนินการเพื่อสร้าง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. 2560
2. อยู ่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของ
กระทรวงการคลังเพื่อให้ความเห็นชอบ จ�ำนวน
3 ฉบับ
1) ร่างระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วย
การจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าทีพ่ กั
แก่ล่ามที่กรมคุมประพฤติจัดหาให้ พ.ศ. ....
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2) ร่างระเบียบกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วย
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู ้ ป ระสานงานและบุ ค คล
ที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ สร้ า ง
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ พ.ศ. ....
3) ร่างระเบียบกระทรวงยุตธิ รรม ว่าด้วย
การจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ พ.ศ. ....
3. อยู่ในระหว่างน�ำเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาลงนาม จ�ำนวน 1 ฉบับ
1) ร่างระเบียบคณะกรรมการคุมประพฤติ
ว่ า ด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ พ.ศ. ...
4. อยู่ระหว่างยกร่างประกาศกระทรวง
ยุติธรรม จ�ำนวน 1 ฉบับ
1) ร่างประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง
ก�ำหนดสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคล ตาม
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

ในแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ในปี ที่ ผ ่ า นมา
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ จั ด /เข้ า ร่ ว มโครงการที่ แ สดง
ให้เห็นว่ากรมคุมประพฤติ ประเทศไทย สามารถ
เป็นแบบอย่างได้ในเวทีสากล ดังนี้
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร The Third
Country Training Programme (TCTP) for
Development of Effective Communitybased Treatment of Offenders in the CLMV
Countries ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 24 กุมภาพันธ์
2560 ณ กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
องค์ ก ารความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
แห่งญี่ปุ่น (JICA) เล็งเห็นว่า กรมคุมประพฤติมีความ
เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิดในชุมชนและเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประเทศ
กลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)
ในการพัฒนาระบบดังกล่าว กรมคุมประพฤติจงึ ร่วมกับ
JICA และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)
1.7 ความร่ ว มมื อ ด้ า นงานคุ ม ประพฤติ จัดการฝึกอบรม TCTP ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้ประเทศกลุม่
ระหว่างประเทศ
CLMV สามารถพั ฒ นาและจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า น
จากนโยบายเชิ ง รุ ก ของกรมคุ ม ประพฤติ การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชนที่ เ หมาะสม
เพื่ อ เตรี ย มรั บ การเข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น กรม กับประเทศตนเอง
คุมประพฤติได้ริเริ่มจัดการประชุม ASEAN Plus
Three Conference on Probation and Non custodial Measures ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือ
ซึ่งภายหลังก่อให้เกิด Roadmap for ASEAN Plus
ด้านการคุมประพฤติ
Three on Probation and Non - custodial
Measures อันเป็นแผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
และมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
การคุ ม ประพฤติแ ละมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นบวกสามที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ส่งเสริมความร่วมมือภายในภูมิภาค และลดความ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
เหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา
ความร่วมมือภายในภูมิภาค
ในแต่ละประเทศสมาชิก Roadmap ดังกล่าวถือเป็น
ทีม่ าของเวทีประชุมและสัมมนาวิชาการต่าง ๆ ทีน่ ำ� มา
ซึ่งการสนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อลดช่องว่าง
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กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย การ
บรรยายถึ ง ความส� ำ คั ญ ของข้ อ ก� ำ หนดโตเกี ย ว
และการส่ ง เสริ ม มาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว โดย
ผู้เชี่ยวชาญจากกระบวนการยุติธรรมไทย การศึกษา
ดูงานในพื้นที่ ได้แก่ การท�ำงานบริการสังคมโดย
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เยี่ ย มชมการด� ำ เนิ น การของเรื อ นจ� ำ กลางจั ง หวั ด
เชียงรายและเรือนจ�ำชัว่ คราวดอยราง และส�ำนักงาน
คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครซึ่ ง เป็ น ส� ำ นั ก งาน
ในเขตพื้นที่ที่มีบุคคลต่างด้าวอาศัยอยู่จ�ำนวนมาก
การฝึ ก อบรมนี้ นอกจากจะเป็ น โอกาสอั น ดี ใ ห้
กรมคุมประพฤติไทยมีบทบาทในฐานะผู้น�ำระดับ
อนุภูมิภาคแล้ว ยังเป็นเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ซึ่งท้ายที่สุด
จะยังประโยชน์แก่งานคุมประพฤติทั่วทั้งภูมิภาค
อาเซียน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากการฝึกอบรม
ปี ที่ 1 สถาบั น UNAFEI จึ ง ได้ จั ด การสั ม มนา
ติดตามผลขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560
ณ สถาบัน UNAFEI กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย
มีผู้แทนจากกรมคุมประพฤติจ�ำนวน 4 ราย น�ำโดย
นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็น
หัวหน้าคณะ

พัฒนาระบบ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
นานาชาติ
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รายงานประจำ�ปี 2560

2. The 3rd World Congress on
Probation ระหว่างวันที่ 12– 14 กันยายน 2560
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ในปีนจี้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 3 ในหัวข้อ Development of Probation and the Role of the
Community ผู ้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย
นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชนจากทัว่ โลกมากกว่า 30 ประเทศ
กว่า 300 คน
ในการประชุมครั้งนี้ได้เรียนเชิญ พ.ต.อ. ดร.
ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ (ปัจจุบัน
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์) ร่วมอภิปราย
กับผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศต่างๆ ในหัวข้อ “Development of Probation in ASEAN countries”
ส�ำหรับการประชุมกลุ่มย่อย นางกรกช นาควิเชตร
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ น�ำเสนอผลงาน
เรื่อง “The Development of Policies and
Practices” และนางยศวันต์ บริบรู ณ์ธนา เลขานุการ
กรมคุมประพฤติ ได้น�ำเสนอเรื่อง “Thailand : the
Introduction and Development of Probation
and Community Corrections System” โดย
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเหมื อ นและความแตกต่ า ง
ในการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการประชุมครัง้ นีย้ งั มี การประชุมอาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ เ อเชี ย ครั้ ง ที่ 2 (The 2 nd Asia
Volunteer Probation Officers Meeting)
ในวั น ที่ 12 กั น ยายน 2560 เพื่ อ พั ฒ นาระบบ
อาสาสมัครคุมประพฤติและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
อาสาสมัครคุมประพฤตินานาชาติ โดยมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้าร่วมจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
เกาหลี สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย
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นางยศวั น ต์ บริ บู ร ณ์ ธ นา เลขานุ ก าร
กรมคุมประพฤติ และนายประสิทธิ์ กลิน่ ยวง ตัวแทน
อาสาสมัครคุมประพฤตินำ� เสนอข้อมูลปัจจุบนั เกีย่ วกับ
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ไ ทย พร้ อ มทั้ ง ร่ ว มหารื อ
เกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินงานตามปฏิญญาโตเกียว
ทีม่ กี ารรับรองจากการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ
ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1
การแลกเปลี่ยนการศึกษาระบบคุมประพฤติและ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับต่างประเทศ
1. โครงการแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรด้ า น
การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ระหว่ า งประเทศใน
อาเซียนบวกสามระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 19
กันยายน 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ
สาธารณรัฐสิงคโปร์
กรมคุมประพฤติได้จดั ส่งบุคลากร 3 ราย ได้แก่
นางวิ ไ ลลั ก ษณ์ บุ น นาค พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ช�ำนาญการพิเศษ 2 นางสาวอาทิตยา ระวีประยูรบุตร
พนักงานคุมประพฤติชำ� นาญการ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2 และนายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก พั ฒ นา
การคุมประพฤติ เข้าฝึกปฏิบตั งิ าน ณ กรมพักการลงโทษ
และการคุมประพฤติ (Parole and Probation
Administration) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และจัดส่ง
บุคลากร 3 ราย ได้แก่ นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุมชน (ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
พัฒนาการคุมประพฤติ) นางสาวจันทร์จิรา สังข์พิชัย
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ ส�ำนักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 และนางสาวอัญมณี
ตันรัตนะ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ส�ำนัก
พัฒนาการคุมประพฤติ เข้าฝึกปฏิบตั งิ าน ณ หน่วยงาน
คุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน (Probation
and Community Rehabilitation Service)
สาธารณรัฐสิงคโปร์

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน
ของการฝึกปฏิบัติงาน
ความรู้ที่ได้รับมีคุณค่าอย่างมาก
ในการน�ำมาพัฒนา
และปรับปรุงระบบงาน
คุมประพฤติของไทยต่อไป

ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดื อ น
ของการฝึกปฏิบัติงาน คณะผู้แทนกรมคุมประพฤติ
ได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานของทั้ง 2 ประเทศ
อย่างอบอุ่น ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน
มีคุณค่าอย่างมากในการน�ำมาพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงานคุมประพฤติของไทยต่อไป
1.8 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานที่ เ พื่ อ การ
ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบ
ควบคุมตัวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบในการด�ำเนินการบ�ำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และ
มี ห น่ ว ยงานพหุ ภ าคี ร ่ ว มด� ำ เนิ น งานเป็ น สถานที่
เพื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบ
ควบคุมตัว ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ
กองบัญชาการกองทัพไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
และกรมการปกครอง ดังนัน้ เพือ่ ให้สถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแต่ละแห่งด�ำเนินการบ�ำบัด
ฟื้นฟูฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐาน
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ส�ำหรับสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ในระบบบังคับบ�ำบัด จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้กลไกในการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาระบบงานภายในของสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร
ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ
และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ครอบคลุ ม ในเชิง โครงสร้างและกระบวนการของ
การให้บริการบ�ำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการที่ดีทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านอาชีพ โดย
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีอธิบดี
กรมการแพทย์ เ ป็ น ประธานคณะอนุ ก รรมการฯ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติที่อธิบดีกรมคุมประพฤติ
มอบหมาย เป็นรองประธานฯ และผูแ้ ทนของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผูต้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น โดยมี
ผูแ้ ทนกองพัฒนาการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
กรมคุมประพฤติเป็นเลขานุการฯ ทัง้ นี้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 มี ส ถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพ จ�ำนวน 3 แห่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพ
และต่ออายุการรับรองคุณภาพ จ�ำนวน 30 แห่ง
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพ
และต่ออายุการรับรองคุณภาพ จ�ำนวน 10 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น 43 แห่ง
ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่เพื่อ
การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ ผ ่ า นการ
รับรองคุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพตาม
ข้อก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับสถานที่เพื่อ

74

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติยศ
ให้กับสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัวที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพและต่ออายุการรับรอง
คุณภาพทั้ง 43 แห่ง
ในงานประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรมจึ ง ได้ จั ด พิ ธี ม อบโล่ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ย ศให้ กั บ
สถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
แบบควบคุมตัวทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพและต่ออายุ
การรับรองคุณภาพทัง้ 43 แห่ง ในงานประชุมวิชาการ
ยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 18 ปี 2560 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอิมเพ็ค คอนเวนชัน่
เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
โดยมี ศ าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ เ กษม
วั ฒ นชั ย องคมนตรี ประธานในพิ ธี เ ป็ น ผู ้ ม อบโล่
และนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
เป็นผูเ้ ชิญผูแ้ ทนสถานทีเ่ พือ่ การบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัวรับมอบโล่จากประธาน
ในพิธี
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2

การบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม
ดูแลช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด

การอบรมให้ความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ น
การบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในพื้นที่
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเรือ่ งมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟืน้ ฟู
ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ในชุมชนและบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคประชาสั ง คมในการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ติ ด ตาม
ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในพื้นที่
โดยด�ำเนินการจัดโครงการในเดือนธันวาคม 2559
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท
สุพรรณบุรี เชียงราย ระนอง และตาก มีอาสาสมัคร

คุมประพฤติเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 504 คน ได้รับ
ความรู ้ ใ นเรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเรือ่ งมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟืน้ ฟู
ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ในชุ ม ชน และได้ ก� ำ หนดแผนการขั บ เคลื่ อ นการ
บูรณาการในระดับระดับพื้นที่ รวมทั้งน�ำเครือข่าย
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2.2 โครงการน� ำ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น สั ง คม
ให้ปลอดอาชญากรรม
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการบูรณาการการแก้ไข
ฟืน้ ฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
ในชุมชนและให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม โดยด�ำเนินการ
จัดอบรมในเดือนธันวาคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ์
2560 ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ
นครสวรรค์ ชัยภูมิ ฉะเชิงเทรา และสงขลา มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 817 คน ได้รับ
ความรู ้ ใ นเรื่ อ งการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เรือ่ งมาตรการบูรณาการการแก้ไขฟืน้ ฟู
ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ในชุมชน และก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารของอาสาสมัคร
คุมประพฤติในการขับเคลือ่ นการมีสว่ นร่วมในการป้องกัน
ที่เป็นอาสาสมัครอื่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ สังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ใช้งบประมาณ
ด�ำเนินงานแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและ ทั้งสิ้น จ�ำนวน 817,025 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่น
สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น เจ็ดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)
จ�ำนวน 990,965 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าร้อย
หกสิบห้าบาทถ้วน)

ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันสังคม
ให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม
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และยะลา มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 876 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาท
2.3 โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ใ ห ้ อ า ส า ส มั ค ร หน้าทีแ่ ละแนวทางในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแล
คุมประพฤติ มีสว่ นร่วมในการดูแลเป้าหมาย ผูก้ ระท�ำผิดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
และผู้กระท�ำผิดในคดีความมั่นคง รวมทั้งมีแนวทาง
มั่นคง
ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยุติธรรม ในการประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้กระท�ำผิด
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นภารกิ จ คุ ม ประพฤติ ดังกล่าว ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านการประกอบ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท�ำผิด
ในคดีความมั่นคงให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่าง
ปกติสขุ และมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ รัฐ รวมถึงการบูรณาการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการประกอบอาชี พ แก่
ผูก้ ระท�ำผิดในคดีความมัน่ คง โดยด�ำเนินการจัดอบรม
ในเดื อ นสิ ง หาคมและกั น ยายน 2560 ในพื้ น ที่
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส สตูล สงขลา ปัตตานี
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อาชี พจากหน่ วยงานภาครัฐ ให้สามารถด�ำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสขุ ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ จ�ำนวน
2,187,681 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
2.4 โครงการรวมพลคนคุ ม ประพฤติ
ป้องกันภัยอาชญากรรม ภายใต้โครงการ
ประชารัฐร่วมใจป้องกันภัยอาชญากรรม
โครงการรวมพลคนคุมประพฤติ ป้องกัน
ภัยอาชญากรรมภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ
ป้องกันภัอาชญากรรม เป็นโครงการที่ด�ำเนินการ
ตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและตามบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการจั ด ให้ ผู ้ ถู ก คุ ม ความ
ประพฤติท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดระหว่างส�ำนักงาน
ต� ำ รวจแห่ ง ชาติ กั บ กรมคุ ม ประพฤติ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม เมื่ อ วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดมีโอกาสท�ำงานทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยการป้องกันภัยอาชญากรรม
และเพื่ อ กระตุ ้ น ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ตระหนั ก ถึ ง ความ
รับผิดชอบและมีจิตส�ำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและ
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สังคมมากยิง่ ขึน้ ซึง่ มีการจัดให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ
ท�ำงานบริการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเกี่ยวกับ
การร่วมป้องกันภัยอาชญากรรม และการอ�ำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน อีกทั้ง
เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ
ไปสู่สาธารณชน และสนับสนุนการท�ำงานบริการ
สังคมของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยด�ำเนินการ
จัดโครงการกิจกรรมอาสาจราจร ภายใต้โครงการ
ประชารัฐร่วมใจ ป้องกันภัยอาชญากรรมในช่วงเดือน
กันยายน 2559 ในพื้นที่จังหวัด 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัด
ฉะเชิงเทราจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
1,112 คน ใช้งบประมาณทัง้ สิน้ จ�ำนวน 116,000 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
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3

การพั ฒนาระบบเทคโนโลยี

3.1 การปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ
กรมคุ ม ประพฤติ ใ นรู ป แบบ Web Application
ซึง่ เริม่ ใช้งานมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ.2552 ปัจจุบนั
ความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลคดีของส�ำนักงาน
มีเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระบวนงานตามภารกิจมีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ความต้องการ
ใช้ข้อมูลเชิงบริหารของผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับ การน�ำเข้าข้อมูล
ในระบบสารสนเทศด้านยาเสพติด
ที่ซ�้ำซ้อน แต่ระบบสารสนเทศ
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ม่ ต อบสนอง
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจที่
เปลี่ ย นแปลงตามสถานการณ์
ความต้องการทั้งทางด้านข้อมูล
ส�ำหรับการบริหาร รวมทั้งการ
ปฏิ บั ติ ง านเชิ ง บู ร ณาการกั บ
หน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการ
พัฒนาโครงการระบบฐานข้อมูล
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
ที่ ต ้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ
ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
ต ล อ ด จ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ
กรมคุมประพฤติกบั ฐานข้อมูลอืน่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ของกรมคุ ม ประพฤติ ดั ง นั้ น
กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง เห็ น ควร
ด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ซึง่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 กรมคุมประพฤติ ได้รับอนุมัติเงินดอกเบี้ย
อันเกิดจากเงินกลางประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วงเงิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
เพื่อด�ำเนินการ “โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศของกรมคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
ฐานข้อมูลกลางด้านการบ�ำบัดรักษาผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ของประเทศ” ซึง่ การด�ำเนินการโครงการดังกล่าว ได้มี
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การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลงานฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดไปยังฐานข้อมูลกลางด้านการบ�ำบัด
รักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ การปรับปรุง
แก้ไขโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
งานคุมประพฤติเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 การปรับปรุงแก้ไขงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด งานสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
งานกิจกรรมชุมชน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ ดังกล่าวจะช่วยลดความซ�้ำซ้อน
ในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (Users) ในการน�ำเข้า
ข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศกรมคุ ม ประพฤติ แ ละ
ระบบรายงาน บสต. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้ า นคดี โ ดยเพิ่ ม เติ ม การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สอดรั บ กั บ
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 ระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (Users) ในส่วนของการดึงข้อมูลจากระบบ
ไปใช้ในการบริหารงานภายในส�ำนักงานคุมประพฤติ

