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4 บทความพิ เศษ
PROBATION 4.0
ระบบงานคุมประพฤติแบบดิจิทัล :
Smart and High Performance

16 เจาะกิจกรรมเด่น
ติดตามความเคลือ
่ นไหวและกิจกรรม
ต่ า งๆ ของส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
ทั่วประเทศ

ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
บรรณาธิการบริหาร

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร
กองบรรณาธิการ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นายมณฑล  แก้วเก่า
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา เลขานุการกรม
นางสาวจิราวรรณ บุญญา
นางสุวิมล ด�ำสุวรรณ
นายปิยะศักดิ์ โชคอ�ำนวย
นางสาวปิยนุช รักสัตย์
นางสาวปาณิศา ผลกษาปน์สิน
นางสาวเหมือนแพร รุ่งเผ่าพันธุ์

ฝ่ายภาพ
ฝ่ายประสานงาน
และพิสูจน์อักษร
ฝ่ายจัดการ
ผู้จัดพิมพ์

นายณัฐ คชประเสริฐ
นางเกศินี สกุลทับ
นางสาวณัฐกฤตา น�ำผล
นางสาวศิริพร เอกอนงค์
กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ส�ำนักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ
โทร. 0 2143 8824
บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จ�ำกัด
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10 Probation around the World
Back to the Future
จากสูงสุดคืนสูส
่ ามัญ

14 In Focus
งานคุมประพฤติ
จัดการได้ง่ายแค่ปลายนิว
้

3

Electronic Monitoring
กับงานคุมประพฤติ ยุค 4.0

12 นานาสาระ
15 วิธีประหยัดพลังงานภายในบ้าน
อย่างชาญฉลาด ช่วยลดภาวะ
โลกร้อน

การก้าวเข้าสู่กระแสดิจิทัล ที่มี
การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ก้าวทันเวทีโลกนัน้ จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
และก�ำหนดทิศทางของกระบวนการยุตธิ รรม
ด้วยเช่นกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตามยุทธศาสตร์ โดยหน่วยงานภาครัฐ
จะต้องปรับการท�ำงานสู่การเป็นดิจิทัล
มากขึ้ น มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
การจั ด เก็ บ และบริ ห ารฐานข้ อ มู ล ที่
สามารถเชื่ อ มโยงการท� ำ งานระหว่ า ง
หน่วยงานได้ เพือ่ การให้บริการประชาชน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
ก็นำ� เทคโนโลยีตา่ งๆ เข้ามาเสริมบทบาท
ในงานคุมประพฤติ ไม่วา่ จะเป็น เครือ่ งมือ
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring) Mobile Application
เครื่อง Kiosk รวมถึง E-form ต่างๆ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมาปรับเปลี่ยนการให้
บริ ก ารประชาชน และเป็ น เครื่ อ งมื อ
ในการคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมคุมประพฤติ ไม่ให้
หวนกลั บ ไปกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ อี ก อั น เป็ น
ก า ร ส ร ้ า ง สั ง ค ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ยุ ค
Digitalization ทั้งนี้ การท�ำงานของ
เทคโนโลยีในงานคุมประพฤตินั้นจะเป็น
อย่างไร ท่านผูอ้ า่ นสามารถติดตามได้จาก
บทความในวารสารกรมคุมประพฤติค่ะ

| บทความพิเศษ |
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เรื่อง นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อสนับสนุนการคุมประพฤติ

่ ระเทศไทยขับเคลือ
่ นเข้าสู่ Thailand 4.0
ในขณะทีป
โดยยึดหลักธรรมภิบาลเพื่อประโยชน์สข
ุ ของประชาชน
เป็นหลัก (Better Governance, Happier Citizens)
่ มโยง
และมุง
่ ให้ภาครัฐมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ ปิดกว้างและเชือ
(Open and Connected Government) ประชาชน
เป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
ภาครัฐมีความฉลาดและความคิดริเริ่ม (Smart and
Innovative Government) โดยการน�ำเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขอ
้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data)
่ นที่ (Mobile and Wearable
เทคโนโลยีอป
ุ กรณ์เคลือ
Computing) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
(Internet of Things) เทคโนโลยีการพิ มพ์ สามมิติ
สี่มิติ (3D/4D Printing) เทคโนโลยีความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงหุน
่ ยนต์
(Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence:
AI) และการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything)
มาใช้พัฒนาประเทศ

กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลกับงานบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว
โดยเบื้องต้นได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ดังนี้

1

เทคโนโลยี Cloud ได้น�ำข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชน
ผ่านเว็บไซต์ขนึ้ สูค่ ลาวด์ และต่อไปจะน�ำระบบบริการหลัก
ของกรมคุมประพฤติในการควบคุมและติดตามผู้ถูกคุม
ความประพฤติด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Monitoring: EM) ขึ้นสู่ระบบคลาวด์ด้วย

5

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามแนวคิด
ในการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม
ให้ เ ป็ น ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การวิเคราะห์ และการคาดการณ์ข้อมูล ในระยะแรก
จะจัดท�ำฐานข้อมูลด้านการพัฒนาพฤตินิสัย (ข้อมูลจาก
กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และกรมคุ ม ประพฤติ ) โดยก� ำ หนดเป้ า หมายเพื่ อ
คาดการณ์และวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงที่จะเกิดการ
กระท�ำผิดซ�ำ้ การเลือกหลักสูตรการฝึกอาชีพ การฟื้นฟู
และสงเคราะห์ รวมทั้งการติดตามผลที่เหมาะสม

