วิสยั ทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนา
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
อย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการ
กับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความปลอดภัย
ในชุมชน”

พันธกิจ (Mission)
แก้ไขและพัฒนาผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน
ด้วยระบบงานคุมประพฤติ
ขับเคลือ่ นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไข
และพัฒนาผูถ้ กู คุมความประพฤติ

ค่านิยม 6 ประการ
ความซือ่ สัตย์

คุณธรรม

สร้างโอกาส

I

M

O

Integrity

Morality

A

ตรวจสอบได้ / การรับผิดชอบ
Accountability

Opportunity

D
มุ่งมั่นพัฒนา
Development

P
การมีส่วนร่วม
Participation

วัฒนธรรมองค์กร
“มีความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้
ภายใต้คุณธรรม เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนา
สร้างโอกาสเพื่อปวงประชาแบบมีส่วนร่วม”

ธงกรมคุมประพฤติ

รูปแบบของธงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน�้ำเงินขอบนอกสีแดงและขอบในสีขาว
มีตราสัญลักษณ์สีขาวล้อมรอบด้วยอักษรสีแดงตัดขอบขาว
สีแดง หมายถึง ชาติ
สีขาว หมายถึง ศาสนา
สีน�้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

สารบัญ
สารอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

4
6

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
ประวัตคิ วามเป็นมากรมคุมประพฤติ
โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
กรอบอัตราก�ำลังกรมคุมประพฤติ
แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2564

9
12
13
14

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบตั ริ าชการ
ผลการด�ำเนินการตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลการปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจสอบภายในของกรมคุมประพฤติ

18

19
45
53

ส่วนที่ 3 รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม

56
60

ส่วนที่ 4 ผลงานสำ�คัญ
การน�ำเทคโนโลยีการประชุมทางจอภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ในระหว่างสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมการประกวดการท�ำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ
สรุปผลการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เพื่อเป็น
มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�ำคุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การด�ำเนินงานตามนโยบายการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจพิสูจน์และการสั่งใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
กรมคุมประพฤติกับการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�้ำในชุมชนผ่านกลไกการท�ำงาน
ของ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน” หรือศูนย์ JSOC
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
การด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมคุมประพฤติ
การจัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
e-Service การขอรับการสงเคราะห์
การพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการกรมคุมประพฤติ
การจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการกรมคุมประพฤติในยุค New Normal
งานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ

รายชื่อคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่

63
64
66
71

73
76
78
78
81
82
86
88

90
108

สารจากอธิบดีกรมคุมประพฤติ

การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติ มุง่ เน้นการพัฒนาการปฏิบตั งิ านในการแก้ไขและพัฒนา
ผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ การส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัย
ในชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติ
ที่ว่า

“มุ่งมั่นแก้ ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน
โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน”
โดยตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ที่มีความมุ่งหวังให้กรมคุมประพฤติสร้างสังคมปลอดภัย ด้วยมาตรการการคุม
ความประพฤติที่มีประสิทธิภาพ
กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินงานมาเป็นเวลา 3 ทศวรรษ โดยครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 15 มีนาคม
2565 ส�ำหรับการท�ำงานในปี 2565 ได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร รวมถึง
สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทการท�ำงานที่เปลี่ยนแปลงไป และด�ำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้าง
ความปลอดภัยในชุมชน มีแนวทางการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูก้ ระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ การส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังคงท�ำงานต่อเนือ่ งทัง้ การแก้ไขปัญหาผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตลอดจนมุง่ เน้นประสานความร่วมมือ เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของ
กรมคุมประพฤติในด้านการอ�ำนวยการและการบริหารองค์กร จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม รวมทัง้ อาสาสมัครคุมประพฤติทรี่ ว่ มงานกันมาโดยตลอด โดยการจัดตัง้ ศูนย์คมุ ประพฤติ
ภาคประชาชน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ การปรับรูปแบบการท�ำงานจากการแบ่งหน้าที่
ตามภารกิจงานเป็นการบริหารเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการท�ำงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีการบริหารจัดการองค์กรและการน�ำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณและส่งความปรารถนาดีมายังเพือ่ นข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมคุมประพฤติ
ทุกท่านในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความอุตสาหะ เข้มแข็ง เน้นคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมคนดีให้กลับสูส่ งั คม
อย่างยั่งยืน

(นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผูบริหารกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดำรงตำแหน�ง
1 ตุลาคม 2562 - ปจจุบัน

นางธารินี แสงสวาง

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ดำรงตำแหน�ง
1 ตุลาคม 2562 - ปจจุบัน

ตำรวจโทมนตรี
พัพันนตำรวจโท
มนตรี บุบุณ
ณยโยธิ
ยโยธินน

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ดำรงตำแหน�ง
20 ธันวาคม 2562 - ปจจุบัน

นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ดำรงตำแหน�ง
8 ตุลาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2564

ตนโมก

เปนตนไมประจำกรมคุมประพฤติ
ดอกโมกมีลักษณะดอกสีขาว
แสดงถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมในงานคุมประพฤติ

ขอมูลภาพรวมของหนวยงาน

ประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งกรมคุมประพฤติ

ประเทศไทยเริ่มมีการน�ำระบบคุมประพฤติมาใช้
เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยมาใช้กับผู้กระท�ำผิด
ทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชนก่อน ส่วนผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่
นั้นแม้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56,
57 และ 58 จะได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง วิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การ
คุมประพฤติไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ศาลก็ใช้มาตรการ
รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียว
โดยไม่ใช้วิธีการคุมความประพฤติ เนื่องจากยังไม่มี
หน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบด� ำ เนิ น การ
ตามค�ำพิพากษาของศาลได้ จนกระทั่งรัฐบาลได้ผ่าน
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ด� ำ เนิ น การคุ ม ความประพฤติ
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และได้มีการจัดตั้ง
ส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึง่ เป็นหน่วยงานระดับกอง
สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และได้เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยด�ำเนินการ
ในกรุงเทพมหานครก่อน และได้มีการขยายงานสู่ภูมิภาคมากขึ้น กรมคุมประพฤติจึงน�ำภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในภารกิจงานคุมประพฤติ จึงถือก�ำเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2529 ต่อมาส�ำนักงานคุมประพฤติกลางมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ส�ำนักงานคุมประพฤติกลางจึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “กรมคุมประพฤติ”
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ดังนั้นจึงถือว่า วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันก่อตั้งกรมคุมประพฤติ”
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รายงานประจ�ำปี 2564
Annual Report 2021

ทศวรรษที่
(พ.ศ. 2535 - 2545)

1

ทศวรรษที่
(พ.ศ. 2546 - 2555)

ปฐมบททศวรรษ
• สำ� นักงานคุมประพฤติกลาง

สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
ตุลาการ ได้รับการยกฐานะ
ขึ้ น เป็ น กรมคุ ม ประพฤติ
ในวันที่ 15 มีนาคม 2535

2
5
3
5

วิวัฒนาสู่สากล

• กรมคุมประพฤติดำ� เนินการตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545
• ดำ� เนินการในภารกิจการท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 30/1 มาตรา 30/2 และมาตรา 30/3

• การน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานกับกรมคุมประพฤติ

2
5
4
6
2
5
4
4

• มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

เห็นชอบแนวทางรูปแบบการลดปริมาณคดีขึ้นสู่
ศาลท�ำให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก
ในงานคุมประพฤติ ได้แก่ งานคุมประพฤติเด็ก
และเยาวชน งานคุมประพฤติผู้พักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจ�ำคุก รวมถึงการสงเคราะห์
ผู้กระท�ำผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติและ
ภายหลังปล่อย
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2

ในรูปแบบเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ “ยุตธิ รรมถ้วนหน้า
ประชามีส่วนร่วม”
• ริเริ่มน�ำแนวคิดจัดท�ำโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
• เริ่มด�ำเนินการโครงการ
พ่อแม่อาสาน�ำพา
ปลอดยาเสพติด

2
5
4
8

2
5
5
5

2
5
4
7

2
5
5
3

• ป ระกาศใช้มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วย
การปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ

• เริ่ ม ด� ำ เนิ น การตามโครงการก� ำ ลั ง ใจ
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พัชรกิตยิ าภา โดยน้อมน�ำหลักการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ทศวรรษที่

(พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน)

3

พัฒนาศักยภาพคนด้วยเทคโนโลยีและความเป็นมาตรฐาน
• การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การท�ำงาน

อย่างมีมาตรฐาน ยกระดับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ทัง้ ในระดับพืน้ ทีแ่ ละระดับสากล และสนับสนุนให้งาน
คุมประพฤติตอบสนองความต้องการของประชาชน

• กรมคุมประพฤติริเริ่มให้มีการประชุมในระบบ

การคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม

• ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
• ม าตรการบูรณาการแก้ไขฟืน้ ฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน

2
5
5
6

2
5
5
9
2
5
5
7

2
5
6
2

• จั ด ตั้ ง ศู น ย์ คุ ม ประพฤติ ภ าคประชาชน

เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการคืนคนดี
สู่สังคมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนภารกิจ
กรมคุมประพฤติในพื้นที่ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน

พรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
มอบเข็มทีร่ ะลึกและกล่าวต้อนรับกรมคุมประพฤติ
เข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 มีนาคม
2557

พ.ศ.

2
5
6
3

2
5
6
1

• ท ูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

2
5
6
4

• จัดตั้งศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC)

เพื่อควบคุมการน�ำอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Monitoring : EM)
• จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
ประชาชน JUSTICE SAFETY OBSERVATION AD
HOC CENTER (JSOC)

• ริเริ่มโครงการระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการ
แบบดิจิทัล (Probation Digital Service : PDS)

11
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โครงสร้างกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานจริยธรรม

ส�ำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค

ราชการบริหารส่วนกลาง
กองพัฒนาการคุมประพฤติ

ส�ำนักงานเลขานุการกรม

กองบริหารและส่งเสริม
เครือข่ายคุมประพฤติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา

(22 แห่ง)

กองอ�ำนวยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองอ�ำนวยการบังคับใช้
กฎหมายเพือ่ การคุมประพฤติ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการคุมประพฤติ

กองกฎหมาย

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1 - 5

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6 - 11
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ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
(76 แห่ง )

หน่วยงานปรากฏตาม
กฎกระทรวง

หน่วยงานจัดตัง้ ขึน้
เป็นการภายใน

กรอบอัตรากำ�ลังกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติมีกรอบอัตราก�ำลัง
จ�ำนวน 4,733 อัตรา ดังนี้
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
ประเภทอ�ำนวยการ
ประเภทบริหาร

ข้าราชการ

1,454
อัตรา

1,068

287

95

หน่วย : อัตรา

4

175

พนักงานราชการ

2,122
อัตรา

หน่วย : อัตรา

305

จ้างเหมาบริการ

477
อัตรา

196

4

ลูกจ้างประจ�ำ

179

กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
กลุ่มงานสนับสนุน

กลุม่ งานบริการ
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ
กลุม่ งานเชีย่ วชาญเฉพาะ

หน่วย : อัตรา

อัตรา

930

1,187

หน่วย : อัตรา

3

2

ลูกจ้างชัว่ คราว

501

ต�ำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
ต�ำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

อัตรา

หน่วย : อัตรา

ต�ำแหน่งท�ำความสะอาด
ต�ำแหน่งรักษาความปลอดภัย
ต�ำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

156

13

154

167
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แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2564

สรุปสาระส�ำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564)
ของกรมคุมประพฤติ
แผนปฏิบตั ริ าชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกรมคุมประพฤติ มุง่ เน้นการพัฒนา
และบูรณาการการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานภาคี มีองค์ประกอบ ดังนี้

1

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน
จากผู้กระท�ำผิดในระบบการคุมประพฤติ”

2

พันธกิจ (Mission)

1

พัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความสมดุล

2

พัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไข ฟืน้ ฟู ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระท�ำผิด
ภายหลังปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

3

พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ 14
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3

เป้าประสงค์ (Goals)

1

ชุมชนมีหลักประกันความปลอดภัยจากผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมคุมประพฤติ

2

ผู้กระท�ำผิดที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ อย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน

3

ระบบงานคุมประพฤติและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ อันเนือ่ งมาจาก
ระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

4

ผลสัมฤทธิ์ (Result)

1

สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรมโดยผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมคุมประพฤติ

2

ผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3

บุคลากรในระบบงานคุมประพฤติสามารถตอบสนองความต้องการให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมืออาชีพด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

5

แผนปฏิบัติราชการ

เรื่อง พัฒนาระบบการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในสังคม
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1

พัฒนามาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบเสาะและพินิจ การควบคุม
สอดส่อง การตรวจพิสูจน์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

2

พัฒนาการบังคับใช้กฎหมายการคุมประพฤติเพื่อยกระดับความปลอดภัย
ของสังคม

3

พัฒนาระบบการบริหารความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในงานคุมประพฤติ

15
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เรื่อง บูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแลช่วยเหลือ และสงเคราะห์
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1

พัฒนาโปรแกรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

2

พัฒนากลไกเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิด

เรื่อง พัฒนาและเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในระบบ
งานคุมประพฤติ
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1

พัฒนาบุคลากรและภาคีที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

2

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

เรื่อง พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

2

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการงานคุมประพฤติ

3

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
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Department of Probation

ตนโมก

เปนตนไมประจำกรมคุมประพฤติ
กลิ่นของดอกโมกมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ เหมือนทำงานคุมประพฤติ
ที่แสดงใหประชาชนและสังคมรับรูถึงการแกไขฟนฟูผูกาวพลาด
และสรางความปลอดภัยใหกับสังคม

ผลการปฏิบัติราชการ

ผลการดำ�เนินการตัวชีว้ ด
ั การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ริ าชการของกรมคุมประพฤติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)

ตัวชี้วัด

ขั้นต้น
(50 คะแนน)

ขั้นมาตรฐาน
(75 คะแนน)

ขั้นสูง
(100 คะแนน)

ผลการด�ำเนินงาน

การประเมินประสิทธิผลการด�ำเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70
1. ร้อยละของคดีสืบเสาะและพินิจ
ทีด่ ำ� เนินการได้ตามขัน้ ตอนมาตรฐาน
ที่กฎหมายก�ำหนด

93.06

94.16

95.26

ร้อยละ 97.75
(ขั้นสูง - 100 คะแนน)

2. ร้อยละการกระท�ำผิดซ�้ำของผู้พ้น
การคุมความประพฤติ

7.96

7.49

7.02

ร้อยละ 5.15
(ขั้นสูง - 100 คะแนน)

3. ร้อยละความส�ำเร็จในการด�ำเนินการ
กั บ ผู ้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการ
คุมประพฤติ ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด

92.76

95.35

97.91

ร้อยละ 96.20
(ขัน้ มาตรฐาน - 75.33 คะแนน)

4. ร้อยละการเสพซ�้ำของผู้ผ่านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

4.29

3.94

3.58

ร้อยละ 9.03
(ไม่ถึงขั้นต้น - 0 คะแนน)

การประเมินศักยภาพในการด�ำเนินงาน (Potential Base) ร้อยละ 30
5. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0
5.1 การพั ฒ นาองค์ ก ารสู ่ ดิ จิ ทั ล : ยืน่ เรือ่ ง/ยืน่ ค�ำขอและ ยื่ น เรื่ อ ง/ยื่ น ค� ำ ขอ มี ร ะบบยื่ น เรื่ อ ง/ยื่ น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การยืน่ ขอรับการสงเคราะห์และข้อมูล เอกสารประกอบเป็น ทางออนไลน์ (e-form) ค� ำ ขอทางออนไลน์
ด�ำเนินการได้ตาม
กระดาษ
โดยประชาชน
แต่
ย
ั
ง
ไม่
ส
ามารถแนบ
(e-form)
ที
่
ผ
ู
้
ถ
ู
ก
คุ
ม
ด้านอาชีพ (e-Service)
เป้าหมายขั้นมาตรฐาน
ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ เอกสารมาพร้อมทาง ค ว า ม ป ร ะ พ ฤ ติ มี (ขั้นมาตรฐาน - 75 คะแนน)
ณ ส�ำนักงาน เช่น จัดส่ง ระบบได้โดยให้ผู้ถูกคุม
ทางไปรษณีย์ เป็นต้น ความประพฤติ จั ด ส่ ง
แยกมาในรูปแบบ scan
file

5.2 การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (การ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การ
กรมคุมประพฤติ)
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240.00

-

ความปลอดภัย รักษา
ข้อมูลส่วนบุคคล และ
แนบเอกสารประกอบ
การพิจารณาได้

350.00

369.76
(ขั้นสูง - 100 คะแนน)

ผลการปฏิบัติราชการประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. งานคดี
1.1 การคุมประพฤติ

งานสืบเสาะและพินิจ
จ�ำนวน 148,127 คดี

งานสืบเสาะและพินิจ
งานสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น กระบวนการ
แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และการสื บ เสาะข้ อ เท็ จ จริ ง
ทีเ่ กีย่ วกับประวัตภิ มู หิ ลังทางสังคม และพฤติการณ์คดี
ของผู้กระท�ำผิด รวมทั้งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ
ของผู้กระท�ำผิด โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้น�ำ
ข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดท�ำรายงาน
พร้อมความเห็น เพื่อประกอบดุลพินิจของผู้มีอ�ำนาจ
ในการพิ จ ารณาว่ า จะใช้ ม าตรการใดจึ ง เหมาะสม
กับผู้กระท�ำผิดเป็นรายบุคคล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ
ด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�ำนวน 148,127 คดี
จากเป้าหมายจ�ำนวน 92,600 คดี โดยเป็นผูก้ ระท�ำผิด
ที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56
จ�ำนวน 32,471 คดี คิดเป็นร้อยละ 21.92 ผู้ได้รับ
การพักการลงโทษ จ�ำนวน 98,758 คดี คิดเป็นร้อยละ
66.67 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน
16,898 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.41

ลดวันต้องโทษ

11.41 %

จ�ำนวน
พักการลงโทษ

66.67 %

จ�ำนวน

16,898 ราย
ผู้กระทำ�ผิดที่เป็นผู้ใหญ่

21.92 %

98,758 ราย

จ�ำนวน

32,471 ราย

งานคุมความประพฤติ
งานคุมความประพฤติ เป็นกระบวนการควบคุม สอดส่อง ติดตาม ดูแล ให้ค�ำแนะน�ำ และช่วยเหลือ
ผู้กระท�ำผิดภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อช่วยให้ผู้กระท�ำผิดปรับปรุงแก้ไขนิสัย ความประพฤติ
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติต้องด�ำเนินการคุมความประพฤติผู้กระท�ำผิดทั้งสิ้น
297,464 คดี โดยเป็นคดีที่รับมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�ำนวน 146,188 คดี และเป็นคดีรับใหม่ในปีนี้
จ�ำนวน 151,276 คดี โดยผู้กระท�ำผิดรายใหม่จ�ำแนกเป็นผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56 จ�ำนวน 104,365 คดี คิดเป็นร้อยละ 68.99 เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 1,273 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.84
ผูไ้ ด้รบั การพักการลงโทษ จ�ำนวน 39,484 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.10 และผูไ้ ด้รบั การลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน
6,154 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.07
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งานควบคุมและสอดส่อง จ�ำนวน 151,276 คดี
พักการลงโทษ
จ�ำนวน