DOP Service เป็นแอพลิเคชั่นส�ำหรับ
การให้ บ ริ ก ารผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ โ ดยตรง
โดยมีรายละเอียดของเนือ้ หาทีผ่ ถู้ กู คุมความประพฤติ
สามารถตรวจสอบก�ำหนดนัดรายงานตัว จ�ำนวน
ชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคมทีท่ ำ� ไปแล้วและจ�ำนวน
ชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคมที่คงเหลือ รวมทั้ง
ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ
DOP APP เป็นแอพลิเคชั่นส�ำหรับให้
บริการกับประชาชนทั่วไป เป็นการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ

3.2 การพัฒนา Mobile Application
กรมคุ ม ประพฤติ ได้ พั ฒ นาแอพลิ เ คชั่ น
ส�ำหรับให้บริการโดยใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Smart Phone) และด� ำ เนิ น การอั พ โหลดไปยั ง
ผู้ให้บริการดาวน์โหลด (Google Play) ส�ำหรับ
ระบบปฏิบัติการ Android เรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน
2 ระบบ คือ

DOP APP เป็นแอพลิเคชั่นส�ำหรับให้บริการกับประชาชนทั่วไป
เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุมประพฤติ
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ระบบการตรวจสอบก�ำหนดนัดรายงานตัว
3.3 ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก� ำ ห น ด นั ด
แบบเรียลไทม์ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://
รายงานตัวแบบเรียลไทม์
เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วย www.probation.go.th/appoint/
อ� ำ นวยความสะดวกให้กับส�ำนักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ ในการตรวจสอบก�ำหนดนัดรายงานตัว
ของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด เป็ น รายวั น เพื่ อ ให้
ส� ำ นั ก งานคุ มประพฤติ ได้ว างแผนรองรับการมา
รายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับ
การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ข้อมูลจากระบบในการ
ติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่มารายงานตัวตาม
ก�ำหนดนัดได้
ระบบดั ง กล่ า วจะเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล มาจาก
ระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
(Department of Probation Information
System : DOPIS)
โ ด ย จ ะ แ ส ด ง ข ้ อ มู ล
ก� ำ หนดนั ด รายงานตั ว
เป็นรายวัน แสดงจ�ำนวน
ผู้ที่มารายงานตัว และ
ยังไม่มารายงานตัว โดย
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
สามารถตรวจสอบ
เ ล ข ท ะ เ บี ย น ค ดี ที่ มี
ก� ำ หนดนั ด รายงานตั ว
รายวั น รายเดื อ น ได้
ผู ้ บ ริ ห า ร ส� ำ นั ก ง า น
สามารถตรวจสอบข้อมูล
และใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา
ระบบงานคุ มประพฤติ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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4

โครงการในพระด�ำริ

4.1 ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการ TO BE
NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ พ.ศ.2560
กรมคุมประพฤติ ได้น้อมน�ำโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการดูแล
และแก้ไขฟืน้ ฟูฯ ผูก้ ระท�ำผิดทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ทัง้ ผูถ้ กู คุมความประพฤติทเี่ ป็นผูใ้ หญ่ เด็กและเยาวชน
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
รวมถึงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบ�ำบัด โดยเริม่ ด�ำเนินการครัง้ แรก ในปี
2557 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันทางจิตใจ
และการพัฒนาทักษะการใช้ชวี ติ ให้หา่ งไกลยาเสพติด
ด้วยกลยุทธ์การเพิ่มพื้นที่ให้เขาเหล่านั้น ได้คิด ได้ท�ำ
และได้แสดงออก จนท�ำให้มองเห็นคุณค่าในตนเอง
ผ่านกระบวนการในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ท� ำ กิ จ กรรมที่ ทั น สมั ย และตรงกั บ ความต้ อ งการ
อาทิเช่น การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ การอบรมป้องกันการเสพซ�ำ้
การอบรมความรู ้ ก ฎหมายสามั ญ ประจ� ำ บ้ า น
ค่ า ยต้ น กล้ า ความดี ค่ า ยลู ก เสื อ ค่ า ยจริ ย ธรรม
การเดิ น รณรงค์ ต ่ อ ต้ า นยาเสพติ ด การปรั บ ปรุ ง
ภู มิ ทั ศ น์ แ ละสภาพแวดล้ อ มของอาคาร/สถานที่
สาธารณะในชุมชน เป็นต้น
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ผลการด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
- ขยายผลการจั ด ตั้ ง และเปิ ด ด� ำ เนิ น งาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติ 50 แห่ง ส่งผลให้ปจั จุบนั กรมคุมประพฤติ
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 87 ชมรม ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ
และมีสมาชิกรวม 31,400 คน (สามหมื่นหนึ่งพัน
สี่ร้อยคน)
- อบรมความรู ้ ก ารด� ำ เนิ น งานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ ให้กับศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานีและส�ำนักงาน
คุมประพฤติ สาขา รวม 33 แห่ง
- สนับสนุนการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กบั ชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสังกัดจ�ำนวน 87 แห่ง เพื่อใช้
จัดกิจกรรมจิตอาสา/งานบริการสังคม/กิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟูฯ ให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการ
มองเห็นคุณค่าในตนเองให้กับสมาชิก
- ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 8 แห่ง
ประกอบด้ ว ย ชมรม TO BE NUMBER ONE
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)
ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8 ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจงั หวัดอุบลราชธานี, นครปฐม, เพชรบุร,ี
พิษณุโลก, ล�ำพูน และเชียงราย เข้าร่วมจัดบูธแสดง
ผลการด�ำเนินงานและเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง
อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ในงาน
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มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ครบรอบ 15 ปี ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม
2560 ณ อาคาร Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT
Forum เมืองทองธานี โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
ได้ มี ก ารทดลองจั ด การประกวดชมรมประเภท
กรมคุมประพฤติ ซึ่งผลการประกวดชมรมที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE
ของส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) และรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 2 ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
4.2 โครงการก� ำ ลั ง ใจในพระด� ำ ริ พ ระเจ้ า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการ
น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
โครงการก�ำลังใจ เป็นโครงการที่สืบเนื่องมา
จากการทีพ่ ระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
ได้มดี ำ� ริให้นอ้ มน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในเรือนจ�ำ ซึง่ ภายหลังจากทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�ำแล้วและเข้ามาอยู่ใน
ความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ทัง้ ในสถานภาพ
ของผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
หรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ ภ ายหลั ง ปล่ อ ย โดย
กรมคุมประพฤติ ได้เริม่ ด�ำเนินงานมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2553 โดยได้มีการจัดท�ำคู่มือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัคร
คุ ม ประพฤติ แ ละเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมเพื่ อ ใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง าน จั ด การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในการด�ำเนินงานตามโครงการฯ และติดตามประเมินผล
การด� ำ เนิ น งาน ปั จ จุ บั น มี พื้ น ที่ เรื อ นจ� ำ ชั่ ว คราว
ทีด่ ำ� เนินการใน 5 จังหวัดน�ำร่อง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท
จังหวัดตราด จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดสุรินทร์

กรมคุมประพฤติ
จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
พนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในการด�ำเนินงานตามโครงการฯ
และติดตามประเมินผล
การด�ำเนินงาน

ส� ำ หรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุมประพฤติได้ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ที่เข้าร่วมโครงการก�ำลังใจ จ�ำนวน 1,287 คน โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในพื้นที่
ส�ำนักงานฯ น�ำร่อง 5 แห่ง จ�ำนวน 467 คน และกระจาย
อยู่ในพื้นที่ของส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
อีกจ�ำนวน 820 คน
ซึง่ ผลการติดตามผูเ้ ข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ
ที่ พั ก อาศั ย ในส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ทั้ ง 5 แห่ ง
จ�ำนวน 467 คนนั้น ได้น�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ จ�ำนวน 390 คน
คิดเป็นร้อยละ 83.51 จากการติดตามส่วนใหญ่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั
การอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งมาปรั บ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น ได้ เช่ น
การประหยั ด อดออม มี ก ารปลู ก พื ช สวนครั ว
ไว้รับประทานในครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งบางราย
น�ำรายได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้ไปถ่ายทอดให้กบั คนในชุมชน
อีกด้วย
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5