4

Mobile Device Diversity กรมคุมประพฤติได้พัฒนา
Mobile Application เพือ่ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของ
กรมคุมประพฤติ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย DOP Service
ส�ำหรับตรวจสอบนัดรายงานตัวออนไลน์ ค้นหาเบอร์
โทรศัพท์ส�ำนักงาน การเตรียมตัวเพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่
และ DOP App ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันแนะน�ำกรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อมูลช่องทางการ
ติดต่อของผู้รับบริการ

ในอนาคต กรมคุมประพฤติ คาดหวังว่าจะได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สามารถให้บริการประชาชนให้เข้าถึงบริการของกรมคุมประพฤติได้หลากหลายช่องทาง และนอกจากการวิเคราะห์ การ
คาดการณ์แล้ว กรมคุมประพฤติยังหวังว่าจะสามารถน�ำข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์แนวโน้มและเสนอทางเลือกในการคุมประพฤติ เพื่อให้สามารถ
คืนคนดีสู่สังคม ลดอัตราการกระท�ำผิดซ�้ำ ให้สมกับการเป็น PROBATION 4.0 อย่างแท้จริง
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ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GeoInfomatics) ซึ่งเป็นการ
บูรณาการเทคโนโลยีการส�ำรวจ การท�ำแผนที่ และการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ อั น ประกอบด้ ว ย ระบบสารสนเทศ
ภูมสิ ารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)
การส�ำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และการก�ำหนด
ต�ำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้
ประกอบสถิติเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบกราฟ
แผนภูมิ และแผนที่ อีกทั้งยังได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศจาก
GISTDA ในการขับเคลือ่ นการใช้แผนทีท่ างภูมศิ าสตร์เพือ่
สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานในกลุม่ ภารกิจด้าน
พัฒนาพฤตินิสัยในการก�ำหนดแผนที่แนวเขตปลอดภัย
พิกัดบุคคล ที่ตั้งหน่วยงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการควบคุม
และติดตามผู้ถูกคุมประพฤติ หรือ EM ด้วย

| บทความพิเศษ |
เรื่อง ดร. ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้ นฟู และกิจกรรมชุมชน

ระบบงานคุมประพฤติแบบดิจิทัล
: Smart and High

Performance
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ระบบงานคุมประพฤติก�ำลังจะ
เปลี่ยนไปสู่ การท�ำงานแบบดิจิทัล
่ ง
ส�ำนวนทีต
ั้ บนโต๊ะท�ำงานจะหมดไป
การติดต่อกับผูถ
้ ก
ู คุมความประพฤติ
จะเป็นแบบ Online การท�ำงานของ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะคล่ อ งตั ว
้ ลดการท�ำงาน
รวดเร็ว และสะดวกขึน
กับเอกสาร เพิ่ มเวลาให้กับผู้ถูกคุม
ประพฤติที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น

สิง่ ทีก่ ล่าวมาก�ำลังจะเกิดขึน้ ภายในปีนี้ โดยกรมคุมประพฤติจะเริม่ น�ำร่องกับ 3 ส�ำนักงาน
ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
และ 5 ภายใต้วงเงินกว่า 13 ล้านบาท ระบบคุมประพฤติแบบดิจิทัลจะมีระบบส�ำรองข้อมูล
ในชือ่ Probation Digital Service (PDS) ซึง่ ส�ำนักงานน�ำร่องแต่ละแห่งจะเก็บข้อมูลไว้ทรี่ ะบบนี้
และเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ DOPIS

Smart : รวดเร็ว สะดวก
ลดขั้นตอน
การท�ำงานในส�ำนักงานทีพ่ นักงานคุมประพฤติ
คุ้นเคยกับแบบฟอร์มต่างๆ ถึง 20 กว่าแบบ จะถูก
แปลงเป็น Electronic File หรือ E-form ซึง่ มีขอ้ ดี
คือ เรียกใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างแบบฟอร์มต่างๆ
ได้ สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และส่ ง ไปยั ง ระบบ
สารสนเทศ DOPIS ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหลักได้อย่าง
อัตโนมัติ แนบไฟล์ที่เป็นหลักฐานประกอบได้ เช่น
รู ป ภาพ ส� ำ นวนฟ้ อ ง ผลการตรวจสารเสพติ ด
เป็นต้น และสามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นเอกสาร
แนบได้อย่างสะดวกผ่าน Link ที่ก�ำหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม
การสอบปากค�ำของพนักงานคุมประพฤติ
จะมีโปรแกรมช่วยในการแปลงเสียงเป็นข้อความ
เพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกและลดเวลาในการพิ ม พ์
รายงานมีอุปกรณ์ Tablet เพื่อช่วยการท�ำงานใน
พื้นที่ เช่น การสอบปากค�ำ การตรวจสอบข้อมูล
การถ่ายภาพ การหาเส้นทาง เป็นต้น

High Performance :
ติดตามใกล้ชิด ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
พนักงานคุมประพฤติมีช่องทางเพิ่มขึ้น
ในการติดตามและสือ่ สารกับผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ผ่ า นทาง Mobile Application ซึ่ ง จะ
ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนการมารายงานตัว
แจ้งก�ำหนดนัดหมายท�ำงานบริการสังคมหรือ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู หรื อ ใช้ ใ นการ
ติดตามหรือพูดคุยแบบออนไลน์ผา่ นโมบายล์แอป
ผูถ้ กู คุมความประพฤติสามารถใช้แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวในการเลื่อนก�ำหนดนัดการตรวจสอบ

