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รายงานประจำปี 2550 กรมคุ ม ประพฤติ

งานของแผ่ น ดิ น เป็ น งานส่ ว นรวม มี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง
ความเจริ ญ ขึ้ น หรื อ เสื่ อ มลงของบ้ า นเมื อ งและทุ ก ข์ สุ ข ของ
ประชาชนทุ ก คน ข้ า ราชการผู้ ป ฏิ บั ติ บ ริ ห ารงานของแผ่ น ดิ น 

จึงต้องสำนึกตระหนักในความรับชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายาม
ปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเข้มแข็ง
สุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ 

สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้อง
ละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง

สารบัญ

C o n t e n t s
หน้า

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

      

1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมคุมประพฤติ
      • วิสัยทัศน์
      • พันธกิจ
      • ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ
      • เป้าประสงค์
      • กลยุทธ์
2. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
      •อัตรากำลัง
      • การแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ

1. ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี
      -ผลผลิต Output
      -ผลลัพธ์ Outcome
      -ปัญหา อุปสรรค  เงื่อนไขความสำเร็จ
      -ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน

1. งบการเงิน
      • งบแสดงฐานะการเงิน
      • งบรายได้และค่าใช้จ่าย
      • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. การวิเคราะห์งบการเงิน
3. ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม

ส่วนที่ 4 ภารกิจสำคัญในรอบปี 2550
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งานวิจัย
การพัฒนากฎหมาย
การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในสำนักงานฯ
งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน
บ้านกึ่งวิถี
โครงการคืนคนดีสู่สังคม เฉลิมพระเกียรติฯ
งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
งานบริการสังคม
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
บังคับบำบัด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การพัฒนาระบบราชการกรมคุมประพฤติ
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
รางวัลส่งเสริมการทำดีปฏิบัติงานดีเด่น
โครงการประกวดผลงานสำนักงานคุมประพฤติ
การประกวดผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
การพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

นายนัทธี จิตสว่าง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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นายชาตรี โชไชย
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางลดาวัลย์ บุญประสพ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ



ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
1. นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแก้ ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
2. นายสกนธ์ สุวรรณโมลี
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสืบเสาะและพินิจ
3. นางสุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุมและสอดส่อง
2

3

1

1. นางฉลอง อติกนิษฐ
หัวหน้าสำนักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
2. นายเกษม มูลจันทร์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
3. นายไวพจน์ พูสิทธิ์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
2

1

3
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นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายชิด ปาคำมา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

สำนักงานเลขานุการกรม

4
7
6
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5
3
2
1. นายประสาร มหาลี้ตระกูล	
 5. นางอรวรรณ เอี่ยมอนุพงษ์	
		 เลขานุการกรม
		 หัวหน้ากลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ
2. นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ	
 6. นางสายทิพย์ แตงเอี่ยม	
		 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
		 หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
3. นางชลธารา สุขนิ่ม	
 7. นางศิริภรณ์ ยิ้มเจริญ
		 หัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ
4. นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์	
		 หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

5
4
3
2
1
1. นางกรรณิการ์ แสงทอง		
 4. นางสาวอัจฉรา ทองตัน
		 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการคุมประพฤติ		 หัวหน้ากลุ่มแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
2. นางสาวอังคณา บุญสิทธิ	
์
5. นายเศวตนันท์ สุขพันธ์
		 หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจ
		 หัวหน้ากลุ่มนิติการ
3. นางสาวสุดา ตั้งศรีวิริยะกุล	
 6. นายพยนต์ สินธุนาวา	
		 หัวหน้ากลุ่มควบคุมและสอดส่อง
		 หัวหน้ากลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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กองแผนงานและสารสนเทศ
1. นางอัญชลี พัฒนสาร
		 ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
2. นางแก้วตา ชัยมะโน	
		 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน
3. นายอนันต์ สุรพัฒน์
		 หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผล
4. นางสาวละไมล์ บุระดำ	
		 หัวหน้างานธุรการ

2

1

4

3

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

4
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3

1

นายสรชัย อติกนิษฐ	
4.
ผู้อำนวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม		
นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
5.
หัวหน้ากลุ่มงานบริการสังคม
		
นางรมณี กลั่นบิดา	
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายชุมชน

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

2

5

นางสาวนฤมล ผดุงจิตร	
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ
นางสาวนพรัตน์ ปรีดาภิรมย์	
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

5
1.
		
2.
		
3.
		

2

3

4

นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์		
4.
ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ		
ด
นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ		
5.
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		
นางสุมาลี มาดำ			
หัวหน้ากลุ่มงานประสานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1

นางพรประภา แกล้วกล้า		
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
นางลัดดา วงศ์มติกุล		
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1.
		
2.
		

4

นายมณฑล แก้วเก่า		
 3.
ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติ		
ด
นางสาวจิราพร บุญูชูวงศ์ 		
 4.
หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		

3

1
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2

นางสาวธัญญา ศรีนงนุช		
หัวหน้ากลุ่มงานสืบเสาะและพินิจ
นางรุจาภา เสลาคุณ		
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
		
2.
		
3.
		

3

2

4
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

นายนิวัฒน์  ยศบุญเรือง	
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวจินดารัตน์  เหล็มเต๊ะ	
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพ็ญศรี  แจ่มสว่าง	
หัวหน้างานธุรการ

1

3

2

1

3. นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ์
1. นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ์	
		
หัวหน้ากลุ่มงานต่างประเทศ
		 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการแก้ ไขและฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
4. นายพิทักษ์ บุญมาก
		 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
		
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 5
2. นางสาวยศวันต์  บริบูรณ์ธนา
		 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา



รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

2

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

4
1
1. นายประสาร มหาลี้ตระกูล 	
		 เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
2. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ	
		 บุคลากร 7 ว ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม
3. นางนงเยาว์ เขียวสะอาด	
		 พนักงานคุมประพฤติ 7ว ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
4. นางชุติมา บัวก้อน	
		 เจ้าพนักงานธุรการ 5 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2

1

3

4

5

6

3

7

8

9

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
นางสาววรรณา ม่วงสุข	
6.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
นางสาวนิตยา โควสุวรรณ	
7.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
นายประทักษ์ ประทุมทิพย์	
8.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์	
		
9.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงดุสิต
นายวิสุทธิ์ บุญส่ง
		
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญา

นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้
นางสาววนิดา กุณาศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
นางสาวมนทิพย์ ดาราศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง
นางสุดฤดี นาวินโชกธรรม	
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดพระโขนง

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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3

4

1

สำนักงานคุมประพฤติธนบุรี

2

5

1. นางรจนา  บุญญะฐี	
4. นางชลาทิพย์  โลหะศิร	
ิ
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดตลิ่งชัน	
2. นางกัญญารัตน์  บุญส่ง	
5. นางสาวจันทกร ดำเนินผล	
		 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญาธนบุรี
3. นางสิญา  สุวรรณ	
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงธนบุรี

3

1

6

7

2

8

4

9

5

10

11

สำนักงานคุมประพฤติภาค 1
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1. นายกีรติ  ณ พัทลุง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 1
2. นายอดิศักดิ์  ชัยรัชนีกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 1
3. นางดวงพร   นิยะพัตร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
4. นายวัชรชัย   ปานอ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
5. นางสาวนิตยา  คงสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
6. นายสุนัย ลิลาพันธิสิทธิ
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

10
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7. นางนงค์นารถ  ชื่นอารมย์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
8. นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
9. นางสาวลดาวัลย์   โรจนพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
10. พันจ่าเอกปรัชญา ประภาศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
11. นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 2
1. นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 2
2. นายศักดิ์กิจ รัตนพัฒนกุล	
		 หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติภาค 2
3. นายถาวร กูลศิร	
ิ
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายอารักษ์ วีระกะลัส
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
5. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
6. นายอภัย เอียดบัว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว

7. นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
8. นายปรัชญา ชัยวรารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
9. นางสิทธิรักษ์ วงษ์สิริ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
10. นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
11. นางอลงกรณ์ กาญจนชีวะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
12. นางสาววันเพ็ญ อยู่จุ้ย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

สำนักงานคุมประพฤติภาค 3
4

11

5
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2
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1

1. นางกรกช นาควิเชตร 	
8.
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3
2. นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
9.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3
3. นายบุญเลิศ คงหอม
10.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสีคิ้ว
4. นายมานิตย์ แก้วโสพรม
11.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
5. นายสุทิน ไชยวัฒน์
12.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
		
6. นางวราภรณ์ เปล่งแสง
13.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
		
7. นายสราวุธ เมืองทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่

8

12
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13

นายยุทธพร คุณารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดภูเขียว
นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
นางจิณห์นิภา หิมะคุณธรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิต	
ิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์	
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 4
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1. นางสุวัฒนา แดงกรัด
9.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 4
2. นายวรเวทย์ วิชญวิศิษฎ์กุล
10.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 4	
3. นายณรงค์ ขำเพชร	
11.
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
4. นายไพรัช ปฐมวงศ์ ไพรัช	
12.
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
5. นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร
13.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
6. นายประเวศ กันสุข
14.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
7. นายวีรศักดิ์ ไชยสิงห์
15.
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
8. นายพิเชียรพัฒน อินทรพาณิช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 6

7

14

15

นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชช์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย 		
นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
นางเยาวดี พันธ์หินกอง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดบึงกาฬ
นางสาวพวงชมพู พัวสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
นายวินัย เรืองขจร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
นางจุฬาลักษณ์ อุปมะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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1. นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
7. นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 5
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ 		
2. นางอรพินธุ์ สุวัณณปุระ
8. นางสุรีย์ ภู่เพชร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 5
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
3. นางสิรินารถ ศุกรโยธิน
9. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
4. นายนพดล ศรีทาเกิด
10. นางสุพิศ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
5. ว่าที่ ร.ต.พิเชษฐ์ แก้วจินดา
11. นางวันทนา คันธาเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดฝาง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
6. นายวราวุธ คันธาเวช
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 6

6

7

11

2

8
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13

14

1. นายทัพพ์ฐพนธ์ ลั่นซ้าย
9. นางจิรพร เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 6
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสวรรคโลก
2. นางสุภาภรณ์ นุ่มนาค
10. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนางานคุมประพฤติ สนง.ภาค 6
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
3. นายเสรี หาแก้ว
11. นางสาวนงเยาว์ มูลเครือคำ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
4. นายไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์
12. นางนิตยา ทรายทอง
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหล่มสัก
5. นางสาวญาดา มนทมาศ	
13. นายอุทัย ทะริยะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
6. นายสายยนต์ ปัญญาทา
14. นางดวงจันทร์ ทองขาว
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
7. นายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
15. นางลำแพน จันทร์พัก
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดแม่สอด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 สนง.ภาค 6
8. นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 7

2

10

1. นายอนันต์ นานอยู่เปรม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 7
2. พ.อ.อ.นายประสาร สง่าแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภาค 7
3. นายนพพร บ่ายแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
5. นายดำริ ทองยม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6. นางธารินี แสงสว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี

11
7. นางพาณี วลัยใจ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
8. นางสาวสิรินทร์ พุ่มงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
9. นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
10. นางไพเราะ คงเปรม
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติราชบุรี
11. นางนันท์นิชา พาสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติภาค 7

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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สำนักงานคุมประพฤติภาค 8
2

3

4

5

13

10

6

7

1

11

8

9
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1. นางสุธาทิพย์ ศรี โหร
8. นายศักดิ์ ดิษฐาน
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 8
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดทุ่งสง 		
2. นายฉวี อินทร	
9. นายกำธร ว่องธีรกิจโกศล
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 8
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
3. นายสุทัศน์ วิเชยละ	
10. นางธนิกา ไชยโย
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดเกาะสมุย
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. นายคงศักดิ์ ปานสอาด	
11. นางสาววลัยภรณ์ ณ นคร
		 รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายวิชาการ 		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
5. นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา
12. นางสาวทรงศิริ มุสิกะ
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดหลังสวน
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
6. นางนริศา ปานสอาด
13. นางสุพัตรา เลาหกุล
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
		 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 6
7. นายโกมล เสรยางกูร
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร	

สำนักงานคุมประพฤติภาค 9
2

6

3

7

4

1

5

8

10

9

ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF PROBATION 2007

1. นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
6. นายคนอง รอดทอง
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 9
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
2. นายสัณฐาน รัตนะ	
 7. นางนุสรา วงษ์สุวรรณ
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส		 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 9
3. นายนพดล นมรักษ์	
 8. นางสุจิตรา รัตนเสวี
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี 		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
4. นายบัญญัติ วงศ์สว่าง	
 9. นายบัญชา หนูประดิษฐ์
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา 		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
5. นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล
10. นายสุอาภรณ์ สังวรณ์
		 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 		 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 กรมคุมประพฤติ
วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

พันธกิจ

1. ดำเนินการตามมาตรการคุมประพฤติและมาตรการอื่นๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
3. การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดและภายหลังปล่อย
4. เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และการป้องกันอาชญากรรม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำทรัพยากรชุมชนรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
7. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้  6  ประเด็น ดังนี้
1. รวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
2. เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
3. ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม พัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  

เกิดความเชื่อมั่น เป็นธรรม
4. รุกป้องกัน เร่งปราบปรามอาชญากรรม และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. เสริมสร้างสมรรถนะในการบริการทุกองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมพลังแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์  

ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด  
ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF PROBATION 2007

ร้ อ ยละของคดี ย าเสพติ ด ที่ เ กิ ด จากการกระทำผิ ด ซ้ ำ ของผู้ ผ่ า นกระบวนการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพในระบบ
บังคับรักษา ภายใน 3 ปี หลังจากได้รับการปล่อยตัว

กลยุทธ์  

เพิ่มขีดความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา โดยเน้นการทำงาน
เชิงบูรณาการและในลักษณะพหุภาคี
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รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คืนคนดีสู่สังคม
เป้าประสงค์  

ผู้กระทำผิดในชุนชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม

ตัวชี้วัด

1. ร้ อ ยละของคดี ที่ เ กิ ด จากการกระทำผิ ด ซ้ ำ ของผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ภายใน 3 ปี ห ลั ง จากพ้ น การ
คุมประพฤติ
2. ร้อยละของคดีที่นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แล้วบรรลุผลสำเร็จ
3. ผลสำเร็จของการพัฒนาแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด
4. ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
5. ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ
6. ร้อยละของคดีที่มีการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูได้สอดคล้องกับการจำแนก
7. ร้ อ ยละของผู้ ก ระทำผิ ด ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ต รงกั บ สภาพปั ญ หาหรื อ ความต้ อ งการจาก
การจำแนก
8. ร้อยละของผู้กระทำผิดที่ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและพ้นการคุมความประพฤติ
9. ร้ อ ยละของผู้ ก ระทำผิ ด ภายหลั ง ปล่ อ ยตั ว หรื อ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ ได้ รั บ การสงเคราะห์ ต รงกั บ
สภาพปัญหาและความต้องการ
10. ร้ อ ยละของผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู จ ากอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ สามารถปฏิ บั ติ
ตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ
11. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาสาสมัครคุมประพฤติ กลุ่มเป้าหมาย ที่มีบทบาทเหมาะสม
12. จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 

3 ใน 5 ด้าน

กลยุทธ์

พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและเสริมสร้างความร่วมมือจากชุมชนในการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม
สอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุติธรรมถ้วนหน้า  ประชามีส่วนร่วม
เป้าประสงค์  

ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ สามารถได้รับบริการงานของกระทรวงยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว จากเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน

ตัวชี้วัด
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1. จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ดำเนินงานได้ตามบทบาท
2.  จำนวนประชาชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
3.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน

กลยุทธ์ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรม

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค   เกิดความ
เชื่อมั่น เป็นธรรม
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ตัวชี้วัด     

1.  จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในชุมชน
2.  ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำ  ปรึกษา  และช่วยเหลือตามขั้นตอน

กลยุทธ์

1. เพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความยุติธรรมของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการอำนวยการยุติธรรมแก่ประชาชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 รุกป้องกัน เร่งปราบปรามอาชญากรรม และการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เป้าประสงค์    
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์  

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างครบวงจร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารทุกองค์กรด้วยระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์

กรมคุมประพฤติมีระบบบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
3. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ
6. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
7. ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
8. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
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รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

9. ระดับความสำเร็จของการจัดในการทำแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
10. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
11. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอน 

และวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
12. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร
ของส่วนราชการ
13. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
14.  ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนราชการ
15. ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์

เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานและบุคลากรในการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน

อัตรากำลังกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

ปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีกรอบอัตรากำลังทั้งสิ้น จำนวน 3,729 อัตรา แยกเป็น
1. ข้าราชการ จำนวน 1,518 อัตรา 
2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 264 อัตรา
3. พนักงานราชการ จำนวน 1,947 อัตรา
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*หน่วยงานจัดตั้งภายใน

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล*

สถาบันวิจัยและพัฒนา*

กองแผนงานและสารสนเทศ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มงานสืบเสาะและพินิจ 
-กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

-งานธุรการ 
-กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 
-กลุ่มงานคุมประพฤติ 
-กลุ่มงานกิจกรรมชุมชน 

สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล/จังหวัด

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มงานพัฒนางานคุมประพฤติ 

สำนักงานคุมประพฤติ กทม./ธนบุรี/ภาค1-9

-งานธุรการ 
-กลุ่มงานแผนงาน 
-กลุ่มงานติดตามประเมินผล 
-กลุ่มงานสถิติ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ผู้ติดยาเสพติด
-กลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ผู้ติดยาเสพติด
-กลุ่มงานประสานการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ผู้ติดยาเสพติด

กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มงานบริการสังคม 
-กลุ่มงานพัฒนางานอาสาสมัครคุมประพฤติ 
-กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายชุมชน 

-ฝ่ายสารบรรณ 
-กลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ 
-กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
-กลุ่มงานการคลัง 
-กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
-กลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ*

กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

สำนักผู้ตรวจราชการ*
กรมคุมประพฤติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ
(พนักงานคุมประพฤติ 9 ชช.)

กรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

การแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ

สำนักงานเลขานุการกรม
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-ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-กลุ่มสืบเสาะและพินิจ 
-กลุ่มควบคุมและสอดส่อง 
-กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
-กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 
-กลุ่มนิติการ 

สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (Sar Card) รอบ 12 เดือน
ลำดับ
ที่

ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย

น้ำหนัก

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 (ร้อยละ)

มิติที่1 ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ( น้ำหนัก : ร้อยละ 50 )
1.  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

12 เดือน
ผลงาน

คะแนนประเมินตนเอง

48.5

4.5503

13.5

4.7774

1.1 ผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและ
ระบบพิสูจน์ศพนิรนาม
1.1.1   จำนวนจังหวัดที่สามารถจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศพนิรนามและ
การพิสูจน์บุคคลสูญหาย

-

-

29

1

31

5

1.1.2  ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์ศพนิรนาม
และบุคคลสูญหายที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

ยกเลิกตาม
มติ อ.ก.พ.ร.