การพั ฒนาบุคลากร

ด้วยพระราชบัญญัติการพัฒนาข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ.2551 มี เ จตนารมณ์ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะ
เปลี่ ย นแปลงมุ ม มองต่ อ ระบบบริ ห ารข้ า ราชการ
จากเดิมที่เน้นพัฒนาข้าราชการให้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มาเป็นการใหข้าราชการเป็นผู้รู้รอบรู้ลึก
และเป็นแรงผลักดันต่อความส�ำเร็จขององค์กร รวมทัง้
ให้ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและ
สัมฤทธิผล  
บุคลากรกรมคุมประพฤติ จึงต้องปรับเปลีย่ น
บทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนอง
ต่อภารกิจขององค์การได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นการน�ำหลักสมรรถนะมาประกอบในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้บุคลากร
มีพื้นฐานสมรรถนะตามที่กรมคุมประพฤติก�ำหนด
ด้ ว ยเหตุ นี้ กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก าร
ด�ำเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ หากมี
การพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ งแล้ว บุคลากร
ของกรมคุมประพฤติจะมีคณ
ุ ภาพ และสามารถปฏิบตั ิ
งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อันจะมีผลเชือ่ มโยงไปสูก่ ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นท� ำ ให้ บุ ค ลากรมี ข วั ญ
และก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ
กรมคุมประพฤติยิ่งขึ้นต่อไป
ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ
เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ และเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ ดังนี้
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5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น�ำ 
เป็นโครงการที่มุ่งเน้น การพัฒนาขีดความ
สามารถ และเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้น�ำ  ให้เป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับ หลักการ
บริหารจัดการองค์กรทีด่   ี มีภาวะผูน้ ำ 
� สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด�ำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
พร้อมกับการท�ำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ให้มี
ความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนโดยจัดขึ้นจ�ำนวน
3 รุ ่ น ณ โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น
กรุงเทพมหานคร รวมสิ้น 364 คน ประกอบด้วย
หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติ หัวหน้ากลุม่ งาน และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป
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5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน
คุมประพฤติ รุ่นที่ 35
เป ็ นโ คร ง การ ที่ มุ ่ ง เ น ้ น ให ้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติ มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายเกี่ยวกับ
งานคุมประพฤติ กฎหมายเกีย่ วกับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ม ากมายหลายฉบั บ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องถ่องแท้ มีเทคนิค ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
การบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
น�ำความรูไ้ ปใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด พร้อมกับได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมองค์กร รวมทัง้ การหล่อหลอมความรัก สามัคคี
การเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานงาน
คุมประพฤติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสาน
ความร่วมมือในการท�ำงาน และเพื่อให้สอดรับกับ
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ในการ
เตรียมความพร้อมให้พนักงานคุมประพฤติมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ต่อไป
การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ
ต� ำ แหน่ ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ บ รรจุ ใ หม่ / เปลี่ ย น
สายงาน/โอนมาจากหน่วยงานอืน่ และกลุม่ พนักงาน
ราชการ ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ ทีบ่ รรจุในช่วง
1 ตุลาคม 2558 – 30 เมษายน 2559 รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 51 คน
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5.3 โครงการพัฒนาสมรรถภาพพนักงาน
คุ ม ประพฤติ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติงาน
เป็ น โครงการที่ มุ ่ ง เน้ น ในเรื่ อ งการเตรี ย ม
ความพร้อม การเสริมสร้างสมรรถนะ ให้เป็นผู้ที่มี
ระเบี ย บวิ นั ย มี สุ ข ภาพพลานามั ย และร่ า งกาย
ที่แข็งแรง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะ
พั ฒ นาในด้ า นอื่ น ประกอบกั บ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐาน
และฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว
ด้านยุทธวิธี เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารพั ฒ นา
บุคลิกภาพให้เกิดความน่าเชื่อถือ
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พร้ อ มกั บ ส่ ง เสริ ม การออกก� ำ ลั ง กายก่ อ ให้ เ กิ ด
ความรู ้ รั ก สามั ค คี อั น เป็ น การพั ฒ นาไปสู ่ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ไป
จั ด ขึ้ น จ� ำ นวน 3 รุ ่ น โดยมี ก ลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น
ข้าราชการ และพนักงานราชการ ต�ำแหน่งพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 150 คน
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5.4 การอบรมให้ ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี
แก่บุคลากรของกรมคุมประพฤติ
1) การอบรมการใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ก รมคุ ม
ประพฤติ กรมคุมประพฤติมีการจัดอบรมการน�ำเข้า
ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ เพือ่ พัฒนาเว็บไซต์
ของกรมคุมประพฤติ ส�ำหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างประชาชน
ทั่ ว ไปกั บ กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ อ ย่ า งทั น สมั ย และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ เว็ บ ไซต์ ก รมคุ ม ประพฤติ
ทีพ่ ฒ
ั นาใหม่ สามารถตอบสนองต่อการให้บริการของ
ผู้ใช้บริการ และเพื่อให้สามารถน�ำเข้าข้อมูลพร้อม
เผยแพร่ขอ้ มูลผ่านเว็บไซต์กรมคุมประพฤติได้โดยตรง
โดยจัดอบรมในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน
ในสังกัดส่วนกลางเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 26 คน
2) การอบรม BPMN กรมคุ ม ประพฤติ
มี ก ารจั ด อบรมโครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การจัดท�ำผังกระบวนการท�ำงานขององค์กรด้วย
BPMN (Business Process Modeling Notation)”
เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานได้ จั ด ท� ำ ผั ง กระบวนงาน
ของแต่ละองค์กรให้เป็นมาตรฐานและอยู่ในรูปแบบ
ของไฟล์ดจิ ทิ ลั เพือ่ เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการจัดท�ำผังกระบวนการ
ท�ำงานด้วย BPMN และเพือ่ สร้างแผนผังกระบวนการ
ท�ำงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลตามรู ป แบบ BPMN โดยจั ด อบรมในวั น ที่
28 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ชัน้ 7 โดยมี
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 37 ราย
3) การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติมีการจัดอบรม
โครงการฝึกอบรมผู้ใช้งานและดูแลระบบสารสนเทศ
ของกรมคุมประพฤติ เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลกลาง
ด้านการบ�ำบัดรักษาผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติดของประเทศ

การจัดท�ำผัง
กระบวนการท�ำงานขององค์กร
ด้วย BPMN
(Business Process
Modeling Notation)
เพือ่ ปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
และระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ
ให้สอดคล้องกับร่างฐานข้อมูลกลางด้านการบ�ำบัด
รักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศที่ส�ำนักงาน
ป.ป.ส. ก� ำ หนด เพื่ อ เชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศกรมคุมประพฤติกบั ระบบข้อมูลการบ�ำบัด
รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ หรือ
ฐานข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านของ
กรมคุมประพฤติและเพือ่ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ใช้งาน (Users) ในการน�ำเข้าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศกรมคุมประพฤติ และระบบรายงาน บสต.
โดยจัดอบรมรุ่นที่ 1 ในวันที่ 15   สิงหาคม 2560
โดยมีผแู้ ทนจากหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง เข้าอบรม
จ�ำนวน 15 คน รุน่ ที่ 2 ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 3 ในวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560 และรุ่นที่ 4
วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 โดยจัดอบรมรุ่นที่ 2รุ่นที่ 4 รุ่นละ 40 คนรวมจ�ำนวน 40 คน โดยมีผู้แทน
จากส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 15
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ส�ำนักงานคุม
ประพฤติจงั หวัดสมุทรปราการ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 120 คน
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6

การพั ฒนาองค์กร

6.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment - ITA)   เป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
อันเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อให้หน่วยงานน�ำข้อมูลผลการประเมินไปช่วยในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานตนเอง
เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
80 – 100
คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานสูงมาก
60 – 79.99 คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานสูง
40 – 59.99 คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานปานกลาง
20 – 39.99 คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานต�่ำ
0 – 19.99 คะแนน    = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานต�่ำมาก
กรมคุมประพฤติได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการประเมินดังกล่าวจ�ำแนกตามแหล่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
- ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) เท่ากับร้อยละ 79.36 คะแนน
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ (Internal) เท่ากับร้อยละ 79.60 คะแนน
- ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 95.45 คะแนน
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6.2 การรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
                กรมคุมประพฤติด�ำเนินการขับเคลื่อน
องค์การตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ต่อเนื่องตลอดมา และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร.ได้ ป รั บ ปรุ ง เกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐานฉบั บ ที่ 1
เป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ
พื้นฐาน ฉบับที่ 2 และเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ
ได้ เ สนอขอรั บ การตรวจรั บ รองเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
เมือ่ น�ำคะแนนจากแต่ละแหล่งข้อมูลมารวม
กันท�ำให้กรมคุมประพฤติได้คะแนนการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐอยูท่ รี่ อ้ ยละ 84.71 คะแนน ซึง่ อยู่
ในระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
สู ง มาก โดยถื อ เป็ น ปี แ รกที่ ก รมคุ ม ประพฤติ
ได้คะแนนอยู่ในระดับดังกล่าว
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การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ซึ่งกรมคุมประพฤติได้เสนอขอรับการตรวจรับรองฯ
และผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 277
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.29 และเข้ารับประกาศ
เกียรติคณ
ุ การรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดั บ พื้ น ฐาน ฉบั บ ที่ 2 ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2560
6.3 ยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
ส�ำหรับยุทธศาสตร์กรมคุมประพฤติ ระยะ
20 ปี พ.ศ. 2560-2579 ได้น�ำยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทการบริหาร
งานยุติธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2561) ตลอดจน
ทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในระดับประเทศและ
สากล ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และการปฏิรปู ของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู มาใช้เป็น
แนวทางประกอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์ โดยมีกรอบ
แนวคิดที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คนที่ ถู ก จ� ำ กั ด สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ให้ ส ามารถเป็ น
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์
ของกระทรวงยุติธรรมในการเป็นหลักประกันความ
ยุ ติ ธ รรมตามมาตรฐานสากล และวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง
ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งหวังให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายใน 20 ปี
ข้างหน้า
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วิสัยทัศน์
ประเทศไทยมีระบบบริหารจัดการผู้กระท�ำ
ผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากล เพือ่ สร้างพลังในการ
พัฒนาประเทศ
พันธกิจ

