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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการศึกษา “การพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ”
จากการที่กรมคุมประพฤติกําหนดวิสัยทัศน์ว่า “ เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชุน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗” นั้น การจะบรรลุวิสัยทัศน์
ดังกล่าว กรมคุมประพฤติไม่อาจอาศัยเพียงบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ได้
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ จํ า เป็ น อย่ า งยิ่ งที่ ต้ องอาศั ย การพั ฒ นางานในด้ า นอื่ น ๆควบคู่ กัน ไปด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ น
กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการทํางาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ที่ผ่านมาถึ งแม้ว่ากรมคุมประพฤติจะได้ดํ าเนินการพัฒนากรมในหลายด้ าน แต่การที่จะทําให้
บรรลุวิสัยทัศน์ได้นั้น จะต้องมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดด้านการเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
ยังไม่มีหน่วยงานใดในกรมคุมประพฤติได้ศึกษามาก่อน สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้ทําการศึกษาภายใต้การ
ดําเนินโครงการ“ การพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกําหนดนิยาม
และกรอบแนวคิดขององค์การมืออาชีพในบริบทของกรมคุมประพฤติ และ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
กรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ
การดําเนินการได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมือ
อาชีพ ทํ าการศึ กษาค้ น คว้ าเกี่ ยวกับ แนวคิด การพัฒ นาองค์ การ เครื่องมื อการพั ฒ นา และกรณี ศึกษาจาก
ต่า งประเทศด้ า นการพั ฒ นาหน่ ว ยงานคุ มประพฤติ จากเอกสารและแหล่ งข้ อมู ล ต่ า งๆ การจั ด ประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อหากรอบแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา เพื่อนํามาสรุปเป็นร่างรายงาน และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
ผลการศึกษา
นิยามและกรอบแนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ
นิยาม และกรอบแนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤตินั้น เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์
ร่วมกันระหว่างแนวคิดด้านการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นองค์การสมรรถนะสูง องค์การคุณภาพ
และองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ และการประเมินองค์การตามแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การพัฒนากรมคุมประพฤติในต่างประเทศ รวมถึง
แนวคิดด้านความเป็นมืออาชีพสากล มากําหนดเป็นนิยามและกรอบแนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุม
ประพฤติ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรในกรมคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการกําหนดนิยามดังกล่าวขึ้นมา1
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1920 กรกฎาคม 2554 ที่ ประชุมได้ ระดมความคิด เห็ นโดยมี ผศ.ปั ณรส มาลากุ ล ณ อยุธยา คณะรัฐ ศาสตร์
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ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 19-20
กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 13 กันยายน 2554

ก

จุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย เป็ น วิ ทยากร โดยมี การตั้ งคํ า ถามว่ า “การที่ จ ะทํ าให้ สั ง คมยอมรั บ ว่ า กรมมี การ
ดําเนินงานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริงนั้น...กรมควรมี ผลผลิต และผลลัพธ์อย่างไรบ้าง?”ผลจากการประชุม
สามารถสรุปเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่กรมคุมประพฤติควรดําเนินการให้บรรลุ และนํามากําหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและนิยามความเป็นมืออาชีพในบริบทของกรมคุมประพฤติ ดังนี้
ก. ระดับผลผลิต
กรมคุมประพฤติสามารถบังคับใช้กฎหมาย แก้ไข บําบัด ฟื้นฟูผู้กระทําผิด และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ได้อย่างมี มาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว แม่นยํา บนฐานความรู้
เฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมาย
กรมคุมประพฤติต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กําหนดอย่างถูกต้อง ด้วย
ความรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และสังคมมีความเชื่อมั่น ความถูกต้องในที่นี้ หมายถึง ถูกต้องตรง
กับ สาเหตุห รือปัญ หา ถู กต้ องตามขอบเขตอํา นาจหน้า ที่ต ามกฎหมาย ถูกต้องตามขั้น ตอนวิ ธีการกล่ าวคื อ
ถูกต้องตามหลักวิธี สบัญญัติ และสุดท้ายถูกต้องตามสถานการณ์ และกําลังความสามารถขององค์การ
2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและเยียวยาผู้เสียหาย
กรมคุมประพฤติต้องสามารถทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ไปในทางบวกอย่างมีมาตรฐานทางวิชาชีพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อประชาชนโดยอาศัยองค์ความรู้เฉพาะทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และกฎหมายอย่างบูรณาการ
และการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติจะสามารถเยียวยาผู้เสียหายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการได้
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟู
กรมคุมประพฤติสามารถแสวงหาและบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ควรมีความรู้ด้านการทํางาน
กับ ภาคประชาสั งคม เช่ น เทคนิ คการทํ า งานกั บ ชุมชน การจัด การฐานข้ อมู ลชุ มชน การจั ด ทํ าแผนงาน /
โครงการชุมชน การประเมินผล เป็นต้น และผ่านการทํางานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง และการแก้ไขฟื้นฟู
สามารถมองภาพความเชื่อมโยงในการทํางาน
ข. ระดับผลลัพธ์
การเป็นองค์การมืออาชีพนั้น กรมคุมประพฤติจะต้องบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. คืนคนดีสู่สังคม
ผู้ผ่านการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นพลเมืองดีและได้รับการยอมรับจาก
สังคมว่าเป็นพลเมืองดี โดยไม่กระทําผิดกฎหมาย และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและสังคม
2. ป้องกันสังคม
สังคมมีความปลอดภัยจากการกระทําผิดซ้ําในขณะที่มีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนหรือ
ภายหลังการแก้ไขฟื้นฟู มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยผู้ที่กระทําผิดในระหว่างคุมความประพฤติหรือ
ข

ฟื้นฟูสมรรถภาพจะถูกดําเนินการโดยมาตรการอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นภัยต่อสังคม มีการร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
ในการป้องกันอาชญากรรม
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทําผิด
สังคมมีความเข้าใจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดว่าสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ และให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
4. องค์การในกระบวนการยุติธรรมและสังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้รับการยอมรับจากองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล ตํารวจ เป็นต้น สังคมเชื่อมั่นต่อ
กรมฯและพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขผู้กระทําผิด
กล่าวโดยสรุป ความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ หมายถึง “เป็นหน่วยงานที่สามารถ
บังคั บใช้ ก ฎหมาย แก้ ไ ข บํ า บัด ฟื้ น ฟู ผู้กระทํ า ผิ ด เยี ยวยาผู้เ สี ยหาย และส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของ
ครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว แม่นยํา บนฐานความรู้เฉพาะ โดย
มีเป้าหมายเพื่อ คืนคนดีสู่สังคม และป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ด้วยความร่วมมือจากชุมชน และ
องค์การที่เกี่ยวข้อง และสังคมให้การยอมรับว่าเป็นมืออาชีพ”
ที่สําคัญกรมคุมประพฤติจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่า การดําเนินการเพื่อบรรลุความเป็นมือ
อาชีพอาจไม่จํ า เป็ นต้ องดํา เนิ น การเองทั้งหมด แต่อาจมีการบริห ารจัด การเพื่ อให้ห น่ว ยงานอื่ นๆที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดําเนินการร่วมหรือมอบหมายงานที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญให้ภาคีเครือข่ายดําเนินการ
โดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้กํากับดูแลตรวจสอบความเป็นมาตรฐานและประสิทธิภาพของผลงาน
แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้กรมคุมประพฤติเป็นองค์การมืออาชีพตามนิยามที่กําหนดไว้ กรมควรจะมุ่งพัฒนาองค์การ
โดยนําเครื่องมือการพัฒนาองค์การที่ดําเนินการอยู่มาใช้ร่วมกับแนวทางการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ และเมื่อ
นํา มาประกอบกับ การระดมความคิ ดเห็ นของบุ คลากรในกรมสามารถสรุป เป็ น แนวทางการพั ฒ นากรมคุ ม
ประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพได้ดังต่อไปนี้
1. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติจะต้องดําเนินการให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ หน่วยงานภาคี และ
เครือข่าย มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดย
มีกิจกรรมการพัฒนา คือ
1.1 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและสนับสนุน โดยมีมาตรฐาน คู่มือ แนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เป็นไปตามกรอบภารกิจเป็นตัวชี้วัด และดําเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่มีการปรั บปรุง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํ านักพัฒนาการคุมประพฤติ กอง
พัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม สํานักงานเลขานุการกรม และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.2 จัดทําแผนการพัฒนาสํานักงานคุมประพฤติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความเป็นมืออาชีพในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด โดยมีตัวชี้วัดคือร้อยละของสํานักงานคุมประพฤติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแก้ไขฟื้นฟู
ค

ผู้กระทําผิด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองแผนงานและสารสนเทศ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.3 กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของหน่ ว ยงานภาคี และเครื อข่ า ย ตั ว ชี้ วั ด คื อการมี
มาตรฐาน คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานสําหรับหน่วยงานภาคีและเครือข่าย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกองกิจการชุมชนและบริการ
สังคม
1.4 ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ตัวชี้วัด คือจํานวนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่ได้รับการปรับปรุง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการคุมประพฤติ
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
1.5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคดี ตัวชี้วัด คือร้อยละของคดีที่ดําเนินการได้เสร็จก่อน
เวลาที่กฎหมายกําหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการคุมประพฤติ
และสํานักงานคุมประพฤติ
1.6 ปรับปรุงระบบการเงิน การคลัง ตัวชี้วัดคือร้อยละของงานด้านการเงิน การคลังที่เสร็จ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม และสํานักงานคุมประพฤติ
2. พัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของกรมคุมประพฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และป้องกันการผิดพลาด ทั้งนี้กรมคุมประพฤติควรมีการกํากับดูแล
ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเพื่อรักษามาตรฐานและ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ โดยมีกิจกรรมการพัฒนา คือ
2.1 จัดทําระบบตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงาน ตัวชี้วัดคือมีเครื่องมือการ
วั ด และตรวจสอบมาตรฐานที่ เ ป็ น ระบบและเป็ น ที่ ย อมรั บในคุ ณ ภาพของเครื่ องมื อวั ด รวมถึ งร้ อยละของ
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบตรวจสอบมาตรฐาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม และสํานักงาน
เลขานุการกรม
2.2 จัดทําระบบการติดตามการเข้าสู่มาตรฐานความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิด ตัวชี้วัดคือมีระบบติดตามการเข้าสู่มาตรฐาน ร้อยละของสํานักงานที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
โดยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานผู้ ต รวจราชการกรม กองแผนงานและสารสนเทศ สํ า นั ก
พัฒนาการคุมประพฤติ และสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.3 จัดทําระบบติดตามคดีเพื่อเฝ้าระวังคดีค้าง ตัวชี้วัดคือมีระบบติดตามคดีที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด
2.4 กําหนดมาตรการในการจัดการคดีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ตัวชี้วัดคือมีมาตรการในการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ และกองพัฒนาการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ง

2.5 จัดทําระบบสารสนเทศในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด คือ มีระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองแผนงานและ
สารสนเทศ
2.6 จัดทําระบบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย ตัวชี้วัดคือมี
ระบบรับรองมาตรฐาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้
ผลงานของกรมมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากองค์การที่เกี่ยวข้องและสังคม ทั้งนี้กรมคุมประพฤติควร
จัดการความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit
knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และสร้างเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สนับสนุน
ให้บุคลากรในองค์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้ด้วยตนเอง มีการ
สร้างสรรค์ความรู้และถ่ายโอนให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานตลอดเวลา นอกจากนั้น
องค์การควรพัฒ นานวัต กรรมและเครื่ องมือที่ สนับสนุ นการปฏิ บัติงาน มีการประยุกต์ใช้ในด้านการบริหาร
จัดการ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และใช้ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีกิจกรรมการพัฒนา คือ
3.1 คัดกรองและจัดการความรู้ที่จําเป็นสําหรับงานตามภารกิจหลัก ตัวชี้วัด คือ จํานวนองค์
ความรู้ที่จัดทําเป็นคลังความรู้ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
3.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ ตัวชี้วัด คือ จํานวน
กิจกรรม จํานวนผู้เข้าร่วม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
3.3 ศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่างๆ ตัวชี้วัด คือ จํานวนกิจกรรม โดยมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.4 พั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง าน ตั ว ชี้ วั ด คื อ มี ร ะบบ
สารสนเทศที่ใช้งานได้ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองแผนงานและสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3.5 จัดทําระบบฐานข้อมูลชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนางาน ตัวชี้วัดคือมีจํานวนฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสํานักงานคุมประพฤติ
3.6 มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด คือ จํานวนระบบงานที่มีการใช้
เทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติด ยาเสพติด กองกิจการชุมชนและบริการสังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.7 พัฒนาศักยภาพของภาคประชาสังคมเพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด คือ จํานวน
หน่วยงานหรือบุคคลที่มีศักยภาพ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
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4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมมีความรู้ ทักษะ
และความชํานาญ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรม
คุมประพฤติจ ะต้ องใช้ความรู้ ความชํ า นาญ และทั กษะเฉพาะด้า น ซึ่ งงานบางด้ า นมี ความยุ่ งยากซั บ ซ้ อน
นอกจากจะปฏิบัติงานตามหลักและวิธีการที่กําหนดไว้แล้ว บุคลากรจะต้องมีความยืดหยุ่นและมีความรู้พอที่จะ
ใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเองด้วย นอกจากนั้น บุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการบรรจุ
จนถึงการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างจิตสํานึ กในการรักองค์การ และมีวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการพัฒนา คือ
4.1 คัดเลือกพนักงานคุมประพฤติเข้าใหม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เช่น แบบวัดทัศนคติ
แบบวัดบุคลิกภาพ ความรู้พื้นฐานด้านงานคุมประพฤติ ตัวชี้วัดคือร้อยละของพนักงานคุมประพฤติที่มีความรู้
และบุคลิกภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนดมีแบบวัดทัศนคติและแบบวัดบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน
วิชาชีพเฉพาะ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2 คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าสู่สายงานและภารกิจ โดยผ่านแบบวัดเพื่อเข้าสู่ภารกิจ ตัวชี้วัด
คือร้อยละของบุคลากรที่ผ่านแบบวัดเพื่อเข้าสู่ภารกิจ และมีแบบวัดเพื่อเข้าสู่ภารกิจครบทุกภารกิจ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติด ยาเสพติด และกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
4.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น จิตวิทยา การให้คําปรึกษา สังคมสงเคราะห์
การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้กระทําผิด กฎหมาย ตัวชี้วัดคือร้อยละของพนักงานคุมประพฤติที่มีความรู้ผ่าน
เกณฑ์ที่กําหนด โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.4 สร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของพนักงานคุมประพฤติ ตัวชี้วัดคือ มีเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.5 พัฒนาพนักงานคุมประพฤติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ตัวชี้วัดคือร้อยละของพนักงาน
คุมประพฤติที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.6 สร้างภาวะผู้นํา การนําองค์กร ตัวชี้วัดคือร้อยละของพนักงานคุมประพฤติมีทักษะการ
เป็นผู้นํากลุ่ม โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
4.7 รณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการบริการและรักองค์การ ตัวชี้วัดคือจํานวนกิจกรรมในการ
รณรงค์ และร้อยละของบุคลากรที่มีทัศคติทางบวก โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานเลขานุการกรม
4.8 มีมาตรการสร้ างแรงจูงใจในการทํ างาน เช่น การกําหนดค่าตอบแทนคดี ตัว ชี้วัดคื อ
จํานวนมาตรการสร้างแรงจูงใจ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานเลขานุการกรม
แนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติ เพื่อให้กรมคุมประพฤติเป็นองค์การมืออาชีพตามนิยามที่
กําหนดไว้นั้น กรมควรจะมุ่งพัฒนาองค์การโดยนําเครื่องมือการพัฒนาองค์การที่ดําเนินการอยู่มาใช้ร่วมกับแนว
ทางการพัฒนาองค์การสมัยใหม่ ประกอบกับการระดมความคิดจากบุคลากรภายในกรมสามารถสรุปเป็นแนว
ทางการพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพดังรายละเอียดข้างต้น และสามารถสรุปภาพการพัฒนา
กรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ ได้ดังแผนภาพดังนี้
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แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
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พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ช

คํานํา
กรมคุ มประพฤติ กํา หนดวิ สัย ทั ศน์ การเป็ น มื ออาชี พในการป้ องกัน สั งคม โดยการแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วิสัยทัศน์นี้จะไม่สามารถบรรลุผล
ได้เลย หากขาดซึ่งกรอบแนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติและแนวทางการพัฒนาเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปฏิบัติงานภายในกรมคุมประพฤติและสังคม และสิ่งเหล่านี้คงไม่สามารถที่จะกําหนดหรือเขียนขึ้นมาโดย
ขาดซึ่งวิธีการศึกษาบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริงของกรมคุมประพฤติ
การศึกษาการพัฒนากรมคุ มประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงเกิด ขึ้นภายใต้วัต ถุประสงค์เพื่ อ
กําหนดนิยามและกรอบแนวคิดขององค์การมืออาชีพในบริบทของกรมคุมประพฤติและวิเคราะห์หาแนวทาง
พั ฒ นากรมคุ มประพฤติ เ พื่ อก้ า วไปสู่ ความเป็ น มื ออาชี พ โดยทํ า การศึ กษาค้ น คว้ า จากข้ อมู ล วิ ช าการทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรของกรมคุมประพฤติทุก
ระดับ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการไปสู่องค์การมือ
อาชีพที่เป็นที่ยอมรับจากสังคม จนก่อให้เกิดผลการศึกษากรอบแนวทางในการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
สําเร็จผลตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ทุกประการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณสรรพกําลังทางคลังปัญญา และประสบการณ์ของบุคลากร
กรม คุมประพฤติทุกท่าน ทุกระดับ ทั้งในระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหารของกรมคุมประพฤติ ที่ได้ร่วมคิดและ
ให้ข้อมูลประกอบการจัดทําการศึกษาในครั้งนี้ ขอบคุณวิทยากรจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ ซึ่งได้ให้ความกรุณากับกรมคุมประพฤติเป็นอย่าง
มาก ในการให้ความรู้และร่วมเดินทางไปสู่ความเป็นมืออาชีพกับกรมคุมประพฤติ จนถึงเป้าหมายและได้นิยาม
ตลอดจนแนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพจนสัมฤทธิ์ผลในท้ายที่สุด
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บทที่ 1 บทนํา
หลักการและเหตุผล
วิธีการคุมความประพฤติถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งของโทษทางอาญาในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ผิดในชุมชน ที่ได้ถือกําเนิดขึ้นในโลกตะวันตกมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ก่อนที่ประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศ
ไทยจะได้นําเอาแบบอย่างมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับระบบกฎหมายของตน ซึ่งถือได้ว่าวิธีการคุมความประพฤติ
เป็นมาตรการสากลที่มีการยอมรับและนําไปใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยประเทศไทยได้นําวิธีการคุมความ
ประพฤติมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และได้มีการพัฒนางาน
จนกระทั่งยกระดับเป็นกรมคุมประพฤติเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยมีพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติวิธีการดําเนินการคุมความประพฤติ พ.ศ. 2522 รวมถึงกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทอย่างสําคัญในการดําเนินภารกิจของการคุมความประพฤติ เช่น การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมและสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลับไปกระทําผิด
ซ้ําอีก และอีกหลากหลายภารกิจที่กรมคุมประพฤติจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพปัญหาในสังคม
ถึงแม้ว่า งานคุมประพฤติจะถูกนํามาใช้กับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยเมื่อปี
พ.ศ. 2522 หรือเพียง 30 กว่าปี ซึ่งไม่อาจจะเปรียบเทียบได้กับระยะเวลาการพัฒนาของประเทศในซีกโลก
ตะวันตกที่มียาวนานกว่า แต่บุคลากรของกรมคุมประพฤติ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานคุมประพฤติในระดับใด รวมถึง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสนับสนุนในส่วนงานอื่นๆ ต่างก็อยากที่จะเห็นความเป็นมืออาชีพของพนักงาน
คุมประพฤติทั้งที่เป็นระดับบุคคล และความเป็นมืออาชีพขององค์กรในฐานะที่เป็นเจ้าภาพหรือหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 กรมคุมประพฤติจึง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ของกรมว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อ
คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน ภายในปีพ.ศ.2557”
อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมคุมประพฤติ ไม่อาจอาศัยเพียงบุคลากรที่มี
ความเป็นมืออาชีพในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ได้เพียงอย่างเดียว แต่อาจต้องอาศัยการพัฒนาด้านอื่นๆ ไป
พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการทํางาน และ
การวางแผนยุ ทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกั บ วิ สั ย ทัศน์ ซึ่ งแม้ ว่ า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา กรมคุ มประพฤติ ได้
ดําเนินการพัฒนากรมในหลายด้าน เช่น การกําหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานแห่งชาติ การกําหนดสมรรถนะและ
แผนการพัฒนาบุคคลากร การกําหนดตัวชี้วัดองค์กรและบุคคล เป็นต้น แต่การเป็นมืออาชีพในการป้องกัน
สังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนนั้น ก็ยังขาดแนวคิดที่ชัดเจน ซึ่ง
หากกรมยั งไม่ เ ข้ า ใจถึ งภาพของความเป็ น มื ออาชี พร่ ว มกั น แล้ ว จะทํ าให้ ไม่ ส ามารถกํ า หนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
ดังนั้น กรมจึงต้องร่วมกันกําหนดนิยาม แนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ โดยอาจ
นําแนวคิดการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาองค์การสมัยใหม่ รวมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานคุมประพฤติใน
ประเทศอื่นๆ ที่มีความเจริญด้านวิชาการและผ่านการพัฒนาวิธีการคุมความประพฤติมาเป็นเวลานาน มาเป็น
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พื้น ฐานในการกํา หนดต้น แบบของกรมคุมประพฤติ มืออาชี พ ซึ่งจะประกอบด้ว ยนิย าม หลั กเกณฑ์ และ
แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อกําหนดนิยามและกรอบแนวคิดขององค์การมืออาชีพในบริบทของกรมคุมประพฤติ
2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ

การดําเนินการ
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
2. ศึ ก ษาค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาองค์ ก าร เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นา และกรณี ศึ ก ษาจาก
ต่างประเทศด้านการพัฒนาหน่วยงานคุมประพฤติ จากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือไทยและ
ต่างประเทศ เอกสารบทความทางวิชาการ วารสาร คู่มือการบริหารจัดการ เป็นต้น
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหากรอบแนวคิด และเชิญวิทยากรภายนอกให้ความรู้กับคณะทํางาน
4. นําข้อมูลที่ได้มากําหนดเป็นแนวคิด แนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
รวมทั้งปัจจัยสู่ความสําเร็จ และจัดทําเป็นร่างรายงาน
5. ประชุ มเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการพั ฒ นาและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า ง
บุคลากรในกรมคุมประพฤติ
6. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอกรมคุมประพฤติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.
4.

กรมคุมประพฤติสามารถให้นิยามและกรอบแนวคิดของความเป็นมืออาชีพ
กรมคุมประพฤติมีแนวทางการพัฒนาที่มุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
พนักงานคุมประพฤติมีความรู้ ความเข้าใจต่อวิธีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
กรมคุมประพฤติสามารถนําเอาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับนําไปต่อยอดการพัฒนาองค์การใน
อนาคต
5. ผู้รับบริการได้รับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม
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บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การในระบบราชการ
การพั ฒ นาองค์ ก ารสู่ ความเป็ น มื อ อาชี พนั้ น แม้ ว่ า จะไม่ มีท ฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรง แต่ เ มื่ อ
รวบรวมทฤษฎีทางการบริหารที่มีอยู่ พบว่า ต่างมีการพูดถึงความมืออาชีพไว้ในหลายประเด็น โดยเฉพาะการ
พั ฒ นาระบบราชการไทยในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารนํ า หลั ก และวิ ธี ก ารต่ า งๆ มาใช้ ใ นการพั ฒ นา ทํ า ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการปฏิรูประบบราชการ การนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาใช้ รวมทั้งกํา หนดให้ หน่ วยงานราชการมีการประเมิน ตนเองโดยใช้เ ครื่ องมื อการพัฒ นาคุ ณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นมืออาชีพทั้งสิ้น
ในบทนี้ จึงเป็นการทบทวนถึงการบริหารแนวใหม่ที่หน่วยงานราชการไทยดําเนินการอยู่ รวมทั้ง
แนวคิดการบริหารของต่างประเทศ โดยจะนําเสนอเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี รูปแบบขององค์การสมัยใหม่ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
การบริหารราชการแนวใหม่นั้นเกิดขึ้นจากความพยายามในการแก้ปัญหาของระบบ ราชการแบบ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพและการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งหัวใจสําคัญของ
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การปฏิรูประบบราชการ นั่นเอง (พรชัย โพคันโย, มปป.)
เหตุผลของการปฏิรูประบบราชการ
1. กระแสโลกาภิวัฒน์ คือ ปัจจัยหนึ่งซึ่งนักวิชาการต่างๆให้ความเห็นว่ามีส่วนสําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบราชการของไทย และก่อให้เกิดการดําเนินการในเรื่องการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ทั้งนี้เนื่องจาก กระแสโลกาภิวัฒน์ ทําให้ทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะมีการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ
ที่ไร้พรมแดน และมีการแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น ทางสังคมที่เข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ กระแสสังคมเข้าสู่
ยุคประชาธิปไตยการบริหารจัดการแนวใหม่ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลจึงส่งผลให้ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเหล่านี้
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ระบบราชการไทยมีปัญหา โดยปัญหาที่สําคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ การขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่ํา ค่าใช้จ่ายสูงแต่คุณภาพงานต่ําไม่ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และที่ สํ า คั ญ คื อการขาดธรรมาภิ บ าล (รศ.ดร.สุ พิ ณ เกชาคุ ป ต์ . คณะรั ฐ ศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย) ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือการเปลี่ยนแปลง
สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะส่งผล
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ทําให้ภาครัฐทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับเปลี่ยนก็คือต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ ดังนี้
- ปรับวิธีการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเน้นผลงาน
- ปรับการบริหารงานให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธ์โดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนร่วม

ซึ่งการปฏิรูปราชการ ก็เป็นการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการของภาครัฐซึ่งอาศัย
แนวคิดการปฏิรูปราชการที่ว่า
1.ระบบเดิมล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และไม่ตอบสนอง

