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สารจาก
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรม มีภารกิจหลักในการสนับสนุน
นโยบายส�ำคัญของกระทรวงยุตธิ รรม เกีย่ วกับการ
“คืนคนดีสู่สังคม” เพราะเราท�ำหน้าที่ควบคุม
ดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือ
สงเคราะห์ให้บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นคนดี
ของสั ง คม อยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข
ซึ่ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ง านตามกฎหมายที่ ส� ำ คั ญ
2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และ
พ.ร.บ. ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
ตลอดระยะเวลา 40 ปี ทีผ่ า่ นมา ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ าที่ข องกรมคุมประพฤติ มีความ
มุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ภ ารกิ จ
ของกรมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง ผลการด� ำ เนิ น งาน
ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ก ารเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการควบคุ ม ดู แ ลผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน
เช่ น การก� ำ หนดมาตรฐานงานคุ ม ประพฤติ
การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ในการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระท�ำผิด การสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม การส่ ง เสริ ม งานคุ ม ประพฤติ
ให้มีบทบาทในเวทีระดับอาเซียน การแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด โดยผ่ า นศู น ย์ ป ระสานงาน
และส่ ง เสริ ม การมี ง านท� ำ หรื อ ศู น ย์ แ คร์
ของกรมคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ
ด้านข้อมูลและการติดต่อประสานงานระหว่าง
ผู ้ ป ระกอบการและผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
ให้มงี านท�ำ รวมถึงให้การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิ
งานและให้บริการงานคุมประพฤติในรูปแบบ
Digital Service รวมทัง้ เปิดโอกาสให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ติ ด ตาม ดู แ ล
ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดี
และกลั บ มาสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ สั ง คม
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พร้อมทัง้ การพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
ให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ และมี
สมรรถนะสูงเพือ่ ท�ำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และ
มุ่งสร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสั ง คม เพื่ อ ให้ มี ผ ลิ ต ผลคื น คนดี สู ่ สั ง คม
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ส�ำหรับในปี 2563 กรมคุมประพฤติจะให้
ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดค่าย
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning By Doing)
จัดน�ำร่องในพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด
(นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร)
ก่ อ นขยายไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ของประเทศ
ต่อไป โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับส�ำนักงาน
ป.ป.ส. กรมการปกครอง และศูนย์อ�ำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.)
และภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นกลไกที่ส�ำคัญในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นในการลด
จ�ำนวนผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะเข้าสู่
ระบบกระบวนการยุ ติ ธ รรม มี ก ารจั ด ตั้ ง
บ้านกึง่ วิถี “บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป” ขึน้ ที่
จังหวัดนราธิวาส เพือ่ เป็นต้นแบบในการช่วยเหลือ
ผูพ้ น้ โทษทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ
บนพืน้ ฐานการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย ซึง่ จะเป็น

ส่วนส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา “คนล้นคุก” และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยการ
พัฒนาด้านจิตใจ อบรมความรู้ การฝึกอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพือ่ ปรับสภาพชีวติ เตรียมความพร้อม
ก่อนกลับเข้าสูช่ มุ ชน นอกจากนีก้ รมคุมประพฤติ
ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมให้ดำ� เนินการ
จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชน เพื่อวางระบบการป้องกันและ
เฝ้ า ระวั ง การก่ อ อาชญากรรมสะเทื อ นขวั ญ
ของผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตราย
ต่อสังคม
สุดท้ายนี้ผม และคณะผู้บริหาร ตลอดจน
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ
จะมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทุม่ เทความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ให้ ส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ พร้ อ มทั้ ง
จ ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ใ ห ้ มี
ความก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมคุ ม ประพฤติ ที่ ว ่ า
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภั ย ของชุ ม ชนจากผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
ในระบบการคุมประพฤติ”

(นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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ผู ้บริหารกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสว่าง
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พันต�ำรวจโท มนตรี บุ ณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ส่ข้อมูวลภาพรวมของหน่
นที่ 1 วยงาน
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ส่วนที่ 1
ข้อมู ลภาพรวมของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของระบบงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2495

เริ่มน�ำระบบคุมประพฤติมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้กับผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็ก
และเยาวชน

พ.ศ. 2499

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57, 58 ได้บญ
ั ญัตถิ งึ วิธกี ารเกีย่ วกับการคุมประพฤติไว้
แต่มาตรการรอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการ
คุมประพฤติ

พ.ศ. 2522

จัดตั้งส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริม
ตุลาการ กระทรวงยุติธรรมด�ำเนินการคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2526

เริ่มเปิดด�ำเนินการส�ำนักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

พ.ศ. 2528

ริเริม่ น�ำแนวคิดการท�ำงานบริการสังคมมาปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดเป็นครัง้ แรกใประเทศไทย

พ.ศ. 2529

ถือก�ำเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2529

พ.ศ. 2535

ส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
กรมคุมประพฤติ ในวันที่ 15 มีนาคม 2535

พ.ศ. 2544

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบแนวทางรูปแบบการลด
ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ท�ำให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในงานคุมประพฤติได้แก่
งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน งานคุมประพฤติผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษ
รวมถึงการสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ และภายหลังปล่อย และ
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พ.ศ. 2546

• กรมคุ ม ประพฤติ ด� ำ เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
		 พ.ศ. 2545 เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 พร้อมกันทั่วประเทศ
• ด�ำเนินการในภารกิจการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
		 มาตรา 30/1 มาตรา 30/2 และมาตรา 30/3
• พัฒนาฐานข้อมูลกลางระบบสารสนเทศงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2547

กรมคุมประพฤติประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั งิ านของกรมคุมประพฤติ
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พ.ศ 2548

• การน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับกรมคุมประพฤติในรูปแบบ
		 เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”
• ริเริ่มน�ำแนวคิดจัดท�ำโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การน�ำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2553

• เริม่ ด�ำเนินการตามโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
		 ที่น�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
พ.ศ. 2556

• กรมคุมประพฤติริเริ่มในการจัดให้มีการประชุมในระบบการคุมประพฤติและมาตรการ
		 แบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
• เริม่ ทดลองน�ำเครือ่ งมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
		 มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2557

• เริม่ ด�ำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
		 สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี องค์ ป ระธานโครงการฯ มอบเข็ ม ที่ ร ะลึ ก และกล่ า วต้ อ นรั บ
		 กรมคุมประพฤติเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2557
• เริ่ ม ด� ำ เนิ น การโครงการน� ำ ร่ อ งใช้ เ ครื่ อ งมื อ การควบคุ ม ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
		 (Electronic Monitoring) มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2558

เริ่มด�ำเนินการขยายอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกต�ำบล โดยใช้อาสาสมัครอื่น ๆ

พ.ศ. 2559

• มติ ครม. เรือ่ งการบูรณาการแก้ไขฟืน้ ฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
		 ในชุมชน
• ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
• เริ่มโอนภารกิจงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวให้กระทรวง
		 สาธารณสุข และกรุงเทพมหานครเป็นผู้บ�ำบัดรักษา

พ.ศ. 2560

• การจัดตั้งคณะกรรมการคุมประพฤติ เพื่อก�ำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงาน
		 คุมประพฤติ
พ.ศ. 2561

• น� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นงานคุ ม ประพฤติ ด้ ว ยการเริ่ ม น� ำ ร่ อ งโครงการระบบงาน
		 คุมประพฤติ เพื่อให้บริการระบบดิจิทัล (Probation Digital Service : PDS)
• เริม่ เปิดบริการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ หรือ ศูนย์แคร์ (Care Center)

พ.ศ. 2562

• ด�ำเนินการเช่าซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM)
		 มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
• แก้ไขทบทวน “มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ”
• การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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ส่วนที่ 1
ข้อมู ลภาพรวมของหน่วยงาน
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โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�ำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ราชการบริหารส่วนกลาง

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กองพัฒนาการคุมประพฤติ

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายคุมประพฤติ

กองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน

กองพัฒนาการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด

กองบริหารทรัพยากรบุ คคล

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1-5

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6-12

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุ คคล

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัด 76 แห่ง

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา
(29 แห่ง)

ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ติดยาเสพติดปั ตตานี

หน่วยงานปรากฏตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
หน่วยงานจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน
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กรอบอัตรากําลังกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
มีกรอบอัตราก�ำลัง
จ�ำนวน 4,740 อัตรา ดังนี้

ข้าราชการ

1,458
อัตรา
ลูกจ้างประจำ

จ้างเหมาบริการ

483
อัตรา

รวมทั้งหมด

4,740

หมายเหตุ :

- กรอบพนักงานราชการ จ�ำนวน 2,099 อัตรา
- กรอบพนักงานราชการเป็นกรอบที่จ้างได้
จ�ำนวน 1,968 อัตรา
- กรอบที่กันไว้ทดแทนลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน 99 อัตรา
- กรอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จ�ำนวน 32 อัตรา

199
อัตรา

อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว

501
อัตรา

พนักงานราชการ

2,099
อัตรา

กรอบอัตรากําลังกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 4,740 อัตรา ดังนี้
ประเภท
1. ข้าราชการ
1.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
1.2 ต�ำแหน่งอื่น ๆ
2. ลูกจ้างประจ�ำ
2.1 กลุ่มบริการพื้นฐาน
2.2 กลุ่มสนับสนุน
3. พนักงานราชการ
3.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
3.2 ต�ำแหน่งอื่น ๆ
4. ลูกจ้างชั่ วคราว
4.1 ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
4.2 ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
5. จ้างเหมาบริการ
5.1 ต�ำแหน่งแม่บ้าน
5.2 ต�ำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
5.3 ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

จ�ำนวน
1,458
997
461
199
4
195
2,099
1,073
1,026
501
305
196
483
160
156
167

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ส่วนที่ 1
ข้อมู ลภาพรวมของหน่วยงาน

แผนภูมิอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ

จำนวน (อัตรา)

2500

2000

1500

1000

500

0
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 – 2564
1. วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระท�ำผิดในระบบ
การคุมประพฤติ”
2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
2. ขั บ เคลื่ อ นการทํ า งานแบบบู ร ณาการกั บ
		 ทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ
3. กรอบเป้าหมายการบริหารงานคุมประพฤติ

1.
		
		
2.
		

พัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้มปี ระสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐานเพือ่ ความปลอดภัย
และความสงบสุขของสังคม
สร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
กับการบังคับใช้กฎหมาย

4. ทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ

5. พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
		 ผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติ
		 และผูก้ ระท�ำผิดภายหลังปล่อย
5. ค่านิยม 9 ประการ
P
R
o
B
A
t
i
o
n

Professional
Rehabilitation
Opportunity
Behavior change
Attitude
Teamwork
Integrity
Observation
Non - Custodial Treatment

มืออาชีพ
แก้ไขฟืน้ ฟู
ให้โอกาส
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สร้างทัศนคติทดี่ ี
ท�ำงานเป็นทีม
ซือ่ สัตย์
สังเกต
ด้วยระบบไม่ควบคุมตัว

1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการแก้ไขฟื้นฟู 6. ประเด็นยุ ทธศาสตร์
		 ผูก้ ระท�ำผิดในระบบคุมประพฤติให้สอดคล้อง
1. พั ฒ นาระบบการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
		 กับมาตรฐานสากล
		 ในชุมชน
2. ผลักดันให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน
2. บู ร ณาการการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ติ ด ตามดู แ ล
		 และการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท�ำผิดร่วมกัน 		 ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระทําผิดในชุมชน
		 ในกระบวนการยุติธรรม
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
3. ให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไข
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
		 ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
4. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
		 เอกชนทุกระดับ มีสว่ นร่วมในการแก้ไขฟืน้ ฟู
		 ผู้กระท�ำผิด
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ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ท่ี

1

ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ท่ี

2

ส่วนที่ 1
ข้อมู ลภาพรวมของหน่วยงาน

พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้ นฟู ผู ้กระท�ำผิดในชุมชนเพื่อชุมชน
เป้าประสงค์ ชุมชนและสังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข
กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. ยกระดับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากล
2. ยกระดับมาตรการให้ผกู้ ระท�ำผิดปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข/แผนการฟืน้ ฟูฯ
3. ส่งเสริมและขยายมาตรการทางเลือก
4. พัฒนาความร่วมมือด้านการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระทําผิดระหว่างประเทศ
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ

บู รณาการการแก้ไขฟื้ นฟู ติดตามดูแล ช่ วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
เป้าประสงค์ บูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม
		 ดูแลช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
2. ยกระดับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชน
3. สร้างการรับรู้ผลงานและบทบาทของกรมคุมประพฤติ
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ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ท่ี

3

ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ท่ี

4

ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ท่ี

5

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุ คลากร
• เป้ า ประสงค์ บุ ค ลากรมี ส มรรถนะสู ง มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
4. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากรเพือ่ ให้มขี วัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ าน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
• เป้าประสงค์ บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการปรับระบบ
การท�ำงานเป็นดิจิทัล
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
2. พัฒนาเทคโนโลยีการบริหารจัดการและให้บริการงานคุมประพฤติ
3. พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน
		 ให้เหมาะสมและทันสมัย

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
• เป้าประสงค์ พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
• กลยุทธ์การด�ำเนินงาน
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณ
2. พัฒนาระบบบริหารราชการ

ส่ผลการปฏิ
วนทีบัต่ ิราชการ
2
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

ผลการด�ำเนินการตัวชี้ วัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้ วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

1.1 ร้อยละการกระท�ำผิดซ�ำ้ ของผูพ้ น้ การคุมความประพฤติ

ร้อยละ 2.13

ร้อยละ 2.17

1.2 ร้อยละของผูถ้ กู คุมความประพฤติทปี่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การคุมความประพฤติ

ร้อยละ 86.50

ร้อยละ 84.32

2.1 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขการคุมความประพฤติและมีการด�ำเนินการภายใน
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนด

ร้อยละ 83

ร้อยละ 87.85

2.2 การชีแ้ จงประเด็นส�ำคัญทีท่ นั ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

100 คะแนน

-ไม่มีประเด็นชี้แจง-

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base)

องค์ประกอบที่ 3 (Area Base)
-ไม่มตี วั ชีว้ ดั ในองค์ประกอบนี-้
องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)
1. ข้อเสนอการพัฒนานวัตกรรม

100 คะแนน

60 คะแนน

100 คะแนน

80 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 (Potential Base)
การด�ำเนินการตามแผนปฏิรปู องค์การของส่วนราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง
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ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
1. งานคดี
1.1 การคุมประพฤติ

		 • งานสืบเสาะและพินิจ
		 งานสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบเสาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
ประวัตภิ มู หิ ลังทางสังคม และพฤติการณ์คดีของผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้ รายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ของผูก้ ระท�ำผิด
โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้น�ำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดท�ำรายงานพร้อมความเห็น
เพื่อประกอบดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจในการพิจารณาว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผู้กระท�ำผิด
เป็นรายบุคคล
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�ำนวน 88,085 คดี
จากเป้าหมายจ�ำนวน 112,000 คดี โดยเป็นผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
จ�ำนวน 40,444 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.91 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�ำนวน 30,012 คดี คิดเป็นร้อยละ
34.07 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน 17,629 คดี คิดเป็นร้อยละ 20.01

งานสืบเสาะและพินิจ จ�ำนวน 88,085 คดี

ลดวันต้องโทษ
17,629 คดี
(20.01%)

ผู้ใหญ่
40,444 คดี
(45.91%)

พักการลงโทษ
30,012 คดี
(34.07%)

		 • งานคุมความประพฤติ
		 งานคุมความประพฤติ เป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ติดตาม ดูแล ให้คำ� แนะน�ำ และช่วยเหลือ
ผูก้ ระท�ำผิดภายใต้เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ เพือ่ ช่วยให้ผกู้ ระท�ำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสยั ความประพฤติ
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
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รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ต้องด�ำเนินการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิด
ทั้งสิ้น 406,387 คดี โดยเป็นคดีที่รับมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 213,444 คดี และเป็นคดี
รับใหม่ในปีนจี้ ำ� นวน 192,943 คดี โดยผูก้ ระท�ำผิดรายใหม่จำ� แนกเป็นผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 จ�ำนวน 172,701 คดี คิดเป็นร้อยละ 89.51 เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 2,730 คดี
คิดเป็นร้อยละ 1.41 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�ำนวน 7,628 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.95 และผู้ได้รับการ
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน 9,884 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.12

งานควบคุมและสอดส่อง จ�ำนวน 192,943 คดี
ลดวันต้องโทษ
9,884 คดี
(5.12%)

ผู้ใหญ่
172,701 คดี
(89.51%)

พักการลงโทษ
7,628 คดี
(3.95%)
เด็กและเยาวชน
2,730 คดี
(1.41%)

ผลสัมฤทธิ์ของการด�ำเนินงานด้านคุมความประพฤติประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใหญ่

ผลการคุมความประพฤติเสร็จสิ้นไป
ผิดเงื่อนไข

ด้วยดี
จ�ำนวน
ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

อื่น ๆ
จ�ำนวน
ร้อยละ

รวมทัง้ สิ้น

129,782

81.65

26,711

16.81

2,453

1.54

158,946

เด็กและเยาวชน

3,612

76.62

957

20.30

145

3.08

4,714

พักการลงโทษ

8,250

87.78

330

3.51

819

8.71

9,399

ลดวันต้องโทษ

11,276

93.42

434

3.60

360

2.98

12,070

152,920

82.60

28,432

15.36

3,777

2.04

185,129

รวม

		 ทั้งนี้ผลการคุมประพฤติเสร็จไปทั้งสิ้นจ�ำนวน 185,129 ราย พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่พ้นคุมความประพฤติด้วยดีจ�ำนวน 152,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.60 คดีเสร็จสิ้นไปโดยผิดเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ จ�ำนวน 28,432 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.36 และอื่น ๆ เช่น เจ็บป่วย พิการร้ายแรง
ตาย เดินทางไปต่างประเทศ ศาลสูงเปลี่ยนแปลงค�ำพิพากษาจ�ำนวน 3,777 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.04
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		 1.2 การฟื้ นฟู สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด

		 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย
มิใช่อาชญากร จึงน�ำเข้ารับการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีการด�ำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่
		 • งานตรวจพิสูจน์
		 การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
เพื่อวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ ทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ พร้อมทั้งก�ำหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมส�ำหรับ
ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดแต่ละรายนั้น
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ จ�ำนวน 153,879 ราย
		 • งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการด�ำเนินการบ�ำบัดอาการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ สพยาเสพติด
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว
และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
		 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับรักษา จ�ำนวน 146,482 ราย โดยแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ�ำนวน 21,730 ราย
คิดเป็นร้อยละ 14.83 และการฟื้นฟูฯ แบบ ไม่ควบคุมตัว จ�ำนวน 124,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.17
ซึ่งมีผลการฟื้นฟูฯ ทั้งหมด จ�ำนวน 119,671 ราย โดยมีผลการฟื้นฟูฯ พอใจ จ�ำนวน 77,814 ราย
คิดเป็นร้อยละ 65.02 ผลการฟืน้ ฟูฯ ไม่พอใจ จ�ำนวน 33,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.64 และอืน่ ๆ จ�ำนวน
8,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.34
ผู้ใหญ่
172,701 คดี
งานฟื(89.51%)
้ นฟู สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด

จ�ำนวน 146,482 คดี
ไม่ควบคุมตัว
124,752 ราย
(85.17%)

ควบคุมตัว
21,730 ราย
(14.83%)
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2. การแก้ไขฟื้ นฟู ผู ้กระท�ำผิด
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข
และเสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสยั ความประพฤติของผูก้ ระท�ำผิด ด้วยกระบวนการ/
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�ำผิด
มีการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ภาวะของการมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระท�ำผิด
กฎหมาย มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟู โดยแบ่งประเภทเป็น
การคุ ม ประพฤติ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด และน� ำ ครอบครั ว ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูเขาร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่าง ๆ ดังนี้ จ�ำแนกประเภทงาน ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 162,184 ราย
2. การอบรมความรู ้ ได้ แ ก่ อบรมเกี่ ย วกั บ จราจร กฎหมาย และอาชี พ มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
		 จ�ำนวน 144,156 ราย
3. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด การรู้จักและเข้าใจ
		 ตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับครอบครัว มีผถู้ กู คุมความประพฤติ
		 เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 118,200 ราย
4. การอบรมธรรมะ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 30,754 ราย
5. การใช้กจิ กรรมกลุม่ ในการแก้ไขฟืน้ ฟู มีผถู้ กู คุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 25,831 ราย
6. ปัจฉิมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 18,851 ราย
7. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ
		 ทักษะการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชือ่ และ
		 เจตคติ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผถ้ ู กู คุมความประพฤติ
		 เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 26,960 ราย
8. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 4,408 ราย
9. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ (ศูนย์แคร์) อบรมป้องกันการเสพซ�้ำ
		 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 13,216 ราย
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โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้กระท�ำผิด
และครอบครัว ประกอบด้วย กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 544,560 ราย จ�ำแนกเป็นปฐมนิเทศ
คิดเป็นร้อยละ 29.78 การอบรมให้ความรู้แก่ผู้กระท�ำผิด คิดเป็นร้อยละ 26.48 โปรแกรมพื้นฐาน
คิดเป็นร้อยละ 21.71 การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม ค่ายวิถพี ทุ ธ คิดเป็นร้อยละ 5.65 โปรแกรมเฉพาะด้าน
คิดเป็นร้อยละ 4.95 การให้ค�ำปรึกษาแบบกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 4.74 ปัจฉิมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.46
กิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.43 และค่ายยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 0.81

แก้ไขฟื้ นฟู ผู ้กระท�ำผิด จ�ำนวน 544,560 ราย
ปฐมนิเทศ จำนวน 162,184 ราย
(29.78%)

0.81%

อบรมความรู้/อาชีพ จำนวน 144,156 ราย
(26.48%)

29.78%

โปรแกรมพื้นฐาน จำนวน 118,200 ราย
(21.71%)

2.43%
26.48%

3.46%
4.74%

อบรมธรรมะ/ค่ายจริยธรรม/ค่ายวิถีพุทธ
จำนวน 30,754 ราย (5.65%)
โปรแกรมเฉพาะด้าน จำนวน 26,960 ราย
(4.95%)
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม จำนวน 25,831 ราย
(4.74%)

4.95%
5.65%

21.71%

ปัจฉิมนิเทศ จำนวน 18,851 ราย
(3.46%)
อื่นๆ จำนวน 13,216 ราย
(2.43%)
ค่ายยาเสพติด จำนวน 4,408 ราย
(0.81%)

3. การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ระหว่างคุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ
เป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขฟืน้ ฟูและฝึกฝนตัวเองของผูก้ ระท�ำผิด เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิด
สามารถช่วยเหลือตนเองและด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดอีก โดยมี
บริการให้การสงเคราะห์ เช่น การให้การศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์
ด้านทุนประกอบอาชีพ ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นต้น
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการสงเคราะห์ จ�ำนวน 34,639 ราย ซึ่งจ�ำแนก
เป็นการสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดระหว่างคุมประพฤติจำ� นวน 30,232 ราย โดยแยกเป็นกลุม่ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ
จ�ำนวน 11,696 ราย กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูฯ จ�ำนวน 18,536 ราย ขณะทีก่ ารสงเคราะห์
ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ จ�ำนวน 4,407 ราย จ�ำแนกเป็นกลุ่มผู้ที่พ้น
การคุมความประพฤติ จ�ำนวน 2,881 ราย และกลุม่ ผูพ้ น้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน 1,526 ราย
รวมทัง้ ผูท้ ไี่ ด้รบั การสงเคราะห์บา้ นกึง่ วิถี จ�ำนวน 943 ราย ทัง้ นีจ้ ากการให้บริการสงเคราะห์ จ�ำนวน 35,582 ราย
จ�ำแนกได้ตามตาราง ดังนี้

แผนภูมิแสดงประเภทการให้บริการสงเคราะห์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ราย
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กรมคุมประพฤติมีมูลนิธิท่ีคอยช่ วยเหลือในเรื่องการสงเคราะห์ จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1. มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด (Thai Drug Rehabilitation Foundation) จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ. 2545 และการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545
2. ด�ำเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนด�ำเนินการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด
และครอบครัว และกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือการหาแนวทางในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนวิธีการป้องกันการใช้ยาเสพติดซ�้ำ
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4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
5. ด�ำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
มูลนิธฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธฯิ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายในกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนภาคเอกชน รวม 13 คน ทั้งนี้ การด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดได้จดั การประชุมคณะกรรมการมูลนิธฯิ และประชุมสามัญประจ�ำปี รวมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการด�ำเนินงานของมูลนิธิฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
มูลนิธิเพิ่มเติม สงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีเสียชีวิต จ�ำนวน 4 ราย
ด้านการประกอบอาชีพ จ�ำนวน 4 ราย ค่าพาหนะและค่าอาหาร จ�ำนวน 6 ราย ค่ารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตรายและเจ็บป่วย จ�ำนวน 2 ราย รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 16 ราย และให้การสนับสนุนการขับเคลือ่ น
งานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 39 แห่ง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็น
จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 168,778 บาท การรายงานการเงินการท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการตรวจสอบงบดุลและ
งบรายได้ค่าใช้จ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2562
ปี งบประมาณ

พ.ศ. 2562

ประเภทการสงเคราะห์

จ�ำนวน (ราย)

กรณีเสียชีวิต
4
ด้านการประกอบอาชีพ
4
ค่าพาหนะและค่าอาหาร
6
ค่ารักษาพยาบาล
2
รวม
16
สนับสนุนการขับเคลือ่ นชมรม TO BE NUMBER ONE
สังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 39 แห่ง ๆ ละ 2,000 บาท

จ�ำนวนเงิน (บาท)

47,863 บาท
38,280 บาท
1,720 บาท
2,915 บาท
90,778 บาท
78,000 บาท

รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 168,778 บาท
2. มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
มู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขฟื ้ น ฟู แ ละสงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิ ด
ทีจ่ ะสนับสนุนการให้การสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการด�ำเนินงานคุมประพฤติผู้กระท�ำผิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ
และเอกชนด�ำเนินการในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด�ำเนินการ
และร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาวินิจฉัยการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ประเภทต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันอาชญากรรม บ�ำเพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ บ�ำเพ็ญการกุศล
สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
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นับตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินการมูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของกรมคุมประพฤติ ในหลายด้าน ตัง้ แต่การให้การสนับสนุนหลักทรัพย์สำ� หรับใช้ในการประกันตัวจ�ำเลย
ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการสืบเสาะและพินจิ การช่วยเหลือสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา
ค่ายังชีพ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสนับสนุนให้ยมื ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์คา่ รักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่วยทางกาย ทางจิต อาการติดยาเสพติดให้โทษ สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
เช่น การสนับสนุนค่าเครื่องอัฐบริขารในการบรรพชาอุปสมบท กิจกรรมบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
หรือบริการสังคมต่าง ๆ สนับสนุนการศึกษาวิจยั เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดได้กลับตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ ซึ่งมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดได้มีส่วนร่วมกับ
กรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมาแล้วมากกว่า 100,000 ราย
สรุปผลการด�ำเนินงานสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด ได้ให้การสนับสนุนประกอบอาชีพแก่ผกู้ ระท�ำผิดในระบบ
งานคุมประพฤติ จ�ำนวน 6 ราย เป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 63,080 บาท เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำผิดน�ำทุนไปประกอบอาชีพ
ท�ำไร่ข้าวโพด การเลี้ยงปลาดุก การท�ำตระกร้าสาน การท�ำน�้ำเต้าหู้ และท�ำฉัตรพระประจ�ำวันเกิด

4. การท�ำงานบริการสังคม
งานบริการสังคมเป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดประการหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสแก่
ผูก้ ระท�ำผิดได้ทำ� งานชดใช้สงั คม โดยการมอบหมายงานให้ทำ� ซึง่ ผูก้ ระท�ำผิดจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนใด ๆ
แต่ขณะเดียวกันการได้ท�ำประโยชน์เพื่อสังคมส่งผลให้ผู้กระท�ำผิดเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า
ทัง้ การท�ำงานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิดได้ฝกึ หัด เรียนรูท้ ดสอบความสามารถ
พัฒนาความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะในการท�ำงาน รวมทั้งการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลโดยผู้ต้องท�ำงานบริการสังคมในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติประกอบด้วย
1. ผู้กระท�ำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 มาตรา 23 (4)
3. ผู้กระท�ำผิดที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับแต่ผู้กระท�ำผิดไม่มีเงินช�ำระค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 30/1
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการบริหารจัดการให้ผกู้ ระท�ำผิดท�ำงานบริการ
สังคมแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม จ�ำนวน 38,860 คน รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม
548,595 ชัว่ โมง และยังบริหารจัดการให้ผกู้ ระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมภายใต้ความร่วมมือจากภาคประชาสังคม
ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไรหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งบุคคล/องค์กรเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนงานบริการสังคม
ในลักษณะการบริหารจัดการ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีหน่วยงานภาคีบริการสังคมทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 18,879 แห่งทีม่ บี ทบาทในการช่วยจัดให้ผกู้ ระท�ำผิดท�ำงาน
บริการสังคม ก่อให้เกิดผลการด�ำเนินงานบริการสังคมแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จ�ำนวน 33,263 คน
รวมจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานบริการสังคม 603,674 ชั่วโมง
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จ�ำนวนชั่ วโมงการท�ำงานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคม
แบบรายบุ คคล และแบบกลุ่ม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงาน)

402,017
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พัฒนา/ทำความสะอาด
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29,677

งานบริการชวยเหลือ/
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งานตกแตงสวน
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รวม จำนวนชั่วโมงที่สำนักงานฯ จัดใหทำ 548,595 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงที่หนวยงานภาคีจัดใหทำ 603,674 ชั่วโมง

ผลสัมฤทธิ์ท่สี ังคมได้รับจากการท�ำงานบริการสังคม

1. สถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้รับการพัฒนา โดยการท�ำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. สภาพแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลและฟื้นฟู ซึ่งท�ำให้ไม่เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
และสุขอนามัยของชุมชน
3. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกป่า การบ�ำรุงรักษาสวนป่า การป้องกัน
แนวกันไฟป่า และการสร้างฝายชะลอน�้ำ
4. การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการบริจาคโลหิต ท�ำให้ได้ปริมาณโลหิตจ�ำนวนกว่า
900,000 ซีซี ส�ำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
5. องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมได้รับสนับสนุน และช่วยเหลือจากการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจ เช่น งานจัดเก็บเอกสาร งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมคอมพิวเตอร์ งานสอนหนังสือ
งานอาสาจราจร เป็นต้น
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ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ

5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

กรมคุมประพฤติได้น�ำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ ดังนี้

5.1		 งานอาสาสมัครคุมประพฤติ

			 งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง การติดตาม การสอดส่อง รวมทัง้ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบัน
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 24,161 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 690 ศูนย์
ผลการด�ำเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุ ตธิ รรม มีดงั นี้

1. การปฏิบตั งิ านด้านคดีสบื เสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จ�ำนวน 2,854 คดี
2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 19,939 คดี
3. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 4,168 คดี
4. การติดตามผล/ช่วยเหลือผู้พ้นการคุมความประพฤติ จ�ำนวน 3,798 คดี และผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 1,118 คดี
5.2		 โครงการเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชน

			 โครงการเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ได้ ด� ำ เนิ น งานมาตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2548 จนถึ ง ปั จ จุ บั น
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุ้นส่วน
และมีบทบาทในการด�ำเนินงาน เช่น การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและฟื้นฟูและช่วยเหลือ
สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรู้
ความเข้าใจแก่สมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนเกีย่ วกับบทบาทภารกิจของกระทรวงยุตธิ รรมอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัว
ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชน
และสังคมต่อไปปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจ�ำนวนทั้งสิ้น 50,559 คน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน 612 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง จ�ำนวน 331 แห่ง
ผลการด�ำเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเครือข่ายยุ ติธรรมชุมชนมีดังนี้

1. การให้ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์เครือข่ายฯ
จ�ำนวน 825 คน จ�ำนวน 604 คดี
2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เครือข่ายฯ จ�ำนวน 8,201 คน ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 14,347 เรื่อง
3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติเครือข่ายฯ
จ�ำนวน 2,664 คน จ�ำนวน 793 เรื่อง
4. การให้คำ� แนะน�ำเพือ่ ลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายฯ จ�ำนวน 685 คน ปฏิบตั งิ าน
จ�ำนวน 790 เรื่อง
5. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 612 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง 360 แห่ง
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การตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการตรวจราชการของผู ้ ต รวจ
ราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ตามนั ย แห่ ง ระเบี ย บส� ำ นั ก นายก
รัฐมนตรีวา่ ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 8
การตรวจราชการตามระเบียบนี้ ให้ดำ� เนินการตาม
แผนการตรวจราชการประจ�ำปี หรือตามที่ได้รับ
ค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะ
รัฐมนตรี ให้จัดท�ำแผนการตรวจราชการประจ�ำปี
ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผูต้ รวจราชการร่วมกันจัดท�ำให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าใน
กระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง
และระดับกรม แผนการตรวจราชการประจ�ำปีของ
กรมต้องสอดคล้องกับแผนการตรวจราชการประจ�ำปี
ของกระทรวง โดยไม่ซำ�้ ซ้อนและเกิดการบูรณาการกัน
รวมทัง้ ก�ำหนดมาตรฐาน และเครือ่ งมือในการตรวจ
ติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

ระเบี ย บส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว ่ า ด้ ว ยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ก�ำหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกรมรับผิดชอบและมีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจราชการเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขต
อ�ำนาจและหน้าทีข่ องกรม ในฐานะผูส้ อดส่องดูแล
แทนอธิบดีและตามวัตถุประสงค์ของระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548
โดยมีขอบเขตการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 และ
มี ห น่ ว ยงานผู ้ รั บ การตรวจซึ่ ง เป็ น ส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 – 12 ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจงั หวัด/สาขา และศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 119 แห่ง สรุปผล
การตรวจราชการ ดังนี้
1. การด� ำ เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี พ.ศ. 2562

ผลการด�ำเนินการ ผู้ตรวจราชการได้ก�ำชับ
หน่วยรับการตรวจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ส� ำ นั ก งานฯ จั ด ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ก� ำ หนด
มาตรการและเร่ ง รั ด ให้ แ ต่ ล ะกลุ ่ ม งานเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ก ารจั ด ท� ำ ทะเบี ย นคุ ม
การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
รายการเบิ ก จ่ า ยต่ า ง ๆ และสามารถเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมาย
การด�ำเนินการตามตัวชีว้ ดั ร้อยละของผูถ้ กู คุม
ความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติพบว่า
ภาพรวมมีผลการด�ำเนินการร้อยละ 13.64 โดยมี
ส�ำนักงานฯ มีผลการด�ำเนินการระดับ 1 คะแนน
จ�ำนวน 16 แห่งฯ ผูต้ รวจราชการได้กำ� ชับให้สำ� นักงานฯ
ก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดซ�้ำ
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2. การด�ำเนินการตามภารกิจกรมคุมประพฤติ

2.1 การด�ำเนินการตามภารกิจกรมคุมประพฤติ
ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
เพื่ อ ทบทวนความรู ้ ค วามเข้ า ใจในขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในเชิง
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติในทุกกระบวนงาน ท�ำให้
บุคลากรสามารถปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
สาเหตุของการผิดเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นกรณี
ไม่ ม าพบพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ภ ายหลั ง ศาล
มีค�ำพิพากษาและไม่มารายงานตัว ส�ำนักงานฯ
มีการก�ำหนดมาตรการเพื่อลดอัตราการผิดเงื่อนไข
การคุ ม ความประพฤติ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนการจั ด
เจ้ า หน้ า ที่ อ ยู ่ เ วรประจ� ำ ศาล การปฐมนิ เ ทศ
ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ถูกคุม
ความประพฤติ เ พื่ อ สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ต ่ อ กั น
และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดแผนการจัดกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟู มีการเตือน ติดตามภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ
และหัวหน้างานจัดระบบติดตามงานอย่างเคร่งครัด
การติดตามในชุมชน (After care) สามารถ
น�ำ อ.ส.ค. มาช่วยเหลือในการติดตามสอดส่อง
ยังที่พักอาศัยของผู้กระท�ำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วย
การปฏิบตั งิ านคุมประพฤติ การติดตามด�ำเนินการ
ทั้งนัดให้มาพบ การโทรศัพท์ ส่งจดหมายและการ
ติดตามในพื้นที่โดยตรง
การสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ)
มอบหมายให้บคุ ลากรทีผ่ า่ นการอบรมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกระบวนงาน
ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ

โดยส�ำนักงานฯ สามารถน�ำคดีทเี่ ข้าหลักเกณฑ์และ
มีผเู้ สียหายมาใช้กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
2.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาสังคม
ส�ำนักงานฯ สามารถบูรณาการกับภาคประชาสังคม
ได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะภาครัฐได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัด หน่วยงานพั ฒ นาสั ง คมฯ
ส� ำ นั ก งานจั ด หางาน และเทศบาล ส่ ว นการ
บูรณาการกับภาคเอกชนทุกส�ำนักงานฯ สามารถ
ประสานงานเข้ า มาเป็ น หุ ้ น ส่ ว นในการแก้ ไ ข
ฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด การเป็ น สถานประกอบการ
รองรับผูก้ ระท�ำผิดในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ
การเป็นหุ้นส่วนในการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่าย
ติดตามดูแลผู้กระท�ำผิดร่วมกับสถาบันทางการ
ศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
ส�ำนักงานฯ จัดให้มกี ารประชุมเน้นย�ำ้ การปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ
ด้านการสร้างการรับรูแ้ ก่ประชาชน ส�ำนักงานฯ
ด�ำเนินการผ่านกลไก กพยจ. ในการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ กพยจ. การขั บ เคลื่ อ นงาน
คุมประพฤติสู่ชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดเคลื่อนที่ ท�ำให้ประชาชนเข้าใจภารกิจงาน
และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน
3. การด�ำเนินการตามนโยบายกระทรวงยุ ตธิ รรม

3.1 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
หน่วยรับการตรวจด�ำเนินการประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศ แนะน�ำด้านอาชีพและต�ำแหน่งงานว่าง
การติดตั้งตู้ job box แนะน�ำศูนย์แคร์ ให้กับ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และประชาชนทั่ ว ไปที่ ว ่ า งงาน
ใช้สืบค้น สอบถามข้อมูลแหล่งงานและผู้ที่ต้องการ
เปลีย่ นอาชีพหรือต้องการมีอาชีพเสริม ตลอดทัง้ การ
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สงเคราะห์ดา้ นเงินทุนประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตาม
พบว่ า กระบวนการคั ด กรองยั ง ไม่ ส ามารถ
วิเคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจของผูก้ ระท�ำผิด
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มุ ่ ง เฉพาะผู ้ ว ่ า งงาน
ไม่ ไ ด้ ข ยายผลไปยั ง กลุ ่ ม ผู ้ ย ากจน มี ห นี้ สิ น
กลุ ่ ม เกษตรกรและการติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์
เชิงคุณภาพยังไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร
3.2 โครงการบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ
(บ้านกึ่งวิถี)
ส� ำ นั ก งานฯ เข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละใช้
ประโยชน์จากบ้านสงเคราะห์ได้มากขึ้น โดยไม่ได้
มุ่งเน้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับให้ผู้กระท�ำผิด
เข้าพักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ได้เพิ่มบทบาท
ใช้ เ ป็ น สถานที่ ส� ำ หรั บ ฝึ ก อบรมพั ฒ นาทั ก ษะ
ด้านการประกอบอาชีพและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิด ตลอดทัง้ ได้พฒ
ั นาคณะกรรมการ มีการ
ขยายผลไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ เพือ่ รองรับกลุม่ เป้าหมาย
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

4. การด�ำเนินการตามโครงการพระด�ำริฯ

4.1 โครงการก� ำ ลั ง ใจในพระด� ำ ริ ส มเด็ จ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้ความส�ำคัญในการ
ดูแลผูก้ ระท�ำผิดตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ มีการติดตาม ช่วยเหลือสงเคราะห์ผผู้ า่ น
โครงการทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของส�ำนักงานฯ สามารถ
น�ำความรูม้ าพัฒนาต่อยอดด้านการประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี
4.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE
เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูแ้ ละบูรณาการโครงการ TO BE
NUMBER ONE ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของส�ำนักงานฯ
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ข้าร่วม
โครงการฯ และเป็นการขยายผลการด�ำเนินงาน
ให้สงั คมได้รบั รู้ เช่น กิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
กิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ประจ�ำปี 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐและภาค
ประชาสังคม เป็นต้น
5. สภาพปั ญหา ข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ

ผู ้ ต รวจราชการได้ ส ่ ง เสริ ม ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละรั บ ทราบปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง
ในการปฏิบัติงานของส�ำนักงานฯ ด้านระบบงาน
และการบริหารจัดการ อัตราก�ำลัง งบประมาณ
อาคารสถานที่ ยานพาหนะ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์
กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ระบบสารสนเทศ
รวมทั้งหนั ง สื อ เวี ย นที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยเสนอปัญหาส�ำคัญต่อผู้บริหารและกอง/ส�ำนัก
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวแล้ว
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6. การด�ำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ผู้ตรวจราชการด�ำเนินการสดับตรับฟังและ
สอบสวนข้อเท็จจริงในเขตพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กรณีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกรณีสดับตรับฟัง
ที่ผู้ตรวจราชการรับด�ำเนินการ จ�ำนวน 10 เรื่อง
ด�ำเนินการแล้วเสร็จและเสนอความเห็นต่อผูบ้ ริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการแล้ว
7. ผลสัมฤทธิ์เชิ งคุณภาพของการตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติ ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 การแปลงนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหาร
ส�ำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
ระดับสูง ท�ำให้เข้าใจภารกิจและมีเป้าหมายในการ
ด�ำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผู้ตรวจ
ราชการได้ ใ ห้ ข ้ อ สั ง เกต ปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งและ
ค�ำแนะน�ำแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในการปฏิบตั งิ าน
อย่ า งมื อ อาชี พ โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ง าน
ด้านส�ำนวนคดีให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ
ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ
แนวทางการด� ำ เนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่ อ ศาลในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากรายงานของ
พนักงานคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติสามารถ
บริหารจัดการส�ำนวนคดีให้เกิประสิทธิภาพและมี
ปริมาณคดีคั่งค้างในภาพรวมลดลง

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ

7.3 การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้สำ� นักงานฯ
จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลในระดั บ
ส�ำนักงานฯ และระดั บ ภาค เพื่ อ ให้ มี เ ป้ า หมาย
การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการ
ทั้งด้านความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) และ
ทัศนคติ (attitude)
7.4 การสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ผู ้ ต รวจ
ราชการได้ รั บ ทราบข้ อ ร้ อ งเรี ย น ร้ อ งทุ ก ข์
ของเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในระดั บ พื้ น ที่ แ ละ
ด� ำ เนิ น การสดั บ ตรั บ ฟั ง สอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง
ผู้เกี่ยวข้องต่อกรณีที่ร้องเรียน ครบถ้วนรอบด้าน
และท� ำ ความเห็ น เสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห าร ตลอดทั้ ง
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
ในวัฒนธรรมองค์กรของกรมคุมประพฤติ ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน
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การตรวจสอบภายในของกรมคุมประพฤติ
งานตรวจสอบภายในกรมคุ ม ประพฤติ มี ภ ารกิ จ ในงานตรวจสอบ ติ ด ตาม และประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
กลุ ่ ม ตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน
ของกรมคุมประพฤติ ซึง่ รับผิดชอบงานขึน้ ตรงต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยกลุม่ ตรวจสอบภายในได้มกี าร
ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดความคุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
1. สรุปผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรากฎข้อสังเกตตังนี้
1.1.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.1.2. เงินทดรองราชการ
1.1.3. การยืมเงิน
1.1.4. ใบเสร็จรับเงิน
1.1.5. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก�ำหนด
1.1.6. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1.7. การควบคุมพัสดุ
1.1.8. การตรวจนับพัสดุประจ�ำปี
2. ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยงานสังกัด
กรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
คิดเป็นร้อยละ 95.47 %
3. ผลส�ำเร็จของการตรวจสอบภายใน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุจากผู้ตรวจสอบภายใน ท�ำให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
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รายงานการเงิน
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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2562

2561

5
6

326,209,673.69 306,693,991.92
22,304,338.73
27,272,360.01
11,169,881.19
9,058,313.80
2,269.64
359,686,163.25 343,024,665.73

7
8
9

476,150,819.02
514,017.13
2,880,405.40

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

495,138,757.66
192,866.04
(41,667.76)

123,379.13
123,379.13
479,668,620.68 495,413,335.07
839,354,783.93 838,438,000.80
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้ระยะสั้น
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

10
11

2562

2561

66,287,850.83
69,666,779.41
8,071.43
139,889,685.82 111,620,819.66
1,611,673.60
1,601,862.48
207,797,281.68 182,889,461.55

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

1,790,954.31
2,378,054.21
2,821,500.00
2,821,500.00
4,612,454.31
5,199,554.21
212,409,735.99 188,089,015.76
626,945,047.94 650,348,985.04

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

317,822,241.46 317,822,241.46
309,122,806.48 332,526,743.58
626,945,047.94 650,348,985.04

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

2562

2561

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้

13

1,877,635,487.69 1,786,642,586.66
10,452.00
61,174.00
115,618,955.13 105,940,584.55
21,604.00
5,450.00
1,993,286,498.82 1,892,649,795.21

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

15

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น

16

1,367,449,406.76 1,262,057,913.72
50,392,170.25
62,778,823.29
5,436,264.50
14,060,024.00
370,709,989.34 374,659,363.87
74,113,267.25 66,974,886.49
52,619,550.83 48,949,138.61
46,779,919.36 48,782,954.35
22,154,604.66 20,838,399.17
465,241.50 (1,445,831.21)