1. สร้างระบบการบริหารจัดการผูก้ ระท�ำผิด
ในชุมชน
2. แก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชนแบบ
บูรณาการกับทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
1. มั่นคง : สังคมปลอดภัยจากผู้กระท�ำผิด
2. มั่งคั่ง : ผู้กระท�ำผิดเป็นทุนมนุษย์ในการ
พัฒนาประเทศ
3. ยั่งยืน : สังคมประสานพลังในการบริหาร
จัดการผู้กระท�ำผิด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ด้านการบริหารจัดการผู้กระท�ำผิด
2. ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
3. ด้านการบูรณาการบริหารจัดการผูก้ ระท�ำผิด
ในชุมชน
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รายชื่อคณะผู้บริหาร
นายประสาร   มหาลี้ตระกูล
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4712

นางอัญชลี  พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4708

นายพยนต์  สินธุนาวา
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4900

นายมณฑล แก้วเก่า
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2143 0614

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านควบคุมและสอดส่อง
โทรศัพท์ 0 2141 4702
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ผู้ตรวจราชการ
นางสาวพวงแก้ว  เชื้อเชย
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4728

นางสาวอังคณา  บุญสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4727

นางกรองทอง  วัฒนภิรมย์  
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4723

นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4720

นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4725

นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4726
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ผู้บริหารส่วนกลาง
นางพรประภา  แกล้วกล้า
ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาการคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4874

นางแพรทิพย์  แสงวัฒนะ
ผู้อำ�นวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
โทรศัพท์ 0 2141 4865

นางจำ�เรียง  สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
โทรศัพท์ 0 2141 4840

นายนนทจิตร  เนตรพุกกณะ
ผู้อำ�นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2141 4898

นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา
เลขานุการกรม
โทรศัพท์ 0 2141 4736

นายอนันต์  สุรพัฒน์
ผู้อำ�นวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0 2141 4821
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นางสาวจินดารัตน์  เหล็มเต๊ะ
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ
โทรศัพท์ 0 2141 4807

นางถิระวัฒน์  ศรีวิฑูรย์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
โทรศัพท์ 0 2141 4735

นางสาวสิริกุล  ศรารัชต์
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0 2141 4731

นางสาวพวงทิพย์  นวลขาว
ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2141 4799
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
นางชลาทิพย์  โลหะศิริ

ผู้อำ�นวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำ�บลคูบางหลวง
อำ�เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ 0 2598 1393

นางอำ�ไพ  ชนะชัย

ผู้อำ�นวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี
หมู่ 1 บ้านควนคูหา ตำ�บลบ่อทอง
อำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์ 0 7342 4800-2
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ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
นางธารินี  แสงสว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 (ประจ�ำศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน)
เลขที่ 247/1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 0 2412 0085

นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
(ประจ�ำศาลแขวงพระนครเหนือ)
เลขที่ 637/1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2512 4643

นายจักราวุธ  ศิริฟองนุกูล

ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3 (ประจ�ำศาลแขวงธนบุรี)
เลขที่ 192 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0 2457 3020

นางสาวนิตยา  คงสุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
(ประจ�ำศาลจังหวัดมีนบุรี)
อาคารศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์
เลขที่ 10/1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 0 2517 6624

นายวันชัย  ชนาลังการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 (ประจ�ำศาลแขวงพระนครใต้)
เลขที่ 3817/12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2291 2840-42 ต่อ 22

นางชนกพรรณ  จินดามัง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
(ประจ�ำศาลแขวงดุสิต)
เลขที่ 247/1 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 0 2412 3000
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นางวิทยารัตน์  ชาติปรีชากุล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 (ประจ�ำศาลอาญา)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2541 2251

นางกัญญารัตน์  บุญส่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
(ประจ�ำศาลอาญาธนบุรี)
เลขที่ 36/16 หมู่ 3 (ตลาดพิบูลย์วิทย์ ชั้น 2)
ซอยก�ำนันแม้น 1/1 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0 2416 8692

ว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 (ประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง)
เลขที่ 7 ถนนบางนา-ตราด กม.3 ซอยบางนา-ตราด 34
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ ฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2399 2254 ต่อ 12

นายนพรุจ  ตันมงคล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
(ประจ�ำศาลอาญากรุงเทพใต้)
เลขที่ 32 ซอยจันทร์ 42 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุงเทพ ฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2307 8428 ต่อ 11, 14

นางสาวระยอง  เวียงลอ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 (ประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัว)
เลขที่ 247/1 ชั้น 4 ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 0 2409 5375

นายธงชัย  ไชยเดช

ผู้อ�ำนวยการฯส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 12
(ประจ�ำศาลแขวงดอนเมือง)
อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าไอที สแควร์) ชั้น T
เลขที่ 333/100 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2576 0322
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 1
นายคงศักดิ์  ปานสะอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 3)
ถนนรัตนาธิเบศร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2580 0733

นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 596 หมู่ 5 ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0 2183 1006-07 ต่อ 27

นายสายยนต์  ปัญญาทา  

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 57/20 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ต�ำบลประตูชัย
อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3524 1119

นางสาวคริษฐ์ฐา  เมืองสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
ชั้น 3 เลขที่ 118 ถนนสีดา ต�ำบลทะเลชุบศร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ 0 3678 2209

นายสิทธิชัย  ชิขุนทด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัลพบุรี สาขาชัยบาดาล
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม
เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ต�ำบลห้วยหิน อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
โทรศัพท์ 0 3679 2072

นายอารักษ์  วีระกะลัส

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 11/1-2 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลปากเพรียว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3622 2109
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พันเอกศุภณัฏฐ์  หนูรุ่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
เลขที่ 4/8 - 10 ถนนเทศบาล 6 ต�ำบลบางแก้ว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 0 3561 4030

ว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
อาคารส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ถนนปทุม - สามโคก ต�ำบลบางปรอก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0 2577 5374

นางนงเยาว์  เขียวสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
อาคารส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
เลขที่ 57/6 - 7 ม.2 ต�ำบลล�ำผักกูด อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 0 2577 3834

นายนพพร  บ่ายแสง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
เลขที่ 356 ถนนธรรมโชติ ต�ำบลบางพุทรา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ 0 3652 1193 ต่อ 102

นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
เลขที่ 237 หมู่ 1 ต�ำบลเขาท่าพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000
โทรศัพท์ 0 5641 5366
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 2
นางสุดฤดี  ศรีอรุณ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
เลขที่ 333/2 หมู่ 3 ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3839 7451

นางอัญชลี  พงษ์พิทักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 13/1 ถนนท่าหลวง ต�ำบลวัดใหม่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3932 1403

นายประทักษ์  ประทุมทิพย์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3869 4115

นางสาวสิรินทร์  พุ่มงาม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม 1133 หมู่ 1
ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 3960-61

นางสิญา  ทองดี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
เลขที่ 74/12 - 15 หมู่ 7 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลบ้านใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ 0 3731 4856

นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ถนนสุขเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3851 5751 ต่อ 12
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นายถาวร  กุลศิริ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
เลขที่ 702 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0 3721 1616

นายวิชาญ  สุขสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี
อาคารหลังศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
ถนน 304 อ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3728 0225-6

นายผดุงศักดิ์  ศรีจันทร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมปางสีดา ชั้น 2
ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0 3742 5299
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 3
นายไพโรจน์  พุทธิวิศิษฏ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 81/1 - 5 ถนนสืบศิริ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4425 8809

นางตะติมา นุ้ยฉิม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาสีคิ้ว
ถนนหน้าโรงงาน ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 30140
โทรศัพท์ 0 4498 6045