ต่อความต้องการ ต่อประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติ ทําให้ราชการต้องลดขนาดลง และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เพื่อประหยัดงบประมาณ และใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นอกจากนี้ต้องมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐแบบใหม่ที่เป็นมืออาชีพ มุ่งแก้ไขปัญหาเข้าใจ
ปัญ หา ปรับ ตัว ได้ต ลอดเวลา ทํ างานในเชิงสนั บสนุน และเชิงรุกที่ จะเข้ าไปสนั บสนุน ให้ เกิ ด ความคิด ริเ ริ่ ม
สร้างสรรค์ ใช้กลไกของตลาด มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดี (ดร.
ณัฐวัฒน์ นิปกากร, มปป.)
หลักสําคัญของการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเป็นการปฏิรูปในลักษณะองค์รวม เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ภาครัฐไปสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ ที่เน้นการทํางานโดยวัดผลสัมฤทธิ์ / มีการวัดผลที่เป็น
รูปธรรมโปร่งใส มีการบริหารงาน ที่รวดเร็ว และคล่องตัว เป็นมืออาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
การปฏิรูปราชการ (ใช้หลัก 4 RE 2 สร้าง 1 เปิด) (พรชัย โพคันโย, มปป.)
1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ( Reprocess )ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้
เป็นแบบ มุ่งไปสู่การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จขององค์การด้วยมิติอะไรบ้าง
แต่ละหน่วยมีตัวอะไรเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม คือ นอกจากจะวัดว่า ทําอะไรได้บ้างแล้ว ยังจะวัดว่า
ประชาชนได้อะไรด้วย
2. การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ ( Refinance & Budget ) เป็นเรื่อง
การพัฒนาระบบการจัดทํางบประมาณที่เน้นการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นหลักเพื่อให้ตรวจสอบได้ง่ายและเน้น
เป็นเครื่องมือในการวางแผน ดังนั้นงบประมาณจะชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือทํา
ให้ผู้พิจารณางบประมาณสามารถทราบได้ว่าการจัดสรรงบประมาณนั้นช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่
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และเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ มีการกําหนดเป้าหมายของงานอย่างเป็น รูปธรรม
มีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน.
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม (Reparadigm) จะมุ่งที่การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทํางานและทัศนคติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จากความคิดความเชื่อเดิม ๆไปเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ มีค่านิยมรักศักดิ์ศรี มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผลงาน
4. การปรับปรุงโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน (Reorganized) มีการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม
5. สร้างระบบบริหารบุคคลและค่าตอบแทน จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการกําหนดตําแหน่งและ
เงินเดือน จากระบบยึดชั้นหรือระดับตําแหน่ง เป็นการยึดความสามารถและผลงานพัฒนารูปแบบการจ้างงาน
ให้มีความ หลากหลาย เช่น บางตําแหน่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญ อาจใช้การจ้างพิเศษ จะมีการสร้างระบบนัก
บริหาร ระดับสูง ให้การสรรหาทําได้อย่างโปร่งใสเปิดกว้างและยึดหลัก "ความสามารถ" มากกว่า "อํานาจนิยม"
และจะมีการดูแลขนาดกําลังคนให้กะทัดรัดเหมาะสมกับภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
6. สร้างระบบราชการให้มีความทันสมัย
7. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังนั้นการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management) จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการ
บริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
- การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
- คํานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
- รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทําได้ดีเท่านั้น
ปัญหาในทางปฏิบัติของการปฏิรูประบบราชการ
1. มาตรการควบคุม(ตามระเบียบกฎเกณฑ์) ของภาครัฐ และการใช้ดุลยพินิจ (อย่างไม่แน่นอน
และไม่ชัดเจน) ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะการใช้ดุลยพินิจ อาจทําให้เกิด Double Standards ที่ทําให้
ภาคเอกชนบางรายเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน และส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม)
2. มีการทํางานที่ไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์พวกพ้อง
3. ขาดธรรมาภิบาลในการทํางาน
4. ขาดความเป็นมืออาชีพในการทํางาน ขาดความรู้
ดังนั้น แนวโน้มของ “การบริหารราชการ” ในอนาคตจึงมุ่งไปสู่ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”
(Privatization)และการใช้ “บุคคลที่สาม” (Third Party) ในการดําเนินการต่างๆ แทนภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ทําให้ภาครัฐจําเป็นต้องอาศัย “ แนวความคิดและวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน” มาใช้มากขึ้นทุก
ที การบริหารจัดการแบบภาคเอกชนเช่นว่านี้ ทําให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐต้องมีความเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มากขึ้น (Qualityfied Personnel) พร้อมๆ กับการต้องเป็น “มืออาชีพ” มากขึ้นด้วย (Higher-quality
Professional )
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แต่โดยที่การบริหารในภาคราชการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย (ซึ่ง
ต่างจากการบริหารของภาคเอกชน) และอยู่ภายใต้หลักการปกครองแบบ “นิติรัฐ”(Rule of Law) ด้วย จึงทํา
ให้ภาครัฐจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปกครองแบบเข้มงวดเคร่งครัดมายึดหลักการผ่อนปรนภายใต้
“ธรรมาภิบาล” หรือ “การกํากับดูแลที่ดี” (Good Governance) มากขึ้น ปัญหาในปัจจุบัน จึงอยู่ที่การเร่ง
สร้างองค์กรเครือข่ายของภาครัฐและภาคเอกชนที่อาศัยหลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ
ของหลักแห่ งศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ทุกวันนี้ ภาคเอกชนไม่เพียงแต่ เรียกร้องและต้องการ
Good
Governance เท่านั้น แต่ยังเรียกร้อง “Good Judgment” จากเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้นทุกขณะด้วย
ความหมายของการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management : NPM )
ความหมายของการบริหารราชการแนวใหม่ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งนี้เนื่องจากได้มีนักวิชาการ
และนักปฏิบัติงานหลายท่าน กําหนดนิยามเพื่อให้คําอธิบายความหมายของคําว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้
แตกต่างกัน อาทิ (ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาระบบและกลไกของ
การตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน โครงการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบตรวจสอบการบริหารราชการ
แผ่นดิน กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : 2545)
Chirstopher Hood
ประการ กล่าวคือ

ได้อธิบายถึงลักษณะสําคัญของการบริหารราชการแนวใหม่ไว้หลาย

1. กระบวนการบริหารที่เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพ (Professional management) ทํา
ให้ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารคน
2. เป็นกระบวนการบริหารที่มีการกําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม ให้ความสําคัญต่อภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability for results) มากกว่าภาระ
รับผิดชอบต่อกระบวนการ (Accountability for process)
3. เป็นกระบวนการบริหารที่ให้ความสําคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์และการเชื่อมโยงให้เข้ากับ
การจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล
4. เป็นกระบวนการบริหารที่พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพื่อทําให้หน่วยงานมีขนาดที่เล็ก
ลงและก่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน (Disaggregation) โดยให้มีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป
(Contract out)
5. เป็นกระบวนการบริหารที่เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการสาธารณะ (Contestability) อัน
จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น
6. ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารบริ ห ารงานให้ มี ค วามทั น สมั ย และเลี ย นแบบวิ ธี ก ารของภาคเอกชน
(Business - like approach)
7. เป็นกระบวนการบริหารที่เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ความประหยัดและคุ้มค่าใน
การใช้ทรัพยากร
R.A.W. Rhodes ได้กล่าวถึง การบริหารราชการแนวใหม่ ว่ามีความหมายครอบคลุมอย่างน้อย
สองประการ กล่ า วคื อ การจั ด การนิ ย ม (Managerialism) และเศรษฐศาสตร์ ส ถาบั น แนวใหม่ (New
institutional economics) ซึ่งในระยะแรก (ก่อน ค.ศ. 1985) นั้น การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีความหมาย
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ค่อนข้างแคบ และครอบคลุมเฉพาะในเรื่องของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ในระยะเวลาต่อมา (ภายหลังปี ค.ศ.
1988) เมื่อบรรดาประเทศส่วนใหญ่ได้มีการขยายแนวทางและปรับเปลี่ยนมาตรการปฏิรูประบบราชการไปสู่
การอิงกับระบบตลาดทําให้แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้มีการขยายขอบเขตออกไปจาก
เดิมให้กว้า งขวางขึ้น และส่งผลให้การจัด การนิยมกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริ หารราชการแนวใหม่
เท่านั้น
Ewan Ferlie และคณะ ได้สํารวจแนวความคิดและจัดแบ่งประเภทของการบริหารราชการ
แนวใหม่ออกเป็น 4 แนวทางใหญ่ๆ กล่าวคือ
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency drive) ซึ่งเป็นแนวความคิดในระยะเริ่มแรกของ การ
บริหารภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัย หรือเลียนแบบ
การบริ ห ารงานภาครั ฐ มี ค วามทั น สมั ย หรื อเลี ย นแบบการบริ ห ารงานในเชิ งธุ ร กิ จ มากขึ้ น (Business-like
approach ) โดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน
2. การลดขนาดและการกระจายอํานาจ (Downsizing and decentralization) ซึ่งเป็น
แนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากเศรษฐศาตร์นีโอคลาสสิค ที่ต้องการเปิดให้กลไกตลาดเข้ามาทดแทนภาครับ
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการจัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลักและภารกิจงานรอง (Core function /
non-core function) เพื่อเปิดให้มีการทดสอบตลาด (Market testing) หรือการคัดค้านเพื่อเปิดให้มีการ
แข่งขัน (Contestability) การแยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน (Purchaser -provider split) การ
ใช้ระบบการทําสัญญาข้อตกลง (Contractualism) รวมถึงการจัดตั้งองค์การบริหารงานอิสราของฝ่ายบริหาร
(Agencification )
3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (In search of excellence) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ขยายแนวความคิดไปสู่
เรื่องของวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดจนการบริหารความเปลี่ยนแปลง
4. การให้ความสําคัญต่อการบริการประชาชน (Public service orientation) ที่เป็นรูปแบบที่
มุ่งเน้นคุณภาพของการดําเนินงานหรือการให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการเป็น อันดับ
แรก
ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้น ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ ได้ให้คุณลักษณะสําคัญของการบริหาร
ราชการแนวใหม่นั้นต้องประกอบไปด้วย ลักษณะต่างๆดังนี้
-การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน (Providing high quality service that citizens
value)
-การลดการควบคุ มจากส่ ว นกลางและเพิ่ มอิ ส ระในการบริ ห ารให้ แก่ ห น่ ว ยงาน (increasing
managerial autonomy, particularly by reducing central agency controls)
-การกําหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการดําเนินงานทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล
(demanding , measuring, and rewarding both organizational and individual)
-การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร (เช่น ระบบการฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) และเทคโนโลยี (เช่นระบบข้อมูลสารสนเทศ) เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถทํางานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ( Providing the human and technological resources that managers need to meet
their performance targets)
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-การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขันทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
เองและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมาทบทวนตัวเองว่า
สิ่งใดควรทําเองและสิ่งใดควรปล่อยให้ภาคเอกชนทํา (maintaining receptiveness to competition and
open-mindedness about which public purposes should be performed by public servants as
opposed to the private sector)
ในส่วนของนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมวิทยา นั้นให้คําอธิบายเพิ่มเติม
แนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management) ไว้โดยสรุปกล่าวคือ เป็นแนวคิดที่ต้องการ
ลดบทบาทของภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
มีรากฐานมาจาก 2 แนวคิดหลัก คือ
1. เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบันใหม่ (News Institutional Economics) ซึ่งมีแนวคิดที่ส่งผลต่อ
การปฎิรูประบบการบริหารการจัดการคือ
- การแข่งขัน
- ทางเลือกผู้รับบริการ
- ความโปร่งใส
- โครงสร้างระบบสิ่งจูงใจ
2. การจัดการนิยม (Managerialism) คือ การนําเอาแนวทางการจัดการแบบธุรกิจนํามาปรับใช้
ในภาครัฐโดย
-

เน้นการจัดการแบบมืออาชีพ
มีดัชนีวัดความสําเร็จ
ให้อํานาจในการให้ดุลยพินิจและความอิสระในการจัดการ
สร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสม

จากการให้ ค วามหมาย และการอธิ บ ายลั กษณะของการบริ ห ารราชการแนวใหม่ ข้า งต้ น นั้ น
สามารถสรุ ป ความหมายได้ ว่ า เป็ น กระบวนการบริ ห ารที่ เ น้ น การบริ ห ารงานราชการแบบมื อ อาชี พ
(Professional Management) โดยปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานราชการแบบดั้งเดิมให้มีความทันสมัย เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมุ่งปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้มีขนาดที่เล็กลง แต่ทรงประสิทธิภาพสูงภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
แนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management: NPM) (อ้างอิงจากอริยา
อาจละสุทธิ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร)
ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD (ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว) เช่น ประเทศ
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้ความสําคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
ภาครัฐ ดังนั้นการปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ทุ่มเทและ
พัฒนาระบบราชการเพื่อการเป็นระบบราชการยุคใหม่ ที่ดําเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล จุดเน้นของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี้
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1. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center)
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด (KPI: Key Performance)
3. ภาครัฐจะต้องลดบทบาทลงโดยการจ้างภาคเอกชนดําเนินการแทน (Out Sourcing)
4. สรรหาผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจากบุคคลนอกระบบ (Performance Appraisal)
5. เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ (Professional)
6. การสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยนํากลไกตลาด เน้นลูกค้า ทํางานเชิง
รุก ชอบเสี่ยง แสวงหาโอกาส เจรจาต่อรอง ฯลฯ
7. มุ่งการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนา (Competitive to Efficiency and
Development)
8. มอบอํานาจการใช้ดุลยพินิจและให้อิสระในการจัดการ (Empowerment)
9. กระจายอํานาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization)
10. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
กล่าวโดยสรุปภาพรวมของแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management:
NPM) คือ มีระบบการบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, มีมาตรฐานวัดได้, ใช้กลไกการตลาด เปิดโอกาสในการ
แข่งขันให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมลงทุน, โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการปฏิรูประบบ
ราชการควรมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. รัฐจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จําเป็นจะต้องทําเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ ประชาชนและ
ชุมชนมีบทบาทมากขึ้น
2. การบริหารจัดการภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว คุณภาพสูงและ ประสิทธิภาพสูง
3. การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการทํางานที่ใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
4. มีลักษณะของการทํางานที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทํางาน
5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคุณภาพสูง
6. ข้าราชการทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย
7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็นอาชีพ
8. มีวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทํางานแบบมีส่วนร่วม
9. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน , 7 กุมภาพันธ์ 2550)
จากแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารอย่างหนึ่งที่โดย
สํา นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานหลั กที่ ตั้ งขึ้น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ให้ดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ จึงได้นํา
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้วาง
หลักการและแนวทาง คือ ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ มี ขีด สมรรถนะสู ง สามารถเรีย นรู้ ปรับ ตัว และตอบสนองต่ อการเปลี่ย นแปลง ยึด มั่น ในหลั ก
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ที่
สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความ
ต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3. มุ่ งสู่ การเป็ น องค์ การที่ มีขีด สมรรถนะสู ง บุ คลากรมี ความพร้ อมและ
ความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถ
ตรวจสอบได้รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชนและต่อ
สังคมโดยรวม
กล่าวโดยสรุป หลักการที่สําคัญของการบริหารราชการแนวใหม่ (New Public Management :
NPM) ซึ่งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานข้างต้นได้กล่าวไว้นั้น NPM มีหลักการที่สําคัญ คือ
1. มุ่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ปฏิบัติงานและองค์การ
3. การวัดผลปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
5. การสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
6. การจัดการแบบภาคเอกชนที่รวดเร็ว ทันสมัย
7. การเน้นลูกค้า หรือกลุ่มผู้ใช้บริการขององค์การ
8. ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันอย่างเสรี
9. การตรวจสอบบทบาทภาครัฐ
10. มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
11. ปรับปรุงการจัดการการเงินและบัญชี และระบบส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
เนื่องจากการบริหารราชการไทยในยุคที่ผ่านมา เป็นการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้หวัง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และบุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน ทําให้ส่งผลต่อการบริหาราชการแผ่นดิน
ที่จํ า เป็ น ต้องอาศั ย การขั บเคลื่อนนโยบายต่ า งๆของรั ฐ บาลผ่า นภาคราชการเป็ นหลั ก ซึ่ งประเด็น การขาด
ประสิทธิภาพในระบบราชการมีสาเหตุต่างๆ ดังนี้
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1. ขาดระบบการบริหารงานที่ประสิทธิภาพ
2. ขาดความรับผิดชอบในการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จนกระทั่งเกิดความสําเร็จในงาน
3. ขาดระบบการกํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
4. ขาดการจัดทําข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการบริหารงานและการตัดสินใจ
5. ขาดแรงจูงใจที่จะทําให้เกิดความกระตือรือร้นในการทํางาน
6. ขาดความยั บยั้งชั่งใจ โดยการพยายามแสวงหาผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์จากระบบ
ราชการ
ประกอบกับมีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ คือ
-สังคมโลกยุคปัจจุบันอยู่ในช่วงกระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใดของโลกก็
สามารถที่จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอีกสังคมหนึ่งได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว อันเป็นผล
มาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
-กระแสประชาธิปไตยที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ก่อให้เกิดการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพต่างๆของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร สิทธิในการได้รับการบริการอย่างเป็นธรรมจากภาครัฐ เป็นต้น
ทําให้ภาคราชการต้องมีการปรับระบบการทํางานให้มีคงามโปร่งใส เป็นธรรมมากขึ้น
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวดสิทธิและเสรีภาพที่กําหนดให้การใช้
อํานาจขององค์กรของรั ฐทุกองค์ กร ต้องคํา นึงถึ งศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภ าพ ซึ่งบุ คคลที่ถูก
ละเมิดสามารถยกกฏหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เป็นการนําเอาแนวคิด
ของการปฏิรูประบบราชการมาแปลงเป็นกฎหมาย โดยการตราเป็นพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศ และการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกําหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการกํากับนโยบายและการปฏิบัติราชการ
-การปฏิรูประบบราชการที่เน้นการจัดส่วนราชการใหม่ โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน
ด้วยการบูรณาการงานที่มีความซ้ําซ้อนกันให้มาอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน การพัฒนาองค์กรและการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบราชการในระยะต่อไป และการกําหนดแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการ ที่จะทําให้เกิดการบริหารราชการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และผลสัมฤทธิ์ของงานที่
สามารถวัดได้
ดังนั้น เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการจัดให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็เพื่อ เป็นการ
สร้างกฏเกณฑ์ และกลไกที่ดีในการบริหารราชการ ทําให้บ้านเมืองอยู่กันอย่างสันติ สงบสุข และเพื่อการพัฒนา
ระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
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ความหมายโดยทั่วไป
จุดเริ่มต้นของคําว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) นั้น มีวิวัฒนาการ
แนวคิดมาจากรายงานของธนาคารโลกในปี ค.ศ. 1989 จนกระทั่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการและนําไปใช้
ในแผนปฏิบั ติการโยฮัน เนสเบิร์ ก โดยสามารถให้ความหมายได้ ว่า เป็น หลั กทั่ วไปด้ านการบริห ารราชการ
แผ่นดิน ที่กําหนดให้รัฐต้องทําตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะสนับสนุนให้เกิดค่านิยมในการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการคอรัปชั่น และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
ความหมายในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศ
แนวคิดด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1989 นั้น ได้กําหนดให้เป็นเสมือน
ความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงในเชิงโครงสร้างเพื่อรองรับการปฏิรูประบบการตลาด ต่อมาในปี ค.ศ.
1992 จึงมีการพัฒนาแนวคิดให้ครอบคลุมถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารด้วย ซึ่งปรากฏ
อยู่ ในรายงานของธนาคารโลกเรื่ อง “การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื องและการพั ฒ นา” และในปี ค.ศ. 1997
ธนาคารโลกยังได้กําหนดแนวคิดเพิ่มเติมว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นเครื่องมือที่มีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งที่ภาครัฐจําเป็นต้องมีก่อนที่จะดําเนินการพัฒนาในกิจการใดๆ ซึ่งเป็นผลให้องค์กรทางด้านการเงินที่ให้ความ
ช่ ว ยเหลื อทางด้ า นการเงิ น แก่ ป ระเทศต่ า งๆทั่ ว โลก เช่ น กองทุ น การเงิ น ระหว่ า งประเทศ (International
Monetary Fund: IMF) หรือ สถาบันสนับสนุนด้านการเงินระหว่างประเทศ (International Financial
Institutions: IFIs) นําเอากรอบแนวคิดนี้ของธนาคารโลกไปเป็นเงื่อนไขก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงินแก่ประเทศต่างๆ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ การตรวจสอบได้ในภาครัฐ และการแก้ปัญหาคอรัปชั่น
นอกจากนี้ สํานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน (The United Nations
High Commissioner for Human Rights: OHCHR) ได้ให้ความเห็นว่า ยังไม่สามารถที่จะกําหนดคําจํากัด
ความที่ตายตัวของคําว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้
เช่น ในด้านสิทธิมนุษยชน ในด้านการออกกฎหมาย ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือในด้านการเมือง
การปกครอง แต่สิ่ งที่มีเหมื อนกันละยอมรับร่ วมกันคือ การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้ น จะเกี่ ยวข้องกั บ
การเมือง และกระบวนการต่างๆของความเป็นสถาบันทางด้านการเมือง และผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมุ่งเน้นไปที่
เป้าหมายของการพัฒนาเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตามสํานักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน
ได้กําหนดคุณลักษณะที่สําคัญ ๕ ประการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ( Transparency)
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ความน่าเชื่อถือ ( Accountability)
การมีส่วนร่วม (Participant)
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน (Responsiveness)

หลักพื้นฐานของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสาระสําคัญประกอบด้วยหลักพื้นฐาน ๖ ประการ คือ
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1). หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การยึดถือเอา กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
ต่างๆที่ใช้ร่วมกันในองค์กรเป็นหลัก โดยไม่ได้ยึดถือเอาจากตัวบุคคล ทั้งนี้ เพื่อง่ายต่อการควบคุม และความ
เสมอภาคของทุกคนในองค์กร โดยผู้เกี่ยวข้องจําเป็นต้องให้ความรู้แก่สมาชิกขององค์กรในเรื่องของกฏระเบียบ
พัฒนาบุคลากรให้มีสํานึกในการเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน ปรับปรุงพัฒนากฏ
ระเบียบต่างๆให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ บุคลากรและองค์กรต้องปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม
2). หลักคุณธรรม (Morality) คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน สุจริต โดยเริ่มจากการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่เป็นเยาวชน การ
ยกย่องคนดีและไม่เกี่ยวข้องกับคนชั่ว การเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างจิตสํานึก และหน่วยงานต่างๆต้องมี
การกําหนดหลักจริยธรรมของตนเองและประกาศอย่างเปิดเผย
3). หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และสามารถตรวจสอบได้ ทั้ง
บุคลากรในองค์กรนั้นๆที่สามารถจะรับทราบความเคลื่อนไหว และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ได้ โดยสามารดําเนินการได้จากสํารวจความโปร่งใสที่ต้องการของบุคลากร การสร้างให้ทุกคนตระหนักในเรื่อง
การปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตลอดจนมีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับการให้บริการของประชาชน และการ
สร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
4). หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การให้โอกาสแก่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การสนับสนุน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ได้ร่วม
การตั ด สิ น ใจ ทั้ งนี้ องค์ กรสามารถดํ า เนิ น การการในการกํ า หนดนโยบาย กฏระเบี ย บต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ องให้
สนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การกระจายอํานาจสู่บุคลากรตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การ
รณรงค์ ให้ ทุกคนเห็ นความสํ าคั ญของการมี ส่ว นร่ วม และการสร้า งหลักประกั นความปลอดภั ยต่ อชี วิต และ
ทรัพย์สินของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
5). หลักความรับ ผิ ด ชอบ (Responsibility) คื อ การมุ่ งมั่ น ในการปฏิบั ติ ห น้ า ที่ อย่ า งมี
จิตสํานึกต่อหน้าที่ สังคม ประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จของงานและองค์กร โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้รับบริการและส่วนรวมเป็นสําคัญ รวมทั้งรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหา และยอมรับผลดีผลเสีย
จากการปฏิบัติงานของตนเอง แนวทางในการดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวคือ การที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบั ติต นเป็น แบบอย่า งที่ ดี และส่งเสริมผู้ที่เป็ นแบบอย่ างที่ดี โดยการให้ รางวั ลและการลงโทษอย่ า ง
เหมาะสมต่อผู้ที่มีความสามารถในการสร้างความรับผิดชอบของตนหรือผู้ที่ขาดความรับผิดชอบ
6). หลักความคุ้มค่า (Cost-effectiveness) คือ การบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่าจากการ
ใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาทรัพยากรให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป ด้วย
การที่ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสําคัญต่อการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้วยการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับการลดขั้นตอนการทํางาน การนําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการทํางาน สร้างระบบความคุ้มค่า
พร้อมทั้งระบบของการตรวจสอบการใช้ทรัพยากร เพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร อันจะทําให้องค์กรสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ในเวลาที่กําหนด รวมถึงการให้รางวัลแก่บุคคล/กลุ่ม/หน่วยงานที่สามารถดําเนินการตาม
แนวทางได้อย่างคุ้มค่า

13

ทั้งนี้ การดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่สําคัญ คือ
-

เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
เพื่อความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ
เพื่อไม่ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ

รูปแบบขององค์การสมัยใหม่ (Modern Organization)
ปัจจุบันฐานคติด้านการพัฒนาองค์การตั้งอยู่บนแนวคิดระบบเปิด (Open Systems) ซึ่งมองว่า
องค์ ก ารและสิ่ งแวดล้ อมภายนอกมี ป ฏิ สั ม พั น ธกั น โดยสภาพแวดล้ อ มขององค์ ก าร อาทิ เช่ น เศรษฐกิ จ
เทคโนโลยี สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์การที่ดี จึงควรมี
ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการบริหาร
จัดการที่ให้ความสําคัญ กับ ประสิทธิผลหรือผลสัมฤทธิ์ (Effectiveness) คุณภาพ (Quality) หรือความพึง
พอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction) และความรับผิดชอบ (Accountability)ต่อสังคมและคนใน
องค์การ
รูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดที่กล่าวมาและสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงควรมี
ความสามารถในการบริหารตนเอง (Self Management) กล่าวคือ สามารถบริหารงานให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ขององค์การได้โดยไม่ต้องรอรับคําสั่ง มีความสามารถในการแก้ปัญหา ทํางานได้รวดเร็ว โดยองค์การในลักษณะ
นี้ จะต้ องให้ความสํา คัญกั บแนวคิ ดเรื่องการตัด สิน ใจขององค์การ คือ การตัด สิน ใจที่ เหมาะสม สมาชิ กใน
องค์การสามารถตัดสินใจได้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และให้ความสําคัญกับแนวคิดเรื่องการเรียนรู้
คือ ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวน ปรับปรุงแก้ไข และลดความผิดพลาดในการทํางาน
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจาณาการทํางานในบริบทของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
พบว่ารูปแบบองค์การสมัยใหม่ที่ภาครัฐกําลังให้ความสนใจและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในทุกหน่วยงาน มีดังนี้
1.องค์การแห่งความรู้ (Knowledge Organization)
ความหมาย
Peter Senge ปรมาจารย์ด้านแนวคิดเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ได้กล่าวว่า องค์การแห่งความรู้
หมายถึง ที่ซึ่งผู้คนสามารถขยายขีดความสามารถในการสร้างผลงานที่ต้องการได้อย่างแท้จริง เป็นที่ซึ่งความคิด
ใหม่ๆ ได้รับความสนใจ ที่ซึ่งมีอิสระในการสร้างแรงบันดาลใจ และที่ซึ่งคนจะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดย
องค์การจะต้องปลูกฝังวินัย 5 เรื่องให้กับบุคลากร คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ตรวจสอบโลกทัศน์ การ
มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ของทีมงาน และการคิดอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ตามแนวคิดองค์การแห่งความรู้ยังมีลักษณะของความคิดเชิงนามธรรมสูง Marqurdt จึง
ได้ให้คําจํากัดความเพิ่มเติมที่มองถึงแนวทางการปฏิบัติมากขึ้น ว่า องค์การแห่งการเรียนรู้ คือ กลุ่มของคนที่
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ได้รับมอบพลัง (empowerment) ในการสร้างความรู้ สินค้า และบริการใหม่ เครือข่ายของชุมชนซึ่งมีความคิด
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยมีลักษณะ ดังนี้
ลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้ 11 ประการ (Marquardt and Reynolds, 1994 อ้างจาก
พิชิต:2548, 13)
1. มีโครงสร้างที่เหมาะสม (appropriate structure) คือ การมีขั้นการบังคับบัญชาที่สั้น เพื่อให้
เกิดอิสระในการทํางาน และเกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับทีมข้ามสายงาน หรือระหว่างแผนกอื่นๆ
2. มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์การ (corporate learning culture) คือ สมาชิกใน
องค์การมีความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของ การเรียนรู้ และผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ให้ความสําคัญกับการ
เรียนรู้ภายในองค์การไปพร้อมๆกับการมุ่งบรรลุเป้าหมายด้านอื่นๆขององค์การ
3. มีการเพิ่มอํานาจแก่สมาชิก (empowerment) คือ การกระจายอํานาจความรับผิดชอบและ
การตัดสินใจแก้ปัญหาไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานได้ฝึกฝนการเรียนรู้และค้นคว้าหาวิธีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเองมากขึ้น รวมถึงการได้มีอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งจะทําให้เ รียนรู้ผลลัพธ์ จากสิ่งที่ตนได้
ตัดสินใจลงไป
4. มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (environment scanning) องค์การแห่งการเรียนรู้ ต้องมี
ลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ต้องทําการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อองค์การ และจะนําไปสู่การสรรค์สร้างนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน
5. มีการสร้างสรรค์องค์ความรู้ (knowledge creation)และมีความสามารถในการถ่ายโอน
ความรู้เหล่านั้นไปยังสมาชิกอื่นในองค์การเพื่อให้เกิดการผลอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารและ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการสร้างฐานข้อมูลที่เข้าถึงกันได้ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
6. มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ (learning technology) เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วย
ให้การปฏิบัติงานเกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีการเก็บ ประมวล ซึ่งจะช่วยทําให้มีการกระจายข้อมูลข่าวสารได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น
7. ให้ความสําคัญกับคุณภาพ (quality) การที่องค์การให้ความสําคัญกับการบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์การ (Total Quality Management: TQM) ที่เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้ผล
งานที่ดีขึ้น
8. เน้นเรื่องกลยุทธ์ (strategy) มีการยึดถือเอาการเรียนรู้เป็นกลยุทธ์สําคัญขององค์การ ให้เป็น
พื้นฐานเบื้องต้นในการดําเนินตามพันธกิจขององค์การ
9. มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supportive atmosphere) เป็นบรรยากาศภายในองค์การที่มุ่ง
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและ
ต่อเนื่อง เป็นองค์การที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์
10. มีการทํางานร่วมกันเป็นทีมและเครือข่าย (teamwork and networking) การทํางานใน
ลักษณะนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ทําให้กลายเป็นพลังร่วมในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
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11. สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (vision) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่เป็นความมุ่งหวังขององค์การ ที่ทุกคน
จะต้องร่วมกันทําให้เกิดความเป็นรูปธรรมขึ้น เป็นการเน้นให้เกิดการเรียนรู้ ในเรื่องที่มีทิศทางเป็นไปตามความ
ต้องการร่วมกันขององค์การ
ตารางสรุปเปรียบเทียบองค์การแบบดั้งเดิมและองค์การแห่งการเรียนรู้
หน้าที่
การกําหนดทิศทางขององค์การ