-

-

5

1

3.58

3.583

-

-

85

1

93.06

4.6111

-

-

70

2

113

5

1.5.1 ร้อยละของคดีที่เกิดจากการกระทำผิดซ้ำของเด็กเยาวชน นักโทษเด็ดขาด
และผู้ ถู ก คุ ม ประพฤติ ภ ายใน 3 ปี หลั ง จากได้ รั บ การปล่ อ ยตั ว หรื อ พ้ น การ
คุมประพฤติ

-

-

6

1

2.27

5

1.5.2 ร้อยละของคดียาเสพติดที่เกิดจากการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านกระบวนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษา และระบบต้องโทษภายใน 3   ปี หลังจาก
ได้รับการปล่อยตัว

-

-

10

1

3.05

5

1.6 ระดับความสำเร็จของการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (Alternative Dispute
Resolution) ไปสู่การปฏิบัติ

-

-

5

1

4.10

4.10

1.7 ร้อยละของจำนวน หมู่บ้าน / ชุมชนที่มีอัตราส่วนของผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้า
ยาเสพติดต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน 3 :1,000 คน
1.7.1 กรุงเทพฯ

-

-

58

1

94.22

5

-

-

69

1

96.42

5

-

-

91

0.5

99.17

5

-

-

5

1

5

5

-

-

5

1

4.7

4.7

5

1

5

5

1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วม
1.3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งกองทุนยุติธรรม (Justice Fund) ตอบสนอง
หรือให้ความช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเทียบกับเรื่องที่ได้รับคำขอ
ทั้งหมด
1.4 จำนวนศูนย์ยุติธรรมที่ดำเนินงานได้ตามบทบาท
1.5  อัตราการกระทำผิดซ้ำ

1.7.2 ชุมชนเขตเมือง (Heartland)
1.7.3 พื้นที่อื่นๆ
1.8 ผลสำเร็จในการจัดทำและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรม
1.8.1 ระดับความสำเร็จของการจัดนำแผนพัฒนาฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ
ไปสู่การปฏิบัติ
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1.8.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมของกระทรวง
ยุติธรรม
1.8.3 ระดับความสำเร็จของการบูรณาการในการจัดทำฐานข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ในทุกระบบ
2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย    
2.1 ร้อยละเฉลี่ยของนักโทษเด็ดขาดที่มีงานทำ

22

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

4.527
-

-

73

3

97

5

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (Sar Card) รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน

เป้าหมาย

น้ำหนัก

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 (ร้อยละ)

12 เดือน
ผลงาน

2.2   ร้อยละของคดีที่นำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้แล้วบรรลุผล
สำเร็จ

-

-

98

2.3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแนวทางการแก้ไข / ฟื้นฟู และพัฒนา
พฤตินิสัย เด็กเยาวชน นักโทษเด็ดขาด  และผู้กระทำผิด

-

-

-

2.3.1 ร้อยละเฉลี่ยของเด็ก เยาวชน นักโทษเด็ดขาด และผู้กระทำผิดที่ได้รับการ
จำแนกเพื่อการแก้ไข

-

-

1

3

99.53

5

-

-

0

3

4.67

4.667

-

-

0

2

2

2

-

-

1

1

85.92

4.9

2.3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไข ฟื้นฟู
และพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ของเด็ ก เยาวชน ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ และนั ก โทษ
เด็ดขาด
2.4 ระดับความสำเร็จในการศึกษาและพัฒนารูปแบบวิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระทำผิด
2.5   ร้อยละของคำพิพากษาของศาลที่มีความสอดคล้องกับความเห็นในการ
สืบเสาะของพนักงานคุมประพฤติ
3. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ
3.1  ร้อยละของคดีที่มีการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูได้สอดคล้องกับการจำแนก
3.2 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูตรงกับสภาพปัญหา
หรือความต้องการจากการจำแนก

3

94.56

5
4.83

20

4.4

-

1

3

83

5

-

80

3

90.65

5

3.3  ร้อยละของผูก้ ระทำผิดทีป่ ฏิบตั ไิ ด้ตามเงือ่ นไข และพ้นการคุมความประพฤติ

2.91
-

96.78

86

1.5

91.89

3.44

-

90.36

87

1.5

88.76

2.38

3.4   ร้อยละของผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยตัวหรือพ้นการคุมความประพฤติได้
รับการสงเคราะห์ตรงตามสภาพปัญหาหรือความต้องการ

-

98.69

90

3

94.54

3.27

3.5   ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจากอาสาสมัคร
คุมประพฤติสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ

-

-

97

3

98.91

4.91

3.3.1 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่
3.3.2 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน

3.6   ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอาสาสมัครคุมประพฤติกลุ่มเป้าหมายที่มี
บทบาทเหมาะสม
3.6.1 อาสาสมัครคุมประพฤติผู้ถูกคุมฯ ที่เป็นผู้ใหญ่
3.6.2 อาสาสมัครคุมประพฤติผู้ถูกคุมฯที่เป็นเด็กและเยาวชน
3.7   จำนวนหน่ ว ยงานเป้ า หมายที่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 3 ใน 5 ด้าน
มิติที่2

คะแนนประเมินตนเอง

5
-

9.60

-

1

98.37

5

-

95.41

-

1.5

98.39

5

-

79

79

2.5

86.00

5

มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

15

4.59

5.ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

-

-

85

5

87.79

5

6. ระดั บ ความสำเร็ จ ในการเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
แสดงความคิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฎิบัติราชการ

-

-

5

4

3.8

3.8

7.1 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

-

-

5

3

4.6

4.6

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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ลำดับ
ที่
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แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองของกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2550 (Sar Card) รอบ 12 เดือน
ลำดับ
ที่

มิติที่3

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัด
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น้ำหนัก

ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 (ร้อยละ)

12 เดือน
ผลงาน

-

-

7.2.1 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการดำเนิ น การตามมาตรการ/แผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้องกันการทุจริต

-

-

-

2

4.95

4.98

-

-

-

1

5

5

7.2.2  ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริต การปฏิบัติและ/หรือละว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

4.98

10

4.90

8. ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ของอั ต ราการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

-

-

5

3

95.03

5

9. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ

-

3.5

5

2

2.88

2.887

10.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานรอบ
ระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

-

-

5

1.5

4.67

4.6667

10.1.1 การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ

-

-

-

0.5

98

5

10.1.2 การตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือ

-

-

-

0.13

100

5

10.1.3 การปล่อยชั่วคราวในระหว่างการตรวจพิสูจน์

-

-

-

0.13

94

5

10.1.4 การไม่ ส่ ง ตั ว ผู้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ไ ปยั ง สถานที่ ค วบคุ ม ตั ว เพื่ อ
การตรวจพิสูจน์ (กรณีประกันตัว)
10.1.5 สอบและบันทึกถ้อยคำเบื้องต้นใน ค.ป.11
10.1.6 การให้บริการในการตรวจสอบประวัตผิ กู้ ระทำผิด (CDOS) ด้วยระบบ IT

-

-

-

0.13

99

5

-

-

-

0.5

97

5

-

-

-

0.13

87

4.73

-

-

5

1.5

2.85

2.85

-

5

5

2

5

5

มิติด้านการพัฒนาองค์กร  

20

4.53

12.ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรูเ้ พือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

-

-

5

3

4.95

4.95

13.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

-

-

5

2

5

5

13.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ในการดำเนิ น การตาม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรของส่วนราชการ
13.3 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร
สู่ระดับบุคคล
14. ระดั บ คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของ
ส่วนราชการ
16. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

-

-

5

3

4.15

4.145

-

-

5

3

4.8

4.8

-

-

5

4

3.49

3.485

5

5

5

95

4.5167

รวม
คะแนนเต็ม 5

ผลคะแนน ณ เมษายน พ.ศ.2551      
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คะแนนประเมินตนเอง

7.2   ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
 

10.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของร้ อ ยละเฉลี่ ย ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ในการดำเนิ น การตาม
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านขั้นตอนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
มิติที่4

เป้าหมาย

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

4.5167

= NA     = 1.00-1.49     = 1.50-2.49    
= 3.50-4.49     = 4.50-5.00

= 2.50-3.49

ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2550
กรมคุมประพฤติได้ดำเนินงานตามงานและโครงการที่สำคัญเพื่อรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  รวมพลังแก้ ไขปัญหายาเสพติดให้ ได้ผลอย่างยั่งยืน
1.  งานตรวจพิสูจน์

ผลผลิต : ดำเนินการตรวจพิสูจน์ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจำนวน 56,186 ราย จากเป้าหมายที่กำหนดไว้
จำนวน 10,000 ราย โดยแยกประเภทยาเสพติดได้ดังแผนภูมิดังต่อไปนี้
เมทิลลีน ไดอ๊อกซิแอมเฟตามีน
1 (0.002%)

โคคาอีน
ฝิ่น
กัญชา
2 (0.004%) 413 (0.74%) 3,250 (5.78%)

3,4-เมทิลลีน ไดอ๊อกซิ
แอมเฟตามีน 82 (0.15%)

อื่นๆ
356 (0.634%)
เฮโรอีน
193 (0.34%)
เมตแอมเฟตามีน
48,424 (86.18%)

แอมเฟตามีน
3,465 (6.17%)

รวม 56,186 ราย

2.  การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว

ผลผลิต  : ดำเนินการการฟื้นฟูแบบควบคุมตัวจำนวน  14,591  ราย แยกเป็น
              การควบคุมแบบเข้มงวดจำนวน  2,562  ราย
              การควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวดจำนวน 12,029  ราย       

3.  การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว

ผลผลิต  :  ดำเนินการการฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัวจำนวน  34,304 ราย 
ผลลัพธ์  :  ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับรักษาแล้วกลับมาเสพซ้ำคิดเป็นร้อยละ 10.10                  
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้  ร้อยละ  50
ควบคุมตัวแบบเข้มงวด
2,562 (5.24%)
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ควบคุมตัวแบบไม่เข้มงวด
12,029 (24.60%)
แบบไม่ควบคุมตัว
34.304 (70.16%)
รวม 48,895 ราย

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง
1.  การสืบเสาะและพินิจ

ผลผลิต   :   ดำเนินการสืบเสาะและพินิจจำนวน   75,773   ราย   จากเป้าหมายทั้งหมด 70,000 ราย
โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ดังนี้

ลดวันต้องโทษ
20,052 (26.463%)
คุมประพฤติผู้ใหญ่                               
47.966 (63.302%)
พักการลงโทษ
7,755 (10.235%)

คุมประพฤติเด็ก
0 (0%)

รวม 75,773 ราย

ผลลัพธ์   :  ความสอดคล้องของคำพิพากษา/วินิจฉัยกับความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะ
และพินิจ ร้อยละ 82.92 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70

ไม่สอดคล้อง
7,364 (17.08%)
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สอดคล้อง
35,751 (82.92%)
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รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

2.  การควบคุมและสอดส่องและแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ผลผลิต   :   ดำเนินการควบคุมและสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจำนวน 137,178   ราย จาก
เป้าหมายทั้งหมด 130,000 ราย โดยแยกเป็นการคุมความประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 92,279  
ราย ผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนจำนวน 21,999 ราย ผู้ได้รับการพักการลงโทษจำนวน  4,817 ราย และ
ผู้ได้รับการลดวันลงโทษจำนวน 18,083 ราย

ลดวันต้องโทษ
18,083 (13.18%)
พักการลงโทษ                               
4,817 (3.51%)

คุมประพฤติผู้ใหญ่
92,279 (10.235%)

คุมประพฤติเด็ก
21,999 (16.04%)
รวม 137,178 ราย

ผลลัพธ์   :  ผู้ที่ผ่านการควบคุมและสอดส่องและแก้ไขกลับมากระผิดซ้ำ ร้อยละ 15.30 จากเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้  ร้อยละ  30
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กระทำผิดซ้ำ
15.30%

พ้นคุมด้วยดี
84.70%

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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3. ผู้ ก ระทำผิ ด ภายหลั ง ปล่ อ ยหรื อ ภายหลั ง พ้ น การคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ การติ ด ตาม ดู แ ล
และสงเคราะห์

ผลผลิ ต : ดำเนิ น การสงเคราะห์ ผู้ ก ระทำผิ ด ภายหลั ง ปล่ อ ยหรื อ ภายหลั ง พ้ น การคุ ม ประพฤติ
จำนวน17,552 ราย

ค่ายังชีพ
393 (2.19%)

การให้ทุนประกอบอาชีพ
34 (0.19%)

การรักษาพยาบาล
5 (0.03%)

ให้การศึกษา
136 (0.75%)

การส่งเสริมการหางาน
430 (2.39%)
การอบรมและฝึกอาชีพ
921 (5.12%)
การให้ยืมทุน
ประกอบอาชีพ
28 (0.16%)
สงเคราะห์ค่าอาหาร
7,093 (39.45%)

สงเคราะห์ค่าพาหนะ
(49.72%)

ราม 17,552 ราย

ผลลัพธ์   :  ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมประพฤติได้รับการสงเคราะห์ที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความจำเป็น ร้อยละ 94.54
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ไม่ตรงกับสภาพปัญหา
228 (5.46%)

ตรงกับสภาพปัญหา
3,947 (94.54%)
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รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

ผลการดำเนินงานตามภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ

งานแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยแยกเป็นกิจกรรมการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 53,322 ราย
การอบรมธรรมะ 26,321 ราย การจัดค่ายจริยธรรม 6,482 ราย การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา 12,952 ราย  
การจัดค่ายยาเสพติด 2,648 ราย การบรรพชา อุปสมบท 899 ราย และอื่น ๆ 61,613  ราย
อื่นๆ
61,613 (37.51%)

การอบรมผู้ถูกคุมฯ
53,322 (32.46%)

การจัดค่ายยาเสพติด
2,648 (1.61%)
การบรรพชา อุปสมบท
899 (0.55%)
การให้คำปรึกษา
เชิงจิตวิทยา
12,952 (7.88%)

การอบรมธรรมมะ
26,321 (16.03%)
การจัดค่ายจริยธรรม
6,482 (3.95%)

รวม 164,237 ราย

งานสงเคราะห์ผู้กระทำผิด โดยแยกเป็นการสงเคราะห์ค่าอาหารจำนวน 35,037 ราย การสงเคราะห์  
ค่าพาหนะ 25,443 ราย การฝึกอาชีพ 151 ราย การจัดหางาน 258 ราย การให้การศึกษา 2,138 ราย 

การรักษาพยาบาล 185 ราย การให้ยืมทุนประกอบอาชีพ 14 ราย การประกันตัวจำเลย 1 ราย

การประกันตัวจำเลย
1 (0.002%)
การรักษาพยาบาล
185 (0.28%)

สงเคราะห์ค่าพาหนะ
25,443 (39%)

การให้ทุนประกอบอาชีพ
14 (0.02%)

ให้การศึกษา
2,138 (3%)
การจัดหางาน
258 (0.39%)
การฝึกอาชีพ
1,790 (2.76%)
การให้ยืมทุนประกอบอาชีพ
151 (0.23%)

สงเคราะห์ค่าอาหาร
35,037 (54%)
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ค่ายังชีพ
211 (0.32%)

รวม 65,003 ราย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม

กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนจำนวน 161 ศูนย์ ในสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) และดำเนินการ
อบรมประชาชนและเพื่อเข้าเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 12,815 ราย โดยเมื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประชาชนในพื้นที่มีพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

ร้อยละ  81.37

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนากระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชนได้อย่างเสมอภาค
เกิดความเชื่อมั่น เป็นธรรม             

กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำนวน 1,375 ราย และดำเนินการจัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนจำนวน 25 ศูนย์
ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีดังนี้
รับเรื่องราวร้องทุกข์  จำนวน
840  เรื่อง
ให้คำแนะนำเบื้องต้น จำนวน
533  เรื่อง
ให้คำแนะนำเพื่อลดพิพาทโดยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือสมานฉันท์  จำนวน   
95    เรื่อง
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จำนวน
96    เรื่อง
การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน
64    เรื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : รุกป้องกัน เร่งปราบปรามอาชญากรรม และการทุจริตประพฤติมชิ อบ        

กรมคุมประพฤติได้กำหนดให้ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด เป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบในการ
ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ตาม
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริต เช่น การกำหนดมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การสนับสนุนให้ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การจัดทำข้อมูลข้อร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ และการดำเนินการสอบสวนความรับผิดชอบตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 ที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ
0.21 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของกรมคุมประพฤติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารทุกองค์กร
ด้วยระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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กรมคุมประพฤติได้กำหนดระบบบริหารจัดที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยกำหนดระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 85 ซึ่งสามารถดำเนินได้ร้อยละ 5 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการตามหลักสากล 5 ประการ คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการเปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษา/คณะกรรมการ และการจัดให้มีกระบวนการ หรือกลไกที่เป็น
รูปธรรมที่ภาคประชาชน หรือผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินการ
นอกจากนี้ยังไม่ได้กำหนดระดับความสำเร็จของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายการลงทุน และมีมาตรการ
ในการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการในส่วนของตรวจสอบ
ประวัติผู้กระทำผิด (CDOS) ด้วยระบบ IT ตลอดจนการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนผลผลิต การกำหนดแผนการ
จัดการความรู้ (KM) และการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
30
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
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หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
2
ลูกหนี้ระยะสั้น
รายได้ค้างรับ
เงินลงทุนระยะสั้น
3
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  (สุทธิ)
4
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ)
5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ)
6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	
รวมสินทรัพย์	 	
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
7
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
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(หน่วย : บาท)
80,012,928.94
49,476,290.01
7,688,028.22
25,000.00
11,883,850.92
3,556.02
149,089,654.11
7,826.11
348,046,876.30
4,291,218.79
(98,569.33)
(934,488.10)
351,312,863.77
500,402,517.88
24,665,277.37
26,548,349.55
88,742.00
63,430.17
128,495.91
20,000.00
50,415,242.02
16,360,658.10
118,290,195.12
85,273.19 
1,939,000.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 รวมหนี้สิน		
สินทรัพย์สุทธิ		
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
		 รวมสินทรัพย์สุทธิ		

35,622.00 
2,059,895.19
120,350,090.31
380,052,427.57
321,286,611.87
58,765,815,70
380,052,427.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง
รายได้จากงบประมาณงบลงทุน
รายได้อื่น
รวมรายได้จากรัฐบาล		
รายได้จากแหล่งอื่น		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น		
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 		
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
8
ค่าบำเหน็จบำนาญ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
9
ค่าสาธารณูปโภค
10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
11
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

(หน่วย:บาท)
1,211,593,327.95 
24,037,030.87 
(6,930.50)
1,235,623,428.32
453,938.39 
656,229.00 
42,583,028.57 
43,693,195.96
1,279,316,624.28
651,778,970.83 
8,186,146.16 
75,468,379.92 
11,957,309.12 
355,003,096.40 
67,656,383.21 
37,129,687.32 
8,495,685.00
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หมายเหตุ
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ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		 รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน		
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์
รายการอื่นๆที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนรายการรายได้แผ่นดิน

41,063,494.23 
1,256,739,152.19
22,577,472.09
198,300.00 
(169,013.10)
29,286.90
22,548,185.19
22,548,185.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550

หมายเหตุ
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รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-ภาษี
ภาษีอื่น
รวมรายได้ภาษี
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้นอกจากภาษี		
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 		

34
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(หน่วย:บาท)
11,500.00 
11,500.00 
260,172.88 
4,841,225.05 
5,101,397.93
5,112,897.93
23,693,213.08
18,580,315.15

กรมคุมประพฤติ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2550
หมายเหตุที่ 1  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้างซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการ
แสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 180 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน 2549 เรื่องรูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2549
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน
งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขี้นในหน่วยงานระดับ
สำนักงาน กอง ศูนย์ ภายใต้สังกัดกรมคุมประพฤติ จำนวน 116 แห่ง (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

รายการทีป่ รากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จา่ ย ซึง่ เป็นของรัฐบาลในภาพรวม
แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ
หน่ ว ยงานเอง ไม่ ว่ า รายการดั ง กล่ า วจะเป็ น รายการที่ เ กิ ด จากเงิ น ในงบประมาณ หรื อ เงิ น นอกงบประมาณ 

ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ภายใต้สังกัด
1.4 การรับรู้รายได้
- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน
- รายได้แผ่นดินประเภทภาษีแสดงในงบการเงินด้วยยอดสุทธิจากการจ่ายคืนภาษีแล้ว
- รายได้แผ่นดินแสดงเป็นรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ
ของหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
1.5 วัสดุคงเหลือ
แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน
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1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

1.6 เงินลงทุนระยะสั้น
แสดงในราคาทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากประจำที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
1.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- ที่ดิน แสดงราคาประเมิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์
- อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมสะสม ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ 

ที่หน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิแต่ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2540 ไม่นำมา
บันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2540-2545 บันทึกเฉพาะทีม่ ี
มูลค่าตัง้ แต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อุปกรณ์ทไี่ ด้มาตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะทีม่ มี ลู ค่าตัง้ แต่
5,000 บาท ขึ้นไป 
1.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
1.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวนจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15-40    ปี
อุปกรณ์
2-12     ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-15     ปี
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หมายเหตุที่ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1101010101 เงินสดในมือ-ของส่วนราชการ
1101010104 เงินทดรองราชการ
1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
1101020602 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการชำระหนี้
1101020603 เงินฝากของหน่วยงาน (เงินในงบประมาณ)
1101020604 เงินฝากของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)
1101020702 เงินฝาก สรก.ที่ฝาก ธปท.กรุงเทพ (เงินนอกงบประมาณ)
1101020501 เงินฝากคลัง
6201010101 พัก ยกยอดเงินฝากคลัง
1101030101 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย
1101030102 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย
6331010105 พัก ยกยอดเงินฝากกระแสรายวัน-สถาบันการเงินภายในประเทศ
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หมายเหตุที่ 3 เงินลงทุนระยะสั้น
1104010102 บัญชีเงินฝากประจำที่สถาบันการเงินเอกชนในประเทศ
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
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7,901,003.08
1,963,900.00
423,163.25
107,080.00
10,298,472.72
6,435,177.79
8,550.00
35,124,768.11
(192,476.37)
15,724,660.89
2,296,320.59
(77,691.12)
80,012,928.94 
25,000.00 
25,000.00 