ลดวันต้องโทษ

26.10 %

4.07 %

39,484 ราย

จ�ำนวน

6,154 ราย
ผู้ใหญ่

เด็กและเยาวชน
จ�ำนวน

68.99 %

0.84 %

จ�ำนวน

1,273 ราย

104,365 ราย

ผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนินงานด้านคุมความประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุม่ เป้าหมาย

ผลการคุมความประพฤติเสร็จสิ้นไป
ผิดเงื่อนไข
อืน่ ๆ
พ้นคุมด้วยดี

รวมทัง้ สิน้

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ
ผูใ้ หญ่

113,980 80.20 25,980 18.28

2,153 1.51

142,113

เด็กและเยาวชน

1,510 82.38

231 12.60

92 5.02

1,833

พักการลงโทษ

29,846 94.18

1,116 3.52

729 2.30

31,691

ลดวันต้องโทษ

7,977 96.74

212 2.57

57 0.69

8,246

153,313 83.38 27,539 14.98

3,031 1.65

183,883

รวม

ทั้ ง นี้ ผลการคุ ม ประพฤติ เ สร็ จ ไปทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 183,883 ราย พบว่ า ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่
พ้นคุมความประพฤติด้วยดี จ�ำนวน 153,313 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.38 คดี เสร็จสิ้นไปโดยผิดเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ จ�ำนวน 27,539 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.98 และอื่นๆ เช่น เจ็บป่วย พิการร้ายแรง ตาย
เดินทางไปต่างประเทศ ศาลสูงเปลี่ยนแปลงค�ำพิพากษา จ�ำนวน 3,031 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.65

		 1.2 การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด ถือว่าผู้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วยมิใช่อาชญากร
จึ ง น� ำ เข้ า รั บ การบ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
พ.ศ. 2545 โดยมีการด�ำเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่
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งานตรวจพิสูจน์
การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพื่อวิเคราะห์
และประเมินองค์ประกอบทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
หรือไม่ พร้อมทั้งก�ำหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมส�ำหรับผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด
แต่ละรายนั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ จ�ำนวน 136,306 ราย

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เป็นการด�ำเนินการบ�ำบัดอาการติดยาเสพติด และฟืน้ ฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจของผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผูเ้ สพยาเสพติดให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว และการฟื้นฟูฯ
แบบไม่ควบคุมตัว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
รักษา จ�ำนวน 127,846 ราย โดยแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ�ำนวน 18,178 ราย คิดเป็นร้อยละ
14.22 และการฟืน้ ฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ�ำนวน 109,668 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.78 ซึง่ มีผลการฟืน้ ฟูฯ ทัง้ หมด
จ�ำนวน 124,888 ราย โดยมีผลการฟื้นฟูฯ พอใจ จ�ำนวน 69,568 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.70 ผลการฟื้นฟูฯ
ไม่พอใจ จ�ำนวน 40,607 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.51 และอื่นๆ จ�ำนวน 14,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.78

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับรักษา จ�ำนวน 127,846 ราย
ไม่ควบคุมตัว
จ�ำนวน

109,668 ราย

ควบคุมตัว
จ�ำนวน

18,178 ราย

คิดเป็นร้อยละ
%

14.22

85.78 %

2. การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปลี่ยน แก้ไข
และเสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติของผู้กระท�ำผิด ด้วยกระบวนการ/
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้เพื่อให้ผู้กระท�ำผิด
มีการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ภาวะของการมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ปรารถนา เคารพกฎระเบียบของสังคม ไม่กระท�ำผิดกฎหมาย
มีคุณภาพชีวิต และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูโดยแบ่งประเภทเป็น
การคุมประพฤติ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และน�ำครอบครัวผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆ ดังนี้ จ�ำแนกประเภทงาน ดังนี้
		 1. การปฐมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 82,486 ราย
		 2. โปรแกรมพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรูเ้ รือ่ งยาเสพติด การรูจ้ กั และเข้าใจ
			 ตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวติ และการอยูร่ ว่ มกับครอบครัว มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
			 จ�ำนวน 59,441 ราย
		 3. การอบรมความรู้ ได้แก่ อบรมเกี่ยวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
			 44,606 ราย
		 4. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ (ศูนย์แคร์) อบรมป้องกันการเสพซ�้ำ
			 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 37,907 ราย
		 5. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ ทักษะ
			 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ความเชื่อและเจตคติ
			 ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม และการสร้างสัมพันธภาพ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ
			 เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 17,592 ราย
		 6. การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 15,016 ราย
		 7. ปัจฉิมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 9,663 ราย
		 8. การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 7,762 ราย
		 9. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 1,649 ราย
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมให้กบั ผูก้ ระท�ำผิดและครอบครัว
ประกอบด้วย กิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด จ�ำนวน 276,122 ราย จ�ำแนกเป็นปฐมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 29.87
โปรแกรมพืน้ ฐาน คิดเป็นร้อยละ 21.53 การอบรมให้ความรูแ้ ก่ผกู้ ระท�ำผิด คิดเป็นร้อยละ 16.15 กิจกรรมอืน่ ๆ
คิดเป็นร้อยละ 13.73 โปรแกรมเฉพาะด้าน คิดเป็นร้อยละ 6.37 การให้คำ� ปรึกษาแบบกลุม่ คิดเป็นร้อยละ 5.44
ปัจฉิมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.50 การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม อุปสมบท คิดเป็นร้อยละ 2.81 และ
ค่ายยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 0.60

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 276,122 ราย
การให้คำ�ปรึกษาแบบกลุ่ม
ร้อยละ

5.44

โปรแกรมเฉพาะด้าน
ร้อยละ

6.37

กิจกรรมอื่นๆ
ร้อยละ

13.73

อบรมความรู้/อาชีพ
ร้อยละ

16.15
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ปัจฉิมนิเทศ
ร้อยละ

3.50

อบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม
ร้อยละ

2.81

ค่ายยาเสพติด
ร้อยละ

0.60

ปฐมนิเทศ
ร้อยละ

29.87

โปรแกรมพื้นฐาน
ร้อยละ

21.53

โครงการตามแผนปฏิบัติงาน

2.1 โครงการสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์
ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นสถานที่ส�ำหรับเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว
และให้การช่วยเหลือในด้านการพัฒนาจิตใจ ฝึกอบรมความรู้ และฝึกอาชีพในด้านต่างๆ เพื่อปรับสภาพชีวิต
ก่อนกลับสู่ชุมชน ที่เกิดจากการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิด
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติให้กลับตัวเป็นคนดี และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม

การประชุมคณะกรรมการ/คณะท�ำงานส่งเสริม
สนับสนุนและขับเคลือ่ นบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป

โครงการฝึกระเบียบวินัย เพื่อการสร้างวินัยเบื้องต้น
และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
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บ้ า นปู ล า รายอ กาแลตาแป ขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานโดยคณะกรรมการบริ ห ารจั ด การสถานที่
เพื่อให้การสงเคราะห์บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ซึ่งมีผู้แทนจากภาคประชาสังคมและส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การก�ำกับดูแลของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้
จังหวัดนราธิวาสได้จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท�ำงานส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนบ้านปูลา รายอ
กาแลตาแป โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการด�ำเนินการ
ผลการด�ำเนินงานนับตั้งแต่เปิดด�ำเนินการถึง 29 กันยายน 2564 มียอดสะสมผู้เข้าพักอาศัย จ�ำนวน
29 ราย ปัจจุบันยังคงมีผู้พักอาศัย จ�ำนวน 5 ราย ส�ำหรับผู้พักอาศัยมีกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูตามโปรแกรม
ที่ก�ำหนดไว้ทางด้านกาย จิต สังคม และมีการฝึกอาชีพในบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ด้านการเกษตร
หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลากะพงขาว
การปลูกพืชทางการเกษตร ไว้ส�ำหรับการศึกษาเรียนรู้ของผู้พักอาศัยและส�ำหรับรับประทาน อาทิเช่นแตงกวา
ถั่วฝัก ยาว ขึ้ น ฉ่ า ย มะเขือเปราะ มะละกอ การฝึกการท�ำอาหารประเภทโรตี ขนมไทย ขนมทองม้วน
สังขยาฟักทอง และบัวลอยไข่หวาน การฝึกอาชีพช่างตัดผม และมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาตัดผมเพื่อน้อง
โดยให้ผู้ผ่านการอบรมได้ใช้ทักษะที่ได้ฝึกอบรมในการตัดผมให้กับเยาวชนในชุมชนและในโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนราธิวาส ก�ำหนด
แผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พักอาศัยในบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป โดยการส่งผู้พักอาศัย
เข้ารับการอบรมวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจ โดยทีผ่ า่ นมาได้มกี ารส่งผูพ้ กั อาศัยในบ้าน จ�ำนวน 2 ราย
เข้ารับการอบรมวิชาชีพส�ำเร็จตามหลักสูตร สาขาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ และสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ
ขนาดเล็ก อีกทั้งการส่งเสริมการประกอบอาชีพของกองทุนก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ได้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้พักอาศัย รวมจ�ำนวน 5 ราย เพื่อการประกอบอาชีพรับจ้าง
เชื่อมโลหะ เช่น ราวตากผ้า, ประตู, การเลี้ยงเป็ดไข่, การเพาะพันธุ์ปลากะพงจ�ำหน่าย, การเปิดร้านจ�ำหน่าย
เครื่องดื่ม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตบ้านปูลา รายอ กาแลตาแป โครงการ/
กิจกรรมให้กับผู้พักอาศัย ได้แก่ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนาและเรียนรู้อัลกุรอาน โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจในครอบครัวและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว
โครงการฝึกระเบียบวินัย เพื่อการสร้างวินัยเบื้องต้นและเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
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การจัดหาสิทธิในการเข้ารับวัคซีน
เพื่อป้องกัน โควิด-19

2.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
กรมคุมประพฤติ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE
NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ในปี พ.ศ. 2557 และได้น้อมน�ำ
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาบูรณาการ
เข้าสูภ่ ารกิจงานประจ�ำตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพงานด้านการแก้ไขฟืน้ ฟูฯ ผูถ้ กู คุมความประพฤติ
ในคดียาเสพติด และ/หรือผูก้ ระท�ำผิดทีม่ พี ฤติกรรมเกีย่ วข้องกับยาเสพติด ทัง้ กลุม่ ทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ เด็กและเยาวชน
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบ�ำบัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตส�ำนึก สร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างถูกต้อง สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะในการใช้ชีวิต
ให้หา่ งไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมใิ จและมองเห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายชีวติ
และตระหนักรูเ้ กีย่ วกับยาเสพติด อีกทัง้ เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการบูรณาการการท�ำงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดร่วมกับองค์กรอืน่ ในภาพรวมของประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าว เรียกว่า กิจกรรมภายใต้ชมรม
TO BE NUMBER ONE มีการด�ำเนินงานตลอดทั้งปีงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

ผลการด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การด�ำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER
ONE ในหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติ ทัง้ 112 ชมรม
เน้นการจัดกิจกรรมที่สมาชิกสนใจเพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมใิ จ
มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต และ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิ ต ใจ สามารถดู แ ลตนเองไม่ ใ ห้ ยุ ่ ง เกี่ ย วกั บ
ยาเสพติดได้ เช่น กิจกรรมเดินรณรงค์เนือ่ งในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนงดดื่มสุรา
เพื่ อป้ องกั น อุบัติเหตุ กิจกรรมเชิญชวนประชาชน
ร่วมสร้างภูมคิ มุ้ กันเพือ่ ลดความรุนแรงของ COVID-19
และการเสียชีวติ กิจกรรมให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการ/
แกนน�ำ และสมาชิกชมรม กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ การแข่งขันกีฬา การเล่นดนตรี การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
และกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การสร้างเตียงสนาม การมอบสิ่งของ/เครื่องใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
การปลูกฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ส่งผลให้มีสมาชิกพ้นคุมประพฤติด้วยดี และผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดจ�ำนวน 59,887 คน
2. การติดตามผลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่พ้นคุมประพฤติด้วยดี และผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีการติดตามได้ จ�ำนวน 33,748 คน จากจ�ำนวน
ทั้งหมด 85,125 คน คิดเป็นร้อยละ 39.65 โดยเข้ารับการศึกษาต่อ จ�ำนวน 2,530 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50
ประกอบอาชีพ จ�ำนวน 28,782 คน คิดเป็นร้อยละ 85.28 และกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ ภายใน 1 ปี จ�ำนวน
2,436 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22
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3. สนับสนุนให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวดผลงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส�ำนักงานคุมประพฤติ ระดับภาค ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 63 ชมรม
แบ่งออกเป็น กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน จ�ำนวน 6 ชมรม และกลุ่มดีเด่น จ�ำนวน
57 ชมรม โดยมีหน่วยงานในสังกัดที่ผ่านเข้าสู่การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับ
ประเทศจ�ำนวน 18 ชมรม ดังนี้
		 3.1 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน จ�ำนวน 3 ชมรม ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
			 จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และสุพรรณบุรี
		 3.2 กลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ จ�ำนวน 3 ชมรม ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
			 สมุทรปราการ และล�ำปาง
		 3.3 กลุ่มดีเด่น จ�ำนวน 12 ชมรม ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว ศูนย์ฟื้นฟู
			 สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด นครราชสีมา
			 ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ หนองบัวล�ำภู นครสวรรค์ ก�ำแพงเพชร ตาก ภูเก็ต และพัทลุง
4. สนับสนุนงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จ�ำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
5. สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากร และชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมส�ำคัญประจ�ำปี ได้แก่
		 5.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
			 TO BE NUMBER ONE และคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
			 ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE		
		 5.2 เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
			 จังหวัด อ�ำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE
		 5.3 เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมรั บ เสด็ จ องค์ ป ระธานโครงการฯ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด และ
			 กรุงเทพมหานคร
		 5.4 เข้าร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมส�ำคัญประจ�ำปี ได้แก่ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
			 DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
			 เป็นต้น
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ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติให้ความส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน้อมน�ำพระราชด�ำรัสขององค์ประธานโครงการฯ ที่ได้ประทาน
เกี่ยวกับแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลักในการปฏิบัติงาน และปรับใช้ให้
เหมาะสมกับเอกลักษณ์เฉพาะและบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ต่อไป

2.3 โครงการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันเพือ่ สันติสขุ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน
ทั้งด้านความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ ลักษณะพื้นฐานด้านศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต
ซึ่งส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง
ความเชื่อมั่นของนานาชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว โดยรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญและขอให้
ทุกส่วนราชการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เพื่อลดเหตุรุ น แรง
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั่วไป
ภารกิจที่ส�ำคัญของกรมคุมประพฤติ คือ การสร้างความปลอดภัยในสังคมด้วยการพัฒนาพฤตินิสัย
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและลดปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำ โดยใช้กลไกของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของกรมคุ ม ประพฤติ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ หรือการจ้างบุคคลที่มีภูมิล�ำเนาในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านงานชุมชน
ให้เข้ามาเสริมกระบวนการด�ำเนินงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน
รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเข้ามาสนับสนุนแก้ไขฟื้นฟู
ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ได้อย่างแท้จริง
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้มีการด�ำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน
เข้ามาสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ ณ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
สาขานาทวี ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจ�ำนวน 16 คน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดในคดียาเสพติด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกชักน�ำให้เข้าไปสนับสนุน
หรือมีส่วนร่วมในการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผ่านการประเมินความเสี่ยง
และมีความเสี่ยงในระดับปานกลางและระดับสูง ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในรูปแบบ
ค่ายแก้ไขฟืน้ ฟูผถู้ กู คุมความประพฤติ (ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น จ�ำนวน 985 ราย โดยมีผลการด�ำเนินการ ดังนี		
้
1. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน มีการแก้ไข ฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติครบถ้วน
ทั้ง 985 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ปรากฎว่า
		 1.1 อยู่ระหว่างคุมความประพฤติและรายงานตัวตามเงื่อนไขที่ศาลก�ำหนด จ�ำนวน 3 ราย คิดเป็น
			 ร้อยละ 0.30
		 1.2 ปฏิบัติตามเงื่อนไขและพ้นคุมความประพฤติ จ�ำนวน 912 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.59
		 1.3 ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ จ�ำนวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.80 โดยถูกจับกุม
			 ด�ำเนินคดีใหม่ จ�ำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.20 และเสียชีวิต จ�ำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.10
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2. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน มีการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็น
ผู้ไม่มีอาชีพและว่างงาน จ�ำนวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.25 ปรากฏว่า
		 2.1 เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ระสานงานชุมชน ได้ดำ� เนินการติดตาม ดูแล ให้การช่วยเหลือด้านอาชีพ จนสามารถ
			 น�ำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ จ�ำนวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.25
			 ส่วนที่เหลืออีก 6 ราย ไม่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือและสงเคราะห์แต่ประการใด คิดเป็น
			 ร้อยละ 18.75
		 2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ส่งต่อเพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านค่ายแก้ไข
			 ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน 9 ราย ได้แก่ สงเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
			 เลี้ยงปลาดุก เช่น พันธุ์ปลาดุก ตาข่าย ผ้ายาง และอาหารเลี้ยงปลาดุก จ�ำนวน 1 ราย สงเคราะห์
			 เงินทุนในการประกอบอาชีพเลีย้ งผึง้ จ�ำนวน 1 ราย ผลิตน�ำ้ ยาล้างจาน จ�ำนวน 1 ราย ผลิตถ่าน
			 จ�ำหน่าย จ�ำนวน 1 ราย เลีย้ งปลาดุก จ�ำนวน 1 ราย เลี้ยงเป็ดเทศ จ�ำนวน 1 ราย ค้าขายเครป
			 จ�ำนวน 1 ราย เปิดร้านค้าขายโรตี จ�ำนวน 1 ราย และช่างตัดผม จ�ำนวน 1 ราย

การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิด
985
218

183

912

197 183

33

10

สงขลา
นาทวี

ปตตานี
ยะลา

250 231
19

นราธิวาส

67

320 315

รวม
5

จ�ำนวนผู้ผ่านค่าย
พ้นคุม
ผิดเงื่อนไข
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2.4 การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน
กรมคุมประพฤติ
นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม มีนโยบายในการดูแลผูใ้ ช้ ผูเ้ สพ ผูต้ ดิ ยาเสพติด
ให้เข้าถึงการบ�ำบัดฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
อยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
กรมคุมประพฤติ ตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม “ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ให้เข้าถึงการบ�ำบัดรักษา” โดยการเพิ่มโอกาสให้ผู้กระท�ำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ดูแลของกรมคุมประพฤติได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยน�ำแนวคิดการแก้ไขปัญหา
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์มาใช้เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โดยบูรณาการการด�ำเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด
บรรลุผลส�ำเร็จ และมีข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่

ผลการด�ำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาผู้เสพและ
ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ�ำนวน 31 ครัง้ โดยส�ำนักงานคุมประพฤติที่ด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อ�ำนาจเจริญ อุดรธานี สกลนคร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร หนองคาย บึงกาฬ เชียงราย
ล�ำปาง แพร่ พะเยา ล�ำพูน เพชรบูรณ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลา ยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,642 คน ดังนี้
เพศชาย
(คน)

เพศหญิง
(คน)

รวมจ�ำนวน
(คน)

1. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

24

0

24

2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

935

24

959

3. ผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรา 56

555

0

555

4. ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ

83

0

83

5. ผู้ถูกคุมความประพฤติลดวันต้องโทษ

7

0

7

6. ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน

14

0

14

1,618

24

1,642

ประเภทของผูก้ ระท�ำผิดทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

รวม
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ขวัญแผ่นดิน ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ
การประเมินสุขภาพกาย จิต ระดับการเสพติด การลดอันตรายจากยาเสพติด แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งยาเสพติ ด การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและการมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
การฝึกอาชีพและการแนะน�ำความช่วยเหลือของหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการโดยยึด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ตลอดจนมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้
ผลจากการถอดบทเรียนการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน
ของจังหวัดนครสวรรค์ และที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก และพิจิตร
พบว่า ปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จในการด�ำเนินการ ได้แก่ 1) ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขวัญแผ่นดินและทีมวิทยากรมีการประชุม
เพือ่ ประเมินสถานการณ์และหารือแนวทางการด�ำเนินการ รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดต่อประสานงานบูรณาการการท�ำงานร่วมกันเป็นระยะในฐานะผู้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และเห็นความส�ำคัญของการท�ำงานร่วมกัน โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
		 1.
			