องค์การแบบดั้งเดิม
องค์การแห่งการเรียนรู้
วิ สั ย ทั ศ น์ กํ า หนดโดยผู้ บ ริ ห าร วิ สั ย ทั ศ น์ เ กิ ด จากบุ ค คลต่ า งๆแต่
ระดับสูง
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องรับผิดชอบ
ในการสร้ า งให้ มีวิ สั ย ทั ศน์ ร่ ว มกั น
เกิดขึ้นและสนับสนุนให้เป็นจริง
การประมวลความคิ ด และการ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจ การประมวลความคิ ด และนํ า
นําไปปฏิบัติ
และผู้ปฏิบัติทําตามนั้น
ความคิ ด ไปปฏิ บั ติ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก
ระดับขององค์การ
ธรรมชาติขององค์การ
แต่ละคนรับผิดชอบงานของตนเอง บุ ค คลเข้ า ใจงานของตนเองและ
และมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถ ความสั ม พั น ธ์ ข องงานตนเองกั บ
ของตนเอง
งานส่ ว นอื่ น ๆ รวมทั้ ง อิ ท ธิ พ ลที่ มี
ต่อคนอื่นด้วย
การแก้ไขความขัดแย้ง
ความขัดแย้งได้รับการแก้ไขโดยใช้ ความขัดแย้งแก้ไขโดยใช้การเรียนรู้
อํานาจและอิทธิพลจากโครงสร้าง ร่วมกัน และจัดการกับความคิด ที่
สายบังคับบัญชา
แตกต่างของบุคคลทั่วทั้งองค์การ
ผู้นําและการจูงใจ
ผู้ นํ า มี บ ทบ าท คื อ การส ร้ า ง ผู้นํา มีบ ทบาท คือ สร้ างวิ สัย ทัศน์
วิ สั ย ทั ศน์ การให้ ร างวั ล และการ ร่ ว มกั น การทํ า ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ลงโทษที่ เ หมาะสมและรั กษาการ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง พ ลั ง ข อ ง ต น เ อ ง
ควบคุมกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน (Empower) สร้ า งแรงบั น ดาลใจ
(inspire) ให้เกิดพันธะผูกพันและ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ที่ มี
ประสิทธิผลโดยการมอบพลังและ
ใช้ลักษณะผู้นําที่มีคุณสมบัติพิเศษ
(charismatic leadership)
ที่มา Senge,1993 อ้างจากทิพวรรณ : 2550,160
ดังนั้น องค์การแห่งความรู้จะต้องมีความสามารถในการจัดการความรู้ คือ มีการสร้าง ประมวล
นําไปใช้ และการจัดเก็บ เป็นองค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ใหม่ให้เป็นพฤติกรรมใหม่ในการทํางาน โดย
เครื่องมือการจัดการที่สอดคล้องคือ การทํา Knowledge Management
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2.องค์การคุณภาพ (Quality Organization)
ความหมาย
องค์การคุณภาพ หมายถึง องค์การที่มีความสอดคล้อง (Fit) กับแนวคิดการจัดการคุณภาพ คือ
ยึดถือวิถีทางแห่งการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สามารถตอบสนองต่อความมุ่งหวังของลูกค้า สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ ด้วยสินค้าหรือบริการคุณภาพ และปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออยู่รอด และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการคุณภาพในองค์การ
1. พันธะผูกพันกับคุณภาพ (Commitment to Quality) ความสําเร็จกาจัดการคุณภาพขึ้นอยู่
กับความเชื่อและความมุ่งมั่นเกี่ยวกับคุณภาพ 4 ระดับ คือ พันธะผูกพันต่อการผลิตสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ
พันธะผูกพันต่อลูกค้าในทุกการทําธุรกรรมต่อกัน พันธะผูกพันจากผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุนการจัดการ
เชิงคุณภาพ พันธะผูกพันจากทุกคนในองค์การยอมรับว่าคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญของความอยู่รอดขององค์การ
และความสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) การจัดการคุณภาพ ต้องมีการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การสนับสนุนโดยกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
และวิธีการนําส่งสินค้า/บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
3. การมีส่วนร่วมทั้งหมด (Total Involvement) บุคลากรทุกหน่วย ทุกระดับต้องร่วมคิดและ
ตัดสินใจบนพื้นฐานการทํางานเป็นทีม ทั้งทีมงานแบบแนวตั้ง (Vertical Teamwork) คือ ทีมงานระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงกับฝ่ายปฏิบัติการ และทีมงานแบบแนวนอน (Horizontal Teamwork) คือ ทีมงานจาก
ผู้ปฏิบัติงานหลายๆหน่วยงาน ตลอดจนทีมงานระหว่างองค์การ (Interorganization Teamwork) คือ
ทีมงานซึ่งเป็นตัวแทนจากฝ่ายลูกค้าและซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการหรือเกิน
ความคาดหมายของลูกค้า
4. การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี และวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง (Extensive Use
of Scientific Tools, Technologies, and Methods) มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์ในการบริห าร เช่น เครื่ องมื อทางสถิ ติ หลั กกลศาสตร์ กฏ มาตฐาน โดยอาศัย ข้อมู ลที่ได้จาก
เครื่องมือเหล่านี้เป็นพื้นฐานการตัดสินใจ
5. เน้นที่ลูกค้า (Customer-oriented) คือการด้วยการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าภายใน
(Internal customer) และลูกค้าภายนอก (external customer)
6. เน้นกระบวนการ (Process-oriented) คือ เน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยการมุ่ง
หาสาเหตุของปัญหา ทําการแก้ไข และปรับปรุงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา
7. การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education & Training) บุคลากรทุกระดับควรได้รับการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ และครอบคลุมทักษะต่างๆในการปฏิบัติงาน
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8. การเคารพความเป็นมนุษย์ (Humanity) คือ การเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงาน ให้โอกาสในการ
คิดริเริ่ม สามารถใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้อํานาจในการตัดสินใจ (empowerment) และ
ชมเชยเมื่อผลงานเป็นที่พอใจ
เครื่องมื อการจัด การที่ สอดคล้องกั บแนวคิด องค์การคุณภาพ เช่ น TQM(Total Quality
Management), Balanced Scorecard, Benchmarking, ISO, PMQA(Public Management Quality
Award), Problem Solving Technique, etc.
3. องค์การสมรรถนะสูง (High performance organization)
ความหมาย
De Waal (อ้างจากทิพวรรณ : 2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์การสมรรถนะสูง และจัดกลุ่มของ
ความหมายไว้ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางแสดงความหมายขององค์การสมรรถนะสูง
ความหมาย

นักวิชาการ

องค์การซึ่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Collins & Porras, 1997
Van den Berg & De Vries, 2004
Weick & Sutcliffe, 2001

องค์ ก ารที่ มี ค วามสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ Kotter & Heskette, 1992
สิ่งแวดล้อม
Weick & Sutcliffe, 2001
Light, 2005
องค์การที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่าง McGee, 2004
รวดเร็ว
Light, 2005
องค์ การที่ ให้ ความสํ า คัญ กั บ การดํ าเนิ น งานในระยะ Miller & Breton-Miller, 2005
ยาว
Light, 2005
องค์การที่มีการจัดการในลักษณะบูรณาการเพื่อให้เกิด Lawler et al., 1998
คว า ม ส อด ค ล้ อ งร ะ ห ว่ าง ก ล ยุ ทธ์ โ ค รง ส ร้ า ง O’Reilly & Pfeffer, 2000
กระบวนการ และคน อย่างทั่วทั้งองค์การ
องค์การที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนา Holbeche, 2005
ขีดความสามารถหลักขององค์การ
Lawler et al., 1998
O’Reilly & Pfeffer, 2000
องค์การที่ใช้เวลาในการปรับปรุงเงื่อนไขการทํา งาน Holbeche, 2005
และพัฒนาโอกาสให้กับบุคลากรในองค์การ
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ความหมาย

นักวิชาการ
Kling, 1995
Lawler et al., 1998
O’Reilly & Pfeffer, 2000

ที่มา De Waal, 2005 อ้างจากทิพวรรณ, 2551 : 6
ในประเทศไทยโดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้กล่าวถึงองค์การสมรรถนะสูงว่า หมายถึง “องค์การที่
สามารถแข่งขันและส่งมอบบริการให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งยืนอยู่ได้ ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิ
วัตน์อย่างมั่นคง” และพยายามผลักดันแนวคิดนี้ไปใช้กับองค์การภาครัฐของไทย
คุณลักษณะที่สําคัญขององค์การสมรรถนะสูง
Gartner Group บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายคุณลักษณะที่สําคัญ 5
ประการ องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนี้
1. มี ก ารตั้ ง เป้ า หมายที่ ท้ า ทายและแสวงหาแนวทางในการบรรลุ เ ป้ า หมายนั้ น (Setting
ambitious targets and achieving them)
2. การมีค่านิยมร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์การ (Shared values)
3. การมุ่ ง เน้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการทํ า ให้ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ารดํ า เนิ น งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(Strategic focus and alignment)
4. การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่สิ่งที่สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ (Translating strategy into
operational terms)
5. เป็นองค์การที่มีความยืดหยุ่น (Business agility)
ในส่ ว นขององค์ ก ารราชการที่ จ ะเป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถสู ง (High
Performance
Organization) ได้นั้นนั้น Jane C. Linder และ Jeffrey D. Brooks จากบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ
Accenture ได้เสนอว่า จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะหรือแนวทางสําคัญ 6 ประการ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ (Client-centered)
การมุ่งเน้นที่ผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome-oriented)
สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountable)
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น (Innovative and flexible)
พร้อมที่จะทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Open and collaborative)
มีความมุ่งมั่น (Passionate)
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อย่ างไรก็ ต าม Linder และ Brooks ได้ ให้ ร ายละเอี ยดเพิ่มเติม ว่า หน่ว ยราชการควรมี
ความสามารถ (Capabilities) คุณลักษณะที่สําคัญอีก 9 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and policy making)
การออกแบบองค์การและกระบวนการทํางาน (Organization and process design)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management)
การมีพันธมิตรและเครือข่าย (Partnering)
การดําเนินงานที่ดี (Operations)
การตลาดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (Marketing and CRM)
การจัดหาและการขนส่ง (Procurement and logistics)
การบริหารทุนมนุษย์ (Human capital management)
การบริหารข้อมูลสารสนเทศ (Information management)

จากแนวคิดต่างๆที่กล่าวมาสรุปได้ว่า องค์การสมรรถนะสูง ประกอบด้วย ลักษณะสําคัญดังนี้
1. มีคุณภาพสูง (High Quality) สามารถดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการผลิตสินค้า
และบริการอย่างมีคุณภาพ
2. มีการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human capital management) สามารถดึงส่วนที่ดีที่สุด
ของบุคลากรมาใช้และรักษาคนที่ดีที่สุดไว้ได้
3. มีความคล่ องตัว รวดเร็ว (Agility) เป็นองค์การที่มีความคล่ องตัว สามารถปรั บปรุงการ
ดําเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง
4. ความสอดคล้อง (Alignment) มียุทธศาสตร์ กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี และลักษณะคน
ที่มีความสอดคล้องกัน
จากความหมายและลักษณะสําคัญขององค์การสมรรถนะสูงที่กล่าวมาข้างต้น พสุ เดชะรินทร์ ได้
เสนอ เครื่องมือการจัดการที่ช่วยให้องค์การก้าวสู่ความมีสมรรถนะสูง คือ การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic
management) ประกอบด้วย การกําหนดยุทธศาสตร์ การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality
Award)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางที่จะพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ หรือเรียกว่า High Performance Organization การมีประสิทธิภาพนี้บ่งบอกถึงองค์การที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง เป็นองค์การที่มีคุณภาพ และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานขององค์การให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และให้เกิดผลทางปฏิบัติ
ในการพัฒนาองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ (สมบัติ อิศรานุรักษ์, 2549)
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการนําหลักเกณฑ์และแนวคิดตามรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาระบบราชการไทย รวมทั้ง การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มีความเหมาะสม
ตามบริบทของภาคราชการไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์การด้วยตนเอง และ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทํางานของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากลเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จัดทําขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก
(Core Value) 11 ประการ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552)
1. การนําองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ
3. การเรียนรู้ขององค์การและของแต่ละบุคคล
4. การให้ความสําคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. ความคล่องตัว
6. การมุ่งเน้นอนาคต
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
11. มุมมองในเชิงระบบ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วยคําถามต่าง ๆ ในแต่ละหมวด ซึ่งเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการที่จะนําส่วนราชการไปสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศได้ และเกณฑ์ในแต่ละหมวดจะ
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหมวดต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีต้องมีความสอดคล้องและ
บูรณาการกันอย่างเป็นอย่างระบบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประกอบด้วย 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนําองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ
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ทั้งนี้ เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นกระบวนการ และส่วนที่
เป็นผลลัพธ์
ส่วนที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ
สามารถจัดได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มการนําองค์กร ประกอบด้วย
• หมวด 1 การนําองค์กร
• หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
• หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบด้วย
• หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
3) กลุ่มปฏิบัติการ ประกอบด้วย
• หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
• หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
ส่วนที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑ์เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของส่วนราชการ ใน 4 มิติที่
มีความสอดคล้องตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ได้แก่
• มิติด้านประสิทธิผล
• มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
• มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
• มิติด้านการพัฒนาองค์กร
สาระสําคัญของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในแต่ละหมวด โดยสังเขป (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552)
หมวด 1 การนําองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารของส่วนราชการดําเนินการอย่างไรใน
เรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวังในผลการดําเนินการ รวมถึงการ
ให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ รวมทั้งตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และ
ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างไร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และการถ่ายทอด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก รวมถึงแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดทําไว้ เพื่อนําไปปฏิบัติและการ
วัดผลความก้าวหน้า
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการตรวจประเมินว่าส่วน
ราชการกําหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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อย่างไร รวมถึงส่วนราชการมีการดําเนินการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การกําหนดปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสู่การ
กล่าวถึงส่วนราชการในทางที่ดี
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่า ส่วนราชการ
เลือกรวบรวม วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และจัดการความรู้อย่างไร
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน และระบบการเรียนรู้
ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปใน
แนวทางเดียวกันกับเป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมิน
ความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งจะนําไปสู่ผลการดําเนินการที่เป็นเลิศและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและส่วนราชการ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการ
กระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่สําคัญที่ช่วยสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการบรรลุพันธกิจของส่วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญต่าง ๆ หมวดนี้ครอบคลุม
กระบวนการที่สําคัญและหน่วยงานทั้งหมด
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการดําเนินการและแนวโน้มของส่วน
ราชการในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของส่วนราชการ
โดยเปรียบเทียบกับส่วนราชการ หรือองค์กรอื่นที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน
กล่าวโดยสรุป
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
องค์การไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยหากเปรียบเทียบตามตารางข้างล่างแล้ว หากองค์การตั้งเป้าหมายความ
เป็นมืออาชีพว่า ต้องได้รับการยอมรับจากสังคมและวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องมีการคํานึงถึงผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (หมวด 3) และมีการวัดผลงานอย่างชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพซึ่งเป็นการวัดผล
ในหมวด 7 และวิธีการนําไปสู่การยอมรับของสังคมและมีผลงานที่ดี จะต้องมีกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐาน
ตอบสนองต่อผู้รับบริการและสังคม (หมวด 6) สุดท้ายแล้ว สิ่งที่จะนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพ คือ การมี
วิสัยทัศน์ การสื่อสารในองค์การ (หมวด 1) มีการวางแผนยุทธศาสตร์ (หมวด 2) มีการจัดการความรู้และข้อมูล
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน (หมวด 4) และการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ (หมวด 5)
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ตารางเปรียบเทียบ PMQA และองค์การมืออาชีพ
การได้ รั บ การยอมรั บ ทั้ ง มี ผ ลงานที่ วั ด ได้ ใ นเชิ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ต่ า ง ๆ มี
จากสังคมและวงวิช าชี พ ปริมาณและคุณภาพ
มาตรฐาน แต่ ยื ด หยุ่ น
ที่เกี่ยวข้อง
ตามดุ ล ยพิ นิ จ ของความ
เป็นวิชาชีพ

การนําองค์การ และการ
ว า ง แ ผ น เ พื่ อ บ ร ร ลุ
เป้ า หมาย บุ ค ลากรต้ อ ง
ผ่ า น ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม ใ น ร ะ ดั บ ที่
ยอมรั บ และมี การเรี ย นรู้
เ พิ่ ม เ ติ ม มี ก า ร ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์

ผลลัพธ์

ปัจจัยนําเข้า

ผลผลิต

กระบวนการ

PMQA
หมวด 3 การให้ หมวด 7 ผลลัพธ์การ หมวด 6 การจัดการ
ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ ดําเนินการ
กระบวนการ
ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว น
ได้ส่วนเสีย
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หมวด 1 การนําองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์
หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

บทที่ 3 การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน
ในต่างประเทศ
ในบทนี้ จะเป็ น การศึ ก ษาถึ ง การพั ฒ นาองค์ ก ารคุ ม ประพฤติ ใ นต่ า งประเทศ ซึ่ ง แน่ น อนว่ า
หน่วยงานคุมประพฤติที่มีการพัฒนาและมีความเป็นมืออาชีพ ได้รับการยอมรับจากประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้ว
จะไม่หยุดนิ่ง แต่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ทั้งโครงสร้างหน่วยงาน การบริหารจัดการ กระบวนการ
ทํางาน การพัฒนาบุคลากร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ สามารถนํามาศึกษาเพื่อปรับใช้หรือเป็นตัวอย่างแนวทางในการ
พัฒนากรมคุมประพฤติไทยได้ ในบทนี้ จะขอนําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาองค์การคุมประพฤติ และ
การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ

การพัฒนาองค์การคุมประพฤติในต่างประเทศ
ปัจจุบัน นับว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศเกิดใหม่หลายประเทศ ต่างมีองค์กรด้าน
การคุมประพฤติ ในขณะที่ประเทศซึ่งได้ดําเนินงานคุมประพฤติมาเป็นระยะเวลาพอสมควร ก็เริ่มตระหนักถึง
ความจําเป็นในการปรับโครงสร้างองค์กรขึ้นใหม่ อาจเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดความสนใจการปฏิรูป
หรือปรับโครงสร้างงานคุมประพฤติในประเทศตน ทั้งนี้เพื่อก้าวทันบริบทสังคมโลก รวมทั้งบริบททางการเมือง
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การปรับโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านคุมประพฤติไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่ประเทศที่พัฒนา
แล้วก็ยังไม่สามารถทําให้สําเร็จได้ในชั่วข้ามคืน ปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ได้
คือ การกําหนดรูปแบบและทิศทางขององค์กรในระดับนโยบายที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
สูงสุดของงานคุมประพฤติได้เป็นผลสําเร็จ Durnescu (2008) ได้แบ่งรูปแบบการดําเนินงานคุมประพฤติไว้
อย่างน่าสนใจขณะที่ทําการศึกษาระบบงานคุมประพฤติและการประเมินผลในยุโรป โดยผู้เขียนแบ่งระบบงาน
คุมประพฤติออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การดํ า เนิ น งานคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ มุ่ ง เน้ น ในการใช้ ใ ห้ เ ป็ น มาตรการเลี่ ย งโทษจํ า คุ ก โดยอาศั ย
ทรัพยากรชุมชน และบทลงโทษโดยชุมชน (Probation services aiming to promote community
measures and sanctions) ประเทศที่องค์กรด้านการคุมประพฤติดําเนินงานในแนวทางนี้ได้แก่ เอสโทเนีย
(Estonia) ตุรกี (Turkey) เป็นต้น
2. การดํา เนิน งานคุมประพฤติเ พื่อมุ่ งเน้นในการทําหน้า ที่ช่ว ยเหลือกระบวนการพิ จารณาคดี และ
แสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (Probation services aiming to assist the judiciary in making the best
decisions) ประเทศที่ องค์ ก รด้ า นการคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น งานในแนวทางนี้ ไ ด้ แ ก่ อิ ต าลี (Italy) โรมาเนี ย
(Romania) เป็นต้น
3. การดําเนินงานคุมประพฤติเพื่อมุ่งเน้นในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและการคุ้มครองความปลอดภัย
ของสาธารณชน (Probation services aimed at offender rehabilitation and public protection)
ประเทศที่องค์กรด้านการคุมประพฤติดําเนินงานในแนวทางนี้ได้แก่ ฝรั่งเศส (France) ไอร์แลนด์ (Ireland)
ออสเตรีย (Austria) สาธารณรัฐ เชค (Czech Republic) เดนมาร์ค (Denmark) ฟินแลนด์ (Finland) ฮังการี
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(Hungary) แลตเวีย (Latvia) ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) นอร์เวย์ (Norway) เยอรมัน (Germany)
บัลกาเรีย (Bulgaria) เป็นต้น
4. การดําเนินงานคุมประพฤติเพื่อมุ่งเน้นการบังคั บใช้กฎหมายให้ เป็นไปตามโมเดลการลงโทษใน
ชุมชน (Probation services based on the enforcement of community punishment model) ซึ่งใน
บางครั้งอาจมีการแก้ไขฟื้ นฟูร่ วมด้ว ย ประเทศที่องค์กรด้านการคุ มประพฤติ ดําเนินงานในแนวทางนี้ ได้แก่
อังกฤษและเวลส์ (England and Wales) เป็นต้น
ประเทศที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างระบบงานคุมประพฤติที่ดี
ประเทศหนึ่งในเวลานี้ คือ ประเทศอังกฤษและเวลส์ ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานคุมประพฤติที่เน้นการบังคับใช้
กฎหมายตามโมเดลการลงโทษผู้กระทําผิดในชุมชน จะเห็นได้ว่าหลายประเทศได้นําต้นแบบการปรับโครงสร้าง
องค์กรคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดมาใช้ อาทิ ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้นําโมเดลการปฏิรูปของ
อังกฤษและเวลส์มาปรับโครงสร้างองค์กรของคุมประพฤติเช่นกัน ดังที่ปรากฏในแผนปฏิรูปองค์ภาครัฐที่มีชื่อว่า
“Copernicus Plan” เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2000 (Bauwens, 2009; หน้า 259) ดังนั้น หากเรา
ต้องการศึกษารูปแบบการปรับโครงสร้างองค์กรด้านการคุมประพฤติในเวลานี้ ประเทศอังกฤษและเวลส์เป็น
ประเทศหนึ่งที่เราจะมองข้ามเสียมิได้
เมื่อศึกษาการปรับโครงสร้างของคุมประพฤติอังกฤษ จะพบว่ามีการเริ่มเคลื่อนไหวในช่วงปลาย
ค.ศ. 2003 หลังจากที่องค์กรด้านงานคุมประพฤติ ที่มีชื่อว่า “National Probation Service” หรือ “NPS”
ได้ก่อตั้งขึ้นเพียงสองปี เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาที่กระบวนการยุติธรรมต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัญหาที่ในเรื่องประสิทธิภาพการดําเนินมาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด Newburn (2007) มองว่า
นอกจากเหตุผลทางการเมืองแล้ว การที่แนวคิดและแนวปฏิบัติยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร การขาดการบูรณาการ
ทํ า งานระหว่ า งหน่ ว ยงาน ประกอบกั บ ปริ ม าณคดี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ผลให้ รั ฐ บาลคิ ด หาวิ ธี เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนงานปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและงานคุมประพฤติให้
เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีระบบการทํางานและการติดตามประเมินผลที่ครบขั้นตอนมีประสิทธิภาพท่ามกลาง
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด
แนวทางที่รัฐบาลใช้ในการผลักดันการปฏิรูปนี้คือ การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่องานวิจัยและ
รายงานที่มีการเสนอแนะนโยบายซึ่งเป็นไปในทิศทางที่รัฐบาลต้องการ ในปี ค.ศ. 2003 ได้มีการเสนอรายงาน
ฉบับหนึ่งชื่อว่า “Correctional Service Review” เพื่อเสนอให้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
โดยเสนอให้มีการควบรวมกิจการของคุมประพฤติและราชทัณฑ์เข้าไว้ด้วยกัน และก่อตั้งเป็นหน่วยงานใหม่
เรียกว่า “National Offender Management Service” (NOMS) จากนั้นไม่นานได้มีการเผยแพร่รายงานอีก
ฉบับ คือ Carter Report ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะในทางเดียวกัน หลังจากรายงานสองฉบับนี้ Home Office (ซึ่ง
เป็นหน่วยงานกํากับดูแลการดําเนินงานของคุมประพฤติขณะนั้น) ได้ประกาศสนับสนุนแนวทางตามข้อเสนอ
ของ Carter Report อย่างชัดเจนและกล่าวว่าจะมีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า “NOMS” ในอีกไม่กี่เดือน
ข้างหน้า
ในเรื่องนี้ Burnett and Robinson (2007) อธิบายว่า แท้จริงนั้นแนวคิดการรวมหน่วยงานคุม
ประพฤติและราชทัณฑ์เข้าไว้ด้วยกันไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับประเทศอังกฤษและเวลส์ เนื่องจากได้มีการนําเสนอ
แนวทางในลักษณะนี้จนเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากก่อนหน้านี้แล้ว อาทิ ในรายงานเรื่อง “Prison-Probation
Review” จัดทําโดย Home Office เมื่อปี ค.ศ. 1997 แต่สาระสําคัญของรายงานฉบับนี้สรุปว่า ไม่เห็นสมควร
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ให้มีการควบรวมกิจการของคุมประพฤติและราชทัณฑ์เข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ดี เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้มี
การบูรณาการระหว่างสองหน่วยงานมากขึ้นในการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือ นอกจากนี้รายงานอีก
หลายฉบับ เสนอให้มีการลดช่องว่างการประสานงานระหว่างหน่วยงานและสนับสนุนให้มีการบูรณาการทํางาน
ร่วมกันมากขึ้น เช่น “Through the Prison Gate” จัดทําโดย HM Inspectorates of Prison and
Probation ปี ค.ศ. 2001 “Reducing Re-offending by Ex-prisoners” โดย Social Exclusion Unit ปี
ค.ศ. 2000 “Halliday Report” โดย Home Office ปี ค.ศ. 2001 และ “Justice for All” (White Paper)
โดย Home Office ปี ค.ศ. 2002 โดยรายงานเหล่านี้แม้เสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีนโยบายให้หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่ทํางานด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดทํางานร่วมกันมากขึ้น (seamless
sentences and joined up services) แต่มิได้หมายความว่าควรจะรวมหน่วยงานคุมประพฤติและราชทัณฑ์
เข้าไว้ด้วยกัน
หลังจากที่ “Carter Report” มีการเผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 2003 รายงานฉบับนี้ถือเป็นมีอิทธิพล
อย่างมาก ในการปรับโครงสร้างคุมประพฤติ จาก NPS เป็น NOMS ของอังกฤษและเวลส์ โดย Home Office
กล่าวว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีการปรับโครงสร้างระบบงานคุมประพฤติและราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
รองรับการทํางานภายใต้แนวทางการพิจารณาคดีของศาลระบบใหม่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ค.ศ. 2003 (Criminal Justice Act 2003) ทั้งนี้เพื่อลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานในการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดอย่างบูรณาการ
ในการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติและราชทัณฑ์และก่อตั้ง NOMS นั้น
Carter Report มีข้อเสนอแนะ 3 ประการหลัก นั่นคือ
ประการแรก Carter Report เสนอให้มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนระหว่าง “ผู้จัดหาบริการ” (service
commissioners) และ “ผู้ให้บริการ” (service providers)
ประการที่ ส อง Carter Report เสนอให้ มีการก่ อตั้ งหน่ ว ยงานในภู มิภ าคเพื่ อวางแผนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกํากับดูแลการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เกิดการทํางานบริหารจัดการผู้กระทําผิด
(Offender Management) แต่ละรายแบบครบขั้นตอน (end-to-end management of offenders) โดย
แบ่งเป็น 10 สํานักงานภูมิภาค บริหารงานโดยผู้จัดการสํานักงานภูมิภาค (Regional offender managers
หรือ ROMs) ซึ่งผู้จัดการทั้ง 10 สํานักงานภูมิภาคนี้จะแทนที่คณะกรรมการคุมประพฤติ (probation boards)
ทั้ง 42 ชุดทั่วประเทศ
อนึ่งรูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิด (Offender Management) แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ
หลักคือ
1) แบบทําเองทั้งหมด คือ รูปแบบที่พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทในการดําเนินมาตรการคุมประพฤติ
เองทุกอย่าง ตั้งแต่การรับรายงานตัว รวมถึงการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ฯลฯ
2) แบบส่งต่อทั้งหมด คือ รูปแบบที่พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ส่งต่อผู้ถูกคุม
ความประพฤติให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้กระทําผิดด้านต่างๆ อาทิ
การสงเคราะห์ การศึกษา ที่ อยู่ อาศั ย การบํา บั ดแก้ไขฟื้น ฟู ไม่ว่ า จะเป็น หน่ ว ยงานภาครั ฐหรื อ
เอกชน ตามผลการประเมินความเสี่ยงและความต้องการ
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3) แบบผสม คือ มีทั้งรูปแบบของการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญและมีส่วนที่พนักงานคุมประพฤติจะเป็น
ผู้ดําเนินการเอง
ประการที่สาม Carter Report เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนหลักการการแข่งขันทางการตลาด เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Contestability) อันจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าสูงสุด
อี กทั้ ง วิ ธี นี้ จ ะช่ ว ยในการเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า งาน ส่ งเสริ มการใช้ น วตกรรมต่ า งๆ และอาจทํ าให้ ผู้
พิพากษามั่นใจในมาตรการลงโทษผู้กระทําผิดในชุมชนมากขึ้น และหันมาใช้แทนโทษจําคุก ในประเด็นนี้เองที่
ทํ า ใ ห้ นั ก วิ ช า ก า ร แ ล ะ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป ตี ค ว า ม ว่ า รั ฐ บ า ล มี ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด ก า ร
แปรรู ป ระบบงานลงโทษผู้ กระทํ า ผิ ดในชุ มชนให้ เ ป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ (privatization) โดยสนั บ สนุ น ให้ องค์ ก ร
ภายนอก ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรอื่นที่ไม่หวังผลกําไร (private and not-for-profit agencies) ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดําเนินงานของราชทัณฑ์และคุมประพฤติมากขึ้น
ในที่สุด การรวมกิจการของคุมประพฤติและราชทัณฑ์ก็ประสบผลสําเร็จ เกิดเป็นหน่วยงานใหม่ที่
มีชื่อว่า “National Offender Management Service” หรือ “NOMS” ในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2004
ภายใต้คําขวัญ “ทํางานร่วมกันเพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา” (“Working together to reduce re-offending”)
หลังจากนั้นผู้จัดการสํานักงาน (National Offender Manager: NOM) ทั้ง 42 แห่ง ผู้จัดการภูมิภาค
(regional offender managers: ROMs) ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างรวดเร็ว และมี
โครงการนําร่องในการนํารูปแบบการบริหารจัดการผู้กระทําผิด (National Offender Management Model:
NOMM) ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ก่อนจะค่อยๆ มีการนํารูปแบบนี้ไปใช้ทั่วประเทศจนกระทั่ง
ทุกวันนี้
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของหน่วยงานเกิดใหม่อย่าง NOMS ก็ต้องพบอุปสรรค อาทิ จาก
การต่อต้านแนวคิดการรวมกิจการนี้ของสมาคมพนักงานคุมประพฤติแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันดีว่า “NAPO”
(National Association of Probation Officers) และสมาคมคณะกรรมการคุมประพฤติ หรือ “PBA”
(Probation Boards Association) ซึ่งมีความเห็นว่าจากการดําเนินงานของ NOMS ที่ผ่านมาไม่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบงานปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดได้เลย (McKnight, 2005) และดูจะเน้นให้งานคุมประพฤติ
และราชทัณฑ์เป็นไปในเชิงธุรกิจมากขึ้น การคัดค้านเหล่านี้นี้จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการผลักดันนโยบาย
ตลอดจนกระบวนการเห็นชอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากรัฐสภา
ทุกวั น นี้ NOMS ยั งคงเป็ น หน่ ว ยงานที่ ดํ า เนิ น การด้ า นการปฏิ บั ติ ต่ อผู้ กระทํ า ผิ ด อยู่ แต่ ได้
เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) ซึ่งเป็นหน่วยงานเกิดใหม่ในประวัติศาสตร์
ประเทศอังกฤษและเวลส์ เมื่อ ปี ค.ศ. 2007 จากเดิมที่ NOMS อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย
(Home Office) และที่ NOMS ยังต้องเผชิญอยู่คือความสําเร็จที่ยังไม่เป็นรูปธรรมตามที่คาดหวังไว้ รวมทั้ง
เสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการลาออกและการโยกย้ายตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สําคัญ ยังมีผล
ทําให้ NOMS เติบโตช้าลง จนกระทั่งเป็นที่กล่าวกันในวงนักวิชาการว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านกว่า NOMS จะเติบโต
อย่างเต็มที่คงต้องยืดเยื้อออกไป และคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งซึ่งอาจนานพอสมควรกว่าจะสามารถทํางาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน แม้กระนั้น NOMS ก็ยังไม่หยุดที่
จะพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
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การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดใน
ต่างประเทศนั้น มีประเด็นปลีกย่อยต่างๆที่น่าสนใจ สมควรทําการศึกษาเพื่อนํามาเป็นตัวแบบและปรับใช้ใน
การพั ฒ นาองค์ ก ารคุ ม ประพฤติ เ พื่ อ ก้ า วสู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ เป็ น การศึ ก ษาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณสมบัติและเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าเป็นพนักงานคุมประพฤติ
-มีอายุ 21 ปีขึ้นไป
-มีคุณวุฒิปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา อาชญาวิทยา (ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดรับวุฒิ
ทางกฎหมาย)
-ควรมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี ทั้งการพูดและการเขียนสําหรับการสัมภาษณ์ และการ
ให้คําปรึกษาแก่ผู้กระทําผิด
-ควรมีทักษะด้านการให้คําปรึกษาและงานสังคมสงเคราะห์
-ควรมีทักษะด้านการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงและความต้องการในการแก้ไขฟื้นฟู
ของผู้กระทําผิด
-มีสัญชาติของประเทศที่จะเข้าทํางาน
-ไม่เคยต้องโทษมาก่อน
-ผ่านการทดสอบทางด้านร่างกายและสุขภาพจิต
-ผ่านการทดสอบเครื่องจับเท็จ (lie detector)
-ผ่านการทดสอบการเกี่ยวข้องหรือการใช้สารเสพติด
-ผ่านการตรวจสอบประวัติลายนิ้วมือ
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-ต้องผ่านการทดลองงานที่มีระยะเวลา ๖ เดือน
-มี ป ระกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งานคุ มประพฤติ ซึ่ งหลั กๆประกอบด้ ว ย ทฤษฎี
อาชญาวิทยา ทฤษฎีทัณฑวิทยา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
-มี National Vocational Qualification (NVQ) Level 4 (A degree in higher
education with practice learning)
คุ ณ สมบั ติ ของผู้ ที่ จ ะสมั ค รเป็ น พนั กงานคุ มประพฤติ ในต่ า งประเทศ:เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก า,
นิวซีแลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น ต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ในสาขาวิชา สังคมศาสตร์
จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา อาชญาวิทยา และไม่พบว่ามีหน่วยงานคุมประพฤติใดรับสาขารัฐศาสตร์
หรือสาขากฎหมายอย่างกรมคุมประพฤติของประเทศไทย เพียงแต่จะระบุเพียงว่าหากมีความรู้ด้านกฎหมายก็
จะเป็นประโยชน์ต่องานคุมประพฤติ
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นอกจากวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้สมัครในตําแหน่งนี้ยังต้องมีประกาศนียบัตรที่
แสดงว่าผ่านการอบรมด้านการเป็นพนักงานคุมประพฤติเช่น Diploma in Probation Studies (ที่ประเทศ
อังกฤษ) และตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและอยู่ในสายงานกระบวนการยุติธรรม จึงต้องมี
การตรวจสอบประวัติค่อนข้างเข้มงวด โดยระดับความเข้มงวดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน มีการทดสอบความ
แข็งแกร่ งของร่ างกายเนื่ องจากต้องมีการออกพื้นที่ และในบางครั้ งอาจมี การต่อสู้ หรือจับ กุมผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติ หรือออกปฎิบัติการพิเศษนอกพื้นที่ และควรมีทักษะในการใช้อาวุธปืน หรือเข้ารับการอบรมการใช้
อาวุธปืนภายหลังจากเข้าทํางานแล้ว และต้องมีการทดสอบสุขภาพจิต ต้องมีการตรวจสอบประวัติการกระทํา
ผิด นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเครดิตและสถานะทางการเงินอีกด้วย
การฝึกอบรม
ภายหลังจากมีการรับบุคคล เพื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติแล้ว หน่วยงานจะมี
การจัดระดับและขั้นตอนการฝึกอบรม ซึ่งสามารถแบ่งระดับออกเป็นหลายระดับ ดังนี้
1. ระดับที่จําเป็นขั้นแรกเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ประกอบด้วย
- การอบรมความรู้ที่จําเป็นก่อนการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 80 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องดําเนินการ
ภายใน ๖ เดือนหลังจากรับเข้าทํางาน ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น เป้าหมายของการปฏิบัติงาน นโยบาย
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมายรัฐธรรมนูญ การควบคุมสอดส่อง การดูแลด้าน
ความปลอดภัย การต่อสู้เพื่อป้องกันตัว
-การอบรมความรู้ขั้นพื้นฐาน
-การอบรมความรู้ต่างๆในระหว่างการปฏิบัติงาน
-การอบรมความรู้ประจําปี
2. การอบรมความรู้ทั่วไป (40 ชั่วโมง)
-นโยบายและวิธีฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
-โครงสร้างการบริหารงานภายในองค์การ
-กฎ ระเบียบต่างๆ ขององค์การ
3. การอบรมความรู้และทักษะที่จําเป็นเฉพาะด้าน เช่น
-กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
-การพัฒนาองค์การคุมประพฤติให้เป็นองค์การมืออาชีพ เพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ
-ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งระหว่างชนชาติ และความแตกต่างระหว่างวัย
-ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
-ความปลอดภัยของพนักงานคุมประพฤติ
-ทักษะการประเมินสภาพปัญหาและประเมินผู้กระทําผิด
-การจัดการกับปัญหาพิเศษอื่นๆ
-ข้อแนะนําด้านการเขียนรายงาน การเสนอความเห็นในรายงาน
-กระบวนการพิจารณาคดีในศาล
-ทักษะการควบคุมและสอดส่อง ตลอดจนการวางแผนการบริหารจัดการคดี
-การบริหารจัดการเวลาและทรัพยากร
-การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ
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มาตรฐานในการเป็นพนักงานคุมประพฤติ
เมื่อพนักงานคุมประพฤติเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานระยะหนึ่งแล้ว จําเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเองด้วยการเข้ารับการอบรม และปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินมาตรฐานต่างๆ
โดยพนักงานคุมประพฤติต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังนี้
-ใบประกอบวิชาชีพ ออกให้โดยกรมคุมประพฤติ
-การผ่านการอบรมในหลักสูตรที่จํ าเป็น โดยเฉลี่ย 97 –101 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีแรกของการ
ปฏิบัติงาน
-การติดตามผลภายหลังจากการอบรม โดย ศาล สํานักงานคุมประพฤติประจํารัฐ สํานักพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพคุมประพฤติ
-การผ่านการอบรมหลักสูตรที่จําเป็นอื่นๆในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยเฉลี่ย 30 ชั่วโมง
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บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การมืออาชีพ
คําว่า องค์การมืออาชีพ มีการให้ความหมายไว้หลากหลาย และบางครั้งมักใช้ร่วมกับความเป็นมือ
อาชีพของบุคลากร ซึ่งหากกรมคุมประพฤติจะนําองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพแล้ว จะต้องศึกษาถึงนิยามและ
แนวคิด ที่ เกี่ ย วข้ องในภาพรวม ก่ อนที่ จ ะนํ า มาปรับใช้กับ บริ บ ทของกรม ซึ่ งในบทนี้ จะกล่า วถึงแนวคิ ด ที่
เกี่ยวกับนิยามองค์การมืออาชีพ ความเป็นมืออาชีพในระบบงานยุติธรรม และอุปสรรคต่อการเป็นองค์การคุม
ประพฤติมืออาชีพ

นิยามองค์การมืออาชีพ
คําว่าความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) มีผู้ให้ความหมายไว้ในหลากหลายมุมด้วยกัน เช่น
Websters Third New International Dictionary of the English Language Unabridged
(1986) ให้ความหมายของความเป็นมืออาชีพว่า “เป็นงานที่จําเป็นต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้พิเศษ ที่ผ่าน
การศึกษามาอย่างเข้มข้นและยาวนาน รวมถึงการถ่ายทอดทักษะและวิธีการต่างๆเช่นเดียวกันกับวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ หรือหลักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการรักษาภาวะความเป็นองค์กรร่วมกัน ด้วยการรักษา
มาตรฐานด้านการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนการทําให้สมาชิกองค์กรมีพันธสัญญาร่วมกันที่จะ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสําคัญ”
ส่วน Institute for Learning (2009) ได้อธิบายว่า “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดด้าน
ความเป็นมืออาชีพมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตลอดมา โดยเริ่มจากการให้ความหมายในเชิงของการ
เป็นผู้มีความชํานาญ ผู้ที่มีความรู้เฉพาะในด้านใดด้านหนึ่ง จนกระทั่งในยุคปัจจุบันได้ให้ความหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่รู้จบ การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาต่อยอดความรู้และ
ความชํานาญในการเป็นมืออาชีพ และความเป็นที่น่าเชื่อถือ”
นอกจากนี้ ยังให้ความหมายของความเป็นมืออาชีพว่า “เป็นคุณสมบัติที่ควรมีหรือลักษณะพิเศษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสมรรถนะบุคคลและทักษะเฉพาะตัว” ซึ่งเป็นความหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดในยุค
ปัจจุบันเป็นอย่างดี
ความเป็นมืออาชีพ ในภาคราชการคือ ความหมายที่ครอบคลุมถึงค่านิยมที่จะสามารถกําหนด
กิจกรรมต่างๆได้ และเป็นแนวทางในการค่านิยมต่างๆ เช่น ความจงรักภักดี ความเป็นกลาง ความโปร่งใส
ความขยันหมั่นเพียร ความตรงต่อเวลา ความมีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และค่านิยมอื่นๆที่อาจจะจําเพาะ
เจาะจงลงไปในแต่ละประเทศ
อีกทั้งยังมีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของคําว่ามืออาชีพที่เข้ากับระบบความคิดของภาค
ราชการได้อย่างดี คือ
Eliot Freidson (in Krogt, 2007) ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบแนวคิดด้านการปฏิรูปสังคมในยุคที่ ๓
ถัดจาก Adam Smith ที่เป็นต้นแบบแนวคิดด้านการปฏิรูปสังคมในยุคที่ ๑ เรื่อง ตลาดการค้าเสรี (Free
Market) และ Max Webber ซึ่งเป็นต้นแบบแนวคิดด้านการปฏิรูปสังคมในยุคที่ ๒ เรื่อง ระบบราชการ
(Bureaucracy) Freidson ได้เสนอแนวคิด เรื่อง ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเขาได้เขียนหนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับ
ความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพและกระบวนการสู่ความเป็นมือ
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อาชี พ ของแพทย์ และมี ห นั ง สื อ ที่ โ ด่ ง ดั ง มาก ซึ่ ง เขาได้ เ ขี ย นไว้ ก่ อ นที่ จ ะเสี ย ชี วิ ต ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ชื่ อ
“Professionalism”
ในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความหมายของคําว่ามืออาชีพว่า “เป็นแนวคิดที่องค์กรใช้ในการบริหาร
จัดการหรือควบคุมการทํางานโดยมุ่งไปที่อาชีพหรือ (การปฏิบัติงานนั้นๆ-ผู้เขียน) มากกว่าที่จะคํานึงถึงด้าน
การตลาดหรือการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกมองว่าแปลกไปจากระบบการตลาดและการ
บริหารราชการแบบเดิม แต่ Freidson กลับมองว่าเป็นแนวคิดที่สามารถนํามาใช้ได้ควบคู่แนวคิดด้านตลาด
การค้าเสรี และแนวคิดเรื่องระบบราชการ และทั้งสามแนวคิดต่างก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการบริหารจัดการ
องค์กร
นอกจากนี้ Freidson ยังเชื่อว่า ประเด็นสําคัญที่สุดสองประการที่จะสามารถบอกได้ว่างานใดมี
ความเป็นมืออาชีพหรือไม่นั้น คือ ประการที่หนึ่ง งานนั้นเป็นงานที่มีลักษณะพิเศษ หากไม่ได้รับการฝึกอบรม
การศึ กษา อย่ า งเพี ยงพอ หรือมี ประสบการณ์มายาวนานพอสมควรก็ จะไม่ส ามารถที่ จ ะทํ า งานให้ ป ระสบ
ผลสําเร็จได้ และประการที่สอง งานนั้นไม่อาจที่จะทําให้เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันหมดหรือใช้หลักเหตุผล
เดียวกันได้ อันเป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องที่จําเป็นต้อง
อาศัยความชํานาญแตกต่างกัน
องค์การสหประชาชาติ ภายใต้โครงการการบริหารรัฐกิจและการคลัง ประจําปี ค.ศ. 1998 –
1999 โดยกองกิจการด้านเศรษฐกิจและการบริหารภาครัฐ กรมกิจการเศรษฐกิจและสังคม ให้นิยามความเป็น
มืออาชีพในภาคราชการ ที่ครอบคลุมถึงค่านิยมที่จะสามารถกําหนดกิจกรรมต่างๆได้ และเป็นแนวทางในการ
ค่านิยมต่างๆ เช่น ความจงรักภักดี ความเป็นกลาง ความโปร่งใส ความขยันหมั่นเพียร ความตรงต่อเวลา ความ
มีประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม และค่านิยมอื่นๆที่อาจจะจําเพาะเจาะจงลงไปในแต่ละประเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้น ก็พอที่จะสรุปได้ว่า ความเป็นมืออาชีพนั้นควรประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดังนี้
Training
Intellectualism
Autonomy
Judgment

ได้รับการศึกษาและอบรมมาอย่างดี โดยอาจมีทั้งการศึกษา อบรม และการฝึกงาน
ใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นหลักในการทํางาน
มีอิสระในการทํางาน (จึงต้องมีจริยธรรม หรือจรรยาบรรณกํากับ)
สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการทํางานโดยตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่ได้ร่ํา
เรียน ฝึกฝนมา (จึงต้องมีจริยธรรม หรือจรรยาบรรณกํากับ)
Independence อาจทํางานโดยลําพังโดยเก็บค่าบริการ หรือทํางานโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
Service
ใช้ความสามารถที่มีในการทํางานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนให้น้อย
ที่สุด หรือไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเลย
Dedication
อุทิศตนให้กับงานและองค์การ
Pride
มีศักดิศรีและความภาคภูมิใจในคุณภาพของงานที่ทํา
ที่มา: เอกสารประกอบการบรรยายของผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554
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มีคําถามต่อไปว่า ความเป็นมืออาชีพที่เรามักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาคเอกชนที่ต่างจะแข่งขัน
กันหาผลกําไร เพราะมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนตัวหรือของธุรกิจเป็นสําคัญ ซึ่งแตกต่างกับภาคราชการที่เน้นการ
ทํางานตามระเบียบ กฎหมายที่เน้นประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก และไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะทําให้งาน
ราชการมีลักษณะการทํางานแบบมืออาชีพเช่นเดียวกับภาคเอกชนมาก่อนจะทําอย่างไร โดยเฉพาะงานคุม
ประพฤติที่เกี่ ย วข้ องกั บการบั งคั บใช้ กฎหมายต่ อผู้กระทํ าผิ ด และทํ าไมงานคุ มประพฤติในต่ า งประเทศจึ ง
สามารถพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพจนเกิดเป็นสมาคมวิชาชีพคุมประพฤติ มีสหภาพแรงงานเพื่อรักษาสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงานคุมประพฤตินั้นว่ามีวิธีคิดอย่างไร

ความเป็นมืออาชีพในระบบงานยุติธรรม
ดร. คณิต ณ นคร และดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้เคยกล่าวไว้ถึงลักษณะของความเป็นมืออาชีพ
ขององค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่า “ในประเทศไทย ผู้พิพากษาก็มีลักษณะของ
ความเป็นมืออาชีพเช่นเดียวกันกับ เจ้าหน้าที่ตํารวจ และพนักงานอัยการ เนื่องจากต้องผ่านการสอบที่เปิดให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าทําการสอบได้ปีละ 1 – 2 ครั้ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติต่างๆที่กําหนด เช่น อายุไม่ต่ํา
กว่ า 25 ปี จบการศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขากฎหมาย เป็ น สมาชิ กสามั ญ ของเนติ บั ณฑิ ต ยสภา และมี
ประสบการณ์ด้านกฏหมายอย่างน้อย 2 ปี ผู้ที่สอบผ่านก็จะกลายเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้พิพากษา
หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นเวลา 1 ปี จึงจะได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาโดยสมบูรณ์”
นอกจากนี้ Koichi Hamai และ Renaud Villé (1995) กล่าวไว้ในหนังสือ Probation Round
the World: A comparative study ซึ่งได้ทําการศึกษาระบบงานคุมประพฤติจํานวน 12 ระบบงาน ใน 10
ประเทศ ได้แก่ รัฐนิวเซ้าท์เวลล์ รัฐเซ้าท์ออสเตรเลีย รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียในประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
แคนนาดา ประเทศฮังการี ประเทศอิสราเอล ประเทศญี่ปุ่น ประเทศปาปัวนิวกินี ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศ
สวีเดน ประเทศอังกฤษ และประเทศสก๊อตแลนด์ว่า องค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาคมแห่งความ
เป็นมืออาชีพต่างก็ระบุว่า ความเป็นมืออาชีพองค์กรใดๆ อย่างน้อยต้องมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
-ต้องมีสมาคมและ/หรือสหภาพแรงงานของพนักงานคุมประพฤติ (Professional Association)
ซึ่งพบว่ามี 7 ระบบงานที่มีสมาคมสําหรับพนักงานคุมประพฤติโดยเฉพาะหรือสําหรับผู้ประกอบอาชีพนักสังคม
สงเคราะห์ด้วย และสมาคมของทุกประเทศก็จะทําหน้าที่ในการเป็นสหภาพแรงงานเพื่อต่อรองด้านค่าจ้าง
แรงงานและสวั ส ดิ การด้ ว ย เช่ น ในประเทศอั งกฤษ พนั ก งานคุ มประพฤติ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น ที่
เกี่ยวข้องประมาณ 2 ใน 3 จะเป็นสมาชิกของสมาคมพนักงานคุมประพฤติ (The National Association of
Probation Officers – NAPO) ซึ่งทําหน้าที่ทั้งการเป็นสมาคมวิชาชีพและสหภาพแรงงานในเวลาเดียวกัน โดย
จะมีสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาต่างๆอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีสมาคมผู้บริหารระดับสูงของงานคุม
ประพฤติ และสมาคมผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นสมาคมสําหรับพนักงานคุมประพฤติอาวุโสอีกด้วย
-ต้องมีหลักจรรยาบรรณของพนักงานคุมประพฤติ และนําสามารถไปกําหนดเป็นข้อปฏิบัติได้
(Code of Ethics) พบว่ามีเพียง 4 ระบบงานเท่านั้นที่มีการกําหนดจรรยาบรรณเฉพาะสําหรับพนักงานคุม
ประพฤติ เช่น ในรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย มีบางข้อกําหนดว่า “Treat offenders without
prejudice – การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยปราศจากอคติ” ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศต้อง
ปฏิบัติตาม และถึงแม้บางประเทศ เช่น ประเทศปาปัวนิวกีนี ที่ยังไม่ได้มีการกําหนดหลักจรรยาบรรณของ
พนักงานคุมประพฤติไว้ก็ตาม แต่ในคู่มือการปฏิบัติงานและแนวนโยบายก็ได้กําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน
การปฏิบัติงานต่างๆที่คาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถปฏิบัติตามได้
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-มีการกําหนดคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (Qualification) ของบุคคลก่อนที่จะบรรจุเข้าทํางานหรือ
ฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน โดยพบว่า 7 ใน 12 ระบบ ต้องการบุคคลอย่างที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ถึงแม้ว่าในบางประเทศจะไม่ได้ระบุว่าต้องจบการศึกษาในระดับใด แต่พนักงานคุมประพฤติโดยส่วนใหญ่ก็จะ
จบการศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาตรีในสาขาที่ เกี่ ย วข้องอยู่ แล้ ว และมี 4 ประเทศที่มีผู้ จ บการศึกษาในระดั บ
ปริ ญ ญาเอก คื อ ประเทศออสเตรเลี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ญี่ ปุ่ น และอั ง กฤษ โดยรั ฐ เซ้ า ท์ อ อสเตรเลี ย ประเทศ
ออสเตรเลีย จะมีจํานวนมากที่สุดถึงเกือบร้อยละ 20 ของพนักงานคุมประพฤติทั้งหมด
-มีการฝึกอบรม (Training) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกือบทุกประเทศกําหนดว่าการเข้ารับการฝึกอบรม
ก่อนการปฏิบัติงานเป็นภาคบังคับที่จําเป็นอย่างยิ่ง ยกเว้นประเทศฮังการี ส่วนการฝึกอบรมในระดับสูงขึ้นไปก็
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น รัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย กําหนดให้มีการฝึกอบรม
พนักงานคุมประพฤติก่อนบรรจุเข้าทํางานเป็นระยะเวลา 3 เดือนที่สถาบันฝึกอบรมวิชาการด้านการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริงในสํานักงาน เมื่อผ่านการประเมินเป็น
ระยะๆหลังจากการฝึกอบรมแล้ว 9 เดือน จึงจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานคุมประพฤติ
-มีผลตอบแทนหรือเงินเดือน (Salary) ที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบเงินเดือนของพนักงานคุม
ประพฤติกับเงินเดือนของอาชีพอื่นๆที่มีเงินเดือนสูงสุด 5 อันดับของแต่ละประเทศ โดยอาชีพส่วนใหญ่คือ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ครู พยาบาล พนักงานคุมประพฤติ และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม พบว่า เงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 ใน 10 ประเทศ สูงสุดเป็นอันดับ 1 แต่มี 4 ใน 10 ประเทศ ที่เงินเดือนของพนักงานคุม
ประพฤติสูงเป็นอันดับ 1 แต่โดยภาพรวมแล้วจะอยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีเงินเดือนสูงสุด 3 อันดับแรก
-มีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Advancement) พบว่า 6 ใน 10 ประเทศ จะมี
ความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพอยู่ในระดับสูง – สูงมาก เช่น ในประเทศสวีเดนมีการกําหนดคุณสมบัติบุคคล
เพื่ อ เข้ า ทํ า งานเป็ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ต้ อ งจบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาสั ง คมสงเคราะห์
สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ กฎหมายหรือสาขาอื่ นๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถก้าวหน้าเป็นพนักงานคุ ม
ประพฤติอาวุโส ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงาน และหัวหน้าสํานักงานหรือผู้จัดการสํานักงาน โดยต้องมีประสบการณ์
ด้านการให้คําปรึกษามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และสมรรถนะส่วนบุคคลที่เป็นสิ่งสําคัญในการที่จะ
โอนย้ า ยข้ า มสายงานไปในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสั ง คมสงเคราะห์ ไ ด้ หรื อ ในประเทศญี่ ปุ่ น ที่ ถื อ เอา
ความสามารถในการบริหารจัดการสํานวนคดี ความสามารถในการจัดการทรัพยากรทางสังคมที่มีกับการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิด ทักษะในการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงาน การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ และการถ่ายทอดทั้งความรู้ จิตวิญญาณการเป็นพนักงานคุม
ประพฤติให้กับพนักงานรุ่นใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่สําคัญในการได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งให้สูงขึ้น