17
18
19
20
21

รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,011,130,826.99 1,876,645,259.75
(17,844,328.17)
16,004,535.46
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รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
รายได้อื่น
รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

2562

2561

16,066,543.48
1,336.00
(1,500.00)
16,066,707.48
16,063,618.73
3,088.75
(8,071.43)

15,475,430.05
306.45
15,475,123.60
17,966,077.60
(2,490,954.00)
-

(4,982.68)

(2,490,954.00)

1,083,475.64
208,585.57
14,774,482.27
16,066,543.48

507,586.22
253,383.78
14,714,460.05
15,475,430.05
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

• หมายเหตุ 1		 ข้อมูลทั่วไป						
กรมคุมประพฤติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติวิธีด�ำเนินการควบคุมความประพฤติประมวลกฎหมาย
อาญา พ.ศ. 2522 เดิมเรียกว่าส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522
เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการยกฐานะให้เป็น
“กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 พระราชบัญญัติโอนอ�ำนาจหน้าที่และกิจการบริหาร
บางส่วนของส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม ไปเป็นของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
พ.ศ. 2535
กรมคุมประพฤติมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับด�ำเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง
แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท�ำความผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาล
มีค�ำพิพากษาตามที่กฎหมายก�ำหนด ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการด�ำเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์
ผู้กระท�ำความผิดในชุมชน พัฒนาระบบ รูปแบบ และด�ำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำความผิด จัดท�ำและประสานแผนงาน
ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัด เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ชุมชน เครือข่าย
และภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในรูปแบบเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนหรือรูปแบบอืน่ ในการป้องกันสังคม
จากอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม
หน่วยงานมีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 4 และชั้น 6 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
จ�ำนวน 2,014,393,100.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2,041,717,600.00 บาท ได้รับ
งบกลางรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ�ำนวน 46,162,833.23 บาท) โอนให้
หน่วยงานพหุภาคี จ�ำนวน 360,157,793.00 บาท คงเหลืองบประมาณ จ�ำนวน 1,654,235,307.00 บาท
โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�ำนวน 30,433,458.00 บาท และงบประจ�ำ จ�ำนวน 1,623,801,849.00 บาท
เพือ่ ใช้จา่ ยในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ ฐานด้านความมัน่ คง แผนงานพืน้ ฐานด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ�ำบัดผูต้ ดิ ยาเสพติด และแผนงานบูรณาการปฏิรปู กฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
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อนึง่ หน่วยงานได้รบั งบประมาณเบิกแทนกันจาก 2 หน่วยงาน เป็นเงินจ�ำนวน 82,808,978.61 บาท
รวมงบประมาณ (สุทธิ) จ�ำนวน 1,737,044,285.61 บาท
กรมคุมประพฤติ มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จ�ำนวน 111 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบ
บริหาร จัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่าย
ดังกล่าว ไม่เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน และไม่มกี ารจัดท�ำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีหน่วยเบิกจ่าย
ทุกแห่งจึงได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

• หมายเหตุ 2				เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน
รายงานการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังประกาศใช้
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ และแสดงรายการในรายงานการเงิ น ตามแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการน�ำเสนอรายงาน
การเงินของหน่วยงานของรัฐ
รายงานการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี รายงานการเงินของกรมคุมประพฤติ ซึง่ ถือเป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

• หมายเหตุ 3			มาตรฐานและนโยบายการบั ญ ชี ภาครั ฐ ฉบั บใหม่
											และมาตรฐานและนโยบายการบัญชี ภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
กระทรวงการคลังได้กำ� หนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท�ำบัญชีและรายงานการเงิน โดยออก
“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561”
โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน�ำเสนอรายงานการเงิน ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญาเช่า ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรือ
่ งเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นรายงาน ถือปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่
1 ตุลาคม 2561
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถือปฏิบัติตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ ถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 31 เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ที่ 23 เรื่ อ งรายได้ จ ากการไม่ แ ลกเปลี่ ย น ถื อ ปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่
วันที่ 2 ธันวาคม 2562
-

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน

• หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชี ท่ีส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 				

				เงินทดรองราชการ เป็นเงินทีห่ น่วยงานได้รบั จากรัฐบาลเพือ่ ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยปลีกย่อย
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็น
ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
			รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนด
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
4.2 วัสดุคงเหลือ			

			วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สนิ้ เปลืองนอกจากสินค้าทีห่ น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงาน
ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือ
ด้วยวิธี เข้าก่อนออกก่อน และหน่วยงานบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ
4.3 ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์

-		ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่มิได้เป็น
ผู้ถือกรรมสิทธิ์
-		อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า ง รวมทั้ ง ส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ห น่ ว ยงาน
มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
แสดงตามราคาทุน
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-		อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้
				(1) อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ม าก่ อ นปี 2540 ไม่ น� ำ มาบั น ทึ ก บั ญ ชี แต่ บั น ทึ ก ไว้ ใ นทะเบี ย น
คุมสินทรัพย์
				(2) อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 – 2545 รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่
มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 30,000.00 บาทขึ้นไป
				(3) อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ม าตั้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ 2546 เป็ น ต้ น ไป บั น ทึ ก รั บ รู ้ เ ป็ น สิ น ทรั พ ย์
เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป
-		ราคาทุน ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์
อยูใ่ นสถานทีแ่ ละสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์
ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จา่ ยในการ
ซ่อมแซม ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
-		ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
				อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
15 - 40 ปี
				อุปกรณ์ 				
2 - 12 ปี
4.4 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

			-		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ
ได้แก่ ถนน หน่วยงานแสดงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
			-		ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังนี้ ถนน
พื้นคอนกรีต 20 ปี
			-		ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

			-		สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน แสดงมู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากราคาทุ น หั ก ค่ า
ตัดจ�ำหน่ายสะสม
			-		ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงาน
ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
					 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 - 5 ปี
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

			รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการได้รับ
เงินสด ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้เป็นรายได้ บันทึกเป็นหนี้สิน
ไม่หมุนเวียนรายการเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน
			รายได้รอการรับรูจ้ ะถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบ และสมเหตุสมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัดส่วน
ของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาค
4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

			รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
			1. เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
			2. เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
			3. เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
			หน่ ว ยงานแสดงรายได้ จ ากเงิ น งบประมาณในงบแสดงผลการด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น
ตามจ�ำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกัน
แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.8 รายได้แผ่นดิน

			รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รับรู้เมื่อ
เกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้
แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.9 รายได้จากการอุ ดหนุนและบริจาค

			รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน
ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือ และ
บริจาคเป็นสินทรัพย์ทใี่ ห้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึง่ ปี จะทยอยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามสัดส่วน ของค่าใช้จา่ ย
เพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุ ของสินทรัพย์นั้น
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• หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
เงินฝากคลัง
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2562

8,347,134.10
2,821,500.00
159,949,645.42
64,307,378.20
90,784,015.97
326,209,673.69

(หน่วย:บาท)
2561

5,665,229.37
2,821,500.00
175,402,100.91
44,215,793.81
78,589,367.83
306,693,991.92

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับ
การด�ำเนินงานปกติตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนทีห่ น่วยงานได้รบั ไว้เพือ่ รอน�ำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงาน
ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องส่งคืนเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด
เงินฝากธนาคาร และใบส�ำคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย
เงินฝากสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ เงินฝากธนาคารเงินกู้ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย
โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุ
ข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงินฝากคลัง เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ำกัดในการใช้จ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังซึ่งหน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์
ของเงินฝากคลังนั้น รวมทั้งเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีผู้มอบให้หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์รวมจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 90,784,015.97 บาท (ปี 2561 จ�ำนวน 78,589,367.83 บาท) ดังนี้
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เงินฝากเงินประกันตัว
เงินฝากเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน
เงินฝากเงินอุดหนุน
เงินฝากอื่นของส�ำนักงานคุมประพฤติ

2562

(หน่วย:บาท)
2561

72,171,201.89
676,477.17
10,556,566.00
8,706,191.94
90,784,015.97

69,181,210.76
711,649.00
8,706,191.94
78,589,367.83

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสัน้
ลูกหนีเ้ งินยืมในงบประมาณ
ลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ
รายได้ค้างรับ
ลูกหนีอ้ นื่
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น

15,930,608.42
1,245,826.00
5,013,537.17
114,367.14
22,304,338.73

18,460,687.38
1,549,827.00
7,147,478.49
114,367.14
27,272,360.01

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม-อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง
อาคารและสิง่ ปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภณ
ั ฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภณ
ั ฑ์-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ

352,535,281.27
174,726,073.21
177,809,208.06
690,741,647.24
580,827,866.28
109,913,780.96
188,427,830.00
476,150,819.02

327,979,983.42
159,717,524.58
168,262,458.84
673,117,302.95
549,120,134.13
123,997,168.82
202,879,130.00
495,138,757.66
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• หมายเหตุ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
2562

(หน่วย:บาท)
2561

ถนน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน

784,088.00
609,070.87

ถนน
บวก สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน–สุทธิ

175,017.13
339,000.00
514,017.13

784,088.00
591,221.96
192,866.04
192,866.04
192,866.04

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน–สุทธิ

24,523,776.03
21,643,370.63
2,880,405.40

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

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสัน้
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น

20,004,250.39
2,414,257.64
43,869,342.80
66,287,850.83

24,736,612.55
2,308,880.73
42,621,286.13
69,666,779.41
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• หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสัน้
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวม เงินรับฝากระยะสั้น

2562

63,752,470.20
56,416,117.62
19,721,098.00
139,889,685.82

(หน่วย:บาท)
2561

43,579,743.81
53,493,812.94
17,000.00
14,530,262.91
111,620,819.66

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

2562

(หน่วย:บาท)
2561

332,526,743.58
5,554,626.25
326,972,117.33
(17,844,328.17)
(4,982.68)
(17,849,310.85)
309,122,806.48

339,768,805.77
20,755,643.65
319,013,162.12
16,004,535.46
(2,490,954.00)
13,513,581.46
332,526,743.58

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 13 รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ

1,142,299,704.28 1,064,011,218.68
492,807,384.05
483,837,047.29
23,550,176.57
41,357,433.35
6,073,222.00
5,952,256.25
146,833,439.08
131,607,769.93
66,540,223.71
73,028,517.80
12,197,631.65
15,009,132.54
1,878,104,149.69 1,784,785,110.76
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รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบอุดหนุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ
รวม รายได้จากงบประมาณ

2562

(หน่วย:บาท)
2561

42.15
9,940,901.00
100,300.00
405,221.15
1,282,505.35
11,728,969.65
1,877,635,487.69

53,603.61
1,799,045.00
4,827.29
1,857,475.9
1,786,642,586.66

2562

(หน่วย:บาท)
2561

-

• หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุ คลากร
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร

586,843,425.15
546,543,131.27
8,959,701.45
7,861,894.65
336,000.00
48,000.00
142,530,256.08
118,760,585.63
421,747,780.48
422,635,365.10
5,230,597.70
5,109,579.04
52,744,108.67
50,394,253.18
5,954,342.25
5,903,823.25
430,900.00
260,407.20
8,953,567.51
8,674,939.35
13,430,351.20
13,012,409.06
1,624,005.97
1,585,732.39
21,422,778.71
20,565,451.81
645,207.37
15,701,003.18
14,269,457.92
80,895,381.04
46,432,883.87
1,367,449,406.76 1,262,057,913.72
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

• หมายเหตุ 15 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
บ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวม ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2562

39,633,328.06
1,872,218.82
6,881,572.73
3,115,889.40
6,787,848.50
4,153,416.78
224,245.00
110,304.00
62,778,823.29

(หน่วย:บาท)
2561

30,195,582.44
1,713,329.12
6,443,529.56
3,143,453.87
3,890,114.15
4,693,059.31
131,850.00
181,251.80
50,392,170.25

• หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนตามต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน
ค่าตอบแทนอื่น
รวม ค่าตอบแทน

2562
1,367,600.00
11,223,774.00
1,468,650.00
14,060,024.00

2561
430,600.00
4,758,914.50
246,750.00
5,436,264.50

53
ANNUAL REPORT 2019
DEPARTMENT OF PROBATION, MINISTRY OF JUSTICE

• หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้สอยอื่น
รวม ค่าใช้สอย

2562

(หน่วย:บาท)
2561

37,792,006.68
15,315,349.31
7,263,270.17
167,848,336.91
6,290,116.00
1,680,700.00
24,028,220.21
49,519,094.31
150,511.00
2,791,298.50
58,031,086.25
370,709,989.34

41,110,319.92
16,992,522.88
9,038,287.54
166,962,611.43
5,385,250.00
1,601,300.00
23,944,711.68
52,747,269.00
1,860,125.00
1,034,192.80
53,982,773.62
374,659,363.87

2562

(หน่วย:บาท)
2561

• หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุ
ค่าเชื้อเพลิง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
รวม ค่าวัสดุ

55,124,447.40
17,057,657.35
1,931,162.50
74,113,267.25

50,444,481.47
16,372,153.29
158,251.73
66,974,886.49
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

• หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ค่าบริการไปรษณีย์
รวม ค่าสาธารณูปโภค

2562

26,124,378.82
2,512,794.94
9,117,711.74
7,817,611.33
7,047,054.00
52,619,550.83

(หน่วย:บาท)
2561

26,977,267.70
2,486,578.68
10,068,432.54
1,515,583.77
7,901,275.92
48,949,138.61

• หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

2562

10,885,103.47
34,862,060.14
17,848.91
1,014,906.84
46,779,919.36

(หน่วย:บาท)
2561

15,747,370.84
33,015,956.10
17,848.91
1,778.50
48,782,954.35

• หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุ ดหนุนและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนินงาน – ภาคครัวเรือน
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนินงาน – ภาคธุรกิจ
ค่าใช้จา่ ยอุดหนุนเพือ่ การด�ำเนินงาน – องค์กรไม่หวังผลก�ำไร
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�ำเนินงานอื่น
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

2562

17,114,312.80
99,124.73
4,668,204.13
27,600.00
245,363.00
22,154,604.66

(หน่วย:บาท)
2561

14,823,177.90
5,702,728.25
39,000.00
11,983.00
261,510.00
20,838,399.17
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ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม
ปี งบประมาณ 2561
ล�ำดับที่

กิจกรรมหลัก

1

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

2

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

3
4

การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัด
สารสนเทศและการสื่อสาร

5

การสืบเสาะและพินิจ

6

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

263,707,911.81

3,358

ราย

78,531.24

3,737,273.27

98

ราย

38,135.44

700,056,107.01

128,065

ราย

5,466.41

6,828,365.28

415,804

ราย

16.42

14,189,936.89

71,356

ราย

198.86

การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

397,740,791.27

190,799

ราย

2,084.61

7

การฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัด

153,195,190.62

117,033

ราย

1,308.99

8

สนับสนุนให้ผู้กระท�ำผิดและผู้พ้นโทษมีงานท�ำ

144,129,700.38

394

ราย

365,811.42

9

การน�ำเครื่องมือติดตามตัวฯ ผู้กระท�ำผิด

106,627,767.36

784

ราย

136,004.81

10

การน�ำ อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
สังคมให้ปลอดอาชญากรรม
การส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี

29,925,853.27

9,892

ราย

3,025.26

8,126,219.87

661

ราย

12,293.83

1,828,265,117.03

938,244

ราย

1,948.60

11

รวมต้นทุนผลผลิต

หมายเหตุ : 1. ต้นทุนต่อหน่วยระดับกิจกรรม (ล�ำดับที่ 1-11) หมายถึง ต้นทุนรวมปริมาณ : ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
		 2. รวมต้นทุนผลผลิต หมายถึง ผลรวมของต้นทุนระดับกิจกรรม/ผลรวมของปริมาณระดับกิจกรรม
			 = ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

achievement
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

1. งานโครงการในพระด�ำริ
1.1 โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมน�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�ำ

โครงการก�ำลังใจ เป็นโครงการในพระด�ำริ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา โดยน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำ ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ก�ำลังใจได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�ำแล้วและ
เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
ทั้งในสถานภาพของผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกรมคุมประพฤติ
ได้เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจ�ำ
การปฐมนิเทศ การควบคุมและสอดส่อง การติดตาม
ดูแลช่วยเหลือและการสงเคราะห์
ส�ำนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบโครงการ
ก�ำลังใจ จ�ำนวน 5 แห่งประกอบด้วย
1. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
2. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
3. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
4. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
5. ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี ส� ำ นั ก งานที่ มี ก าร
สนั บ สนุ น โครงการก� ำ ลั ง ใจโดยรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
ผู ้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตั ว แล้ ว
ออกไปอยู่ในเขตพื้นที่ของส�ำนักงานคุมประพฤติ
ต่ า งๆ ประกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุ ง เทพมหานคร 7, ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
กรุ ง เทพมหานคร 8, ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
เชียงใหม่, ส�ำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ สาขา
ฝาง, ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก,
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี, ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอยุธยา, ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช, ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง, ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง,
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี, ส�ำนักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา, ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม, ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต, ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุ ย , ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
ขอนแก่น, ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และ
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

ผลการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
จ�ำนวนผู ้เข้า
ร่วมโครงการ
(คน)

พ้นโทษแล้ว
อยู ่ในพื้นที่

พ้นโทษแล้ว
อยู ่นอกพื้นที่

ติดตามได้

ติดตามไม่ได้

ถูกจับใหม่

ผิดเงื่อนไข

เสียชี วิต

1,510

545

965

1,255

255

97

1

5
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1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง
อุ บลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

กรมคุมประพฤติ ได้น้อมน�ำโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี มาบูรณาการเข้าสูภ่ ารกิจประจ�ำ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั รวมระยะเวลา
กว่า 5 ปี ปัจจุบนั หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
มีการจัดตัง้ และด�ำเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ได้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยมีจำ� นวนทัง้ สิน้
119 ชมรม มีสมาชิกชมรมทัง้ สิน้ 158,503 คน
ผลการด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การด�ำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER
ONE ในหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติ ทัง้ 119
ชมรม เน้ น การจั ด กิ จ กรรมที่ ส มาชิ ก สนใจ
เพือ่ สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เกิ ด ความภาคภู มิ ใ จ มองเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง
มีเป้าหมายในชีวติ และตระหนักรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด
ตลอดจนมีภมู คิ มุ้ กันทางจิตใจ สามารถดูแลตนเอง
ไม่ให้ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด

2. การติดตามผลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกทีพ่ น้ การ
คุมความประพฤติดว้ ยดีและผ่านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน 49,330 คน ผลการติดตาม
สมาชิ ก ที่ พ ้ น การคุ ม ความประพฤติ ด ้ ว ยดี และ
สมาชิกที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 45,204 คน
พบว่าเข้ารับการศึกษาต่อ จ�ำนวน 1,360 คน คิดเป็น
ร้อยละ 3.0 ประกอบอาชีพจ�ำนวน 41,480 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.2 และกลับมากระท�ำผิดซ�ำ้ ภายใน
1 ปี จ�ำนวน 2,004 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4
3. กรมคุมประพฤติสง่ ชมรม TO BE NUMBER
ONE ของหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวด
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE กลุม่ ดีเด่น
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส�ำนักงาน
คุมประพฤติ ประจ�ำปี 2562 เป็นปีแรก มีชมรมเข้า
ร่วมการประกวด จ�ำนวน 40 ชมรม แบ่งออกเป็น
การประกวดระดับภาคและระดับประเทศ ดังนี้
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3.1 หน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการประกวด
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ได้แก่
- ระดับภาคกลางและตะวันออก จ�ำนวน 8 ชมรม
ได้ แ ก่ ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
ลาดหลุมแก้ว ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสระบุรี
ชัยนาท ชลบุรี ระยอง ตราด สุพรรณบุรี และเพชรบุรี
- ระดั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จ� ำนวน
16 ชมรม ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสีมา (สาขาบัวใหญ่) อุบลราชธานี สุรนิ ทร์
บุรรี มั ย์ ยโสธร ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ (สาขากันทรลักษ์)
ชัยภูมิ ขอนแก่น ขอนแก่น (สาขาพล) อุดรธานี
มหาสารคาม มหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย)
หนองบัวล�ำภู หนองคาย และบึงกาฬ
- ระดับภาคใต้ มีจ�ำนวน 6 ชมรม ได้แก่
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
สุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย) ตรัง สงขลา ปัตตานี
และภูเก็ต
- ระดับภาคเหนือ มีจำ� นวน 10 ชมรม ได้แก่
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
พะเยา ล�ำปาง แพร่ ก�ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก
ตาก (สาขาแม่สอด) และอุทยั ธานี
3.2 หน่วยงานในสังกัดทีผ่ า่ นเข้าสูก่ ารประกวด
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
มีจ�ำนวน 16 ชมรม ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด อุบลราชธานี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุดรธานี
บึงกาฬ เชียงใหม่ ก�ำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก
สุพรรณบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา และ
ภูเก็ต ผลการประกวดดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี
4. จัดอบรมความรู้การด�ำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
มีการขับเคลือ่ นและพัฒนาผลการด�ำเนินงานชมรม
TO BE NUMBER ONE ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดชมรม TO
BE NUMBER ONE ประจ�ำปี 2563 จ�ำนวนทัง้ สิน้
119 คน
ทัง้ นี้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนือ่ ง
รวมทัง้ น้อมน�ำพระราชด�ำรัสขององค์ประธานโครงการฯ
ที่ ไ ด้ ป ระทานเกี่ ย วกั บ แนวทางการด� ำ เนิ น งาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลักในการ
ปฏิบตั งิ าน และปรับใช้ให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะ
และบริบทของแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและมีความยัง่ ยืนต่อไป
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2. ระบบงานคุ ม ประพฤติ แ ละงานฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

2.1 กรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ

สื บ เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการ
คุมประพฤติประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการโดยต�ำแหน่งจากหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 15 คน กรรมการ
ทีเ่ ป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ รี่ ฐั มนตรีแต่งตัง้ ไม่เกิน 5 คน โดยมีอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการคุมประพฤติมีอ�ำนาจหน้าที่หลักในการก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน
คุมประพฤติเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการคุมประพฤติ
ในการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 โดย
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมในฐานะประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์
พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
คุมประพฤติมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 3 ด้าน ประกอบด้วย
นโยบายด้านที่ 1 การด�ำเนินงานไปสู่มาตรฐานสากล

เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดการยอมรับ
ของทุกภาคส่วน
เป้าหมาย ชุมชนมีหลักประกันความปลอดภัยและเกิดสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้
กฎหมาย
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
		
มาตรการ 1 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
		
มาตรการ 2 ประเมินระบบงานคุมประพฤติ
แนวทางที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านในระบบงานคุมประพฤติ
		
มาตรการ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐาน
			
สากล
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

		
มาตรการ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อรองรับมาตรการอื่นแทนการควบคุมตัว
แนวทาง พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพือ่ รองรับมาตรการอืน่ แทนการควบคุมตัว
		