			
			
		 2.
			
			
		 3.
			
		 4.

การประเมินสุขภาพกาย จิต ระดับการเสพติด การลดอันตรายจากยาเสพติด การคัดกรองด้วย
แบบ V2 ควรด�ำเนินการโดยผู้ที่มีความเข้าใจในแบบคัดกรอง จะท�ำให้ผลการคัดกรองตรงกับ
ความเป็นจริงของผูเ้ สพและผูต้ ดิ ยาเสพติด ส่งผลให้การก�ำหนดแผนการบ�ำบัดรักษาและการแก้ไข
ฟื้นฟูตรงกับสภาพปัญหา
การก�ำหนดหลักสูตรในการฝึกอาชีพ ควรเป็นอาชีพทีใ่ ช้งบประมาณในการเริม่ ต้นไม่สงู นัก สามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพได้จริง และไม่จ�ำเป็นต้องเป็นหลักสูตรตามที่ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ก�ำหนด อาจเป็นจากหน่วยงานอื่น หรือวิทยากรในพื้นที่ก็ได้
การบริหารจัดการ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ขวัญแผ่นดินควรอยูร่ ว่ มกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด เพือ่ รับทราบ
พัฒนาการ ปัญหาข้อขัดข้องของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที
ควรมีแบบติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน
ได้แก่ 1) ท�ำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึง่ จะท�ำให้นำ� ข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง การวางแผนการสืบเสาะและพินิจ การวางแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ ระท�ำผิด รวมทัง้ เป็นข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดไปใช้ในการขยายผลต่อไป 2) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ได้ปรับทัศนคติ เห็นถึงโทษและอันตรายจากการเกีย่ วข้องกับยาเสพติด เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ไปในทางทีด่ ขี นึ้ สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเอง และอยูร่ ว่ มในชุมชน สังคมได้อย่างปกติสขุ 3) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
มีแนวทางในการด�ำเนินชีวติ /ประกอบอาชีพ/สร้างความมัน่ คงด้านอาชีพ มีความรู้ สามารถน�ำไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง
และ/หรือครอบครัวได้ ไม่มีปัญหาทางด้านการเงิน รายได้ จะท�ำให้ชุมชน/สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชน/สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประเทศชาติประหยัดเงินงบประมาณ
ในการดูแล แก้ไข สงเคราะห์ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
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2.5 โครงการจ้างงานผู้กระท�ำผิดในภาคอุตสาหกรรม

ฝึกทักษะการท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมเรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
กระทรวงยุติธรรมมีแนวคิดและริเริ่มโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยมีความร่วมมือกับ
กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และผู้ประกอบการภาคเอกชน
เพือ่ เป็นการพัฒนาและยกระดับฝีมอื แรงงานให้ผกู้ ระท�ำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์
ที่ได้รับการพักการลงโทษที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ได้เข้าไปท�ำงานในสถานประกอบการ
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในกระบวนการคุมประพฤติ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้
ผู้กระท�ำผิดที่ได้รับการพักการลงโทษและผู้พ้นโทษมีงานท�ำ มีรายได้เลี้ยงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาพฤตินสิ ยั ให้ผกู้ ระท�ำผิด เตรียมความพร้อมในการปรับตัวกลับสูส่ งั คม สามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยชีวิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากสังคมภายหลังการพ้นโทษ
ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า การมีรายได้ การมีงานท�ำ และการอยู่ในสังคมที่ดี เป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยยับยั้ง
ให้ผู้กระท�ำผิดและผู้พ้นโทษไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก

กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขในระหว่างการท�ำงาน
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สถานประกอบการที่รับการจ้างงาน
ชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

การจ้างงานผู้กระท�ำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการพักการลงโทษ
เข้า มาอยู ่ ใ นความดูแ ลของกรมคุมประพฤติ เริ่มน�ำร่องในภาคนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเริ่มด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผลการด�ำเนินการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีบริษัทเข้าร่วม
โครงการรวม 13 แห่ง มีผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ข้ารับการจ้างงานจ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ 264 ราย ทัง้ นีใ้ นส่วนของกรมคุมประพฤติ
ได้มีการด�ำเนินการเกี่ยวกับผู้กระท�ำผิดที่ได้รับการจ้างงาน ได้แก่ การติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวตาม
ระยะเวลาการคุมประพฤติ การน�ำผูก้ ระท�ำผิดไปพบสถานประกอบการเพือ่ รับการสัมภาษณ์และร่วมกับตัวแทน
บริษัทที่รับจ้างงาน ท�ำการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงเงื่อนไขที่ผู้กระท�ำผิดจะต้องปฏิบัติในระหว่างที่ได้รับการพักการ
ลงโทษหรือคุมความประพฤติ รวมถึงการปฏิบัติตนในระหว่างการปฏิบัติงาน และการควบคุมและสอดส่อง
ติดตาม ดูแล สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้กระท�ำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ การให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะเข้าไปรับรายงานตัวและให้ค�ำปรึกษาในสถานประกอบการเดือนละ 1 ครั้ง ร่วมกับ
สถานประกอบการ อาสาสมัครคุมประพฤติ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนจะมีการแจ้งไปยัง
ศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม

การติ ด อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ติ ด ตามตั ว ตามระยะเวลาการ
คุมประพฤติ
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2.6 โครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟืน้ ฟูเพือ่ เตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรม
ผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย
กองพัฒนาการคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินโครงการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย โดยมีจุดประสงค์
ในการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในทางที่ดีขึ้น และมีความพร้อม
ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้น โดยได้ท�ำการพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบค่ายพักค้างหรือ
ไม่พกั ค้างขึน้ จากแนวคิด “วัฒนธรรมในการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)” ซึง่ ส่งเสริมให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนในสังคมมีความเคารพต่อกฎหมายจากการยอมรับ
และเห็นคุณค่าของกฎหมายอย่างแท้จริง และไม่เพิกเฉยต่อการกระท�ำผิดกฎหมาย และได้ใช้ทฤษฎีขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาต่อยอดเป็นกิจกรรมในโปรแกรมด้วย
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้
กฎหมาย ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 หมวด ได้แก่ กิจกรรมหมวดที่ 1 ข้อดีและคุณค่าของกฎหมาย กิจกรรม
หมวดที่ 2 สิทธิพื้นฐานของบุคคล กิจกรรมหมวดที่ 3 พฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของผู้อื่น และกิจกรรม
หมวดที่ 4 การตั้งเป้าหมายและวางแผนเปลี่ยนพฤติกรรม การจัดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ปรับปรุงโปรแกรมฯ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารทดลองน�ำโปรแกรมฯ ไปใช้
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมภายหลังจากน�ำโปรแกรมฯ ไปใช้ กิจกรรมอบรมพนักงาน
คุมประพฤติในการใช้โปรแกรมฯ และกิจกรรมการทดลองน�ำโปรแกรมฯ ไปใช้ในส�ำนักงานคุมประพฤติจ�ำนวน
30 แห่ง ทั้งในรูปแบบค่ายพักค้างหรือไม่พักค้าง
กองพัฒนาการคุมประพฤติได้น�ำข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ�ำนวน 147 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จ�ำนวน 106 คน และใช้แบบประเมิน 2 ชุด ได้แก่ แบบประเมิน
เพื่อวัดการมีเงื่อนไขต่อกฎหมาย (Rule Conditionality Scale) และแบบประเมินเพื่อวัดความพร้อม
ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม (URICA) มาวัดผลก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ผลการวิเคราะห์จากข้อมูล
พบว่า จากการน�ำโปรแกรมฯ ไปใช้กบั ผูถ้ กู คุมความประพฤติ มีผลต่อทัง้ ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ในทางที่ดีขึ้น และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายมากขึ้นจริง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งสองตัวแปรนี้
เมื่อวัดในเวลาที่ต่างกัน ให้ผลที่แตกต่างกัน ดังนี้
1. ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
		 ความคิดเห็นต่อกฎหมายของผูถ้ กู คุมความประพฤติทเี่ ข้าร่วมโปรแกรมฯ ไม่เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หากวัดหลังจากที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไป 1 เดือนกลับพบว่า
ความคิดเห็นต่อกฎหมายนัน้ เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ เมือ่ เทียบกับก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
เนื่องจากความคิดเห็นต่อกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่สามารถเปลี่ยนได้ทันที แต่ต้องเริ่มจากการเข้าใจที่มาและ
ความส�ำคัญของกฎหมายก่อน ซึง่ ในโปรแกรมฯ นีม้ กี จิ กรรมทีส่ ร้างความเข้าใจเรือ่ งกฎหมาย และปลูกฝังการเคารพ
ในสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นในสังคม ด้วยการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติลองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการถูกละเมิดสิทธิ์ที่เคยเกิดขึ้นโดยตรงกับเขา หรือเคยเกิดขึ้นกับคนที่เขารัก เพื่อให้เห็นว่าการอยู่ในสังคม
ที่ขาด “วัฒนธรรมในการเคารพกฎหมาย (Culture of Lawfulness)” นั้น ส่งผลเสียต่อทั้งตนเองและคนรอบข้าง
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อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่จ�ำลองสังคมขนาดเล็กในการสะท้อนมุมมอง หรือความรู้สึกที่มีต่อการ
ท�ำผิดกฎหมายในฐานความผิดต่างๆ ที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ว่าการท�ำผิดกฎหมายของตนนั้นไม่เป็น
ที่ยอมรับจากคนในสังคม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติคอ่ ยๆ เปลีย่ นแปลง
ความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมายไปในทางทีด่ ขี นึ้ แม้วา่ อาจจะไม่ได้ดีขึ้นทันทีหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฯ
แต่เมื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยมุมมองใหม่ที่เกิดขึ้น จึงเห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
ต่อกฎหมายในทางทีด่ ขี นึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เวลาผ่านไป 1 เดือนแล้ว ดังนัน้ การให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ
เข้าร่วมโปรแกรมฯ ตั้งแต่การรายงานตัวครั้งแรก อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และอาจเป็นผลดีต่อการที่จะ
ให้ความร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติ หรือการพ้นคุมความประพฤติด้วยดีในระยะยาวได้
2. ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
		 ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วม
โปรแกรมฯ เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ หากวัดหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมฯ ทันที แต่เมื่อเวลาผ่านไป
1 เดือนกลับพบว่า ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายกลับลดลงเกือบเท่าก่อนเข้าร่วม
โปรแกรมฯ เนื่องจากธรรมชาติของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Stages of Change) นั้น มีลักษณะ
เป็นวงจรที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ ไม่ได้มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
และไม่มีการถอยหลังกลับ ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เพียงช่วงแรก และค่อยๆ ลดลงตามเวลา นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถเปลี่ยนจากขั้น
ไม่สนใจปัญหา (Pre-Contemplation) ไปสู่ขั้นลังเลใจ (Contemplation) ได้นั้น อาศัยเพียงการปรับมุมมอง
ความคิด โดยยังไม่ต้องลงมือแก้ไขปัญหาจริง ซึ่งในโปรแกรมฯ นี้มีกิจกรรมที่ชวนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
คิดต่อไปข้างหน้าว่า หากตนยังมีพฤติกรรมเดิมที่ผิดกฎหมายนี้อีก จะส่งผลเสียอย่างไรต่อตนเองหรือแม้แต่
กับคนที่ตนรัก และให้ลองออกแบบชีวิตในอนาคตของตนเอง ตามด้วยการวางแผนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่ผิดกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงท�ำให้คนที่อยู่ในขั้นไม่สนใจปัญหา เริ่มมีความ
ลังเลใจว่า หากตนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจะช่วยให้ชีวิตของตนดีขึ้น
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กิจกรรมวาดรูปคนที่ตัวเองรัก

กิจกรรมแถบสีชีวิต

อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบที่ว่าความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายอาจลดลงได้
ตามเวลานั้น อาจสะท้อนถึงความส�ำคัญของการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้แก่ผู้ถูก
คุมความประพฤติอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้ค�ำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ การใช้ใบงานเป้าหมายชีวิต
เป็นเครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอาจใช้กิจกรรมแถบสีชีวิตในการสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีชีวิตแบบที่พวกเขาต้องการ เพื่อรักษาระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติไว้ให้ได้

2.7 กิจกรรมเพือ่ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดกิจกรรมการท�ำงานบริการสังคมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ
และผู้ต้องโทษปรับ เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในการร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ และมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้กับส่วนรวม

การจัดท�ำเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม
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ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของส�ำนักงานคุมประพฤติ จ�ำนวน 89 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 7,393 คน
ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน 2,303 คน ผู้เข้ารับการฟื้นฟู จ�ำนวน 236 คน ผู้ต้องโทษปรับ
จ�ำนวน 127 คน เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 741 คน อ.ส.ค. จ�ำนวน 462 คน เครือข่ายคุมประพฤติ จ�ำนวน 208 คน
และประชาชนทัว่ ไป จ�ำนวน 3,165 คน โดยมีจำ� นวนชัว่ โมงการท�ำงานบริการสังคม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 4,967 ชัว่ โมง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้		
1. กิจกรรมท�ำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
			 1.1 การสร้างอาคารโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักคอย (Community Isolation) จ�ำนวน
				 5 หลัง
			 1.2 การจัดท�ำเตียงผู้ป่วยเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม จ�ำนวน 18 ครั้ง จ�ำนวน 994 เตียง
			 1.3 การจัดเตรียมพื้นที่ท�ำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โรงพยาบาลสนาม การสนับสนุน
				 ภารกิจในการจัดเตรียมสถานที่พักคอย (Community Isolation) จ�ำนวน 20 ครั้ง
			 1.4 การสนั บ สนุ น สิ่ ง ของในตู ้ ป ั น สุ ข เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์
				 การแพร่ระบาด จ�ำนวน 2 ครั้ง
			 1.5 การให้บริการผู้มารับวัคซีน จ�ำนวน 2 ครั้ง
2.
ประกอบด้วย
			
			
			

กิจกรรมให้ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง เป็นต้น
2.1 การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ และการแปรรูป จ�ำนวน 82 ครั้ง
2.2 การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ จ�ำนวน 77 ครั้ง จ�ำนวน 5,385 ต้น
2.3 กิจกรรมเตรียมพื้นที่เพื่อปลูกพืชสมุนไพร จ�ำนวน 5 ครั้ง

การปลูกพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย ขิง เป็นต้น
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3 การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
3.1 งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ ได้มีการด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน
โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้นส่วนและมีบทบาท
ในการด�ำเนินการ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การแก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด การลดข้ อ พิ พ าทความขั ด แย้ ง ในชุ ม ชน โดยกรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ส นั บ สนุ น
งบประมาณให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในทุกปี เพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการรวมตัวของสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตลอดจนประชาชน ในการด�ำเนินงานร่วมกันในการสร้างความเป็นธรรม และ
ความสงบสุขแก่ชุมชนและสังคม
ปัจจุบัน กรมคุมประพฤติมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้
		 1. สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 39,811 ราย
		 2. 	ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 559 ศูนย์ โดยแยกเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง จ�ำนวน
			 331 ศูนย์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ไม่เข้มแข็ง จ�ำนวน 228 ศูนย์

ผลการปฏิบตั งิ านของสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		 1. 	การให้ข้อมูลเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์ จ�ำนวน
			 3,648 ราย รวม 1,706 เรื่อง
		 2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน จ�ำนวน 4,985 ราย รวม 7,702 เรื่อง
		 3. การช่ว ยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติ
			 จ�ำนวน 2,055 ราย รวม 1,346 เรื่อง
		 4. การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเบื้องต้น จ�ำนวน 789 ราย
			 รวม 719 เรื่อง
		 5. การปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เรื่องไม่เป็นธรรม/ให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
			 เบื้องต้น/การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือ/การแจ้งข่าวแจ้งเบาะแสทางคดีความหรือการกระท�ำผิด
			 กฎหมาย/การให้ความช่วยเหลือดูแลให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษาแก่ผู้เสียหายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
			 จากอาชญากรรม จ�ำนวน 1,023 ราย รวม 158 เรื่อง

ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานคุมประพฤติจ�ำนวน 58 แห่ง ได้ด�ำเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 127 ครั้ง รวม 133 ศูนย์ โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น 5,180 คน ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน 1,739 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน 1,386 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 497 คน เจ้าหน้าที่
จ�ำนวน 594 คน ประชาชน จ�ำนวน 683 คน และอื่นๆ (วิทยากร/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้สังเกตการณ์) จ�ำนวน 281 คน
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ลักษณะการด�ำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประกอบด้วย
		 1. การอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป จ�ำนวน 8 ครั้ง
		 2. การอบรมพัฒนาให้ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน จ�ำนวน 53 ครัง้
		 3. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดโดยการสร้างงานสร้างอาชีพ จ�ำนวน 31 ครั้ง
		 4. การท�ำงานบริการสังคมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 21 ครั้ง
		 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 12 ครั้ง