อุปสรรคต่อการเป็นองค์การคุมประพฤติมืออาชีพ
การปฏิบัติงานคุมประพฤติที่มีวัฒนธรรมดําเนินต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดการยอมรับ
ว่าเป็นงานที่จําเป็นต้องใช้วิจารณญาณและการพิจารณาตัดสินใจอย่างมืออาชีพ เพื่อที่จะดํารงบทบาทของ
การทํางานกับคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ และสร้างความไว้วางใจ
ความเชื่อมั่นให้กับสังคม (Lacey, 1995) ซึ่งความยากลําบากเหล่านั้นคือ การที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจําเป็นต้อง
มีทักษะในการปฏิบัติงานสูงมาก มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกับผู้กระทําผิด
ในคดีที่มีความรุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน ยังต้องคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อเหยื่อและสังคมส่วนรวมด้วย
(Jones, 1995) แต่วิธีการบริหารงานที่เชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานควรทํางานอยู่กับโต๊ะ การคอยเฝ้าตรวจสอบอย่างที่
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กระทํากันอยู่ ได้ถูกมองว่าเป็นการลดทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติที่กลายเป็นเพียงผู้ที่คอยทําตามคู่มือ
เท่านั้น (Nellis, and Chui, 2003) โดยมีนักวิชาการและกรณีตัวอย่างๆต่างที่สนับสนุน อาทิเช่น
Professor Kerry Baker ศาสตราจารย์ทางด้านอาชญาวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
ประเทศ สหราชอาณาจักรกล่าวว่า การปฏิบัติงานในบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีแรง
ต่อต้านจากผู้กระทําผิดอยู่แล้ว เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ เป็นบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน จึงจําเป็นต้องอาศัยบุคคลที่
มีทักษะเป็นเลิศ ผ่านการอบรมมาอย่างดี และมีความมุ่งมั่นสูงมาปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด (Baker,
2004)
Hindpal Singh Bhui อาจารย์ประจําแห่งมหาวิทยาลัย Hertfordshire ประเทศสหราช
อาณาจั กรกล่า วว่า การฝึกอบรมและประสบการณ์การทํ างานเป็นสิ่งที่จําเป็ นสําหรั บใช้ในการปฏิ บัติงาน
เช่นเดียวกับการใช้สัญชาติญาณและความใส่ใจในการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อที่จะสามารถเข้าใจปัญหาที่
แท้จริงของผู้กระทําผิดแต่ละรายได้ มากกว่าการที่จะยึดถือเอาระบบการประเมินต่างๆเป็นหลัก เนื่องจากการ
อาศัยแต่เพียงข้อมูล หรือการทํานายทางสถิติที่มาจากเครื่องมือหรือแบบประเมินต่างๆ อาจจะทําให้เกิดความ
เข้าใจที่ผิดต่อปัญหาของผู้กระทําผิดในแต่ละรายและไม่สามารถเลือกใช้โปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูได้อย่าง
ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อการกําหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมหรือจํากัดอิสรภาพโดยไม่จําเป็น ซึ่งใน
อีกมุมหนึ่งคือการแสดงออกถึงความล้มเหลวของการประเมินผู้กระทําผิดที่มีความเสี่ยง และอาจทําให้ผู้กระทํา
ผิดมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพนักงานคุมประพฤติจะมีทักษะ
ในการวิเคราะห์ปัญหาผู้กระทําผิด และมีความชํานาญในการบริหารจัดการโดยการนําเอาโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดต่างๆมาใช้กับผู้กระทําผิดได้อย่างถูกต้อง ตรงกับสภาพปัญหาแล้ว ยังต้องมีความสามารถใน
การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยงข้องกับการปฏิบัติร่วมกันในลักษณะพหุภาคี ให้มีความเข้าใจ
ร่วมกันในการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในแต่ละราย และสุดท้ายคือเรื่องของการใช้ความรู้ขั้นสูงและ
ทั ก ษะการวิ นิ จ ฉั ย อย่ า งมื อ อาชี พ ในการที่ จ ะนํ า เอาคํ า พิ พ ากษาของศาลที่ ป ระกอบด้ ว ยวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
หลากหลาย เช่น เพื่อการลงโทษ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด หรือเพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาก
อาชญากรรม (Patridge, et al , 2005)
ตัว อย่ า งกรณี การจั ด ตั้ งสํ า นั กงานบริ ห ารจั ด การผู้ กระทํ า ผิ ด แห่งชาติ ของประเทศอั งกฤษ ได้
กลายเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานคุมประพฤติแบบหน้ามือเป็นหลังมือ และมี
นักวิชาการบางท่าน เห็นว่า อาจเป็นสิ่งที่คุกคามต่อความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ กระทบต่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หลักการ ค่านิยมในวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน และเป็นอันตรายต่อการคัดเลือกบุคคล
ตลอดจนการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ กล่าวคือ เกิดความกังวลว่าการปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติงานคุม
ประพฤติ จะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วหนีออกจากระบบ หรืออาจจะ
ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ค นอื่ น ๆเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อมาร่ ว มปฏิ บั ติ ง านกั บ หน่ ว ยงานอย่ า งที่ ค วรจะเป็ น ซึ่ งแทนที่
หน่วยงานจะได้พนักงานคุมประพฤติมืออาชีพที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี กลับกลายเป็นหน่วยงานที่เต็มไป
ด้วยบุคลากรที่ไม่ผ่านการอบรมใดๆ หรือไม่มีความรู้เชิงลึกที่เกี่ยวกับสังคมวิทยาหรือจิตวิทยาเพื่อใช้ในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด จะเข้ามาทํางานในช่วงเวลาสั้นๆก็เพียงเพื่อเป็นทางผ่านไปสู่อาชีพอื่น นอกจากนี้ ความ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานใน
บางพื้นที่นั้น ก่อให้เกิดปัญหาในการว่าจ้างพนักงานคุมประพฤติที่ไม่ผ่านการอบรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร
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ทั่วไป เช่น หลักสูตรการเป็นผู้ฝึกสอนกระบวนการกลุ่ม หรือผู้บริหารการจัดการผู้กระทําผิด (Baker, et al,
2007) แทนที่จะว่าจ้างพนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการอบรมแล้ว
นอกจากนี้ การปล่ อ ยให้ ง านคุ ม ประพฤติ ยึ ด ติ ด อยู่ กั บ ระบบราชการมากเกิ น ไปก็ ถื อ ว่ า เป็ น
อันตรายต่อการรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพอย่างยิ่งก็คือ การที่ภาคราชการมองว่างานคุมประพฤติเป็น
งานที่เน้นการให้บริการแก่ผู้กระทําผิดเช่นเดียวกับงานบริการอื่นๆในระบบราชการที่มีการถ่ายโอน หรือจัด
จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาเป็นคู่สัญญา จึงจําเป็นต้องมีการถ่ายโอนงานคุมประพฤติจากภาคราชการไปให้กับ
ภาคเอกชน ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวกับการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนเข้ามาทํางานแทนนั้น มีสิ่งที่เป็นข้อกังวลก็คือ
การคํานวณต้นทุนในเชิงธุรกิจที่ภาคเอกชนจําเป็นต้องมุ่งหวังให้ได้ผลประโยชน์มาก ดังนั้นภาคเอกชนย่อมที่จะ
ลงทุนในด้านการฝึกอบรม พัฒนาพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็นบุคลากรที่สําคัญในการปฏิบัติงานน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น (Baker, 2005)
ดังนั้น ถ้าหากสามารถจัดการกับปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาองค์การคุมประพฤติให้ไปสู่ความ
เป็นมืออาชีพได้แล้ว ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาเป็นต้นแบบของการดําเนินไปสู่ความเป็นมือ
อาชีพได้ กล่าวคือ
-พนักงานคุมประพฤติต้องผ่านการศึกษามาในระดับสูง จนกระทั่งมีทักษะในการวินิจฉัยเรื่อง
ต่ า งๆได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี การผ่ า นการฝึ ก อบรมในหลั กสู ต รเฉพาะ และมี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาผู้กระทําผิด
-ผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณและการพิจารณาตัดสิ นใจอย่า งมืออาชี พ
เพื่อที่จะดํารงบทบาทของการทํางานกับคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากอคติ มี
ทักษะในการปฏิบัติงานภาคสนามสูงมาก ลดการปฏิบัติงานที่นั่งอยู่กับโต๊ะหรืออาศัยเพียงแต่เครื่องมือหรือแบบ
ประเมินผลต่างๆที่ใช้ในการติดตามผู้กระทําผิด โดยไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานในชุมชน ต้องมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้
งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะกับผู้กระทําผิดในคดีที่มีความรุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน ยังต้องคํานึงถึง
ความรับผิดชอบต่อเหยื่อและสังคมส่วนรวม เพื่อเป้าหมายสุดท้ายในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น
ให้กับสังคมส่วนรวมได้ว่า จะเป็นองค์การที่สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคม
จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติ โดยส่วนการบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์และการ
บริหารรภาครัฐ แผนกกิจการด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ดําเนินการจัดการประชุมจํานวน ๓ ครั้งในประเด็นที่
เกี่ยวกับความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมในการบริหารราชการ ตามแผนการปฏิบัติการช่วงระหว่างปี ค.ศ.
1997 – 1999 โดยเริ่มจากประเทศกรีซ ประเทศโมร็อคโค และประเทศบราซิล เพื่อเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริม
การจั ด ระเบี ย บการบริ ห ารราชการให้ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ซึ่ งพบว่ า มี ปั จ จั ย อี กหลายอย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ องและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งในโลกของความเป็น
จริงแล้ว หลายประเทศยังเผชิญกับปัญหาความยากจนที่ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายอย่างทั่วถึงเพียงพอ
การบริการขั้นพื้นฐานในเรื่องที่อยู่อาศัย การสาธารณสุข การศึกษา การจ้างงานที่เป็นความจําเป็นพื้นฐานของ
มนุษย์ ปัญหาความขัดแย้งภายในสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม การคอรัปชั่นเพื่อการเอาตัวรอดเป็นประเด็นสําคัญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายๆประเทศมักจะได้รับคําสั่งให้ทําในสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เช่น การจัดการ
กับปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่จําเป็นต้องอาศัยระยะเวลา การสร้างชาติและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ
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การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ ภายใต้ความขัดสนขาดแคลนงบประมาณ หรือจําเป็นตัองไปกู้ยืมเงินจาก
กองทุนมาใช้จ่าย ซึ่งหลายๆครั้งก็ได้รับความกดดันจนทําให้เกิดความลําเอียง เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการได้
จนเกิดความสําเร็จ มิฉะนั้นก็จะได้รับโทษหากปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม ซึ่งถ้าหากพิจารณากันในระดับบุคคลแล้ว
บางคนอาจจะไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างมาเป็นเวลานาน หรือหากได้รับค่าจ้างก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดู
ครอบครัว โดยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความจําเป็นขั้นพื้นบาน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐเหล่านั้นยังไม่ได้
รับการจัดสรร การที่จะพูดถึงเรื่องความเป็นมืออาชีพก็เปล่าประโยชน์และเป็นเรื่องที่ไกลตัว
ถึงแม้ว่าอาจจะมีจํานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่ทั่วโลกอย่างเสียสละ จะมีจํานวน
น้อยเสียจนไม่อาจนับได้ แต่พวกเขาเหล่านั้นได้ให้ข้อเตือนใจว่า ประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชนด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ถือเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตย การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการพัฒนาประเทศ เจ้าหน้าที่ของรัฐควรที่จะหลีกเลี่ยงการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายอาญา และพยายามที่
จะพัฒนาตนเองมีความเป็นมืออาชีพ และมีจรรยาบรรณ จริยธรรมในงานที่ปฏิบัติ จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุป
ได้ว่า ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการบริหาราชการแผ่นดิน การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของ
ประชาชน มีส่วนอย่างสําคัญต่อการความมีชีวิตชีวาและความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย

ประเมินความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ
เพื่อเป็นการประเมินสถานะขององค์การในปัจจุบันว่า มีความเป็นมืออาชีพในประเด็นต่างๆ มาก
น้อยเพียงใด สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้สํารวจความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของกรมคุมประพฤติจากผู้บริหาร
พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน โดยกําหนดประเด็นในการประเมิน ดังนี้
 การเรียนรู้ ฝึกอบรมของบุคลากรในระดับที่เป็นที่ยอมรับและมีการเรียนรู้เพิ่มเติม
 มาตรฐานของกระบวนการทํางาน และความยืดหยุ่นตามดุล ยพินิ จของความเป็นมื อ
อาชีพ
 ผลงานที่ปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 การได้รับการยอมรับทั้งจากสังคมและวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร พนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน รวม 91
คน ได้ให้คะแนนความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆ เกือบทุกข้อ โดยเฉพาะในประเด็นให้พนักงานคุม
ประพฤติได้รั บการยกฐานะให้เ ป็นวิชาชีพเฉพาะ แต่ไม่เ ห็นด้ว ยว่า บุคลากรของกรมได้รับการฝึกสอนงาน
ฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ซึ่งในประเด็นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า หากกรมคุมประพฤติต้องการเป็น
องค์การมืออาชีพ จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในระดับที่เป็นที่ยอมรับและอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นด้วยกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
กรมคุ มประพฤติในปั จจุ บัน แต่ ก็อยู่ในระดั บต่ํ า ซึ่งหมายถึ งผู้ ที่เ ห็น ด้ว ยมี สัด ส่ว นใกล้เ คีย งกั บผู้ ไม่ เห็ นด้ ว ย
อย่างเช่นในประเด็นที่ว่า มาตรการคุมประพฤติในปัจจุบันสามารถช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพ้นการคุม
ความประพฤติไปได้ด้วยดีอย่างยั่งยืน และลดอัตราการกระทําผิดซ้ําได้ มีผู้ที่เห็นด้วยในประเด็นนี้ 58% และไม่
เห็นด้วย 42%
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ความคิดเห็นของบุคลากรในกรมคุมประพฤติต่อองค์การมืออาชีพ
ประเด็น
ความเห็น คะแนน
1. บุคลากรของกรมฯได้รับการฝึกสอนงานฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติงาน
ไม่เห็น
2.14
ได้อย่างทั่วถึง
ด้วย
2. มาตรการคุ ม ประพฤติ ใ นปั จ จุ บั น สามารถช่ ว ยให้ ผู้ ถู ก คุ ม ความ
เห็นด้วย 2.52
ประพฤติ พ้นการคุ มความประพฤติไปได้ ด้ ว ยดี อย่ า งยั่ งยื น และลด
อัตราการกระทําผิดซ้ําได้
3. กระบวนการและขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ ข องไทยมี
เห็นด้วย 2.56
มาตรฐานเช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติสากล
4. กรมคุ ม ประพฤติ มี ก ลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
เห็นด้วย 2.64
มาตรฐานของงาน
5. ขั้นตอนการทํางานต่างๆ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
เห็นด้วย 2.73
ความเหมาะสมในแต่ละคดี
6. สังคมให้การยอมรับว่ามาตรการคุมประพฤติเป็นมาตรการที่ช่วยลด
เห็นด้วย 2.82
ปัญหาอาชญากรรม คุ้มครองสังคมให้เกิดความปลอดภัย และคืนคน
ดีสู่สังคมได้
7. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามรู้ แ ละ
เห็นด้วย 2.83
บุคลิกภาพตรงตามลักษณะงาน
8. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในเชิ ง วิ ช าชี พ เพื่ อ การ
เห็นด้วย 2.88
บริหารจัดการสํานวนคดีที่รับผิดชอบได้อย่างอิสระ
9. พนักงานคุมประพฤติมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
เห็นด้วย 3.12
10. พนักงานคุมประพฤติควรได้รับการยกฐานะให้เป็นวิชาชีพเฉพาะ
เห็นด้วย 3.24
อย่างยิ่ง
ระดับคะแนน
คะแนน 1.00-1.74

หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

คะแนน 1.75-2.49

หมายถึง ไม่เห็นด้วย

คะแนน 2.50-3.24

หมายถึง เห็นด้วย

คะแนน 3.25-4.00

หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

โดยสรุ ป ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า กรมคุ ม ประพฤติ มี ความเป็ น มื อ อาชี พ ใน
ประเด็นต่างๆ เช่น มีกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีกลไกในการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของงาน ขั้ น ตอนการทํ า งานต่ า งๆ มี ความยื ด หยุ่ น สั งคมให้ ก ารยอมรั บ มาตรการคุ ม ประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติมีความรู้และบุคลิกภาพตรงตามลักษณะงาน พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้ดุลยพินิจใน
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เชิงวิชาชีพ เป็นต้น แต่เมื่อดูจากระดับความเห็นด้วยแล้ว พบว่า บุคลากรของกรมบางส่วนยังเห็นว่า กรมคุม
ประพฤติต้องพัฒนาในเรื่องต่างๆ ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากรขององค์การต้องผ่านการเรียนรู้
ฝึก อบรมในระดั บที่ เ ป็น ที่ ยอมรับและมี การเรี ยนรู้ เ พิ่มเติม 2) กระบวนการทํา งานต้ องมี มาตรฐาน แต่
ยืดหยุ่นตามดุลยพินิจของความเป็นมืออาชีพ 3) ผลงานที่ได้จะต้องวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 4)
การได้รับการยอมรับทั้งจากสังคมและวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะขององค์กรมืออาชีพ
จากการสอบถามบุคลากรภายในกรมเกี่ยวกับลักษณะขององค์การมืออาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ให้ทัศนะต่างกันไป แต่มีประเด็นที่น่าสนใจว่า หลายท่านเห็นว่า องค์การคุมประพฤติมืออาชีพควรมีลักษณะ
ดังนี้
- เป็ น องค์ กรที่ มี คุณภาพของผลงานเป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม ซึ่ งอาจหมายถึ งการแก้ ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทําผิดกลับไปกระทําผิด
ซ้ําได้
- มี แ นวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และหน่ ว ยงานปฏิ บั ติ
ดําเนินการตามมาตรฐานของกรมคุมประพฤติที่กําหนดไว้
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี มีเทคนิควิธีการทํางานที่
ยอดเยี่ยม หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานแต่ละด้าน
- มีความชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการ
สอดรับภารกิจเป้าหมายของหน่วยงาน
วิธีการสู่ความเป็นมืออาชีพ
1.

2.

3.

4.

สําหรับการมุ่งสู่องค์การมืออาชีพนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอวิธีการที่น่าสนใจ ดังนี้
การพัฒนางาน พัฒนาคนให้เก่งในภารกิจหลัก ซึ่งอาจรวมถึง
 การพัฒนาระบบงานให้มีความน่าเชื่อถือต่อสายตาประชาชน
 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสบการณ์ในการทํางาน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
 การสร้างและนําความรู้ไปเพิ่มเติมคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
การรับประกันและควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
 การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของพนักงานคุมประพฤติ
 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
 การกําหนดคุณลักษณะบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติงานให้มีความชํานาญเฉพาะทาง
 การจัดให้มีสมาคมวิชาชีพพนักงานคุมประพฤติและ/หรือสหภาพแรงงาน
การปรับทัศนคติของบุคลากร
 ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 มีจิตสํานึกและต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ
 มีความรักองค์การ
การกําหนดกรอบภารกิจของกรมคุมประพฤติอย่างชัดเจน
 กําหนดทิศทางขององค์การว่าต้องการเป็นมืออาชีพในด้านใด
 กําหนดภารกิจหลักเพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญ
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บทที่ 5 แนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติสคู่ วามเป็นมืออาชีพ
เพื่ อให้ ก รมคุ มประพฤติ มุ่ง สู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ กรมควรนํ า แนวคิ ด ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ก าร
สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นองค์การสมรรถนะสูง องค์การคุณภาพ และองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดการ
บริหารราชการแนวใหม่ และการประเมินองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) การพัฒนากรมคุมประพฤติในต่างประเทศ รวมถึงแนวคิดด้านความเป็นมืออาชีพ มากําหนดเป็น
นิยามความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติและแนวทางในการพัฒนา

นิยามและกรอบแนวคิดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ
จากการวิ เคราะห์ แนวคิ ดด้ านมืออาชีพและการพัฒ นาองค์การ ประกอบกับ การระดมความ
คิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรในกรมคุมประพฤติ2 สามารถสรุปเป็นผลผลิตและผลลัพธ์ที่กรมคุมประพฤติ
ควรดําเนินการให้บรรลุ และนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดและนิยามความเป็นมืออาชีพในบริบทของกรมคุม
ประพฤติ ดังนี้
ก. ระดับผลผลิต
กรมคุมประพฤติสามารถบังคับใช้กฎหมาย แก้ไข บําบัด ฟื้นฟูผู้กระทําผิด และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว แม่นยํา บนฐานความรู้เฉพาะ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การบังคับใช้กฎหมาย
กรมคุมประพฤติต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กําหนดอย่างถูกต้อง ด้วย
ความรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และสังคมมีความเชื่อมั่น ความถูกต้องในที่นี้ หมายถึง ถูกต้องตรง
กับสาเหตุหรือตัวปัญหา ถูกต้องตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการกล่าวคือ
ถูกต้องตามหลักวิธีสบัญญัติ และ สุดท้ายถูกต้องตามสถานการณ์ และกําลังความสามารถขององค์การ
2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
กรมคุมประพฤติต้องสามารถทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ไปในทางบวกอย่างมีมาตรฐานทางวิชาชีพและปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะปฏิบัติงาน
เพื่อประชาชนโดยอาศัยองค์ความรู้เฉพาะทางด้านจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และกฎหมายอย่างบูรณาการ
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3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่ายในการฟื้นฟู
กรมคุมประพฤติสามารถแสวงหาและบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็น
ระบบในภารกิจของกรมคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ควรมีความรู้ด้านการทํางาน
กับ ภาคประชาสั งคม เช่ น เทคนิ คการทํ า งานกั บ ชุมชน การจัด การฐานข้ อมู ลชุ มชน การจั ด ทํ าแผนงาน /
โครงการชุมชน การประเมินผล เป็นต้น และผ่านการทํางานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง และการแก้ไขฟื้นฟู
สามารถมองภาพความเชื่อมโยงในการทํางาน
ข. ระดับผลลัพธ์
การเป็นองค์การมืออาชีพนั้น กรมคุมประพฤติจะต้องบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. คืนคนดีสู่สังคม
ผู้ผ่านการคุมความประพฤติและการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นพลเมืองดีและได้รับการยอมรับจาก
สังคมว่าเป็นพลเมืองดี โดยไม่กระทําผิดกฎหมาย และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นและสังคม
2. ป้องกันสังคม
สังคมมีความปลอดภัยจากการกระทําผิดซ้ําในขณะที่มีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนหรือ
ภายหลังการแก้ไขฟื้นฟู มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยผู้ที่กระทําผิดในระหว่างคุมความประพฤติหรือ
ฟื้นฟูสมรรถภาพจะถูกดําเนินการโดยมาตรการอื่นๆ เพื่อมิให้เป็นภัยต่อสังคม มีการร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน
ในการป้องกันอาชญากรรม
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทําผิด
สังคมมีความเข้าใจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดว่าสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ และให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
4. องค์การในกระบวนการยุติธรรมและสังคมให้การยอมรับและเชื่อมั่นต่อกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติได้รับการยอมรับจากองค์การที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล ตํารวจ เป็นต้น สังคมเชื่อมั่น
ต่อกรมฯและพนักงานคุมประพฤติในการแก้ไขผู้กระทําผิด
โดยสรุป ความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ หมายถึง เป็นหน่วยงานที่สามารถบังคับใช้
กฎหมาย แก้ไข บําบัด ฟื้นฟูผู้กระทําผิด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และเครือข่าย
ได้อย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว แม่นยํา บนฐานความรู้เฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
และป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ด้วยความร่วมมือจากชุมชน และองค์การที่เกี่ยวข้องและสังคมให้การ
ยอมรับว่าเป็นมืออาชีพ (ภาพที่ 1)
อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยว่า การดําเนินการเพื่อบรรลุความ
เป็นมืออาชีพอาจไม่จําเป็นต้องดําเนินการเองทั้งหมด แต่อาจมีการบริหารจัดการเพื่อให้หน่วยงานอื่นๆที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดําเนินการร่วมหรือมอบหมายงานที่ไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญให้ภาคีเครือข่ายดําเนินการ
โดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้กํากับดูแลตรวจสอบความเป็นมาตรฐานและประสิทธิภาพของผลงาน (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 1 นิยามและกรอบแนวคิ
าม
ดความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ

ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการ
แก้ ไข
ผู้กระทําผิด

องค์ การที
เกียวข้ องและ
สังคมยอมรับว่ า
เป็ น

คืนคนดีส่ ู
สังคม

“มืออาชีพ”

ผลลัพธ์
ป้องกัน
สังคม

• การบังคับใช้ กฎหมาย
• ก า ร แ ก้ ไ ข บํ า บั ด ฟื , น ฟู ผู้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด
และเยียวยาผู้เสียหาย
• การส่ งเสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของครอบครั ว
ชุมชนและภาคีเครื อข่ าย

มีมาตรฐาน เป็นธรรม รวดเร็ว
แม่นยํา บนฐานความรู้เฉพาะ
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ผลผลิต

ภาพที่ 2 แนวทางการวิเคราะห์งาน

44

แนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้กรมคุมประพฤติเป็นองค์การมืออาชีพตามนิยามที่กําหนดไว้ กรมควรจะมุ่งพัฒนาองค์การ
โดยนําแนวคิดองค์การสมัยใหม่มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นองค์การสมรรถนะสูง องค์การคุณภาพ และองค์การแห่งการ
เรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดการบริหารราชการแนวใหม่ และการประเมินองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาประยุกต์ และเมื่อนํามาประกอบกับการระดมความคิดเห็นของบุคลากร
ในกรมแล้ว สามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ ดังนี้
1. พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์: เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และเป็น
ธรรม
กรมคุ ม ประพฤติ ต้ อ งดํ า เนิ น การให้ มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก และภารกิ จ
สนับสนุน มาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานคุมประพฤติ หน่วยงานภาคี และเครือข่าย มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง และมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1.กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน มี ม า ต ร ฐ า น คู่ มื อ
ตามภารกิจหลัก และสนับสนุน
แนวทางการปฏิ บั ติ
ตามมาตรฐานที่เป็นไป
ตามกรอบภารกิจ

การ
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

มี แ ต่ ต้ อ ง
ป รั บ ป รุ ง ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายและ
ร ะ เ บี ย บ ที่ มี
การปรับปรุง

- สํานักพัฒน์

ร้ อ ยละของสํ า นั ก งาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ที่ ผ่ า น
เกณฑ์ ม าตรฐานการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

ไม่มี

- กองแผนฯ

3.กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน มีมาตรฐาน คู่มือ แนว
ของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย
ทางการปฏิ บั ติ ง าน
สําหรับหน่วยงานภาคี
และเครือข่าย

ไม่มี

2.จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาสํ า นั ก งาน
คุมประพฤติเพื่อเข้าสู่มาตรฐานความ
เป็ น มื อ อาชี พ ในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผู้กระทําผิด
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- กองพัฒน์ฯ
-กองกิจการฯ
- สลก.
- สถาบันวิจัยฯ
- สํานักพัฒน์ฯ
- สถาบันวิจัยฯ
- สํานักพัฒน์
- กองพัฒน์ฯ
-กองกิจการฯ

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

การ
ดําเนินการ

4.ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ จํ า น ว น ร ะ เ บี ย บ ที่
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
เกี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุง

มีแต่ยังไม่
ครบถ้วน

5.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ดี ที่
คดี
ดําเนินการได้เสร็จก่อน
เ ว ล า ที่ ก ฎ ห ม า ย
กําหนด

ไม่มี

6.ปรับปรุงระบบการเงิน การคลัง

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ
- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
-สํ า นั กงา นคุ ม
ประพฤติ

ร้ อ ยละของงานด้ า น
การเงิ น การคลั ง ที่
เสร็ จ ถู ก ต้ อ งและเป็ น
ปัจจุบัน

มีแต่ยังไม่
ครบถ้วน

-สลก.
-สํ า นั กงา นคุ ม
ประพฤติ

2. พัฒนาระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน
เป้าประสงค์: เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และป้องกันการ
ผิดพลาด
กรมคุมประพฤติควรมีการกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อรักษามาตรฐานและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ
กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1.จั ด ทํ า ระบบตรวจสอบมาตรฐาน มีเครื่องมือการวัดและ
การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจสอบมาตรฐานที่
เป็ น ระบบและเป็ น ที่
ยอมรับในคุณภาพของ
เครื่องมือวัด

การ
ดําเนินการ
ไม่มี

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

- สํานักพัฒน์ฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ
- สลก.