และแก้ไขข้อมูลของผูถ้ กู คุมความประพฤติ เช่น
การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ การตรวจสอบจ�ำนวน
ชั่วโมงท�ำงานบริการสังคม เป็นต้น
ผูถ้ กู คุมความประพฤติสามารถลงทะเบียน
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จัดขึน้ ผ่านทางเครือ่ ง Kiosk และสามารถตรวจสอบ
และยื่นขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือก�ำหนด
นัดต่างๆ ผ่านทางเครื่องนี้
การติดต่อและเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ จะใช้
ลายพิมพ์นิ้วมือในการพิสูจน์อัตลักษณ์ และ
ลายเซ็นดิจทิ ลั ในการลงนามใน E-form และใช้
บัตรประชาชนหรือเลขที่บัตรประชาชนในการ

ลงทะเบียน ซึง่ จะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้อง
และลดการใช้กระดาษได้อย่างมาก
นอกจากนี้ ระบบคุมประพฤติแบบดิจทิ ลั
ยังเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงาน
คุมประพฤติ โดยจะมีระบบแจ้งเตือนสถานะ
ของคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงาน
คุมประพฤติ แจ้งเตือนก�ำหนดนัดรายงานตัว
และเพิ่มช่องทางในการตรวจสอบการท�ำงาน
เป็นล�ำดับชัน้ หัวหน้ากลุม่ งานและผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงาน สามารถเรียกดูส�ำนวนคดีได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว และเรี ย กดู เ อกสารได้ ทั น ที
เนื่องจากเป็นส�ำนวนดิจิทัล
7
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แน่ น อนว่ า  การท�ำงานในระบบ
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ บ บ ดิ จิ ทั ล จ ะ ต้ อ ง มี
อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ ร ะ บ บ
อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วซึ่งการทดลอง
น�ำร่องในปีนี้ หน่วยงานน�ำร่องจะได้รับ
การสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อเป็ น
ต้นแบบในการท�ำงานรูปแบบใหม่ซ่ง
ึ จะ
่ ประเทศในปีตอ
ต้องขยายผลไปทัว
่ ๆ ไป

| บทความพิเศษ |
เรื่อง นางสาวปิยนุช รักสัตย์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ

Electronic

Monitoring

4.0
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กับงานคุมประพฤติ
ยุค

่ โลกดิจท
เมือ
ิ ล
ั หมุนเร็วเท่าไร กระบวนการ
่ ง
ยุตธ
ิ รรมยุค 4.0 ก็ตอ
้ งหมุนตามแรงเหวีย
้ เพื่อรับมือ
แห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเท่านัน
่ นแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
กับความเปลีย
ในศตวรรษที่ 21
Probation Transformation ยุคแห่งการ
เปลีย
่ นผ่าน

ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุ ติ ธ รรม ทะยานสู ่ ยุ ค Digitalization อย่ า งเต็ ม ตั ว
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในงานคุมประพฤติ
และเป็นครั้งแรกในกระบวนการยุติธรรมด้วย นั่นก็คือ
การน�ำ “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว” (Electronic
Monitoring: EM) หรือก�ำไลข้อเท้า อย่างที่หลายๆ คน
มักเรียกกันเข้ามาใช้กับผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความดูแลของ
กรมคุมประพฤติ แม้วา่ กฎหมายในขณะนัน้ จะยังไม่รองรับ
อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ตาม แต่ความพยายามก็ประสบ
ความส�ำเร็จ เมื่อพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
คลอดออกมาอย่างเป็นทางการ

นวัตกรรมแห่งการติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว เป็นการเพิม่ ขีดความ
สามารถของระบบงานคุมประพฤติในรูปแบบ
มาตรการคุมประพฤติระดับเข้มงวด (Intensive
Probation Measure) ซึ่ ง เป็ น ทางเลื อ ก
แทนการลงโทษจ�ำคุกและเป็นการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิดตามมาตรฐานสากล ที่ผู้กระท�ำผิด
ไม่ต้องถูกจ�ำคุกโดยไม่จ�ำเป็นและสังคมมั่นใจ
ได้ในระดับหนึ่งว่าผู้กระท�ำผิดอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแล ซึง่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
จะใช้กับกลุ่มผู้ที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ หรือ
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
รวมถึ ง ผู ้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ แ ละฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด โดยมีกำ� หนดเงือ่ นไข
ให้สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

เสริมทัพระบบงานคุมประพฤติ 4.0

ส�ำหรับการท�ำงานของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว จะรับส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
ไปยังเครือ่ งรับสัญญาณทีศ่ นู ย์ควบคุมกลางฯ โดย
จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง
พฤติกรรม และติดตามสถานะของผู้กระท�ำผิด
ในระบบงานคุมประพฤติได้ตลอดเวลา ทั้งนี้
เพื่อเป็นการปรับพฤติกรรมและป้องปรามการ
กระท�ำผิด เช่น ห้ามขับรถหรือขับรถเร็ว การ
จ� ำ กั ด บริ เ วณ หรื อ ห้ า มเข้ า ออกเขตพื้ น ที่
ทีก่ ำ� หนด และหากมีการผิดเงือ่ นไขหรือท�ำลาย
อุปกรณ์ จะมีการส่งสัญญาณเตือนมายังศูนย์
ควบคุมกลางฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประจ� ำ ศู น ย์ ส ามารถตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ที่
เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม พร้อม
ด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ เปรียบเสมือน
อุ ป กรณ์ เ สริ ม ในระบบงานคุ ม ประพฤติ ท� ำ
หน้าที่เป็นการเฝ้าระวัง ซึ่งจะช่วยสร้างความ
ปลอดภัยและเสริมความมั่นใจแก่ประชาชน
มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ในขณะนี้ ก รมคุ ม ประพฤติ ไ ด้
ด�ำเนินการเช่าอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว
พร้อมระบบควบคุมการท�ำงาน จ�ำนวน 4,000 เครือ่ ง
(ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) มาใช้
กับทุกกลุม่ ผูก้ ระท�ำผิดทีอ่ ยูใ่ นความดูแลภายใน
เร็วๆ นี้
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และในก้าวต่อไป... กรมคุมประพฤติ ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาการผลิตอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) ร่วมกับหน่วยงานทีม่ คี วามรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีการสือ่ สาร รวมทัง้ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย เพือ่ ออกแบบอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวให้สามารถน�ำมาใช้ได้
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร มีขนาดรูปทรงที่เหมาะสมและประหยัดพลังงาน และยังสามารถระบุพิกัดของผู้กระท�ำผิดได้ เพื่อน�ำ
อุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้กับผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ
กรมคุมประพฤติ ซึ่งต้องอดใจรอกันต่อไป นับว่าตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลยิ่งนัก

| Probation around the World |
เรื่อง นางสาวณัฐินี ณ เชียงใหม่ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