3.2 กิจกรรมอ�ำนวยการอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผลการด�ำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564)

บทบาทหน้าที่

ผลการด�ำเนินงาน (คดี)

1. การปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริง

4,729

2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

17,537

3. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

4,247

4. การติดตามผล/ช่วยเหลือ
- ผู้พ้นการคุมประพฤติ
- ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

4,325
1,121

     3.2.1. การเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
		 อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกรมคุมประพฤติและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
					 1) อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 74 ราย
					 2) อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา 25 ปี ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 138 ราย
					 3) อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 6 ราย
					 4) เข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ�ำรง ประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 3 ราย
3.2.2. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายใต้โครงการ ดังนี้
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1) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
(16 มี.ค. วัน อ.ส.ค.)
การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน เป็นการส่งเสริม
ความรูแ้ ละทักษะในการปฏิบตั งิ านให้กบั อาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับการอบรม
ในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 1,001 คน ซึ่งมีการจัดอบรมใน 2 รูปแบบ ภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
		 - จัดอบรมในช่วงวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องวายุภักษ์
			 3 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
			 กรุงเทพมหานคร โดยอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วม จ�ำนวน 190 คน
		 - จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบจอภาพ Video Conference System ด้วยระบบ Webex
			 กระทรวงยุติธรรม ไปยังส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วม
			 โครงการฯ ทั้งสิ้นจ�ำนวน 812 คน ดังนี้
			 (1) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน
				 350 คน
			 (2) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน
			
462 คน
2)  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติในการดูแลผู้กระท�ำผิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยให้สังคม
กรมคุมประพฤติ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กบั อาสาสมัครคุมประพฤติระดับแกนน�ำในพืน้ ทีท่ เี่ ป็นประธาน
คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอ�ำเภอทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะ
การบริหารองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายที่ส�ำคัญของกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับ
การใช้อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ Electronic Monitoring (EM) และการเฝ้าระวัง
ผูพ้ น้ โทษทีก่ อ่ อาชญากรรมรุนแรง โดยการให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีสว่ นร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการจัดอบรมในพื้นที่จังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งส�ำนักงานคุมประพฤติภาค จ�ำนวน 9 ครั้ง มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้าร่วม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 892 คน ทัง้ นี้ จากการติดตามผลผูผ้ า่ นการอบรม พบว่า อาสาสมัครคุมประพฤติ
ตอบแบบติดตาม จ�ำนวน 613 คน คิดเป็นร้อยละ 68.72 โดยส่วนใหญ่มีการน�ำความรู้ไปใช้ในภารกิจของ
กรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 494 คิดเป็นร้อยละ 80.59 ทั้งนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวถูกคุมความประพฤติครอบคลุมในทุกบทบาทหน้าที่ ซึง่ ส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานด้านควบคุมและสอดส่อง ติดตาม ดูแล ถูกคุมความประพฤติตามที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวน 226 คน
จ�ำนวน 1,407 คดี และได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินการตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมของผูถ้ กู สืบเสาะ
และพินิจ จ�ำนวน 226 คน จ�ำนวน 722 คดี รวมถึงได้มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัคร
คุมประพฤติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้อาสาสมัครคุมประพฤติสามารถปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผู้กระท�ำผิด สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2.3 การยกระดับองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับประเทศ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร
องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้มีกลไกการบริหารองค์กรในระดับประเทศ โดยมีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติแห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการเชิงระบบ ก�ำหนดนโยบาย แผนงาน ส่งเสริม สนับสนุน
เชื่อมโยงการด�ำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
เพือ่ สนับสนุนให้ภารกิจของกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุตธิ รรมบรรลุเป้าหมายเพือ่ คืนคนดีสู่สังคม ปัจจุบัน
มีการจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในแต่ละระดับ รวมทั้งสิ้น 223 แห่ง ดังนี้
		 1. การจัดตั้งชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอ�ำเภอ/เขต รวมทั้งสิ้น 115 แห่ง (ระดับ
			 อ�ำเภอ 83 แห่ง และระดับเขต 32 แห่ง)
		 2. การจัดตัง้ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติระดับส�ำนักงาน รวมทัง้ สิน้ 22 แห่ง (ในส่วนภูมภิ าค
			 11 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 11 แห่ง)
		 3. การจัดตัง้ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติระดับจังหวัด รวมทั้งสิ้น 75 แห่ง
		 4. การจัดตัง้ ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติระดับภาค รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง
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4 การบูรณาการการท�ำงานกับภาคส่วนต่างๆ
4.1 โครงการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน

กรมคุมประพฤติ มีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ด�ำเนิน
กิจกรรมรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้ใช้กลไกในพื้นที่ในการด�ำเนินการ โดยให้ส�ำนักงาน
คุมประพฤติทั่วประเทศจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ โดยในปี พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานคุมประพฤติมีการจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
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เช่น การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงานบริการสังคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และลงพื้นที่สร้างการรับรู้
ภายในชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การน�ำ
ผูถ้ กู คุมความประพฤติทำ� งานบริการสังคมปรับภูมทิ ศั น์ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณทางแยก และจุดเสีย่ งต่อการเกิด
อุบัติเหตุ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขับรถขณะเมาสุรา
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และสร้างจิตส�ำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนในสังคมไทย นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังส่งเสริมให้
ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือภารกิจกรมคุมประพฤติตามความถนัดและความเหมาะสม
ในแต่ภารกิจ เช่น น�ำอาสาสมัครคุมประพฤติสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานต�ำรวจ
บนถนนสายรอง ได้แก่ จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน ด่านตรวจค้น การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์
การป้องกันและลดอุบตั เิ หตุในชุมชน หรือการให้คำ� แนะน�ำด้านกฎหมายแก่ผปู้ ระสบอุบตั เิ หตุทางถนนของเจ้าหน้าที่
การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด การประชุม
ระดับจังหวัด เพือ่ ติดตามสถานการณ์และบูรณาการความร่วมมือเกีย่ วกับการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจ�ำนวน 26,874 คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจ�ำคุก ผูท้ ำ� งานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด อาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูแ้ ทนภาคีเครือข่ายอืน่ ๆ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมในระดับพื้นที่

กิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
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ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวัน
งดดื่มสุราแห่งชาติ และมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ทีใ่ ห้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน
กิจกรรม “วันงดดืม่ สุราแห่งชาติ ท�ำความดีถวายในหลวง” ในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม
วันงดดืม่ สุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปีตามบริบทของหน่วยงาน ในส่วนของกรมคุมประพฤติ
ได้ก�ำหนดให้ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่
25 กรกฎาคม 2564 เพือ่ เผยแพร่ความรู้ คติธรรมโอวาท และค�ำขวัญวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ การประชาสัมพันธ์
ให้สังคมได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบทีเ่ กิดจากการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมถึงกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องผ่านสือ่ รายการวิทยุทอ้ งถิน่ Facebook Page/ Line ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ www.stopdrink.com โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 14,957 คน

5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และการบริหารจัดการองค์กร
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าการระวังการกระท�ำผิดซ�้ำ :

การจัดท�ำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน
(Justice Safety Observation Ad hoc Center : JSOC)
ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้ง “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (Justice Safety
Observation Ad hoc Center : หรือศูนย์ JSOC)” และมอบหมายให้กรมคุมประพฤติเป็นผู้รับผิดชอบ
ด�ำเนินการพัฒนาแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวังติดตามผูพ้ น้ โทษในคดีอาชญากรรมลักษณะสะเทือนขวัญ
แต่ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้พ้นโทษคดีสะเทือนขวัญดังกล่าว (หรือที่เรียกว่า Watch list 1) เป็นกลุ่มนักโทษที่พ้นโทษ
จากเรือนจ�ำ และไม่ผา่ นกระบวนการแก้ไขฟืน้ ฟูของกรมคุมประพฤติ ในการด�ำเนินการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรม
จึงยังขาดข้อมูลส�ำคัญในการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของผู้พ้นโทษเหล่านั้น มิให้หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
เพื่อให้การด�ำเนินการของศูนย์ JSOC เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมคุมประพฤติจึงได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน ส�ำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
พฤติกรรมและวางแผนในการด�ำเนินการติดตามเฝ้าระวังติดตามผูพ้ น้ โทษคดีอาชญากรรมลักษณะสะเทือนขวัญ
โดยระบบสารสนเทศของศูนย์ JSOC ได้ออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการรายงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในพืน้ ทีไ่ ด้ทนั ที (Real-Time) เมือ่ เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ ดิ ตามได้รายงานผลการเฝ้าระวังติดตามผูพ้ น้ โทษผ่านแอปพลิเคชัน่
ในโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ซึ่งท�ำให้การเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมของผู้พ้นโทษในคดีสะเทือนขวัญ
มีความสะดวก แม่นย�ำ และทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทเอกชนได้พัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจ
เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนจนแล้วเสร็จ และส่งมอบให้แก่กรมคุมประพฤติเมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2564
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กรมคุมประพฤติ จึงได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชน และลงพื้นที่เพื่อทดลองการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ผ่าน Application ในโทรศัพท์มือถือ ผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 จึงได้ประชุมเพื่อซักซ้อมการใช้งานร่วมกับ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จ�ำนวน 117 แห่ง
เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน�ำเข้าข้อมูลการรายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน กรมคุมประพฤติ โดยศูนย์ JSOC ร่วมกับส�ำนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน และข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมประกอบการวางแผนการเฝ้าระวังและติดตามผู้พ้นโทษ
คดีอาชญากรรมลักษณะสะเทือนขวัญ มิให้หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก ทั้งนี้ ระบบโปรแกรมสารสนเทศ
ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน นับเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง
การกระท�ำผิดซ�้ำและเพิ่มความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง
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การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ด�ำเนินการตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ
พ.ศ. 2548 ข้อ 8 การตรวจราชการตามระเบียบนี้ให้ด�ำเนินการตามแผนการตรวจราชการประจ�ำปี หรือตามที่
ได้รับค�ำสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ให้จัดท�ำแผนการตรวจราชการประจ�ำปี
ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดท�ำให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ฯลฯ ข้อ 9 วรรคสาม ก�ำหนดให้ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบและมีอ�ำนาจ
หน้าที่ ใ นการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ เฉพาะในขอบเขต
อ�ำนาจและหน้าที่ของกรมในฐานะผู้สอดส่องดูแลแทนอธิบดี
ส�ำนักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ มีขอบเขตการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 - 12 ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด/สาขา
และศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 119 แห่ง โดยแบ่งการตรวจราชการออกเป็น 3 ระยะ
ดังนี้

ระยะที่ 1
การตรวจราชการรอบปกติ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถตรวจราชการได้
จ�ำนวน 54 แห่ง ผลการตรวจ พบว่า หน่วยรับการตรวจอยู่ในขั้นตอนการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
และปรับแผนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ประชุมการตรวจราชการด้วยระบบ Online
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ระยะที่ 2

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ตรวจติดตามผลการด�ำเนินการ Digital Office
การตรวจราชการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มุง่ เน้นการป้องกันเพือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารราชการกรมคุมประพฤติ
ประกอบกับกรมคุมประพฤติมีการท�ำงานเชิงรุก และก�ำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งรัดให้บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีน การก�ำหนดหลักเกณฑ์ส�ำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงาน
ในทีพ่ กั เป็นต้น ผูต้ รวจราชการได้ตระหนักถึงสภาพการณ์และผลกระทบดังกล่าว จึงได้ปรับแผนการตรวจราชการ
จากการลงพืน้ ทีเ่ ป็นการจัดประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO-Conference และสามารถตรวจราชการโดยการจัด
ประชุมส�ำนักงานคุมประพฤติในระหว่างเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2564 จ�ำนวน 52 แห่ง โดยไม่กระทบต่อ
งบประมาณ และเป็นการด�ำเนินการตามมาตรการลดความเสีย่ งจากสถานการณ์ของโรคติดต่อ ท�ำให้ผเู้ กีย่ วข้อง
มีการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้เช่นเดิม

นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ประชุมการตรวจราชการด้วยระบบ Online
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ระยะที่ 3

นางดวงพร นิยะพัตร์ ประชุมการตรวจราชการด้วยระบบ Online
การตรวจราชการเพื่อติดตามผลการด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำของผู้ตรวจราชการ เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ผู้ตรวจราชการมุ่งเน้นให้
ส�ำนักงานฯ ที่มีปริมาณคดีผิดเงื่อนไขสูง ด�ำเนินการตามแนวทางกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง
ให้มีมาตรการเร่งรัดน�ำผู้กระท�ำผิดที่มีผลการจ�ำแนกระดับความเสี่ยงสูงให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูตามแผนที่กำ� หนดไว้
เพื่อลดอัตราการผิดเงื่อนไข นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการได้ติดตามผล โดยให้ส�ำนักงานฯ รายงานผลการด�ำเนินการ
ตามค�ำแนะน�ำ และเร่งรัดในภารกิจที่ส�ำคัญ เช่น การด�ำเนินการตามตัวชี้วัด กระบวนการจ�ำแนก การแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด การด�ำเนินการด้านงบประมาณ การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร การส่งคดีประเด็น
ในระบบสารสนเทศ เป็นต้น พบว่า หน่วยรับการตรวจได้วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาการผิดเงื่อนไขในงานควบคุมและสอดส่อง งานฟื้นฟูฯ ส�ำหรับกลุ่มที่มีผลการจ�ำแนกความเสี่ยงระดับ
ปานกลางให้เหมาะสมและเป็นรูปธรรม สรุปผลการตรวจราชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

		
		 1. การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี
พ.ศ. 2564
			 ด้านการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด พบว่า ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานฯ ทุกหน่วยได้ด�ำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ตามภารกิจที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ
พ.ศ. 2559 โดยมีผลการด�ำเนินงานด้านสืบเสาะและพินิจเกินเป้าหมาย ร้อยละ 159.96 งานควบคุมและสอดส่อง
มีผลการด�ำเนินการเกินเป้าหมาย ร้อยละ 120.43 ส่วนการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ภารกิจฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีผลการด�ำเนินการเกินเป้าหมาย ร้อยละ
150.41
			 ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เนื่องจากส�ำนักงานฯ อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ท�ำให้ต้องชะลอการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดดังกล่าวได้
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			 ด้านการบริหารจัดการ การด�ำเนินการตามตัวชี้วัดของส�ำนักงานฯ พบว่า ผู้บริหารส�ำนักงานฯ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลสู่ผู้ปฏิบัติ มีความสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบและมีระบบการติดตามผล
การด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดรายเดือน ตรวจสอบและก�ำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลการด�ำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย

		 2. การด�ำเนินการตามภารกิจหลัก

			 2.1 การด�ำเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั งิ านคุมประพฤติ พ.ศ. 2562
			 งานสืบเสาะและพินิจ ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และแนวทางที่กรมคุมประพฤติก�ำหนดตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ในด้านการบริหาร
จัดการคดีมีการมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติอาวุโสก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการสอนงาน
พนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับคดีทมี่ ผี เู้ สียหายมีการน�ำกระบวนการ
ยุตธิ รรมเชิงสมานฉันท์มาใช้คอ่ นข้างน้อย เนือ่ งจากคูก่ รณีไม่ประสงค์เข้าสูก่ ระบวนการ อีกทัง้ การเสนอรายงาน
การสืบเสาะและพินิจ วิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูล และน�ำผลการประเมินคัดกรองผู้กระท�ำผิดเสนอความเห็น
ในรายงานก่อนศาลมีค�ำพิพากษา ท�ำให้คดีสืบเสาะและพินิจมีมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือต่อศาล
			 งานควบคุมและสอดส่อง พนักงานคุมประพฤติดำ� เนินการควบคุมและสอดส่องผูก้ ระท�ำผิดภายใต้
เงื่อนไขการคุมความประพฤติให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ศาลก�ำหนด โดยการ
น�ำผลจากการจ�ำแนกไปก�ำหนดแผนการจัดกิจกรรมแก้ไขฟืน้ ฟูมคี วามสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความเสีย่ ง
การบริหารจัดการคดี เตือน ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลต่อศาลภายในระยะเวลา เพื่อป้องกันการ
ผิดเงือ่ นไขและปัญหาคดีคงั่ ค้าง รวมทัง้ การประสานงานและการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาคีและอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
			 2.2 การด�ำเนินการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
			 งานตรวจพิสจู น์มกี ารด�ำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวทางคูม่ อื และเร่งรัดการด�ำเนินการ
ตรวจพิสูจน์ตามนโยบายลดความแออัดในเรือนจ�ำ รายงานผลการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาการด�ำเนินการ
ตรวจพิสูจน์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนงานฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก�ำชับให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและแนวทาง เพื่อให้การบริหารจัดการคดีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทัง้ ให้มกี ารเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินการรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด
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3. การด�ำเนินการตามนโยบาย

3.1 นโยบายกระทรวงยุติธรรม

		 1. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ - ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการส�ำรวจผู้กระท�ำผิดที่ว่างงาน วางแผน
ประชาสัมพันธ์ จัดท�ำฐานข้อมูลและน�ำผู้กระท�ำผิดไปศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน การทดสอบ
ความถนัด การทดสอบบุคลิกภาพเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านการฝึกอาชีพและรับผู้กระท�ำผิดเข้าท�ำงาน
		 2. บ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) - ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการประสานหน่วยงานเพื่อขอใช้
พืน้ ทีส่ ำ� หรับให้การสงเคราะห์ หากหน่วยงานใดมีความเหมาะสมและมีความพร้อม ก็จะเสนอให้กรมคุมประพฤติ
ประกาศแต่งตั้งเป็นบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) รองรับการให้การสงเคราะห์แก่ผู้กระท�ำผิด
ที่มีความเดือดร้อน ซึ่งสถานที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน มูลนิธิ หรือหน่วยงานเพื่อบุคคลด้อยโอกาส
ผู้ตรวจราชการแนะน�ำส�ำนักงานฯ ในการพิจารณาคัดกรองผู้กระท�ำผิดที่มีความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย
ให้เข้าพักอาศัยที่บ้านสงเคราะห์คุมประพฤติให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้าน
เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติในเชิงคุณภาพ

นางวราภรณ์ เปล่งแสง
ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี ณ วัดจ�ำปา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
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นายบัญญัติ วงค์สว่าง
ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สคป.จ.นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
		 3. การขั บ เคลื่ อ นงานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด และคณะกรรมการพั ฒ นาการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรม
ระดับจังหวัด (กพยจ.) - ส�ำนักงานฯ ใช้กลไกของ กพยจ. ในการบูรณาการเชือ่ มโยงด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคราชการและภาคประชาสังคมระดับจังหวัดในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด จัดท�ำแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการด�ำเนินงานในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ติดตาม
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการเพื่อรับทราบปัญหา ผู้ตรวจราชการได้ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
คุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