ร้อยละของบุ คลากรที่
มีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบตรวจสอบ
มาตรฐาน
2.จัด ทํา ระบบการติ ดตามการเข้ า สู่ มีระบบติดตามการเข้า
มาตรฐานความเป็นมืออาชีพในการ สู่มาตรฐาน
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ไม่มี

- สํานักผู้ตรวจ

กิจกรรมการพัฒนา
ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

ตัวชี้วัด

การ
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

ร้อยละของสํานักงานที่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- กองแผนฯ
- สํานักพัฒน์ฯ
- สถาบันวิจัยฯ

3.จั ด ทํ า ระบบติ ด ตามคดี เ พื่ อ เฝ้ า มีระบบติดตามคดี
ระวังคดีค้าง

ไม่มี

-สํานักพัฒน์
-กองพัฒน์

4.กําหนดมาตรการในการจัดการคดี มี ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร มี แต่ยังไม่มี
ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
จั ด ก า ร ที่ มี ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

-สํานักพัฒน์

5.จั ด ทํ า ระบบสารสนเทศในการ มี ร ะบบสารสนเทศที่
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
เกีย่ วข้อง

มี แต่ยังไม่
รวดเร็วและ
ผู้บริหารยังไม่
สามารถ
เรียกใช้งานได้
เอง

-ศูนย์เทคโน

6.จัดทํา ระบบรับ รองมาตรฐานการ มี ร ะ บ บ รั บ ร อ ง
การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานภาคี มาตรฐาน
และเครือข่าย

ไม่มี

กองกิจการฯ

-กองพัฒน์

-กองแผนฯ

3. พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์: เพื่อให้ผลงานของกรมมีประสิทธิภาพได้รับการยอมรับจากองค์การที่เกี่ยวข้องและ
สังคม
กรมคุมประพฤติควรจัดการความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน โดยแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ
ทั้งความรู้ที่อยู่ในตัวคน (Tacit knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) และสร้างเสริม
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนให้บุคลากรในองค์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถค้นคว้าหาวิธีแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานได้ด้วยตนเอง มีการสร้างสรรค์ความรู้และถ่ายโอนให้กับผู้อื่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนางานตลอดเวลา
นอกจากนั้ น องค์ ก ารควรพั ฒ นานวั ต กรรมและเครื่ อ งมื อ ที่ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง าน มี ก าร
ประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และใช้ในทุกระดับอย่างกว้างขวาง
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กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1.คั ด กรองและจั ด การความรู้ ที่ จํ า นวนองค์ ค วามรู้ ที่
จําเป็นสําหรับงานตามภารกิจหลัก จัดทําเป็นคลังความรู้

การ
ดําเนินการ
มี แต่ยังไม่
ครบถ้วน

ปีงบประมาณ
55 56 57

ผู้รับผิดชอบ
- กพร.
- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ

2.จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ที่ จํานวนกิจกรรม
ตรงตามความต้องการของผู้ปฏิบัติ จํานวนผู้เข้าร่วม

มี แต่ยังขาด
ความ
กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม

- กพร.
- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ

3.ศึกษาดูงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จํานวนกิจกรรม
ด้านต่างๆ

มี แต่ยังไม่
ทั่วถึง

- กพร.
- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ
-สถาบันวิจัยฯ

4.ประชุ มวิ ช าการงานคุ ม ประพฤติ จํ า นวนครั้ ง ของการ
มี ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
ประชุม
ระดับประเทศ

- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ
- ส ถ า บั น วิ จั ย
และพัฒนา

5.พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ มีระบบสารสนเทศที่ใช้
บริหาร และการปฏิบัติงาน
งานได้

มี แต่ยังไม่
ครบถ้วน

-กองแผนฯ

6.จัด ทํา ระบบฐานข้อมู ลชุ มชนเพื่ อ จํ า นวนฐานข้ อ มู ล ที่
ใช้ในการพัฒนางาน
เกีย่ วข้อง

ไม่มี

-กองกิจการฯ

-ศูนย์เทคโน
-ศูนย์เทคโน
-สํ า นั กงา นคุ ม
ประพฤติ

7.มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ จํ า นวนระบบงานที่ มี
ปฏิบัติงาน
การใช้เทคโนโลยี

ไม่มี

- สํานักพัฒนฯ
- กองพัฒน์ฯ
- กองกิจการฯ
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กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

การ
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ
55 56 57

ผู้รับผิดชอบ
-สถาบันวิจัยฯ
-ศูนย์เทคโนฯ

8.พั ฒ นาศั ก ยภาพของภาคประชา จํานวนหน่วยงานหรื อ มี แต่ยังไม่มี
สังคม เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน
บุคคลที่มีศักยภาพ
ประสิทธิภาพ

-กองกิจการฯ

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์: เพื่อให้บุคลากรของกรมมีความรู้ ทักษะ และความชํานาญ สามารถใช้ดุลยพินิจใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมคุมประพฤติจะต้องใช้ความรู้ ความชํานาญ และทักษะเฉพาะ
ด้าน ซึ่งงานบางด้านมีความยุ่งยากซับซ้อน นอกจากจะปฏิบัติงานตามหลักและวิธีการที่กําหนดไว้แล้ว บุคลากร
จะต้องมีความยืดหยุ่นและมีความรู้พอที่จะใช้ดุลยพินิจตัดสินใจเองด้วย นอกจากนั้น บุคลากรควรได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการบรรจุจนถึงการปฏิบัติงาน มีการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ สร้างจิตสํานึก
ในการรักองค์การ และมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
กิจกรรมการพัฒนา
1.คัดเลือกพนักงานคุมประพฤติเข้า
ใหม่ โดยต้ อ งผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
เ ช่ น แ บ บ วั ด ทั ศ น ค ติ แ บ บ วั ด
บุคลิกภาพ ความรู้พื้นฐาน

ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของพนั ก งาน
คุมประพฤติที่มีความรู้
และบุ ค ลิ ก ภาพผ่ า น
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

การ
ดําเนินการ
ไม่มี

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

-สลก.
- สถาบันวิจัยฯ

มี แบบวั ด ทั ศนคติ และ
แบบวั ด บุ ค ลิ ก ภาพที่
ได้ รั บ การยอมรั บ จาก
สถาบันวิชาชีพเฉพาะ
2. คั ด เลื อ กบุ ค ลากรเพื่ อ เข้ า สู่ ส าย ร้อยละของบุ คลากรที่
งานและภารกิจ โดยผ่านแบบวัดเพื่อ ผ่ า นแบบวั ด เพื่ อ เข้ า สู่
เข้าสู่ภารกิจ
ภารกิจ
มี แ บ บ วั ด เพื่ อ เ ข้ า สู่
ภารกิจครบทุกภารกิ จ
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ไม่มี

-สลก.
-สํานักพัฒน์ฯ
-กองพัฒน์
-กองกิจการฯ

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

การ
ดําเนินการ

ปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

55 56 57

ของหน่วยงาน
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เฉพาะ ร้ อ ยละของพนั ก งาน
ด้าน เช่น จิตวิทยา การให้คําปรึกษา คุมประพฤติที่มีความรู้
สั งคมสงเคราะห์ การบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ผู้ ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
ติดยาเสพติด/ผู้กระทําผิด กฎหมาย
เป็นต้น

มี แต่ยังไม่
ทั่วถึง

-ศูนย์พัฒน์

4.พั ฒ นาหลั ก สู ต รเฉพาะสํ า หรั บ จํ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ที่
พนักงานคุมประพฤติ เช่น หลักสูตร พัฒนา
การทํางานกับชุมชน

มี แต่ไม่
ครอบคลุม

-ศูนย์พัฒน์

5. สร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของ มี เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น
พนักงานคุมประพฤติ
วิชาชีพ

ไม่มี

-สถาบันวิจัยฯ

6.พั ฒ นาพนั กงานคุ มประพฤติ ต าม ร้ อ ยละของพนั ก งาน
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ที่ ผ่ า น
เกณฑ์

ไม่มี

-ศูนย์พัฒน์

7.สร้างภาวะผู้นํา การนําองค์กร

ร้ อ ยละของพนั ก งาน
คุ ม ประพฤติ มี ทั ก ษะ
การเป็นผู้นํากลุ่ม

ไม่มี

-ศูนย์พัฒน์

8.รณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการบริการ จํานวนกิจกรรมในการ
และรักองค์การ
รณรงค์

ไม่มี

-สลก.

มี แต่ยังไม่
เพียงพอ

-สลก.

ร้อยละของบุ คลากรที่
มีทัศนคติทางบวก
9.มี มาตรการสร้ า งแรงจู ง ใจในการ จํานวนมาตรการสร้าง
ทํางาน เช่น การกําหนดค่าตอบแทน แรงจูงใจ
คดี เป็นต้น
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แผนภูมิแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ

ชุมชนมีส่วน
ร่ วมในการ
แก้ ไข
ผู้กระทําผิด

ก า ร บั ง คั บ ใ ช้
กฎหมาย
คืนคนดี
สู่สังคม

องค์ การที
เกียวข้ องและ
สังคมยอมรับว่ า
เป็ น
“มืออาชีพ”

การแก้ไข บําบัดฟื้นฟู
ผู้ ก ร ะ ทํ า ผิ ด แ ล ะ
เยียวยาผู้เสียหาย
ป้องกัน
สังคม

การส่ ง เสริ ม การมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ครอบครั ว ชุ ม ชน
และภาคีเครือข่าย

•

พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน

•

พัฒนาระบบการตรวจสอบการปฏิ
นา
การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน

•

พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะและเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน

•

พัฒนาบุคลากรให้ เป็ นมืออาชีพ
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กลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
1. สร้ างความตระหนักให้ เห็ นถึ งความจํ าเป็น ในการเปลี่ ยนแปลง (Awareness
Desire)

and

ก่อนที่ จ ะนํ าการเปลี่ ย นแปลงหรื อการพั ฒ นาองค์ การสู่ ความเป็ น มื ออาชี พ กรมจะต้ องทํ าให้
บุคลากรภายในตระหนักถึงความจําเป็นในการเป็นมืออาชีพ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วน ซึ่งหากไม่ดําเนินการก็อาจจะส่งผลถึงปัญหาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เผชิญอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้ว ยังจะทําให้มีความรู้สึกร่วมกันถึงความท้าทาย และความเป็นไปได้ รวมทั้ง
สร้างแรงจูงในการเป็นมืออาชีพ โดยสื่อสารให้เห็นว่าเมื่อกรมเป็นองค์การมืออาชีพแล้วจะมีผลดีอย่างไรต่อ
องค์การและบุคลากรจนถึงสังคม นอกจากนั้น จะต้องสร้างกิจกรรมที่ลดแรงต้านและเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในองค์การ โดยอาจใช้ค่านิยมร่วมของกรมมาร่วมขับเคลื่อน
ค่านิยมร่วมของกรมคุมประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม (Integrity)
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency)
ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ (Respecting Human Rights and
Dignity)
มีความศรัทธา ภาคภูมิในวิชาชีพ และรักการ
ให้บริการ (Professionalism)
รับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsible)
ทํางานเป็นทีม (Teamwork)
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovative)
รักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Self-improvement)

S = Self-improvement
P = Professionalism
I = Integrity
R = Responsible & Respecting
Human Rights and Dignity
I = Innovative
T = Transparency & Teamwork

S
P
I
R
I
T

ที่มา: ผศ.ปั ณรส มาลากุ ล ณ อยุ ธยา คณะรัฐ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย สรุปไว้ในการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2554

2. มีความรู้และความเข้าใจต่อเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพร่วมกัน (Knowledge)
บุคลากรในกรมคุ มประพฤติทุกระดับ ตั้ งแต่ ผู้บ ริห ารระดั บสู งสู ด ผู้บริ หารระดั บสูง ผู้ บริ หาร
ระดับกลาง จนถึงผู้ปฏิบัติ จะต้องเข้าใจความหมายและเส้นทางสู่ความเป็นมืออาชีพร่วมกัน แผนต่างๆที่มี
จะต้องนําไปสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เช่น แผนยุทธศาสตร์ของกรม แผนพัฒนาบุคลากร แผนการ
จัดการความรู้ เป็นต้น
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3. เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพ (Ability)
กรมต้องเตรียมความพร้อมขององค์การและบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
รวมถึงการปรับโครงสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรให้มี
พฤติกรรมและทัศนคติที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมีจิตสํานึกในการรักองค์การ นอกจากนั้น ต้องมีการ
ทบทวนบทบาทและภารกิ จ ที่ ค วรทํ า หรื อที่ จํ า เป็ น ต้ องมอบหมายหรื อถ่ า ยโอนให้ ห น่ ว ยงานอื่ น มี ก ารนํ า
เครื่องมือการพัฒนาองค์การมาใช้อย่างจริงจัง
4. กระตุ้นและเสริมแรงให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง (Reinforcement)
ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับจะต้องมีความมุ่งมั่นในการนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์การ มีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเสริมแรงในทางบวกต่อการพัฒนาองค์การและบุคลากรอย่างสม่ําเสมอ อาจสร้าง
กิจกรรมกระตุ้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อการเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้รางวัล การประกวด การ
ให้ทุนการศึกษา เป็นต้น

-------------------------------------------
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เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.moe.go.th/wijai/GG.htm 24 มีนาคม 2554
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ภาคผนวก
• คําสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
• ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 1/2554
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2554
• ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ 2/2554
วันที่ 13 กันยายน 2554
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(สําเนา)
คําสั่งกรมคุมประพฤติ
ที่ ๔๐๗/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
-------------------------------------------------------------------ตามที่กรมคุมประพฤติได้แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมือ
อาชีพ และกําหนดนิยาม กรอบแนวคิดรวมถึงทิศทางการพัฒนากรมคุมประพฤติ นั้น
เนื่องจากกรมคุมประพฤติมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร และมีข้าราชการโอนย้ายไปยังหน่วยงานอื่น
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินการของคณะทํางาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกคําสั่งกรมคุมประพฤติ
ที่ ๖๗ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และแต่งตั้งคณะทํางานขึ้นใหม่ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
๑.
๒.

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ (นางกรรณิการ์ แสงทอง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน

๓.

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

คณะทํางาน

๔.

เลขานุการกรม

คณะทํางาน

๕.

ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

คณะทํางาน

๖.

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะทํางาน

๗.

นางพรประภา แกล้วกล้า

คณะทํางาน

๘.

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คณะทํางาน

๙.

นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา

คณะทํางาน

๑๐.

นางสาวอัญชลี รุ่งสิทธิชัย

คณะทํางาน

๑๑.

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา

คณะทํางานและเลขานุการ

๑๒.

นางสาวสายฝน จันทะพรม

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๓.

นางสาวธมลวรรณ เพ็ญสุข

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
/ ให้คณะทํางาน...
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-๒ให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคมและแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
๒. พิ จ ารณา และให้ ค วามเห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ กิ จ กรรมต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
องค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
๓. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมคุมประพฤติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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กําหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร เอ

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดและการบรรยายเรื่อง “มุมมองของผู้บริหารต่อองค์การมืออาชีพ”
โดย อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

การบรรยายเรื่อง องค์การมืออาชีพ: บทเรียนความสําเร็จ
โดย นายประภาวุฒิ นาควิเชตร ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนายสมชาย ทัพโพชา ผู้จัดการแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในประเทศฝ่าย
วางแผนและรับรองผลิตภัณฑ์

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.

การบรรยายเรื่อง องค์การมืออาชีพ: บทเรียนความสําเร็จ (ต่อ)

๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ น.

การบรรยายเรื่อง การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ยเพื่ อ ระดมความคิ ด โดย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ปั ณ รส มาลากุ ล ณ
อยุธยา อาจารย์ชนิดา อาคมวัฒนะ และอาจารย์วิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง
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วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

การบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ”
โดยนางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย “วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ของกรมคุ ม ประพฤติ โดย ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา อาจารย์ชนิดา อาคมวัฒนะ และอาจารย์วิฑูรย์ พงศ์ศิลาทอง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ น.

แบ่งกลุ่มย่อย “วิเคราะห์ความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ” (ต่อ)

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

วิเคราะห์ความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ (ต่อ)

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๔๕ น.

วิเคราะห์ความเป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติ (ต่อ)
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ”
วันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม อาคาร เอ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่ง

1.

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

อธิบดีกรมคุมประพฤติ

2.

นางกรรณิการ์ แสงทอง

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

3. นางฉลอง อติกนิษฐ
ผู้เชี่ยวชาญ
4.
5.

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายสกนธ์ สุวรรณโมลี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ

นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต

ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขและฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
6.

นายเกษม มูลจันทร์

หัวหน้าสํานักผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

7.

นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

8.

นางสาววรรณา ม่วงสุข

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

9.

นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

10. นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11.

นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์

12. นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

13.

นายพยนต์ สินธุนาวา

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

14.

นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

15.

นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานต่างประเทศ

16. นางสาวสายฝน จันทะพรม
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17.

นายนิวัฒน์ ยศบุญเรือง

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
18.

นางนงเยาว์ เขียวสอาด

19. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ
สํานักงานเลขานุการกรม

ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ผู้อํานวยการกลุ่มงานฝึกอบรม

20.

นางอัญชลี พัฒนสาร

เลขานุการกรม

21.

นางสายทิพย์ แตงเอี่ยม

ผู้อํานวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์

22.

นางชลธารา สุขนิ่ม

ผู้อํานวยการกลุ่มงานการคลัง

23.

นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

24.

นางสาวขวัญเรือน หนูชู

หัวหน้ากลุ่มอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน

25. ว่าที่ร้อยตรีจํานงค์ แก้วมาดีงาม รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมคุมประพฤติ
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
26.

นางอรพินธ์ สุวัณณปุระ

ผู้อํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

27.

นายโกเมน รอดโกมิล

ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริการสังคม

28. นายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์
กองแผนงานและสารสนเทศ
29.

นางแก้วตา ชัยมะโน

30. นายอนันต์ สุรพัฒน์
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายชุมชน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล

31.

นางกรกช นาควิเชตร

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ

32.

นางประไพพร เมธาภรณ์พงศ์

ผู้อํานวยการกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

33. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
34.

นางพรประภา แกล้วกล้า

ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

35.

นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ

ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

36.

นายเจษฎา พุ่มจันทร์

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

37. นางสาวอัญชลี รุ่งสิทธิชัย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
38.

นายมณฑล แก้วเก่า

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญา

ตําแหน่ง

39. นางสาวสายพิณ โพธิ์ทองคํา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระนครเหนือ
40. นางยุพา เจริญวงศ์
สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

41. นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
42. นางสาวจิราพร บุญชูวงศ์
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

43. นางสาวอัจฉรา ทองตัน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
44. นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
45.

นางธารินี แสงสว่าง

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ”
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุวรรณา สุพงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอรณิชา โฉมวัฒนา
เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร
นางสาวธมลวรรณ เพ็ญสุข
พนักงานคุมประพฤติ
นางเกศินี สกุลทับ
นักวิชาการโสต
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การบรรยายเรื่อง “มุมมองของผู้บริหารต่อองค์การมืออาชีพ”
โดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
การพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงขององค์ กรนั้ น นั บ ว่ า เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของกรมคุ ม ประพฤติ งานคุ ม
ประพฤติ ทั่ ว โลกจะเจอสภาพปั ญ หาที่ เ หมื อ นกั น อย่ า งหนึ่ ง ก็ คื อ ปริ ม าณคดี แ ละปริ ม าณงานที่ ล้ น มื อ อยู่
ตลอดเวลา และทั่วโลกมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงงานทางด้านคุมประพฤติอยู่เสมอ เครื่องมือที่จะทํา
ให้กรมคุมประพฤติปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้กรมยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เต็มที่
2. การบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ควรนํามาปรับให้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน
3. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization พนักงานคุมประพฤติ มีทักษะ
ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของนิยามความหมาย ขอบเขต
ในการสกัด Best practice ออกมา
4. การปรั บ โครงสร้ า งขององค์ ก ร โครงสร้ า งในที่ นี้ ห มายความว่ า การพั ฒ นาเพิ่ ม ระดั บให้
ผู้อํานวยการ มุ่งหมายให้เป็นแรงจูงใจ เชิงขวัญและกําลังใจ รวมถึงค่างานและความชัดเจนในการทํางานที่มาก
ขึ้นด้วย ให้รองรับกันได้ก็อยู่ในระดับผู้อํานวยการเท่านั้น โดยจะยังไม่ลงลึกถึงพนักงานคุมประพฤติทั้งหมด
5. การสร้างกรมคุมประพฤติ เป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กรซื่อตรง ซึ่ง
มุ่งเน้นในเรื่องความโปร่งใสในการทํางาน โดยกรมฯมีวิสัยทัศน์ว่า “เป็นมืออาชีพ ในการป้องกันสังคม โดยการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ.2557” ซึ่งคําที่มีความหมายสําคัญ
คําแรกก็คือคําว่า “มืออาชีพ” คําที่สองที่มีความหมายสําคัญก็คือคําว่า “ป้องกันสังคม” คําที่สามก็คือคําว่า
“การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน” และคําที่สี่คือคําว่า “อย่างยั่งยืน” ซึ่งสี่คํานี้เป็นเครื่องมือเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารและการทํางานร่วมกันในกรมคุมประพฤติ
ในการนี้อยากให้เน้น คําว่า “มืออาชีพ” ซึ่งมีนักคิดท่านหนึ่งได้ให้ความหมายของคําว่า “มือ
อาชีพ” โดยใช้หลัก 3I คือ
1. Identity เวลาจะมองอะไรสักอย่าง ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่า ตัวตนของมันคืออะไร รับรู้ไว้ก่อน ว่า
มันคืออะไร
2. Integration เป็ นการเชื่อมโยงหรือบูร ณาการ ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ โดดเดี่ ยวมัน จะต้ องไป
เชื่อมโยงอะไรอยู่เสมอ เพราะทุกอย่างเป็นระบบภายใต้กฎธรรมชาติ อยู่ภายใต้ความเป็นระบบ เพราะการที่จะ
ทําความเข้าใจอะไรจะต้องเชื่อมโยงให้ได้
3. Imagine จะต้องมีจินตนาการก่อนว่าทั้งสาม I นั้น จะเป็นไปได้ทั้งสาม I หรือไม่ จะต้อง
ชัดเจนขึ้น ในแต่ละเรื่องขอให้มีสาม I ดังกล่าวนี้
เมื่ อกล่ าวถึ งคํ า ว่า “มืออาชี พ” ต้ องศึ กษาความหมาย คุ ณค่า และทิศทาง “ทักษะ” ในการ
ทํางาน ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และเมื่อพูดถึงสมรรถนะหลักของการทํางาน สิ่งเหล่านี้ วนเวียนอยู่กับการ
รับรู้ของพนักงานคุมประพฤติโดยตลอด เพียงแต่เรายังไม่สามารถเชื่อมโยงได้และไม่สามารถจินตนาการได้ว่า
ทักษะที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ก่อนเกิดกรมคุมประพฤติและจนเกิดกรมคุมประพฤติขึ้นในปี 2522 นั้น พนักงานคุม
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ประพฤติรุ่นที่ 1 เกิดขึ้นมาโดยการสะสมประสบการณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมในที่นี้ทุกคน เป็นผู้มีทักษะและ
เชี่ย วชาญมาก ดั งนั้ น จึงอยากให้เ ชื่อมโยงระบบงานยุติ ธรรมเข้า กับ วิสั ยทัศน์ของกรมฯ ที่ว่ า “แก้ ไขฟื้น ฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน ป้องกันสังคม”
ความเป็นมืออาชีพ หมายถึง การพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
การเป็นมืออาชีพนั้น ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ในการนี้ อยากให้บุคลากรลองมอง
ว่าตั้งแต่วันที่เข้ามาจนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาตนเองหรือหรือไม่ และสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานใน
อนาคตอย่างไร ปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่ความเป็นมือ
อาชีพ คือ
1. การประเมินตนเอง และ การยอมรับการวิพากษ์
2. การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน
3. ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ตั้งแต่มีวิสัยทัศน์กรมคุมประพฤติมาเมื่อประมาณต้นปี อยากให้มุ่งเน้น และให้ความสําคัญในการ
ตีความคําว่า “ป้องกันสังคม” และ “การแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน” ระบบการประเมินบุคลากรกรมคุมประพฤติ
การของบประมาณ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้ตรวจการ มีความเป็นมืออาชีพ ที่มุ่งต่อประสิทธิภาพหรือไม่ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา การเรียนแบบ Comparative หรือ การเรียนรู้และเริ่มเรียนรู้กันได้ตลอด และการเรียน
แบบเปรียบเทียบนับเป็นสิ่งที่ดี และมีคุณค่าที่สุด ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการริเริ่มและจุดประกายองค์ความคิดของ
มนุษย์ที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยการที่องค์การจะเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพได้นั้น บุคลากรในองค์กรจะต้องเป็น
ผู้ที่มีความเป็น Professionalism หากปฏิบัติได้ทั้งสองประการนี้ จะสามารถไปสู่องค์การคุณภาพได้ จากนั้น
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้คิดค้นและหาแนวทางที่จะนําองค์การไปสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้เป็นโมเดลของการ
เป็นมืออาชีพของกรมคุมประพฤติได้อีกสามโมเดลคือ
1. Resource Intervention สามารถนํามาปรับใช้ในภารกิจ สงเคราะห์ในกรมคุมประพฤติได้
เช่น การให้เงินไปเป็นในช่วงสั้นๆ ช่วยเหลือแบบหาทุน และทรัพยากรให้
2. Special work เน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) อย่างจริงจัง ที่เห็นชัดเจนคือที่
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว เป็นต้น
3. Administrative Intervention มุ่งเน้นการควบคุมเป็นหลัก เช่นการควบคุมโดยการนําเอา
เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วย แบ่งประเภทผู้ถูกคุมกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน
โดยสรุปแล้ววิธีคิดของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังติดตาม และ
เน้นการควบคุมเป็นหลัก มากกว่าการให้ความช่วยเหลือและการบําบัด นี่คือพลวัตขององค์กร พลวัตมืออาชีพที่
เปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การทํางานที่มีประสิทธิภาพ