มาตรการ 1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการ
			
อื่นแทนการควบคุมตัว
		
มาตรการ 2 พั ฒ นาระบบงานคุ ม ประพฤติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ
			
มาตรการอื่นแทนการควบคุมตัว
แผนงานที่ 3 สร้างกระบวนการรับรู้ของสังคม
แนวทาง สร้างการรับรู้ระบบงานคุมประพฤติ
		
มาตรการที่ 1 สร้างรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย
		
มาตรการที่ 2 เพิ่มช่องทางการรับรู้ให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย
นโยบายด้านที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการบู รณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟื้ นฟู ติดตาม
ดูแลช่ วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติและผู ้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย
เป้าหมาย ผู้กระท�ำผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์อย่างบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการบูรณาการแก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด เพื่อเชื่อมต่อ
การแก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดอย่างเป็นระบบ
แนวทางที่ 1 บูรณาการการแก้ไขฟืน้ ฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดกับทุกภาคส่วน
		
มาตรการ พัฒนาระบบการแก้ไขฟืน้ ฟูชว่ ยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
		
ให้สามารถด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
แนวทางที่ 2 พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้กระท�ำผิดเข้าถึงการแก้ไขฟื้นฟู
		
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
		
มาตรการ พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย
แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ความเป็นหุ้นส่วนของภาคประชาชน/ชุมชนในการเข้ามาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
แนวทางที่ 1 พั ฒ นาศั ก ยภาพภาคประชาชน/ชุ ม ชนให้ มี ส ่ ว นร่ ว มในระบบงาน
		
คุมประพฤติ
		
มาตรการ 1 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
		
มาตรการ 2 เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการ ปฏิบตั งิ าน
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แนวทางที่ 2
		
		
		

พั ฒ นาระบบการแก้ ไ ข ฟื ้ น ฟู ช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
โดยเครือข่ายภาคประชาชน
มาตรการ ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด

นโยบายด้านที่ 3 การเชื่ อมโยงข้อมูลผู ้กระท�ำผิดและการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ

เพื่อบูรณาการระบบข้อมูลที่ครอบคลุมและน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
เป้าหมาย มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนระบบงานคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
		
การให้บริการ
		
มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี
		
มาตรการที่ 2 สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในงานส�ำนักงาน
แนวทางที่ 2 น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
		
มาตรการที่ 1 เสริ ม สร้ า งระบบการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี ม าใช้
		
สนับสนุนงานคุมประพฤติ
		
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
		
มาตรการที่ 3 ส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
แผนงานที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติให้มีมาตรฐาน
		
ทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
		
มาตรการที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางของกรมคุมประพฤติ
		
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบงานส�ำนักงานในรูปแบบ Enterprise Resource
		
Planning
แนวทางที่ 2 พัฒนาศูนย์การเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		
มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท�ำผิด DXC
		
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ Big Data ของระบบงานคุมประพฤติ
แนวทางที่ 3 สร้างระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
		
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการน�ำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
		
มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Business
		
Intelligence)
ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม ให้ น� ำ แผนงาน แนวทาง มาตรการตามกรอบนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห าร
งานคุมประพฤติดังกล่าว ไปก�ำหนดในแผนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติต่อไป
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2.2 มิติใหม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู ้กระท�ำผิด

เมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กรมคุมประพฤติ
ได้ จั ด งานสั ม มนาวิ ช าการเรื่ อ ง “มิ ติ ใ หม่ ง าน
คุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อ
ผูก้ ระท�ำผิด” (Digital Innovation in Community
Corrections) ขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญวิทยากร
ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
เกีย่ วกับนวัตกรรมดิจทิ ลั กับการพัฒนากระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ หวั ง ที่ จ ะสามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้
ดังกล่าวมาปรับใช้กบั การการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
ในประเทศไทยต่อไป
กรมคุมประพฤติได้รับเกียรติจาก นายวิทยา
สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิด
และบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้นวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด เพื่อเน้นย�้ำถึงความ
จ�ำเป็นในการปรับใช้เทคโนโลยีทกี่ ระทรวงยุตธิ รรม
ได้เริ่มน�ำมาใช้บ้างแล้วแต่ก็ยังต้องการที่จะเรียนรู้
และน�ำมาประยุกต์ใช้ต่อไป

การอภิปรายเรื่องแรกในหัวข้อ “นวัตกรรม
ดิจทิ ลั กับการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม” เป็นการ
อภิปรายร่วมกันระหว่าง นายปุณณพัฒน์ มหาลีต้ ระกูล
ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา
นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ อาจารย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุมชนกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ด�ำเนินด�ำเนินการ
อภิ ป ราย โดยมี เ นื้ อ หาทั้ ง การติ ด อุ ป กรณ์ EM
เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนไม่ต้องติดคุกระหว่าง
พิ จ ารณาคดี การให้ บ ริ ก ารแบบดิ จิ ทั ล โดยน� ำ
ระบบ Paperless มาใช้ การใช้เครื่องรับรายงาน
ตัวอัจฉริยะ การใช้ Artificial Intelligence หรือ
AI ที่สามารถน�ำมาใช้กับงานที่ต้องการตัดสินใจ
Internet of Things ทีท่ ำ� ให้อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ สามารถ
เก็บข้อมูลเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำผิดผ่านอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล Big Data เพือ่ น�ำมาใช้พยากรณ์
พฤติกรรมของผู้กระท�ำผิด เป็นต้น
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ในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จาก
วิทยากรต่างประเทศ เริ่มจากการอภิปราย เรื่อง
“Using Smart Community Corrections as
the Engine to Comprehensively Promote
the Community Correction Work in China”
โดยนาย Yunchu Xiao ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ด้านการปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กล่าวถึงระบบงานอัจฉริยะ (Smart
Community Corrections) ที่ น� ำ เทคโนโลยี
ด้านสารสนเทศและ Biometric มาใช้อย่างกว้างขวาง
เช่น Face Recognition, Electronic Monitoring,
Big Data, Block Chain
ต่อด้วยการอภิปราย เรือ่ ง “Digital Innovation
in Community Corrections: GPS Electronic
Monitoring System” โดยนาย Yangkon Kim
ผูบ้ ริหารจากส�ำนักนโยบายและป้องกันอาชญากรรม
ซึง่ รับผิดชอบงานคุมประพฤติในสาธารณรัฐเกาหลี
น�ำเสนออุปกรณ์ EM ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึง
รุ่นที่ 6 ที่มีอุปกรณ์เสริมส�ำหรับคุ้มครองเหยื่อ และ
การพัฒนาอุปกรณ์ให้มรี ปู ลักษณ์ทนั สมัย เพือ่ ใช้กบั
ผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และยังพัฒนา
ให้ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและคลื่นหัวใจได้ด้วย
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเกาหลีใต้ใช้อุปกรณ์ EM
กับผู้กระท�ำผิดคดีทางเพศและคดีต่อชีวิต ซึ่งศาล
อาจสั่งให้ติดอุปกรณ์ EM เป็นเวลาหลายปี และ
หลายรายยังคงถูกติดอุปกรณ์ EM แม้จะพ้นโทษ
จ�ำคุกแล้ว
และสุดท้าย การอภิปราย เรื่อง “Leveraging
on Technology to Supervise Offenders
Placed on Probation Orders” โดยนาย
Muhammad Hanafy Bin Hassim ผู้บริหารจาก
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานคุมประพฤติ (Probation
and Community Rehabilitation Service)

สาธารณรัฐสิงคโปร์ พูดถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้ า น Biometric กั บ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
โดยขณะนี้ ได้พฒ
ั นาต้นแบบให้มปี ระสิทธิภาพและ
แม่นย�ำมากขึน้ และมีราคาถูกลง เนือ่ งจากหน่วยงาน
พัฒนาขึน้ เองได้ สิงคโปร์ยงั มีการพัฒนาเกมเสมือนจริง
(Virtual Reality) เพื่อสอนผู้กระท�ำผิดให้เลือก
ตัดสินใจเมือ่ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้
จริง เช่น เมือ่ เผชิญกับสถานการณ์ทใี่ ช้ความรุนแรง
การทะเลาะวิวาท หรือการถูกกระตุ้นให้ใช้อารมณ์
เป็นต้น เกมนี้ยังตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ
ของผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ว ่ า เลื อ กแก้ ป ั ญ หา
อย่างจริงใจหรือหลอกลวงด้วย
การสั ม มนาครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ ท ราบว่ า การใช้
เทคโนโลยี กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด สามารถน� ำ มาใช้ เ พื่ อ
ควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และบางครั้ง
ยังช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ ให้ผกู้ ระท�ำผิดได้รบั ความ
เป็นธรรมอย่างทัว่ ถึง อย่างไรก็ตาม การจะให้สงั คม
และผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านยอมรั บ การปรั บ เปลี่ ย นและ
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะต้องปรับเปลีย่ น
Mind Set ของผู้ใช้งานให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีไม่ใช่
ภาระหรือความยุ่งยาก แต่มีเพื่อช่วยเหลือและ
อ�ำนวยความสะดวกให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2.3 งานคุมประพฤติ 40 ปี “คืนคนดีสสู่ งั คม”

เนือ่ งในโอกาสทีง่ านคุมประพฤติครบรอบ 40 ปี
กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ได้ จั ด ประชุ ม วิ ช าการงาน
คุมประพฤติ 40 ปี มุง่ สู่ Probation 4.0 ในวันที่ 30
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของกรมคุมประพฤติกบั ภารกิจเพือ่ คืนคนดีสสู่ งั คม
โดยได้รบั เกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุตธิ รรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถา
พิเศษ เรือ่ ง “งานคุมประพฤติ 40 ปี มุง่ สู่ Probation
4.0” และเยีย่ มชมนิทรรศการบอกเล่าถึงความเป็นมา
ในแต่ละยุค โดยเริม่ จากยุค Probation 1.0 ทีเ่ ริม่
ก่อตัง้ องค์กร จนสูย่ คุ Probation 2.0 ทีม่ กี ารขยาย
งานคุมประพฤติอย่างทั่วถึงและมีความร่วมมือกับ
ภาคประชาชน ต่อมาในยุค Probation 3.0 ได้มกี าร
เริม่ น�ำ EM มาทดลองใช้ในการคุมความประพฤติ และ
ยังมีบทบาทความร่วมมือในอาเซียนด้านการปฏิบตั ติ อ่
ผูก้ ระท�ำผิด และในยุค Probation 4.0 ทีข่ บั เคลือ่ นงาน
ด้วยนโยบาย Smart Probation เน้นการพัฒนางาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการยกระดับความร่วมมือ
กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ในระดั บ พื้ น ที่ ใ นระดั บ สากล
เพื่ อสนั บ สนุ น ให้มีง านคุมประพฤติที่ต อบสนอง
ความต้องการของประชาชน

การจั ด แสดงนิ ท รรศการน� ำ เสนอผลงาน
การด�ำเนินงานการแก้ไขฟืน้ ฟูผถู้ กู คุมความประพฤติ
ของกรมคุมประพฤติ ผลงานจ�ำนวน 4 เรือ่ ง ได้แก่
1.คืนคนดีสู่สังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศ 2.ทันสมัยและสมรรถนะสูง 3.ท�ำงานร่วมกับ
ทุกภาคส่วนและเชือ่ มโยงสูส่ ากล 4.โครงการก�ำลังใจ
ในพระด� ำ ริ พ ระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เ จ้ า
พัชรกิตยิ าภา นิทรรศการผลงานโครงการ TO BE
NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกั ญ ญาสิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี นอกจากนี้ ยั ง มี
นิ ท รรศการ Hall Of Fame น� ำ เสนอบุ ค คล
ต้นแบบซึ่งเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการ
คุมความประพฤติไปแล้ว และได้รบั ความช่วยเหลือจาก
กรมคุมประพฤติให้สามารถมีอาชีพมีรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
จ�ำนวน 4 ราย ได้แก่ บุคคลต้นแบบด้านการแก้ไข
ฟืน้ ฟูตนเอง จากศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
(ลาดหลุมแก้ว) จังหวัดปทุมธานี บุคคลต้นแบบด้าน
การประกอบอาชีพ จากจังหวัดเพชรบุรแี ละส�ำนักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 บุคคลต้นแบบด้าน
จิตอาสาจากจังหวัดเพชรบูรณ์
ภายในงานยังมีหน่วยงานภาคีทมี่ าร่วมออกบูธ
อาทิ สมาพันธ์นกั ธุรกิจสร้างอาชีพ กรมการจัดหางาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
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กรมควบคุมโรค ธนาคารออมสิน ศูนย์ววิ ฒ
ั น์พลเมือง
กองพันทหารสือ่ สารที่ 1 รักษาพระองค์ บริษทั เนสท์เล่
บูธศูนย์แคร์กรมคุมประพฤติ ร้านสวัสดิการกรม
คุมประพฤติ ชมรมสีนำ�้ กรมคุมประพฤติ นอกจากนีย้ งั
มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
และร้านค้าของผูถ้ กู คุมความประพฤติทไี่ ด้รบั การฝึก
อาชีพ มีรายได้เลีย้ งตนเองและครอบครัวกลับไปใช้
ชีวติ อยูใ่ นชุมชนมารวมแสดงสินค้าภายในงานอีกด้วย
ในส่วนของการประชุมวิชาการ “งานคุมประพฤติ
40 ปี มุง่ สู่ Probation 4.0” ประกอบด้วย
ปาฐกถาเรือ่ ง “งานคุมประพฤติกบั การพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยื น จากผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด สู ่ ทุ น มนุ ษ ย์ ข องสั ง คม”
โดยศาสตราจารย์ พิ เ ศษวิ ศิ ษ ฎ์ วิ ศิ ษ ฎ์ ส รอรรถ
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
การอภิปรายเรื่อง “40 ปี งานคุมประพฤติ
กั บ สั ง คมไทย” โดย นายขจรเดช ดิ เ รกสุ น ทร
ผูพ้ พิ ากษาประจ�ำส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ช่วยท�ำงาน
ชั่วคราวในต�ำแหน่งผู้พิพากษาชั้นต้นประจ�ำส�ำนัก
ประธานศาลฎีกา เรือ่ ง “มุมมองของศาลต่อประโยชน์
และคุณค่าของงานคุมประพฤติทม่ี ใี ห้กบั กระบวนการ
ยุติธรรมและสังคมไทย” นางอัญชลี พัฒนสาร
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เรือ่ ง “งานคุมประพฤติ
ให้อะไรกับสังคม มาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุก
ทิศทางในอนาคตของงานคุมประพฤติ” นายสมชาย
วรรณฟัก กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ทีป่ รึกษาบริษทั
เนสท์เล่ (ไทย) จ�ำกัด เรือ่ ง “ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ งาน
คุมประพฤติ ความร่วมมือของภาคเอกชนกับงาน
คุมประพฤติ” และนางกาญจนา โรจนะนาค อาสาสมัคร
คุมประพฤติจงั หวัดปทุมธานี เรือ่ ง “บทบาท หน้าที่
และความประทับใจในการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติ” และ นายแทนคุณ จิตต์อสิ ระ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
อภิปรายฯ
และในภาคบ่ า ยได้ มี ก ารบรรยาย เรื่ อ ง
“ความร่วมมือไทย - ญีป่ น่ ุ ในการพัฒนางานคุมประพฤติ
และการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดแบบไมควบคุมตัว
ในภูมิภาคอาเซียน” โดย Professor Hiroyuki

Watanabe ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบัน UNAFEI ประเทศ
ญีป่ นุ่ นอกจากนีย้ งั มีการจัดกิจกรรมคูข่ นาน โดยการ
แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ�ำนวน
2 ห้อง คือ ห้องที่ 1. การอภิปรายเกีย่ วกับงานวิจยั
เรือ่ ง “นวัตกรรมในการดูแลผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน”
แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1 งานวิจยั เรือ่ ง
“พัฒนาระบบการดูแลผู้กระท�ำผิดบนฐานชุมชน
เพือ่ คนเป็นสุข” หัวข้อที่ 2. งานวิจยั เรือ่ ง “เรียนรูจ้ าก
เหยือ่ ทีบ่ อกเล่า เมาแล้วขับ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร” และ
หัวข้อที่ 3 งานวิจยั เรือ่ ง “การให้คำ� ปรึกษาเพือ่ สร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท�ำผิด
ในงานคุมประพฤติ” โดยมี นางพรประภา แกล้วกล้า
ผูต้ รวจราชการกรมคุมประพฤติ นายวราวุธ คันธาเวช
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดน่าน และ
นางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติ
ปฏิบตั กิ าร กองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นผูอ้ ภิปราย
ห้องที่ 2 การอภิปรายเรือ่ ง “เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั กับการ
ขับเคลือ่ นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา” แบ่งออก
เป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อที่ 1 Smart Probation หัวข้อ
ที่ 2 ศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูลกระบวนการยุตธิ รรม (Data
Exchange Center: DXC) และหัวข้อที่ 3 ระบบ
ศาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Court) โดยมี นางยศวันต์
บริบรู ณ์ธนา ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟืน้ ฟู
และกิจกรรมชุมชน นายดนุพล ชืน่ อารมณ์ ทีป่ รึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
และ นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาชั้นต้น
ประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม
เป็นผูร้ ว่ มอภิปราย
นับเป็นเวลา 40 ปี ทีม่ รี ะบบงานคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน ให้โอกาสผูก้ ระท�ำผิด ได้กลับตัว
เป็นคนดี คืนพวกเขาเหล่านีส้ สู่ งั คม และขับเคลือ่ นการ
ท�ำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากร
มืออาชีพ เพื่อให้สังคมและประเทศชาติมีความ
สงบสุขต่อไป
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

2.4 การสร้างงานสร้างอาชี พร่วมกับภาครัฐ/เอกชนประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ปั จ จุ บั น กรมคุ ม ประพฤติ ส ่ ง เสริ ม ด้ า นการ
ประกอบอาชีพและการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
เงินทุนประกอบอาชีพ 2 แบบ ดังนี้
1. เงิ น ทุ น ประกอบอาชี พ เบิ ก จ่ า ยจากงบ
อุ ด หนุ น ของกรมคุ ม ประพฤติ ใ ห้ ก ารสงเคราะห์
เงินทุนประกอบอาชีพในด้านการจัดอุปกรณ์หรือ
สิ่งจ�ำเป็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพปีละไม่เกิน
20,000 บาท/คน
2. เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ การสร้ า งอาชี พ เช่ น
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (SME BANK ) ธนาคารสงเคราะห์
(ธอส.) มูลนิธแิ ก้ไขฟืน้ ฟูและสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิด
การให้ทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิแก้ไข
ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ผลการสงเคราะห์ เ งิ น ทุ น ประกอบอาชี พ
จากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้การสงเคราะห์
เงิ น ทุ น ประกอบอาชี พ เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น
ท�ำไร่ขา้ วโพด/การเลีย้ งปลาดุก/การท�ำตะกร้าสาน/
การท�ำน�ำ้ เต้าหูแ้ ละท�ำฉัตรพระประจ�ำวันเกิด 6 ราย
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,080 บาท (หกหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน)
การให้ ทุ น ประกอบอาชี พ จากธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย
1. ให้ ยื ม เงิ น ทุ น ในการประกอบอาชี พ
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมรายละไม่เกิน 50,000 บาท
ก� ำ หนดช� ำ ระเงิ น คื น เป็ น รายเดื อ น ตามความ
สามารถที่จะช�ำระคืนได้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ
ธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่มดี อกเบีย้ และ
ไม่ตอ้ งมีผคู้ ำ�้ ภายใต้วงเงินรวม 10,000 บาท

ผลการด�ำเนินการสนับสนุนเงินยืมทุนเพือ่ การ
ประกอบอาชีพของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่ม
ให้การช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์ทั้งสิ้น 7 ราย
ได้รวมยอดทัง้ สิน้ 262,000 บาท (สองแสนหกหมืน่
สองพันบาทถ้วน)
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับ
การสนับสนุนเงินยืมทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ “สนับสนุน” โครงการคืนคนดี
สูส่ งั คมเพือ่ การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผกู้ ระท�ำผิด
ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของ “กรมคุมประพฤติ”
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการสนับสนุนเงิน
สงเคราะห์เงินยืมทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จ�ำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพท�ำฟาร์มผึ้ง/ท�ำสวนล�ำไยและปลูกผักพืช
สวนครัวและก่อสร้างรวมจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. การฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ มีการประสาน
งานบูรณาการ ด้านการฝึกอาชีพร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสาน
การฝึ ก ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ที่ อ ยู ่
ในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ เช่น
การฝึกอาชีพด้านช่างก่อสร้าง ช่างปูกระเบือ้ ง ช่างไฟฟ้า
ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม การเลีย้ งสัตว์ การประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และการประสานงานกับบริษทั เนสเล่ยฯ์ ในการฝึก
อาชีพด้านการท�ำกาแฟ การท�ำก๋วยเตีย๋ ว เป็นต้น
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ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ
หรือ ศูนย์แคร์ ปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ “Care”
(Center For Assistance to Reintegration
and Employment) เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
และให้ข้อมูลด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ และ
สงเคราะห์ ผู ้ ถู ก คุ ม ประพฤติ แ ละครอบครั ว
ในส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 117 แห่ง ครบ
ทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยมีผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
กิจกรรม

1. ผู้มารับบริการ
2. ผู้กระท�ำผิดที่ได้รับการช่วยเหลือจนมีงานท�ำ
3. ผู้กระท�ำผิดที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ
4. ขอข้อมูลแหล่งงาน/ต�ำแหน่งว่าง
5. การให้ค�ำปรึกษา/การสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน

จ�ำนวน (ราย)

24,716
1,653
326
4,012
18,958

6. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ

2,666

7. การให้ทุนสงเคราะห์ประเภทต่างๆ

1,252

8. การจัดให้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

120

9. สถานประกอบการที่ยินดีรับผู้กระท�ำผิดเข้าท�ำงาน

432

สถานประกอบการทีร่ บั ผูก้ ระท�ำผิดเข้าท�ำงาน เช่น บริษทั โตโยต้า จังหวัดสุโขทัย อูร่ งุ่ เรือง ร้านชาบู
พาเพลิน จังหวัดร้อยเอ็ด อู่สุขสันต์การช่าง จังหวัดระนอง อู่ช่างเดชเซอร์วิส จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น
มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ได้แก่ ปตท.,
เนสท์เล่, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย, กลุ่มบริษัท PD GROUP เป็นต้น
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2.5 การจ้างงานผู ้กระท�ำผิดและผู ้พ้นโทษ

1. การจ้างงานผู้กระท�ำผิดและผู้พ้นโทษ
ผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การด�ำเนินการจ้างงานในหน่วยงานของกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน รวมการจ้างงานทั้งหมด จ�ำนวน 965 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ต�ำแหน่ง
หน่วยงาน