นายบัญญัติ วงค์สว่าง
ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคีท�ำงานบริการสังคม ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
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3.2  นโยบายกรมคุมประพฤติ
1. ด้านยาเสพติด มีการขยายศักยภาพรองรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูแบบควบคุมตัว โดยการสร้าง
ศูนย์ฟื้นฟูฯ ของกรมคุมประพฤติเพิ่มที่จังหวัดสมุทรปราการ การเพิ่มจ�ำนวนเตียงในสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
แบบควบคุมตัว การจัดกิจกรรมการฟื้นฟูฯ โครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน และการลดระยะเวลาการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดเหลือ 30 วัน ผู้ตรวจราชการได้ก�ำชับให้หน่วยงานด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนด

นางนริศา ปานสะอาด
ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ จังหวัดสมุทรปราการ
2. การลดความแออัดในเรือนจ�ำ หน่วยงานมีมาตรการในการสืบเสาะและพินิจผู้พักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษนักโทษ กรณีมเี หตุพเิ ศษ (เจ็บป่วย พิการ ชรา) การน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว
มาใช้กับผู้กระท�ำผิดเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุก และการพัฒนากระบวนการการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุม
ความประพฤติ โดยการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมและวางแผนการแก้ไขฟื้นฟู
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3. การบูรณาการคืนคนดีสู่สังคม หน่วยงานส่งเสริมให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาช่วยเหลือ
ปฏิบตั งิ านคดี ติดตาม สอดส่อง ผูก้ ระท�ำผิดในชุมชน มีการเชือ่ มประสานครอบครัวผูก้ ระท�ำผิด และน�ำทรัพยากร
ชุมชนมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการป้องกันสังคม
จากอาชญากรรม
นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการติดตามผลการด�ำเนินงานในประเด็นส�ำคัญอื่นๆ ได้แก่ การด�ำเนินการ
ตามโครงการก�ำลังใจฯ และโครงการ TO BE NUMBER ONE การบริหารจัดการส�ำนักงาน โครงสร้างอัตราก�ำลัง
แผนและผลการพัฒนาบุคลากร การบริหารงานคดี การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Mobile
Application/ QR code/ Google form/ Kiosk) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) การป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต มาตรการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ตลอดทั้งการให้บริการประชาชน
พร้อมให้คำ� แนะน�ำและก�ำลังใจในการทุม่ เทการด�ำเนินงานและปฏิบตั งิ านทุกด้านอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
ให้แก่หน่วยรับการตรวจราชการ

4. ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพของการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 การด�ำเนินการตามนโยบาย ผูบ้ ริหารส�ำนักงานฯ และเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ทราบนโยบายและ

ทิศทางปฏิบัติงานนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและนโยบายของกรมคุมประพฤติ สามารถแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติ สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน

4.2 การด�ำเนินการตามภารกิจหลักและการพัฒนาคุณภาพงาน

ผู้ตรวจราชการ
กรมคุมประพฤติได้ตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
พ.ศ. 2562 และแนวทางในการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ ประพฤติ พ.ศ. 2559 การพัฒนาคุณภาพงาน
ทีเ่ ป็นผลงานโดดเด่นของส�ำนักงาน (Good Practice/ Best Practice) พร้อมกับให้ขอ้ สังเกต ปัญหาข้อขัดข้อง
และค�ำแนะน�ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

4.3 การสอบสวนข้อเท็จจริง ผูต้ รวจราชการฯ ได้รบั ทราบข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และด�ำเนินการสดับตรับฟังข้อร้องเรียนกับผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกด้าน และท�ำ
ความเห็นชอบต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ

4.4 การสร้างขวัญก�ำลังใจ ผู้ตรวจราชการฯ ได้จัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง

ของส�ำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ และน�ำเสนอผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ
พร้อมด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน

4.5 การด�ำเนินการตามตัวชี้วัด ผู้ตรวจราชการฯ ติดตามผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัดของ

ส�ำนักงานฯ โดยให้ผู้บริหารส�ำนักงานฯ ถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคลสู่ผู้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบให้มี
ระบบการติดตามผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อตรวจสอบและก�ำหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย
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การตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อท�ำหน้าที่หลัก
ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบขึ้นตรงต่ออธิบดี
โดยมีหน้าที่และอ�ำนาจด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจ
บริการให้ความเชือ่ มัน่ และบริการให้คำ� ปรึกษาอย่างเทีย่ งธรรมและเป็นอิสระ โดยถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
สรุปผลการปฏิบัติงาน
1. งานบริการให้ความเชื่อมั่นด้านการเงิน การบัญชี เงินประกันตัว การพัสดุ การใช้ยานพาหนะ
หน่วยรับตรวจ และกิจกรรมที่ตรวจสอบ จ�ำนวน 8 หน่วยรับตรวจ ได้แก่
		 1) การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช�ำระของส่วนราชการ
		 2) กลุ่มการคลัง ส�ำนักงานเลขานุการกรม (ใบส�ำคัญจ่าย)
		 3) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
		 4) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
		 5) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7
		 6) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
		 7) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 10
		 8) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. บริการให้ค�ำปรึกษา จ�ำนวน 102 เรื่อง
3. ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะ
4. จัดท�ำแบบประเมินภายในองค์กร ตามแนวปฏิบตั กิ ารประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
		 ภายใน
5. เข้าร่วมประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. ร่วมเป็นคณะท�ำงานและวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี,
		 หลักสูตรการปฏิบตั งิ านพัสดุ, หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
7. เข้าร่วมแก้ไขปัญหางบการเงินของกรมคุมประพฤติ ตามข้อสังเกตของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8. ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตามที่อธิบดีมอบหมาย
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ผลส�ำเร็จของการตรวจสอบภายใน
ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุม่ ตรวจสอบภายใน กรมคุมประพฤติ สามารถปฏิบตั งิ านตรวจสอบได้ตามแผนการตรวจสอบทีม่ กี ารปรับแล้ว
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ น�ำข้อสังเกต ข้อเสนอแนะจากการบริการให้ความ
เชื่อมั่นและบริการให้ค�ำปรึกษาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมคุมประพฤติ มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ เช่น
1. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยน�ำระบบ KTB Corporate Online มาใช้
2. ปรับปรุงแก้ไขค�ำสั่งการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในด้านการเงิน การบัญชี
3. แก้ไขปรับปรุงรายการบัญชี งบการเงินในภาพรวมกรมคุมประพฤติถูกต้องมากขึ้น
4. การด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินประกันตัวเป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนด
5. การพัสดุและการใช้ยานพาหนะ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
7. สร้างความผูกพันในองค์กร และเจ้าหน้าที่เชื่อมั่น มั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น เนื่องจาก
		 การตรวจสอบเป็นลักษณะเชิงแนะน�ำ แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงระบบในภาพรวม มิใช่การจับผิด
8. ส�ำรวจความพึงพอใจจากการปฏิบัติงาน และจากการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ได้คะแนนร้อยละ
		 85.31 และร้อยละ 91.93 ตามล�ำดับ
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ตนโมก

เปนตนไมประจำกรมคุมประพฤติ
ตนโมกเวลาที่ออกดอก กานดอกจะนอมลงสูพื้นดิน ประดุจดั่ง
การใหความเคารพพื้นดินอันเปนผูที่ใหกำเนิด เปรียบการทำงาน
ของกรมคุมประพฤติทำงานเพื่อแผนดินและการเปนขาแหงแผนดิน
ที่เคารพและทำงานเพื่อประชาชน

3

รายงานการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)
2564

2563

273,670,167.94

261,494,097.35

			 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

15,588,006.38

20,409,958.60

			 วัสดุคงเหลือ

22,055,220.64

11,687,209.74

852.48

6,567.56

311,314,247.44

293,597,833.25

			 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

455,045,199.28

464,192,194.52

			 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ

139,319.31

157,168.22

			 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

683,624.35

2,240,173.32

			 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

123,379.13

123,379.13

			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

455,991,522.07

466,712,915.19

		 รวมสินทรัพย์

767,305,769.51

760,310,748.44

สินทรัพย์
		 สินทรัพย์หมุนเวียน
			 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

			 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
2564

2563

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน			
		 หนี้สินหมุนเวียน			
			 เจ้าหนี้ระยะสั้น

67,168,984.53

65,426,733.44

138,910,186.88

131,861,440.91

			 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		 -

3.47

			 เงินรับฝากระยะสั้น
			 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,732,956.15

1,603,301.60

207,812,127.56

198,891,519.42

		 หนี้สินไม่หมุนเวียน			
			 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

602,101.14

1,208,136.20

			 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

2,821,500.00

2,821,500.00

			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

3,423,601.14

4,029,636.20

211,235,728.70

202,921,155.62

		 รวมหนี้สิน

		 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
			 ทุน

317,822,241.46

317,822,241.46

			 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

238,247,799.35

239,567,351.36

			 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

556,070,040.81

557,389,592.82

		 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

767,305,769.51

760,310,748.44
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
2564
2563
รายได้			
		 รายได้จากงบประมาณ

2,050,855,128.11

1,898,085,380.40

252,818,931.20

102,977,539.27

		 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

19,400.00

33,800.00

		 รายได้อื่น

(4,500.00)

-

2,303,688,959.31

2,001,096,719.67

		 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย			
		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,370,339,493.59

1,369,748,089.50

		 ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

91,289,651.09

77,160,137.57

		 ค่าตอบแทน

18,212,800.94

13,148,775.00

637,842,922.94

365,971,719.17

		 ค่าวัสดุ

73,464,844.99

67,269,904.28

		 ค่าสาธารณูปโภค

52,698,798.73

51,564,775.54

		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

47,110,679.13

47,884,187.60

8,856,662.86

14,850,813.77

741,134.89

19,656,889.46

2,300,556,989.16

2,027,255,291.89

3,131,970.15

(26,158,572.22)

		 ค่าใช้สอย

		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
		 ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง/(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
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รายงานรายได้แผ่นดิน
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
(หน่วย : บาท)
2564
2563
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
		

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

11,574,200.82

23,047,050.34

3,000.00

-

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย		

-

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
		

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ

11,571,200.82

23,047,050.34

รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง

11,571,218.72

23,045,119.77

รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

(17.90)

1,930.57

ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง

(43.47)

(8,027.96)

25.57

9,958.53

		

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

		 รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ จ�ำนวน 25.57 บาท เกิดจากข้อคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีรายได้
แผ่นดินที่จัดเก็บ รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง และรายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง ท�ำให้ ณ วันสิ้นงวดมียอด
คงเหลือรายการรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง สูงกว่ารายได้แผ่นดินทีจ่ ดั เก็บ อยูร่ ะหว่างตรวจสอบเพือ่ ปรับปรุงบัญชี
ให้ถูกต้อง
(หน่วย : บาท)
2564

2563

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี ประกอบด้วย
		

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

636,219.86

578,909.10

		

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

157,256.92

195,586.97

		

รายได้อื่น

10,780,724.04

22,272,554.27

11,574,200.82

23,047,050.34

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
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ต้นทุนผลผลิตและกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมหลัก

เงินในงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

221,658,489.76

15,318,934.35

67,479,243.30

2,800,444.69

141,366.22

27,724.29

642,310,627.32

29,592,252.83

43,483,552.12

6,062,305.81

553,336.13

50,744.89

12,343,420.95

1,126,644.05

103,321.34

การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิด

362,955,028.42

18,617,390.83

22,100,066.67

การฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัด

138,282,899.16

12,605,076.68

1,140,409.13

สนับสนุนให้ผู้กระท�ำผิดและผู้พ้นโทษ
มีงานท�ำ

128,711,375.91

11,748,113.10

1,077,386.28

การน�ำเครือ่ งมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้กับผู้กระท�ำผิด

95,246,418.18

8,693,603.69

797,265.85

การน�ำ อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันสังคมให้ปลอดอาชญากรรม

27,029,388.94

2,467,103.75

226,251.12

7,266,781.77

722,879.75

64,206.90

1,644,667,180.91

101,586,701.38

136,550,171.89

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัด
สารสนเทศและการสื่อสาร
การสืบเสาะและพินิจ

การส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี
รวมต้นทุนผลผลิต
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งบกลาง

(หน่วย : บาท)
ค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนรวม

ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย

6,588,337.28

311,045,004.69

3,614

ราย

86,066.69

92,684.03

3,062,219.23

133

เครื่อง

23,024.20

17,495,355.47

732,881,787.74

131,073

ราย

5,591.40

199,578.78

6,865,965.61

478,621

ราย

14.35

406,361.05

13,979,747.39

110,817

ราย

126.15

10,200,656.90

413,873,142.82

183,678

ราย

2,253.25

4,396,574.06

156,424,959.03

136,046

ราย

1,149.79

4,237,341.47

145,774,216.76

842

ราย

173,128.52

3,135,632.69

107,872,920.41

261

ราย

413,306.21

30,612,585.52 		

ราย

889,841.71
212,855.61

8,266,724.03

883

47,855,219.05

1,930,659,273.23

1,045,968.00

ราย

9,362.09
1,845.81
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ตนโมก

เปนตนไมประจำกรมคุมประพฤติ
ตนโมกสามารถปลูกไดในทุกสภาพแวดลอม มีความแข็งแรง
ดังเชนพนักงานคุมประพฤติ ที่ทำงานดวยความซื่อสัตย สุจริต
เขมแข็ง อดทน ในทุกสถานการณ

4

ผลงานสำคัญ

1. การนำ�เทคโนโลยีการประชุมทางจอภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ในระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สอบปากค�ำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ที่เป็นเด็กและเยาวชนกับสถานพินิจฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้น�ำ
เทคโนโลยีการประชุมทางจอภาพผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่ม
น� ำ ร่ อ งในการด� ำ เนิ น การชี้ แ จงเงื่ อ นไขการคุ ม ประพฤติ
การแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือ
สอบปากค�ำจ�ำเลย ด้วยระบบ Google Meet
จ�ำเลยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และการตอบข้อซักถาม
ของศาลเพิ่มเติม กรณีศาลท�ำการนัดเพื่อสอบถาม (นัดพร้อม)
ต่อมาการด�ำเนินการดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผล และเพือ่ ป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และลดผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ขยายผลการด�ำเนินการดังกล่าวไปใช้กับ
ส�ำนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ และน�ำการประชุมทางจอภาพ
ไปใช้ ส นั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานคุ ม ความประพฤติ ใ นการ
รั บ รายงานตั ว ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ท างจอภาพผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการจัดรูปแบบกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดทางจอภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โดยที่ ผ ่ า นมามี ก ารน� ำ การประชุ ม ทางจอภาพผ่ า น
สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ สอบปากค�ำจ�ำเลยระหว่างควบคุมตัวในเรือนจ�ำ
ด้วยระบบการประชุมทางจอภาพ
กรมคุมประพฤติแบ่งตามภารกิจที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว ดังนี้
1. การชี้แจงนัดหมาย ด�ำเนินการไปแล้วทั้งหมด 2,929 คดี ใน 24 ส�ำนักงาน
2. การสอบปากค�ำจ�ำเลย ด�ำเนินการไปแล้วทั้งหมด 669 คดี ใน 47 ส�ำนักงาน
3. การสอบปากค�ำผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ด�ำเนินการไปแล้วทั้งหมด 1,457 คดี ใน 30 ส�ำนักงาน		
4. การรับรายงานตัว ด�ำเนินการไปแล้วทั้งหมด 6,403 คดี ใน 30 ส�ำนักงาน
5. การตอบข้อซักถามของศาล/นัดพร้อม ด�ำเนินการไปแล้วทั้งหมด 29 คดี ใน 8 ส�ำนักงาน
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เนื่องจากการด�ำเนินการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปัจจุบัน
บางหน่วยงานอาจมีข้อจ�ำกัดเฉพาะตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละแห่ง ท�ำให้ไม่มี
กลุม่ เป้าหมายในการด�ำเนินการ หรืออยูภ่ ายใต้ขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ม่สามารถน�ำการประชุมทางจอภาพผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ได้ทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตามมากกว่าร้อยละ 66 สามารถด�ำเนินการได้ร่วมกับเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานได้
ในขณะที่การด�ำเนินการร่วมกับสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการตรวจพิสูจน์ในกรณีของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
สามารถด�ำเนินการได้ประมาณร้อยละ 45 (เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานที่ควบคุมตัวเพื่อการ
ตรวจพิสูจน์บางแห่งไม่รับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์) และกว่าร้อยละ 76 ที่ศาลอนุญาตให้ด�ำเนินการรับรายงานตัว
ผู้ถูกคุมความประพฤติทางจอภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

สอบปากค�ำจ�ำเลยผ่าน Line Application

2. กิจกรรมการประกวดการทำ�อาหาร
Street Food สร้างอาชีพ
กรมคุมประพฤติ ได้ขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการ
สร้างงาน สร้างอาชีพส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิด
โดยจัดให้มีการประกวดการท�ำอาหาร
ภายใต้กิจกรรมการประกวดการท�ำอาหาร
Street Food สร้างอาชีพ เพื่อน�ำเสนอ
ผลงานด้านการท�ำอาหารของผู้กระท�ำผิด
ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
พิธีเปิดตัวกิจกรรมประกวดการท�ำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ”
และเพื่อแสดงถึงพลัง และความร่วมมือ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการคืนคนดีสู่สังคม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัวการจัดประกวดการท�ำอาหาร “Street Food สร้างอาชีพ”
เมือ่ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร ภายหลังการเปิดตัวกิจกรรม ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้ด�ำเนินการจัดการประกวด
การท�ำอาหารช่วงเดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2564 โดยส�ำนักงานคุมประพฤติ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
กรมคุมประพฤติ

Department of Probation

64

โลโก้กิจกรรมการประกวดการท�ำอาหาร
“Street Food สร้างอาชีพ”

กิจกรรมประกวดการท�ำอาหาร
“Street Food สร้างอาชีพ” ระดับจังหวัด

ผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 108 แห่ง จัดการประกวดในระดับจังหวัด แบ่งเป็นประเภทอาหารคาว และอาหารหวาน
มีผชู้ นะการประกวดทีเ่ ป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด รวมจ�ำนวน 304 ราย มีภาคีทเี่ ป็นผูป้ ระกอบการ สถานศึกษา
อาสาสมัครคุมประพฤติ สนับสนุนการจัดงาน จ�ำนวน 227 ราย โดยมีเมนูที่ชนะการประกวด จ�ำนวน 91 เมนู
อาทิเช่น แจงลอน ย�ำแซลมอน ผัดไทยโบราณ ผัดไทยเส้นจันทน์กุ้งแม่น�้ำ แกงป่าเนื้อ น�้ำพริกข่า แกงอ่อมไก่
แคนตาลูป สาคูไส้หมู เปียกปูนมะพร้าวอ่อน ข้าวเกรียบปากหม้อ เป็นต้น ภายหลังจากนั้นมีการจัดการอบรม
เพื่อยกระดับทักษะผู้ชนะการประกวด Street Food สร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 ทั้งนี้
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำอาหาร และการท�ำธุรกิจด้านการขายอาหารให้ผู้กระท�ำผิด จัดขึ้น
ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ผ่านจอภาพ จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และกรมคุมประพฤติ ไปยังสถานที่
จัดอบรมของส�ำนักงานคุมประพฤติทวั่ ประเทศ และศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด การอบรมประกอบด้วย
การบรรยายหัวข้อวิชาการท�ำธุรกิจการขายอาหาร การขาย Delivery และการขายออนไลน์ ภาษาอังกฤษที่ใช้
ในการขายอาหาร การบรรยายเทคนิคการท�ำอาหารอย่างมืออาชีพ และสาธิตการท�ำอาหารเมนูกว๋ ยเตีย๋ วน�ำ้ ตกหมู
ข้าวมันไก่ตอน ขาหมูตุ๋น ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ และขนมถั่วแปป โดยได้รับความร่วมมือจากนายกสมาคม
เดอะเชฟ ประเทศไทย และวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ในการร่วมฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 304 คน ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด Street Food
สร้างอาชีพ ในระดับจังหวัด จากส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการประกวดการท�ำอาหาร
“Street Food สร้างอาชีพ”