SMS

Back to
the Future

จากสูงสุดคืนสู่สามัญ

หากพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT (Information Technology) แล้ว หลายท่าน
อาจจะคิดถึงอุปกรณ์ทท
ี่ น
ั สมัย ระบบซอฟต์แวร์ทพ
ี่ ฒ
ั นามาช่วยให้การท�ำงานง่ายขึน
้ แต่เรือ
่ งราว
ของเทคโนโลยียง
ั มีมม
ุ มองทีน
่ า
่ สนใจอีกมากมาย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีของประเทศเพือ
่ นสมาชิก
อาเซียนทีเ่ ราอาจจะยังไม่เคยรับรู้ โดยเฉพาะการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานแก้ไขฟื้นฟูผก
ู้ ระท�ำผิด
ในกระบวนการยุติธรรม ขออนุญาตจูงมือพี่น้องชาวคุมประพฤติไปท่องเที่ยวและศึกษาดูงาน
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ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่ อิ น โดฯ มี อ ะไรที่ ท� ำ ให้
คุณนั้นต้องอยากไป
เมื่ อ พู ด ถึ ง อิ น โดนี เ ซี ย หลายคนอาจจะ
คิดถึงบาหลี หรือภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ
ซึ่งมีเกาะทั้งหมด 17,508 เกาะ จึงท�ำให้เกิด
ปัญหาเกีย่ วกับการสือ่ สาร งานคุมประพฤติของ
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การโดย
กรมราชทัณฑ์อินโดนีเซีย ก็ประสบความยาก
ล�ำบากในการส่งข้อมูลสถิติจ�ำนวนผู้ที่อยู่ใน
ความดูแลเช่นกัน ซึง่ มีทงั้ นักโทษผูไ้ ด้รบั การพัก
การลงโทษและลดวันต้องโทษ เยาวชนที่ได้รับ
การสืบเสาะและคุมขัง รวมทัง้ ดูแลการยึดทรัพย์
ที่กระท�ำผิดกฎหมายอาญา เดิมทีอินโดนีเซีย
ใช้วธิ กี ารคล้ายกับไทยคือส่งข้อมูลผ่านระบบซึง่
ท�ำงานบนอินเทอร์เน็ต แต่เนื่องจากการรับ-ส่ง

สัญญาณระหว่างเกาะเป็นปัญหาอย่างมาก กรม
ราชทัณฑ์อินโดนีเซียจึงพัฒนาวิธีการส่งข้อมูล
ผ่าน SMS เสมือนย้อนกลับไปใช้วิธีเดิม แต่เป็น
วิธีที่สัญญาณเสถียรกว่าอินเทอร์เน็ต ระบบนี้
ช่วยให้หน่วยงานในพืน้ ทีส่ ง่ ข้อมูลทีอ่ พั เดตมายัง
ส่วนกลางได้ในกรณีที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตใน
พื้นที่ใช้การไม่ได้ แต่ปกติหน่วยงานในพื้นที่จะ
ส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่ ข้อมูลจากทัง้
2 แหล่งจะแสดงอยู่ในเว็บไซต์ SMS Gateway
การส่ ง ข้ อ มู ล SMS นั้ น ผู ้ ส ่ ง จะส่ ง ข้ อ มู ล
ยอดผู้ที่อยู่ในความดูแลจากโทรศัพท์มือถือที่
ลงทะเบียนไปยังระบบและจะท�ำการคัดแยก
และประมวลผลสถิติโดยอัตโนมัติ

การเข้ า ถึ ง ข้อ มูลสะท้อน
ความโปร่งใส
ในเว็ บ ไซต์ ที่ แ สดงข้ อ มู ล ทางสถิ ติ เ ป็ น
เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หมายความ
ว่า พวกเราก็สามารถเปิดดูได้จากประเทศไทย
ซึ่งเว็บไซต์มี 2 ภาษาคือ ภาษาบาฮาซา (ภาษา
ราชการของอินโดนีเซีย) และภาษาอังกฤษ
ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูล
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง ผูพ้ กั การลงโทษ หรือผูก้ ระท�ำผิด
เด็ ก เยาวชน แต่ ยั ง แสดงจ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่
ต�ำแหน่งต่างๆ จ�ำนวนผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรค
ร้ายแรง อาคารและที่ดินของหน่วยงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ข้อมูล
เหล่านี้เผยให้เห็นการบริหารจัดการของกรม
ความโปร่งใสที่กรมราชทัณฑ์ได้แสดงให้
เห็นผ่านเทคโนโลยีอีกประการหนึ่งคือ นักโทษ
สามารถตรวจสอบวันต้องขังและวันพักการลงโทษ
ได้ ด ้ ว ยตนเอง รวมถึงญาติที่มีสิทธิสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลนีไ้ ด้เช่นกัน การพัฒนาบริการนี้
เกิ ด จากหน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การปราบปราม