2,741,004.00 
23,606,820.50 
529,600.00 
14,342,426.28 
184,810,154.38 
(2,488,357.56)
(12,738,093.72)
(343,285.66)
(899,488.84)
(40,393,680.44)
23,840,003.73 
(435,208.40)
342,130.00 
45,073,665.61 
1,786,000.00 
2,625,165.60 
7,612,890.05 
312,579.10 
18,000.00 
268,000.00 
36,414.00 
127,940.00 
72,227,883.27 
(81,116.70)
405,172.00 
143,386.00 
11,000.00 
420,600.00 
253,599,711.74 
(189,251.80)
(1,798,309.49)
(1.00)
7,925.00  
(119,878.50)
(10,762,689.23)
(94,428.85)
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หมายเหตุที่ 4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
1205010101 อาคารเพื่อการพักอาศัย
1205020101 อาคารสำนักงาน
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง
1205060101 อาคารไม่ระบุรายละเอียด
1205010103 อาคารเพื่อการพักอาศัย-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205020103 อาคารสำนักงาน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205030103 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1205060102 อาคารไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010102 พัก-ครุภัณฑ์สำนักงาน
1206010104 ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามส.เช่าทางการเงิน-ราคาทุน
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1206020104 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040102 พัก-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1206040104 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
1206100101 คอมพิวเตอร์
1206100102 พัก-คอมพิวเตอร์
1206100104 คอมพิวเตอร์ ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
1206120101 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206120102 พัก-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด
6307010101 พัก-ยกยอดครุภัณฑ์สำนักงาน
6308010101 พัก-ยกยอด ยานพาหนะ
6309010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
6310010101 พัก-ยกยอด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6316010101 พัก-ยกยอด คอมพิวเตอร์
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
1206010105 ครุภัณฑ์สำนักงานตามสัญญาเช่าทางการเงิน-ค่าเสื่อมสะสม

1206020103
1206020105
1206030103
1206040103
1206040105
1206050103
1206070103
1206090103
1206100103
1206100105
1206120103
1206160103
1206170102
1206180102
6307010102
6308010102
6309010102
6310010102
6316010102

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(25,083,271.72)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-ค่าเสื่อมสะสม (912,904.74)
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,247,626.29)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(1,258,700.50)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-ค่าเสื่อมสะสม (3,600.00)
ครุภัณฑ์การเกษตร-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(109,402.74)
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(3,870.86)
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(48,219.89)
คอมพิวเตอร์-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(26,538,987.09)
คอมพิวเตอร์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(105,967.00)
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(73,331.30)
ครุภัณฑ์อื่น-ค่าเสื่อมราคาสะสม
(62,943.10)
ครุภัณฑ์-ค่าเสื่อมราคาสะสม Interface
(251,003.15)
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด-ค่าเสื่อมสะสม
(161,345,978.74)
พัก ยกยอดAcc-Depreครุภัณฑ์สำนักงาน
(13,160.96)
พัก ยกยอดAcc-Depreยานพาหนะ
607,178.80 
พัก ยกยอดAcc-Depreครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.00 
พัก ยกยอดAcc-Depreครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
(7,925.00)
พัก ยกยอดAcc-Depreคอมพิวเตอร์
(38,091.49)
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์(สุทธิ)
348,046,876.30 
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หมายเหตุที่  5  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
1208010101 ถนน
1208050101 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
1208070101 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด
1208010103 ถนน ค่าเสื่อมราคาสะสม
1208050103 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น - ค่าเสื่อมราคาสะสม
1208070102 โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุรายละเอียด - ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(สุทธิ)
หมายเหตุที่  6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
1209030101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - Interface
1209040102 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนไม่ระบุรายละเอียด-ค่าตัดจ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
หมายเหตุที่  7  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
2105010199 เงินทดรองราชการรับจากคลัง-อื่น
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
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890,588.00 
3,925,300.00 
140,000.00 
(462,549.71)
(116,563.97)
(85,555.53)
4,291,218.79 
370.00 
(98,939.33)
(98,569.33)
20,000.00 
20,000.00 
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หมายเหตุที่  8  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
5101010101 เงินเดือน
234,352,765.46 
5101010102 โบนัส
12,469.30 
5101010107 เงินเพิ่ม
778,403.35 
5101010108 ค่าล่วงเวลา
    36,815,393.60 
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
37,323.00
5101010115 เงินเดือนพนักงานราชการ
229,679,712.39 
5101010116 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ
8,002,388.46 
5101010118 เงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร
1,313,783.95 
5101010119 เงินรางวัลสำหรับหน่วยงาน
4,762,770.37 
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง
753,600.00 
5101010121 ค่าจ้างแก่ลูกจ้างตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง
5,100.00 
5101010122 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับพนักงาน
17,480,500.13 
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น
1,258,047.97 
5101010103 เงินประจำตำแหน่งระดับสูงหรือระดับกลาง
2,367,516.28 
5101010104 เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
158,411.55 
5101010105 เงินประจำตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
385,456.67 
5101010106 เงินประจำตำแหน่งอื่น
4,408,417.47 
5101010110 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของตำแหน่ง
35,931.15
5101010113 ค่าจ้างประจำ
31,212,741.30 
5101010117 ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้าง
7,953,064.55 
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว
938,923.33 
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
77,740.00 
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.
4,386,586.08 
5101020104 เงินสมทบ กบข.
6,069,807.60 
5101020105 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานและลูกจ้างของรัฐ
833,657.06
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
12,741,880.56 
5101020108 ค่าเช่าบ้าน
9,634,981.16 
5101020113 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
991,200.00
5101020199 ค่าใช้จ่ายบุคคลากรอื่น
3,219,076.53 
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร
2,337,197.50 
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร
22,060.00 
5101030104 เงินช่วยการศึกษาบุตร
523,739.50 
5101030201 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลของรัฐ
180,822.00
5101030202 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชน
5,530.00 
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้าง-คนไข้นอกโรงพยาบาลของรัฐ 17,847,273.90
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้าง-คนไข้ในโรงพยาบาลของรัฐ9,766,403.66
5101030207 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้าง-คนไข้นอก
140,584.00

5101030208 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ,ลูกจ้าง-คนไข้ใน
273,243.00
5101030209 เงินช่วยเหลือค่ารักษาข้าราชการบำนาญ-คนไข้นอก โรงพยาบาลของรัฐ
5,728.00
5101030211 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลตามกฏหมายสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง
8,740.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
651,778,970.83 
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หมายเหตุที่  9  ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
5104010101 ค่าธรรมเนียม
5104010102 บัญชีซื้อวัสดุ-หน่วยงานภายนอก
5104010103 บัญชีซื้อวัสดุ-หน่วยงานของรัฐ
5104010104 วัสดุใช้ไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา
5104010112 ค่าจ้างบริการ-หน่วยงานภายนอก
5104010113 ค่าจ้างบริการ-หน่วยงานของรัฐ
5104010115 บัญชีค่าธรรมเนียมธนาคาร
5104010199 ค่าวัสดุอื่น
5104030101 ค่าประชาสัมพันธ์
5104030102 ค่าจัดพิมพ์
5104030201 ค่าเบี้ยประชุม
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย
5104030206 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
5104030208 ค่ารับรอง
5104030209 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภาครัฐ
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-ภายนอก
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - ภายนอก
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น
5109010101 ค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน-หน่วยงานของรัฐ
5109010102 ค่าเช่าสินทรัพย์เพื่อการดำเนินงาน-หน่วยงานเอกชน
รวม ค่าวัสดุและใช้สอย
หมายเหตุที่  10  ค่าสาธารณูปโภค
5104020101 ค่าไฟฟ้าสำหรับใช้งาน
5104020102 ค่าไฟฟ้าที่สำหรับขายส่ง
5104020103 ค่าน้ำประปาสำหรับการใช้งาน
5104020104 ค่าน้ำประปาสำหรับการขายส่ง
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156,578.30 
59,448,508.69 
5,326,281.53 
11,998,033.55 
13,164,823.40 
43,245,452.18 
4,519,698.47 
2,330.00 
84,985,087.78 
19,001.04 
58,175.00 
24,786,955.00 
146,027.58 
3,960,901.32 
1,860,389.03 
284,762.25 
8,000.00 
12,251,865.63 
478,422.21 
73,713,961.79 
4,702,197.86 
5,043,212.00 
196,944.68 
4,645,487.11 
355,003,096.40 
16,926,997.48 
29,338.51 
3,731,117.97 
2,255.00 

ค่าแก๊สสำหรับการใช้งาน
ค่าปิโตรเลียมสำหรับการใช้งาน
ค่าโทรศัพท์สำหรับการใช้งาน
ค่าใช้จ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์และขนส่ง
ค่าสาธารณูปโภคอื่น
รวมค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุที่  11  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
5105010101 ค่าเสื่อมราคา-อาคารที่อยู่อาศัย
5105010103 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน
5105010104 ค่าเสื่อมราคา-อาคารสำนักงาน สัญญาเช่าทางการเงิน
5105010105 ค่าเสื่อมราคา-อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
5105010107 ค่าเสื่อมราคา-สิ่งปลูกสร้าง
5105010194 ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุฯ
5105010109 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์สำนักงาน
5105010111 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง
5105010113 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5105010115 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5105010117 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์การเกษตร
5105010121 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
5105010125 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
5105010127 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5105010131 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
5105010151 ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์อื่น
5105010195 ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ
5105010143 ค่าเสื่อมราคา-ถนน
5105010147 ค่าเสื่อมราคา - โครงสร้างพื้นฐานอื่น
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

272,964.75 
28,820,440.36 
8,632,278.70 
1,962,505.54 
6,856,895.11 
421,589.79 
67,656,383.21 
273,637.82 
1,886,161.08 
192,000.00 
25,916.30 
529,298.49 
1,480,142.20 
3,288,568.43 
4,415,306.58 
428,121.15 
619,731.47 
53,600.00 
3,870.86 
15,775.53 
14,113,303.38 
24,607.94 
11,344.10 
9,612,552.26 
39,185.76 
116,563.97 
37,129,687.32
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5104010108
5104010110
5104020105
5104020106
5104020107
5104020199
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การวิเคราะห์ทางการเงิน
การย่อส่วนตามแนวดิ่ง  (Common  Size)
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549

		
(บาท)		อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งสินทรัพย์
			
2550
2549
2550
2549
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
80,012,928.94
97,288,759.11
15.99
18.17
ลูกหนี้ระยะสั้น
49,476,290.01
58,570,546.36
9.89
10.94
รายได้ค้างรับ
7,688,028.22
7,386,123.45
1.54
1.38
เงินลงทุนระยะสั้น
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
11,883,850.92
28,554,430.07
2.37
5.33
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3,556.02
3,556.02
0.00
0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 149,089,654.11 	 191,828,415.01 	 29.79 	 35.82 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
7,826.11
7,826.11
0.00
0.00 
ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  (สุทธิ)
348,046,876.30
339,803,931.55
69.55
63.45 
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน  (สุทธิ)
4,291,218.79
4,966,000.65
0.86
0.93 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธิ)
(98,569.33)
(98,569.33)
(0.02)
(0.02)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(934,488.10)
(934,488.10)
(0.18)
(0.18)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 351,312,863.77 	 343,744,700.88 	 70.21 	 64.18
รวมสินทรัพย์	 500,402,517.88 	 535,573,115.89 	 100.00 	 100.00
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(บาท)		อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง
หนี้สิน
2550
2549
2550
2549
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้ระยะสั้น
24,665,277.37
17,297,449.63
4.93
3.23 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
26,548,349.55
71,274,549.51
5.31
13.31 
รายได้รับล่วงหน้า
88,742.00
50,287.00
0.02
0.01 
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง
63,430.17
34,077.17
0.01
0.01 
รายได้รอการรับรู้ระยะสั้น
128,495.91
114,749.32
0.03
0.02 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะสั้น
20,000.00
57,000.00
0.00
0.01 
เงินรับฝากระยะสั้น
50,415,242.02
26,617,011.43
10.07
4.97 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
16,360,658.10
14,733,221.64
3.27
2.75 
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 118,290,195.12 	 130,178,345.70 	 23.64 	 24.31
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะยาว
85,273.19
85,273.19
0.02
0.02 
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
1,939,000.00
1,887,000.00
0.38
0.35 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
35,622.00
32,000.00
0.01
0.00 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 2,059,895.19 	 2,004,273.19 	 0.41 	 0.37
รวมหนี้สิน	 120,350,090.31 	 132,182,618.89 	 24.05 	 24.68
ส่วนทุน	 380,052,427.57 	 403,390,497.00 	 75.95 	 75.32
รวมสินทรัพย์สุทธิ	 500,402,517.88 	 535,573,115.89 	 100.00 	 100.00
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ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
กิจกรรมของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อกิจกรรม
การตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมประพฤติ

ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและผลผลิต
1.  ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในระบบบังคับรักษา

ชื่อกิจกรรม

2.  โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน  3  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3.  โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

1.1  การตรวจพิสูจน์
1.2  การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
1.3  การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
2.1  การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  (จังหวัด
ชายแดนภาคใต้)
3.1  การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

4.  ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ  
ควบคุมสอดส่อง  และแก้ไขฟื้นฟู
5.  ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการ
คุมประพฤติ  ได้รับการติดตามดูแลและสงเคราะห์

4.1  การสืบเสาะและพินิจ
4.2  การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
5.1  การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยหรือ
ภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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ชื่อผลผลิต
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ต้นทุนที่ปันส่วนให้แต่ละกิจกรรม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

การตรวจพิสูจน์
การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
การอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
การสงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมประพฤติ

ชื่อกิจกรรม
159.220
353.753
123.450
4.945
78.270
194.320
203.140
55.260

ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
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ชื่อกิจกรรม
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ต้นทุน
กิจกรรม

1.  การตรวจพิสูจน์
2.  การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
3.  การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
4  โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน  
(จังหวัดชายแดนภาคใต้)
5  โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
6  การสืบเสาะและพินิจ
7  การควบคุมและสอดส่อง  และการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
8  สงเคราะห์ภายหลังปล่อยหรือภาย
หลังพ้นการคุมความประพฤติ

159.220
353.753
123.450
4.945

รวมต้นทุนผลผลิต
*จำนวนผลผลิต (หน่วยนับ)
**ต้นทุนผลผลิต / หน่วย

1,172.358
299,493
0.0039

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

ผลผลิต
ผู้เสพและผู้ติด
ยาเสพติดได้รับ
การฟื้นฟู
สมรรถภาพใน
ระบบบังคับ
รักษา

ผู้กระทำผิด
ได้รับการสืบ
เสาะและพินิจ
ควบคุมสอดส่อง  
และแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระทำผิดภาย
หลังปล่อยหรือ
ภายหลังพ้นการ
คุมประพฤติได้
รับการติดตาม
ดูแล และ
สงเคราะห์

โครงการ
เครือข่าย
ยุติธรรม
ชุมชน

โครงการเสริม
สร้างความ
ยุติธรรมใน 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

636.423
4.945

78.270
194.320
203.140

78.270
397.460
55.260

55.260
636.432
48,895
0.0130

397,460
212,951
0.0008

55.260
20,377
0.0027

78.270
38,729
0.0020

4.945
3,675
0.0013

330,803,931.55

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง

(บาท)

380,000,000

348,046,876.30

การวิเคราะห์งบการเงิน

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ปี พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2550

1
เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด

2
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์สุทธิ

3
สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนสุทธิ

4
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน

5
เจ้าหนี้ระยะสั้น

1,939,000.00

1,887,000.00

20,000.00

57,000.00

24,665,277.37

17,297,449.63

-934,488.10

-934,488.10

-98,569.33

0

-98,569.33

95,000,000

80,012,928,.94

190,000,000

97,288,759.11

285,000,000

6
7
เงินทดรองราชการลับ เงินทดรองราชการลับ
จากคลังระยะสั้น
จากคลังระยะยาว

จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่งคงเดิม  จะเห็นได้ว่า  กรมคุมประพฤติ
งบแสดงฐานะการเงิน
- มี สั ด ส่ ว นของเงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด (ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ) ลดลง จาก 18.17% 

ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2549 เป็ น 15.99% ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่ ง เป็ น ผลเกิ ด จากการที่
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามแนวทางเร่งรัด
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตามที่คณะ
รัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 82 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 เรื่องการเร่งรัด
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ.2550
- มี สั ด ส่ ว นที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ (สุ ท ธิ ) (ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 63.45% 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็น 69.55% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ   
พ.ศ.2550 กรมคุมประพฤติได้รับเงินงบประมาณงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนหนึ่ง และยังได้มีการเปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากร และงบดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มาเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมจากเงินงบประมาณที่ได้รับอีกส่วนหนึ่ง
- มีสัดส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(สุทธิ) (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) เท่าเดิม จาก (0.02)% ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2549 เท่ากับ (0.02)% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549      
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มีสำนักงานในสังกัดกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย
ของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนเข้ า ระบบ GFMIS ผิ ด พลาด จึ ง มี ผ ลทำให้ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (สุ ท ธิ ) ปรากฏบั ญ ชี 

ผิดด้าน (ติดวงเล็บ) ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบันทึกสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2549
แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมบัญชีกลางไม่มีการเปิดระบบหรือเปิดงวดเพื่อแก้ไขปรับปรุงบัญชี
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ให้ แต่กรมบัญชีกลางมีนโยบายที่จะให้หน่วยงานดำเนินการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อทำการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ซึ่งจะแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบต่อไป
- มี สั ด ส่ ว นสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น (ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ) เท่ า เดิ ม จาก (0.18)% ในปี ง บประมาณ
พ.ศ.2549 เท่ากับ (0.18)% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีสำนักงาน
ในสังกัดกรมคุมประพฤติได้ ดำเนินการบันทึกรายการบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์เข้าระบบ GFMIS 

ผิดพลาด ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ผิดพลาดบางรายการออกแล้ว แต่ไม่มีการล้างบัญชี
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการนั้นออกด้วย จึงยังปรากฏรายการดังกล่าว คงค้างทางด้าน
เครดิต (ติดวงเล็บ) แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบาย เปิดระบบให้ทำการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 แต่กรมบัญชีกลางมีนโยบาย
จะให้หน่วยงานตรวจสอบข้อผิดพลาดของรายการบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 เพื่อจะให้ทำการ
ปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549 ซึ่งจะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป
- มีสัดส่วนเจ้าหนี้ (ต่อสินทรัพย์สุทธิ) เพิ่มขึ้น จาก 3.23% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็น 4.93%
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ กรมคุมประพฤติได้มีการเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากรและงบดำเนินงาน
มาเป็นงบลงทุนเพื่อให้สำนักงานในสังกัดกรมคุมประพฤติจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม ทำให้การจ่ายชำระเจ้าหนี้ที่มี
จำนวนเพิ่มขึ้นไม่ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.2550
- มี สั ด ส่ ว นเงิ น ทดรองราชการรั บ จากคลั ง ระยะสั้ น (ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ) ลดลง จาก 0.01% 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็น 0.00% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ       
พ.ศ.2550 ได้มีการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการรับจากคลังผิดประเภท (หนี้สินหมุนเวียน) 

ในระบบ GFMIS ของสำนักงานคุมประพฤติเพื่อให้มีความถูกต้อง
- มี สั ด ส่ ว นเงิ น ทดรองราชการรั บ จากคลั ง ระยะยาว (ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ ) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.35% 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็น 0.38% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2550 ได้มีการปรับปรุงบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการรับจากคลัง (หนี้สินไม่หมุนเวียน) ของสำนักงาน
คุมประพฤติเพื่อให้มีความถูกต้อง
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วิเคราะห์งบรายได้และค่าใช้จ่าย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
(บาท)   	
อัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง		
			
2550
2549
2550
2549
รายได้จากการดำเนินงาน					
รายได้จากรัฐบาล
รายได้จากงบประมาณประจำและงบกลาง
1,211,593,327.95 1,059,750,517.39 94.71 96.27
          รายได้จากงบประมาณลงทุน
24,037,030.87
8,532,566.06
1.88 0.77
          รายได้อื่น
(6,930.50)
(166,032.64) (0.00) (0.01)
          รวมรายได้จากรัฐบาล	 1,235,623,428.32 	 1,068,117,050.81 	 96.59 	 97.03 	
     รายได้จากแหล่งอื่น
          รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
453,938.39
750.00
0.03 0.00
          รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค
656,229.00
633,471.00
0.05 0.06
          รายได้อื่น
42,583,028.57
32,039,692.36
3.33 2.91 
          รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 43,693,195.96 	 32,673,913.36 	 3.41 	 2.97
          รวมรายได้จากการดำเนินงาน	 1,279,316,624.28 	 1,100,790,964.17 	 100.00 	 100.00 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน

          ค่าใช้จ่ายบุคลากร
651,778,970.83
601,107,718.18 50.95 54.75 
          ค่าบำเหน็จบำนาญ
8,186,146.16
4,019,831.49
0.64 0.37 
          ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
75,468,379.92
30,044,439.86
5.90 2.74 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
11,957,309.12
6,995,097.25
0.94 0.64 
          ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
355,003,096.40
283,242,732.55 27.75 25.79 
          ค่าสาธารณูปโภค
67,656,383.21
60,077,664.47
5.29 5.47 
          ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
37,129,687.32
42,420,617.57
2.90 3.86 
          ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน
8,495,685.00
7,842,337.00
0.66 0.71 
          ค่าใช้จ่ายอื่น
41,063,494.23
35,831,347.77
3.21 3.26 
          รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 1,256,739,152.19 	 1,071,581,786.14 	 98.24 	 97.59
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          รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	 22,577,472.09 	 29,209,178.03 	 1.76 	 2.66
          รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	 29,286.90 	 2,800,590.00 	 0.00 	 0.25
          รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติ	 22,548,185.19 	 26,408,588.03 	 1.76 	 2.41
          รายการพิเศษ	 - 	 - 	 - 	           รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 22,548,185.19 	 26,408,588.03 	 1.76 	 2.41
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การวิเคราะห์งบการเงิน
รายการในงบรายได้และค่าใช้จ่าย
(บาท)
700,000,000
600,000,000

ปี พ.ศ.2549
ปี พ.ศ.2550

651,778,970,83

601,107,718.18

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่ง (Common Size)

500,000,000
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1
รายได้จาก
งบประมาณ - ลงทุน

60,077,664.47

453,938,39

0

750.00

100,000,000

24,037,030.87

200,000,000

8,532,566.06

300,000,000

2
รายได้จากการขายสินค้า
และบริการ

3
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร

67,656,383.21

400,000,000

4
ค่าสาธารณูปโภค

จากอัตราย่อส่วนตามแนวดิ่ง  จะเห็นได้ว่ากรมคุมประพฤติ
งบรายได้และค่าใช้จ่าย                
- มี สั ด ส่ ว นของรายได้ จ ากเงิ น งบประมาณงบลงทุ น (ต่ อ รายได้ ร วม) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.77% 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็น 1.88% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ จั ด สรรเงิ น งบประมาณงบลงทุ น จากสำนั ก งบประมาณส่ ว นหนึ่ ง และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากรและงบดำเนินงานมาเป็นเงินงบประมาณงบลงทุนเพิ่มเติม
อีกส่วนหนึ่ง
- มี สั ด ส่ ว นของรายได้ จ ากการขายสิ น ค้ า และบริ ก าร (ต่ อ รายได้ ร วม) เพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.00% 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เป็น 0.03% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ
พ.ศ.2550 สำนั ก งานในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ ท ำการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ยกประเภทรายได้ ผิ ด ประเภท ซึ่ ง กรม
คุมประพฤติเป็นหน่วยงานทีไ่ ม่มรี ายได้จากการขายสินค้าและบริการ จึงต้องรอให้กรมบัญชีกลางเปิดงวดเพือ่ ดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ต่อไป
- มีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากร (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 54.75% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 

เป็น 50.95% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีการเปลี่ยนแปลง
เงินเหลือจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากรไปเป็นเงินงบประมาณงบลงทุน
- มีสัดส่วนของค่าสาธารณูปโภค (ต่อรายได้รวม) ลดลง จาก 5.47% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 

เป็น 5.29% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นผลเกิดจากการที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีการเปลี่ยนแปลงเงิน
เหลือจ่ายจากเงินงบประมาณงบดำเนินงานไปเป็นเงินงบประมาณงบลงทุน และกรมคุมประพฤติได้ปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน
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งานวิจัยของกรมคุมประพฤติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 กรมคุมประพฤติจัดทำรายงานการวิจัยทั้งสิ้น 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF PROBATION 2007

1. รายงานการวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการขอทำงานบริการสังคมของผูต้ อ้ งกักขังแทนค่าปรับ”
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลประชากร            
เป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้ต้องโทษกักขังแทนค่าปรับที่ต้องกักขังอยู่ในสถานกักขังทั่วประเทศของ กรมราชทัณฑ์
โดยกรมคุมประพฤติได้ขอความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับในเบื้องต้น
และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและประชาสัมพันธ์ โดยส่งแบบสอบถามให้สถาน กักขังแต่ละแห่งเก็บข้อมูล
จากผู้ต้องกักขังแทนค่าปรับทุกคนที่ถูกคุมขัง ช่วงวันที่ 23 – 25 เมษายน  2550  
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ผู้ถูกกักขังส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ถูกกักขังแทนค่าปรับ เนื่องจากฐานะยากจน
ไม่มีเงินชำระค่าปรับ 
ในขั้นตอนก่อนหรือขณะที่ศาล มีคำพิพากษา ผู้ถูกกักขังส่วนใหญ่ร้อยละ 77.3 ไม่ทราบว่าหากไม่มีเงิน
ชำระค่ า ปรั บ ก็ ส ามารถยื่ น คำร้ อ งต่ อ ศาลขอทำงานบริ ก ารสั ง คมแทนค่ า ปรั บ ได้ ส่ ว นผู้ ถู ก กั ก ขั ง ที่ ท ราบ
จะรับทราบจากผู้พิพากษาและจากเจ้าหน้าที่ธุรการศาล
เมื่ อ ถู ก กั ก ขั ง แทนค่ า ปรั บ แล้ ว ผู้ ถู ก กั ก ขั ง ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 74.3 ไม่ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง สิ ท ธิ ใ นการ              
ยื่นคำร้องต่อศาลขอทำงานบริการสังคม มีผู้ถูกกักขังส่วนน้อยที่ทราบ ซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผู้ถูกกักขังเกือบครึ่งหนึ่ง
ไม่เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผู้ถูกกักขังส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 ประสงค์
ทำงานบริ ก ารสั งคมแทนค่าปรับ (หากทราบสิทธิ) ประเภทงานที่ผู้ถูกกักขังเลือกมากสุด คือ งานสาธารณะ
ประโยชน์ทั่วไป รองลงมาคืองานช่างฝีมือ และงานช่วยเหลือ ดูแลให้ความบันเทิงแก่เด็ก คนชรา ผู้ป่วยและ
คนพิการ
ความเห็นต่อการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับกับการถูกกักขัง ผู้ถูกกักขังส่วนใหญ่ร้อยละ 68.9   มี
ความเห็นว่าการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับดีกว่า โดยมีเหตุผลเนื่องจากได้อยู่ข้างนอก ให้โอกาสช่วยให้มี
โอกาสทำงานเลี้ยงดูครอบครัว
ข้ อ เสนอแนะของผู้ ต้ อ งกั ก ขั ง คื อ ควรมี ก ารฝึ ก อาชี พ ระหว่ า งการกั ก ขั ง ควรให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การทำงานบริ ก ารสั ง คมมากกว่ า นี้ โดยควรใช้ กั บ ความผิ ด ครั้ ง แรก ในความผิ ด ที่ ไ ม่ ร้ า ยแรง และอยากให้ มี               
หน่วยงานมาเป็นธุระดำเนินการให้ หากได้ทำงานบริการสังคม ควรให้ทำงานบริการสังคมใกล้บ้าน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
เพื่อให้จำเลยที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับได้รับทราบสิทธิตามประมวลกฎหมาย
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อาญา มาตรา 30/1 และเพื่อให้มาตรการนี้มีประสิทธิผลในการบังคับใช้ คณะอนุกรรมการด้านประสานงานและ
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม ควรกำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้
1) ด้านการประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทุกขั้นตอน   ที่ได้รับทราบว่าจำเลยไม่มีเงินชำระค่าปรับ แจ้งให้จำเลยได้รับทราบสิทธิที่จะขอทำงานบริการสังคม
แทนค่าปรับได้ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ศาลมีคำพิพากษาควรมีการสอบถามจำเลย และจัดให้มีการช่วยอำนวยความ
สะดวกในการยื่นคำร้อง เพื่อที่ศาลจะได้สามารถพิจารณาและมีคำสั่งได้ในวันเดียวกัน จะได้ไม่ต้องนำตัวจำเลยไป
กักขังแทนค่าปรับ ซึ่งจะทำให้จำเลยเสียโอกาส และเสียเวลาในกระบวนการยื่นคำร้องภายหลัง
2) ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดอบรม/สัมมนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงาน
ที่ ดู แ ลการทำงานบริ ก ารสั ง คมแทนค่ า ปรั บ อย่ า งน้ อ ยทุ ก 2 ปี เพื่ อ เสริ ม ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การ และ
กระบวนการทางกฎหมาย รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน
3) ควรมีการศึกษาวิจัยประเมินผล เพื่อทราบถึงทัศนะต่อมาตรการการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
และปัญหาอุปสรรค ทั้งในแง่กฎหมาย และแนวปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนนำไปปรับปรุงการดำเนินงานและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิทธิมนุษยชนในกระบวนทัศน์ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และศึกษาเรื่องสิทธิ
ของผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด เครือข่ายผู้เสียหาย และเครือข่ายผู้กระทำผิดในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคคล (individual interviews) และการสัมภาษณ์             
เชิงลึก (in-depth interviews) ผู้เสียหาย เครือข่ายผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด เครือข่ายผู้กระทำผิด และพนักงาน           
คุมประพฤติผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
จากการศึกษา กระบวนทัศน์ หลักการ แนวคิดของความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกับหลักการ พื้นฐาน
ของการใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ใ นงานยุ ติ ธ รรมอาญาพบว่ า ผู้ เ สี ย หายและผู้ ก ระทำผิ ด มี สิ ท ธิ
ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
1. สิทธิในการรับรู้และทำความเข้าใจกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คนกลางต้องแจ้งและอธิบายให้
ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดทราบว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์คืออะไร เขาเหล่านั้นมีสิทธิและหน้าที่อย่างไร
บ้าง จะได้จะเสียอะไรบ้าง เพื่อประโยชน์ในการคิดและตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกระบวนการ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
หรือไม่
ผลการศึกษาพบว่า คนกลางได้แจ้งเรื่องนี้แก่ผู้เสียหายและผู้กระทำผิด รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิ ด 

แต่ไม่ได้แจ้งเรื่องนี้ให้แก่เครือข่ายผู้เสียหาย
2. สิทธิในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การดำเนินการใดๆ
ในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยึดหลักความสมัครใจในทุกขั้นตอน ทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำผิดจึงมีสิทธิ
ในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกระบวนการนี้หรือไม่ โดยปราศจากการบังคับ ชักจูง โน้มน้าว หรือกระทำการใดๆ ที่
ทำให้ต้องเข้าร่วมกระบวนการนี้เพราะความ “จำยอม” หรือ “เกรงใจ”
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดรวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิดได้สิทธิและใช้สิทธินี้ สำหรับ
เครือข่ายผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้เสียหายให้ความไว้วางใจ เชิญชวนให้เข้าร่วมประชุมเพื่อไปเป็นเพื่อน จึงมีสิทธิ
ในการตัดสินใจอย่างเต็มที่
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2. รายงานการวิจัยเรื่อง “สิทธิมนุษยชนในวิถีทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์”
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3. สิทธิในการเลือกวัน-เวลา ในการประชุม ทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำผิดมีสิทธิ ในการเลือก วัน-เวลา 

ในการประชุมที่ทุกคนสะดวก ไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจหน้าที่การงานของแต่ละคน
ผลการศึกษา พบว่า  ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดไม่ได้รับสิทธิ คนกลางเป็นผู้ใช้สิทธิเสียเอง 
4. สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กสถานที่ ป ระชุ ม โดยทั่ ว ไป สิ ท ธิ นี้ จ ะเป็ น ของผู้ เ สี ย หายที่ จ ะเลื อ กสถานที่ ป ระชุ ม
ที่รู้สึกปลอดภัย แต่ก็ไม่ตัดสิทธิของผู้กระทำผิดที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ยินยอม
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดไม่ได้รับสิทธิ โดยคนกลางเป็นผู้ใช้สิทธินี้เสียเอง แต่อย่างไร
ก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดกลับพบว่า เขาเหล่านั้นรู้สึกพึงพอใจกับการประชุมกลุ่มที่
สำนักงานคุมประพฤติ เพราะรู้สึกว่าเป็นกลาง เป็นที่ปลอดภัย ไม่มีคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวระหว่างการประชุม
5. สิทธิในการเลือกเครือข่าย (network) ของตน ทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำผิด มีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่ตน
ไว้วางใจ และ/หรือเชื่อว่าจะให้ความช่วยเหลือตนได้ เข้าร่วมประชุม ในฐานะเครือข่ายของผู้เสียหาย (victim’s
network) และเครือข่ายของผู้กระทำผิด (offender’s network)
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดได้รับสิทธินี้ แต่มีผู้กระทำผิดบางส่วนที่ถูกคนกลางละเมิด
สิทธิโดยเป็นผู้กำหนดเสียเอง
6. สิทธิในการรับรู้ว่าจะมีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง เมื่อผู้เสียหายเลือก victim’s network ผู้กระทำผิดเลือก
offender’s network และแจ้งแก่คนกลาง (mediator) แล้ว ก็มีสิทธิที่จะรับรู้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดมีกี่คน 

เป็นใครบ้าง
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายและเครือข่ายผู้เสียหายรวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิดไม่ได้รับสิทธินี้เลย
สำหรับผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งได้รับสิทธินี้ แต่บางส่วนไม่ได้สิทธินี้
7. สิ ท ธิ ที่ จ ะยกเลิ ก การประชุ ม ได้ ทุ ก เมื่ อ จากหลั ก การของกระบวนทั ศ น์ แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรม          
เชิงสมานฉันท์ที่ยึดหลักความสมัครใจ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้เสียหาย และ/
หรือผู้กระทำผิดไม่เต็มใจ อึดอัดคับข้องใจ ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมกระบวนการ ไม่ประสงค์จะประชุมกันต่อไป
ก็สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ เ สี ย หายและเครื อ ข่ า ยผู้ เ สี ย หาย รวมทั้ ง ผู้ ก ระทำผิ ด และเครื อ ข่ า ยผู้ ก ระทำผิ ด
ไม่ได้รับรู้สิทธินี้เลย เพราะคนกลางไม่ได้แจ้งให้ทราบ
8. สิทธิที่จะรับรู้กฎกติกาในการประชุมก่อนเริ่มการประชุม จึงเป็นหน้าที่ของคนกลางที่ต้องบอกกล่าว
กฎกติกา และให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นชอบกับกฎกติกานั้นๆ
ผลการศึกษา พบว่า  คนกลางได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบ
9. สิ ท ธิ ที่ จ ะบอกเล่ า หรื อ บรรยายความถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ผู้ เ สี ย หายและผู้ ก ระทำผิ ด มี สิ ท ธิ นี้ 

เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายไม่ค่อยได้รับโอกาสในการบรรยายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ที่ใช้สิทธินี้
มักเป็นผู้กระทำผิด และคนกลางก็ไม่ได้พิทักษ์สิทธินี้ให้ผู้เสียหาย
10.สิทธิในการบอกเล่าหรือบรรยายถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากการกระทำผิด เป็นสิทธิของ
ผู้เสียหาย การบอกเล่าเช่นนี้ย่อมนำไปสู่การรับรู้ การตระหนักรู้ของผู้กระทำผิดที่จะทำให้เกิดการสำนึกผิด  
ผลการศึกษา พบว่า ผู้เสียหายได้รับสิทธิ อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่ผู้เสียหายถูกละเมิดสิทธินี้ โดยคนกลางได้
แทรกแซงโดยการ “พูดจาหว่านล้อม” เสียเอง แม้ว่าผู้เสียหายจะพึงพอใจ แต่ก็ไม่ควรกระทำในกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
11. สิทธิในการบอกความต้องการในการเยียวยาความเสียหายและการได้รับการเยียวยาความเสียหายตาม
ที่ต้องการ เป็นสิทธิของผู้เสียหายโดยเฉพาะ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการของกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ที่ว่า
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3. รายงานการวิจัยเรื่อง “โครงการติดตามผลและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร ตามโครงการ
นำร่องการใช้กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์ เพื่อแก้ ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิงบูรณาการ”
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการนำร่องการใช้กระบวนการครอบครัวสมานฉันท์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชิงบูรณาการ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าว 

รวมทั้งแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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“ความยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของผู้เสียหายได้รับการตอบสนอง” ส่วนผู้กระทำผิดมีหน้าที่ในการแสดง
ความรับผิดชอบ (accountability) โดยการตอบสนองความต้องการนั้น
ผลการศึกษา พบว่า นอกจากผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหายตามข้อตกลงแล้ว ยังได้รับการ
เยี ย วยาทางจิ ต ใจจากการที่ ผู้ ก ระทำผิ ด กล่ า วขอโทษอี ก ด้ ว ย ประเด็ น สำคั ญ คื อ หลั ง จากการประชุ ม ประสาน              
สัมพันธภาพแล้ว ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน แม้ว่าบางกรณีจะไม่สามารถทำข้อตกลง
ร่วมกันได้ เพราะไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้ ก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ทั้งนี้เพราะได้รับฟังเรื่องราวของอีกฝ่าย
หนึ่ง การฟังและรับรู้อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน 
การทำหน้าที่ของผู้กระทำผิด พบว่า ได้ขอโทษและจ่ายค่าเสียหาย ประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ เครือข่าย
ผู้กระทำผิดได้แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายเสมือนเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ทั้งนี้เพราะเครือข่าย
ผู้กระทำผิดมักเป็นคนในครอบครัว พ่อแม่ สามีภรรยา ญาติพี่น้อง
ประเด็ น ที่ พ บนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งเครื อ ข่ า ยผู้ ก ระทำผิ ด และเครื อ ข่ า ยผู้ เ สี ย หาย             
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสัมพันธภาพที่แตกต่างกัน ในขณะที่เครือข่ายผู้กระทำผิด
เข้ามาเพราะรู้สึกทุกข์ร้อนเสมือนเป็นผู้กระทำผิด แต่เครือข่ายผู้เสียหายเข้ามาเพราะมาเป็นเพื่อน  มาเป็นพยาน
ส่วนการได้รับสิทธิที่พึงมีพึงได้ ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของคนกลางเป็นสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า การทำ
หน้าที่ของคนกลางที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด และเครือข่ายของทั้งสองฝ่ายเกิดจาก
สาเหตุ คือ การไม่รู้และเข้าใจกระบวนทัศน์และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างถ่องแท้ เช่น การใช้กระบวน
ทั ศ น์ ค วามยุ ติ อ าญาในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ คำว่ า “ผู้ เ สี ย หาย” ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์ที่แตกต่างกับกระบวนการยุติธรรมอาญา บางครั้งเราพบว่า ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมอาญา
ไม่ใช่ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และบางครั้งที่พบว่า ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์คือจำเลยในกระบวนการยุติธรรมอาญา
ดั ง นั้ น กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่ดำเนินการโดยคนกลางที่มีความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ 

และมีจิตวิญญาณของหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ประกอบกับการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง
ผลลัพธ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นสำคัญ จะช่วยให้ผู้เสียหาย ผู้กระทำผิด และเครือข่ายได้รับสิทธิ
ที่พึงมีพึงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
การวิจัยครั้งนี้พบว่า เมื่อมีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ประโยชน์ที่ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดได้รับ ก็เป็นไปตามเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการยุติธรรม เชิงสมานฉันท์  
นั่นคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของผู้เสียหายและผู้กระทำผิด ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้โดยไม่มีความอาฆาต
แค้นหรือโกรธเคืองกัน ผลการวิจยั พบข้อมูลยืนยันในเรือ่ งนี้ ผูเ้ สียหาย ผูก้ ระทำผิดพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการฯ
แม้ว่าในบางคดีจะไม่สามารถตกลงกันเรื่องค่าเสียหายได้ แต่ก็ยังพึงพอใจที่ได้มาพูดคุยกัน ได้รับรู้เรื่องราวของ
อีกฝ่ายหนึ่ง  
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2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมของบุคลากรที่ดำเนินงานตามโครงการนำร่องการใช้ กระบวนการ
ครอบครัวสมานฉันท์เพื่อแก้ไขปัญหารุนแรงในครอบครัวเชิงบูรณาการ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประเมินผล โดยระเบียบวิธีการ เป็นการศึกษาเอกสาร จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาภาคสนาม เป็นการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้าง (Structured Interview)
จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 57 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งในส่วนของกรม
คุมประพฤติ และหน่วยงานภาคี ผู้ถูกกระทำรุนแรง และผู้กระทำรุนแรง รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ผู้เกี่ยวข้องและตัวแทนของหน่วยงานภาคี 
ผลการวิจัย  สรุปได้ดังนี้
1. สำนักงานคุมประพฤตินำร่องและองค์กรเอกชนในโครงการนำร่องฯ รับทราบนโยบายและสนองตอบต่อ
นโยบาย โดยมี ก ารวางแผนงานและระบุ ข อบเขตขั้ น ตอนการดำเนิ น งานอย่ า งชั ด เจน แต่ ห น่ ว ยงานภาคี 