นายวิรัตน์  ศรีมงคล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
เลขที่ 102/6 ถนนเทศบาล 10 ต�ำบลบัวใหญ่
อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ 0 4491 3881

นายปฎิญญา  แกะกระโทก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาพิมาย
เลขที่ 552/9 - 10 ถนนพิมาย-ชุมพวง
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
โทรศัพท์ 0 4492 8032-34

นายไพรัช  ปฐมวงศ์ไพรัช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 181 ถนนพิชิตรังสรรค์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4524 0065-7

นายสุทัศน์  วิเชยละ

ผู้อ�ำนวยการฯ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาเดชอุดม
เลขที่ 486 - 486/2 ถนนโชคชัย - เดชอุดม หมู่ที่ 19
ต�ำบลเมืองเดช อ�ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ 0 4521 0630
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นางดวงพร  นิยะพัตร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
เลขที่ 799 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง (เยื้องเรือนจ�ำกลางสุรินทร์)
ต�ำบลนอกเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4404 0900-2 ต่อ 139

นายมานิตย์  แก้วโสพรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 203 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย
ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 0 4466 6885

นางสาวภาวนา  ธนคุณารักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
เลขที่ 147/21 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์ 0 4463 3216 - 7

นายสุทิน  ไชยวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
เลจที่ 350/7 หมู่ 5 ถนนรัตนวงษา ต�ำบลหนองครก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 0 4561 3187

นางบุญเรือง  กาฬเนตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
เลขที่ 267/29 - 30 หมู่ 3 ต�ำบลหนองหญ้าลาด
อ�ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0 4582 6097

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
เลขที่ 55/6 ถนนแจ้งสนิท ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท์ 0 4571 1081
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ว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
บริเวณศูนย์ราชการ 1 ถนนชยางกูร ต�ำบลโนนหนามแท่ง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0 4552 3158

นางจิราวรรณ  ไชยวุฒิ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 316 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0 4481 7847

สิบเอกมลชัย  เทียนแนวนุ่ม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
เลขที่ 127/1 หมู่ 2 ต�ำบลผักปัง อ�ำเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ 36110
โทรศัพท์ 0 4486 1571-2
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 4
นางณัฏฐกานต์   เหมัษฐิติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 255/25 หมู่ 13 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 6191

นายเมธินทร์ ศรีชัย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
สาขาชุมแพ
เลขที่ 169 หมู่ 1 ถนนมะวัลย์ ต�ำบลหนองไผ่
อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ 0 4330 6707

นายไพจิตร  ธรรมสุนา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
เลขที่ 1/120 ชอยดวงดาว 3 ถนนเมืองพล ต�ำบลเมืองพล
อ�ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
โทรศัพท์ 0 4341 5978-9

นางวันทนา  คันธาเวช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 3
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4224 9404

นายณรงค์  ข�ำเพชร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ด�ำเนิน ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0 4372 1844

นายวงศวัฒน์  ปัญญาวุฒิวงษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
เลขที่ 1 98/5 ม.12 ต�ำบลลานสะแก
อ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
โทรศัพท์ 0 4302 7524
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นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
อาคารเลขที่ 1900 ถนนศูนย์ราชการ ต�ำบลธาตุเชิงชุม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0 4271 3364

นางเยาวดี  พันธ์หินกอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 147/44 ถนนสุริยเดชบ�ำรุง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 4194

นางวราภรณ์  เปล่งแสง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 92/5 ถนนถีนานนท์ ต�ำบลกาฬสินธุ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 2969

ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์  แก้วจินดา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
เลขที่ 17/1 ถนนวิวิธสุรการ ต�ำบลมุกดาหาร
อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4263 0801

นายยุทธพร  คุณารักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวล�ำภู
เลขที่ 65/15 หมู่ที่ 2 ต�ำบลล�ำภู อ�ำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39000
โทรศัพท์ 0 4231 2334-5

นายประเวศ  กันสุข

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
เลขที่ 3/64 ซอยเปรมประชา ถนนนครพนม-ท่าอุเทน
ต�ำบลหนองแสง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 3101
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ว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
เลขที่ 237 หมู่ 1 ต�ำบลหนองกอมเกาะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0 4242 3966

นางสาวจันทกร  ด�ำเนินผล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
อาคารศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1
ถนนบึงกาฬ – นครพนม บ้านท่าไคร้ ต�ำบลบึงกาฬ
อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2457-58

นางวรัญญา  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
อาคารเลขที่ 1/4 ถนนจรัสศรี ต�ำบลกุดป่อง
อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
โทรศัพท์ 0 4286 1225-6 ต่อ 119
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 5
นายอภิฑูรย์  ภู่เพชร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5323 5285 ต่อ 31, 32

นางนาถอารีย์  ธนะสาร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
เลขที่ 138/1 - 3 ม.6 ต�ำบลหางดง อ�ำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 0 5208 1741

นายวีรชาติ  จันทจร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ต�ำบลเวียง อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
โทรศัพท์ 0 5345 2231

นางสุรีย์  ภู่เพชร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ถนนฝั่งหมิ่น-หนองบัวแดง ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5315 2069-70 ต่อ 0

นายชัยศิษฏ์  วังแวว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
เลขที่ 220 - 221 หมู่ 2 ถนนเชียงราย - เทิง ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทรศัพท์ 0 5379 5235

นางสาวเสาวลักษณ์  กิติวงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
สาขาเวียงป่าเป้า
เลขที่ 180, 180/1 หมู่ 6 ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย
ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทรศัพท์ 0 5316 0628

108

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

นายยุทธพงษ์  หิรัญมาพร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำปาง
อาคารเลขที่ 502 - 506 ถนนประสานไมตรี ต�ำบลสบตุ๋ย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52100
โทรศัพท์ 0 5422 6171 ต่อ 11

นางจิรพร  เพิ่มพูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
เลขที่ 1/5 - 7 ถนนเมืองหิต ต�ำบลในเวียง
อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5453 2655

นางศิริพร  ผาสุขดี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
เลขที่ 729 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5448 2390

นางสาวจักษณา  ปัญญาสิทธิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
สาขาเชียงค�ำ
เลขที่ 159/1 หมู่ 12 ต�ำบลน�้ำแวน
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา 56110
โทรศัพท์ 0 5488 2050

นายนพดล  ศรีทาเกิด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อาคารเลขที่ 117/27 - 29 ถนนขุนลุมประพาส
ต�ำบลจองค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0 5361 2806
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นางสาวญาดา  มนทมาส

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำพูน
อาคารส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำพูน หมู่ 10 ต�ำบลบ้านกลาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 5352 5517

นายวราวุธ   คันธาเวช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
เลขที่ 307/1 ถนนสุมนเทวราช ต�ำบลในเวียง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ 0 5475 0959

110

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation

ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 6
นายเทพพรหม  อ่อนสีบุตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ถนนวังจันทน์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5524 7442 , 0 5524 1900 ต่อ 302

นางนิตยา  ทรายทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
สาขานครไทย
เลขที่ 382/4 ม.2 ต�ำบลเนินเพิ่ม
อ�ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
โทรศัพท์ 0 5590 2673

นางจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 118/18 - 20 อาคารแสงตะวัน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5622 2906

นายอุทัย  ทะริยะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก�ำแพงเพชร
ศูนย์ราชการจังหวัดก�ำแพงเพชร ต�ำบลหนองปลิง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดก�ำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5570 5209

นางสาวนงเยาว์  มูลเครือค�ำ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 181 หมู่ 4 ต�ำบลบ้านหลุม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0 5561 3197

นางชมนารถ  ดิสสงค์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
สาขาสวรรคโลก
เลขที่ 171/7 ถนนหน้าเมือง ต�ำบลเมืองสวรรคโลก
อ�ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทรศัพท์ 0 5564 3996
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นายชิด  ปาค�ำมา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 160 หมู่ 5 ต�ำบลสะเดียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0 5672 0688 - 9 ต่อ 104

นางราตรี  เอียดคง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
สาขาหล่มสัก
ถนนวจี ต�ำบลหล่มสัก อ�ำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ 0 5670 4942

นางสาวอรดี  ใจชื่น

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
เลขที่ 87 ม.5 ต�ำบลสระประดู่ อ�ำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์ 0 5602 9718

นายบุญเลิศ  คงหอม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
ถนนบุษบา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0 5661 3557 ต่อ 101

นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร

ผู้อ�ำนวยการคุมประพฤติจังหวัดตาก
เลขที่ 589 หมู่ 9 ถนนจรดวิถีถ่อง ต�ำบลน�้ำรึม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0 5551 7638 ต่อ 104

นายประเสริฐ  อินทรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
สาขาแม่สอด
เลขที่ 35/12 ถนนประสาทวิถี อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 4336 ต่อ 16
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นายสมศักดิ์  กิจนาคะเกศ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 8 ถนนศรอัศนีย์ ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5583 0838

นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 372 หมู่ 3 ถนนอุทัยธานี - หนองฉาง
ต�ำบลน�้ำซึม อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0 5651 4135
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 7
นางศรีจันทร์  เฉลิมเกียรติ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
เลขที่ 17/1 หมู่ 6 ต�ำบลถนนขาด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3434 0287

นายเศวตนันท์  สุขพันธ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรณบุรี
เลขที่ 144/23 - 25 ถนนมาลัยแมน ต�ำบลรั้วใหญ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3552 1088

นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 18/7 หมู่ 12 ถนนแม่น�้ำแม่กลอง ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3456 4411-2

นายด�ำริ  ทองยม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
อาคารเลขที่ 102/6 - 8 ถนนราชด�ำริห์ ต�ำบลท่าราบ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0 3240 2411

นางไพเราะ  คงเปรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 22/6 ซอยปิ่นอนุสรณ์ ถนนสวนสน ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 0 3260 1961 - 62 ต่อ 15

นางนันทนิช  ตรีเทพ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาขาหัวหิน
เลขที่ 23/552 - 553 ชอยหมู่บ้านริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก
ถนนบ่อนไก่ - ทับใต้ ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3265 2565
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นายคนอง  รอดทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 162/112 ถนนศรีสุริยวงศ์ ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 5981 - 2 ต่อ 110

นายอภัย  เอียดบัว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
เลขที่ 11/85 ซอยบางประจัน ถนนเอกชัย
ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0 3471 3303

นางพาณี  วลัยใจ  

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
เลขที่ 923/588 ถนนท่าปรง ซอย 5 ต�ำบลมหาชัย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3441 3966-67
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 8
นายนพดล  นมรักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น 1 ถนนสุราษฏร์ - นาสาร
ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ 0 7735 5478-9

นางวริญญา  สัมพันธรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาไชยา
เลขที่ 384 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ที่ 1 ต�ำบลตลาดไชยา
อ�ำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์ 0 77431637

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม เลขที่ 95/30 หมู่ที่ 5 ต�ำบลมะเร็ต
อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84310
โทรศัพท์ 0 7741 9122

นางนริศา  ปานสอาด

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครศรีธรรมราช
อาคารเลขที่ 406 หมู่ 7 ถนนเทวบุรี ต�ำบลโพธิ์เสด็จ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7534 4783

นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
อาคารหลังศาลจังหวัดทุ่งสง ถนนนครศรี - ทุ่งสง ต�ำบลถ�้ำใหญ่
อ�ำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 0 7542 4025

ว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์
ต�ำบลนาชะอัง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8310
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นายประหยัด ไม้แพ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
เลขที่ 112 - 116 ถนนเขาเงิน ต�ำบลขันเงิน อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์ 0 7754 1798

นายปรัชญา  ชัยวรานุรักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
อาคารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ชั้น 1
เลขที่ 68/901 หมู่ที่ 7 ถนนศรีสุทัศน์
ต�ำบลรัษฎา อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0 7621 3730

นายสนั่น  ทองเนื้อขาว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
อาคารศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ถนนอุตรกิจ
ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 0 7562 3139

นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
เลขที่ 5 ถนนดับคดี ต�ำบลเขานิเวศน์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ 0 7782 3876-7

นายศักย์  ดิษฐาน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
เลขที่ 4/2 ถนนเจริญราษฎร์ ต�ำบลท้ายช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ 0 7648 1822
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ส�ำนักงานคุมประพฤติ ภาค 9
นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
อาคารศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลบ่อยาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0 7432 1169

นายธีรเดช  แสงจันทร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
ต�ำบลนาทวี อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
โทรศัพท์ 0 7437 3526

นายบัญญัติ  วงค์สว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
อาคารพาณิชย์เลขที่ 132/62 - 65 ถนนพัทลุง
ต�ำบลทับเที่ยง อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7521 2948

นางดวงจันทร์  ทองขาว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
อาคารเลขที่ 156 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต�ำบลบางนาค
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0 7353 2046

นายบัญชา  หนูประดิษฐ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
อาคารส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 16 ถนนสิโรรส
ต�ำบลสะเตง อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0 7736 1229

นางสุจิตรา  รัตนเสวี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
48 ถนนยุติธรรม ต�ำบลคูหาสวรรค์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7461 2413
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Department of Probation

นายสัณฐาน  รัตนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
เลขที่ 300/127 - 128 ถนนหนองจิก ต�ำบลรูสะมีแล
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 0 7333 7360

นายธีรพัทธ์  รอดความทุกข์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
เลขที่ 121/5 - 7 ถนนสมันตประดิษฐ์
ต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0 7471 1912-14
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หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14

ภาค 5
ภาค 5
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่ สาขาฮอด
เชียงใหม่ สาขาฮอด
เชียงใหม่ สาขาฝาง
เชียงใหม่ สาขาฝาง
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย สาขาเทิง
เชียงราย สาขาเทิง
เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ล�าปาง
ล�าปาง
แพร่
แพร่
พะเยา
พะเยา
แม่ฮอ่ งสอน
พะเยาแม่สาขาเชี
ฮอ่ งสอนยงค�ำ
แม่ฮ่องสอน สาขาย่อยแม่สะเรียง
แม่ฮ่องสอนแม่สาขาย่
อยแม่สะเรียง
ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน สาขาย่อยปาย
แม่ฮ่องสอนล�ำสาขาย่
พูน อยปาย
ล�าพูน
ล�น่าาพูนน
น่าน
น่าน

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14

ภาค 6
ภาค 6
พิษณุโลก
พิษณุโลก
พิษณุโลก สาขานครไทย
พิษณุโลก สาขานครไทย
นครสวรรค์
นครสวรรค์
ก�าแพงเพชร
ก�าแพงเพชร
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
พิจิตร
พิจิตร
ตาก
ตาก
ตาก สาขาแม่สอด
ตาก สาขาแม่สอด
อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
อุทัยธานี

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9

ภาค 7
ภาค 7
นครปฐม
นครปฐม
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรขี นั ธ์
ประจวบคีรขี นั ธ์
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
ราชบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

ภาค
ภาค22

11
221
332
443
554
665
776
887
98

1
1
2
2

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
ปัตตานี
ปัตตานี

ภาค 2
ชลบุ
ชลบุรรี ี
รี
จัจัชลบุ
นนทบุ
ทบุรรี ี
จัระยอง
นทบุรี
ระยอง
ระยอง
ตราด
ตราด
ตราด
ฉะเชิ
ฉะเชิงงเทรา
เทรา
ฉะเชิ
งนเทรา
ปราจี
บุรี นทร์บุรี
ปราจีนบุรี สาขากบิ
ปราจี
น
บุ
ร
ี
สาขากบิ
นทร์บุรี
ปราจีนบุรสระแก้
ี สาขากบิ
ว นทร์บุรี
สระแก้วว
สระแก้
นครนายก
นครนายก
นครนายก

ภาค 1
1

นนทบุรี

2

สมุทรปราการ

3

พระนครศรีอยุธยา
ภาค
ลพบุร1ี

4
51

162
273
384
495

56
10
67
11

นนทบุ
ภาค 1ยรีบาดาล
ลพบุรี สาขาชั
สมุอ่ทนนทบุ
ารปราการ
งทองรี
พระนครศรี
สมุทสิรปราการ
งห์บุรอี ยุธยา
พระนครศรี
ชัลพบุ
ยนาทรอี ยุธยา

ลพบุรี สาขาชั
ลพบุรรยี ี บาดาล
สระบุ

อ่างทอง
ลพบุรี ปทุ
สาขาชั
มธานียบาดาล

78

ห์สาขาธั
บุรี ญบุรี
อ่สิางงทอง
ปทุมธานี
ชัสิยงห์นาท
บุรี

89

ชัสระบุ
ยนาทรี

10
9

ปทุ
มธานี
สระบุ
รี

11
10

ปทุมธานี
ปทุมสาขาธั
ธานี ญบุรี

11

ปทุมธานี สาขาธัญบุรี

ภาค 4
1

ขอนแก่น

2

ขอนแก่น สาขาชุมแพ

3

ขอนแก่น สาขาพล
4
อุภาค
ดรธานี

4
51

162
273
384
495

56
10
67
11

78
12
89
13
10
9
14

11
10
15
12
11
16
13
12

หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่ เขต กทม.
1

กรุงเทพมหานคร 1 ประจำาศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน

2

กรุงเทพมหานคร 2 ประจำาศาลแขวงพระนครเหนือ

3

กรุงเทพมหานคร 3 ประจำาศาลแขวงธนบุรี
หน่
วยงานคุมประพฤติ
้นที่งเขต
กรุงเทพมหานคร
4 ประจำในพื
าศาลจั
หวัดกทม.
มีนบุรี