การทุจริต ตัง้ ค�ำถามกับกรมราชทัณฑ์วา่ เหตุใด
นักโทษต้องคอยมาถามผู้คุมว่าจะได้รับการ
ปล่อยวันไหน ซึง่ พฤติกรรมนีส้ ามารถเป็นช่องทาง
ในการเรียกรับสินบนเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล กรมราชทัณฑ์
จึงพัฒนาระบบและน�ำตู้ Kiosk หรือตู้บริการ
ข้อมูลแบบจอสัมผัสมาติดตั้งในแต่ละเรือนจ�ำ
อยูภ่ ายในบริเวณทีน่ กั โทษอยู่ 1 เครือ่ ง ส�ำหรับ
ผู้ต้องขัง และภายนอกเขตควบคุม 1 เครื่อง
ส�ำหรับญาติ เมื่อผู้ต้องขังต้องการทราบข้อมูล
สามารถไปสแกนนิ้ ว มื อ เพื่ อ เรี ย กดู ข ้ อ มู ล ได้
เช่นเดียวกันกับญาติ ซึง่ ผูต้ อ้ งขัง 1 คนจะมีญาติ
ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าดูข้อมูลได้ 1 คน
ในส่ ว นของการพั ก การลงโทษก็ มี ก าร
สะท้ อ นความโปร่ ง ใสในการท� ำ งานเช่ น กั น
แต่ไม่ได้ทำ� ผ่านเทคโนโลยี วิธกี ารทีน่ า่ สนใจคือ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะให้ นั ก โทษหรื อ
ผู้อุปการะเซ็นเอกสารว่าไม่มีการรับสินบนใดๆ
ขณะที่ออกไปเก็บข้อมูลสืบเสาะ

พัฒนากันมากี่ปี
แล้วใช้เงินไปเท่าไหร่

ดังที่ได้กล่าวไปในช่วงแรกว่าเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้มีเพียงแค่มุมของความทันสมัย แต่ยังมีมุมของ
การประยุกต์ใช้งาน แม้วา
่ จะไม่มร
ี ะบบอินเทอร์เน็ตทีด
่ เี ลิศ แต่อน
ิ โดนีเซียก็แก้ปัญหาโดยวิธี Back-to-basic และ
เมื่อถูกตั้งค�ำถามถึงความโปร่งใสในการท�ำงาน ก็ได้แสดงการจัดการให้เห็นผ่านเทคโนโลยี ฉะนั้น การใช้
เทคโนโลยี จึงไม่ได้สำ
� คัญเพียงการมีอป
ุ กรณ์ทใี่ หม่ลา
่ สุด แต่ยง
ั ต้องการ Digital Mindset หรือการใช้เทคโนโลยี
ค้นหาการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ด้วย

SMS

GAREAWAY

เว็บไซต์ SMS Gateaway
<http://smslap.ditjenpas.go.id/welcome>
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หลังจากไปเที่ยวอินโดนีเซียกลับมาแล้ว
เราพบว่าคุมประพฤติไทยของเราก็กำ� ลังพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ตอบสนองการท�ำงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติ
ได้ดำ� เนินการโครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ
เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Service) ใน
ส�ำนักงานน�ำร่อง 3 แห่ง ซึ่งมีการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาจัดการการท�ำงานและการให้บริการ
อาทิ การระบุ ตั ว ตนโดยลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Finger Print Scanning) การท�ำ
ส�ำนวนไร้กระดาษ เป็นต้น
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กรมราชทัณฑ์เริ่มน�ำเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการข้อมูลในส่วนของเรือนจ�ำตั้งแต่ปี 2008
และพัฒนาต่อไปยังภารกิจอืน่ ๆ ซึง่ ต้องยอมรับ
ว่าการพัฒนาระบบและอุปกรณ์ใช้งบประมาณ
จ�ำนวนมากจึงร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ
อาทิ The Asia Foundation และ ICTAP
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาระบบ อุปกรณ์บางส่วน และการดูแล
ความปลอดภัยของระบบท�ำให้กรมราชทัณฑ์
อินโดนีเซียสามารถพัฒนาระบบ IT ได้อย่าง
ต่อเนื่อง

| นานาสาระ |
เรื่อง นางสาวเหมือนแพร รุ่งเผ่าพั นธุ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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วิธีประหยัดพลังงาน

ภายในบ้าน อย่างชาญฉลาด

ช่วยลดภาวะโลกร้อน

วารสารกรมคุมประพฤติ | Probation Magazine
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ปัจจุบันนี้ บ้านเมืองมีความทันสมัยมากขึ้น การพั ฒนาทางเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
พวกเราได้รับความสะดวกสบาย ไม่ว่าการเดินทาง การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร หรือวิถีการด�ำเนิน
ชีวิต ต่างก็พึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานที่มนุษย์สร้างขึ้น เมื่อความเจริญเข้าถึงทุกคน
ต่ า งก็ พ ากั น ใช้ พ ลั ง งานกั น อย่ า งสิ้ น เปลื อ ง ซึ่ ง พลั ง งานและทรั พ ยากรบางอย่ า งที่ ใ ช้ ไ ปก็ ไ ม่ ส ามารถ
น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้อีก ดังนั้น พวกเราควรประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด
โดยเฉพาะพลั ง งานไฟฟ้า มี ค วามจ� ำ เป็ น กั บ พวกเรามากทั้ ง เวลาตื่ น และเวลานอน พวกเรา
มักใช้กันอย่างสิ้นเปลือง บางทีเราก็ไม่รู้ตัว เราจึงมีวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน โรงเรียน
หรือส�ำนักงานที่ใครๆ ก็สามารถปฏิบัติได้มาฝากกันค่ะ

วิธีประหยัดพลังงาน
อย่างชาญฉลาด
1.