บางหน่วยงานมีแผนงานและขอบเขตขั้นตอนการดำเนินงานไม่ชัดเจน
2. มีปัญหาบุคลากร ทั้งเรื่องอัตรากำลัง และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามโครงการนำร่องฯ
ซึ่ ง จากการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรจำเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาใน 4 ด้ า น คื อ (1) ความรู้ เ รื่ อ งกระบวนการยุ ติ ธ รรม 

เชิ ง สมานฉั น ท์ (2) ความรู้ เ รื่ อ งครอบครั ว (3) ความรู้ เ รื่ อ งการให้ ค ำปรึ ก ษา และ (4) ความรู้ เ รื่ อ งการให้
ความช่วยเหลือ
3. ปัญหาการไม่มีกฎหมายรองรับ และปัญหาความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการขอตั้งงบประมาณประจำปีการสนองตอบต่อนโยบาย การวางแผนงานและการระบุขอบเขต
ขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในโครงการนำร่องฯ
4. รายงานการวิจัยเรื่อง “รายงานการติดตามผลการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ในงาน
คุมประพฤติ”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ และศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกระบวนการ โดยเก็บข้อมูลจากสำนวนคดีที่ใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวน 381 คดี และสัมภาษณ์บุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการ ได้แก่ ผู้กระทำผิด 

ผู้เสียหาย เครือข่ายผู้กระทำผิด เครือข่ายผู้เสียหาย ตัวแทนชุมชน จำนวน 187 คน
ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้
เอกสารประกอบสำนวนที่มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ ส่วนใหญ่มีความถูกต้อง
ครบถ้วน ยกเว้นเอกสารที่เป็นใบนัดจำเลยและใบนัดผู้เสียหายที่เข้าร่วมประชุมประสานสัมพันธภาพ   ส่วนใหญ่
ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวน อย่างไรก็ตามเอกสารประกอบสำนวนซึ่งเป็นเอกสารสำคัญแต่หากไม่มีในสำนวนแม้ว่า
จะเป็นส่วนน้อยก็ตาม แต่ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานได้  
ทั้ ง นี้ ก ารใช้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ใ นงานคุ ม ประพฤติ พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ส ำนั ก งาน             
คุมประพฤติเป็นสถานที่ในการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน (ไม่รวมพนักงานคุมประพฤติผู้ประสานงานในการ
ประชุ ม ) โดยผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประกอบด้ ว ย ผู้ ก ระทำผิ ด ผู้ เ สี ย หาย ฝ่ า ยผู้ ก ระทำผิ ด และฝ่ า ยผู้ เ สี ย หาย 

และ จัดประชุมคดีละ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการประชุมครั้งละ 1 ชั่วโมง สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั้งแต่รับคดีสืบเสาะและพินิจจนถึงการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา
11-20 วัน และระยะเวลาในการดำเนินการทั้งกระบวนการในการสืบเสาะและพินิจตั้งแต่วันที่ศาลมี คำสั่งให้
สืบเสาะและพินจิ จนถึงวันทีส่ ง่ รายงานการสืบเสาะและพินจิ ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 21-30 วัน และผลจากการประชุม
สามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้ ซึ่งผลการคุมความประพฤติในคดีดังกล่าวปรากฏว่าส่วนใหญ่จะพ้นคุมความประพฤติ
ไปด้วยดี และเมื่อตรวจสอบประวัติการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
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จำนวน  381 คน พบว่า กระทำผิดซ้ำ ร้อยละ 7.61 และกระทำผิดซ้ำในคดีเดิมร้อยละ  0.52
ผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงการดูสถิติคดีว่าสามารถทำข้อ
ตกลงร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหน แต่ยังหมายถึงการนำไปสู่ผลลัพธ์ (outcome) ของกระบวนการยุติธรรม นั่นคือ
ความขัดแย้งยุติลงและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ และสูงไปกว่านั้นคือการปรองดองคืนดีกัน ให้อภัยแก่กัน ซึ่งจากการ
สอบถามผู้กระทำผิด ผู้เสียหาย เครือข่ายผู้กระทำผิด เครือข่ายผู้เสียหาย และตัวแทนชุมชน พบว่า ต่างมีความ
พึงพอใจและเห็นถึงประโยชน์ของการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ
ที่ทำให้ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราว ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจกัน ให้อภัยแก่กัน แม้ว่าบางครั้งจะไม่
สามารถตกลงกันในเรื่องค่าเสียหายได้ก็ตาม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ได้ให้คำตอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ผลลัพธ์ : อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
“ให้อภัยกัน เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม”
“ก็ยังพึ่งพาอาศัยกันอยู่”
“ครั้งแรกก็โกรธ ผ่านบ้านก็อยากด่า แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว ทุกวันเห็นกันก็ถามกันอยู่”
“เด็กคนนั้นเขามาจับมือดิฉันแล้วขอโทษ บอกว่าขอโทษจริงๆอย่าโกรธอย่าเกลียดผมเลยนะ”
การทำหน้าที่ของคนกลาง
“เขาทำตัวเป็นกลางดี”
“ให้คำแนะนำดี ไม่ให้ย่อท้อ ให้ความยุติธรรมดีทั้งสองฝ่าย”
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม
“ดี เราได้คุยกัน เข้าใจกัน รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง”
“ผมว่ามันก็ดีนะ ปรับความเข้าใจกัน ที่หมองใจกัน ก็จะมองหน้ากัน”
“ก็ดี กลับบ้านมารู้สึกปลอดภัย ไม่กลัวฝ่ายโน้นจะมาแก้แค้น ได้พูดความในใจได้ขอโทษ”
“ตรงนี้ไม่ได้เรียกร้องกัน เป็นเพื่อนกันไม่ได้เรียกร้องเงินทอง ให้อภัยกันตั้งแต่นี้เลย”
ผลจากการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ
ดังนี้
1. ควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนกลาง ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม (ตามความสมัครใจ)
สำหรับการถ่ายทอดความรู้สึกของผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการประชุมประสานสัมพันธภาพว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร
ต่อกระบวนการนี้ และกระบวนการนี้ทำให้เขาได้รับประโยชน์หรือไม่ได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
พัฒนางานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอีกทางหนึ่ง 
2. ควรจั ด ให้ มี ก ารสั ม มนาผู้ ป ฏิ บั ติ ง านกระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ ที่ ท ำหน้ า ที่ เ ป็ น คนกลาง 

เพื่อทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน เนื่องจากคนกลางถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญในกระบวนการนี้ เพราะการที่ผู้กระทำผิดและผู้เสียหายยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการและนำมาสู่การจัดทำ
ข้อตกลงกันในที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆของคนกลางเป็นสำคัญ 
3. ควรมี ก ารขยายระยะเวลาในการสื บ เสาะและพิ นิ จ ให้ เ หมาะสม โดยคำนึ ง ถึ ง การนำกระบวนการ          
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตามผลการวิจัยที่พบว่า ระยะเวลาในการดำเนินการกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ตั้งแต่รับคดีสืบเสาะและพินิจจนถึงการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพ โดยเฉลี่ยใช้เวลา
จำนวน 18 วัน 
4. คดีที่ผ่านการไกล่เกลี่ยในชั้นตำรวจหรือก่อนหน้านี้ไม่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์งาน
คุมประพฤติอีก ทั้งนี้เพราะคู่กรณีมีความเข้าใจกันแล้วก็ถือว่ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จบลงแล้วไม่จำเป็น
ต้องทำซ้ำอีกเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์แก่คู่กรณีและยังเป็นการเสียเวลาอีกต่างหาก
5. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า จำนวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประสานสั ม พั น ธภาพส่ ว นใหญ่ เ ฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง         
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4-5 คน ดังนั้น งบประมาณที่ใช้สำหรับการจัดประชุมแต่ละครั้งประมาณ 500-700 บาท สำหรับการเบิกจ่าย       
ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
5. การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติและงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550”
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี และผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม โดยศึกษาว่ามีการกระทำผิดซ้ำหรือไม่ ตลอดจนความ
ต้องการด้านการสงเคราะห์ของผู้พ้นการคุมความประพฤติและผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ ศ าลมี ค ำพิ พ ากษาให้ ส ำนั ก งาน              
คุมประพฤติดำเนินการควบคุมและสอดส่องผู้ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ ในปี พ.ศ.2546  
ซึ่งพ้นการคุมความประพฤติไปด้วยดี ในปี พ.ศ.2546 – 2547 และผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในปี
2548 ซึ่งผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่น่าพอใจ
ผลการวิจัย  แบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานคุมประพฤติ
ผู้ พ้ น การคุ ม ประพฤติ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศชาย โดยเป็ น ผู้ ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 21 – 30 ปี มากที่ สุ ด
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกคุมประพฤติในปี 2546 และพ้นคุมฯ ด้วยดีในปี 2547 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างกระทำผิด
ในฐานความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ
84.7 ไม่ ห วนกลั บ ไปกระทำผิ ด ซ้ ำ อี ก มี เ พี ย งร้ อ ยละ 15.3 เท่ า นั้ น ที่ ห วนกลั บ ไปกระทำผิ ด ซ้ ำ โดยที่
ช่วงเวลาที่พ้นการคุมความประพฤติไป 2-3 ปี เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการหวนกลับมากระทำผิดซ้ำมากที่สุด
ผู้พ้นการคุมความประพฤติส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานคุมประพฤติจัด คิดเป็นร้อยละ
54.5 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทำงานบริการสังคมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาเคยเข้าร่วม
กิจกรรมอบรมธรรมะ คิดเป็นร้อยละ 15.7
ในส่ ว นของการสงเคราะห์ พ บว่ า ผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ ส่ ว นใหญ่ ไม่ เ คยรั บ การสงเคราะห์ 

มีเพียงร้อยละ 11.6 ที่เคยได้รับการสงเคราะห์ โดยได้รับการสงเคราะห์ค่าอาหาร รองลงมาได้รับการสงเคราะห์
ค่าพาหนะ
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยเป็นผูท้ มี่ อี ายุระหว่าง 21 – 30 ปี
มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในปี 2548 และผ่านการฟื้นฟูฯ ในปี 2548 โดยส่วนใหญ่เข้ารับ
การฟืน้ ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว กลุม่ ตัวอย่างกระทำผิดในฐานความผิดเสพมากทีส่ ดุ และพบว่าผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูฯ ส่วนใหญ่
ไม่มีการขยายเวลาในการฟื้นฟูฯ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้ อ ยละ 89.9 ไม่ ห วนกลั บ ไปกระทำผิ ด ซ้ ำ อี ก มี เ พี ย งร้ อ ยละ 10.1 เท่ า นั้ น ที่ ห วนกลั บ ไปกระทำผิ ด ซ้ ำ 

ช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไปที่พ้นจากการฟื้นฟูฯ เป็นช่วงระยะเวลาที่มีการหวนกลับมากระทำผิดซ้ำมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 25.2
ผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ ำนักงานคุมประพฤติจดั คิดเป็น
ร้อยละ 80.2   ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมป้องกันการเสพซ้ำมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.3 รองลงมา
เคยเข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ คิดเป็นร้อยละ 22.1
ในส่ ว นของการสงเคราะห์ พ บว่ า ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ส่ ว นใหญ่ ไม่ เ คยรั บ
การสงเคราะห์ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 28.2 ที่ เ คยได้ รั บ การสงเคราะห์ โ ดยได้ รั บ การสงเคราะห์ ค่ า อาหารมากที่ สุ ด
รองลงมาได้รับการสงเคราะห์ค่าพาหนะ
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การพัฒนากฎหมายของกรมคุมประพฤติ

การพัฒนากฎหมายเป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจตรวจสอบกฎหมาย
ในความรับผิดชอบว่ามีกฎหมายฉบับใดบ้างที่สมควรดำเนินการ ยกเลิก แก้ไข หรือปรับปรุง ให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับภาวการณ์ในปัจจุบัน
ปี ๒๕๔๘- ๒๕๔๙ คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมายกำหนดกรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย เป็นไปตาม ๓ หลักการ  ๑๕ แนวทาง
ปี ๒๕๕๐ รัฐบาลได้กำหนดแนวนโยบายการพัฒนากฎหมายโดยให้ทุกหน่วยงานจัดระบบความสำคัญของ
งานโดยเฉพาะการเสนอร่ า งกฎหมายใหม่ ใ นระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ หลั ก การและเหตุ ผ ลของร่ า งกฎหมายต้ อ ง
สอดคล้องกับประเภทของกฎหมาย ๑๐ ประเภท และลักษณะสำคัญของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ๔ ประการ ดังนี้
๑. ต้ อ งมี ค วามโปร่ ง ใส และมี ค วามเป็ น อั ต โนมั ติ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยคำนึ ง ถึ ง การกำจั ด
หรือจำกัดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจให้มีเพียงเท่าที่จำเป็น
๒. ต้องเปิดโอกาสให้มีการถ่วงดุล ควบคุมและตรวจสอบ การใช้อำนาจตามกฎหมายได้
๓. ต้ อ งส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (หรื อ ภาคส่ ว นต่ า งๆ 

ของสังคม) ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย การตราอนุบัญญัติ และการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่
๔. ต้องสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ ของระบบราชการในภาพรวม ทัง้ ด้านขัน้ ตอน กำลังพล และ
งบประมาณ 
กรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการพัฒนากฎหมายมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดย
ปี ๒๕๕๐ ไม่ได้มีการเสนอแผนพัฒนากฎหมาย เนื่องจากเมื่อได้พิจารณาทบทวนกฎหมายในความรับผิดชอบแล้ว
ปรากฎว่ า มี ร่ า งกฎหมายที่ บ รรจุ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นากฎหมายในปี ๒๕๔๘ และ ปี ๒๕๔๙ ค้ า งดำเนิ น การอยู่ ที่
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้  

ร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาอยู่ที่หน่วยงานต่างๆ
ลำดับ
ชื่อกฎหมาย
๑ ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัตฟิ นื้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด อยูใ่ นขัน้ ตอนดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการ
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กฤษฎีกา กรมฯต้องเสนอยืนยันร่างกฎหมาย
ฉบับนี้ตามขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายใหม่

นอกจากนี้ในส่วนของการจัดทำโครงการรวบรวมบทบัญญัติของกฎหมาย เรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเกี่ยวกับ
การคุมประพฤติ (Compilation of probation law and regulation) ซึ่งได้มีการบรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนา
กฎหมายของกรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และหน่วยงานในสังกัด เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนที่สนใจต่อไปด้วยแล้ว
รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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๒

ความคืบหน้า
กรมฯต้องเสนอยืนยันร่างกฎหมายฉบับนี้
ตามขั้นตอนของการเสนอร่างกฎหมายใหม่
เนื่องจากไม่สามารถบรรจุกฎหมายฉบับนี้ 
เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้ทันในวาระ ๒ และวาระ ๓ 

โครงการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
มาใช้ ในงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้มีการนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ ในขั้นตอนของการ
สืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 โดยใช้รูปแบบการ
ประชุมประสานสัมพันธภาพ (Restore – Relationship conferencing) เพื่อดำเนินการให้ฝ่ายผู้กระทำผิดและฝ่าย
ผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการเยี่ยวยาและ/
หรือชดใช้ความเสียหายให้แก่ฝ่ายผู้เสียหายและประสานสัมพันธภาพระหว่างผู้กระทำผิดและผู้เสียหายที่สูญเสียไป
จากการกระทำผิดของผู้กระทำผิดให้กลับฟื้นคืนสภาพดีดังเดิม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างปกติสุข โดยที่การดำเนินการให้ฝ่ายผู้กระทำผิดและฝ่ายผู้เสียหายได้มีโอกาสพบปะและเจรจาร่วมกันนั้นจะ
เป็นไปภายใต้การดำเนินงานของพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เรียกว่า
“พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์” ที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางผู้ประสานงาน จากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะนำ
ข้อมูลและข้อตกลงที่ได้จากการประชุมประสานสัมพันธภาพมาใช้ประกอบในการเขียนรายงานการสืบเสาะและพินิจ
เพื่อนำเสนอศาลพิจารณาต่อไป
จากการติ ด ตามผลการดำเนิ น งานในด้ า นความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกระบวนการต่ อ การดำเนิ น งาน
ตามโครงการและความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของคนกลางหรือพนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์ในการประชุม
ประสานสัมพันธภาพ ปรากฎว่าผู้เข้าร่วมกระบวนการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการและ
พึ ง พอใจต่ อ การทำหน้ า ที่ ข องคนกลาง นอกจากนี้ จ ากการตรวจสอบประวั ติ ก ารกระทำผิ ด ซ้ ำ ของผู้ ก ระทำผิ ด
ที่เข้าร่วมกระบวนการในปีงบประมาณ พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2548  ปรากฎว่ามีอัตราการกระทำผิดซ้ำในปริมาณที่
ค่อนข้างต่ำ คือ ร้อยละ 4.90 และ 7.61 ตามลำดับ
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จัดให้มีการประชุมประสานสัมพันธภาพ 2,763 คดี 

ผลจากการประชุมปรากฏว่าสามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้ 2,399 คดี คิดเป็นร้อยละ 86.83 และ ไม่สามารถ
ทำข้อตกลงร่วมกันได้ 364 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.17 

ผลการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในงานคุมประพฤติ
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ละครบำบัด (Drama Therapy) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่กรมคุมประพฤติมุ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนที่ผ่านการ
แก้ไขฟื้นฟูด้วยละครบำบัดจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งเห็นคุณค่าของตนเอง
จนสามารถกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป โดยไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำขึ้นอีก เนื่องจากละคร
บำบัดเป็นวิธีการบำบัดที่ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถสื่อสารเรื่องราวและความรู้สึกของตนออกมาภายใต้ภาวะ
แวดล้อมที่สร้างขึ้น อันนำไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ ตั้งเป้าหมายและแก้ไขปัญหาหรือที่เรียกว่าการเข้าสู่ภาวะการ
ปลดปล่อยอารมณ์รุนแรง โดยได้รับอิทธิพลจากละครหรือเพลง  เพื่อให้อารมณ์นั้นอ่อนลงหรือเรียกว่า Catharsis ซึ่ง
เรื่องราวต่างๆ ที่เก็บอยู่ภายในของผู้เข้ารับการบำบัดจะสะท้อนออกมาผ่านทางละคร นอกจากนี้ ละครจะช่วยขยาย
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถขยายบทบาทต่างๆในละครที่ตนได้รับ
ออกไปเชื่อมโยงกับบทบาทในชีวิตจริง ทำให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นประกอบกับศิลปะการละครสามารถสร้างรูปแบบ
ได้ตามความต้องการของผู้เข้ารับการบำบัด ซึ่งศิลปะบำบัดแขนงอื่นๆจะจำกัดวงกรอบเฉพาะของตนเอง แต่อย่างไร
ก็ตาม การใช้ละครเพื่อการบำบัดจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดเป็น
สำคัญ  
สำหรับในปีงบประมาณ 2550 กรมคุมประพฤติได้เริ่มที่จะดำเนินการนำกระบวนการละครมาใช้ในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ด้วยกระบวนการละครขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดสัมมนา
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากสถาบันศิลปการแสดงต่างๆ อาทิเช่น ภัทราวดีเธียเตอร์   สถาบันศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ การพัฒนา (มายา) เป็นต้น รวมทัง้ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการแสดงอิสระหลายท่านเข้าร่วม
การสั ม มนาในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลจากการสัมมนาครั้งนี้ได้เป็นแรงผลักดันให้กรมคุมประพฤติกำหนดที่จะจั ด ทำ
แนวทางและหลักสูตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการละครรวมทั้งพัฒนาบุคลากร
ของกรมคุมประพฤติให้สามารถนำกระบวนการละครมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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กระบวนการละครบำบัด (Drama Therapy)
เพื่อเด็กและเยาวชน
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บ้านกึ่งวิถี
กรมคุมประพฤติในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ประการหนึ่งในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทำผิดได้นำวิธีการสังคมสงเคราะห์รูปแบบ “บ้านกึ่งวิถี” (Halfway House) มาช่วยเหลือผู้กระทำผิด ซึ่งเป็น
รูปแบบที่มีความเหมาะสมที่จะทำให้ผู้กระทำผิดที่ประสบปัญหาไม่มีที่พักอาศัยและไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย
หรือจิตใจได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับครอบครัว
และชุมชนได้อย่างปกติสุข ที่ผ่านมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2549 กรมคุมประพฤติได้มีการนำโครงการบ้านกึ่งวีถี
ไปทดลองนำร่ อ งในสำนั ก งานคุ ม ประพฤติ 7 แห่ ง คื อ สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครสวรรค์ สำนั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดภูเขียว
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพัทลุง ซึ่งสถานที่ที่ใช้ดำเนินการจะประกอบไปด้วยสถานที่ที่ได้รับอนุเคราะห์จากอาสาสมัครคุมประพฤติ
เครือข่าย และวัด สำหรับปีงบประมาณ 2550 นอกจากจะดำเนินการตามโครงการในบ้านกึ่งวิถีเดิมที่เปิดอยู่แล้ว 