-----------------------------------------
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การบรรยาย หัวข้อ ความเห็นที่ให้องค์กรของเราเป็นมืออาชีพ
โดย นางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรจะมองในลักษณะของการทํางาน หรือพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ความเชี่ยวชาญ ชํานาญเป็นภารกิจบางอย่างซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะตัวบุคคลนั้น ในมิติความเป็นมืออาชีพของ
กรมคุมประพฤติ คือการมองที่มีอยู่ 2 ลักษณะ การที่พนักงานคุมประพฤติเป็นมืออาชีพและการที่องค์กรเรานั้น
เป็นมืออาชีพ ซึ่งในทั้งสองส่วนนี้มันจะต้องเกื้อกูลกัน
การที่องค์กรจะเป็นมืออาชีพได้ก็ต้องมาจากพนักงานคุมประพฤติมีความเป็นมืออาชีพ ในการมอง
ความเป็นมืออาชีพต้องมองตามเป้าหมาย คือ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในเรื่องของความรู้ ต้องไปมอง
ตั้งแต่คนที่จะเข้ามาเป็นพนักงานคุมประพฤติ ว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ในการนี้ต้องมองถึง
ภารกิจของกรมคุมประพฤติว่า เคยทําอะไรมาก่อน จึงจะเห็นภาพว่าองค์กรกับบุคลากรต้องไปด้วยกัน เช่น
พันธกิจทางด้ านสืบเสาะและพินิ จ การควบคุมสอดส่ องและการแก้ ไขฟื้ นฟู และการเข้ าถึงชุมชน ต้องการ
พนักงานคุมประพฤติที่มีคุณสมบัติอย่างไร
ลักษณะความเป็นมืออาชีพ
1. ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ควรมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และมีสมรรถนะตามที่ต้องการ
จากที่ผ่านมาสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ ยังไม่ได้มีสมรรถนะเฉพาะตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติ
จึงมี ความจํ า เป็ น ในการที่ จ ะต้ องมากํ าหนดทั กษะ สมรรถนะในการทํ า งานการแสวงหาข้ อเท็ จ จริ งกับ การ
สอดส่องแก้ไขฟื้นฟูและการได้รับความร่วมมือจากชุมชน ส่วนใหญ่เป็นการใช้สมรรถนะที่ต่างกัน
2. คุณสมบัติ ต้องมีการกําหนดคุณสมบัติของพนักงานคุมประพฤติด้านการศึกษา อันจะนํามาซึ่ง
ความรู้ในงาน ที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี รวมไปถึงระบบวิธีการสรรหาด้วย
3. ความชํ า นาญในงาน เมื่ อ บุ ค ลากรมี ค วามรู้ แ ล้ ว ต้ อ งมี ค วามชํ า นาญในงาน ทั้ ง นี้ ต้ อ งมี
กระบวนการในการให้ความรู้ อบรม และมีการสอนงาน มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
4. ความนิ่ ง ปราศจากอคติ พนั กงานคุ ม ประพฤติ ต้ องไม่ มี ค วามรั ก ชอบส่ ว นตั ว ไม่ เ ห็ น แก่
ประโยชน์ส่วนตน ต้องมีฉันทาคติ ต้องนิ่งต่อการที่จะจัดการต่อความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองได้
5. การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานได้ตามประสบการณ์ พนักงานคุมประพฤติเองก็ต้องมีวิธีการ
ทํางานที่เป็นเทคนิคพิเศษ โดยสั่งสมจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
6. ต้องมีจรรยาบรรณ และองค์กรกํากับดูแล กรมฯมีเรื่องของการพัฒนาองค์กร และค่านิยม ซึ่ง
จะเป็นตัวกํากับดูแลทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่เราได้ยึดถือยึดมั่น ทําให้องค์กรหรือพนักงานคุม
ประพฤติได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเที่ยงธรรมเพื่อให้บริการต่อผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สมกับที่ประชาชน
คาดหวัง
7. ผลงานมี มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับ ความเป็น มืออาชี พต้องได้รับ การยอมรั บจากสั งคม
ผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ
ความเป็นมืออาชีพกับ PMQA มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของการพัฒนาองค์กร ดังนี้
หมวดที่ 1 การนําองค์กร การกําหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร การที่ผู้บริหารมีความสนใจ
ในเรื่องของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การให้ความสําคัญในการให้บริการตามพันธกิจที่ได้กําหนดขึ้นให้คนทั้ง
องค์กรเข้าใจว่ามีความเป็นมายังไงและบริการที่ดีเป็นอย่างไร ก็เป็นส่วนสนับสนุนความเป็นมืออาชีพในองค์กร
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หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จากการอบรมของกพร. จะเห็นว่ากลุ่มผู้บริหารของประเทศ
ไทยยังไม่มีความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ว่าที่ทําๆอยู่ทุกวัน มาจากการร่วมงานที่แท้จริงขององค์กรหรือไม่ บาง
ทีผู้บริหารเองคิดอยากทําโครงการใดก็ทําโดยไม่คํานึงถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็
ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสาเหตุว่าสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นจากสาเหตุใด และเมื่อหาต้นเหตุของปัญหา ต้องหา
วิธีการแก้ไขด้วย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือต้องกลับไปมองถึงสาเหตุและวิธีการที่มีความคุ้มค่า
มากที่สุด โดยนํามาทําก่อน ต้องเชื่อมโยงโอกาสวิกฤต หรือรายละเอียดภายนอก หากเป็นกรอบของกรม อาจ
เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ เหล่านี้มีความเชื่อมโยงกัน หากไม่มีการบริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ ทําให้
สิ่งที่ทําไปนั้นสูญเสียมาก อาจจะคุ้มค่าตรงได้จัดกิจกรรม แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ควรจะเป็น ถ้าจัดการกิจกรรม
ต่างๆที่หน่วยงานเราทําโดยการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ได้ ก็จะทําให้เกิดความคุ้มค่าในเม็ดเงินที่เสียไป
หมวดที่ 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย กรมต้องให้บริการในฐานะที่เรา
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพันธกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้ตามกฎหมาย ตามหลักการที่ควรจะเป็นที่จะต้องมีการกําหนดกัน
เอาไว้ซึ่งมาจากหมวดที่ 1 กับลักษณะที่สําคัญขององค์กรของเราซึ่งจะต้องมีความสัมพันธ์กัน
หมวดที่ 4 การจัดการข้อมูล การจัดการรวบรวมข้อมูล จะสะท้อนให้เห็นว่าในอนาคตกรมฯควร
ดํ า เนิ น การไปในแนวทางหรื อ ทิ ศ ทางใด ดั ง นั้ น ต้ อ งมี ก ระบวนการจั ด การข้ อ มู ล ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถิติ และการวิเคราะห์วิจัย นับเป็นส่วนที่มีความสําคัญแล้วก็มีกระบวนการในการจัดการความรู้
ด้วย เพราะองค์กรเราต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล องค์กรจะอยู่ไม่ได้เลยหากไม่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และต้องใส่ใจความรู้สึกว่าบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร อยากได้อะไร เพราะว่าเขาไม่ใช้เครื่องจักรเขามีชีวิต
ต้องมีความสุขในการทํางาน มีความสุขในชีวิตครอบครัว ความสุขก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้วย ระบบของ
การทํา Career path ทําให้คนเห็นความก้าวหน้า สมรรถนะและผลของการปฏิบัติงาน ทําดีก็ต้องได้ดีเหนื่อย
ยากก็ต้องได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่า อันนี้เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาคนในองค์กรซึ่งก็ถือว่าสําคัญที่สุดเลย
จากการสร้างความผาสุกบุคคลภายในองค์กรของเรา เรื่องสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ
หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ เป็น ส่ว นที่สํ าคั ญในการจัด การกระบวนการทั้งที่ เป็ น
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนซึ่งก็สําคัญคู่กัน ถ้าให้ความสําคัญกับกระบวนการใดกระบวนการ
หนึ่งก็จะทําให้มีปัญหา อย่างเช่นปัจจุบันที่กรมฯมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากมีการอบรมเฉพาะพนักงานคุม
ประพฤติค่อนข้างมาก แต่การดูแลระดับธุรการมีน้อย
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ ในมิติด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพและด้านการพัฒนา
องค์กร เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกัน
โดยสรุ ป ก็ คือ เรื่ อ งของความเป็ น มื อ อาชี พ นั้ น ก็ ค งต้ อ งมองในเรื่ องของการเป็ น พนั ก งานคุ ม
ประพฤติซึ่งเป็นสายงานหลัก เพราะฉะนั้นจึงสําคัญทั้งทางด้านบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ และก็เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นมืออาชีพด้วย ซึ่งในทางส่วนตัวแล้วก็ไม่เห็นตัวอื่นที่ให้ความสําคัญเท่ากับPMQA แต่กรมฯเองก็ต้อง
ตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางไหนให้ดีที่สุด และไม่ควรที่จะสับสนว่าเราจะทําอะไรกันแน่ เนื่องจากเห็นว่าทุก
อย่างดีทั้งนั้น
--------------------------------------------
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การบรรยาย หัวข้อ “องค์การมืออาชีพ : บทเรียนความสําเร็จ”
โดย คุณประภาวุฒิ นาควิเชตร ผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณสมชาย ทัพโพชา
ผู้จัดการแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในประเทศฝ่ายวางแผนและรับรองผลิตภัณฑ์
วิทยากรจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด
คุ ณประภาวุ ฒิ นาควิ เ ชตร ได้ กล่ า วแนะนํ า บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จํ า กั ด ว่ า
ปัจจุบัน จากการตอบรับอย่างดียิ่งของลูกค้า ที่มีต่อรถอเนกประสงค์ ฟอร์จูนเนอร์ และรถกระบะ ไฮลักซ์ วีโก้
ทําให้บริษัท โตโยต้าตัดสินใจย้ายฐานการผลิตจากโรงงานปัจจุบัน ไปยังโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้าน
โพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นฐานการผลิตสําคัญ สําหรับรถกระบะ และรถอเนกประสงค์ในในโครงการ IMV โดย
โรงงานบ้านโพธิ์เป็นโรงงานใหม่ล่าสุด ของเครือข่ายโรงงานโตโยต้าในประเทศไทย เริ่มทําการผลิตครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โดยทําการผลิตเพื่อการส่งออกไปยัง ๑๑๔ ประเทศทั่วโลก ซึ่งการย้ายสายการผลิตในครั้งนี้ เป็น
การพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาด
ต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทโตโยต้า จะมีการปลูกฝังหลักการทํางานที่เรียกว่า “TOYOTA WAY” หรือวิถีโตโยต้า
ให้แก่พนักงาน โดยหลักการทํางานของบริษัท โตโยต้า จะให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานมา
เป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือคุณภาพของสินค้า และสุดท้ายคือ ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมชาย ทัพโพชา ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย
จํากัด พร้อมทั้งนําเสนอแนวคิดเรื่อง วิถีโตโยต้า หรือ TOYOTA WAY ซึ่งเปรียบเสมือน DNA ของบริษัท โต
โยต้าฯ DNA ในที่นี้หมายถึงค่านิยมร่วม ที่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของโตโยต้า ซึ่ง
พนักงานทุกระดับ ทุกภูมิภาค และบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจได้รับทราบความคาดหวัง และนําไปประยุกต์ใช้
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายเดียวกันตามที่กําหนดไว้
วิถีโตโยต้า (TOYOTA WAY) ถูกนํามาใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2501 ประกอบด้วย 2 เสาหลัก คือ การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ การยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (Respect for
People) ซึ่งทางโตโยต้าไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่ และปรับปรุงองค์กรอยู่เสมอ โดยใช้วิธีการผลักดันความคิดและ
ความพยายาม โตโยต้าให้ความสําคัญและเคารพบุคลากรและเชื่อว่าความสําเร็จของธุรกิจของเราสร้างขึ้นจาก
ความพยายามของทุกคนและการจัดการทีมงานอย่างดี คาดหวังว่าสมาชิกทีมงานของโตโยต้าในทุกๆระดับ จะ
ใช้คุณค่าสองอย่างดังกล่าวนี้ ในการทํางานและการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละวัน
หลักสําคัญของ TOYOTA WAYมีหัวใจสําคัญ 5 ประการ ได้แก่
1) ความท้าทาย (Challenge)
2) ไคเซ็น (Kaizen)
3) เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
4) การยอมรับนับถือ (Respect)
5) การทํางานเป็นทีม (Teamwork)
ความท้าทาย (Challenge) คือ สร้างวิสัยทัศน์ระยะยาว ชนะสิ่งท้าทายด้วยความกล้าหาญและ
ความคิดสร้างสรรค์เพื่อทําให้ความฝันของเราเป็นจริง สร้างคุณค่าโดยผ่านการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
การบริการ จิตใจที่ชอบการท้าทาย ทัศนะที่มองการณ์ไกล และการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในการตัดสินใจ บริษัท
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โตโยต้าจะปรับปรุงการประกอบธุ รกิจ อย่างต่อเนื่ อง ผลักดั นการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ และการสร้า ง
วิวัฒนาการใหม่ๆ
ไคเซน (Kaizen) คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและผลักดันนวัตกรรมใหม่ และวิวัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา ไคเซนประกอบด้วย การมีจิตสํานึกในการไคเซ็น และมีความคิดในเชิงนวัตกรรม การสร้างระบบ
งานและโครงสร้างที่เกื้อกูลกัน มีการลดต้นทุนและการสูญเสียต่าง ๆ และ การส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ การทําไคเซนนั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการปรับปรุง เพราะ ไคเซน ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยน
ทุกอย่างใหม่หมด เพียงแค่ปรับปรุงบางจุดเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํางานง่ายขึ้นและผู้รับบริการสะดวกขึ้น
เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu) คือ การไปยังแหล่งข้อมูลเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง ทําให้
สามารถ ตั ดสิน ใจได้ ถูกต้อง สร้ างความเป็ นฉัน ทามติ และบรรลุเป้า หมายอย่า งรวดเร็ว เก็น จิ เก็ นบุต ซึ
(Genchi Genbutsu) ประกอบด้วยการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การสร้างฉันทามติที่
มีประสิทธิภาพ และการมีพันธะสัญญาสู่ความสําเร็จ ซึ่งหลัก Genchi Genbutsu นี้ สามารถนมาประยุกต์ใน
ระบบการทํางานของกรมคุมประพฤติได้เป็นอย่างดี
Genchi Genbutsu มีหลักพื้นฐานคือ การไปให้ถึงที่จริงและเห็นของจริง คือ Go to see หรือ
Go and see เพื่อให้รู้ต้นเหตุของปัญหาจริง ๆ เช่น ผู้บริหารโตโยต้าจะต้องเดินทางไปพบพนักงาน ด้วยตนเอง
เพื่อให้เห็นปัญหาข้อเท็จจริง และจะได้พูดคุยกับต้นตอปัญหา เพื่อสร้างฉันทามติ การรับรองรับรู้ร่วมกันได้
นอกจากนี้ การเดินทางไปพบพนักงานด้วยตัวเอง ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของโตโยต้า สามารถให้ความรู้แก่
พนักงาน ด้วยการยอมรับนับถือ (Respect)
การยอมรับนับถือ (Respect) คือ การเคารพและให้การยอมรับผู้อื่น รวมทั้งพยายามทุกวิถีทาง
เพื่อ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน แสดงความรับผิดชอบ และปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน การยอมรับนับถือ (Respect) ประกอบด้วย การเคารพผู้ถือหุ้น , ลูกค้า , พนักงาน , คู่ค้าทางธุรกิจ , สังคม
การไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในระหว่างตัวผู้นําและสมาชิกในทีม และการ
สื่อสารอย่างจริงใจต่อกัน การยอมรับนับถือมีหลักพื้นฐาน คือ Respect to people หมายถึง การยอมรับว่า
ทุกคนเท่าเทียมกัน โดย โตโยต้าพยายามรณรงค์ให้มีการไว้วางใจ นับถือ ยอมรับผู้อื่น มีความรับผิดชอบซึ่งกัน
และกัน
การทํางานเป็นทีม (Teamwork) คือ การกระตุ้นบุคลากรและการเจริญเติบโตในสายอาชีพ
แบ่งปันโอกาสในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดสําหรับรายบุคคลและทีม การทํางานเป็นทีม
(Teamwork) ประกอบด้วย การมีพันธะสัญญาในเรื่องการให้การศึกษาและการพัฒนา การเคารพในความเป็น
ปัจเจกชน การตระหนักถึงการรวมพลังภายในทีมเพื่อให้ทีม แข็งแกร่ง
การบริหารงานภายใน บริษัท โตโยต้า จะมีการโยกย้ายทุกปี ในทุกหน่วยงาน ฤดูการ โยกย้ายจะ
อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งมีผลดีต่อการทํางานคือ จะมีคนจากส่วนงานอื่นหมุนเวียนเข้ามาทํางานตลอดเวลา
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ความชํานาญระหว่างกัน และคนที่โยกย้ายไปทํางานหลายส่วนงานจะ
สามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้น และที่สําคัญคือจะสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้ง่าย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดี
ของการสร้างทีมงาน ทั้งนี้ แม้จะมุ่งเน้นความสําเร็จของทีมเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็จะสนใจและให้
ความสําคัญกับปัจเจกบุคคลในทีมงานด้วย มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการทํางานเป็นทีมและยังช่วยให้ปัจเจก
บุคคลรู้จักซึ่งกันและกันด้วย การทํางานใน โตโยต้า เมื่อเกิดปัญหา จะไม่ถามว่า “ใครเป็นคนทํา” แต่จะถามว่า
“เพราะอะไร” เนื่องจากเน้นการทํางานเป็นทีม จะไม่โทษรายบุคคล
70

ดังกล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า โตโยต้า ให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องตามหลัก
ไคเซน ซึ่งตรงกับที่ อธิบ ดีกรมคุ มประพฤติกล่าวในการเปิด การประชุมข้างต้นว่ า กรมคุมประพฤติ ต้องเป็ น
องค์กรที่มีการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง
ขั้นตอนการทํา Kaizen ตามแบบ PDCA
PDCA หรือ (Plan-Do-Check-Act) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพ และ
คุณภาพของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ วางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรม ส่งผลให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น PDCA คือ การดูปัญหา วางแผนหาวิธี
แก้ปัญหา ทดลอง แล้วตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่ ถ้าเป็นวิธีที่ดีก็นําไปใช้ รถยนต์ที่ผลิตออกมาจะมีการทํา
ไคเซน กันทุกวัน คือปรับปรุงไปเรื่อย ๆ รายละเอียดชิ้นส่วน จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ภายหลังจากมีการ
ทดลอง ทดสอบแล้ว พบว่าอะไรที่ทําให้ดีขึ้น ก็จะปรับปรุง
นอกจากนี้ โตโยต้า ยังมีการส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร โดยมีการจัดกิจกรรม Idea Contest
ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานความคิดของพนักงานในองค์กร โดยมีการจัดเวทีให้นําเสนอผลงาน
Toyota Production System (TPS) คือระบบการผลิตของ โตโยต้า ที่ยึดหลักการผลิตโดย
ไม่มีของเหลือ หลักการนี้มีจุดประสงค์คือผลิตเฉพาะสินค้าที่ขายได้เท่านั้น โดยจะผลิตรถยนต์คุณภาพดี และ
ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ํากว่า Toyota Production System (TPS) เป็นการลดต้นทุนในการผลิต โดยมองว่า
การผลิตโดยมีสินค้าใน Stock ถือว่าเป็นต้นทุน จึงต้องผลิตโดยไม่ให้มี Stock เหลือ เพื่อให้เป็นการผลิตโดยไม่
มี ต้ น ทุ น หลั ก การดั ง กล่ า วทํ า ให้ Toyota
มี ต้ น ทุ น การผลิ ต ต่ํ า โดยจะใช้ วิ ธี ก ารหลั ก ๆ คื อ
- Just-In-Time คื อ ทั น เวลาพอดี หมายถึ ง ทํ า งานให้ พ อดี เ วลา วางแผนให้ ดี เตรี ย มการให้ พ อดี
JIDOKA
คื อ การควบคุ ม ตั ว เองโดยอั ต โนมั ติ หมายถึ ง ในทุ ก ๆ กระบวนการต้ อ งมี ก าร
ควบคุมคุณภาพ เนื่องจากในการผลิตของ TOYOTA หากพนักงานผลิตในจุดของตนเองไม่ทันกับการไหลของ
สายพานการผลิต ก็สามารถหยุดสายพานการผลิตได้เพื่อทําให้ทัน แต่การหยุดสายพานการผลิตจะก่อให้เกิด
การสูญเสีย ดังนั้น จึงต้องมีระบบการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดที่จะนําไปสู่การหยุดสายพานการผลิต
Toyota Business Practice (TBP)
1. ลูกค้าเป็นอันดับแรก สํานึกและปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
2. ยืนยันเป้าหมายของการทํางานของตนเองอยู่เสมอ ต้องตั้งคําถามกับจุดประสงค์การทํางาน
รวมทั้งค้นหาคําตอบด้วยตนเอง
3. ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ คือ ควรตระหนักว่าท่านเป็นบุคคล
สําคัญในงานที่รับผิดชอบ
4. การควบคุมด้วยสายตา คือ สร้างระบบการควบคุมด้วยสายตา และทําความเข้าใจปัญหาแก่
พนักงานทุกคน ความแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จําเป็นในเวลาอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาตามข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
6. คิดและปฏิบัติอย่างมุ่งมั่น โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบและมุ่งมั่นเพื่อความสําเร็จ
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7. ลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ตามเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
8. ปฏิบัติตามกระบวนการตามลําดับโดยไม่ข้ามขั้นตอน และยึดมั่น
9. สื่อสารอย่างรอบคอบและทั่วถึง คือ ทําการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างทั่วถึง
และเปิดเผย ทั่วทุกฝ่ายอย่างถ่องแท้
10. ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ขอความร่วมมือจากสมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มเติมความรู้และความเชี่ยวชาญรวมไปถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ของกลุ่มอย่างสูงสุด

---------------------------------------
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การบรรยายเรื่อง การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การที่กรมคุมประพฤติจะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้นั้น ต้องมี Output และ Outcome
Output ได้แก่
1. การแก้ไข บําบัดฟื้นฟูผู้กระทําผิด
2. การบังคับใช้กฎหมาย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
Outcome ได้แก่
1. คืนคนดีสู่สังคม
2. สังคมมีส่วนร่วม
3. เป็นที่ยอมรับ
ดังกล่าวมานี้ ยังไม่รวมถึงฝ่ายงานสนับสนุน เช่น การเงิน การคลัง และธุรการ เป็นต้น กรมคุม
ประพฤติ มีค่านิยมที่สําคัญ คือ ต้องซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม และมีวัตถุดิบของการเป็นมืออาชีพ คือต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ มีความศรัทธา ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และรักการให้บริการ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทํางานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนและพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง จากค่านิยมร่วมนั้นหมายถึงค่าของงานที่ต้องทํา อยู่ภายใต้เงื่อนไข คืองานมีมากขึ้น ยาก
ขึ้น และต้องทํางานอย่างโปร่งใส
มืออาชีพ มีความหมายดังนี้
1. มืออาชีพ คือผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องอาศัยการศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะ
2. มืออาชี พ คือผู้ ที่ได้รั บการศึ กษามาอย่ างดี มักมี เงิ นเอนประจํา ที่ค่อนข้ างดี มีอิส ระในการ
ทํางาน ซึ่งมีความท้าทายต่อสติปัญญา และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กล่าวคือ คําว่ามืออาชีพ หมายถึง การทํางานที่ต้องใช้ทักษะ ความชํานาญ ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ใช้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย รู้และเข้าใจหลักการต่างๆ ต้องมีค่านิยมหลักการ ไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว
1.
2.
3.
4.

การที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพอาชีพในกรมคุมประพฤติขึ้นมาต้องมีความคิดที่ชัดเจน คือ
Training ต้องมีการศึกษาอบรมมาอย่างดี โดยอาจมีทั้งการศึกษา อบรม และการฝึกงาน
Intellectualism ใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นหลักในการทํางาน
Autonomy เป็นงานที่มีอิสระ ซึ่งงานอิสระนั้นหมายถึงต้องควบคุมตนเองโดยจริยธรรม
Judgment ปฏิบัติงานโดยใช้ดุลยพินิจ สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ โดยต้องตั้งอยู่บน
ฐานความรู้อย่างถูกต้อง
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5. Independence เป็นการทํางานแบบอิสระอีกแบบหนึ่ง อาจทํางานโดยลําพัง และคิดเป็นค่าบริการ
หรืออาจจะทําเป็นเงินส่วนหนึ่งของโครงการก็ได้
6. Service ใช้ความสามารถที่มีในการทํางานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนตนน้อยที่สุด
หรือไม่คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนเลย
7. Dedication การอุทิศตนให้กับงานและองค์การ
8. Pride ต้องทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจในผลงาน คุณภาพของงาน
ทั้งหมดนี้ คือความหมายทางด้านวิชาการ แต่ในกรมคุมประพฤติ ต้องหาความหมาย ที่เป็น
ความหมายเฉพาะของกรมคุมประพฤติ ทําอย่างไรจะให้เกิดความเป็นมืออาชีพได้ การที่จะเป็นมืออาชีพได้
หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ๓ ประการ คือ
1. การยอมรับทางสังคม คือ สังคมให้การยอมรับว่ากรมคุมประพฤติมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งการที่
จะทําให้สังคมยอมรับได้นั้น มีอยู่หนทางเดียว ก็คือ ต้องมีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์
2. มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์กระบวนการต่างๆ โดยต้องเป็นการทํางานที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ
3. บุคลากร ต้องผ่านการฝึกอบรมในระดับที่ยอมรับได้ และต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การที่จะได้ผลลัพธ์ของงานออกมา คือ คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน และสังคมก็จะได้ศรัทธาและ
เป็นที่ยอมรับว่าเป็นมืออาชีพจะทําสิ่งนั้นได้ก็คือ
1. ผลผลิตต้องดี
2. ภาพลักษณ์ต้องสร้างไปพร้อมกัน
3. กระบวนการในเรื่องของแนวการปฏิบัติงานต้องเขียนออกมาเป็นคู่มือ
4. ดุลยพินิ จ งานกรมคุมประพฤติ จําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ จึ งต้องมี หลักเกณฑ์ที่ชัด เจน เพื่อเป็ น
แนวทางในการใช้ดุลยพินิจ
5. ทรัพยากรบุคคล บุคลากรกรมคุมประพฤติ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีจริยธรรม
6. ขวั ญ และกํ า ลั งใจ การเป็ น มื ออาชี พ จํ า เป็ น ต้ องมี ขวั ญ และกํ า ลั งใจในการทํ า งานที่ เ หมาะสม
มิฉะนั้น อาจเกิดปัญหาทุจริตในการทํางาน
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มืออาชีพต้องการปัจจัยสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร จําเป็นอย่างมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน
หลักการทํางานของกรมคุมประพฤติที่ดีคือการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ทั้งนี้ต้องมีการจําแนกความ
เสี่ยงต้องหาสาเหตุได้ ต้องแก้โดยใช้ความรู้เฉพาะ ต้องดําเนินการเป็นธรรม ต้องมีมาตรฐานชัดเจน ผลลัพธ์ที่
ตามมา ก็คือ
1. การกระทําผิดซ้ําลดลง
2. ผู้ผ่านการคุมประพฤติเป็นพลเมืองดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเมืองดีด้วย
3. สังคมมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการคุมประพฤติ Community trend
4. สังคมเชื่อมั่น ต่อกรม
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5. องค์กรข้างเคียง เช่น ศาล ฯลฯ ให้การยอมรับ
6. การลดอาชญากรรม และยาเสพติดในสังคม
7. สังคมสงบสุข
ในการนี้ วิทยากรได้ทําการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. นิยามความหมาย แก้ไขบําบัดฟื้นฟู
2. การบังคับใช้กฎหมาย
3. การมีส่วนร่วม
1.
2.
3.
4.