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการประกวดการท�ำอาหาร
“Street Food สร้างอาชีพ โดยสมาคม The Chef”
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3. สรุปผลการนำ�อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้
เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำ�คุก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรมคุมประพฤติได้เริ่มด�ำเนิน “โครงการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เพื่อเป็น
มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�ำคุก” ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
ผูก้ ระท�ำผิดตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมทัง้ เพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
ในการลดความแออัดในเรือนจ�ำ โดยน�ำมาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุกมาใช้ ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยให้กับประชาชนและสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนินโครงการสามารถติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปผลได้ดังนี้

การน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
มาใช้กับผู้กระท�ำผิดในงานคุมประพฤติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้กระท�ำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 75,090 ราย
(จ�ำนวนการติดสะสมระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) ประกอบด้วย
ประเภทผูก้ ระท�ำผิด

จ�ำนวน (ราย)

คิดเป็นร้อยละ

1. ผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยศาล
มีค�ำสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

832 ราย

1.11

2. ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�ำคุก
โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ หรือคณะอนุกรรมการ
เพือ่ พิจารณาวินจิ ฉัยลดวันต้องโทษจ�ำคุกมีมติให้ปล่อยตัว คุมความประพฤติและ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ดังนี้
    2.1 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ
    2.2 ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุก

42,146 ราย

56.13

(37,917 ราย)
(4,229 ราย)

(50.50)
(5.63)

32,112 ราย

42.76

3. ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ ตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
พ.ศ. 2545 โดยคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพิจารณา
อนุญาตให้ได้รบั การปล่อยชัว่ คราว และติดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM)

กรมคุมประพฤติ
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการน�ำอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระท�ำผิด
กรมคุมประพฤติ ได้ดำ� เนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านของกรมคุมประพฤติ
ในทุกส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลาง ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) รวมถึงสามารถน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวไปใช้ในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 3 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 27
มีนาคม 2564 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น
267 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สังกัดส�ำนักงานคุมประพฤติ และสังกัดหน่วยงานส่วนกลางกรมคุมประพฤติ
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
รับผิดชอบดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) โดยมีการเสริมเพิ่มองค์ความรู้
เกี่ยวกับการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจ�ำคุกในภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติทุกมิติ แนวทางในการด�ำเนินงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ และผู้มีอ�ำนาจสั่งใช้
รวมถึงวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) และระบบติดตามตัว อีกประการหนึง่ ทีถ่ อื เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ในการจัดการฝึกอบรมคือ การให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทดลองในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) และระบบ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถปฏิบตั งิ าน รวมถึงสามารถถ่ายทอดให้กบั เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานคุมประพฤติได้
จากการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวเพิ่มมากขึ้นหลังการอบรม นอกจากนั้น ยังระบุว่า
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถให้ค�ำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนสามารถ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้
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คณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

ในการบริหารจัดการการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมคุมประพฤติ
ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) โดยองค์คณะ
ประกอบด้วย อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมราชทัณฑ์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สภาทนายความ กรมพระธรรมนูญ กรมการปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวนห้าคนเป็นอนุกรรมการ ผู้อ�ำนวยการ
กองอ�ำนวยการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ การคุมประพฤติเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากลุม่ ส่งเสริม
การบังคับใช้กฎหมายเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ โดยที่ประชุมเห็นชอบในการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม
ตัว(EM) มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดในภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมถึงกลุม่ เป้าหมายใหม่ทจี่ ะมีเพิม่ ขึน้ ตามกฎหมาย
และเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการด�ำเนินโครงการการน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวมาใช้ เพือ่ เป็น
มาตรการทางเลือกแทนการจ�ำคุกภายหลังการสิ้นสุดระยะเวลาโครงการไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2566 - 2568)
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การติดตามและประเมินผลการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

การส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่อน�ำมาพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) ในภารกิจของกรมคุมประพฤติ โดยให้ผสู้ วมใส่อปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและบุคคลในครอบครัว ตอบแบบสอบถามการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ครบก�ำหนดถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
ความคิดเห็นโดยรวมด้านความเหมาะสมและประโยชน์จากการสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(EM) พบว่า ผู้สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่าระยะเวลาในการ
สวมใส่อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) มีความเหมาะสมกับลักษณะคดี การสวมใส่อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (EM) ช่วยให้ระมัดระวังการกระท�ำผิด และสามารถควบคุมตัวเองได้ดขี นึ้ ตลอดจนช่วยให้ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมไปทางที่ดีขึ้น และไม่กระท�ำผิดซ�้ำ
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เห็นดวย
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วาการสวมใสอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (EM)
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วาระยะเวลาในการสวมใสอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสติดตามตัว (EM)
มีความเหมาะสม
กับลักษณะคดี
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การจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดท�ำแนวทางการด�ำเนินงาน รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานคุมประพฤติในการน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวไปใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดในภารกิจกรมคุมประพฤติ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้กระท�ำผิดที่เข้าสู่ระบบงานกรมคุมประพฤติ ได้แก่
(1) คู่มือการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
(2) แนวปฏิบัติในการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้ได้รับการพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจ�ำคุก
(3) แนวทางการตรวจสอบวันครบก�ำหนดถอดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในระบบควบคุม
		อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(4) แนวทางการสอดส่อง ดูแล ก�ำชับ และให้ความรู้แก่ประชาชน อย่าได้หลงเชื่อมิจฉาชีพ แอบอ้าง
เรียกค่าใช้จ่ายในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
(5) แนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2564 ส�ำหรับผู้ได้รับการปล่อยตัว
		คุมประพฤติ
นอกจากนัน้ ได้มกี ารจัดท�ำแผนรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EMCC) ขึน้
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการด�ำเนินงาน รวมทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในทุกกรณี โดยจุดมุง่ หมายส�ำคัญเพือ่ ให้การติดตาม
ควบคุมอุปกรณ์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของผู้กระท�ำผิด
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติไม่หยุดชะงัก และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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4. การดำ�เนินงานตามนโยบายการลดความแออัดของผู้ต้องขัง
ในเรือนจำ� โดยการลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจพิสูจน์
และการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในการ
ปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

1. ที่มา/กรอบแนวคิด/หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  ภายใต้หลักคิดเรื่อง
“ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคในทุกชนชั้น” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมและ
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม ประกอบกับผูต้ อ้ งหาตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545
โดยหลักการแล้วมีสภาพเป็นผู้ป่วยอย่างหนึ่ง มิใช่อาชญากรปกติ ดังนั้น ผู้เสพต้องได้รับการบ�ำบัดรักษาและ
ฟื้นฟูฯ ผู้ค้าต้องได้รับโทษอย่างเด็ดขาด อีกทัง้ เพือ่ ช่วยเหลือผู้ตอ้ งหามิให้ตอ้ งได้รบั ผลกระทบจากการถูกจ�ำกัด
สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เพียงเพราะฐานะทางเศรษฐกิจ จึงต้องถูกคุมขังในเรือนจ�ำโดยไม่จ�ำเป็น และสามารถ
สร้างความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัยให้กบั สังคมควบคูไ่ ปด้วย ดังนัน้ เพือ่ สนับสนุนนโยบายการลดความแออัด
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำของกระทรวงยุติธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม กรมคุมประพฤติจึงได้มีมาตรการ
ในการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  จ�ำนวน 2 มาตรการ คือ (1) การตรวจพิสูจน์ 30 วัน และ
(2) การปล่อยชั่วคราวผู้เสพ/ผู้ติด โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)

2. ขั้นตอน/วิธีการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงาน
2.1 ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานตามมาตรการการลดขั้นตอน และระยะเวลา
		 การตรวจพิสูจน์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงยุติธรรมขอให้กรมคุมประพฤติด�ำเนินการนโยบายลดความแออัด
ในเรือนจ�ำ  ซึ่งถูกก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดนโยบายของกระทรวงยุติธรรม เรื่องการด�ำเนินงานคดีตรวจพิสูจน์ที่ไม่ได้รับ
การปล่อยชั่วคราวที่ได้รับการปฏิบัตติ ามขั้นตอนมาตรฐานที่ก�ำหนดภายในระยะเวลา 30 วัน โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการด�ำเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ประชุมคณะท�ำงานคณะกรรมการก�ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
		
ของผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการประเมินผล
		
การปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล
(2) ซักซ้อมความเข้าใจค�ำนิยาม ค�ำอธิบายตัวชีว้ ดั และเกณฑ์คะแนน ผ่านการประชุม และมีหนังสือแจ้งเวียน
		
หน่วยงานในสังกัด
(3) มอบให้กองอ�ำนวยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก�ำกับ ติดตามผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
ที่ก�ำหนด พร้อมรายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อสั่งการผู้บริหาร   
(4) ให้ค�ำแนะน�ำ ปรึกษา ข้อขัดข้องในการด�ำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัด     
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จากผลการด� ำ เนิ น งานของกรมคุ ม ประพฤติ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เห็นถึงประโยชน์ของมาตรการดังกล่าว จึงขอให้
กรมคุมประพฤติจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์ ในการ
ตรวจราชการ  

ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการการลดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจพิสูจน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมคุมประพฤติสามารถด�ำเนินงานคดีตรวจพิสจู น์ทไี่ ม่ได้รบั การปล่อยชัว่ คราว
ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานทีก่ ำ� หนดภายในระยะเวลา 30 วัน จ�ำนวน 42,961 คดี จากคดีตรวจพิสจู น์
ที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวทั้งหมด 43,533 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.69
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติสามารถด�ำเนินงานคดีตรวจพิสจู น์ทไี่ ม่ได้รบั การปล่อยชัว่ คราว
ทีไ่ ด้รบั การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนมาตรฐานทีก่ ำ� หนดภายในระยะเวลา 30 วัน จ�ำนวน 29,201 คดี จากคดีตรวจพิสจู น์
ที่ไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวทั้งหมด 57,196 คดี คิดเป็นร้อยละ 51.05

2.2 ขั้นตอนและวิธีการด�ำเนินงานการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ให้กบั ผูต้ อ้ งหา ซึง่ มีฐานะยากจน กรมคุมประพฤติจงึ ออกมาตรการการปล่อยชัว่ คราว
โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับกลุ่มผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ด�ำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและระเบียบวิธปี ฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(2) การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  
(3) การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าด้วยการตรวจพิสูจน์ การฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การควบคุมตัว และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 238 ง ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
(4) แจ้งแนวทางการน�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ ตามหนังสือที่ ยธ 0304/ ว 668 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
(5) สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในการด�ำเนินงาน โดยประชุมซักซ้อมแนวทางการน�ำอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
		
ติดตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
และชี้แจงผ่านการประชุมผู้บริหารทางไกลผ่านจอภาพ การตอบค�ำถามทางโทรศัพท์ การสื่อสารผ่าน
		
แอปพลิเคชันไลน์กลุ่ม DOP EM 63-65 และการบรรยายความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41
(6) แจ้งการจัดสรรเป้าหมายการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในการปล่อยชั่วคราว
ผู ้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ 2564 และมี ก ารก� ำ กั บ ติ ด ตามและตรวจสอบ
ผลการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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ผลการด�ำเนินงานการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
จากเป้าหมายการสัง่ ใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) ในการปล่อยชัว่ คราวผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 จ�ำนวน 24,216 ราย พบว่า มีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)
ในการปล่อยชั่วคราวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์แล้ว รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 30,631 ราย คิดเป็นร้อยละ 126.49 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดจ�ำนวน 6,415 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564)
การสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล�ำ้ ในสังคม และลดความแออัดในเรือนจ�ำ  โดยการน�ำ
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว (EM) มาใช้ในการปล่อยชัว่ คราว ผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ และการลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาการตรวจพิสจู น์ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ ของผูเ้ ข้ารับการตรวจพิสจู น์ให้สามารถ
อยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข ภายใต้การก�ำกับดูแลให้การด�ำรงชีวิตของผู้เข้ารับ
การตรวจพิสจู น์หา่ งไกลจากยาเสพติด ลดการกระท�ำความผิดซ�ำ 
้ และสังคมมีความปลอดภัย อันเป็นเป้าประสงค์หลัก
ในการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อีกทั้งเป็นการลดโอกาสของการรวมตัวกัน อันจะน�ำมาซึ่งการ
ลดโอกาสของการเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อีกทางหนึ่งด้วย

5. กรมคุมประพฤติกับการเฝ้าระวังการกระทำ�ผิดซ�้ำในชุมชน
ผ่านกลไกการทำ�งานของ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชน” หรือ ศูนย์ JSOC
สื บ เนื่ อ งจากกรณี ข ่ า วอาชญากรรม
สะเทือนขวัญที่ปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์
รายวัน จนท�ำให้สงั คมเกิดข้อสงสัยและน�ำไปสู่
การตั้ ง ค� ำ ถามในความเชื่ อ มั่ น ของภาค
ประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์
เทพสุทนิ จึงได้มนี โยบายให้กระทรวงยุตธิ รรม
พิจารณาด�ำเนินการเพื่อการป้องกันปัญหา
อันเกิดจากผูพ้ น้ โทษทีเ่ ป็นภยันตรายต่อสังคม
โดยกระทรวงยุตธิ รรมได้กำ� หนดให้มกี ารจัดตัง้
“ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน” (Justice Safety Observation Ad hoc Center :
JSOC) ขึ้น เพื่อด�ำเนินการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษที่ต้องเฝ้าระวัง จ�ำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ฆ่าหรือข่มขืนเด็ก 2) ฆ่าข่มขืน
3) ฆาตกรต่อเนื่อง 4) ฆาตกรโรคจิต 5) สังหารหมู่ 6) ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์โดยการฆ่า 7) เรียกค่าไถ่ และ
8) นักค้ายาเสพติดรายส�ำคัญ
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โดยกลุ่มเป้าหมายในการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�้ำในชุมชนของศูนย์ JSOC ก�ำหนดเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้พ้นโทษที่ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจ�ำ (กลุ่มเฝ้าระวัง 1 : Watchlist 1)
คือ กลุ่มผู้กระท�ำผิด 8 ฐานความผิดที่ศาลได้ตัดสินโทษ และได้รับบทลงโทษจ�ำคุกตามก�ำหนดระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งและพ้นโทษแล้ว กลุ่มนี้ในทางกฎหมายถือได้ว่ามีสถานะเป็นบุคคลอิสระทั่วไป อย่างไรก็ตาม
ด้วยลักษณะประเภทคดีที่เคยกระท�ำผิดไปมีความรุนแรง และอาจกลับไปก่อคดีสะเทือนขวัญในลักษณะเดิมได้
จึงมีความน่าเป็นห่วงในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งหากมีระบบการติดตาม
ดูแลกลุ่มบุคคลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง หรือมีกลไกเฝ้าระวังและติดตามในชุมชน ซึ่งสามารถรับช่วงดูแลต่อได้
ก็จะเป็นการสร้างความมัน่ ใจให้กบั ชุมชนและสร้างความปลอดภัยให้กบั สังคม โดยศูนย์ JSOC จะท�ำการเฝ้าระวัง
โดยการติดตาม เยี่ยมเยียนในชุมชน เพื่อให้ก�ำลังใจ ให้โอกาส และให้การสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้พ้นโทษเหล่านี้
มีอาชีพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน และเป็นการป้องปรามไม่ให้หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก

2. กลุ่มผู้ที่อยู่ในระหว่างรับโทษในเรือนจ�ำและมีโอกาสได้รับการพักการลงโทษ
(กลุ่มเฝ้าระวัง 2 : Watchlist 2)
คือ นักโทษที่เคยจ�ำคุกมาแล้วหลายคดี เป็นการจ�ำคุกตามคดีที่มีหลักฐานและเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง
โดยหลายครัง้ ทีน่ กั โทษเหล่านีถ้ กู ด�ำเนินคดีหรือศาลพิพากษาให้รบั โทษจ�ำคุกในฐานคดีอนื่ แต่เมือ่ สืบทราบจาก
ประวัตกิ ารกระท�ำความผิดครัง้ ก่อนหน้า หรือจากพฤติกรรมในอดีต กลับพบว่าเคยกระท�ำผิดในคดีอาชญากรรม
สะเทือนขวัญมาก่อน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการการคุมความประพฤติ
ที่มีความเข้มงวด และมีเงื่อนไขมากกว่าการพักการลงโทษโดยทั่วไป โดยเมื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติแล้ว
ต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายคุมประพฤติ ซึง่ ต้องมีการติดอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว หรือ EM เพือ่ เฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชดิ และน�ำอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมเป็นกลไกเฝ้าระวังทางสังคม เพือ่ ให้ผกู้ ระท�ำความผิดลักษณะพิเศษได้ปรับตัว มีพฤติกรรม
ในทางที่ดี เคารพกฎหมาย และไม่ก่อปัญหาอาชญากรรม ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชน
เพือ่ การอยูร่ ว่ มกับผูก้ ระท�ำความผิดทีม่ ลี กั ษณะพิเศษก่อนครบก�ำหนดพ้นโทษ ซึง่ จะท�ำให้ชมุ ชนมีความตืน่ ตัว
เกิดการผสานพลัง และระดมทรัพยากรในชุมชนในการช่วยติดตามเฝ้าระวัง ตลอดจนสามารถให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�ำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

