ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมคุมประพฤติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบาบัด
สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทีผ่ ลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ
ของคณะอนุกรรมการฯ
ร้อยละผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้า
ไม่เกิน
2. ผู้กระทาผิดในชุมชนสามารถกลับตน ร้อยละของผู้กระท้าผิดที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดี
เป็นคนดีของสังคม
ร้อยละผู้ที่พ้นการคุมประพฤติด้วยดีแล้วกลับมากระท้าผิดซ้า
ไม่เกิน

เป้าหมาย
ร้อยละ 70
ร้อยละ 50
ร้อยละ 70
ร้อยละ 30

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุมประพฤติ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. การป้องกัน ปราบปราม และ
จ้านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลตามที่ศาลสั่ง
5,000 ราย
แก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
80,000 คน
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 5
ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขันตอนและ
ร้อยละ 50
มาตรฐานไม่ต่้ากว่า
อัตราการหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการ
ร้อยละ 0.05
ตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
2. ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับ จ้านวนผู้รับบริการที่ได้รับการฟื้นฟูในระบบบังคับบ้าบัด
72,500 ราย
การปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐาน ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขันตอนและ
ร้อยละ 50
มาตรฐานไม่ต่้ากว่า
3. ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟู จ้านวนผู้กระท้าผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และ 312,000 ราย
และพัฒนาพฤตินิสัยในรูปแบบ
แก้ไขฟื้นฟู
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานสากล
จ้านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม
11,000 ราย
ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล
190,200 คน
ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย อย่างน้อย
3 หลักสูตร/
โปรแกรม
จ้านวนเด็กและเยาวชนอยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ
37,000 ราย
ร้อยละการกระท้าผิดซ้าของผู้ที่พ้นคุมประพฤติด้วยดี ไม่เกิน
ร้อยละ 30
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุม
ร้อยละ 0.05
ได้ส้าเร็จเฉลี่ยต่อวัน ไม่เกิน
อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจ้า/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 0.04
ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท้าผิดซ้าหลังพ้นโทษภายใน 3 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 14
4. ผู้กระทาผิดในชุมชนสามารถกลับ จ้านวนผู้กระท้าผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และ 312,000 ราย
ตนเป็นคนดีของสังคม
แก้ไขฟื้นฟู
ร้อยละของผู้กระท้าผิดที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี
ร้อยละ 70
ร้อยละผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมากระท้าผิดซ้า
ร้อยละ 30
ไม่เกิน

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมคุมประพฤติ
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
1. การป้องกัน ปราบปราม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

จ้านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครอง
5,000 ราย
เด็กและเยาวชนได้รับการจ้าแนกเกี่ยวกับยาเสพติด
ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์
60,000 คน
จ้านวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบ้าบัด
72,600 ราย
ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขันตอนและ
ร้อยละ 52
มาตรฐาน ไม่ต่้ากว่า
การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์
3 ครัง
ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 80
2. หน่วยงานให้บริการ
จ้านวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบ้าบัด
72,600 ราย
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและ ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขันตอนและ
ร้อยละ 52
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ ไม่ต่้ากว่า
3. ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไข จ้านวนผู้กระท้าผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 342,000 ราย
ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล
300,000 คน
ในรูปแบบที่เหมาะสม
ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย
3 หลักสูตร/
ตามมาตรฐานสากล
โปรแกรม
จ้านวนเด็กและเยาวชนได้รับการสืบเสาะและจัดท้ารายงานข้อเท็จจริง
37,000 ราย
จ้านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาล 10,000 ราย
สั่งฝึกอบรม
ร้อยละการกระท้าผิดซ้าของผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติตามเงื่อนไข
ร้อยละ 29
ที่ผู้มีอ้านาจก้าหนด ไม่เกิน
ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานที่ควบคุมได้ส้าเร็จต่อปี ไม่เกิน ร้อยละ 0.05
อัตราการแหกหักหลบหนีในเรือนจ้า/ทัณฑสถานภายใน 1 ปี ไม่เกิน
2 ครัง
ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท้าผิดซ้าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 12
ร้อยละการกระท้าผิดซ้าของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ 12
ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
ร้อยละ 75
เยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า
4. ผู้กระทาผิดในชุมชน
จ้านวนผู้กระท้าผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 342,000 ราย
สามารถกลับตนเป็นคนดี
ร้อยละของผู้กระท้าผิดในคดีสอดส่องที่ได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ร้อยละ 62
ของสังคม
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิด ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละการกระท้าผิดซ้าของผู้ที่พ้นการคุมความประพฤติ
ร้อยละ 29
ตามเงื่อนไขที่ผู้มีอ้านาจก้าหนด ไม่เกิน

ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมคุมประพฤติ
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน
1. ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไข
ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ในรูปแบบที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผู้กระท้าผิดได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 657,000 ราย
ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยโดยโปรแกรม
36,500 ราย
แก้ไขตามลักษณะคดี
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข
4,000 ราย
บ้าบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจ้าเป็น
ผู้กระท้าผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
12,000 ราย
ร้อยละการกระท้าผิดซ้าของผู้กระท้าผิดทังเด็ก ผู้ใหญ่ ที่พ้นจากการควบคุม ร้อยละ 10
ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ไม่เกิน
ร้อยละของผู้กระท้าผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือ
ร้อยละ 29
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน
2. ผู้ถูกคุมความประพฤติ
จ้านวนผู้ถูกคุมความประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการ
500 ราย
ในจังหวัดชายแดนใต้สามารถ ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระท้าผิด
ร้อยละ 18
กลับตนเป็นคนดีของสังคม
เงื่อนไขตามที่ศาลก้าหนดไม่เกิน
3. การป้องกัน ปราบปราม
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบ้าบัด
22,200 ราย
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ ทังระบบบังคับบ้าบัด และระบบ
130,000 ราย
มีประสิทธิภาพ
ต้องโทษ
ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ
ร้อยละ 75
คณะอนุกรรมการฯ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 80
4. ผู้กระทาผิดในชุมชน
จ้านวนผู้กระท้าผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 312,000 ราย
สามารถกลับตนเป็นคนดี
จ้านวนผู้กระท้าผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
12,000 ราย
ของสังคม
ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระท้าผิดเงื่อนไขตามที่ศาลก้าหนด
ร้อยละ 18
ไม่เกิน
ร้อยละของผู้กระท้าผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือ
ร้อยละ 29
ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน
5. หน่วยงานให้บริการ
จ้านวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบ้าบัด
62,000 ราย
ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและ จ้านวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ 22,200 ราย
มาตรฐาน
บ้าบัด
ร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปฏิบัติตามขันตอนและ
ร้อยละ 90
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละของผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจของ
ร้อยละ 75
คณะอนุกรรมการฯ