ก็ยงั ได้มกี ารทดลองนำโปรแกรมบ้านกึง่ วิถไี ปใช้ทวี่ ดั 2 วัด คือ วัดศรีมณีไพร (วัดลำมะโกรก) หมูท่ ี่ 6 ตำบลสระแก้ว
อำเภอเมือง และวัดศรีโยธิน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง และได้มีการขยายผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี
ไปยังสถานที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดพัทลุง ได้แก่ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน วัดป่าลิไลย์ ตำบลลำปำ
อำเภอเมือง สำนักสงฆ์พรุหานบัว ตำบล นาโหนด อำเภอเมือง วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ และ
วัดควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน 
สรุป ผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถี ในปีงบประมาณ 2550 มีผู้เข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 645 คน และผู้ที่
เคยเข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถีสามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวและสังคมได้และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก 

(ผลจากการศึกษาของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นการติดตามผลผู้เคยเข้ารับบริการจำนวน
64 คน เมื่อตุลาคม 2549) แสดงให้เห็นว่าบ้านกึ่งวิถีไม่ได้เป็นเพียงการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยัง
เป็นการสงเคราะห์สังคมและชุมชนอีกด้วย กล่าวคือ เมื่อผู้กระทำผิดไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำก็ทำให้สังคมปลอด
จากอาชญากรรมอีกด้วย ดังนั้น จึงนับได้ว่าบ้านกึ่งวิถีเป็นเทคนิคที่จะทำให้การดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม
มีประสิทธิภาพ เป็นเทคนิคที่จะลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างความคุ้มครองป้องกันชุมชนและสังคม
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ในปี ง บประมาณ 2550 กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ แ สวงหาแนวทางในการช่ ว ยเหลื อ และสงเคราะห์
ผู้กระทำผิดนอกเหนือจากการให้การสงเคราะห์ประเภทต่างๆ จากเงินงบประมาณของกรมคุมประพฤติ ด้วยการนำ
ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติในภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ โดยมีนายอมร อภิธนาคุณ ประธานบริษัท แกแล็คซี่ กรุ๊ปจำกัดและนายก
สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นผู้ชักนำองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการคื น คนดี สู่ สั ง คมเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ด้วยการให้การสนับสนุนด้านเงินประกันความความเสียหายในการ
ทำงานของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่เฉพาะที่ศาลพิพากษาให้คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 56 รายละไม่เกิน 30,000 บาท นับแต่วันที่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เข้าทำงานเป็นระยะเวลา 1 ปี
และเงินทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ รายละไม่เกิน 4,000 บาท
และได้มีการทำพิธีลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประกันความเสียหายแก่
ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติและทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ต าม
โครงการคืนคนดีสสู่ งั คมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ระหว่างกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมกับองค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาครัฐ
จำนวน 8 แห่งได้แก่หอการค้าไทย - จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย - จีน มูลนิธิปอเต็กตึ้ง สมาคมศิลปินตลกแห่งชาติ   สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 28
โดยมีนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว
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โครงการคืนคนดีสู่สังคมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF PROBATION 2007

มูลนิธิแก้ ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด
งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทำผิ ด มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำคั ญ ในการมุ่ ง ที่ จ ะแก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู้ ก ระทำผิ ด
ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม อันเป็นการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมซึ่งในการดำเนินการแก้ไข
ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีนั้น จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและรัฐบาลไม่มีงบประมาณ
เพียงพอ ในการนี้ กระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานคุมประพฤติกลางในขณะนั้น จึงได้เริ่มจัดตั้งมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและ
สงเคราะห์ผู้กระทำผิดขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจการและดำเนินงานคุมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในการ
แก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์จำเลยผู้กระทำผิด ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 รวมทั้งผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยให้กลับตน
เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป เช่น ช่วยเป็นค่าฝึกอาชีพ ค่าอาหารกลางวัน ค่าพาหนะกลับภูมิลำเนา ประกันตัว
จำเลย ส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติด และอื่นๆ ทั้งนี้ โดยยึดหลักสำคัญว่า “ช่วยเขาเพื่อให้เขา
ช่วยตัวเองได้และกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป”
ในรอบปีงบประมาณ 2550 มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
คุมประพฤติ ดังนี้
การสงเคราะห์จำเลย ผูก้ ระทำผิด ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ และผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้งผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยในด้านต่างๆ
ดังนี้ การส่งเสริมด้านการหางาน จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 1,950 บาท ฝึกอาชีพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 500 บาท
ค่าอาหาร จำนวน 711 ราย เป็นเงิน 21,872 บาท ค่าพาหนะ จำนวน 195 ราย เป็นเงิน 17,338 บาท ค่าเครื่อง
อัฐบริขารในการอุปสมบท จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 6,500 บาท และสนับสนุนโครงการบ้านกึ่งวิถีพุทธ โครงการ
ทำงานบริการสังคมเพื่อสาธารณประโยชน์ จำนวน 482 ราย เป็นเงิน 17,400 บาท
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งานบริการสังคม
การทำงานบริการสังคม (Community Service) คือ การที่ศาลหรือพนักงานคุมประพฤติกำหนดให้
ผู้กระทำผิดในคดีอาญา ต้องทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือผู้เสียหายโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนภายใต้
คำยินยอม หรือคำร้องขอทำงานบริการสังคมของผู้กระทำผิด นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ยังสามารถกำหนดให้ผู้ติดยาเสพติดทำงานบริการสังคม ร่วมกับวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้เลิกเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้จัดให้ผู้กระทำผิดทำงานบริการสังคม
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม โดยการจัดเองและส่งต่อไปทำงานที่หน่วยงานภาคี จำนวน 91,950 ราย มีชั่วโมง
การทำงานบริการสังคมทั้งสิ้น 777,226 ชั่วโมง สามารถประเมินผลตอบแทนเป็นมูลค่าที่สังคมได้รับประโยชน์
จากการทำงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,961,600 บาท
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารทำงานบริ ก ารสั ง คมตามโครงการเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมทำความดี ถ วายในหลวง 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 ดังนี้  
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2550)
กิจกรรมบริจาคโลหิต
มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม
คุมประพฤติและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป รวมจำนวน 7,147 คน ได้โลหิตทัง้ หมด 2,151,005 ซี.ซี
กิจกรรมปลูกต้นไม้
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 1,773 คน ปลูกต้นไม้ได้ทั้งสิ้น 10,510 ต้น

ผลการดำเนินงานบริการสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2550
1.  ผู้ที่ศาลกำหนดเงื่อนไข/มีคำสั่ง
2.  การจัดให้ทำงานบริการสังคม
     2.1  แบบรายบุคคล
     2.2  แบบกลุ่ม
3.  การทำงานบริการสังคมสิ้นสุดไป
     3.1  ครบตามเงื่อนไข/คำสั่ง
     3.2  ผิดเงื่อนไข

เงื่อนไขคุมประพฤติ

บริการสังคมแทนค่าปรับ

69,053
105,862
93,868
83,368 (92.5%)
10,500 (7.5%)

1,075
41
739
547 (86.7%)
192 (13.3%)

112,859

1,336
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เครือข่ายยุติธรรมชุมชน........
รูปธรรมของการเสริมพลังอำนาจชุมชน
ด้านความเป็นธรรม….
......โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายใต้การเสริมสร้างและสนับสนุนของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเชื่อมั่นในพลังประชาชน เชื่อมั่นในศักยภาพ
ชุมชน และเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีหลักการ สามารถปรับใช้ได้ครอบคลุมกับบริบทของทุกสังคมไทย 

รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กระทรวงยุตธิ รรมจึงนำปรัชญาและหลักการ “ยุตธิ รรมชุมชน (Community Justice)” มาเป็น
แกนหลักในการดำเนินงาน ซึ่ง ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้คำจำกัดความยุติธรรม
ชุมชน ในบริบทของประเทศไทยหมายถึง “การดำเนินกิจกรรมของชุมชนโดยชุมชนร่วมกันเอง หรือร่วมกับภาครัฐ
ในลักษณะของหุ้นส่วน โดยการนำทุนทางสังคมที่ดีงามและศักยภาพของชุมชนมาใช้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขของชุมชน” โดยได้กำหนดกรอบภารกิจหลักๆ ดังนี้ คือ
การป้องกันอาชญากรรม การจัดการความขัดแย้ง การเสริมพลังชุมชน และการเยียวยา/ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาอาชญากรรมทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด รวมถึงบทบาทในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบ
ต่างๆ ในชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชน เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” ของกระทรวงยุติธรรม ผ่านกลยุทธ์การ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้
กรมคุมประพฤติซึ่งมีหน่วยงานระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 41,610 คน ซึ่งได้รวมพลังกันอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งได้มีการจัดตั้งแล้วจำนวน  395  ศูนย์

64

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

65

ANNUAL REPORT DEPARTMENT OF PROBATION 2007

ผลการปฏิบัติงาน
ลำดับ
บทบาท / ภารกิจ
    สมาชิก
    ปริมาณงาน       ศูนย์ยุติธรรมฯ     ปริมาณงาน       รวมปริมานงาน              

     (คน)              (เรื่อง / ราย)          (ศูนย์)           (เรื่อง / ราย)     (เรื่อง / ราย)
1 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / การให้คำแนะนำเบื้องต้น
2,629
1,245
1,384
431 
1,058
2 การแจ้งข่าว/ เบาะแสของการกระทำผิดกฎหมาย
557
241
316
79
208
3 การให้คำปรึกษา / ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
2,135
753
825
253
527
4 การให้คำแนะนำ/ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
2,753
1,503
1,250
501
1,246
5 การช่วยเหลือในงานแสวงหาข้อเท็จจริงในงานคุมประพฤติ
493
177
316
78
251
6 การสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ
2,479
860
1,619
214
919
7 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
594
172
422
99
216
8 การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย / พ้นคุมประพฤติ
82
33
49
16
62
9 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกเครือข่ายฯ
391
-  การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม
7,924
391 (ครั้ง)
215
-  การเข้าร่วมประชุม
4,751
215 (ครั้ง)
660
-  การร่วมกิจกรรมเฝ้าระวัง / ป้องกันปัญหาอาชญากรรม
4,290
660 (ครั้ง)
1,660
7,093 1,660 (ครั้ง)
10 การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน พ.ศ. 2550
โดยสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน / ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้มีการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 โดยเกิดจาก
แนวคิดที่ว่าสังคมควรมีระบบกลไกป้องกันตนเองจากปัญหาอาชญากรรม และการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้ได้
ผลดี ต้ อ งให้ ค วามรู้ แ ก่ ป ระชาชน จึ ง เริ่ ม นำประชาชนเข้ า มามี บ ทบาทในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทำผิ ด ในชุ ม ชน 

ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นการดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของกรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง จากการดำเนิ น งาน
ในปีงบประมาณ 2550 นี้ มีผู้กระทำผิดที่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจากอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถกลับตนเป็น
พลเมืองดีได้ถึงร้อยละ 98.91 นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อ
ความสำเร็จของงานคุมประพฤติในการคืนคนดีสู่สังคม

ผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ 2550
(ระหว่าง 1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)
กิจกรรม
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1.  หน่วยงานอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.)
2.  อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค.
3.  ส่งคดีให้ อ.ส.ค.ดำเนินการ
4.  ค่าตอบแทน อ.ส.ค.
5.  อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุม
6.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวัน อ.ส.ค.
7.  จัดพิมพ์จุลสาร อ.ส.ค.สัมพันธ์
8.  การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมชุมชน
9.  จำนวน อ.ส.ค.ที่ช่วยปฏิบัติงานในสำนักงาน
10. การจัดกิจกรรมและช่วยเหลืองานด้านกิจกรรมชุมชนของ อ.ส.ค.
11. ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.ระดับอำเภอ
12. จำนวน อ.ส.ค.ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงาน
13. จำนวน อ.ส.ค.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. จำนวน อ.ส.ค.ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น กระทรวยุติธรรม
15. จำนวน อ.ส.ค.ที่ให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิด

การปฏิบัติงาน/ผลการ
ปฏิบัติงาน
9,430
321
26,680/15,090
4,556,479/19,115
1,008/13,657
770
3/36,000
2,216/8,678
1,416
1,790/2,996
714
6,700
4
47
853/457

หน่วยนับ
คน
คน
คดี/คน
บาท/คน
ครั้ง/คน
คน
ครั้ง/ฉบับ
ครั้ง/คน
คน
ครั้ง/คน
ศูนย์
คน
คน
คน
ราย/คน

สมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จากการที่อาสาสมัครคุมประพฤติต้องการให้องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง
จึงได้มีการรวมตัวกันตั้งเป็นชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2531 เพื่อช่วยเหลือ
งานคุมประพฤติ และงานกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งช่วยเหลือสมาชิกอาสาสมัครคุมประพฤติด้วยกันเองเป็นการสร้าง
ขวั ญ และกำลั ง ใจของมวลหมู่ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ต่ อ มาในปี พ.ศ.2537 จึ ง ได้ ย กฐานะขึ้ น เป็ น “สมาคม
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
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ผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปี พ.ศ.2550 มีดังนี้
1. การจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม
2. การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิก
3. การให้ ก ารสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด งานในวั น สถาปนากรมคุ ม ประพฤติ แ ละงานวั น
อาสาสมัครคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ
4. การจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสมาคมในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด, การให้สวัสดิการแก่สมาชิก เป็นต้น

การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดระบบบังคับบำบัด เป็นหนทางหนึง่ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันเป็นปัญหาใหญ่
ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี
หลายๆฝ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 นอกจากจะบูรณาการกับหน่วยงานภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดแล้วแล้ว กรมคุมประพฤติยังได้บูรณาการกับหน่วยงานภาคีในการอำนวยการและช่วยเหลือสนับสนุน
การดำเนินงาน ดังนี้
ในการแก้ ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30
ของภาพรวมทั่วประเทศ
- บูรณาการกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการดำเนินการสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์
5 แห่ง และสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2 แห่ง รองรับปัญหาสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์
และสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวไม่เพียงพอรองรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ในกรุงเทพฯ  
- ประสานงานกับศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพฯ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ปรับปรุงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เดิมเป็นสถานทีค่ วบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสจู น์ จำนวน 22,345,000 บาท
ศักยภาพในการรองรับ 800 – 1,000 คน  
- ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดกรุงเทพฯ กองบัญชาการทหารบก และกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เปิดดำเนินการศูนย์วิวัฒน์พลเมือง
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ และศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกรมทหารราบที่ 1 กองพันที่ 2 มหาดเล็กรักษาพระองค์
เพื่อรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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บังคับบำบัด

- ประสานงานกับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กำหนดแนวทางให้วิทยากรกระบวนการและตำรวจชุมชน
สัมพันธ์ติดตามผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่ผิดเงื่อนไขไม่เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ หรือกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้กลับเข้า
กระบวนการฟื้นฟูฯ
- ร่ ว มกั บ สำนั ก งานป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ตอ่ สูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติด
กรุงเทพฯ กำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำ ปีงบประมาณ 2551
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ในภาพรวมของทั่วประเทศ กรมคุมประพฤติได้พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดโดยได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานภาคี 3 หลักสูตร
1. หลักสูตร “การบำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบเข้มข้นทางสายใหม่ [ FAST Model ]”1 รุน่
2. หลักสูตร “การเป็นผู้นำกลุ่มและการให้คำปรึกษาผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ฟื้นฟูฯ” 3 รุ่น 
3. อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพการทำงานของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมตัว ในสถานที่ควบคุมตัวฯ 3 รุ่น มีผู้ผ่าน
การอบรม 223 คน 
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติได้ประสานงานกับส่วนท้องถิ่น
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในพื้นที่ ตลอดจนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในส่วนของการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในปีงบประมาณ 2550 กรมคุมประพฤติ ได้ริเริ่มโครงการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) อันเป็นการนำหลักธรรมและแนวคิดทาง
พุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ได้จัดให้มีการนิเทศ
สถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 22 แห่ง นิเทศวัด 3 แห่ง และนิเทศสำนักงานคุมประพฤติ 12 แห่ง
ผลการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นผล
ของการบูรณาการระหว่างกรมคุมประพฤติกับหน่วยงานภาคีอย่างแท้จริง ผลแห่งการบูรณาการส่งผลให้การดำเนิน
งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการแก้ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดให้โทษต่อไป
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว)
ศูนย์ต้นแบบในระบบบังคับบำบัด

การดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านลาดหลุมแก้ว ใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่เรียกว่า ชุมชนบำบัด  (Therapeutic Community)  หรือ TC เป็นหลักในการฟื้นฟูโดยกระบวนการประกอบด้วย
1. กิจกรรมหลัก
1.1 การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม (Group Process) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในรู ป แบบชุ ม ชนบำบั ด โดยมี กิ จ กรรมกลุ่ ม ต่ า งๆ เช่ น กลุ่ ม ประชุ ม เช้ า (Morning Meeting) 

กลุ่มปรับความเข้าใจ (encountet Group) กลุ่มคงที่ (Static Group) หรือกลุ่มให้คำปรึกษา กลุ่มสัมมนา (Seminar
Group)  และกลุ่มสอบถาม  (Confrontation Group)  เป็นต้น
1.2 การฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ (Vocational Skill) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
จัดให้มีการฝึกอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูมากกว่า 10 อาชีพ เช่น การทำเบเกอรี่ การทำพรมเช็ดเท้า การทำ
ไม้กวาด กัดกระจกและการทำอิฐตัวหนอน  เป็นต้น
กิจกรรมหลักที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อการพัฒนาผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะกลับออกไปสู่สังคมภายนอกอย่าง
มีคุณค่า โดยในปีงบประมาณ 2550 มีผลการดำเนินการ ดังนี้
ด้านร่างกาย ตรวจร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 305 ราย ดูแลรักษา
ผู้ที่เป็นโรคผิวหนัง จำนวน 387 ราย ผู้เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ จำนวน 307 ราย และผู้ป่วยที่มี
ความผิ ด ปกติ ท างจิ ต จำนวน 256 ครั้ ง นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เช่ น การอบรมการป้ อ งกั น
โรคเอดส์และวัณโรค  การสอนกลุ่มสุขศึกษา การออกกำลังกายประจำวันและการควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น
ด้านจิตใจ ดำเนินการกิจกรรมกลุ่มที่พัฒนาจิตใจ เช่น กลุ่มประชุมเช้า ดำเนินการจำนวน 250 ครั้ง  
กลุ่มปรับความเข้าใจ จำนวน 100 ครั้ง กลุ่มสอบถาม จำนวน 50 ครั้ง และกลุ่มธรรมะ จำนวน 20 ครั้ง เป็นต้น
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและปรับจิตใจ
ให้มั่นคง มีความเข้มแข็งทางจิตใจมากขึ้น เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก
ด้ า นสั ง คม ดำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะและแนวคิ ด เพื่ อ สั ง คมให้ กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ได้ แ ก่ 

กลุ่มสัมมนาดำเนินการ จำนวน 25 ครั้ง กลุ่มการให้การปรึกษา จำนวน 50 ครั้ง กลุ่มฝึกอาชีพ จำนวน 50 ครั้ง
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ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ
ควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 เป็นหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2546
วิสัยทัศน์ (Vision) ปี พ.ศ.2552 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เป็นหน่วยงาน
ด้ า นการฟื้ น ฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดที่มีมาตรฐานและ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ข อง
บุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พันธกิจ (Mission) ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างมีคุณค่า
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และการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการส่งเสริมการศึกษาต่อจำนวน 94 ราย นอกจากนี้   ยังจัดให้มีการฝึกงานและ
การเป็นคณะรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจกติกาของสังคม การปรับตัว การสร้างสัมพันธภาพ
และการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคม
2. กิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เพื่อให้กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด อย่ า งแท้ จ ริ ง 

ในปีงบประมาณ 2550 ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการดังกล่าว ดังนี้
1. การประสานงานและนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไปทำบัตรประจำตัวประชาชน 