เริม่ จากการปิดไฟในห้องทีไ่ ม่มคี นอยู่ และปิดปลัก๊ ไฟ
เมือ่ เลิกใช้งาน ปฏิบตั จิ นเป็นนิสยั เมือ่ ออกจากห้อง
ให้ปิดไฟทุกครั้ง

2.

ส�ำหรับการใช้เครื่องปรับอากาศ ควรเปิดแอร์ที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ถ้ารูส้ กึ ว่าอากาศในห้อง
ร้อน ให้เปิดพัดลมช่วยระบายอากาศแทนการเร่ง
แอร์ให้ต�่ำสุด

3.

ในหน้าหนาวหรือช่วงฝนตก เราอาจงดเปิดแอร์
แล้วหันมาเปิดพัดลม หรือหน้าต่างทิ้งไว้ก็จะได้
บรรยากาศไปอีกแบบ แถมยังช่วยประหยัดค่าไฟ
ไปได้เยอะมากอีกด้วย

4.
5.
6.

ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท ไม่ควรเปิดตู้เย็นค้างไว้นานหรือ
เปิดบ่อยๆ แล้วห้ามน�ำของร้อนใส่ตเู้ ย็น เพราะจะท�ำให้
ตู้เย็นท�ำงานหนักขึ้น

10. เวลารีดผ้าให้รีดทีเดียวไม่ควรดึงปลั๊กเข้าออกบ่อยๆ
และให้รีดทีละหลายๆ ตัว แล้วไม่ควรพรมน�้ำมากจน
ผ้าแฉะ ท�ำให้ใช้ความร้อนและเสียค่าไฟมากขึ้น

11.

อย่าเสียบปลัก๊ หม้อข้าวทิง้ ไว้ และถอดปลัก๊ กาต้มน�ำ้ เมือ่
น�้ำเดือดทันที นอกจากประหยัดไฟแล้วยังช่วยป้องกัน
การเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย

12. หลังสระผมให้ใช้ผ้าขนหนูซับน�้ำให้หมาด เป่าผมด้วย
พัดลมแทนไดร์เป่าผม จะช่วยประหยัดไฟแล้วยังช่วยให้
ผมไม่เสียด้วยนะ

งดใช้เครื่องท�ำน�้ำอุ่น แล้วหันมาอาบน�้ำเย็นบ้าง
การอาบน�ำ้ เย็นจะท�ำให้คณ
ุ รูส้ กึ สดชืน่ แล้วยังช่วยให้
ผิวพรรณชุ่มชื้นมากขึ้น

13. หมัน่ ตรวจเช็กอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟภายในบ้านเป็น

ถ้าปริมาณผ้าไม่มากให้ซักมือแทนใช้เครื่องซักผ้า
หากต้องซักผ้าด้วยเครือ่ งซักผ้า ควรซักด้วยน�ำ้ ปกติ
เพราะเสื้อผ้าของเราไม่ได้สกปรกอะไรมากมาย
เราใช้แค่น�้ำธรรมดาซักก็เพียงพอแล้ว

14.

ติดม่านกันแสงแดด นอกจากจะช่วยลดค่าไฟแล้ว
ยังช่วยให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานไม่หนักเกินไป
ความเย็นภายในบ้านยังถูกเก็บสะสมเอาไว้ ไม่ได้
ร้อนมากจนเกินไปด้วย

8. หากอยูใ่ นห้องคนเดียวให้เปิดโคมไฟเล็กๆ แทนการ
เปิดไฟทั้งห้อง

เราควรท�ำความสะอาดเครือ่ งใช้ไฟฟ้าอย่างน้อยปีละครัง้
และบ�ำรุงรักษาเป็นประจ�ำ หากปล่อยให้ฝุ่นเกาะหนา
จะท�ำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าท�ำงานหนักขึ้น เช่น ใบพัดลม
แผ่นกรองเครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น ถ้าเป็นตูเ้ ย็นให้กด
ละลายน�้ำแข็ง

15. การปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณบ้านก็ช่วยสร้างร่มเงา

ในบ้านได้เป็นอย่างดี ต้นไม้ใหญ่จะช่วยไม่ให้แสงแดด
เข้าสู่ตัวบ้านมากเกินไป และการทาสีบ้านอ่อนๆ ก็ช่วย
ประหยัดพลังงานได้เหมือนกัน สีอ่อนๆ จะช่วยลดการ
สะท้อนของแสงได้มาก และยิง่ ทาภายในตัวบ้านจะช่วย
ให้บ้านสว่างแบบไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้านได้อีกด้วย

ส�ำหรับวิธีประหยัดพลังงานง่ายๆ เหล่านี้ อยากให้ทุกคนได้ลองน�ำไปปฏิบัติและปรับใช้กันตาม
ความสะดวก เพื่ อโลกของเราจะได้มีพ้ื นที่สีเขียวมากขึ้น และเงินในกระเป๋าของคุณจะไม่พร่องไปกับ
ค่าไฟอีกด้วย ไปท�ำตามกันเลยค่ะ

ข้อมูลจาก : https://www.klangpanya.com/
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ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้งาน หากกลัว
ลืมให้ตงั้ เวลาปิดอัตโนมัตกิ ไ็ ด้ เช่น เมือ่ ไม่ใช้งานเกิน
10 นาทีหน้าจอก็จะดับลง

ประจ�ำ นอกจากช่วยประหยัดไฟแล้วยังป้องกันการเกิด
อั ค คี ภั ย ได้ หากช� ำ รุ ด มาอาจจะไม่ ไ ด้ เ สี ย หายแค่
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า แต่คณ
ุ อาจจะเสียบ้านไปทัง้ หลังเลยก็ได้
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7.