กรอบ
อัตรา

ผลการ
ด�ำเนินงาน

พนักงาน
ธุรการ

พนักงาน
ทั่วไป

พี่เลี้ยง
ผู ้ติดยา
เสพติด

พนักงาน
ครู สอนนวด/
เสริมสวย

พนักงาน
ขับรถ

รวม

เปรียบเทียบผล
การจ้างงาน
กับกรอบอัตรา
ที่ได้รับ

กรมคุมประพฤติ

200

446

140

238

-

-

68

446

+246

กรมราชทัณฑ์

200

304

-

271

20

13

-

304

+104

กรมพินจิ และคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน

160

215

-

215

-

-

-

215

+55

รวม

560

965

140

724

20

13

68

965

+405

2. โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
ประกอบอาชีพ
ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเพื่อจัดการ
ฝึ ก อบรมโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาด้ า นการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพได้มีโอกาสเข้าท�ำงานและประกอบอาชีพ
อิสระ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
เอกชนด�ำเนินการฝึกอบรมแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ รวมจ�ำนวน 9,100 คน ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ (เกินกว่าที่เป้าหมายก�ำหนด จ�ำนวน
5,530 ราย) จ�ำนวน 3,570 ราย (ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2562)
3. โครงการอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน
สถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจ�ำ ทัณฑสถาน
ส�ำนักงานคุมประพฤติและศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 28 แห่ง เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 โดยมีผเู้ ข้าร่วม
โครงการฯ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 748 ราย

4. การติดตามผลโครงการคืนคนดีสู่สังคม
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และกรมราชทัณฑ์รว่ มด�ำเนินโครงการ
ติดตามผลโครงการคืนคนดีสู่สังคมและเยี่ยมเยียน
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีม่ กี ารจ้างงาน
ผู้กระท�ำผิดหรือผู้พ้นโทษ ครอบคลุมทั้ง 3 กรม
ในเขตพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สระบุ รี สุ พ รรณบุ รี
ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด แพร่
น่าน พะเยา สงขลา พัทลุง ตรัง ขอนแก่น สกลนคร
นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชุมพร
ระนอง และสุราษฎร์ธานี และมีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ� ำนวน 222,580 บาท โดยการ
สัมภาษณ์ผอู้ ำ� นวยการ ผูบ้ ญั ชาการ หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
และผูก้ ระท�ำผิดหรือผูพ้ น้ โทษ รวมจ�ำนวน 282 ราย
โดยมีผลการติดตามแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ มี ค วามพึ ง พอใจ
ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการให้โอกาสผู้ที่เคย
กระท�ำความผิด ได้เริ่มต้นในการปรับตัวเข้ากับ
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สังคม ฝึกการมีวินัย การอยู่ในกฎระเบียบ การ
ตรงต่อเวลา การสร้างความส�ำนึกและความซือ่ สัตย์
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ทัง้ ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของผูพ้ น้ โทษให้เกิด
การยอมรับจากครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจน
การเข้าร่วมโครงการฯ ยังท�ำให้มีรายได้เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว มีรายได้เก็บสะสมเพื่อเป็น
ทุนการศึกษา (กศน.) ให้กับตนเอง และเป็นการ
เตรียมความพร้อมเพือ่ จะออกไปท�ำงานในหน่วยงาน
อื่นต่อไปในอนาคต โดยสามารถน�ำความรู้ที่ได้
จากการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปได้
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีความ
พึงพอใจในระดับมาก เนือ่ งจากเป็นการเปิดโอกาส
ผู้ที่เคยกระท�ำความผิดให้มีงานท�ำ มีความรู้และ
ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ ในหน่ ว ยงานอื่ น ๆ

ในอนาคต และผู้กระท�ำผิดหรือผู้พ้นโทษที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
ภาครัฐและเอกชน เพื่อรับผู้ที่เคยกระท�ำผิดและ
ผู้พ้นโทษเข้าร่วมท�ำงานได้
3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีความพึงพอใจในระดับมาก เนือ่ งจากเป็นการเปิด
โอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ได้เตรียมความพร้อม
ในการท�ำงาน ทัง้ ในลักษณะงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ซึง่ มีผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ สั ง คมท� ำ งานอยู ่ ร ่ ว มกั บ
ผูอ้ นื่ ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ มีรายได้เลีย้ งดูตนเองและ
ครอบครัว ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในการปรับทัศนคติทดี่ ตี อ่ ผูท้ เี่ คยกระท�ำความผิดและ
เป็นการเปิดโอกาสในการรับเข้าท�ำงาน

2.6 สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์/บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ ได้มกี ารจัดตัง้ สถานทีเ่ พือ่ ให้
การสงเคราะห์ ช ่ ว ยเหลื อ ในด้ า นที่ พั ก อาศั ย
ชั่ ว คราว ในรู ป แบบบ้ า นกึ่ ง วิ ถี แ ละให้ ก ารดู แ ล
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นจิ ต ใจ และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ในด้านการประกอบอาชีพ การฝึกอบรม
ความรู้ การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ
เพื่อปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าใช้
บริการ รวม 955 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน
2562)
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2.7 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู ่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมคุมประพฤติได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากธนาคารออมสิน ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556
ในการด�ำเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ ให้มี
เจตคติทดี่ ตี อ่ ตนเอง ตระหนักรูใ้ นตนเอง รูจ้ กั และ
เข้าใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อการกระท�ำผิดของตนต่อผู้อื่นและ
ต่อสังคม เสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต มิให้
หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ ในการเตรียมความพร้อม

ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มี
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ การประกอบอาชีพและรูจ้ กั การออม
และน�ำครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มี ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท่ี ส นใจในการด� ำ เนิ น
โครงการฯ จ�ำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 11, ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด
ชลบุร,ี นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, อุดรธานี,
เชียงใหม่, ตาก สาขาแม่สอด, ภูเก็ต และสงขลา
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ ผู้ถูกคุม
ความประพฤติทเี่ ป็นเด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่อายุไม่เกิน
25 ปี มีผทู้ ผี่ า่ นการเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ สิน้ เป็นจ�ำนวน
502 คน ใช้จา่ ยงบประมาณเป็นจ�ำนวน 1,563,761 บาท
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2.8 ผู ้กระท�ำผิดฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมมือภายใต้โครงการน�ำร่อง “บ�ำบัด
รักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ�้ำ ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562” และโครงการดังกล่าวมีการ
ขยายระยะเวลาการด�ำเนินการให้ครอบคลุมถึงช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติ
ฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา (กรณีกระท�ำผิดซ�ำ้ )
ได้รับบริการโดยการคัดกรองตามแบบประเมิน
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์
(แบบประเมิน ASSIST) โดยพนักงานคุมประพฤติ
ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดกรองจะมีการแบ่งระดับความเสีย่ ง
ออกเป็น 3 ระดับ (ระดับความเสีย่ งต�ำ่ เสีย่ งปานกลาง
และระดับความเสี่ยงสูง) หากพบว่า มีระดับความ
เสี่ยงในการติดสุราระดับความเสี่ยงปานกลางและ
ระดับความเสี่ยงต�่ำ จะจัดให้ท�ำงานบริการสังคม
และรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
และการลดเลิกแอลกอฮอล์ และถ้าหากพบว่ามี
ระดับเสี่ยงสูงในการติดสุราแล้ว จะส่งต่อเพื่อรับ
การบ�ำบัดรักษาฟืน้ ฟูสภาพ โดยมีโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีเป็น

ผู้เสพติดสุราและมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ส่งต่อ
โรงพยาบาลสั ง กั ด กรมการแพทย์ และในกรณี
ผู้มีอาการทางจิตรุนแรง ส่งต่อโรงพยาบาลสังกัด
กรมสุ ข ภาพจิ ต เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ป ั ญ หาการดื่ ม สุ ร า
ในระดั บ ความเสี่ ย งสู ง หรื อ ผู ้ ติ ด สุ ร าที่ มี ป ั ญ หา
รุนแรง และเรื้อรัง สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา
ตลอดจน มีสุขภาวะดี ทั้งกายและใจอยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การโครงการ
ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผลการด�ำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ผลการส่งผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดสุราในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้กระท�ำผิดซ�้ำฐานความผิด
ขับรถในขณะเมาสุรา จ�ำนวน 328 ราย ได้รับการ
คัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 308 ราย โดยมีผลการ
คัดกรองฯ ดังนี้
- ระดับความเสี่ยงต�่ำ จ�ำนวน 99 ราย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ�ำนวน 176 ราย
- ระดับเสีย่ งสูง จ�ำนวน 33 ราย โดยมีผเู้ ข้ารับ
การบ�ำบัดในสถานพยาบาลตามโครงการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูสภาพผูด้ มื่ แล้วขับถูกจับ ผิดซ�ำ้ ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ จ�ำนวน 13 ราย
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ผลการด�ำเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ผลการส่งผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดสุราในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้กระท�ำผิดซ�้ำฐานความผิด
ขับรถในขณะเมาสุรากลับมากระท�ำผิดซ�้ำในคดี
เดิมภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) จ�ำนวน 236 ราย
ได้ คั ด กรองตามแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 541 ราย โดยมี
ผลการคัดกรองฯ ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงต�่ำ จ�ำนวน 142 ราย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ�ำนวน 317 ราย
- ระดับเสี่ยงสูง จ�ำนวน 82 ราย
โดยมีผู้เข้ารับการบ�ำบัดในสถานพยาบาลตาม
โครงการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสภาพผูด้ มื่ แล้วขับถูกจับ ผิดซ�ำ้
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ�ำนวน 45 ราย

2.9 การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

ในปี 2562 กรมคุมประพฤติได้น�ำอุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ติ ด ตามตั ว มาใช้ กั บ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
จ�ำนวน 4,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2562 - 11 กันยายน 2562 มีผถู้ กู คุมความประพฤติ
ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งสิ้น
3,333 ราย แบ่งเป็น ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
ผู้ใหญ่ จ�ำนวน 3,204 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.12
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ เ ป็ น เด็ ก และเยาวชน
จ�ำนวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.73 นักโทษ
เด็ ด ขาดที่ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษ/ลดวั น ต้ อ ง
โทษจ�ำคุก จ�ำนวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.15
ฐานความผิดของผู้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวส่วนใหญ่ ได้แก่ ความผิดตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก ร้อยละ 59.6 ความผิดตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติด ร้อยละ 14.3 ความผิด

ฐานขับรถประมาท ร้อยละ 6.3 ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ร้อยละ 4.38 ความผิดฐานบุกรุก ร้อยละ 3.03
และความผิดอื่น ๆ ร้อยละ 12.37
ระยะเวลาทีผ่ ถู้ กู คุมความประพฤติตดิ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวส่วนใหญ่ไม่เกิน 15 วัน
ร้อยละ 62.95 ระยะเวลา 1 เดือน ร้อยละ 21
ระยะเวลา 3 เดือน ร้อยละ 8.58 ระยะเวลา 2 เดือน
ร้อยละ3.84 ระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 1.62 และ
ระยะเวลาอื่น ๆ ร้อยละ 2.01
ผลการด�ำเนินการ พบว่า ผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวปฏิบัติตาม
เงื่อนไข การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
จ�ำนวน 3,286 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.58 และ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว จ�ำนวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.41
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การติดตามผลการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวผูก้ ระท�ำผิดส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าการ
สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่กระทบต่อการ
ใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน (ร้อยละ 52) มีความรูส้ กึ เชิงบวก
ในการสวมใส่อปุ กรณ์ (ร้อยละ 66) เช่น เป็นเครือ่ ง
เตือนใจไม่ให้กระท�ำผิดอีก ท�ำให้พฤติกรรมการดืม่
สุราลดลง และจากการสอบถามความคิดเห็นผูถ้ กู คุม
ความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม

ตัวภายหลังการถอดอุปกรณ์พบว่า มีพฤติกรรม
เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เคารพกฎระเบียบของสังคม
รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวมากขึน้ นอกจากนี้
ครอบครัวผู้กระท�ำผิดเห็นด้วยว่าการติดอุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ
มีพฤติกรรมทีด่ ขี นึ้ มีเวลาให้ครอบครัวมากขึน้ และ
รูส้ กึ สบายใจขึน้ ในขณะทีช่ มุ ชนก็รสู้ กึ ปลอดภัยและ
มีความมัน่ ใจมากขึน้

2.10 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

ในปี 2562 กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ เ ผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ เรือ่ ง มาตรฐาน
แห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ซึ่งลง
นามโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ประธานกรรมการ
คุมประพฤติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรฐานแห่งชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติมีจุดมุ่งหมาย
ในการก� ำ หนดหลั ก การบริ ห าร การก� ำ หนด
นโยบาย การวางแผน การวิจยั และการประเมินผล
รวมทัง้ การบริหารงานบุคคลซึง่ เป็นพืน้ ฐานของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
การก� ำ หนดหลั ก การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
คุ ม ประพฤติ ที่ เ ป็ น มื อ อาชี พ และเป็ น มาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ การก�ำหนดแนวปฏิบัติที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับตามนโยบายระบบ
งานยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศไทย และเป็นไป
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ โดยค�ำนึง
ถึงประสิทธิภาพและความสมดุลระหว่างสิทธิของ
ผูก้ ระท�ำผิด สิทธิของผูเ้ สียหาย และความปลอดภัย
ของสังคมจากอาชญากรรม ก�ำหนดแนวทางในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน และแนวทางการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนด
หลักการปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนที่สามารถให้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติตามได้และเผยแพร่ให้
ประชาชนได้รบั ทราบถึงวิธกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูก้ ระท�ำผิด
ในชุมชนทีโ่ ปร่งใสตรวจสอบได้ มาตรฐานแห่งชาติ
ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ เ ป็ น กรอบ
แนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง
เป็นมืออาชีพ และมีการท�ำงานที่เป็นมาตรฐาน
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และเป็นหลัก
ประกันความปลอดภัยของสังคมจากผู้กระท�ำผิด
ในระบบการคุมประพฤติ ครอบคลุมเนื้อหาในการ
ปฏิบัติงานส�ำคัญ จ�ำนวน 8 ด้าน ได้แก่
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1. การสืบเสาะและพินิจ
2. การคุมความประพฤติ
3. ท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
4. การสงเคราะห์
5. การติดตามในชุมชน
6. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
7. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคประชาสังคม
8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติวา่ ด้วยการ
ปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ จึ ง เป็ น กรอบแนวทาง
ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
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ในรู ป แบบเดี ย วกั น ทั่ ว ประเทศ อั น จะส่ ง ผลให้
สามารถคั ด กรองผู ้ ที่ ไ ม่ ส มควรได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก
ให้ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขผู้กระท�ำผิด
ที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งและสภาพ
ปัญหา ไม่กระท�ำผิดซ�ำ้
เสริมสร้างความมัน่ ใจ
ในความปลอดภัยให้
กั บ สั ง คมจากผู ้ ก าร
กระท�ำผิดในระบบงาน
คุมประพฤติ

2.11 โครงการวิจัยของกรมคุมประพฤติ

1. โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “การพั ฒ นา
แบบประเมินความเสี่ยงปัญหาและความจ�ำเป็น
ในการจ�ำแนกผู้กระท�ำผิดในงานคุมประพฤติ”
กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการพั ฒ นาแบบประเมิ น ความเสี่ ย งปั ญ หา
และความต้องการในงานคุมประพฤติ โดยเป็น
โครงการวิจยั ต่อเนือ่ ง 3 ปี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
แบบประเมินระดับความเสี่ยงในการกระท�ำผิดซ�้ำ
และสภาพปัญหาความต้องการของผูก้ ระท�ำความผิด
ที่ อ ยู ่ ใ นความดู แ ลของกรมคุ ม ประพฤติ ให้ มี
ประสิทธิภาพในการจ�ำแนกผู้กระท�ำผิดตามระดับ
ความเสี่ ย งและสภาพปั ญ หาความต้ อ งการ
เพื่ อ ก� ำ หนดระดั บ ความเข้ ม งวดในการควบคุ ม
สอดส่ อ งรวมทั้ ง สามารถให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผูก้ ระท�ำผิด
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การกระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ และสามารถ
ก�ำหนดการบ�ำบัดรักษาในการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้

เกิดประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด และประโยชน์ ต ่ อ
สังคม จากข้อมูลที่ได้สามารถพัฒนาแบบผู้ถูกคุม
ความประพฤติทเี่ ป็นผูใ้ หญ่ (มาตรา 56) พร้อมทัง้ การ
จัดท�ำคู่มือและอบรมให้แก่ส�ำนักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศทั้ง 117 ส�ำนักงาน
ผลการศึกษาทีส่ ำ� คัญ คือ แบบประเมินทีส่ ร้าง
ขึน้ สามารถจัดกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติได้เป็น
4 กลุ่ม จาก 2 ตัวแปร คือ ความเสี่ยงและความ
ต้องการ ซึ่งความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงสูง-ต�่ำ
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และความต้องการ แบ่งเป็น ความต้องการหลัก
ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การผิ ด เงื่ อ นไขการ
คุมความประพฤติ ประกอบด้วย ผู้อุปการะเลี้ยงดู/
ผูด้ แู ล การศึกษา/อาชีพ การเงินและด้านยาเสพติด
และความต้องการด้านรอง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาการทางจิตและ
การดื่มสุรา
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ยั ง พบอี ก ว่ า
ในการจัดการกับความต้องการด้านผูอ้ ปุ การะเลีย้ งดู/
ผู้ดูแลช่วยส่งผลต่อผลการคุมความประพฤติมาก
ที่สุด ตามด้วยปัจจัยที่รองลงมา คือ ด้านการใช้
ยาเสพติด ด้านการเงิน เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ถูกคุมความ
ประพฤติตามคะแนนความเสี่ยงและความต้องการ
พบว่า “การให้การผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม
โปรแกรมต่าง ๆ ตามผลการประเมินสภาพปัญหา
ความต้องการท�ำให้กระบวนการคุมความประพฤติ
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” อาทิเช่น กลุ่มผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ความเสี่ยงมากและความต้องการ
มาก ได้แก่ ด้านการใช้ยาเสพติดในระดับสูง และ
ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด
การศึกษาและอาชีพ และการเงิน มีคะแนนอยู่
ในระดับปานกลาง หากกลุ่มนี้เข้าร่วมโปรแกรมที่
ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเข้าร่วม
โปรแกรมด้ า นการใช้ ย าเสพติ ด และด้ า นอื่ น ๆ
อีกอย่างน้อย 1 โปรแกรมทีต่ อบสนองความต้องการ
ระดับปานกลาง จะท�ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
มีโอกาสที่จะพ้นการคุมความประพฤติด้วยดีมาก
ขึ้ น และมี โ อกาสน้ อ ยลงที่ จ ะผิ ด เงื่ อ นไขในการ
กระท�ำผิดซ�้ำ/ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดควรให้มีการ
เข้ า ร่ ว มอย่ า งน้ อ ย 2 โปรแกรม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลมากที่สุด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผลของ
การประเมินฯ กรมคุมประพฤติควรมีการพัฒนา
รูปแบบของการควบคุมสอดส่องให้สอดคล้องกับ
ผลของการประเมินฯ รวมทัง้ การทีพ่ ฒ
ั นาโปรแกรม
แก้ไขฟืน้ ฟูให้สอดคล้องกับผลการประเมิน เพือ่ จะให้
ผู้ที่รับการประเมินความเสี่ยงและความต้องการ
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับความต้องการ
ที่ได้รับประเมิน
2. การวิจยั เรือ่ ง “การเยียวยาความเสียหาย
ให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ”
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ความเสียหายของผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ
เพือ่ ก�ำหนดวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการเยียวยาผูเ้ สียหาย
ในงานคุมประพฤติ และเพื่อก�ำหนดบทบาทของ
พนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
ในงานคุมประพฤติ โดยท�ำการศึกษาในพื้นที่ของ
ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ชีวิตร่างกาย
เพศ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณีเมา
แล้วขับ)
ผลการศึกษาสภาพความเสียหายของผูเ้ สียหาย
ในงานคุมประพฤติ แบ่งตามประเภทของความผิด
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. เกี่ยวกับทรัพย์ พบความเสียหายจากการ
ถูกฉ้อโกง และถูกขโมยทรัพย์สิน ซึ่งส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับการชดเชย อีกทั้งยังถูกข่มขู่จากผู้กระท�ำ
ความผิดท�ำให้รสู้ กึ ไม่ปลอดภัย บางรายยังได้รบั การ
ปฏิบัติที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ของรัฐ ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ ในทางทรัพย์สนิ และ
ทางจิตใจ
2. การท�ำร้ายร่างกาย พบความเสียหายจาก
การถูกท�ำร้าย ทัง้ จากคูอ่ ริ/คนรูจ้ กั ทีม่ เี รือ่ งทะเลาะกัน/
คูก่ รณีทมี่ ปี ญ
ั หาความขัดแย้ง และ นักเลงอันธพาล
ซึ่งผู้เสียหายนอกจากถูกท�ำให้บาดเจ็บ และรู้สึก
หวาดกลัวแล้วยังต้องเสียเวลาและค่าใช้จา่ ยในการ
รักษาพยาบาล
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3. เพศ พบความเสียหายในการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ถูกท�ำอนาจาร และถูกข่มขู่ / ถูกท�ำให้
หวาดกลัว ได้รับปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ โดย
ทัง้ หมดยังไม่ได้รบั การเยียวยาและช่วยเหลือจากทัง้
ผู้กระท�ำความผิด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พบความเสียหาย
ทั้ ง จากการเสี ย ชี วิ ต การได้ รั บ บาดเจ็ บ ความ
เสียหายของทรัพย์สนิ ค่าใช้จา่ ยในการรักษา รวมถึง
ความยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิตของสมาชิก
ในครอบครัวทีข่ าดหัวหน้าครอบครัว ซึง่ ในทุกฐาน
ความผิดนัน้ ผูเ้ สียหายยังต้องเสียเวลาและค่าใช้จา่ ย
ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม
วิธีการที่เหมาะสม ในการเยียวยาผู้เสียหาย
ในงานคุมประพฤติ แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ
1. โดยภาครัฐ การเข้าไปรับผิดชอบดูแลให้
ความช่วยเหลือ ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำต่างๆ แก่
ผูเ้ สียหายและครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ หรือ การ
ด�ำเนินการในระดับนโยบายโดยการออกกฎหมาย
และจัดตั้งกองทุนส�ำหรับน�ำเงินมาใช้จ่ายเยียวยา
และช่วยเหลือผู้เสียหาย
2. โดยชุมชน หรือเครือข่ายทางสังคม โดย
เฉพาะความเห็นใจ และการให้ ก�ำลังใจแก่ผเู้ สียหาย
การใช้มาตรการทางสังคมในการลงโทษผูก้ ระท�ำผิด
และดูแลให้ผู้เสียหายให้ได้รับความรู้สึก อบอุ่น
ปลอดภัย เป็นต้น