4
51

162
273
384
495

56
10
67
11
78
89
12
10
9
13
10
11
11
14
12
12
15
13
13
14
14
15
15

กรุกรุงเทพมหานคร
งหวักทม.
ดตลิ่งชัน
หน่
วยงานคุม1ประพฤติ
้นที่ เขต
งเทพมหานคร
5ประจำ
ประจำาศาลแขวงจั
าในพื
ศาลแขวงพระนครใต้
ศาลแขวงพระนครเหนื
กรุงเทพมหานคร
12 ประจำ
าศาลแขวงจั
งหวัดสตลิ
กรุงเทพมหานคร
6 ประจำ
าศาลแขวงดุ
ิต ่งชันอ

กรุกรุ
งเทพมหานคร
3 ประจำ
าศาลแขวงธนบุ
กรุงเทพมหานคร
2 ประจำ
ศาลแขวงพระนครเหนื
งเทพมหานคร
7าประจำ
าศาลอาญา รี อ
กรุกรุงงเทพมหานคร
43ประจำ
าาศาลจั
งหวัดมีรนี บุรรี ี
เทพมหานคร
ประจำ
ศาลแขวงธนบุ
กรุ
งเทพมหานคร
8 ศาลอาญาธนบุ
กรุกรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
ประจำ
ศาลแขวงพระนครใต้
งเทพมหานคร954ประจำ
ประจำาาศาลจั
าศาลจังหวั
งหวัดพระโขนง
ดมีนบุรี
กรุ
งเทพมหานคร
6ประจำ
ประจำ
าศาลแขวงดุงเทพใต้
สิต
กรุงงกรุ
เทพมหานคร
5 ประจำ
าาศาลแขวงพระนครใต้
กรุ
เทพมหานคร
10
ศาลอาญากรุ
งเทพมหานคร
ประจำ
า11ศาลอาญาสิต
กรุกรุ
งเทพมหานคร
6 7ประจำ
าศาลแขวงดุ
กรุงเทพมหานคร

กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
ศาลอาญาธนบุ
รี
กรุ
78 ประจำ
าศาลอาญา
ประจำ
าศาลเยาวชนและครอบครั
วกลาง
กรุกรุ
งเทพมหานคร
9 8ประจำ
ศาลจั
งเทพมหานคร
8 าศาลอาญาธนบุ
รี รี
งกรุ
เทพมหานคร
ประจ�
ำศาลอาญาธนบุ
กรุงเทพมหานคร
12งหวัดพระโขนง
ประจำ
า
ศาลเยาวชนและครอบครั
ว
กลาง
สาขามี
นบุรี
ประจำาาศาลจั
ศาลอาญากรุ
งเทพใต้
กรุงเทพมหานคร 910ประจำ
งหวัดพระโขนง
กรุ
13
ศาลแขวงดอนเมื
อง
กรุงเทพมหานคร
11
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร
10 ประจำ
ประจำาาศาลอาญากรุ
งเทพใต้
ประจำาศาลเยาวชนและครอบครั
กรุงงเทพมหานคร
เทพมหานคร 11
14 วกลาง
กรุ
ประจำ
า
ศาลทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ทางปั
งเทพมหานคร 12ญญา
ประจำ
าศาลเยาวชนและครอบครั
วกลาง
ประจ�
ำกรุ
ศาลเยาวชนและครอบครั
ว
และการค้
าระหว่างประเทศ
ประจำาศาลเยาวชนและครอบครั
ว
กลาง
สาขามี
นบุรี
กรุงเทพมหานคร 12

เทพมหานคร
15ประจำ
ประจำาาศาลแขวงดอนเมื
ศาลแขวงปทุ
มวันอบุง รี
กรุกรุงงาเทพมหานคร
13
ประจำ
ศาลเยาวชนและครอบครั
วกลาง
ประจ�ำศาลแขวงดอนเมื
อง สาขามี
กรุงเทพมหานคร
14
กรุงเทพมหานคร
13 ประจำาศาลแขวงดอนเมื
อง
ประจำกรุ
าศาลทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
ทางปั
ญ
ญา
งเทพมหานคร 14
และการค้
าระหว่
ประจำ
าศาลทรั
พย์สาินงประเทศ
ทางปัญญา
และการค้15าระหว่
กรุงเทพมหานคร
ประจำางประเทศ
าศาลแขวงปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 15 ประจำาศาลแขวงปทุมวัน

ขอนแก่
ภาค 4น
มหาสารคาม
ขอนแก่ขอนแก่
นสาขาพยั
สาขาชุ
แพมิพิสัย
น คมฆภู
มหาสารคาม
ขอนแก่
สาขาพล
ขอนแก่
นนสาขาชุ
มแพ
สกลนคร
อุดนรธานี
ขอนแก่
สาขาพล
สกลนคร
สาขาสว่
างแดนดิน

มหาสารคาม
อุร้อดยเอ็
รธานีด
มหาสารคาม
สาขาพยั
มหาสารคาม
กาฬสิ
นธุ์ คฆภูมิพิสัย

มหาสารคามมุสกลนคร
กสาขาพยั
ดาหาร คฆภูมิพิสัย
สกลนครหนองบั
สาขาสว่
สกลนคร
วลำาาภูงแดนดิน
ร้อยเอ็ดางแดนดิน
สกลนคร นครพนม
สาขาสว่
กาฬสิ
ร้อยเอ็นดธุ์
หนองคาย
มุกาฬสิ
นธุ์
บึกงดาหาร
กาฬ

หนองบั
วลำาภู
มุกดาหาร
เลย
นครพนม
หนองบั
วลำาภู

14
13
15
14

บึงกาฬ
หนองคาย

15
16

บึงเลย
กาฬ

16

เลย
ภาค 8

1

สุราษฎร์ธานี

2

สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

3

สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
ภาค
8
นครศรี
ธรรมราช

4
51

162
273
384
495

56
10
67
11

หนองคาย
นครพนม

ราษฎร์
านี ่งสง
ภาค 8ธสาขาทุ
นครศรีธสุรรมราช
สุราษฎร์สุธรานี
ย
าษฎร์
ชุมสาขาเกาะสมุ
พรธานี

รชุาษฎร์
ธสาขาหลั
านีสาขาเกาะสมุ
สาขาไชยา
สุรสุาษฎร์
มพรธานี
งสวน ย
นครศรี
สุราษฎร์
ธภูานีเธก็รรมราช
ตสาขาไชยา

นครศรีนครศรี
ธรรมราช
ธรรมราช
กระบี
่ สาขาทุ่งสง
ชุมพร สาขาทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
ระนอง
ชุมพร สาขาหลั
ชุพัมงพร
งา งสวน

78

ภูเก็ต งสวน
ชุมพร สาขาหลั

89

กระบี
ภูเก็ต ่

10
9

ระนอง
กระบี่

11
10

พังงา
ระนอง

11

พังงา

ภาค 3
1

นครราชสีมา

2

นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

3

นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
3 มาย
นครราชสีภาค
มา สาขาพิ

4
51

162
273
384
495

56
10
67
11
78
12
89
13

10
9
14
11
10
15

นครราชสี
3 มา
อุบภาค
ลราชธานี
มาสาขาเดชอุ
สาขาสี
นครราชสี
มา คิ้วดม
อุบนครราชสี
ลราชธานี
นครราชสี
นครราชสีสุมรามินาสาขาบั
คิ้ว
ทร์สาขาสีวใหญ่
นครราชสีบุมมราาีรสาขาบั
าย
นครราชสี
ัมสาขาพิ
ย์ วมใหญ่

นครราชสี
มา สาขาพิมาย
บุรีรัมอุย์บลราชธานี
สาขานางรอง
อุบลราชธานี
สาขาเดชอุดม
อุบศรีลราชธานี
สะเกษ

รินสาขาเดชอุ
ทร์ นทรลักดษ์ม
อุศรีบสลราชธานี
ะเกษสุสาขากั
สุบุยโสธร
รินีรัมทร์ย์
บุรีรัมอำย์าบุนาจเจริ
สาขานางรอง
รีรัมย์ ญ

สยะเกษ
บุรีรัมย์ศรีชัสาขานางรอง
ถูมิ
ศรีสชัะเกษ
สาขากั
ศรี
ส
ะเกษ
ยภูมิ สาขาภูนเขีทรลั
ยว กษ์

12
11

ศรีสะเกษ ยโสธร
สาขากันทรลักษ์

13
12

อำานาจเจริ
ยโสธร ญ

14
13

ชัยถูมิ ญ
อำานาจเจริ

15
14

ชัยภูมิ ชัสาขาภู
ยถูมิ เขียว

15

ชัยภูมิ สาขาภูเขียว
ภาค 9

1

สงขลา

2

สงขลา สาขานาทวี

3

ตรัง
ภาค
9
นราธิวาส
สงขลา
ภาค
ยะลา9

4
51

162
273

สงขลาสงขลา
พัสาขานาทวี
ทลุง
ง
สงขลาปัตตรั
สาขานาทวี
ตานี

56

พัยะลา
ทลุง

67

ปัพัตทตานี
ลุง

78

ล
ปัสตู
ตตานี

8

สตูล

384
45

นราธิ
ตรัวลงาส
สตู
ยะลา
นราธิ
วาส