9.

| In Focus |
เรื่อง : นางจิราพร ศรีบูรพา พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการพิ เศษ

งานคุ ม ประพฤติ
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จั ด การได้ ง่ า ยแค่ ป ลายนิ้ ว
ท่านเคยคิดมั้ยว่า?
สมาร์ทโฟนจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิ ษณุโลก
เทคโนโลยีในยุคดิจทิ ลั นัน้ ท�ำอะไรได้มากกว่าทีค่ ดิ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก ได้รว่ มมือกับสถานภูมภิ าคเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดพิษณุโลก ในการประยุกต์
ใช้งานในระบบดาวเทียมส�ำรวจ และก่อก�ำเนิดระบบ GISPPO (Geographic
Information System Phitsanulok Probation Office) นวัตกรรมการมีสว่ นร่วม
สูง่ านคุมประพฤติ 4.0 โดย Gisppo เป็นโปรแกรมในการระบุพกิ ดั ของผูก้ ระท�ำผิด
ทีอ่ ยูใ่ นระบบงานคุมประพฤติ รวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ และผูน้ ำ� ชุมชน
จากการน�ำเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
ระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนพืน้ โลก (GPS) ผ่านอุปกรณ์เคลือ่ นทีอ่ ย่างสมาร์ทโฟน
อันเป็นเครื่องมือในการน�ำสัญญาณระบบดังกล่าวมาใช้เพื่อบริหารจัดการกับ
ผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤตินั่นเอง

Gisppo ท�ำอะไรได้บ้าง

ระบบ Gisppo เป็นการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในกระบวนงานคุมประพฤติ โดย
พนักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบและ
ดึงข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นประวัตขิ องผูก้ ระท�ำผิด
ต� ำ แหน่ ง ถิ่ น ที่ อ ยู ่ สภาพปั ญ หาและความ
ต้องการของผูก้ ระท�ำผิด รวมถึงปัญหายาเสพติด
หรือปัญหาอาชญากรรมอืน่ ๆ ในพืน้ ที่ มาวิเคราะห์
ปัจจัยความเสีย่ งหรือแนวโน้มการกระท�ำผิดซ�ำ้
เพื่ อ วางแผนในการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
Gisppo ยังช่วยน�ำทางด้วย GPS ระบุพกิ ดั ทีอ่ ยู่
ของผู้กระท�ำผิดในยามที่พนักงานคุมประพฤติ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามและสอดส่อง
ไม่ตอ้ งขับรถวนหลงทางกันอีกต่อไป นอกจากนี้
พนักงานคุมประพฤติยังสามารถเรียกใช้ข้อมูล

ต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา และ
สามารถน�ำเข้าข้อมูลบันทึกในระบบ พร้อมกับ
ส่งต่อข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัคร
คุมประพฤติได้ทันที โดยไม่จ�ำเป็นต้องกรอก
แบบฟอร์มเอกสาร ไม่ตอ้ งมานัง่ วาดแผนที่ และ
ไม่ต้องพึ่งพี่ๆ บุรุษไปรษณีย์แล้ว
ส่วนการท�ำงานของพนักงานคุมประพฤติ
ที่ใช้ระบบ Gisppo นั้นแค่มีเพียงสมาร์ทโฟน
ก็สามารถท�ำงานได้งา่ ยๆ แค่ปลายนิว้ เพียงเท่านี้
ก็สามารถประหยัดกระดาษ ประหยัดเวลา
ประหยัดงบประมาณ และควบคุมความเสีย่ งได้
ซึ่ ง ในระยะเริ่ ม ต้ น ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลกได้น�ำร่องใช้ระบบ Gisppo
ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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กรมคุมประพฤติ โดยส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
พิษณุโลกเองก็คาดหวังว่า ระบบ Gisppo จะเป็นการพัฒนา
นวัตกรรมด้านสังคมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ให้การ
พัฒนาพืน้ ทีก่ า้ วเข้าสูโ่ มเดลนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน (Innovation Base) ของจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562 ด้านพัฒนาเมือง
ให้เจริญเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth City) เป็น
เมืองพิษณุโลก 4.0 ที่จะสามารถช่วยลดปัญหาการก่อ
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และพัฒนามาตรการด้าน
ความมัน่ คง โดยบูรณาการเชิงพืน้ ที่ ในการควบคุม เฝ้าระวัง
และก�ำกับพฤติกรรมเสีย่ งภัยในรูปแบบต่างๆ โดยเพิม่ ระดับ
หรือบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามามีบทบาท
ในการป้องกันอาชญากรรมและการสร้างความมัน่ ใจให้กบั
ประชาชนในพื้นที่ด้วย
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เป้าหมาย Gisppo

| เจาะกิจกรรมเด่น |
เรื่อง นายณัฐ คชประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ
ของส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

ส�ำนักงานคุมประพฤติจง
ั หวัดสมุทรปราการ
่ มศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
     เยีย
     อ.บางเสาธง

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสมุทรปราการ/ยุตธิ รรมจังหวัดสมุทรปราการ ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติอำ� เภอบางเสาธง เพือ่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานของศูนย์ฯ อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาและหาวิธกี ารด�ำเนินงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางนโยบายของกรมคุมประพฤติต่อไป
่ วข้อง
คุมประพฤติจง
ั หวัดจันทบุรี ประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
ด้านส่งเสริมอาชีพและสถานประกอบการ
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ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดจันทบุรจี ดั การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นส่ ง เสริ ม อาชี พ และสถานประกอบการ เพื่ อ เตรี ย มส่ ง เสริ ม
และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ มีผู้มา
เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนวิทยาลัยสารพัดช่าง เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานเปิดทุง่ เบญจา สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานจั น ทบุ รี ส� ำ นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
โรงงานกระเบื้องเด่นจันทร์ และผู้แทนอาสาสมัครคุมประพฤติ
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องประชุมส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจง
ั หวัดอ�ำนาจเจริญ
จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านการประกอบอาชีพ