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

3. จากผู้กระท�ำความผิด เช่น การเยียวยา
ผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นตัวเงิน การเยียวยาผูเ้ สียหายทีไ่ ม่ใช่
ตัวเงิน และการเยียวยาผู้เสียหายที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงินควบคูก่ บั ไป เช่น ในกรณีทคี่ วามเสียหาย
ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย ได้แก่ ควรสนับสนุนกองทุนเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีอาญา ครอบคลุมทั้งในระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาคดี จนกระทั่งมีค�ำพิพาษา
ของศาล เพื่อให้ผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถ
ด�ำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ในลักษณะที่มีความ
ต่อเนือ่ งยาวนาน หรือเพียงพอจนผูเ้ สียหายสามารถ
พึ่ ง ตนเองได้ อ าศั ย แหล่ ง ทุ น หรื อ งบประมาณ
ข้อเสนอแนะเชิงการปฏิบตั ิ ได้แก่ ควรจัดให้มคี ณะ
ท�ำงานสหวิชาชีพ ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล
ผู้ประกอบอาชีพหลายสาขา มาร่วมกันให้บริการ
จิตอาสา / ยุตธิ รรมสมานฉันท์ เพือ่ น�ำเสนอแนวทาง
การเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายก�ำกับ
ติ ด ตามประเมิ น ผล และสนั บ สนุ น การท� ำ งาน
ในงานคุมประพฤติ และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ได้แก่ ควรวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการ
คัดกรองผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ด�ำเนินการ
คุมประพฤติแทนการได้รบั โทษจ�ำคุก เพือ่ เปิดโอกาส
ให้กับผู้กระท�ำความผิดได้แก้ไขฟื้นฟูตนเอง และ
ยังรวมถึงการเยียวยาความเสียหายอย่างครอบคุม
กลุ่มแก่ผู้เสียหาย

2.12 การประชุม International Community Corrections Association Conference : Forum
on Criminal Justice 2019

กรมคุ ม ประพฤติ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม นานาชาติ
ด้านความยุติธรรมทางอาญา 2019 (Forum on
Criminal Justice 2019) ระหว่างวันที่ 15 – 18
กันยายน 2562 ณ เมืองเออร์ลงิ ตัน รัฐเวอร์จเิ นีย
สหรัฐอเมริกา โดยมี นางธารินี แสงสว่าง ผูอ้ ำ� นวยการ
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 1

(ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)
และนางสาวศิ ริ พ ร เจริ ญ ธรากุ ล พนั ก งาน
คุมประพฤติปฏิบตั กิ าร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
นานาชาติ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง สมาคมการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชนนานาชาติ (International
Community Corrections Association) จัดขึน้
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เพื่อเป็นเวทีการอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่ได้จากประสบการณ์การท�ำงานหรือการศึกษา
วิ จั ย การใช้ น วั ต กรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ ง
การก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด
ในชุมชน ป้องกันอาชญากรรม และเบีย่ งเบนผูก้ ระท�ำผิด
รายใหม่ออกจากกระบวนการยุติธรรม ประเด็น
หลักของการบรรยายในการประชุมทัว่ ไป (General
Session) มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการลด
ความเลื่อมล�้ำด้านเชื้อชาติและสถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในการประเมินความเสีย่ งและแนวโน้มการกระท�ำผิดซ�ำ้
และการบริหารจัดการคดี การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมและเสริมแรงให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมประพฤติ และมาตรการป้องกัน
การกระท�ำผิดเงือ่ นไขการคุมประพฤติ/การกระท�ำ
ผิดซ�ำ้ รวมทัง้ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของชุมชน
และครอบครัว และประเด็นหลักของนิทรรศการ
(Exhibition) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานคุมประพฤติ

และกระบวนการยุตธิ รรม อาทิ ระบบจัดการบริหาร
จัดการคดี ระบบวิเคราะห์มาตรการปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสม
ระบบการจัดสรรเงินทุนและติดตามผลงานวิจัย
การเข้าร่วมประชุมนานาชาติครัง้ นีเ้ ป็นการเสริมสร้าง
องค์ความรู้และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้และเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการด�ำเนินงานคุมประพฤติไทย
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�ำนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation) และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (Information & Communications
Technology: ICT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานคุมประพฤติ ซึ่งในปัจจุบัน
กรมคุมประพฤติได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ซึ่ง
เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย (Preventive
Measure) สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมในการใช้
มาตรการคุมประพฤติปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิด และ
การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติสำ� หรับให้บริการ
แบบดิจทิ ลั (Digital Service & Digital Office) เพือ่
ให้บริการงานคุมประพฤติที่สะดวก รวดเร็ว และ
มีคณ
ุ ภาพแก่ผรู้ บั บริการและประชาชนทัว่ ไป อาทิ
เครือ่ งรับรายงานตัวอัจฉริยะ (Kiosk) และ Mobile
Application ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งให้สอดคล้องและเท่าทันต่อบริบทและ
สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ การผลักดัน
ให้มกี ารท�ำงานบนพืน้ ฐานหลักฐานเชิงประจักษ์โดย
การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานการด�ำเนินงาน
คุมประพฤติ
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

2.13 การประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครัง้ ที่ 4 (4th World Congress on Probation –
Sydney 2019)

กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว ม
น�ำเสนอผลงานในการประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ
ครัง้ ที่ 4 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน
2562 ณ โรงแรมโซฟิ เ ทล ซิ ด นี ย ์ เวนท์ เ วิ ร ์ ท
นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย
จัดขึ้นโดย Corrective Services New South
Wales โดยหัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ
“การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการ
ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน (Building Public Confidence
in Community Offender Management)”
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
จาก 25 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ และ
ไต้หวัน ร่วมน�ำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และการสร้างความเชื่อมั่น
ของสังคมต่อการจัดการผู้กระท�ำผิดในชุมชน
กิ จ กรรมในงานประกอบด้ ว ยการบรรยาย
ให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา
จากนานาประเทศ เช่ น การบรรยายเรื่ อ ง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของงานคุ ม ประพฤติ :
ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความเชื่อมโยง
(Purposeful Probation: Credibility, Clarity and
Coherence) โดยศาสตราจารย์ Fergus McNeill
การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Implementing Evidence-based
Practice) โดยศาสตราจารย์ Faye Taxman การ
บรรยาย เรื่ อ ง การรั ก ษาความสมดุ ล ระหว่ า ง
การคุมประพฤติ ความคิดเห็นของประชาชน และ
การเมื อ ง (Balancing Probation, Public
Opinion and Politics) โดยวิทยากร Michael
Spurr เป็นต้น

ในส่วนของกรมคุมประพฤตินำ� โดย นางยศวันต์
บริ บู ร ณ์ ธ นา ผู ้ อ� ำ นวยการกองพั ฒ นาการ
คุมประพฤติ และนายพีฐพิ นั ธน์ ณัฐวัตรจินดา หัวหน้า
กลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ ได้น�ำเสนอ เรื่อง
การเพิม่ ประสิทธิภาพงานคุมประพฤติในประเทศไทย
ด้วยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (Enhancing
Efficiency of Probation Services in Thailand
via Applying Electronic Monitoring) โดยได้
น�ำเสนอการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
มาใช้กับกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา ในชั้น
ก่อนศาลมีคำ� พิพากษา โดยศาลยุตธิ รรมเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการด�ำเนินการ และชั้นภายหลังศาล
มี ค� ำ พิ พ ากษา โดยกรมคุ ม ประพฤติ กระทรวง
ยุตธิ รรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด�ำเนินการ
พร้อมทั้งน�ำเสนอถึงแนวทางการใช้ เงื่อนไข และ
สถิติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับ
ผู้กระท�ำผิดในประเทศไทย รวมถึงผลการประเมิน
ซึ่งพบว่ามีเพียง 1% ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เห็นว่าการติด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ไม่เป็นอุปสรรค
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน และเป็นเครื่องเตือนใจ
ในการป้ อ งกั น การกระท� ำ ผิ ด และการเลิ ก ดื่ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ถือเป็น
เวที ส� ำ คั ญ ที่ ใ ห้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ จ าก
ประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด
แนวปฏิบัติ กลยุทธ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในชุมชน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายกับเจ้าหน้าที่
จากนานาประเทศ ส�ำหรับการประชุมคุมประพฤติ
โลกด้านการคุมประพฤติ มีก�ำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี
ซึง่ การประชุมครัง้ ถัดไปมีกำ� หนดจัดในปี ค.ศ. 2021
โดยหน่ ว ยงานแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน
ประเทศแคนนาดาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
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2.14 การพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรมเป็นหน่วยงาน
ทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 และมีหน่วยงานพหุภาคี
ร่วมด�ำเนินงานเป็นสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ได้แก่ กองทัพบก
กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพไทย
ส�ำ นั ก งานต� ำรวจต� ำรวจแห่ ง ชาติ และกรมการ
ปกครอง ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส ถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละแห่งด�ำเนินการ
บ�ำบัดฟื้นฟูฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดและเกณฑ์
มาตรฐานส�ำหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดจึงมีความจ�ำเป็น
ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้กลไก
ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายใน
ของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ อย่างเป็นระบบทั้ง
องค์กร ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม�ำ่ เสมอและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการครอบคลุมในเชิงโครงสร้างและกระบวนการ
ของการให้บริการบ�ำบัดฟืน้ ฟูฯ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการที่ดี
ทัง้ ในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และด้านอาชีพ
โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ซึง่ มี
อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติทอี่ ธิบดีกรมคุมประพฤติ
มอบหมายเป็นรองประธานฯ และผูแ้ ทนของหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยมี ผู ้ แ ทนกองพั ฒ นาการฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพ
และต่ออายุการรับรองคุณภาพ จ�ำนวน 29 แห่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่เพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพตามข้อ
ก�ำหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับสถานที่เพื่อ
การฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อ การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุตธิ รรม จึงได้จดั พิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติยศ
ให้ กั บ สถานที่ เ พื่ อ การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด
ยาเสพติดแบบควบคุมตัวทีผ่ า่ นการรับรองคุณภาพ
และต่ออายุการรับรองคุณภาพในงานประชุมวิชาการ
ยาเสพติดแห่งชาติ ครัง้ ที่ 20 ปี 2562 เมือ่ วันที่ 2
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอน
บอลรูม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี ประธานในพิธเี ป็นผูม้ อบโล่ และนางสาว
พวงแก้ ว เชื้ อ เชย รองอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
เป็ น ผู ้ เ ชิ ญ ผู ้ แ ทนสถานที่ เ พื่ อ การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด แบบควบคุมตัวรับมอบโล่
จากประธานในพิธี
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3. การบู รณาการการแก้ไขฟื้ นฟู ติดตาม ดูแล ช่ วยเหลือ
และสงเคราะห์ผูก้ ระท�ำผิด
3.1 ผลการด�ำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บน
พื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึง่ กรมคุมประพฤติมงุ่ ส่งเสริมให้ประชาชนทีม่ คี วาม
สนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ามา
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง
การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟู
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ตลอดจนกิ จ กรรมอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการคืนคนดีสู่สังคม อาสาสมัครคุมประพฤติ
(อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีจ�ำนวน ทั้งสิ้น 24,161 คน
มีศนู ย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน
690 ศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อาสาสมัครคุมประพฤติทแี่ ต่งตัง้ ใหม่ จ�ำนวน
1,733 คน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติที่สิ้นสุดสถานภาพ
จ�ำนวน 613 คน
2.1 กรณีตาย จ�ำนวน 268 คน
2.2 กรณีลาออก จ�ำนวน 341 คน
2.3 กรณีถูกถอดถอน จ�ำนวน 3 คน
2.4 กรณียกเลิกเฉพาะราย จ�ำนวน 1 คน

ผลการด�ำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
มีดังนี้
1. การปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริง
จ�ำนวน 2,854 คดี
2. การปฏิ บั ติ ง านแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด
จ�ำนวน 19,939 คดี
3. คดี ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
ตาม พ.ร.บ. ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน
4,168 คดี
4. การติ ด ตามผล/ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ พ ้ น การ
คุมความประพฤติ จ�ำนวน 3,998 คดี และผูผ้ า่ นการ
ฟื้นสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 1,118 คดี
จากผลการด� ำ เนิ น งานของอาสาสมั ค ร
คุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการ
เชิดชูเกียรติจากกรมคุมประพฤติและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
- อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ
จ�ำนวน 6 คน
- อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 25 ปี จ�ำนวน 81 คน
- อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับกรม
จ�ำนวน 53 คน
- เข็มยุติธรรมธ�ำรง จ�ำนวน 3 คน
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3.2 สรุ ป ผลการจั ด โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ การด� ำ เนิ น การขั บ เคลื่ อ นศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 54 แห่ง
ได้ด�ำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนรวมจ�ำนวน
152 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น 8,965 คน ประกอบด้วย
เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน จ�ำนวน 2,236 คน ผูถ้ กู คุม
ความประพฤติ จ�ำนวน 3,381 คน อาสาสมัคร
คุมประพฤติ จ�ำนวน 616 คน เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 745 คน
ภาคีเครือข่าย จ�ำนวน 238 คน และประชาชน
จ�ำนวน 1,749 คน ใช้เงินงบประมาณในการจัด
โครงการ/กิจกรรมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 928,200 บาท
(เก้าแสนสองหมืน่ แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
2. ลักษณะการด�ำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยพิจารณาจากรูปแบบ
และประเภทการจั ด กิ จ กรรมของศู น ย์ ยุ ติ ธ รรม
ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
เป็น Probation 4.0 ประกอบด้วย
2.1 ด้านตอบสนองความต้องการของประชาชน
จ�ำนวน 28 ครัง้ ดังนี้
2.1.1 การท�ำงานบริการสังคมเพื่อชุมชน
จ�ำนวน 19 ครัง้
2.1.2 การแก้ไขฟืน้ ฟูเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูก้ ระท�ำผิด การพึง่ พาตนเองตามวิถพี อเพียงและ
ลดความรุนแรงในครอบครัว จ�ำนวน 3 ครัง้

2.1.3 การให้ความรู้ครอบครัวเพื่อสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้สถาบันครอบครัว จ�ำนวน 6 ครัง้
2.2 ด้านเปิดกว้างและเชือ่ มโยง ประกอบ
ด้วยกิจกรรม จ�ำนวน 124 ครัง้ ดังนี้
2.2.1 การสร้างงานสร้างอาชีพให้ผกู้ ระท�ำ
ผิดร่วมกับภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 17 ครัง้
2.2.2 การอบรมให้ความรูเ้ พือ่ ส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน จ�ำนวน 107 ครั้ง โดยแบ่งเป็นประเภท
กิจกรรม 7 ด้าน ดังนี้
1) การช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในภารกิ จ
คุมประพฤติ จ�ำนวน 57 ครัง้
2) การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
จ�ำนวน 14 ครัง้
3) การเสริมสร้างแนวร่วมและป้องกันปัญหา
อาชญากรรม จ�ำนวน 19 ครัง้
4) การสร้ า งการรั บ รู ้ ก ฎหมายที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต
ประจ�ำวัน ภารกิจ กองทุนยุติธรรมการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมาย การเข้าถึงบริการภาครัฐและ
ช่องทางการขอรับบริการงานยุตธิ รรมและการไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท จ�ำนวน 14 ครัง้
5) การเผยแพร่ความรูใ้ ห้นกั เรียน จ�ำนวน 1 ครัง้
6) ค่ายจริยธรรม จ�ำนวน 1 ครัง้
7) การน�ำศาสนาสูช่ มุ ชน จ�ำนวน 1 ครัง้
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3.3 การด� ำ เนิ น งานตามโครงการเสริ ม สร้ า งความยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและแสวงหา
วิ ธี ก าร โดยการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มคิ ด
ร่วมท�ำ ร่วมตัดสินใจในการลดความรุนแรงและ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กรมคุมประพฤติซงึ่ เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำความผิด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
และได้มีการด�ำเนินการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่ เด็ ก และเยาวชน
ผู ้ ไ ด้ รั บ การพั ก การลงโทษหรื อ ลดวั น ต้ อ ง
โทษจ� ำ คุ ก โดยเฉพาะคดี ย าเสพติ ด ซึ่ ง เป็ น
กลุ่มเสี่ยง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ไม่ ส งบในจั ง หวั ด ชายแดนใต้ โดยน� ำ หลั ก
ศาสนาและวิถีชีวิตภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม
มาปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและทัศนคติของผูก้ ระท�ำผิด
เพื่อไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ และไม่เข้าไปมีส่วน
เกีย่ วข้องกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานยุตธิ รรมเพือ่ การสร้างความเป็นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุน การแก้ไข
ปั ญ หาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ข องรั ฐ บาลและ
เป็ น การอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชน
จ�ำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมค่ายแก้ไขฟืน้ ฟูผถู้ กู คุมความประพฤติ
(ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นการแก้ไขฟื้นฟู
ผูถ้ กู คุมความประพฤติทเี่ ป็นผูใ้ หญ่ เด็ก และเยาวชน
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
ในคดียาเสพติด ซึ่งเป็นผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ที่ มี ค วามเสี่ ย งในระดั บ ปานกลางและระดั บ สู ง
ทีผ่ า่ นการประเมินกาย จิต สังคมและแบบคัดกรอง

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการน�ำหลักศาสนา
และวิถชี มุ ชนมาปรับทัศนคติ รวมทัง้ การอยูร่ ว่ มกัน
ในชุมชนเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่าง
ปกติสขุ มีอาชีพ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
2. กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ให้ อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติมสี ว่ นร่วมในการดูแลผูก้ ระท�ำผิดในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการอบรมให้ความรูแ้ ก่
อาสาสมัครคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากอธิบดีกรมคุมประพฤติให้ทำ�
หน้าทีช่ ว่ ยเหลือพนักงานคุมประพฤติ เพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟู
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผูก้ ระท�ำผิดในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทัง้ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ในพืน้ ทีใ่ นการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่
ผูก้ ระท�ำผิดและผูต้ อ้ งขังในคดีความมัน่ คงในจังหวัด
ชายแดนใต้
3. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ติดตามผลการ
ด�ำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการประชุม
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในส่วนกลางและผู้ปฏิบัติ
ในพืน้ ทีเ่ พือ่ รวบรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน และก�ำหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ผลการ
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ด�ำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อน�ำไปก�ำหนดแนวทางและ
วิธกี ารด�ำเนินงานในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสอดคล้องกับวิถี
ชุมชน และบริบทของพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
4. การจ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ ป ระสานงานชุ ม ชน
เป็นการจ้างบุคคลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด ได้แก่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีบริบรู ณ์ มีถนิ่ พ�ำนัก/
ภูมลิ ำ� เนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีประสบการณ์
ท�ำงานพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นต่อการท�ำงาน
พัฒนาชุมชน และพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
กรมคุมประพฤติในการศึกษาข้อมูล ประสานความ
ร่วมมือ เสาะแสวงหาข้อมูลชุมชน สร้างบรรยากาศ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หารวมทั้ ง พั ฒ นาให้ เ ป็ น ชุ ม ชน
แห่งการเรียนรูท้ เี่ ปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ผลการด�ำเนินงาน
1. กิ จ กรรมค่ า ยแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ผู ้ ถู ก คุ ม
ความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดนภาคใต้)
1.1 มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข
ฟื้นฟูฯ จ�ำนวน 628 ราย ได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีด่ ขี นึ้ โดยมีผลดังนี้
- ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ คุ ม ประพฤติ
เสร็จสิ้นแล้ว จ�ำนวน 591 ราย แยกเป็นผู้ถูกคุม
ความประพฤติทปี่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข จ�ำนวน 579 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.90 และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ จ�ำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.10
- ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
คุมประพฤติ จ�ำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 5.89
1.2 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข
ฟืน้ ฟูฯ ได้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์
เช่น การน�ำไปประกอบอาชีพ อาทิเช่น การท�ำ
น�ำ้ ยาล้างจาน เลีย้ งผึง้ ท�ำถ่านหุงข้าว เลีย้ งปลาดุก
ช่างตัดผม และเปิดร้านค้าโรตี เป็นต้น

2. กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม ให้ อ าสาสมั ค ร
คุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท�ำผิด
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 766 คน สามารถ
น�ำความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั ไปติดตาม ดูแล
ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่ ผ ่ า นค่ า ยแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู ฯ
จากจ�ำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้) จ�ำนวน 375 คดี คิดเป็นร้อยละ 59.71
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล
การด� ำ เนิ น งานตามโครงการเสริ ม สร้ า งความ
ยุตธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกิจกรม
คุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริหาร
และเจ้าในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด�ำเนินการในพืน้ ที่
รวมทั้ง รวบรวมวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน เพื่อ
น�ำไปก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมทัง้ ส�ำนักงานคุมประพฤติ ได้มกี าร
หารือ และก�ำหนดแนวทางประสานความร่วมมือกับ
ผูแ้ ทนหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตาม ดูแลผูก้ ระท�ำผิด
และสนับสนุนทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
4. การจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน
ส�ำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทัง้ 4 ส�ำนักงานได้มกี ารจัดจ้างเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงาน
ชุมชน ระยะเวลา 12 เดือน รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 16 คน
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานความ
ร่วมมือกับชุมชน ท�ำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในชุมชนประเมินความต้องการเกี่ยวกับ
ชุมชน พัฒนากระบวนการปฏิบตั งิ านบริหารจัดการ
ปัญหาและข้อขัดแย้ง สร้างบรรยากาศในการแก้ไข
ปัญหาข้อขัดแย้ง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพระหว่าง
ส�ำนักงานคุมประพฤติศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
ประชาชนในพืน้ ที่
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4. การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 ผลงานส�ำคัญในเชิ งผลสัมฤทธิ์ เรื่อง “การลาผ่านระบบออนไลน์”

เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กรมคุมประพฤติ
ได้ก�ำหนดให้ข้าราชการทุกระดับ/ลูกจ้างประจ�ำ/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว ภายในสังกัด
ทั่วประเทศเริ่มใช้งานการลาผ่านระบบออนไลน์
ในประเภท ลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาพักผ่อน
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (Departmental Personnel Information
System - DPIS) เพือ่ เพิม่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการขออนุญาตลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรการลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และการใช้ระบบสารสนเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการน�ำระบบดิจิทัลมา
สนับสนุนการท�ำงาน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็น Probation
4.0 “ด้าน Progressive” ซึง่ กรมคุมประพฤติ ได้จดั ท�ำ
คูม่ อื จ�ำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. คู่มือการลาออนไลน์ผ่านโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
2. คูม่ อื การบันทึกวันท�ำการด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
ผูใ้ ช้งานลาผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย
1. ผูอ้ ำ� นวยการกอง/ส�ำนักงาน ซึง่ เป็นผูอ้ นุญาต
การลา
2. ข้าราชการ ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น
3. ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายเป็นผูต้ รวจสอบการลา