3. กลุ่มที่ก่อคดีใหม่และยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีก่อนรับโทษ
(กลุ่มเฝ้าระวัง 3 : Watchlist 3)
คือ กลุ่มผู้กระท�ำผิด 7 ฐานความผิด หรือกระท�ำผิดคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่เพิ่งก่อเหตุ
คดีใหม่และศาลยังไม่ได้ตัดสินพิพากษาคดี โดยทางกรมคุมประพฤติจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเฝ้าฟัง ติดตาม
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการด�ำเนินคดี ตลอดจนติดตามผลความคืบหน้าการด�ำเนินคดีอย่างใกล้ชิด
และมีการเก็บข้อมูล น�ำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนเฝ้าระวังเมื่อถึงเวลากลับสู่ชุมชนต่อไป
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อนึ่ง ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง
ในขับเคลื่อนการบริหารงานศูนย์ JSOC ได้ด�ำเนินการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบ
การเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�ำ้ ในชุมชน” ขึน้ รวมจ�ำนวน 4 ครัง้ ณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครพนม จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดราชบุรี ด้วยรูปแบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายปกครอง อาสาสมัคร และภาคประชาชนใน 4 พื้นที่ รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 400 คน
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และถอดบทเรียนที่ได้รับจากการจัดประชุม เพื่อให้เกิด
แนวทางเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเท่าทันต่อสถานการณ์
ตลอดจนใช้เป็นเวทีเพื่อน�ำเสนอกลไกในการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�้ำในชุมชนที่ได้มีการออกแบบขึ้นโดย
กรมคุมประพฤติ โดยในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการเปิดเวทีระดมความเห็น และได้จัดท�ำ
แบบสอบถามออนไลน์ให้ผเู้ ข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทุกคนได้รว่ มกันท�ำแบบสอบถามออนไลน์พร้อมกัน
ทั้ง 4 ครั้ง และประมวลผลที่ได้ ณ ขณะนั้น (Real Time) โดยมีข้อค้นพบ ดังนี้

ผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อกลไกเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�้ำในชุมชน

จังหวัด

ร้อยละของผู้เห็นด้วยที่มี
“ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ เฝ้ า ระวั ง
ความปลอดภัยของประชาชน”
หรือ JSOC เป็นกลไกในการ
เฝ้าระวัง

ร้ อ ยละของผู ้ เ ห็ น ด้ ว ย
ทีจ่ ะมี “กลไกทางเทคโนโลยี”
(การน�ำ EM มาใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรม) ในการ
เฝ้าระวัง

ร้อยละของผู้เห็นด้วยที่จะมี
“กลไกการคุ ม ประพฤติ
แบบเข้ ม ข้ น ” ในการ
เฝ้าระวัง

ร้ อ ยละของผู ้ เ ห็ น ด้ ว ย
ที่จะมี “กลไกทางสังคม
ครอบครั ว และชุ ม ชน”
ในการเฝ้าระวัง

สุโขทัย

100

98

97.8

98

นครพนม

99.6

98.2

98.2

98.4

เชียงใหม่

100

98

98.6

100

ราชบุรี

100

98.4

100

98.8

รวม

99.9

98.15

98.65

98.80

1) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 99.9 เห็นด้วยที่มี “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย
ของประชาชน” หรือ JSOC เป็นกลไกในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน
2) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 98.15 เห็นด้วยที่จะมี “กลไกทางเทคโนโลยี” (การน�ำ EM
มาใช้ในการควบคุมพฤติกรรม) ในการเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายข้างต้น
3) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 98.65 เห็นด้วยที่จะมี “กลไกการคุมประพฤติแบบเข้มข้น”
(การรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู) ในการเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย
ข้างต้น
4) ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร้อยละ 98.80 เห็นด้วยที่จะมี “กลไกทางสังคม ครอบครัวและ
ชุมชน” (สอดส่อง และดูแล ช่วยเหลือ แก้ไข) ในการเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมายข้างต้น
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ในภาพรวมของการสัมมนา ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการจัดตัง้ “ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของประชาชน” หรือศูนย์ JSOC รวมทั้งกลไกด้านต่างๆ ในการเฝ้าระวังผู้กระท�ำความผิด
ในคดีสะเทือนขวัญ ทั้งนี้ข้อมูล ข้อสรุป ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้ในการสัมมนาครั้งนี้ กรมคุมประพฤติจักได้
น�ำมาประกอบการจัดท�ำแนวทางและมีมาตรการเฝ้าระวังการกระท�ำผิดซ�้ำในชุมชนอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
มีการสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองผู้กระท�ำผิดที่จะเข้ากลุ่มเฝ้าระวัง และแนวทาง
การพิจารณาการพักโทษผู้ต้องขังกลุ่มนี้ เพื่อให้ภาคประชาชนเกิดความมั่นใจที่จะปล่อยผู้ต้องขังกลุ่มนี้ออกมา
สู่สังคม

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคี
ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบ�ำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นการท�ำงานร่วมกัน
แบบภาคีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมการปกครอง และกรมคุมประพฤติ ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานได้รบั การประกาศให้เป็นสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั ง คั บ บ� ำ บั ด
โดยใช้หลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว (หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง) น�ำไปใช้ในการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นผู้ที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ในการขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งานฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ฟ ื ้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ประสบผลสัมฤทธิ์จึงจ�ำเป็นต้องมีการอบรม เพื่อทบทวนกระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของสถานที่ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามหลักสูตร
มาตรฐานแกนกลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน และน�ำมาปฏิบัติงานช่วยเหลือและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ
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ผู้ติดยาเสพติดให้ปรับเปลี่ยนกระบวนคิดและพฤติกรรม ให้สามารถเลิกยาเสพติด ดังนั้น กองอ�ำนวยการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
แบบควบคุมตัวขึ้น
ซึ่งโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวได้จัดขึ้น
จ�ำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่
				 เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 33 แห่ง รวมจ�ำนวน 65 คน
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่
				 เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน 33 แห่ง รวมจ�ำนวน 70 คน
ผลสัมฤทธิ์ผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการด�ำเนินงานตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง
เพิ่มขึ้น
รุ่นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 84.48
รุ่นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 87.14
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7. การดำ�เนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมคุมประพฤติ
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราก�ำลังพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจให้กรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 406 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ กรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการจ้างพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจดังกล่าวในต�ำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพือ่ ปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� นักงานคุมประพฤติจงั หวัด
ทัว่ ประเทศ และศูนย์ฟน้ื ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2564 โดยทีค่ ณะท�ำงานบริหารจัดการ
พนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมกันพิจารณาได้ปรับแผนการเปิดรับพนักงานราชการ
เฉพาะกิจ จ�ำนวน 406 ราย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับวิธีการรับสมัครเป็น 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 มาสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
วิธีที่ 2 ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์
และเพิ่มวิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็น 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 สอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
วิธีที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไร้สาย เพื่อลดการแออัด
และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดแผนปฏิบัติงานด�ำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้
1. รับสมัคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
3. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
5. รายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ วันที่ 27 กันยายน 2564

8. การจัดทำ�แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมคุมประพฤติ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทีม่ า ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนดระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการเพือ่ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยให้ส่วนราชการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการวัดประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้มาตรฐานความส�ำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 5 มิติ ดังนี้
1. มิติความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
2. มิติประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. มิติความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. มิติคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิต             
กรมคุมประพฤติ
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และให้จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ ก.พ. ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็น
การติดตามผลการด�ำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ก.พ.
ก�ำหนด
โดยทีค่ ณะกรรมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ได้รว่ มกันพิจารณา
กิจกรรม/โครงการแต่ละมิติ ลงในแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปดังนี้

มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
ล�ำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1

จัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3 ปี (2563 - 2565)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบ
และบริหารงานบุคคล

2

จัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจ�ำปี

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบ
และบริหารงานบุคคล

3

จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Planning)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบ
และบริหารงานบุคคล

4

จัดท�ำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(Career Path)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบ
และบริหารงานบุคคล

5

จัดท�ำสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่ง

2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบ
และบริหารงานบุคคล

จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ
ประจ�ำปี

2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

6

มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ล�ำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1

การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารเงินเดือนฯ

2

การตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม
ข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ค่ารักษา
พยาบาล)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารเงินเดือนฯ

3

การบริ ห ารวงเงิ น การเลื่ อ นค่ า ตอบแทนของ
พนักงาน

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารเงินเดือนฯ

4

การสรรหาตามแผนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารอัตราก�ำลัง

5

โครงการจัดการความรู้ภายในกรมคุมประพฤติ
(Knowledge Management)

2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

6

โครงการการจั ด ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาบุ ค ลากร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้บุคลากรในสังกัด

2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงขององค์กร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ล�ำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1

การปรับปรุงระบบงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล
(e - HR) การย้ายออนไลน์ให้มีประสิทธิผล

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารอัตราก�ำลัง

2

การขั บ เคลื่อนนโยบายของผู้บริห าร ด้า นการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร
งานบุคคล

3

พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(การประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล)

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารเงินเดือนฯ/
กลุ่มบริหารอัตราก�ำลัง

4

ส�ำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ทุกกลุ่มในกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ล�ำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1

กิจกรรมสร้างการรับรู้การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล

1. พัฒนาระบบและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารเงินเดือนฯ/
กลุ่มบริหารอัตราก�ำลัง

2

จัดท�ำแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความเชื่อมั่น
ต่อชุมชนด้วยมาตรการคุมประพฤติ (พ.ศ. 2564
- 2570)

2. เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร กองอ�ำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
เพื่อการคุมประพฤติ

3

เผยแพร่ ป ลู ก ฝั ง และส่ ง เสริ ม ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ประมวลจริยธรรมข้า ราชการพลเรือนโดยการ
น�ำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากรทุกระดับ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

4

รณรงค์ ใ ห้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมคุ ม ประพฤติ
ใส่เสือ้ สีขาวในวันพุธ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการ
ต่อต้านการทุจริต

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากรทุกระดับ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

5

เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบ
Online

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้
บุคลากรทุกระดับ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

มิตทิ ี่ 5 คุณภาพชีวติ และความสมดุลของชีวติ และการท�ำงาน
ล�ำดับที่
1
2
3

กิจกรรม/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และความผาสุก กลุ่มพัฒนาระบบและบริหาร
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
งานบุคคล/กลุ่มบริหารอัตราก�ำลัง

จัดท�ำแผนรองรับต่อภัยพิบัติ/สภาวะฉุกเฉิน

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และความผาสุก
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

ทุกหน่วยงาน

แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมคุมประพฤติ

4. เสริมสร้างคุณภาพชีวติ และความผาสุก
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรมคุมประพฤติ

Department of Probation
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9. e-Service การขอรับการสงเคราะห์
เมือ่ เทคโนโลยีกา้ วหน้าอย่างรวดเร็ว งานบริการของหน่วยงานภาครัฐจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นให้ทนั ตามยุค
ตามสมัย ก้าวทันโลก การน�ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลีย่ นวิธกี ารปฏิบตั งิ าน และปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การให้บริการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องปรับตัวเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนหรือผูร้ บั บริการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อราชการ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่กรมคุมประพฤติต้องดูแลและให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที กรมคุมประพฤติ
ได้จัดท�ำระบบ Application ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบออนไลน์ สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดย Application ที่กล่าวถึงคือ Application การให้บริการสงเคราะห์ ซึ่งเป็นบริการที่จะอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ผูร้ บั บริการ ในการขอรับการสนับสนุนหรือขอรับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดทีก่ รมคุมประพฤติ
ก�ำหนด โดยกลุ่มเป้าหมายที่สามารถขอรับบริการได้ เช่น ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นการคุมประพฤติ
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา ผู้ผ่านการฝึกและอบรมจาก
ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เป็นต้น

ผูข้ อรับบริการสามารถยืน่ ค�ำขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยระบุขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ
อาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ ประเภทการขอรับการสงเคราะห์ ส่งไปยังหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
แล้วรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานคุมประพฤติในจังหวัดทีผ่ ขู้ อรับบริการยืน่ ค�ำขอ ไม่ตอ้ งเดินทาง
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานคุมประพฤติพิจารณาค�ำขอ และเสนอเห็นควรให้การ
สนับสนุนการสงเคราะห์จะติดต่อกลับไปยังผู้รับบริการตามช่องทางที่ระบุไว้ในค�ำขอรับการสงเคราะห์ เพื่อให้
มารับการสงเคราะห์ หากไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ก็จะติดต่อเพือ่ แจ้งผล หรือท่านสามารถตรวจสอบผลการพิจารณา
อนุมัติได้ผ่านระบบ Application ดังกล่าว ระบบจะช่วยอ�ำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางได้ ทั้งนี้สามารถขอรับบริการผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่าง
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10. การพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการกรมคุมประพฤติ

1. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้กรมคุมประพฤติ
“บุคลากรขององค์กร” คือ ตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญยิ่งเพราะศักยภาพของคนเกิดจากการเรียนรู้ และสามารถน�ำ
องค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการตอบสนองต่อภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การพัฒนาบุคลากรขององค์กร จึงเป็นหัวใจหลักส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการท�ำงานที่หลากหลาย โดยการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และการจัดการความรู้
ภายในกรมคุมประพฤติ (Knowledge Management) ดังนี้

			 1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 41

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้พนักงานคุมประพฤติ มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
งานฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
มีเทคนิคและทักษะในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมาย และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดอย่างมีคุณภาพและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กร รวมทั้งการหล่อหลอม
ความรัก ความสามัคคี และการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการอบรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประสานความร่วมมือในการท�ำงานต่อไป โดยจัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 7 เมษายน 2564
ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมใช้วิธีการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ เป็นแบบผสมผสานระหว่างอบรมออนไลน์และ
แบบพบปะ โดยอบรมออนไลน์ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) จ�ำนวน 5 วัน
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 และแบบพบปะ  จ�ำนวน 10 วัน ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 1
ค่ายอินทรีย์ แจ้งวัฒนะ และโรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต ดอนเมือง มีผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน 54 คน

			 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผูผ้ า่ นการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังการฝึกอบรม และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ได้จริง คิดเป็นร้อยละ 91.70 โดยผูผ้ า่ นการฝึกอบรมสามารถน�ำความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีทักษะในการปฏิบัติงานงานที่ดีขึ้น และมีความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น			

กรมคุมประพฤติ
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			 1.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของกรมคุมประพฤติ มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ
และการตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยจัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2564 จ�ำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14
กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2564 ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 3 และห้องประชุมศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน
2 รุ่น รุ่นละ 56 คน

			 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี คิดเป็น
ร้อยละ 97 โดยได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติ
เกีย่ วกับการบริหารงานการเงิน การบัญชี และงบประมาณได้อย่างถูกต้อง สามารถน�ำไปปรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของกรมคุมประพฤติในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น			

			 1.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมคุมประพฤติมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ และสามารถน�ำความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
โดยจัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2564 จ�ำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21
กันยายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2564 ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 3 และห้องประชุมศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน
2 รุ่น รุ่นละ 56 คน

			 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ คิดเป็นร้อยละ 96
โดยได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับงานพัสดุภาครัฐในปัจจุบัน สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงาน
มากยิ่งขึ้น		

			 1.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป (รักษาการ) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานการเงินและบัญชี การบริหารงานพัสดุ และการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงานและ
การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไปให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยจัดการฝึกอบรมขึน้ ระหว่าง
วันที่ 17 กันยายน 2564 ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 3
มีผู้ผ่านการอบรม จ�ำนวน 112 คน
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ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คิดเป็นร้อยละ 98 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีระดับความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นหลังจากการฝึกอบรมฯ
และสามารถน�ำทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.42

			 1.5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานโครงการ
น�ำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่

เป็ น โครงการที่มุ่ง เน้นพัฒ นาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และคุณ ลักษณะที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตามกระบวนงานและโครงสร้างการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ โดยจัดการฝึกอบรมขึ้น
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ซึ่งรูปแบบการฝึกอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการน�ำร่องการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่
จ�ำนวน 12 แห่ง ใน 10 จังหวัด ดังนี้ 1) ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 2) ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดชลบุรี 4) ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอ�ำนาจเจริญ
5) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 6) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล�ำปาง 7) ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 8) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 9) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
เพชรบุรี 10) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขาเกาะสมุย และ 12) ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

		

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่
และกลุ่มอ�ำนวยการและสนับสนุน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุมประพฤติ สามารถน�ำความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			

			 1.6 โครงการจัดการความรู้ภายในกรมคุมประพฤติ (Knowledge Management : KM)
การจัดการความรู้ หรือ KM คือ การรวบรวมองค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นองค์กร ซึง่ กระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคล
หรื อ เอกสารมาพั ฒ นาให้ เ ป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ทุ ก คนในองค์ ก รสามารถเข้ า ถึ ง ความรู ้ และพั ฒ นาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการจัดท�ำการจัดการความรู้
เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของหน่วยงานในสังกัด
กรมคุมประพฤติ พร้อมทั้งได้ก�ำหนดให้มีรางวัล DOP KM AWARD เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่จัดท�ำ
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้กับหน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้
บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และขับเคลื่อนภารกิจงานคุมประพฤติไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ จ�ำนวน
52 หน่วยงาน ส่งองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เข้าประกวด รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 55 เรื่อง
และผลการพิจารณาหน่วยงานที่ได้รับรางวัล DOP KM AWARD มีดังนี้
1) ระดับดีเยี่ยม จ�ำนวน 5 หน่วยงาน คือ กองพัฒนาการคุมประพฤติ กองอ�ำนวยการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อการคุมประพฤติ ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
และส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
กรมคุมประพฤติ
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2) ระดับดีเด่น จ�ำนวน 5 หน่วยงาน คือ กองบริหาร
และส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยคุ ม ประพฤติ กลุ ่ ม งานคุ ้ ม ครอง
จริยธรรมส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5  ส�ำนักงาน
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 และส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา
3) ระดับดี จ�ำนวน 9 หน่วยงาน คือ กลุ่มงานตรวจสอบ
ภายใน กองพัฒนาการคุมประพฤติ ส�ำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3 ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดหนองบัวล�ำภู  ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดสงขลา สาขานาทวี ส�ำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

			 ผลสัมฤทธิ์ของงาน

กรมคุมประพฤติมอี งค์ความรู้ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ (Best Practices) ให้บคุ ลากรกรมคุมประพฤติ
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ และน�ำองค์ความรู้ไปพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการความรู้ กระทรวงยุติธรรม (Learning
Management System) หัวข้อวิชาการจัดการความรูก้ รมคุมประพฤติ ในเว็บไซต์ https://e-learning.moj.go.th

2. สวัสดิการกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ ได้มีการจัดสวัสดิการภายใน
ส่วนราชการเพือ่ เป็นสวัสดิการให้แก่บคุ ลากรในสังกัด
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการครองชีพให้เกิดความ
มั่นคงในการด�ำรงชีวิต อ�ำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ บ�ำรุงขวัญและก�ำลังใจผูป้ ฏิบตั งิ าน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ
สวั ส ดิ ก ารกรมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การเพื่ อ จั ด
สวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ดังนี้
2.1 การจ่ายเงินช่วยเหลือ สงเคราะห์แก่บุคลากรกรมคุมประพฤติ โดยได้ให้เงินช่วยเหลือ สงเคราะห์
แก่บุคลากรของกรมคุมประพฤติในกรณีต่างๆ ดังนี้
1) กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม หรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม โดยได้ให้ความช่วยเหลือในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ�ำนวน 112 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 322,312 บาท
2) กรณีที่บุคลากรได้รับความเดือดร้อนอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
ธรณีพิบัติ หรือภัยอื่นๆ โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการ
			จัดโครงการ “ธารน�้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนคุมประพฤติ” ครั้งที่ 1 และได้ให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม จ�ำนวน 32 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 32,000 บาท
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11. การจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ
กรมคุมประพฤติในยุค New Normal