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ�ำนาจเจริญจัดอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ
ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ
ทั้งในระหว่างและภายหลังพ้นการคุมประพฤติให้กลับตน
เป็นพลเมืองดีของสังคม และสามารถช่วยเหลือตนเองด�ำรงชีวติ
ในสังคมได้ตามสมควร รวมทั้งให้การช่วยเหลือสงเคราะห์
ภายหลังจากปล่อยผู้พ้นโทษให้ได้รับการศึกษาและมีอาชีพ
ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ

คุมประพฤติหนองบัวล�ำภู มอบเงินทุน
ประกอบอาชีพ

นายยุทธพร คุณารักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด
หนองบัวล�ำภู มอบเงินสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคม
ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน 30,000 บาท เพื่อน�ำไปเป็นต้นทุน
ในการประกอบอาชี พ ภายใต้ กิ จ กรรมคื น คนดี สู ่ สั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น
ตามนโยบายการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ

คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมท�ำงานบริการสังคม

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดกิจกรรม
น�ำผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงานบริการสังคม ณ โรงพยาบาลอ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยผูถ้ กู คุมความประพฤติมาร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 18 คน
ซึ่งได้ร่วมบริจาคโลหิตและอ�ำนวยความสะดวก ทั้งการเข็นรถผู้ป่วยไปยัง
แผนกต่างๆ และการเป็นอาสาจราจรให้แก่ประชาชนที่มารับการบริการ
ที่โรงพยาบาล

คุมประพฤติอต
ุ รดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริม
และพั ฒนาทักษะการประกอบอาชีพ
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คุมประพฤติราชบุรี จัดกิจกรรมท�ำแนวป้องกันไฟป่า

ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ด กิ จ กรรมบ� ำ เพ็ ญ ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 58 คน ซึ่งได้ร่วมกันจัดท�ำแนวป้องกันไฟป่า
ณ บริเวณป่าชุมชนเขาล้าน อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

17

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาทักษะทางด้านการประกอบอาชีพ โดยมีภาคีเครือข่ายในการ
สร้างงานสร้างอาชีพ ได้แก่ บริษัทน�้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ร้านสมจิตรบริการ
ส�ำนักงานจัดหางาน เสวนาร่วมกันในหัวข้อ “ทางเลือก โอกาสในการมีอาชีพ
ที่มั่นคง” รวมทั้งการบรรยายเรื่อง การสร้างงานสร้างอาชีพ โดยนายสมศักดิ์
กิจนาคะเกศ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุม 3
อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์

คุมประพฤติเกาะสมุย จัดกิจกรรม “ดับจิต เตือนใจ ลดอุบต
ั ภ
ิ ย
ั
บนท้องถนน”

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย น�ำโดย นายอธิพล
มะหันตาพันธ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย น�ำผู้ถูกคุม
ความประพฤติคดีดื่มแล้วขับ ขับเสพ คดีพ.ร.บ.จราจรทางบก ในช่วง 7 วันอันตราย
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เยี่ยมชมการท�ำงานของโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมรับฟัง
การบรรยายจากนายแพทย์ธีระศักดิ์ วิริยานนท์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
ในเรื่องโทษของสุราและความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ และเข้าชมการท�ำงานในแผนก
อุบัติเหตุและห้องดับจิต

ส�ำนักงานคุมประพฤติจง
ั หวัดสงขลา สาขานาทวี
สงเคราะห์ผถ
ู้ ก
ู คุมความประพฤติ
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ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ช่วยเหลือสงเคราะห์พันธุ์ปลานิล จ�ำนวน 500 ตัว พร้อมด้วยอาหารและอุปกรณ์ในการเลี้ยง
ให้กบั ผูถ้ กู คุมความประพฤติในพืน้ ทีต่ ำ� บลปากบาง อ�ำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมุง่ หวังให้ผรู้ บั การสงเคราะห์ได้ใช้เวลาว่างจากการท�ำงานประจ�ำ
มาประกอบอาชีพเสริม เพือ่ ลดรายจ่ายและเพิม่ รายได้ให้กบั ครอบครัวอีกทางหนึง่ สามารถเลีย้ งดูตนเองและครอบครัวได้ น�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคมและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก

    ส�ำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 1 สนับสนุนการประกอบอาชีพ

นางธารินี แสงสว่าง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ได้มอบเก้าอี้ตัดผมให้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษที่ได้รับ
การฝึกอาชีพช่างตัดผมจากเรือนจ�ำพิเศษธนบุรี ซึง่ ก่อนหน้านีส้ ำ� นักงานฯ ได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ในการเตรียมความพร้อมผูท้ จี่ ะได้รบั การปล่อยตัว
จากเรือนจ�ำ ซึ่งภายหลังจากผู้ถูกคุมความประพฤติมารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติและเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้การสร้างแรงจูงใจ
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดท�ำแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมแล้ว พร้อมขอรับการสงเคราะห์
เงินทุนจัดซื้อเก้าอี้ตัดผม นอกจากนี้
ยังได้รบั ความอนุเคราะห์จากนายจ�ำเริญ
นาคะเลิศกวี อาสาสมัครคุมประพฤติ
เขตบางกอกใหญ่ ในการรับผู้ถูกคุม
ความประพฤติเข้าเรียนที่โรงเรียน
รักเมืองไทยสอนตัดผม เพื่อพัฒนา
ฝีมือและฝึกหัดทรงผมเพิ่มเติม
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