4. ข้าราชการผูป้ ฏิบตั งิ าน/ลูกจ้างประจ�ำ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างชัว่ คราว ซึง่ เป็นผูข้ ออนุญาตลา
วัตถุประสงค์ของการลาออนไลน์ผา่ นโปรแกรม
ระบบ DPIS ดังนี้
1. เพือ่ ให้การขออนุญาตลาป่วย ลากิจส่วนตัว
และลาพั ก ผ่ อ น ของบุ ค ลากรกรมคุ ม ประพฤติ
เป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว
2. เพือ่ ให้กรมคุมประพฤติสามารถใช้โปรแกรม
ระบบ DPIS ได้อย่างคุม้ ค่า และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานและบุ ค ลากรในสั ง กั ด
กรมคุ ม ประพฤติ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รสู ่ ยุ ค
Probation 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
และน�ำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
เปรียบเทียบการยืน่ ใบลาแบบเก่าและการยืน่
ใบลาแบบใหม่
1. การยื่ น ใบลาแบบเก่ า ได้ ใ ช้ แ บบฟอร์ ม
กระดาษ
2. การยืน่ ใบลาแบบใหม่ เป็นการลดกระดาษ
ซึง่ เป็นต้นทุนการผลิต สามารถยืน่ ผ่านระบบ DPIS
ของส�ำนักงาน ก.พ. ซึง่ เป็นโปรแกรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
3. การยืน่ ใบลาแบบใหม่ผขู้ ออนุญาตลาสามารถ
ดูประวัตกิ ารลาของตนเองได้ทนั ทีทผี่ อู้ นุญาตการลา
อนุญาตให้ลา

ขัน้ ตอนการท�ำรายการลาออนไลน์
ผู ้ขออนุญาตลา

ผู ้ตรวจสอบการลา

ผู บ้ งั คับบัญชาชัน้ ต้น

ผู ้อนุญาตการลา
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ประโยชน์ของการน�ำระบบลาออนไลน์มาใช้
1. สามารถขับเคลื่อนงานและบริการด้วย IT
โดยใช้งานผ่าน INTERNET ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
PC เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หรือโทรศัพท์
มือถือ ท�ำให้สะดวก ถูกต้อง มีความรวดเร็ว
2. ปรับรูปแบบการท�ำงานให้ทันสมัย โดยได้
มีการปรับปรุงระบบการท�ำงาน ได้สร้างฐานข้อมูล
การลาในระบบ DPIS

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ และลด
ปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
4. ผู ้ ข ออนุ ญ าตลาสามารถดู ป ระวั ติ ก ารลา
ได้ด้วยตนเอง
5. ผู้ขออนุญาตลา ผู้ตรวจสอบการลา ผู้บังคับ
บัญชาชั้นต้น ผู้อนุญาตลา สามารถท�ำรายการ
เกี่ยวกับการลาช่วงวันเวลาใดก็ได้ที่มี INTERNET

สรุ ปสถิติท�ำรายการลาออนไลน์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทการลา
กลุ่มเป้าหมาย

1. ข้าราชการ

ลาพักผ่อน
(ครัง้ )

ลาป่ วย
(ครัง้ )

ยอดรวม
(ครัง้ )

ลากิจ
(ครัง้ )

1,799

1,399

104

3,302

296

222

7

525

3. พนักงานราชการ

2,485

2,030

105

4,620

4. ลูกจ้างชั่วคราว

587

576

41

1,204

5,167

4,227

257

9,651

2. ลูกจ้างประจ�ำ

รวม

88
ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

4.2 การปรับเปลี่ยนการปฏิบตั งิ านโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

การพั ฒ นาระบบงานและระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้อง
รองรับมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านได้ รวมทัง้ การให้บริการในรูปแบบ
e-Service และสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน
ของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมคุ ม ประพฤติ
ได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลา สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการลดปริมาณการใช้
กระดาษ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารบริหาร
งานและการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
ซึ่งที่ผ่านมากรมคุมประพฤติ ได้มีการปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานโดยการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านใน หลายรูปแบบ ด้วยกัน คือ
1. ระบบส�ำนวนดิจทิ ลั
การปฏิ บั ติ ด ้ า นส� ำ นวนคดี ข องพนั ก งาน
คุมประพฤติ ทัง้ ในภารกิจงานสืบเสาะและพินจิ ภารกิจ
งานควบคุ ม และสอดส่ อ ง จะจั ด ท� ำ ในรู ป แบบ
กระดาษ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาประสบปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ ง
ในบางประการ เช่น สถานทีส่ ำ� หรับจัดเก็บส�ำนวน
คดี ซึ่งหลาย ๆ ส�ำนักงานมีการเช่าอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จัดเก็บส�ำนวนคดี การสืบค้นส�ำนวนคดีเก่า
ต้องใช้เวลานาน ฝุ่นละอองจากกระดาษ ปริมาณ
กระดาษในการจัดท�ำรายงาน เป็นต้น จากทีก่ ล่าวมา
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มา
สนับสนุนการจัดท�ำส�ำนวนคดีไร้กระดาษ โดยจัดท�ำ
แบบฟอร์มส�ำนวนคดีทกุ แบบฟอร์มให้อยูใ่ นรูปไฟล์
ดิ จิ ทั ล พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถใช้ ง านได้
ทุกสถานที่ เข้าถึงระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน มีระบบการแจ้งเตือน
กรณี มี ก ารมอบหมายคดี ใ หม่ แจ้ ง เตื อ นกรณี
ครบก�ำหนดส่งรายงาน แจ้งเตือนกรณีผู้ถูกคุม

ความประพฤติไม่มาตามนัดหมาย ช่วยให้พนักงาน
คุ ม ประพฤติ สามารถบริ ห ารจั ด การส� ำ นวนคดี
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ช่ ว ยลดปั ญ หา
ขาดแคลนสถานที่จัดเก็บส�ำนวนคดี ลดระยะเวลา
การสืบค้นส�ำนวนคดี ลดปริมาณการใช้กระดาษ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในและนอกสถานที่
ส�ำนักงาน ปัจจุบันได้ทดลองใช้งานในส�ำนักงาน
คุมประพฤตินำ� ร่อง จ�ำนวน 3 แห่ง คือ ส�ำนักงาน
คุ ม ประพฤติ ก รุ ง เทพมหานคร 4 ส� ำ นั ก งาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และส�ำนักงาน
คุมประพฤติจงั หวัดสมุทรสงคราม
2. ระบบ Application Mobile
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กรมคุมประพฤติ
มีหลากหลายช่องทาง เช่น แผ่นพับ วารสาร เว็บไซต์
เป็นต้น ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
กรมคุมประพฤติได้ในระดับหนึ่ง แต่ด้วยปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว อุปกรณ์แบบพกพา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และสามารถสื่อสาร
ถึ ง ผู ้ รั บ บริ ก ารได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา
กรมคุมประพฤติ เล็งเห็นความส�ำคัญของอุปกรณ์
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ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั่ น หรื อ ระบบ
สารสนเทศเพื่อให้รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์
พกพา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เพือ่ ให้บริการพนักงาน
คุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมี
Mobile Application จ�ำนวน 2 ระบบ ทีจ่ ะเปิด
ให้บริการภายใต้ชอื่ Smart DOP และ คุมประพฤติ
• Smart DOP เป็น Mobile Application
ส�ำหรับพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ช่ ว ยให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถรั บ ข้ อ มู ล
แจ้งเตือนจากระบบสารสนเทศงานคุมประพฤติเพือ่
ให้บริการแบบดิจทิ ลั และการร้องขอการเปลีย่ นแปลง
นัดรายงานตัวจากผูถ้ กู คุมความประพฤติ สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลคดีทอี่ ยูใ่ นความรับผิดชอบได้ทกุ ที่
ทุกเวลา
• คุมประพฤติ เป็น Mobile Application
ส�ำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถส่งข้อมูล
ขอเลื่อนนัดหมายไปยังพนักงานคุมประพฤติได้
สะดวกรวดเร็ว มีการแจ้งเตือนให้มารายงานตัวตาม
ก�ำหนดนัดหมาย นอกจากนีผ้ ถู้ กู คุมความประพฤติ
สามารถตรวจสอบสถานะด้านคดีของตนเอง เช่น
การตรวจสอบการมาตามนัดหมาย การตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการแก้ไขฟืน้ ฟู เป็นต้น
3. ระบบ Kiosk เป็นช่องทางบริการส�ำหรับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการรายงานตัว กรณี
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีการจ�ำแนกอยู่ในระดับ
เสีย่ งต�ำ่ ซึง่ สามารถกรอกข้อมูลการมารายงานตัว
ผ่านตู้ Kiosk ทีต่ ดิ ตัง้ อยูใ่ นส�ำนักงานคุมประพฤติได้
รวมทัง้ สามารถแจ้งความประสงค์ผา่ นตู้ Kiosk เพือ่
ขอรับการสงเคราะห์ ได้อกี ด้วย
4. ระบบสารสนเทศทีช่ ว่ ยลดการใช้กระดาษ
4.1 e-Meeting เป็นการน�ำแนวคิดเรื่อง

การแปลงเอกสารให้อยูใ่ นรูปแบบไฟล์ดจิ ทิ ลั การน�ำ
เทคโนโลยี QR-Code เป็นช่องทางในการเข้าถึงไฟล์
เอกสาร การจัดท�ำ e-Form ส�ำหรับประเมินความ
พึงพอใจ การจัดท�ำแบบส�ำรวจแจ้งความประสงค์
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง การจั ด หาแท็ บ เล็ ต
ส� ำ หรั บ เปิ ด ไฟล์ เ อกสารประกอบการประชุ ม
การจดบันทึก รวมทัง้ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การสืบค้นข้อมูลประกอบการเสนอความเห็นต่อที่
ประชุม จากการน�ำเทคโนโลยีดงั กล่าวมาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้
กระดาษในการจัดท�ำเอกสารประกอบการประชุม
ในระยะเวลา 1 ปี สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8,000 แผ่น
4.2 รั บ ทราบประมวลจริ ย ธรรม ตามที่
กรมคุ ม ประพฤติ แจ้ ง และชี้ แ จงให้ ข ้ า ราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการในสังกัดได้รบั
ทราบสาระส�ำคัญของประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวลงลายมือ
รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ตามทีก่ ำ� หนดในข้อ 20(2) แห่งประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และแจ้งกลับมายังกลุ่มงาน
คุม้ ครองจริยธรรมเป็นระยะ ๆ ซึง่ กรมคุมประพฤติ
ได้ปรับปรุงการน�ำเข้าข้อมูลการรับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์
เพื่อให้กรมคุมประพฤติมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย
สอดคล้องกับนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 4P
โดยเฉพาะ Progressive เร่งพัฒนาระบบงานให้
ทันสมัย ด้วยการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลือ่ นการ
ท�ำงานและการให้บริการ ดังนัน้ เพือ่ ให้การการน�ำ
เข้าข้อมูลการับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนสามารถด�ำเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว
สะดวก มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ ค่า ลดขัน้ ตอน
การด�ำเนินงาน และลดค่าใช้จา่ ยงบประมาณ อาทิ
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ค่ากระดาษ ค่าบริการทางไปรษณีย์ และเพื่อเข้า
สูย่ คุ คุมประพฤติ 4.0 หรือ Probation 4.0 จึงได้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการรับทราบประมวลจริยธรรม
ผ่านระบบออนไลน์
4.3 การลาออนไลน์ผา่ นระบบ DPIS จากเดิม
การขออนุญาตลาราชการ จะใช้แบบฟอร์มในรูปแบบ
กระดาษ ยื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยจะต้อง
จัดท�ำเอกสารเสนอไปตามล�ำดับชัน้ การจัดท�ำเอกสาร
ใบลาจะต้องเข้ามาด�ำเนินการในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน
เป็นส่วนใหญ่ กอง/ส�ำนัก จะต้องจัดท�ำรายงานสรุป
วั น ลาและจั ด ส่ ง ให้ ก องบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ทุ ก สิ้ น เดื อ น ซึ่ ง จากการน� ำ ระบบสารสนเทศ
การบริการทรัพยากรบุคคล (DPIS) เข้ามาใช้งาน
และได้จดั ท�ำฐานข้อมูลบุคลากรของกรมคุมประพฤติ
ขึน้ ช่วยให้ขา้ ราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
สามารถตรวจสอบประวัติของตนเองผ่านระบบ
ดังกล่าว ได้แบบ Real time กองบริหารทรัพยากร
บุคคลจึงได้เปิดการใช้งานระบบ DPIS ในส่วนของ
การลาออนไลน์ ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในการยืน่ ลาราชการ
แบบออนไลน์ ซึง่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการยืน่
ใบลาแบบออนไลน์ ได้จากทุกสถานที่ ทุกเวลา และ
ผูบ้ งั คับบัญชา สามารถอนุมตั /ิ อนุญาต ได้โดยผ่าน
สมาร์ทโฟน ท�ำให้การลาราชการ สามารถท�ำได้งา่ ย
และรวดเร็ว ยิง่ ขึน้
4.4 การท�ำแบบส�ำรวจและแบบสอบถาม
ในรูปแบบออนไลน์ โดยการน�ำเทคโนโลยี google
form เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินการ ใช้สร้างฟอร์ม
หรือแบบสอบถามในหลาย ๆ รูปแบบ ท�ำให้นำ� ไป
ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ท�ำข้อสอบ ท�ำแบบ
ส�ำรวจ ท�ำแบบลงทะเบียนในการประชุม google
form เป็นโปรแกรมทีไ่ ม่มคี า่ ใช้จา่ ย และใช้งา่ ยแล้ว
โดยแบบสอบถามหรือแบบส�ำรวจทีส่ ร้างขึน้ สามารถ

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

ส่งถึงผูร้ บั ได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรือใส่ลงิ ค์
ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอีเมล์ หรือส่งไปยังสมาร์ทโฟน
ได้ทนั ที และทีผ่ า่ นมาหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
ได้นำ� google form มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ลดค่าใช้จา่ ย
ลดปริมาณการใช้กระดาษ และสามารถน�ำข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลได้ทนั ที
5. การ รับ-ส่ง ข้อมูลระหว่างศาลยุตธิ รรมและ
ส�ำนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ร่วมมือกับ
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ในการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเชือ่ มโยงข้อมูลในการสืบเสาะและพินจิ การ
คุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยการน�ำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการ
รับส่งรายงานและเอกสารในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องระหว่าง
ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมกับกรมคุมประพฤติ เป็นการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม
ให้กบั ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดระยะเวลา
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและ
กรมคุมประพฤติ ทัง้ ยังลดทรัพยากรภาครัฐ โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปการส่งเอกสารรายงานจากกระดาษ
เป็นการรับ-ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทน
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเอกสาร และค่ากระดาษ
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ยังได้พฒ
ั นาระบบการ
สืบค้นข้อมูลคดีงานควบคุมและสอดส่อง ให้กับ
ศาลยุติธรรม ได้สืบค้นข้อมูลคดีงานควบคุมและ
สอดส่องส�ำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินคดี
โดยได้ ก� ำ หนดรหั ส การเข้ า ใช้ ง านระบบให้ กั บ
ศาลยุตธิ รรมทัว่ ประเทศ
6. ระบบสารสนเทศคืนคนดี
นโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาระบบและ
วิธกี ารปฏิบตั ใิ นการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นเด็ก
และเยาวชน และผูใ้ หญ่ ให้มคี วามหลากหลายและ
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เหมาะสม อันจะท�ำให้ผู้กระท�ำผิดได้รับโอกาสใน
การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย และสามารถกลับตัวเป็น
พลเมืองดีไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ อีก รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมได้ มี น โยบายให้ จั ด ท� ำ
โครงการคื น คนดี สู ่ สั ง คม และได้ ม อบหมายให้
ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ และมี
ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะท�ำงาน ซึง่ มีผแู้ ทนจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในกระบวนการยุตธิ รรมและภายนอก
กระทรวง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและ
คุ ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน กรมราชทั ณ ฑ์
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กรมจัดหางาน มูลนิธพิ นั ธกิจ
เรือนจ�ำคริสเตียน เป็นต้น ร่วมเป็นคณะท�ำงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ผู้เข้ารับ
การฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ผู ้ ถู ก คุ ม

ความประพฤติ และผูพ้ น้ จากการคุมความประพฤติ
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ให้มโี อกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด�ำรงชีวติ ได้อย่างปกติสขุ โดยไม่หวนกลับไป
กระท� ำ ผิ ด ซ�้ ำ ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
กรมคุมประพฤติ ได้รบั โอนภารกิจงานจากส�ำนักงาน
กิ จ การยุ ติ ธ รรมให้ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการ
ด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสู่สังคม จึงได้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศคืนคนดีสสู่ งั คม และจัดท�ำ
ฐานข้อมูลคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามโครงการคืนคนดี
สู่สังคม โดยใช้งานร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน คือ
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถน�ำมาใช้การตัดสินใจในเชิงบริหารต่อไป

4.3 ZERO COPY การยกเลิกส�ำเนาเอกสารราชการ

ตามนโยบายรั ฐ บาล ที่ ต ้ อ งการให้ ภ าครั ฐ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นประโยชน์
การอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนเป็ น
ส�ำคัญ ตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ซึ่งมีเจตนารมณ์ผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน
ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การท�ำธุรกรรม
ต่าง ๆ กับภาครัฐให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น และ
ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 ค�ำสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การท�ำธุรกรรม
กับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน
ก.พ.ร.) ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เร่งด�ำเนินการ

“โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่ อ การให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ” และ “การยกเลิกส�ำเนาเอกสารราชการ
(No Copy)” เพื่ อ ลดภาระประชาชนเมื่ อ ต้ อ ง
ติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ และมีการ
เก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น
ความพึ ง พอใจของประชาชนผู ้ รั บ บริ ก ารจาก
หน่วยงานของรัฐในเชิงลึก เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การวิ เ คราะห์ ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น จากนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น กรมคุมประพฤติ ได้มีการด�ำเนินการแจ้ง
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติด�ำเนินการ
ปักหมุดจุดให้บริการประชาชนทั่วประเทศจ�ำนวน
119 แห่ ง รวมทั้ ง จั ด ท� ำ แนวทางให้ ย กเลิ ก การ
เรียกส�ำเนาเอกสารราชการจากประชาชนในการ
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ติดต่อราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ ได้ด�ำเนินการยกเลิกการเรียก
ส� ำ เนาเอกสารที่ราชการออกให้ครบทุกหน่วยงาน
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติ ได้มกี ารพัฒนาโปรแกรม
อ่านบัตรประชาชน (Dop Smart Card) ส�ำหรับอ่าน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

ข้อมูลจากบัตรประชาชนของผูม้ ารับบริการ ส�ำหรับ
จั ด เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน ซึ่ ง สอดรั บ กั บ นโยบาย
การยกเลิ ก การเรี ย กส� ำ เนาเอกสารราชการ
จากประชาชนในการติดต่อราชการด้วย

5. การพัฒนาบุ คลากร
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
ระบบราชการต้องปรับตัวให้ทนั และรองรับกับการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา ดังนัน้ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายให้แต่ละส่วน
ราชการต้องเผชิญกับปัญหาและเตรียมตัวรับกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการสรรหา
พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะ
สูงไว้ในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ประกอบกับปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีนโยบาย
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ เ ป็ น มื อ อาชี พ
โดยต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดระบบ
การบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปธรรม และมีทศิ ทาง
การพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยเน้ น องค์ ค วามรู ้ ใ นเชิ ง
วิชาการ มาตรฐานงาน และมาตรฐานสากล รวมถึง
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ ต้องเน้นการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างทัศนคติที่มีต่อ
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในเชิ ง บวกเพื่ อ การแก้ ไ ขฟื ้ น ฟู
รวมทั้ ง องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี
ด้านการท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้บุคลากร
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ด้ ว ยเหตุ นี้ กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นา
บุ ค ลากรให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงภายใต้ โ ลก
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยการเชื่ อ มต่ อ แบบดิ จิ ทั ล โดยการ

ปรั บ เปลี่ ย นบทบาท วิ ธี คิ ด และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน
รวมถึ ง การพั ฒ นาความรู ้ ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ
จึงได้ด�ำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมคุมประพฤติ ดังนี้
5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน
คุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) และรุ่นที่ 39
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้พนักงานคุมประพฤติ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ กฎหมายเกี่ ย วกั บ งาน
คุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
รวมถึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายและแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดอย่างมีคณ
ุ ภาพและเป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น ตลอดจนได้ รั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมองค์กร รวมทัง้ การหล่อหลอม
ความรัก ความสามัคคี และการเสริมสร้างสัมพันธ์
ภาพระหว่างผูเ้ ข้ารับการอบรม อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประสานความร่วมมือในการท�ำงานต่อไป
โดยการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานคุมประพฤติ
รุ่นที่ 38 (คนพิการ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30
ตุ ล าคม 2561 ประกอบด้ ว ยพนั ก งานราชการ
(คนพิการ) ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่
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จ�ำนวน 10 คน ซึ่งใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดย
วิธีการฟังบรรยาย ผ่านสื่อวีดีทัศน์ และมีวิทยากร
จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาให้ ค� ำ ชี้ แ นะและ
ตอบข้อซักถามภายหลังจากชมการบรรยายผ่าน
สื่อวีดีทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

และโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร พนั ก งาน
คุมประพฤติ รุ่นที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20
กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยรูปแบบ
การฝึกอบรมใช้วิธีการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย กลุ ่ ม ข้ า ราชการและพนั ก งาน
ราชการ ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่
จ�ำนวน 70 คน
ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ท�ำให้
กรมคุมประพฤติมีพนักงานคุมประพฤติที่มีความ
พร้อมก่อนการปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เทคนิค ทักษะ
ทัศนคติ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การบังคับ
ใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด สามารถ
น�ำไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคุมประพฤติที่ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน
ให้แก่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติที่ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง ใหม่ ให้ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นบทบาท
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการบริหารหน่วยงาน ตลอดจน
มีมมุ มองและวิสยั ทัศนท กี่ วา งไกล สามารถสรา งสรรค
รู ป แบบการบริ ห ารงานในยุ ค probation 4.0
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานคุมประพฤติทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งใหม่ มีความรู
ความเข้ า ใจและทั ก ษะในการท� ำ งาน จนเป็ น
ผู้มีความรอบรู้ในงานทุกสาขา สามารถบริหารงาน
ตามหลั ก การและเทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การ
ส�ำนักงานยุคใหม่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรได้
กรมคุมประพฤติจงึ ได้จดั โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติทดี่ ำ� รงต�ำแหน่ง
ใหม่ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 โดยมี
กลุ ่ ม เป้ า หมายเป็ น ข้ า ราชการที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558 เป็นต้นไป จ�ำนวน 45 คน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน พร้อมทั้ง
ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กับประเทศไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์
มีความส�ำคัญกับประเทศไทยและปวงชนชาวไทย
มาตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั สถาบันพระมหากษัตริย์
เป็ น สถาบั น ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ
ประชาชนรวมทั้งประชาชนคนไทยให้ความเคารพ
และเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ต ลอดมา
พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทยทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อย่างมาก และทรง
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ประชาชนและนานา
ประเทศให้การยอมรับ ดังนั้น กรมคุมประพฤติ
จึ ง จั ด โครงการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
กับประเทศไทย เพือ่ ให้บคุ ลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ
มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถาบั น ชาติ แ ละ
ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อต้องการปลูกจิตส�ำนึก
ของความเป็นไทยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความ
เป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรู้ส�ำนึกในการที่จะปกป้อง
สถาบั น ชาติ ศาสนา และเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพือ่ เป็นการสร้างความรัก
ความสามั ค คี ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น แก่ บุ ค ลากรภายใน
กรมคุมประพฤติ โดยจัดขึน้ ในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2562
มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ เป็นบุคลากรกรมคุมประพฤติ
สั ง กั ด ส่ ว นกลาง (ยกเว้ น ศู น ย์ ฟ ื ้ น ฟู ฯ ปั ต ตานี )
รวมจ�ำนวน 150 คน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