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประชาชนสูญหาย จำนวน 21 ราย
       2. การนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ไปขึ้นทะเบียนทหารเกณฑ์ และ/หรือนำตัวไป
คัดเลือกทหารหรือการทำหลักฐานขอเลื่อนการเกณฑ์ทหาร จำนวน 3 ราย
3. การนำตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ที่มีความพิการทางด้านหูไปขึ้นทะเบียนคนพิการ  

จำนวน 1 ราย
       4. การออกติดตามเยี่ยมบ้านของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง 

ที่อยู่ต่างจังหวัด รวม 47 ครั้ง
       5. การเตรียมตัวก่อนปล่อยตัว (Prerelease Program หรือ Re – entry phase) โดยการฝึก
ปฏิ บั ติ ง านกั บ กลุ่ ม งานและฝ่ า ยต่ า งๆ รวมทั้ ง ออกติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า นผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพรายอื่ น ๆ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องศู น ย์ ฟื้ น ฟู ฯ เป็ น การฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต ที่ จ ำเป็ น
ในการดำรงชี วิ ต เช่ น ทั ก ษะ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการแก้ ไ ขปั ญ หา ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจ 

การสร้างความมั่นใจในตนเอง และการนับถือตนเอง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ครอบครัว และการวางแผนชีวิตเมื่อพ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวม 41 ราย
       6. การจั ด เตรี ย มเอกสาร และการกรอกแบบฟอร์ ม สมั ค รงาน ตลอดจนการเตรี ย มตั ว 

เพื่อสัมภาษณ์งาน รวมทั้งการพาออกไปสมัครงานล่วงหน้าก่อนได้รับการปล่อยตัว รวม 

7 รายการ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรด้านยาเสพติด
ในปีงบประมาณ 2550 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) ได้รับความสุขใจจาก
บุคคล และหน่วยงานภายนอกเข้ามารับการฝึกปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน  สรุปได้ดังนี้
1. บุ ค ลากรจากเรื อ นจำฐานทั พ เรื อ สั ต หี บ เข้ า รั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ระหว่ า งวั น ที่ 2 – 11   

ตุลาคม 2549 จำนวน 8 คน
2. นั ก ศึ ก ษาจากชู โ อ๊ ะ ยู นิ เ วอร์ ซิ ตี้ ประเทศญี่ ปุ่ น ศึ ก ษาดู ง าน เมื่ อ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2549          

จำนวน 2 คน
3. บุคลากรจากเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานด้านชุมชนบำบัด ระหว่างวันที 
่
16 – 25 ตุลาคม 2549 จำนวน 8 คน
4. นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ พระนครสาขาพั ฒ นาชุ ม ชนศึ ก ษาดู ง าน เมื่ อ วั น ที่ 19  

ตุลาคม 2549 จำนวน 20 คน
5. คณะเจ้ า หน้ า ที่ แ ละอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ส ำนั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจำศาลแขวงดุ สิ ต            

เข้าเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 จำนวน 16 คน
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6. สถาบั น ธั ญ ญารั ก ษ์ น ำบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข องมาเลเซี ย เข้ า ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ                      

การบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 2 คน
7. บุ ค ลากรของศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ ของกรมพิ นิ จ ฯ และบุ ค ลากรของศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV/AIDS 

ในกลุ่ ม ผู้ ถู ก ควบคุ ม ตั ว (โครงการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรภายในประเทศภายใต้ โ ครงการ 

IO9 ของ UNODC) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 จำนวน 25 คน
8. ผู้บริหารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกองทัพอากาศศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 6  

มีนาคม 2550 จำนวน 35 คน
9. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการนำเด็กและเยาวชนตลอดจน 

เจ้าหน้าที่ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 จำนวน 45 คน
10. สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานครนำอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ เ ข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
กระบวนการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2550 จำนวน 115 คน
11. กรมแพทย์ ท หารอากาศ กองบั ญ ชาการสนั บ สนุ น ทหารอากาศนำผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม              

เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 จำนวน 45 คน
12. สถาบันธัญญารักษ์นำคณะแพทย์เข้าศึกษาดูงาน เมือ่ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2550 จำนวน 10 คน
13. เทศบาลตำบลประจันตคามนำนักเรียนในสังกัดเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  

2550 จำนวน 100 คน
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2550 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) ได้ดำเนินการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากทั่วประเทศ ส่งมาเข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ค้างมาจากงบประมาณปี 2549 จำนวน 176 ราย ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
รับใหม่ จำนวน 284 ราย  และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่พ้นการฟื้นฟูฯ ออกไป  จำนวน 285 ราย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว) เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบำบัด ในสังกัดกรมคุมประพฤติเพียงแห่งเดียวในขณะนี้ ปริมาณผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ มีจำนวนมาก
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้นำรูปแบบ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ที่เรียกว่า ชุมชนบำบัด หรือ TC มาใช้เป็นหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่ผ่านมาพบว่า มีความน่าพึงพอใจเนื่องจากผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ส่วนใหญ่ที่พ้นการฟื้นฟูฯ ออกไปแล้วยังสามารถ
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้โดยปราศจากการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในอนาคตเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมคุมประพฤติจักต้องเร่งผลักดันให้เกิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในลักษณะเช่นนี้เพิ่มเติมเพื่อรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดที่ยังคงมีอยู่ในสังคม
ทั้งนี้เพื่อให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดเป็นไปอย่างทั่วถึงอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ต่อไป
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บทสรุป

การพัฒนาระบบราชการกรมคุมประพฤติ
ท่ามกลางภารกิจที่เพิ่มขึ้นของกรมคุมประพฤติแต่อัตรากำลังไม่เพิ่มเท่าที่ควร ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคการ
ดำเนินการในการนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการ เช่น SWOT Analysis, Strategy Map, Balanced Scorecard,
Individual Scorecard, Knowledge Mangement, Bluepint for Chang, PMQA, Internal Control และRisk
Mamagement เป็นต้น ตามที่สำนักงานก.พ.ร.แนะนำ มาปรับใช้ในการพัฒนาระบบราชการกรมคุมประพฤติ แม้จะ
เป็นเรื่องใหม่และทำให้คนในองค์กรยอมรับยาก แต่เมื่อหลายคนหลายส่วนได้สัมผัสจริงรู้ในทันทีว่า ดี มีประโยชน์
ช่ ว ยการปฏิ บั ติ ง านได้ ห ลากหลาย นั บ แต่ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2546 เป็ น ต้ น มา ในส่ ว นความรั บ ผิ ด ชอบของ
ก.พ.ร.น้อย ที่ดำเนินการทำแผนและติดตามผลเครื่องมือที่สำคัญ ได้แก่ Knowledge Mangement, Individual
Scorecard, PMQA ทำให้เห็นคุณค่าของเครือ่ งมือดังกล่าวได้ชดั เจนและควรดำเนินต่อและขยายผลต่อไป และสรุปผล
ในปีงบประมาณ 2550 ได้ ดังนี้
            1. Individual Scorecard (การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล) เป็นเครื่องมือ
ในการบริ ห ารงานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเอื้ อ อำนวยต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นบุ ค ลากรและ
ดำเนิ น การในรู ปคณะทำงาน และวัดผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายของระดับกองทั่วประเทศ 

โดยทบทวนผลการดำเนิ น การในปี ที่ ผ่ า นมาถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ปั ญ หา อุ ป สรรคแล้ ว นำมาปรั บ ปรุ ง เป็ น แผนการ
ดำเนินการในปีนี้ โดยพิจารณาStrategy Map แล้วปรับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดใหม่ตามบริบทของแต่ละหน่วย ตำแหน่ง
ที่ปฏิบัติหน้าที่คล้ายกันบางตัวชี้วัดต้องกำหนดค่าเป้าหมาย น้ำหนัก เกณฑ์คะแนนให้เหมือนกันและชัดเจน รวมทั้ง
ตัวชี้วัดอื่นๆ ใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ส่วนแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลการรายงานปรับให้กระชับขึ้นโดยเน้นประโยชน์
เป็นสำคัญ กำหนดติดตามผลตามราย 6, 9, 12 เดือน สูตรการคำนวณคะแนนและแรงจูงใจ ประการสุดท้ายจัดทำ
ปฏิทินการดำเนินงาน จากการทำดังกล่าวทำให้คณะทำงาน ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติเข้าใจและเห็นประโยชน์ชัดเจนขึ้น แม้
กลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่เข้าใจชัดเจนแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ให้การต้อนรับ บรรยาย
สรุป และแลกเปลี่ยนความรู้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอมาดูงาน 
ผลการดำเนินงาน : ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการเชื่อมแรงจูงใจได้กำหนดมอบประกาศนียบัตรให้แก่
ผู้บริหารที่ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดระดับดีเด่น ดี และชมเชยผลคะแนน ดังนี้
สูตรคำนวณ
n
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(wi X Li)
i=1
_________
      W

W : ผลรวมของน้ำหนัก
Li : คะแนนตัวชี้วัดที่ i
wi : น้ำหนักตัวชี้วัดที่ i

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

จำนวน
7
8
10
2
0

รางวัลระดับ
ดีเด่น
ดี
ชมเชย
-

ประโยชน์ : ต่อองค์กร :-กรมฯมีระบบในการประเมินผลที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กรกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
- กรมฯมีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม
ต่ อ บุ ค ลากร : - บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ มี ส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การดำเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์
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- บุคลากรระดับผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับ
องค์กรสู่ระดับบุคคลเพิ่มขึ้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้
- ผู้บริหารทุกระดับสามารถตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ  
		 ต่อประชาชน : - การให้บริการสนองความต้องการของประชาชนที่ได้รับบริการที่รวดเร็ว และพึงพอใจ 
- บุคคลภายนอกสามารถเข้าชม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
2. Knowledge Management (การจัดการความรู้) ปีนี้เป็นการมุ่งเน้นที่สำคัญโดยเพิ่มองค์ความรู้อีก 2
ความรู้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี ที่มีตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ร้อยละของผู้กระทำผิดที่
ปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขและพ้นการคุมความประพฤติ                                                          
                                       1. ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่  
                                       2. ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน                   
การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารมีตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรอง : ระดับความสำเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ด้านการบริหารจัดการคดีของพนักงานคุมประพฤติ (แผน 1) การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
บริหาร(แผน 2)
กิจกรรมการ
จัดการความรู้

1

การค้นหา
ทบทวนรวบรวม
องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง

2

การประชุมและ
ค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็น
เลิศ(Best
Practice)

สถานะ
แผน 1
รวบรวมจากทั่วประเทศได้ ดังนี้
   1. EK จำนวน 30เรื่องได้แก่ คู่มือ/
แนวทาง การปฏิบัติงานการสืบเสาะ
และพินิจ การควบ คุมและสอดส่อง
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
คู่มือการจำแนกผู้กระทำผิด เป็นต้น
   2. TK จำนวน  20 เรื่องได้แก่ การ
สอนงาน การให้คำปรึกษา การสะสาง
งานคดี การสับเปลี่ยนงานหรือ
หมุนเวียนงานเป็นระยะๆ เป็นต้น
รวบรวมผลที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรตำแหน่งพนักงาน
คุมประพฤติทุกคนในทุกหน่วยงานได้  
35 วิธี

แผน 2
รวบรวมจากทั่วประเทศได้ ดังนี้
   1. EK จำนวน 10 เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง, หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
,การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง,
การทำบัญชีในครัวเรือนความพอเพียง
เป็นต้น
   2. TK จำนวน  2 เรื่องได้แก่ 
การครองตนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  
การทำค่าใช้จ่ายครัวเรือน เป็นต้น
รวบรวมผลที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรตำแหน่งพนักงาน
คุมประพฤติทุกคนในทุกหน่วยงานได้
19 เรื่องได้แก่การบริหารการเงินอย่าง
พอเพียง , การบริหารงานการเงิน,
การบริหารจัดการคดี,การบริหารคน ,
การบริหารจัดการทั่วไป ,การบริหาร
คนภายใต้งานล้นมือ เป็นต้น
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กิจกรรมการ
จัดการความรู้

สถานะ

แผน 1
การพิจารณากลั่น 1.นำผลจากลำดับที่ 2 วิธีปฏิบัติที่
กรององค์ความรู้ เป็นเลิศ 35 วิธีมาคัดกรองโดยผ่าน
คณะกรรมการฯ สรุปได้จำนวนวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน 15 วิธี 
2.นำผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รอบที่ 2 มาคัดกรองโดยผ่านคณะ
กรรมการฯ สรุปได้จำนวนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศจำนวน 12 วิธีได้แก่ การ
บริหารเวลาการสืบเสาะและพินิจ/
ตรวจพิสูจน์ทำให้เสร็จตามเวลา การ
แบ่งพื้นที่การจัดการคดี การจำแนกคดี
การออกสืบเสาะ การทำคดีคนต่างด้าว
การแก้ไขฟื้นฟูคดียาเสพติด เป็นต้น

แผน 2
1.นำผลจากลำดับที่ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ 35 วิธีมาคัดกรองโดยผ่านคณะ
กรรมการฯ สรุปได้จำนวนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศจำนวน 15 วิธี P2.นำผลจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบที่ 2 มาคัด
กรองโดยผ่านคณะกรรมการฯ สรุปได้
จำนวนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจำนวน 12
วิธีได้แก่การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการคดี,
การทำบัญชีค่าใช้จ่ายครัวเรือน,การ
ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง, การ
บริหารจัดการทั่วไป, การบริหารคน
ภายใต้งานล้นมือ การบริหารงบ
ประมาณ เป็นต้น

การจัดทำช่อง
รวบรวมวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ทางในการเข้าถึง ได้ทั่วประเทศได้ 4 ช่องทางและ
จำนวนครัง้ ในการเผยแพร่ ดังนี้
ความรู้
45 แห่ง 65 ครั้ง
-ประชุมกลุ่ม
10 เรื่อง  
-ทางเว็ปไซค์ของ
กรม
4 ครั้ง
-จัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์
2 ครัง้
-เอกสารแผ่น
พับ/จุลสาร

รวบรวมวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ได้ทั่วประเทศได้ 4 ช่องทางและ
จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ดังนี้
45 แห่ง 35 ครั้ง
8 เรื่อง  

การจัดกิจกรรม กรมฯดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3 กิจกรรม
-อบรม
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้และเทคนิคการแลกเปลี่ยน
-ชุมชนนักปฏิบัติ เรียนรู้แก่ตัวแทนบุคลากรหน่วยงานละ
3 คนทั่วประเทศรวม 327 คน 
เข้าร่วม 325 คน คิดเป็นร้อยละ
99.38โดยกลุ่ม ก.พ.ร.เป็นวิทยากร   
-หน่วยงาน 85 แห่งใช้เทคนิคแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วย CoP, Storytelling,
AAR และการประชุมเช้า เฉลี่ย 2
ครั้ง/เดือน

กรมฯดำเนินการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 3 กิจกรรม
-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้และเทคนิคการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่ตัวแทนบุคลากรหน่วยงานละ
2 คนทั่วประเทศ109 แห่งรวม 218
คน เข้าร่วม 200 คน คิดเป็นร้อยละ
91.74โดยกลุ่ม ก.พ.ร.เป็นวิทยากร
-หน่วยงาน 90 แห่งใช้เทคนิคแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ด้วย CoP, Storytelling,
AAR และการประชุมเช้า เฉลี่ย 2
ครั้ง/เดือน
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4 ครั้ง
2 ครั้ง
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กิจกรรมการ
จัดการความรู้

สถานะ
แผน 2
-ดูงานการจัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กรม
ราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2550 จากAAR  เมื่อดูงานเสร็จกลุ่ม
เป้าหมายได้ผลการศึกษาดูงาน
ร้อยละ 100 ในประเด็นการนำองค์
ความรู้มาพัฒนาบุคลากร

7

การประเมินผล
รวบรวมการนำผลการจัดการความรู้
การนำความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานคดีในทุกภารกิจ
ไปใช้ในการปฏิบัติ เฉลี่ย 35 คดีต่อคน
งาน

รวบรวมการนำผลการจัดการความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในการ
บริหารงานคดี งานทั่วไป งบประมาณ
และการครองตน จำนวน 90 คนคิด
เป็นร้อยละ 81

8

การให้การยกย่อง
ชมเชยและให้
รางวัลแก่
สำนักงานที่มีผล
งานด้านการ
บริหารจัดการคดี
ดีเด่น

-มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มี
การจัดการความรู้ดีเด่น ระดับชมเชย
จำนวน 4 แห่งได้แก่
สำนักงานคุมประพฤติภาค 5เชียงใหม่
ภาค 8 สุราษฎร์ธานี จังหวัดพะเยา
และกระบี่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ได้
รับรางวัลจูงใจเน้นมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มากครั้งที่สุดและผลการนำไป
ปรับใช้ แจ้งเกณฑ์นี้ในการจัดกิจกรรม
อบรมแก่ผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นตัวแทน
ของทุกหน่วยงาน และดูจากการ
รายงานผลประกอบการสอบถาม
เพิ่มเติม นอกจากนี้จัดรางวัลพิเศษ
ในการนำการจัดการความรู้มาใช้
ในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร ได้แก่
สำนักงานคุมประพฤติภาค 5

ประโยชน์ : ต่อองค์กร 1.
2.
3.
4.

-มอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มี
การจัดการความรู้ดีเด่น ระดับชมเชย
จำนวน 6 แห่งได้แก่
สำนักงานคุมประพฤติอาญากรุงเทพ
ใต้ ลำปาง เลย แพร่ สุรินทร์ มีนบุรี    
โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล
จูงใจเน้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาก
ครั้งและผลการนำไปปรับใช้ แจ้ง
เกณฑ์นี้ในการจัดกิจกรรมอบรมแก่ผู้
เข้าอบรมซึ่งเป็นตัวแทนของทุกหน่วย
งาน และดูจากการรายงานผลประกอบ
การสอบถามเพิ่มเติม นอกจากนี้จัด
รางวัลพิเศษในการนำการจัดการความ
รู้มาใช้ในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติภาค 5
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แผน 1
-การศึกษาดูงาน -ดูงานการจัดการความรู้ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กรม
ราชทัณฑ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2550 จากAAR  เมื่อดูงานเสร็จกลุ่ม
เป้าหมายได้ผลการศึกษาดูงานร้อยละ
100

จัดเป็นหมวดหมู่ตามภารกิจและประเภทองค์ความรู้
ถูกนำมาใช้หมุนเวียนในองค์กร
ง่ายต่อการค้นหาและการเข้าถึงองค์ความรู้
มีความเป็นชุมชนในที่ทำงาน
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ต่อบุคลากร 1. บุคลากรมีความสุขในการทำงานที่มีการแสดงความคิดเห็นได้
2. บุคลากรได้แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและมี                      
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันและมีการสื่อสารที่ดีระหว่างกันได้ชัดเจนและมากขึ้น
3. บุคลากรมีการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการฟัง พูด เขียน(จด)เพิ่มขึ้น
4. บุคลากรมีความคิดริเริม่ ปรับ ประยุกต์ใช้กบั การทำงานและเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ่ งาน
ต่อประชาชน1. ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับวิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน
การบริการ               
2. ความพึงพอใจในการรับบริการ
3. ได้รับการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว เสมอภาคและโปร่งใส

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทำงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เป็ น การนำหลั ก เกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige
National Quality Award (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA)
มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับและเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ ตามเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบ
ราชการของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2548-2551)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบไปด้วยลักษณะสำคัญขององค์กร เกณฑ์การประเมิน
ตนเอง 6 หมวด และผลลัพธ์การดำเนินการ ดังนี้

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ลักษณะสำคัญขององค์กร
2.การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์

5. การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล
7. ผลลัพธ์
การดำเนินการ
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1. การนำองค์กร
3. การให้ความสำคัญ
กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. การจัดการ
กระบวนการ

4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

76
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การดำเนินการของกรมคุมประพฤติ
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ มี ก ารดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ตามเกณฑ์ ดั ง กล่ า ว 

ในปีงบประมาณ 2550 เป็นปีแรก โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้
1. การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและกำกั บ ดู แ ลและคณะทำงานการดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประกอบไปด้ ว ยผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ไปจนถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ส่วนกลางและระดับสำนักงานในจังหวัด
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ เพื่อการวิเคราะห์และจัดทำลักษณะองค์กร 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 6 หมวด 
4. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารของคณะกรรมการฯ เพื่ อ การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง การจั ด ลำดั บ
ความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร
5. การรายงานผลลัพธ์การดำเนินการ
ซึ่ ง ผลของการดำเนิ น การทำให้ ก รมคุ ม ประพฤติ ท ราบสถานะของตนเอง มองจุ ด อ่ อ นจุ ด แข็ ง และการ
จัดลำดับความสำคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กรในแต่ละหมวด ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อกรมในการพัฒนาองค์กร
เพื่อยกระดับในปีถัดไป

การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการ เพื่อเร่งรัดติดตามให้หน่วยงาน
ดำเนินงานตามนโยบาย ตลอดจนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายในทุกระดับ รวมทั้งเพื่อ  ตรวจเยี่ยม สดับตรับฟัง
ทุกข์สุข ความเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน และเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง หรือสถานการณ์ในพื้นที่ โดย
คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีผลดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
1. ด้านการตรวจราชการและการตรวจเยี่ยม และภารกิจต่างๆ ในภาพรวม
2. ด้านการแก้ ไขปัญหาที่ได้รับจากการตรวจราชการ  
ได้ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการตรวจราชการ และได้รับความร่วมมือ
อย่างดียิ่งจากหน่วยงานสนับสนุนระดับกองและสำนักภายในกรมฯ จำนวน 6 ครั้ง โดยสรุปดังนี้
2.1 ด้านอาคาร สถานที่ กรมคุมประพฤติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ทำการ
สำนักงานคุมประพฤติที่ยังไม่มีที่ทำการเป็นของตนเอง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม นอกจากนี้ 

ผู้บริหารได้มอบนโยบายว่าหากสำนักงานสามารถเช่าอาคารทีเ่ หมาะสมได้ และมีความจำเป็นต้องปรับเปลีย่ น ค่าเช่า
ก็ให้เสนอขอเพิม่ เติม
การตรวจเยี่ยม

ไตรมาส
แผน/แห่ง

ผล/แห่ง

แห่ง

1

13

10

1

2
3
4
รวม

15
16
9
53

18
16
9
53

1
2
5
9

การสดับตรับฟัง/สอบข้อเท็จจริง
/สืบสวนสอบสวน
จำนวนที่รับ
ดำเนินการ
8 (ค้างจากปีงบฯ
2549 จำนวน 
4 เรื่อง)

2
1
11

ดำเนินเสร็จ

การประชุมแก้ ไขปัญหาจากการ
ตรวจราชการ
ครั้ง

4

1

2
1
1
8

1
2
2
6
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2.2   ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ เนื่องจากสำนักงานบางแห่งมีรถยนต์ส่วนกลางมีอายุใช้งาน 9-10 ปี ต้องเสีย
งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาค่อนข้างสูง และวัสดุด้านอื่นๆ มีไม่เพียงพอ ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว คือ กรมฯ ได้ดำเนินการในภาพรวม เพื่อตั้งคำของบประมาณซื้อรถยนต์มาทดแทนรถยนต์ที่หมดอายุการ
ใช้งานแล้ว และในส่วนที่สำนักงานฯตั้งคำขอแต่ยังไม่ได้ ก็จะดำเนินการขอใช้ดอกเบี้ยเงินกลางเพื่อจัดซื้อรถยนต์
มาทดแทน ส่วนวัสดุคงทนถาวรนั้น สำนักงานเลขานุการกรมได้ดำเนินการสำรวจและเห็นสมควรให้สำนักงาน
คุมประพฤติภาค เกลี่ยครุภัณฑ์ในภาคเดียวกันก่อน และมีแนวทางให้สำนักงานดำเนินการจัดซื้อพัสดุไม่คงทนหรือ
คงทนถาวร ราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาท ได้เองแล้ว
2.3 ด้านบุคลากร/อัตรากำลัง กรมได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรข้าราชการและพนักงานราชการ
ตามขนาดสำนักงานฯ โดยพิจารณาย้ายในรูปของคณะกรรมการ และดำเนินการย้ายให้เกิดความสมดุลระหว่าง
ประโยชน์ของราชการและขวัญกำลังในของผู้ปฏิบัติงาน
2.4   ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณนั้น ได้พิจารณาจัดสรรไปตามขนาดและปริมาณงานของ
สำนักงานฯซึ่งหากสำนักงานฯมีเหตุผลพิเศษที่จะต้องของบประมาณเพิ่มเติมก็จัดทำเหตุผลความจำเป็นเพื่อขอ
เพิ่มเติมมาที่กรมได้
2.5 ด้านการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้งระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาและไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เช่น ในกรณีการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการตรวจ
พิสูจน์ ขณะนี้ร่างกฎหมายผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2549 แก้ไขกฎหมาย มาตรา 26 ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย คณะอนุกรรมการฯอาจมอบ
อำนาจไว้เป็นการล่วงหน้าให้ประธานคณะกรรมการและเลขานุการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาปล่อยชั่วคราวแทนได้ 

ในกรณีที่ประธานคณะอนุกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะอนุกรรมการฯอาจมอบอำนาจให้อนุกรรมการฯสองคน
ร่วมกับเลขานุการมีอำนาจพิจารณาปล่อยชัว่ คราวแทนได้ และเมือ่ ดำเนินการแล้วให้รายงานให้คณะอนุกรรมการฯทราบ
โดยเร็ว
กรณีผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เข้ารับการฟื้นฟูแล้วหลายครั้ง แต่ผลการฟื้นฟูฯไม่เป็นที่น่าพอใจ เห็นควร
ยุติการฟื้นฟูฯ นั้น เนื่องจากตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2545 ถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัด
รักษา ดังนั้น การยุติการฟื้นฟูฯ อาจถือเป็นการจำกัดสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม จะได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปสู่การ
พิจารณาว่าสมควรจะมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
ด้านการประเมินทางกายจิตและสังคมที่ใช้ประเมินผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ คณะอนุกรรมการการ
ฟื้นฟูฯบางแห่งเห็นว่า ยังไม่สามารถใช้ประเมินผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้ครอบคลุมกับสภาพปัญหาในปี 2551
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงแบบประเมินดังกล่าวแล้ว
กรณี สำนักงานคุมประพฤติบางแห่งยังไม่มีสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ ซึ่งกอง
พัฒนาการฟื้นฟูฯได้พิจารณาแล้ว มีข้อจำกัดที่ยังไม่สามารถเปิดสถานที่ควบคุมตัวดังกล่าวได้ เนื่องจากต้องใช้
งบประมาณค่อนข้างมาก รวมทั้งต้องมีอัตรากำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมางบประมาณที่ได้รับยังมีจำกัด
ประกอบกับปริมาณคดีที่เข้า สู่สำนักงานฯดังกล่าวยังไม่มากนัก
กรณีการรายงาน บสต.1-5 ของแต่ละหน่วยงานทีร่ บั เรือ่ ง ยังไม่ชดั เจนและมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 

ในกรณีที่ต้องส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ต่อ โดยในเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการลง
ข้อมูลในระบบ บสต.แล้ว และได้จัดสรรให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมแล้ว
3. ผลการสดับตรับฟัง, สอบข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จำนวน 11 เรื่อง และสามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 8 เรื่อง โดยมีผลดังนี้
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- ลงโทษตัดเงินเดือน 2 เรื่อง
- ให้ผู้บังคับบัญชากำชับ 1 เรื่อง
- ชี้มูลตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 1 เรื่อง

- ยุติเรื่อง 3 เรื่อง
- เสนอความเห็นแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณา 1 เรื่อง

ภารกิจกรมคุมประพฤติถอื เป็นงานทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทำผิด ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
อันเป็นการคืนคนดีสสู่ งั คม ดังนัน้ ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในทุกสายงานภายในกรมคุมประพฤติจะต้องปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มกำลังความสามารถใช้หลักวิชาการ ในลักษณะสหวิทยาการเข้ามาปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดจึงจะทำให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และนอกจากการปฏิบัติในระดับบุคคลแล้ว การปฏิบัติงานในระดับสำนักงานคุมประพฤติ
ก็ ถื อ เป็ น กลไกสำคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ง านคุ ม ประพฤติ ส ำเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ เนื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด
กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ประกอบกั บ การสร้ า งความเป็ น วิ ช าชี พ ในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น การสร้ า งขวั ญ กำลั ง ใจ 

ในการปฏิบัติงานกรมคุมประพฤติจึงได้มอบรางวัลให้มีการเชิดชูเกียรติบุคลากรและสำนักงานคุมประพฤติที่มีผลงาน
ดีเด่นดังนี้
1.  ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น คือ
1. กลุ่มข้าราชการระดับ 6 – 8 ได้แก่ นางสาววนิดา กุณาศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
ประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
2. กลุ่มข้าราชการระดับ 1 – 5 ได้แก่ นายธงชัย อนงค์ พนักงานคุมประพฤติ 5 สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3.  กลุ่มลูกจ้างประจำ ได้แก่ นายบุญเชิด รอดผล พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
แขวงพระนครเหนือ
2.  รางวัล “คุมประพฤติสดุดี”
1. ประเภทสำนักงานคุมประพฤติดีเด่น คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล
2. ประเภทพนักงานคุมประพฤติดีเด่น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มข้าราชการ รางวัลคุมประพฤติสดุดี (ระดับกรม)
นางสาวสุปาณี แท่นมณี พนักงานคุมประพฤติ 6 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 
(เดิมอยู่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์)
2.2 กลุ่มพนักงานราชการ รางวัลคุมประพฤติสดุดี (ระดับกรม)
นางสาวนิลลักษณ์ เกษรสวัสดิ์ พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
3. ประเภทบุคลากรสายงานสนับสนุนดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  ดังนี้
			 3.1 กลุ่มข้าราชการ รางวัลคุมประพฤติสดุดี (ระดับกรม)
นางสมจิตร เมืองทอง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานธุรการ 6 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดสีควิ้
3.2 กลุ่มลูกจ้างประจำ รางวัลคุมประพฤติสดุดี (ระดับกรม)
นางนิตยา ทองรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติภาค 5
3.3 กลุ่มพนักงานราชการ รางวัลคุมประพฤติสดุดี (ระดับกรม)
นางสาวอรนุช  จันทวาส นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
3.  รางวัล “สำนักงานคุมประพฤติที่มีผลงานประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่น”
1. รางวัลชนะเลิศ คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
2. รางวัลรองชนะเลิศ คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี พัทลุง และประจำศาล
จังหวัดสีคิ้ว
3. รางวัลดีเด่นระดับภาค คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง กาฬสินธุ์ น่าน พังงา ประจำ
ศาลแขวงพระนครเหนือ และประจำศาลแขวงตลิ่งชัน
รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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โครงการประกวดผลงานสำนักงานคุมประพฤติ
โครงการประกวดและเผยแพร่ผลงานสำนักงานคุมประพฤติมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
ทำงานของสำนักงานคุมประพฤติให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยดำเนินการคัดเลือกผลงานสำนักงาน                       
คุมประพฤติดีเด่นในระดับต่าง ๆ และนำมาเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนประชาชนทั่วไป
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2550 ได้จัดแบ่งประเภทและรูปแบบของผลงานออกเป็น 4 ประเภท ได้ แ ก่ 

ผลงานประเภทที่ 1 : ผลงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ผลงานประเภทที่   2 :  

ผลงานเชิง การพัฒนาและนวัตกรรม ผลงานประเภทที่ 3 : ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลงานประเภทที่
4 : ผลงาน ที่เป็นงานวิจัย ซึ่งมีผลงานจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 7 ผลงาน โดยมี
ผลการประกวด ดังต่อไปนี้
ผลการประกวด
ผลงานประเภทที่ 1 : ผลงานตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ กรมคุ ม ประพฤติ มี ผ ลงาน
ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 4 ผลงาน โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้
ผลงานระดับดีเด่น มี 1 ผลงาน ได้แก่
“โครงการบ้านกึ่งวิถีธรรม” โดย สำนักงานคุมประพฤติภาค 9 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
ผลงานระดับดี มี 3 ผลงาน ได้แก่
1 “การจั ด กิ จ กรรม การสร้ า งแรงจู ง ใจในการบำบั ด รั ก ษาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ เ ข้ า กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ            
การตรวจพิสูจน์บ้านหนองจอก” โดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
จังหวัด มีนบุรี
2 “โครงการบำบั ด รั ก ษาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ในระบบบั ง คั บ รั ก ษา” โดย สำนั ก งานคุ ม ประพฤติ ภ าค 2                  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
3 “โครงการค่ายจิตวิทยาวิถีพุทธ” โดย สำนักงานคุมประพฤติภาค 3 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาล
จังหวัดสีคิ้ว
ผลงานประเภทที่ 2 : ผลงานเชิงการพัฒนาและนวัตกรรม มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 2 ผลงาน 

โดยมีผลการประกวดดังต่อไปนี้
ผลงานระดับดีเด่น
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลระดับดีเด่น
ผลงานระดับดี มี 2 ผลงาน  ได้แก่
1. “การจัดกิจกรรม การสร้างแรงจูงใจในการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ากับผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์บ้านหนองจอก” โดย สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
2. “โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด ในระบบบังคับรักษา” โดย สำนักงานคุมประพฤติภาค 2 สำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
ผลงานประเภทที่ 3 : ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด
ผลงานประเภทที่ 4 : ผลงานที่เป็นงานวิจัย มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 1 ผลงาน แต่ไม่ เ ข้ า
หลักเกณฑ์การประกวด จึงไม่มีการตัดสินรางวัลในประเภทนี้ 
รางวัลการนำเสนอดีเด่น มี 1 รางวัล ได้แก่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ผลงานเรื่อง “โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการ                
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง”
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การประกวดผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผลงานประเภทที่ 1 :  การจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ ไขฟื้นฟู

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “โครงการรวมพลัง สร้างความดี 60 ปี ถวายในหลวง” จัดโดยอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ประจำสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวาระที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเป็นมหามงคลสมัยที่พิเศษยิ่ง อาสาสมัคร
คุมประพฤติสังกัดสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรีร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัด
มีนบุรี จึงกำหนดจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ การอบรมธรรมะ และอบรมความรู้ในเรื่องอาชีพต่างๆ ตามแนวคิดแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดการสมานสามัคคี เสียสละ ร่วมกัน
บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานประเภทที่ 2 :  การบริหารองค์กร/การดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “การบริหารองค์กร การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา” จัดโดยอาสาสมัครคุมประพฤติประจำสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา”
เกิดจากแนวคิดที่จะนำประชาชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล สนับสนุน ร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้
กลั บ ตนเป็ น พลเมื อ งดี อั น เป็ น การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทำผิ ด ตามแนวทั ณ ฑวิ ท ยาสมั ย ใหม่ ปั จ จุ บั น มี อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติทงั้ สิน้ 160 คน ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤตินครราชสีมา จำนวน 17 อำเภอ 2 กิง่ อำเภอ
โดยมีคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 35 คน ซึ่งจะมีการวางแผนและร่วม
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอส่งผลให้การดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาดำเนิน
ไปได้ด้วยดี สามารถส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งช่วยให้การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “โครงการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติตามรอย
พระยุคลบาทครองราชย์ 60 ปี” จัดโดยอาสาสมัครคุมประพฤติประจำสำนักงานคุมประพฤติธนบุรี เป็นโครงการที่
คณะอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมกันจัดขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
เพื่อร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล
เฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ 60 ปี และเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ในรูปแบบการบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์โดยการทำงานบริการสังคม ด้วยการปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างทัศนคติให้เกิดความรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าต่อชีวิต และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์และรักษาสภาพแวดล้อมของ
พื้นที่ป่าชายเลนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสามารถปลูกต้นโกงกางทดแทนสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม
จำนวน 2,000 ต้น คืนชีวิตปลาและกุ้งสู่ธรรมชาติเพื่อขยายพันธุ์ จำนวน 4,000 ตัว และส่งเสริมความสามัคคี
ในหมู่คณะและปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนป่าชายเลนอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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ผลงานประเภทที่ 3 : การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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การพัฒนาบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2550 กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากร ภายใต้บทบาทภารกิจของกรมฯ
และแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรกรมคุ ม ประพฤติ พ.ศ.2548 - 2551 เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานต่ า งๆ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานในต่างประเทศ, ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเอง
และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2550 กรมคุมประพฤติ 

ได้มีการพัฒนาบุคลากรแยกตามกลุ่มความรู้ ดังนี้
1. ความรู้หลัก หรือความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหลักของกรมฯ ทั้งสายงาน
		 หลักและสายงานสนับสนุน เช่น
- หลักสูตร ความรูพ้ นื้ ฐานในการปฏิบตั ริ าชการ (สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ทกุ สายงาน ระดับ 2 - 4) 
- หลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 27
- หลักสูตรเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา รุ่นที่ 19
- หลักสูตรผู้ฝึกสอนงาน รุ่นที่ 1 - 2 
- หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายงานสนับสนุน
กลุ่มหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานธุรการ รุ่นที่ 1
2. ความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
- โครงการนิเทศการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางและโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำรุนแรงและ
ผู้ถูกกระทำรุนแรงในกรณีความรุนแรงระหว่างสามี ภรรยา
                     - ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน
3. ความรู้ที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหาร เช่น
หลักสูตรที่จัดโดยกระทรวงยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับต้น
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง
- หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 51 และ 56 หลักสูตรที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1
4. ความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น
-  อบรมหลักสูตร การใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนงาน การเป็นผู้นำกลุ่มกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนงาน ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนงาน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยโปรแกรมของสำนักงาน
กรมคุมประพฤติ

82

รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ

นอกจากนี้กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนรู้ในระดับระหว่างประเทศ เช่น
- ศึกษาดูงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับพื้นที่ 

ประจำปีงบประมาณ 2550 ในวันที่ 12 มกราคม 2550 ณ ศูนย์บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 18 คน
- การฝึกอบรมหลักสูตร Correction Practice ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 3 กรกฏาคม 2550 

(5 เดือน 1 วัน) ณ Brush Farm Corrective services Academy ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 คน
- ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รการให้ ค ำปรึ ก ษาผู้ ติ ด แอลกอฮอล์ แ ละสารเสพติ ด ในรู ป แบบชุ ม ชนบำบั ด 

( Certified Alcohol and Abuse Counselor ) ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มิถุนายน 2550 
ณ  Daytop International INC ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 3 คน   
- ศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมชุมชนและและการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชน รุ่นที่ 2 ณ 

แขวงหลวงพระบาง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ระหว่ า งวั น ที่ 9 – 11 พฤษภาคม  

2550  จำนวน 32 คน
- ประชุ ม เจรจานานาชาติ การประชุ ม สหภาพยุ โ รปว่ า ด้ ว ยงานคุ ม ประพฤติ แ ละยาเสพติ ด ประจำปี
พ.ศ. 2550 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2550 ณ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน จำนวน 4 คน
- การประชุมนานาชาติเรื่อง “ศตวรรษแห่งการคุมประพฤติ” : การประชุมระหว่างประเทศ ปี 2007 

ระหว่ า งวั น ที่ 10 – 13 กั น ยายน 2550 ณ เมื อ งเชฟฟิ ล ด์ สหราชอาณาจั ก ร   จำนวน 8 คน 

อนึ่ ง สำหรั บ การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง ได้ ด ำเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการอบรม
ทางไกล หลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ ก ฎหมายมหาชนด้ ว ยตนเอง และแจ้ ง ข้ อ มู ล การอบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ 

ที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดชั้นทาง e-learning ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้ผู้สนใจสมัคร
เรียนที่หน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรง

พระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับสิทธิการรับรู้ของประชาชน โดยได้กำหนดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ และกำหนดหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรองรับและ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน
กรมคุมประพฤติ  ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ดังนี้
• ในส่ ว นกลางดำเนิ น การจั ด ตั้ ง ห้ อ งบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารของกรมคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
มี โ อกาสรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การดำเนิ น การต่ า งๆ ของกรมคุ ม ประพฤติ ณ บริ เ วณชั้ น 1 

อาคารกรมคุมประพฤติ ส่วนในภูมิภาคจะตั้งอยู่ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
• มี ก ารนำข้ อ มู ล ข่ า วสารเผยแพร่ ล งในเว็ บ ไซด์ ที่ www.probation.go.th รวมทั้ ง เผยแพร่ ใ น
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
• จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

และการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ สำหรับในปีงบประมาณ 

2550 นี้ มีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติทั้งสิ้น 39 ราย
รายงานประจำปี 2550 กรมคุมประพฤติ
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การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของข้าราชการ พ.ศ.2540

ค่านิยมร่วม
ในการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติเพื่อให้เกิดความสัมฤทิ์ผลสูงสุด
ในการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทำผิ ด ป้ อ งกั น สั ง คมออกจากอาชญากรรม
บุคลากรของกรมคุมประพฤติจะต้องมีค่านิยมร่วมกัน

ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
มีความศรัทธา ภาคภูมิ ในวิชาชีพ และรักการให้บริการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ทำงานเป็นทีม
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มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
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