บุคลากรของกรมคุมประพฤติทรี่ บั ราชการมาจนเกษียณอายุ นับว่าเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีม่ าด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต อดทน อุทศิ ตน เสียสละ ทุม่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังความคิด ตลอดจนก�ำลังใจ จนท�ำให้การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
บรรลุความส�ำเร็จ ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ด้วยดีเสมอมา น�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์
แก่กรมคุมประพฤติ สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมคุมประพฤติ
มีผู้เกษียณอายุราชการที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และพนักงานราชการ จ�ำนวน 47 คน ซึ่งทุกท่านได้ให้
ความทุม่ เททัง้ แรงกาย แรงใจ ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถ พร้อมทัง้ ด�ำรงตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีตลอดมา กรมคุมประพฤติได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความเสียสละของผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
จึงได้จัดงาน “คุมประพฤติร้อยใจ สายใยผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ขึ้น เพื่อแสดงความยินดี และร่วมแสดง
มุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการทุกคน โดยด�ำเนินการจัดงานในวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องจัดกิจกรรม
ชั้น 3 กรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท�ำให้การจัดงานดังกล่าวต้องด�ำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ซึ่งรูปแบบการจัดงานจึงได้ด�ำเนินการ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบพบปะกันภายในหน่วยงาน
ของผู้เกษียณอายุราชการ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference โดยได้จ�ำกัดผู้เข้าร่วมงาน
ตามมาตรการฯ ดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องจัดกิจกรรม ชั้น 3 กรมคุมประพฤติ จ�ำนวน 25 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เกษียณ
อายุราชการ จ�ำนวน 5 ท่าน ผู้บริหารผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
		
การควบคุมและสอดส่อง และผู้อ�ำนวยการกองในสังกัดส่วนกลาง จ�ำนวน 20 ท่าน
2) ผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบ Video Conference ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุราชการ จ�ำนวน 42 ท่าน
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในส�ำนักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ
กรมคุมประพฤติ
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ได้แก่

ทัง้ นี้ กิจกรรมการจัดงาน “คุมประพฤติรอ้ ยใจ สายใยผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ประกอบด้วย 4 กิจกรรม

(1) กิจกรรมเสวนาหัวข้อ “เกษียณอย่างเกษมและการท�ำงานอย่างมีความสุข” เพื่อให้ตัวแทน
ผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน ได้เล่าประสบการณ์การท�ำงาน การวางแผนชีวิต การใช้ชีวิตให้มี
ความสุข Work Life Balance ความห่วงใยในงานคุมประพฤติ ทัศนคติในการท�ำงาน คุณค่า
และความเป็นครอบครัวคุมประพฤติ
(2) กิ จ กรรม “ด้ ว ยรั ก และผู ก พั น ” เป็ น การชมคลิ ป วี ดี โ อ การกล่ า วถึ ง ความรั ก ความผู ก พั น
และความประทับใจที่มีต่อกรมคุมประพฤติของผู้เกษียณ ทั้ง 47 คน
(3) กิ จ กรรม “วั น ที่ พ ากเพี ย ร สู ่ วั น เกษี ย ณที่ ภ าคภู มิ ” เป็ น การรั บ ชมวี ดี โ อประกอบบทเพลง
การกล่าวมุทิตาจิต การมอบโล่เกียรติยศ และการมอบของที่ระลึก พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน
ผ่าน Video Conference
(4) กิจกรรม “สานใจ สายใยคุมประพฤติ” เป็นการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตภายในหน่วยงาน
				 โดยมีการถ่ายภาพร่วมกัน มอบดอกไม้ มอบของที่ระลึก และกล่าวขอบคุณ/กล่าวมุทิตาจิตให้กับ
ผู้เกษียณอายุราชการ
โดยการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมด�ำเนินการผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องจัดกิจกรรม ชั้น 3
กรมคุมประพฤติ และมีการถ่ายทอดสดภายในส�ำนักงานที่มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ทุกส�ำนักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ และกรมคุมประพฤติส่วนกลางได้เห็นภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตให้กับ
ผู้เกษียณอายุราชการประจ�ำปี 2564 ให้ได้รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ
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งานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ
กลุ่มงานจริยธรรม กรมคุมประพฤติ มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง
ข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม�่ำเสมอ สืบสวน
ข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ�ำนาจโดยไม่เป็นธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ได้ด�ำเนินภารกิจที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. การเสริ ม สร้ า งให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ และปฏิ บั ติ ต าม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

1.1 เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยการน�ำเสนอ
ในรูปแบบของการ์ตูน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน รวมทัง้ น�ำความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มาจัดท�ำในรูปแบบ
ของการ์ตนู เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจไม่นา่ เบือ่ และเข้าใจง่าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุม่ งานคุม้ ครอง
จริยธรรมได้จัดท�ำการ์ตูนเชิงสร้างสรรค์ความรู้ จ�ำนวน 35 ฉบับ

1.2 เสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านระบบ
Online เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ
และวัดผลการรับรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยการให้บุคลากร (ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ และลูกจ้างชัว่ คราว) ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ตอบแบบทดสอบเกีย่ วกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนผ่านระบบ Online โดยบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และผ่านเกณฑ์การทดสอบ
เกีย่ วกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และบุคลากรในแต่ละหน่วยงานต้องเข้าร่วม
ทดสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100
กรมคุมประพฤติ

Department of Probation

88

จากการท�ำแบบทดสอบของบุคลากรกรมคุมประพฤติ ปรากฏผลการประเมิน ดังนี้
หน่วยงานที่ต้องท�ำแบบทดสอบ

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 125 หน่วยงาน

หน่วยงานที่ท�ำแบบทดสอบ

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 125 หน่วยงาน

บุคลากรที่ท�ำแบบทดสอบ

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,503 คน

บุคลากรที่ท�ำคะแนนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 3,262 คน คิดเป็นร้อยละ 93.12

บุคลากรที่ท�ำคะแนนได้ต�่ำกว่าร้อยละ 80

มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 241 คน คิดเป็นร้อยละ 6.88

1.3 การยกย่องและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในสังกัดที่เป็นแบบอย่างที่ดี กรมคุมประพฤติด�ำเนินการ
ส่งเสริมการใช้และก�ำกับดูแลความประพฤติของผู้บังคับบัญชา โดยก�ำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา ผ่านระบบ Online หากผู้บังคับบัญชา
ได้รับคะแนนจากการประเมินดังกล่าวร้อยละ 96 ขึ้นไป และมีบุคลากรในหน่วยงานเข้าประเมินร้อยละ 100
จะได้รบั การประกาศยกย่องเป็น “ผูน้ ำ� ในการสร้างความผูกพันในองค์กร” ซึง่ การประเมินดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บังคับบัญชาของผู้บริหารองค์กร
โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งการที่ผู้บริหารจะได้รับทราบความจริงที่เกิดขึ้นนั้นต้องได้
ข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาที่สุด คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา
จากการประเมินดังกล่าวปรากฏว่า มีผบู้ งั คับบัญชาทีผ่ า่ นเกณฑ์การประเมินครบทัง้ 2 ส่วน ได้รบั การประกาศ
ยกย่องเป็นผู้น�ำในการสร้างความผูกพันในองค์กร จ�ำนวน 77 คน

2. โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีการประกาศ
ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วเมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม 2564
ซึง่ กรมคุมประพฤติได้รบั คะแนนการประเมิน 94.56 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการประเมิน
ระดับ A เป็นล�ำดับที่ 1 ของกระทรวงยุติธรรม โดยแยก
ผลการประเมินได้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน
(Internal Integrity and Transparency Assessment :
IIT) ได้คะแนนรวม 92.4 คะแนน
ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ
หน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ได้คะแนนรวม 89.46 คะแนน
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Open data Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ได้คะแนนรวม 100 คะแนน
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ผูบริหารสวนกลางกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางธารินี แสงสวาง

พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

ผูเชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ

นางประไพพร เมธาภรณพงศ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการควบคุมและสอดสอง

กรมคุมประพฤติ
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รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางสุดฤดี ศรีอร�ณ

หัวหนาผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางนุสรา วงษสวุ รรณ

นางวราภรณ เปลงแสง

ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นายบัญญัติ วงคสวาง

นางนริศา ปานสอาด

ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
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ผูบริหารสวนกลางกรมคุมประพฤติ

นางยศวันต บริบรู ณธนา

ผูอำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ

นางสาวพวงทิพย นวลขาว

ผูอำนวยการกองบริหาร
และสงเสริมเครือขายคุมประพฤติ

นางวิรวรรณ บรรจงชวย
เลขานุการกรม

กรมคุมประพฤติ
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นายเกียรติภมู ิ จาร�เสน

ผูอำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายองอาจ จันทรมณี

ผูอำนวยการกองอำนวยการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

นางสาวจินดารัตน เหล็มเตะ

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ�อสนับสนุนการคุมประพฤติ

นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ

ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

ผูบริหารสวนกลางกรมคุมประพฤติ

นางสาวนิตยา ทัพพะรังสี

ผูอำนวยการกลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวสายฝน จันทะพรม

นางสาวสนธญา ภูจา พล

ผูอำนวยการกองอำนวยการ
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บังคับใชกฎหมายเพ�อการคุมประพฤติ

ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด

นายวีรพันธ พวงเพชร

ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว

นายนิวตั ิ เอีย่ มเทีย่ ง

ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดปตตานี
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นายมานิตย แกวโสพรม

นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัตติ ระกูล

นางสาวคริษฐฐา เมืองสมบูรณ

นายจักราวุธ ศิรฟิ องนุกลู

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 3

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 4

นายประทักษ ประทุมทิพย

นางสาวเบญจวรรณ ผลประเสริฐ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 5
กรมคุมประพฤติ
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พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน�งผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นางสาวสุดารัตน ยินดี

นางกัญญารัตน บุญสง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 7

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 8

นางวิไลลักษณ บุนนาค

นายสำราญ เลขา

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 9

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน�งผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 10

นางสาวจิราพร บุญชูวงศ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 11
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 1

นายไพบูลย สุนทรประเสริฐ

นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ

พันเอก ศุภณัฎฐ หนูรง�

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนนทบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรปราการ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายบุญเลิศ คงหอม

นางอัญชลี พงษพทิ กั ษ

นางสิญา ทองดี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอางทอง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปทุมธานี

วาทีร่ อ ยตรี จำนงค แกวมาดีงาม

นายนพร�จ ตันมงคล

นายสิทธิชยั ชิขนุ ทด

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสิงหบุรี
กรมคุมประพฤติ
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยนาท

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 2

นายเจษฎา พุม จันทร

นางพวงชมพู เปรมประเสริฐ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง

นางแพรทิพย แสงวัฒนะ

นายถาวร กูลศิริ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครนายก

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางตะติมา นุย ฉิม

นางสาวชนิศา คัณฑเขตต

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระแกว
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3

นายสุทนิ ไชยวัฒน

นางสุนสิ า เอมสมบุญ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

นายไพรัช ปฐมวงศไพรัช

นางสาวนิตยา คงสุวรรณ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุรินทร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย

นางสาวลดาวัลย โรจนพานิช

นายสุทศั น วิเชยละ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชัยภูมิ
กรมคุมประพฤติ
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอำนาจเจริญ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 3

วาทีร่ อ ยโท สิทธิธ์ นัตถ สิทธิบวั ศรี

นางบุญเรือง กาฬเนตร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ

นางสาวกันฑจนา คิดนุนาม

นายปฏิญญา แกะกระโทก

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดบุรีรัมย สาขานางรอง

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน�งผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราสีมา สาขาสีคิ้ว

นายศิวชั วันภักดี

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน�งผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 4

นางวรัญญา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแกน

นางสาวนฤมล แสนทวีสขุ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแกน สาขาพล

นางศิรพิ ร ศิรโิ สดา

นายเมธินทร ศรีชยั

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดขอนแกน สาขาชุมแพ

นางจิรพร เพิม่ พูล

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุดรธานี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสกลนคร

นายยุทธพร คุณารักษ

นายวงศวัฒน ปญญาวุฒวิ งษ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม
กรมคุมประพฤติ
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 4

นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

นายประหยัด ไมแพ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดรอยเอ็ด

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ

นายวิรตั น ศรีมงคล

นายประเสริฐ อินทรัตน

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมุกดาหาร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม

นายวิชาญ สุขสวัสดิ์

วาทีร่ อ ยตรี พิเชษฐ แกวจินดา

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดหนองคาย

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเลย
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 5

นางสุรยี  ภูเ พชร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวลักษณ กิตวิ งศ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพะเยา

นายนพดล ศรีทาเกิด

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำปาง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดลำพูน

นางสาวระยอง เวียงลอ

กรมคุมประพฤติ

นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ

นายวีรชาติ จันทจร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดน�าน

นางชุลกี รณ แนวณรงค

พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน�งผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 6

นางสาวนงเยาว มูลเครือคำ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก

นางชมนารถ ดิสสงค

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย

นายวสันต เภรีวคิ

นายวราวุธ คันธาเวช

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครสวรรค

นายชัชชัย กรมชารี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ สาขาหลมสัก

นายชิด ปาคำมา

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ

นางสาวงามจิตร สิงหะศิวะ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิจิตร
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 7

นายรมพงษ ผลวัฒนะ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครปฐม

นางดวงจันทร ทองขาว

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุพรรณบุรี

นายปรัชญา ชัยวรานุรกั ษ

นางจำเรียง สวัสดิวฒ
ั น ณ อยุธยา
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

นางนันทนิช ตรีเทพ

นายอภัย เอียดบัว

นายนพพร บายแสง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาญจนบุรี

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน
กรมคุมประพฤติ
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดราชบุรี

นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 8

นางสาวดุษสิยา วงศวาสนา

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎรธานี

นายพิพฒ
ั น วองธีรกิจโกศล

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุงสง

นายบัญชา หนูประดิษฐ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวทรงศิริ มุสกิ ะ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร

นางสาวจันทกร ดำเนินผล

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระนอง

นางสมใจ ธรรมเพชร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

นางสาวกานตสนิ ี สุขสม

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพังงา
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติภาค 9

นายนพดล นมรักษ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดตรัง

นายอธิพล มะหันตาพันธ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดยะลา

นางราตรี เอียดคง
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ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนราธิวาส

นางสุจติ รา รัตนเสวี

นายสัณฐาน รัตนะ

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพัทลุง

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสตูล
กรมคุมประพฤติ

นางอำไพ ชนะชัย

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปตตานี

นายธีรเดช แสงจันทร

ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสงขลา สาขานาทวี

ตนโมก

เปนตนไมประจำกรมคุมประพฤติ

ดอกโมกมีลักษณะดอกสีขาว
แสดงถึงความบร�สุทธ�์ยุติธรรม
ในงานคุมประพฤติ

กลิ่นของดอกโมก
มีกลิ่นหอมเย็นช�่นใจ เหมือนทำงาน
คุมประพฤติ ที่แสดงใหประชาชน
และสังคมรับรูถึงการแกไข
ฟนฟูผูกาวพลาด
และสรางความปลอดภัย
ใหกับสังคม

ตนโมกสามารถปลูกได
ในทุกสภาพแวดลอม
มีความแข็งแรง ดังเชน
พนักงานคุมประพฤติ ที่ทำงาน
ดวยความซ�่อสัตย สุจร�ต เขมแข็ง
อดทน ในทุกสถานการณ

ตนโมกเวลาที่
ออกดอก กานดอก
จะนอมลงสูพื้นดิน ประดุจดั่ง
การใหความเคารพพื้นดินอันเปน
ผูที่ ใหกำเนิด เปร�ยบการทำงานของ
กรมคุมประพฤติทำงานเพื่อแผนดิน
และการเปนขาแหงแผนดินที่เคารพ
และทำงานเพื่อประชาชน

หนวยงานคุมประพฤติในพื้นที่
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1
2

หนวยงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต ก.ท.ม.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8
9

กรุงเทพมหานคร 1 ประจำศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 2 ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร 3 ประจำศาลแขวงธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 4 ประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 5 ประจำศาลแขวงพระนครใต
กรุงเทพมหานคร 6 ประจำศาลแขวงดุสิต
กรุงเทพมหานคร 7 ประจำศาลอาญา
กรุงเทพมหานคร 8 ประจำศาลอาญาธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 9 ประจำศาลจังหวัดพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10 ประจำศาลอาญากรุงเทพใต
กรุงเทพมหานคร 11 ประจำศาลแขวงดอนเมือง
และศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลาง

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
1 ลาดหลุมแกว ปทุมธานี
2 ปตตานี

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นนทบุรี
สมุทรปราการ
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ลพบุรี สาขาชัยบาดาล
สระบุรี
อางทอง
ปทุมธานีี
สิงหบุรี
ชัยนาท

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2

ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
นครนายก
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี สาขากบินทรบุรี
สระแกว

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

1

3

นครราชสีมา
นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
นครราชสีมา สาขาบัวใหญ
นครราชสีมา สาขาพิมาย
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
สุรินทร
บุรีรัมย
บุรีรัมย สาขานางรอง
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ
ยโสธร
อำนาจเจริญ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

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

ขอนแกน
ขอนแกน สาขาชุมแพ
ขอนแกน สาขาพล
อุดรธานี
มหาสารคาม
มหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
สกลนคร
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
นครพนม
หนองคาย
บึงกาฬ
เลย

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เชียงใหม
เชียงใหม สาขาฝาง
เชียงราย
เชียงราย สาขาเทิง
ลำปาง
แพร
พะเยา
แมฮองสอน
ลำพูน
น�าน

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

5

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นครปฐม
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ประจวบคีรีขันธ สาขาหัวหิน
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6

พิษณุโลก
นครสวรรค
กำแพงเพชร
สุโขทัย
สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
เพชรบูรณ
เพชรบูรณ สาขาหลมสัก
พิจิตร
ตาก
ตาก สาขาแมสอด
อุตรดิตถ
อุทัยธานี

8

สุราษฎรธานี
สุราษฎรธานี สาขาเกาะสมุย
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช สาขาทุงสง
ชุมพร
ชุมพร สาขาหลังสวน
ภูเก็ต
กระบี่
ระนอง
พังงา

ภาค
1
2
3
4
5
6
7
8

7

สงขลา
สงขลา สาขานาทวี
ตรัง
นราธิวาส
ยะลา
พัทลุง
ปตตานี
สตูล

9