ทั้งนี้ จากการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ท�ำให้
บุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และร�ำลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์
ตลอดจนมี จิ ต ส� ำ นึ ก ในการปกป้ อ งสถาบั น
ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
5.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ ก� ำ หนดนโยบาย
Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์สำ� คัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นประเทศ
ไปสู่จุดหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ บุคลากรของกรมคุมประพฤติในฐานะกลไก
ขับเคลือ่ นองค์กรทีส่ ำ� คัญ ต้องปรับเปลีย่ นบทบาท
วิธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั งิ าน ไม่ยดึ ติดกับกรอบความคิด
หรือรูปแบบการท�ำงานแบบเดิม โดยให้อสิ ระในการ
ท�ำงาน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อ
ผลส�ำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการต่อ
ยอดการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ประยุ ก ต์ แ ละใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเต็มที่
ตลอดจนยกระดับตนเองให้มีสมรรถนะที่จ�ำเป็น
ต่อการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จึงได้จดั โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ 4.0 ขึน้ ระหว่างวันที่
17 – 18 มิถนุ ายน 2562 โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็น
ข้าราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 50 คน
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ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ท�ำให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศไทย
4.0 รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด
วิธปี ฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าว ตลอดจน
สามารถพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของตนเอง
และน� ำ ความรู ้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท� ำ งานเพื่ อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
5.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบตั งิ าน
ธุรการ รุน่ ที่ 7 และรุน่ ที่ 8
เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านธุรการ
กรมคุมประพฤติ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/
หลั ก เกณฑ์ และเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง านใหม่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านธุรการ และงานด้าน
อืน่ ๆ อย่างมีคณ
ุ ภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน โดยเน้นการเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง ทัง้ นี้ การฝึกอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบตั งิ านธุรการ รุน่ ที่ 7 และ รุน่ ที่ 8 เป็นการฟังการ
บรรยายและฝึกปฏิบตั ิ ประกอบด้วยข้าราชการและ
พนักงานราชการผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในสายงานธุรการสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 102 คน ซึง่ ต้อง
ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน/ฝ่าย และ
ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบตั งิ านธุรการ
รุน่ ที่ 1 – 6 มาก่อน
โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบตั งิ านธุรการ
รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม
2562 ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในสายงานธุรการสังกัดส่วนกลางและ
คุมประพฤติภาค 1 – 3 จ�ำนวน 51 คน
และการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน
ธุรการ รุน่ ที่ 8 จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม

2562 ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ
ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในสายงานธุรการสังกัดคุมประพฤติภาค
4 - 9 จ�ำนวน 51 คน
ทัง้ นี้ การจัดฝึกอบรมทัง้ 2 หลักสูตรดังกล่าว
ผู้ปฏิบัติงานธุรการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับเทคนิคการปฏิบตั งิ านใหม่ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานธุรการและงานด้านอืน่ ๆ อย่างมี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

5.6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชี
เป็นโครงการทีม่ งุ่ เน้นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการเงิน
และบัญชีของกรมคุมประพฤติ มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ
และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างถูกต้อง สามารถ
น�ำไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ กรมคุมประพฤติจงึ ได้จดั โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีขนึ้ ระหว่าง
วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการต�ำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ และเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล ซึง่ เป็นผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี
ของหน่วยงาน และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร
ใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเงิ น และบั ญ ชี ม าก่ อ น
ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 52 คน

96
รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

ทัง้ นี้ ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชีได้รบั การ
พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร
งานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และการตรวจสอบ
ภายในได้อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

5.7 โครงการจัดท�ำแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรใหม คี วามพรอ มในทุก ๆ ด้าน
จึ ง จั ด ให้ มี ก ารท� ำ แผนฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
บุคลากรกรมคุมประพฤติขึ้น เพื่อให้มีแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและมี
แบบแผนสอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ตลอดจนครอบคลุมถึงเป้าหมาย
และแนวทางการด�ำเนินการตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ
รวมทั้งสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรตามความต้องการและความจ�ำเป็นทีแ่ ท้จริง
ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากร
กรมคุมประพฤติได้อย่างเหมาะสม อันจะท�ำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป กรมคุมประพฤติ
จึงได้การจัดโครงการฯ นีข้ นึ้ ระหว่างวันที่ 12 – 14
กั น ยายน 2562 โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
เป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน
48 คน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

ทัง้ นี้ จากการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ สามารถจัดท�ำแผนการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคคลกร กรมคุมประพฤติได้เป็นอย่างดี ท�ำให้
กรมคุมประพฤติ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ�ำเป็นทีแ่ ท้จริงในการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละทักษะ
ของบุคลากรกรมคุมประพฤติ
5.8 กรมคุมประพฤติลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีกลไกหลัก
ในการดูแลแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชนให้สามารถ
กลับตนเป็นคนดีของสังคม ด้วยเหตุนี้ บุคลากรของ
กรมคุมประพฤติจงึ จ�ำเป็นต้องมีความรูท้ งั้ ศาสตร์และ
ศิลป์ในการปฏิบตั งิ านคุมประพฤติ ซึง่ มีความซับซ้อน
และละเอียดอ่อน อีกทั้งต้องอาศัยประสบการณ์
ในการแสวงหาข้อเท็จจริง การคุมความประพฤติและ
ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ
จึงต้องได้รบั การพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับหลักอาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา ทีม่ ลี กั ษณะของการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและหลักการของต่างประเทศที่เป็น
สากล ผนวกกับหลักและองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน
คุมประพฤติของไทย อีกทัง้ ยังต้องมีการด�ำเนินการ
ศึกษาวิจยั อันจะน�ำมาซึง่ องค์ความรู้ แนวทางปฏิบตั ิ
ใหม่ ๆ ที่จะมาพัฒนางานคุมประพฤติได้ ดังนั้น
เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญ และพั ฒ นา
ขีดสมรรถนะบุคลากรให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
งานอย่างมืออาชีพ กรมคุมประพฤติจงึ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะ
ผูบ้ ริหารกรมคุมประพฤติ และอาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ทางวิ ช าการอื่ น ๆ จากคณะสั ง คมศาสตร์ แ ละ
กรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร
ทัง้ นี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มือทางวิชาการ (MOU) กับคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัน้ กรมคุมประพฤติ
จะได้รับความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการ
ศึกษา การวิจยั และพัฒนา การฝึกอบรม การสัมมนา
การประชุ ม ทางวิ ช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
การสนับสนุนทางการศึกษา งานวิจยั และกิจกรรม
5.9 เสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ผ่านระบบ Online
การเสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่าน
ระบบ Online เป็นการเสริมสร้างองค์ความรูเ้ กีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่บคุ ลากร
ในสังกัดทราบ และวัดผลการรับรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยการให้บุคลากร
(ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ�ำ) ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ตอบแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านระบบ Online โดยบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบเกีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 70 คะแนน และบุคลากร
ในแต่ละหน่วยงานต้องเข้าร่วมทดสอบไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
จากการท�ำแบบทดสอบของบุคลากรกรมคุมประพฤติปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
หน่วยงานทีต่ อ้ งท�ำแบบทดสอบ
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 131 หน่วยงาน
หน่วยงานทีท่ ำ� แบบทดสอบ
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 131 หน่วยงาน
บุคลากรทีท่ ำ� แบบทดสอบ
มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,930 คน
บุคลากรทีท่ ำ� คะแนนได้รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,823 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35
บุคลากรทีท่ ำ� คะแนนได้ตำ่� กว่าร้อยละ 70 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65
5.10 ผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ นของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
กรมคุ ม ประพฤติ ได้ ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม การใช้ แ ละก� ำ กั บ ดู แ ลการประพฤติ ข องผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
โดยก�ำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับ
บัญชาระดับส�ำนัก/กอง/ส�ำนักงาน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนสนับสนุนการคุมประพฤติ/ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ซึง่ การประเมินดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการเพิม่ มุงมองในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาบุคลากรในระดับผูบ้ งั คับบัญชาของผูบ้ ริหารองค์กร โดยมุง่ เน้นให้สอดคล้องกับความเป็นจริงทีเ่ กิด
ขึน้ ซึง่ การทีผ่ บู้ ริหารจะได้รบั รูค้ วามจริงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ต้องได้ขอ้ มูลจากผูท้ ใี่ กล้ชดิ กับผูบ้ งั คับบัญชาทีส่ ดุ ก็คอื ผูใ้ ต้
บังคับบัญชา ทัง้ นี้ การประเมินดังกล่าวถูกก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ ารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรม
คุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน/โครงการที่ 4 โดยก�ำหนดให้ขา้ ราชการ
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�ำคัญ

พนักงานราชการและลูกจ้างประจ�ำ ประเมินผลการประพฤติปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมของผูย้ งั คับบัญชา
ระดับส�ำนัก/กอง/ส�ำนักงาน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ นสนับสนุนการคุมประพฤติ/ศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด ของตน ผ่านระบบ Online หากผูบ้ งั คับบัญชาได้รบั คะแนนจากการประเมินดังกล่าว ร้อยละ
96 ขึน้ ไป จะได้รบั การประกาศยกย่องเป็น “ผูน้ ำ� ในการสร้างความผูกพันในองค์กร”

6. การพัฒนาคุณภาพชี วิตในการท�ำงาน (Quality of
Working Life) ของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งของ
คุณภาพชีวิตในการท�ำงาน (Quality of Working
Life) เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง เพราะบุคลากรในหน่วยงาน ถือว่าเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี า่ และมีความส�ำคัญต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก ดังนั้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และสร้างบรรยากาศภายในหน่วยงานทีเ่ หมาะสม
และเอื้อต่อการท�ำงาน ด้วยกิจกรรมการให้บริการ
และการช่วยเหลือส่งเคราะห์ตา่ ง ๆ สามารถช่วยเพิม่
ขวัญ ก�ำลังใจให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังช่วยเพิ่ม
ผลผลิตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตการท�ำงานที่ดี ท�ำให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังส่งผล
ต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรอีกด้วย
ในปี 2562 กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ มี กิ จ กรรม
การให้บริการ และการช่วยเหลือสงเคราะห์ตา่ ง ๆ
ดังนี้
6.1 โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ครั้งที่ 6
ประจ�ำปี 2562
วั น ที่ 9 มกราคม 2562 กรมคุ ม ประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มสวัสดิการ กองบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลได้ ก� ำ หนดจั ด โครงการไถ่ ชี วิ ต
โค-กระบือ ครัง้ ที่ 6 ประจ�ำปี 2562 ณ วัดบางบัวทอง
ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ข้ า ราชการ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ
ทั่ ว ประเทศ และบุ ค คลภายนอกที่ มี จิ ต ศรั ท ธา
ร่วมบริจาคเงินในการไถ่ชวี ติ โค-กระบือ รวมเป็นเงิน
ทัง้ สิน้ 105,929 บาท และสามารถไถ่ชวี ติ โค-กระบือ
ได้จำ� นวนทัง้ สิน้ 19 ตัว ประกอบด้วย ลูกโค-กระบือ

7 ตัว, แม่โค 8 ตัว แม่กระบือ 4 ตัว โดยทาง
วั ด จะด� ำ เนิ น การส่ ง มอบให้ กั บ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
วั ด บ้ า นด่ า น จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี และเกษตรกร
ในต่ า งจั ง หวั ด ที่ ท� ำ หนั ง สื อ เข้ า มา ซึ่ ง จะต้ อ งมี
การรับรองจากก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต.เกษตร
อ�ำเภอ/จังหวัด ว่าเป็นเกษตรกรที่ยากจนจริง ๆ
เมื่อมีใบรับรองดังกล่าวส่งมา วัดก็จะพิจารณา
แจกจ่าย โค-กระบือให้เกษตรกรผู้ยากจนน�ำไป
เลี้ยงดู ต่อไป

6.2 การส่งเคราะห์ ช่วยเหลือแก่สมาชิก
ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า ง
กรมคุมประพฤติ
ในปี พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้ให้การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ กรณีบิดา มารดา บุตร หรือสมาชิก
ถึ ง แก่ ก รรม โดยแสดงความเสี ย ใจด้ ว ยการ
วางพวงหรีดในการเคารพศพ และช่วยเหลือค่า
ใช้จ่ายงานศพ เป็นค่าวางพวงหรีด 46,297 บาท
และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายงานศพ 222,000 บาท
รวมแล้ ว เป็ น เงิ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 268,297 บาท
และช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น
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อันเกิดจากภัยพิบัติ : พายุปลาบึก เป็นเงินจ�ำนวน
39,200 บาท และได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประสบอุบัติเหตุ เป็นจ�ำนวนเงิน 10,000 บาท
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562
6.3 การจั ด บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ไข้ ห วั ด ใหญ่
จ�ำนวน 448 เข็ม
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มสวัสดิการ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้จัดบริการฉีดวัคซีน และให้
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรในสังกัด
กรมคุมประพฤติ เพื่อให้ความรู้พร้อมกับป้องกัน
การแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัด
ใหญ่ ณ ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ชั้น 6

6.4 การมี ส ่ ว นร่ ว มในการแข่ ง ขั น กี ฬ า
กระทรวงยุติธรรม
การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายในกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ประจ�ำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 มิถุนายน
2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร และ
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม The
Circle ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศู น ย์ รั ง สิ ต จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ซึ่ ง
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน
กระทรวงยุติธรรม ประจ�ำปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ มี ก ารออกก� ำ ลั ง กายเพื่ อ

สุขภาพ และเชื่อมสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน พร้อมกับเสริมสร้างความสามัคคี และ
ความเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกัน ในการแสดงให้เห็นถึง
ความเสียสละ อดทน ความสามัคคีของบุคลากร
ในหน่วยงาน และความคิดสร้างสรรค์
6.5 การจั ด กิ จ กรรมการแข่ ง ขั น โบว์ ลิ่ ง
เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน
หารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กรมคุมประพฤติได้จดั
กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ขึ้น ณ บลูโอริธีมแอนด์
โบวล์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ด้วยการ
ออกก�ำลังกายด้วยกิจกรรมการเล่นโบว์ลิ่ง เป็น
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ลดระดับความเครียด และ
ลดความเสี่ยงในเรื่องของปัญ หาสุขภาพได้เป็น
อย่างดี กรมคุมประพฤติได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการออกก�ำลังกาย การเล่นกีฬา
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพร่ า งกาย และจิ ต ใจ
ที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง มี ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจที่ ดี ใ นการ
ป ฏิ บั ติ ห น ้ า ที่ จึ ง ไ ด ้ ก� ำ ห น ด จั ด กิ จ ก ร ร ม
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจ�ำปี 2562 ประกอบกับ
เป็ น การหารายได้ เ ข้ า กองทุ น สวั ส ดิ ก าร
กรมคุ ม ประพฤติ และถื อ เป็ น โอกาสสร้ า ง
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน
และเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลือ่ น
ภารกิ จ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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ผู ้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

พันต�ำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู ้เชี่ ยวชาญกรมคุมประพฤติ

นางนงเยาว์ เขียวสอาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การสืบเสาะและพินิจ

นางประไพพร เมธาภรณ์พงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การควบคุมและสอดส่อง
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ผู ้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติ

นางสุดฤดี ศรีอรุณ

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
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ผู ้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้อ�ำนวยการ
กองพัฒนาการคุมประพฤติ

นายวีรพันธ์ พวงเพชร
เลขานุการกรม

นายเกียรติภูมิ จารุเสน

นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว
ผู้อ�ำนวยการ
กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
คุมประพฤติ

ผู้อ�ำนวยการ
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

นายวีรพันธ์ พวงเพชร

นางสาวจินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ

นางสาวสนธญา ภูจ่าพล

ผู้อ�ำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

เลขานุการกรม
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สนับสนุนการคุมประพฤติ

นายองอาจ จันทรมณี

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ผู ้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนิตยา ทัพพะรังสี
ผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู ้บริหารศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด

นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้ว

นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง

ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ปัตตานี
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ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นายมานิตย์ แก้วโสพรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1

นางสาวนิตยา คงสุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5

นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2

นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4

นางชนกพรรณ จินดามัง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6
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ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นางกัญญารัตน์ บุญส่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 8

นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 11

นายนพรุจ ตันมงคล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 10

นายธงชัย ไชยเดช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 12
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ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 1

นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี

นางสาวคริษฐ์ฐา เมืองสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี

นายร่มพงษ์ ผลวัฒนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี

นางชลาลัย ฤทธิรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ

นายสิทธิชัย ชิขุนทด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

นายสายยนต์ ปัญญาทา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายอารักษ์ วีระกะลัส

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี

นายบุญเลิศ คงหอม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงห์บุรี
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ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 2

นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชลบุรี

นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง

นางตะติมา นุ้ยฉิม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี

นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรี จ�ำนงค์ แก้วมาดีงาม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตราด

นางวริญญา สัมพันธรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี

นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก

นายถาวร กูลศิริ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระแก้ว

108
รายชื่ อ
คณะผู ้บริหาร

รายงานประจ�ำปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุ ติธรรม

ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 3

นางวราภรณ์ เปล่งแสง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา

สิบเอก มงคลไชย เทียนแนวนุ่ม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

นายสุทิน ไชยวัฒน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

นายปฏิญญา แกะกระโทก

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

นางสุนิสา เอมสมบุญ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
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ผู ้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติภาค 3

นางสิญา ทองดี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวกันฑ์จนา คิดนุนาม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

นางบุญเรือง กาฬเนตร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

นายปรัชญา ชัยวรานุรักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทัศน์ วิเชยละ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ

นางสาวลดาวัลย์ โรจนพานิช
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ
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นางเยาวดี พันธ์หินกอง

นางสาวนฤมล แสนทวีสุข

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาพล

นายเมธินทร์ ศรีชัย

นางศิริพร ผาสุขดี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

นายยุทธพร คุณารักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุดรธานี

นายวงศวัฒน์ ปัญญาวุฒิวงษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสกลนคร
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นายบัญชา หนูประดิษฐ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวิรัตน์ ศรีมงคล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมุกดาหาร

นางอ�ำไพ ชนะชัย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองคาย

นายวราวุธ คันธาเวช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์

นายประเสริฐ อินทรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบึงกาฬ

ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์ แก้วจินดา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเลย
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นางวันทนา คันธาเวช

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่

นายวีรชาติ จันทจร

นางดารุณี ชัยวรรณา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด

นางสุรีย์ ภู่เพชร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวระยอง เวียงลอ

นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
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นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดล�ำปาง

นายชัยศิษฏ์ วังแวว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางจิรพร เพิ่มพูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดแพร่

นายนพดล ศรีทาเกิด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดล�ำพูน
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นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวนงเยาว์ มูลเครือค�ำ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค์

นางชมนารถ ดิสสงค์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

นางจิราพร ศรีบูรพา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย

นายอุทัย ทะริยะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดก�ำแพงเพชร

นายชิด ปาค�ำมา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์
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นางสาวอรดี ใจชื่น

นายวสันต์ เภรีวิค

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

นายประหยัด ไม้แพ

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร

นางนิตยา ทรายทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก สาขาแม่สอด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตาก

นางราตรี เอียดคง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธานี
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นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม

นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี

นายอภัย เอียดบัว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี

นางดวงพร นิยะพัตร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบุรี

นางจ�ำเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบุรี

นายนพพร บ่ายแสง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม

นางนันทนิช ตรีเทพ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

นายวันชัย ชนาลังการ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสาคร
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นางนริศา ปานสอาด

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวณาขวัญ สีดาราษฎร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา

นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

นายคนอง รอดทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร
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นางสมใจ ธรรมเพชร

นายสนั่น ทองเนื้อขาว

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดภูเก็ต

นายศักย์ ดิษฐาน

นางสาวจันทกร ด�ำเนินผล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกระบี่

นางสาวกานต์สินี สุขสม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพังงา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระนอง
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นายบัญญัติ วงศ์สว่าง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา

นายนพดล นมรักษ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง

นางสุจิตรา รัตนเสวี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพัทลุง

นายธีรเดช แสงจันทร์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา สาขานาทวี

นางดวงจันทร์ ทองขาว

นายอธิพล มะหันตาพันธ์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนราธิวาส

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา

นายสัณฐาน รัตนะ

นายธีรพัทธ์ รอดความทุกข์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปัตตานี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล

หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่
หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต ก.ท.ม.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กรุงเทพมหานคร 1 ประจ�ำศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 2 ประจ�ำศาลแขวงพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร 3 ประจ�ำศาลแขวงธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 4 ประจ�ำศาลจังหวัดมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 5 ประจ�ำศาลแขวงพระนครใต้
กรุงเทพมหานคร 6 ประจ�ำศาลแขวงดุสิต
กรุงเทพมหานคร 7 ประจ�ำศาลอาญา
กรุงเทพมหานคร 8 ประจ�ำศาลอาญาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 9 ประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10 ประจ�ำศาลอาญากรุงเทพใต้
กรุงเทพมหานคร 11 ประจ�ำศาลเยาวชนและครอบครัว
กรุงเทพมหานคร 12 ประจ�ำศาลแขวงดอนเมือง

ภาค 2

ภาค 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นนทบุรี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ชัยนาท
สระบุรี
ปทุมธานี
ปทุมธานี สาขาธัญบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
สระแก้ว
นครนายก

ศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพ
ผู ้ติดยาเสพติด
1 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
2 ปัตตานี
เครื่องหมาย

แทนส�ำนักงานคุมประพฤติที่เป็นยุติธรรมจังหวัด

ภาค 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นครราชสีมา
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
นครราชสีมา สาขาพิมาย
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
สุรินทร์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์ สาขานางรอง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
ยโสธร
อ�ำนาจเจริญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ภาค 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ขอนแก่น
ขอนแก่น สาขาชุมแพ
ขอนแก่น สาขาพล
อุดรธานี
มหาสารคาม
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมพิ สิ ยั
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
หนองบัวล�ำภู
นครพนม
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย

ภาค 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เชียงใหม่
เชียงใหม่ สาขาฮอด
เชียงใหม่ สาขาฝาง
เชียงราย
เชียงราย สาขาเทิง
เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ล�ำปาง
แพร่
พะเยา
พะเยา สาขาเชียงค�ำ
แม่ฮ่องสอน
ล�ำพูน
น่าน

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

พิษณุโลก
พิษณุโลก สาขานครไทย
นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร
สุโขทัย
สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
พิจิตร
ตาก
ตาก สาขาแม่สอด
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี

ภาค 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ภาค 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สุราษฏร์ธานี สาขาไชยา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
ชุมพร
ชุมพร สาขาหลังสวน
ภูเก็ต
กระบี่
ระนอง
พังงา

ภาค 9
1
2
3
4
5
6
7
8

สงขลา
สงขลา สาขานาทวี
ตรัง
นราธิวาส
ยะลา
พัทลุง
ปัตตานี
สตูล
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