โดยวิทยากรได้กําหนดแนวทางในการทํา Work Shop โดยยกตัวอย่าง ดังนี้
นิยามความหมาย ตัวชี้วัด ความสําเร็จในปี 2557
กําหนดกระบวนการทํางานแนวทางการปฏิบัติงานแต่ละด้าน เช่นการทําคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อไปสู่
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน และต้องมีดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
กลไกการกํากับดูแล การรักษามาตรฐาน จรรยาบรรณ รวมถึงเรื่องขวัญกําลังใจ และปัจจัยอื่นๆ เช่น
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
การรับรองหน่วยงาน จะมีการรับรองเป็นเฉพาะ หรือต้องผ่านการอบรม ถึงจะได้ประกาศการเป็น
พนักงานคุมประพฤติมืออาชีพ และสามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้ ซึ่งการรับรองหน่วยงานต้องมีการ
รับรองจากหน่วยงานในประเทศไทย เช่น การรับรองมาตรฐานการจัดการ PMQA หรือ ISO เป็นต้น

ในการทํา Work Shop กระบวนการทํางานของในแต่ละกลุ่ม เรื่องของกลไกการกํากับดูแล
มาตรฐาน จะทําให้เห็นว่างานแต่ละด้านขาดเหลืออะไรบ้าง ที่จะทําให้เราเป็นมืออาชีพ
ความเป็นมืออาชีพ เป็นลักษณะของการทํางาน หรือพฤติกรรมที่มีความเชี่ยวชาญและช่ําชอง
มองได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นองค์กรมืออาชีพ สองส่วนนี้ต้องเกื้อกูลกัน
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ กล่าวคือองค์กรกับบุคลากรต้องมีความสอดคล้องกันในเรื่อง
ภารกิจ สืบเสาะ พินิจ การมีส่วนร่วมในชุมชน
ทั้งนี้ ความเป็นมืออาชีพต้องเกี่ยวพันกับ PMQA ด้วยเช่นกัน เช่นการนําองค์กร วิสัยทัศน์ มีการ
กําหนดวัตถุประสงค์ ภารกิจ หากประสบความสําเร็จก็เป็นส่วนสนับสนุนให้องค์กรเป็นองค์กรมืออาชีพ การ
พัฒนาความเป็นมืออาชีพ เป็นเรื่องเดียวกับ PMQA ถ้าจะเป็นมืออาชีพ outcome มีองค์ประกอบใด โดย
output ที่สําคัญ คือ งานแก้ไขฟื้นฟูฯ การบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วม กรมฯ มีแนวทางการปฏิบัติ
อย่างไร อาจรวมถึงการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งเป็นมิติ ที่ ๔ คือ การวิเคราะห์ หรือเรื่องการจัดการความรู้ ถ้าจะทําให้
เป็ น มื ออาชีพต้ องมี บุ คลากรที่ มีความรู้ และความเชี่ ยวชาญทั กษะพิ เ ศษ มีคุณธรรมจริ ย ธรรม และ มี ขวั ญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในปี ๒๕๕๗ มีแนวทางปฏิบัติต่อบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพดังนี้
1.บุคลากรที่มีความรู้ และอยากทํางาน
ให้วางแผน จัดองค์การ ผู้นํา ติดตามสนับสนุน
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2. บุคลากรที่มีความรู้ และไม่อยากทํางาน
ให้จูงใจ รางวัล – ลงโทษ
3. บุคลากรที่ไม่มีความรู้ และอยากทํางาน
ให้ฝึกอบรม พัฒนา
4. บุคลากรที่ไม่มีความรู้ และไม่อยากทํางาน
ให้คัดเลือก แต่งตั้งโยกย้าย ให้ออก
----------------------------
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 ความเป็นมืออาชีพด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางพรประภา แกล้วกล้า
นางสาวอัจฉรา ทองตัน
นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ์
นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
น.ส.ขวัญเรือน หนูชู
นางประไพพร เมธาภรณ์พงศ์

ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ผู้อํานวยการกลุ่มงานต่างประเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
ผู้อํานวยการกลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
7. น.ส.สายพิณ โพธิ์ทองคํา
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญา
8. นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
พนักงานคุมประพฤติชํานาญงาน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
9. น.ส.สายฝน จันทะพรม
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมดําเนินการตามกรอบการนําเสนอที่วิทยากรคือ ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ได้ให้ไว้เป็น
แนวทาง คือ
1. ความหมายของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดคืออะไร มีมาตรฐาน ความโปร่งใส สุจริตอย่างไร มีการใช้
องค์ความรู้เฉพาะในความหมายว่าผู้ปฏิบัติต้องผ่านองค์ความรู้นั้น และเลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. กิจกรรมการพัฒนา ตัวชี้วัด มี/หรือยังไม่มี กําหนดเวลา และ ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นที่ 1
ความหมายของการเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดคืออะไร มีมาตรฐาน ความโปร่งใส สุจริต
อย่ า งไร มี ก ารใช้ อ งค์ ค วามรู้ เ ฉพาะในความหมายว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ต้ อ งผ่ า นองค์ ค วามรู้ นั้ น และเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย
1. ความหมายของการเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด คือ “สามารถทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม ไปในทางบวกอย่างมี
มาตรฐานทางวิชาชีพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ โดยอาศัยองค์ความรู้เฉพาะทางด้านจิตวิทยา สังคม
สงเคราะห์ และกฎหมายอย่างบูรณาการ”
2. มาตรฐาน และความโปร่งใส สุจริต คือ การปฏิบัติแนวทางปฏิบัติของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ยึดถือ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของการเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่จะปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
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3. องค์ความรู้เฉพาะ คือ จิตวิทยา , สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และองค์ความรู้ด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ถูกคุมความประพฤติ และ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ประเด็นที่ 2
กิจกรรมการพัฒนา ตัวชี้วัด มี/หรือยังไม่มี กําหนดเวลา และ ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

มี/ไม่มี

กําหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.กําหนดมาตรฐานการดําเนินงาน -มีมาตรฐาน,คู่มือแนว
ทางการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานที่เป็นไปตาม
กรอบภารกิจ

มี แ ต่ ต้ อ ง มี
การปรั บ ปรุ ง
ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ ก ม . ,
ร ะ เ บี ย บ ที่ มี
การปรับ

ปี 55

- สํานักพัฒนฯ

2.มี ร ะบบตรวจสอบมาตรฐาน -มีเครื่องมือการวัดและ
(สํารวจหา Base line)
ตรวจสอบมาตรฐานที่
เป็ น ระบบและเป็ น ที่
ยอมรับในคุณภาพของ
เครื่องมือวัด

ไม่มี

ปี 55-56

- สํานักพัฒน์ฯ

3 . แ ผ น ก า ร พั ฒ น า สํ า นั ก ง า น
คุ ม ประพฤติ เ พื่ อ เข้ า สู่ ม าตรฐาน
ความเป็ น มื อ อาชี พ ในการแก้ ไ ข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิด

ไม่มี

ปี 56-57

- กองแผนฯ

- ร้อยละของสํานักงาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ที่ ผ่ า น
เกณฑ์ ม าตรฐานการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด

4. มี ร ะบบการติ ด ตามการเข้ า สู่
มาตรฐานความเป็ น มื อ อาชี พ ใน
การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ผิด

- กองพัฒน์ฯ
- สถาบันวิจัยฯ

- สํานักพัฒน์ฯ
- สถาบันวิจัยฯ
ไม่มี

ปี 56-57

- สํานักผู้ตรวจ
- กองแผนฯ
- สํานักพัฒน์ฯ
- สถาบันวิจัยฯ

ด้านความรู้
1. การคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานคุม
ประพฤติ โดยต้ อ งผ่ า นมาตรฐาน - ร้อยละของพนักงาน
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ไม่มี

ปี 55

- สถาบันวิจัยฯ

กิจกรรมการพัฒนา
ตัวชี้วัด
แบบวัดทัศนคติ แบบวัดบุคลิกภาพ คุมประพฤติที่มีความรู้
เป็นต้น
และบุ ค ลิ ก ภาพผ่ า น
ตามเกณฑ์ที่กําหนด

มี/ไม่มี

กําหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

ปี 55

- กองพัฒน์ฯ

ไม่มี

ปี 56

- ศูนย์พัฒนฯ

ไม่มี

ปี 56

- ศูนย์พัฒนฯ

- การมีแบบวัดทัศนคติ
และแบบวัดบุคลิกภาพ
ที่ได้รับการยอมรับจาก
สถาบันวิชาชีพเฉพาะ
2. การคั ด เลื อกเพื่ อเข้ า สู่ สายงาน - ร้อยละของพนักงาน
และภารกิจ โดยผ่านแบบวัดเพื่อ คุมประพฤติที่ผ่านแบบ
เข้ า สู่ ภ ารกิ จ ได้ แ ก่ การบํ า บั ด / วัดเพือ่ เข้าสู่ภารกิจ
แก้ ไข การบังคั บใช้ กฎหมาย และ
การมีส่วนร่วม เป็นต้น
- การมีแบบวัดเพื่อเข้า
สู่ ภ า ร กิ จ ค ร บ ทุ ก
ภารกิจของหน่วยงาน
3. การฝึกอบรม
3.1 ความรู้

- ร้อยละของพนักงาน
- ความรู้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยา การให้ คุมประพฤติที่มีความรู้
ท า ง ด้ า น จิ ต วิ ท ย า
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
สังคมสงเคราะห์ และ
- ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์
การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
- ความรู้เกี่ยวกับการบําบัดฟื้นฟูผู้ เสพติดและผู้กระทําผิด
ติดยาเสพติด/ผู้กระทําผิด
ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
3.2 ทักษะ
- การสร้ า งภาวะผู้ นํ า การนํ า - พนักงานคุมประพฤติ
องค์กร และการให้คําแนะนําปรึกษา มี ทั ก ษะการเป็ น ผู้ นํ า
- การสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล กลุ่ ม และทั ก ษะการ
สัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ที่
และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อกัน
กําหนด
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กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

มี/ไม่มี

กําหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ไม่มี

ปี 56

- ศูนย์พัฒนฯ

3.3 ทัศนคติ/spiritual
- การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเรี ย นรู้
ตัวเอง กลุ่มจิตวิทยาGrouth Group - พนักงานคุมประพฤติ
- การพัฒนาจิต (การปฏิบัติธรรม มี ทั ศ นคติ ท างบวกใน
การนั่งสมาธิ โยคะ เป็นต้น)
การปฏิบัติงาน

ความคิดเห็นของวิทยากรและผู้เข้าร่วมการประชุม
1. วิทยากรแสดงความคิดเห็นในความหมายของการเป็นมืออาชีพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดว่าควรมีการ
เพิ่มคําว่า “อย่างบูรณาการ” ต่อท้ายความหมายเนื่องจากไม่สามารถจะใช้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งที่กล่าว
มาเพียงด้านเดียวแต่ต้องมีการบูรณาการความรู้ ทักษะต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
สูงสุด
2. ในความเป็นมืออาชีพ ภารกิจในปัจจุบันและในอนาคตต้องมีการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนั้นควรมีการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข บําบัด ฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้กลับตน
เป็นคนดีโดยมีชุมชนเป็นภาคส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังมิให้ผู้กระทําผิดกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
3. คู่มือปฏิบัติตลอดจนแนวทางต่างๆที่ใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใด ด้านใดของภารกิจหน่วยงาน ควรมีการ
ทบทวนคู่มือที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันกับสภาวการณ์ของปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานประสบ พยายามต้อง
อุดช่องโหว่ของปัญหามิให้ลุกลาม
4. การแก้ไขคู่มือต่างๆในการปฏิบัติงานจะต้องมีการพิจารณาในประเด็นในเรื่ องหลักนิติธรรม และหลั ก
เมตตาธรรม ซึ่งทั้งสองหลักนี้จะต้องหาจุดกึ่งกลางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง
5. คู่มือการปฏิบัติแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดนั้นจะต้องมีงานชุมชนบําบัด (Community Rehabilitation) ใน
คู่มือนั้นๆด้วย เป็นต้น
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2 ความเป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมาย
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นายพยนต์ สินธุนาวา

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

2. นางแก้วตา ชัยมะโน

ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนงานรักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ

3. นางสาวสิริกุล ศรารัชต์

ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

4. นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา

ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

5. นางธารินี แสงสว่าง

ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์

6. ว่าที่ร้อยตรีจํานงค์ แก้วมาดีงาม

รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

7. นางกัญญารัตน์ บุญส่ง

พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ

8.นางสาวธมลวรรณ เพ็ญสุข

พนักงานคุมประพฤติ

นิยามความเป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ความเป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมาย คือ การดําเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ
ระเบียบ กําหนดอย่างถูกต้อง ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้และสังคมมีความเชื่อมั่น
ความถูกต้องในที่นี้ หมายถึง ถูกต้องตรงกับสาเหตุหรือตัวปัญหา ถูกต้องตามขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการกล่าวคือถูกต้องตามหลักวิธีสบัญญัติ และ สุดท้ายถูกต้องตาม
สถานการณ์ และกําลังความสามารถขององค์การ
ตัวชี้วัด ความเป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมาย
1. ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
2. ร้อยละของคดีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ อันได้แก่ ศาล ผู้กระทําผิด ครอบครัว และชุมชน
กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ระเบียบแนวทางต้องมีความชัดเจน จํานวนระเบียบแนวทางที่
เกี่ยวข้อง
บุคลากรได้รับการอบรมและพัฒนา -จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
ทั ก ษะด้ า นกฎหมาย ด้ า นการเงิ น การอบรม และได้รับการ
การคลั ง ด้ า นสิ ทธิ มนุ ษยชน ฯลฯ รับรอง
และได้รับการรับรอง
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มี/ไม่มี กําหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

มีการสื่อสารให้ผู้รับบริการรับรู้และ ร้ อ ยละของผู้ รั บ บริ ก ารที่
เข้าใจ
รับรู้และเข้าใจ
(คู่มือการให้บริการประชาชน)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการคดี -ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ดี ที่
การเงิน การคลัง
ดํ า เนิ น การได้ เ สร็ จ ก่ อ น
เวลาที่กฎหมายกําหนด
-ด้านการเงิน การคลัง งาน
ที่ เ สร็ จ ถู ก ต้ อ งและเป็ น
ปัจจุบัน
มีระบบฐานข้อมูล

จํานวนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

กํ า ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น ค ดี ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห้ มี
ค่าตอบแทน
มี ก ลไกในการตรวจสอบ (เป็ น
ระบบกลาง)
ระบบติ ด ตามการการปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไข
มีมาตรการดําเนินการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตาม
คดีที่ไม่ได้ปฏิบัติต ามเงื่อนไขได้รั บ
การดําเนินการ
(รายงานศาล,ติดตามกรณีฟื้นฟู)
โครงการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข อง
องค์กร
รณรงค์ปลูกจิตสํานึก
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มี/ไม่มี กําหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ

สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. ชช. กนกพรรณ กัลยาณสุต
2. ผอ. อรพินธ์ สุวรรณปุระ
3. ผอ. มณีรัตน์ บุญญฤทธิ์
4. ผอ. อนันต์

สุรพัฒน์

5. ผอ. สายทิพย์ แตงเอี่ยม
6. ผอ. ถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
7. ผอ. โกเมน

รอดโกมิล

8. หน. กลุ่มแสวงหาข้อเท็จจริง (คุณจิราพร บุญชูวงศ์)
9. นายยุทธพงศ์ หอยศรีจันทร์

ข้อสรุปของกลุ่มที่ 3 : การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
1) ความหมาย : สามารถแสวงหาและบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ใน
ภารกิจของกรมคุมประพฤติ
2) มาตรฐาน : ก) ผ่านการอบรมด้านการทํางานกับภาคประชาสังคม
ข) ผ่านการทํางานด้านการแสวงหาข้อเท็จจริง และการแก้ไขฟื้นฟู
หมายเหตุ : ควรให้ความสําคัญกับ PMQA เช่น ควรรู้เรื่องระบบ PMQA อย่างเป็น
ระบบเพื่อมองภาพความเชื่อมโยงในการทํางาน
3) ความโปร่งใสและสุจริต : ฝากไว้กลุ่ม 1+2
4) ใช้องค์ความรู้เฉพาะ
•
•
•
•
•

มีความรู้ในงานหลัก
การทํางานกับชุมชน
การจัดการฐานข้อมูลชุมชน
การจัดทําแผนงาน / โครงการชุมชน
การประเมินผล

5) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย : ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ สภาพปัญหา ความต้องการ และสภาพพื้นที่
ที่มีความสอดคล้องและตรงกับศักยภาพของภาคประชาสังคม
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้ความสําคัญกับ PMQA อย่างเป็นระบบ เช่น ในหมวดที่ 1 เรื่อง OG หรือ ผลกระทบทางลบที่จะเกิด
ขึ้นกับสังคมชุมชน
2. การนําร่องเกี่ยวกับการทํางานกับชุมชน เพื่อส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกําหนดทักษะ และ
การพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติและชุมชน
3. หัวข้อ การมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม เช่น ngo สื่อมวลชน นักวิชาการ ประชาชน เป็นการตัดครอบครัว
และชุมชนท้องถิ่นออกไป จึงควรใช้ “การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น”
4. ควรที่จะมีแนวทางปฏิบัติ และคู่มือการปฏิบัติของชุมชนอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ปี 2554 - 57
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

มี / ไม่มี

ระยะเวลา (ปี)
54

ผู้รับผิดชอบ

55

56

57

*

*

*

พัฒนาบุคลากร
1. การฝึกอบรม

จํ า นวนหลั ก สู ต ร ยั ง ไ ม่ มี
ต่อคน/หลักสูตร หลั ก สู ต ร
เฉพาะ

ยั ง ไ ม่ มี
2 . ป รั บ ป รุ ง / จํ า นวนหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต ร
ต่อคน/หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร
เฉพาะ
3. ศึกษาดูงาน

จํานวนสถานที่

*

มี แ ต่ ไ ม่
ทั่วถึง

*

*

กองกิ จ การ / ศู น ย์
พัฒนาฯ
กองกิ จ การ / ศู น ย์
พัฒนาฯ

*

มี แ ต่ ไ ม่
4. การแลกเปลี่ยน ร้อยละของความรู้ ทั่วถึง
ความรู้

กองกิ จ การ / ศู น ย์
พัฒนาฯ

กองกิจการ / กพร
*
*

5. การสร้ า งองค์ จํานวนองค์ความรู้ ยังไม่มี
ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ทํ า งานชุ ม ชนของ
กรมฯ
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*

ชช / 3 กอง

กิจกรรม

ตัวชี้วัด

มี / ไม่มี

ระยะเวลา (ปี)
54

55

ผู้รับผิดชอบ

56

57

6 . ส ร้ า ง ที ม ร้อยละของจํานวน ยังไม่มี
วิทยากร
บุคลากร

*

กองกิ จ การ / ศู น ย์
พัฒนาฯ

7 . จั ด ทํ า ร ะ บ บ จํานวนระบบ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุ ม ช น ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐาน

*

กองกิจการ / IT

ยังไม่มี

8. พัฒนาศักยภาพ จํ า นวนครั้ ง /คน/ มี แ ต่ ไ ม่ *
ของภาคประชา หลักสูตร
ต่อเนื่อง
สังคม
9. จัดทํามาตรฐาน ได้ ม าตรฐานงาน ยังไม่มี
ชุมชน
ชุมชน
1 0 . ก า ร จั ด ทํ า มีแผนปฏิบัติการ
แ ผ น ก า ร
ม อ บ ห ม า ย ถ่ า ย
โอนภารกิจ

ยังไม่มี

*

*

*

3 กอง

*

*
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*

กองกิ จ การ / ศู น ย์
พัฒนาฯ

*

*

3 กอง /กพ./กพร/
เลขาฯ

กําหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
วันที่อังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องกินรี ๒ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
.................................................................................................................................
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม “การพั ฒ นากรมคุ ม ประพฤติ สู่ ค วามเป็ น มื อ อาชี พ
โดย อธิบดีกรมคุมประพฤติ หรือผู้แทน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

การนําเสนอแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยาย “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ”
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิเคราะห์กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ (แบ่งกลุ่มย่อย)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย อธิบดีกรมคุมประพฤติ

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

วิเคราะห์กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ (แบ่งกลุ่มย่อย)

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

วิเคราะห์กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ (แบ่งกลุ่มย่อย)

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สรุปผลการประชุม

******************************************
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ”
วันที่ 13 กันยายน 2554
ณ ห้องกินรี 2 ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
1.
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
2.
นางกรรณิการ์ แสงทอง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
3.
นางฉลอง อติกนิษฐ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้เชี่ยวชาญ
4.
นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขและฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
5.
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
6.
นายสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
7.
นางสาววรรณา ม่วงสุข
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
8.
นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
9.
นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10. นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
11. นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
12. นายพยนต์ สินธุนาวา
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
13. นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
14. นางสาววัลยา ศรีพยัคฆ์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานต่างประเทศ
15. นางสาวสายฝน จันทะพรม
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16. นายนิวัฒน์ ยศบุญเรือง
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล
17. นางนงเยาว์ เขียวสอาด
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
18. นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานฝึกอบรม
สํานักงานเลขานุการกรม
19. นางอัญชลี พัฒนสาร
เลขานุการกรม
20. นางสายทิพย์ แตงเอี่ยม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
21. นางชลธารา สุขนิ่ม
ผู้อํานวยการกลุ่มงานการคลัง
22. นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
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ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่ง
23. นางสาวขวัญเรือน หนูชู
หัวหน้ากลุ่มอัตรากําลังและพัฒนาระบบงาน
24. ว่าที่ร้อยตรีจํานงค์ แก้วมาดีงาม
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมคุมประพฤติ
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
25. นางอรพินธ์ สุวัณณปุระ
ผู้อํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
กองแผนงานและสารสนเทศ
26. นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
27. นางแก้วตา ชัยมะโน
ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนงาน
28. นายอนันต์ สุรพัฒน์
ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามประเมินผล
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
29. นางกรกช นาควิเชตร
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
30. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
31. นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
32. นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
33. นางสาวอัญชลี รุ่งสิทธิชัย
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
34. นางรจนา บุญญะฐี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญา
35. นางนิตยา ฐาปนาเนติพงศ์
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระนครเหนือ
36. นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
ผู้อํานวยการสํานกงานคุมประพฤติ
ประจําศาลจังหวัดพระนครเหนือ
สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
37. นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
38. นางสาวอัจฉรา ทองตัน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
39. นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
40. นางธารินี แสงสว่าง
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายชื่อเจ้าหน้าที่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนากรมคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ”
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภาพร เสี่ยงบุญ
นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์
นางสาวธมลวรรณ เพ็ญสุข
นายยุทธพงศ์ หอยศรีจันทร์
นายณัฐ คชประเสริฐ

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
พนักงานคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
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การบรรยาย เรื่อง การก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
โดยนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
องค์ประกอบหลักที่จะทําให้กรมคุมประพฤติก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย
1. มาตรฐาน
2. ระบบการตรวจสอบ
3. องค์ความรู้
4. บุคลากร
ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบนี้ สามารถแบ่งเป็นเป็น 2 ส่วน คือ
1. กรอบแนวคิดทั่วไปที่สามารถนําไปสู่การเป็นมืออาชีพ
เนื่องจากงานคุมประพฤติเป็นงานเพื่อสังคม กรอบแนวความคิดทั่วไป จึงจําเป็นต้องเชื่อมโยงกับ
แนวความคิด นโยบาย ทิศทาง สถาบันหรือองค์กรอื่นๆ ดังนั้น กรอบแนวคิดทั่วไปที่สามารถนําองค์การก้าวสู่
ความเป็นมืออาชีพ ได้แก่
1.1 ภาพรวมของนโยบายทางอาญาภายในประเทศ
กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีกฎหมายอาญาเป็ น
เครื่องมือในการบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องศึกษาภาพรวมนโยบายทาง
อาญา รวมทั้งการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ และการบังคับโทษทางอาญา ต้องมีความ
เชื่อมโยง กับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบ องค์ความรู้ และมาตรฐาน
1.2 นโยบายของกระทรวง
กรอบแนวคิ ด ที่ จะนํ าไปสู่ ความเป็ น มื ออาชี พต้ องมี ความเชื่ อมโยงกั บ นโยบายของกระทรวง
เพราะฉะนั้นนโยบายในแต่ละกระทรวงเน้นเรื่องอะไรที่สําคัญในเรื่องนั้น อาทิเช่น ยุติธรรมชุมชน การมีส่วน
ร่วมในชุมชน การแก้ปัญหาคนล้นคุก ปัญหายาเสพติด ยุติธรรมจังหวัด จุดมุ่งเน้นอีกประการหนึ่ง คือ เครื่องมือ
ในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องในกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
1.3 ความคาดหวังของประชาชนและสังคมต่อกรมคุมประพฤติ
ดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในกรมคุมประพฤติ ซึ่งต่อไปความเป็นมือ
อาชีพนั้ นมี ความเป็ น พลวั ต มี การเปลี่ย นแปลง การเป็น มื ออาชีพไม่ใช่ภ าพนิ่ ง ด้ ว ยเหตุนี้ ที่ผ่า นมากรมคุ ม
ประพฤติหยุดนิ่งอยู่ช่วงใด ให้ศึกษาจากบทเรียนจากช่วงนั้น แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
1.4 Empowerment
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งหมด เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมีความเป็นอิสระ ไม่
เน้นเชิงกระบวนการ แต่เป็นสิ่งที่บุคลากรให้ความสนใจในการทํา มากกว่าการรู้สึกว่าเป็นภาระในการทํางาน
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ทั้งนี้ กรอบแนวคิดทั่วไปเรื่องความเป็นมืออาชีพ สามารถแบ่งเป็นมิติทั้ง 3 ด้าน ประการแรก
ได้แก่
มิติทางคุณค่า หมายความว่า ความหมายของคําว่ามืออาชีพเชิงคุณค่าคืออะไร ตัวอย่างเช่น คํา
ว่าประชาธิปไตย มิติเชิงคุณค่าของประชาธิปไตยคือเสรีภาพ คือภราดรภาพ คือความเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้น
มิติเชิงคุณค่าของคุมประพฤติในความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
มิติเชิงกระบวนการ ที่ผ่านมาข้าราชการเน้นกระบวนการมากเกินไป จึงทําให้เกิดความสับสน
และก็เลิกทํา จึงต้องเน้นมิติเชิงคุณภาพมากกว่ามิติเชิงกระบวนการ
มิติเชิงสถาบัน กรมคุมประพฤติต้องเป็นสถาบันหนึ่งในสังคมไทย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่รู้จักกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นการประชาสัมพันธ์กรมคุมประพฤติ แต่หากเรารู้ความหมายของมืออาชีพ
ในเชิงคุณค่าแล้ว เราจะทราบว่าเป็นเรื่องที่ลึกไปกว่าการประชาสัมพันธ์
2. กลยุทธ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์การสู่ความเป็นมืออาชีพ
2.1 กรอบระยะเวลา การที่จะทําสิ่งใด บุคลากรต้องคํานึงถึงกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้
2.2 ความสอดคล้องของแต่ละกลยุทธ์ หากมีการตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างกลยุทธ์
ด้วยกันเองและกลยุทธ์กับกรอบแนวความคิดทั่วไป ว่าสามารถเชื่อมโยงกันได้ การดําเนินงานจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จะต้องทําไว้ให้สอดคล้องกัน
2.3 การบริ หารจั ด การกลยุ ท ธ์ ก ารขั บเคลื่ อ น เรื่ องเงิ น งบประมาณ เมื่ อกํ า หนดวิ ธี การ
ดําเนินงานแล้ว จําเป็นต้องศึกษาว่างบประมาณเพียงพอหรือไม่ ต้องมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน
2.4 การเน้นกลยุทธ์การขับเคลื่อนทั้งในและนอกองค์การ ในหน่วยราชการไม่ค่อยคุ้นเคย
กับการคิดกลยุ ทธ์การขับเคลื่อน ซึ่งเป็น เรื่องที่สําคัญ ซึ่งความเป็ นมืออาชีพแง่ หนึ่งจึงต้องมาจากภายนอก
ดังนั้น กลยุทธ์การขับเคลื่อนเรื่องนี้ต้องทั้งในและนอกองค์กรจึงประกอบด้วย
การจัดการความรู้ บุคลากรกรมคุมประพฤติแต่ละคนเป็นผู้มีความสามารถด้านงานคุมประพฤติ
ดังนั้นความเป็นมืออาชีพย่อมมีอยู่ในตัวของแต่ละคน มีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ความเป็นมืออาชีพปรากฏออกมา
กอย่างเป็นรูปธรรม
การสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสารที่ให้รู้กันทั่วองค์กรและเกิดความตระหนัก กรมคุมประพฤติจะต้อง
มีการสื่อสารแบบใด ที่สามารถทําให้บุคลากรรับรู้ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์การ และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วม ควรนําเอาแนวคิดประชาธิปไตยยุคใหม่ (Deliberative Democracy) มาปรับใช้
กับกรมคุมประพฤติ กล่าวคือ ควรมีการปรึกษากันให้มาก กระบวนการขับเคลื่อนความเป็นมืออาชีพจําเป็นต้อง
เน้ น กระบวนการนี้ โดยปฏิ บั ติ ในบุ คลากรทุ กระดั บ ปั จ จุ บั น กรมคุ มประพฤติ ไม่ ไ ด้ มีก ารปรึ ก ษาหารื อกั น
เท่าที่ควร จึงไม่สามารถไปถึงจุดที่สามารถไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้
2.5 การประเมินเพื่อปรับปรุง เมื่อมีกลยุทธ์แล้ว ควรมีการประเมินเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน ให้กรมคุมประพฤติเป็นองค์การที่ไม่หยุดนิ่ง
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ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ ขอให้คิดร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง ความสําเร็จของงานยุติธรรมทางอาญา
คือ หลักประสิทธิภาพ เป้าหมายและทิศทาง หากปฏิบัติได้เช่นนี้ ก็จะเป็นคําตอบความสําเร็จขององค์กรใน
ระบบงานยุติธรรมทางอาญา
โดยความหมายของคําว่า “ประสิทธิภาพ” ก็ คือ ความรวดเร็ว เป็น ธรรม แม่ นยํา เหล่ านี้คือ
มาตรฐาน ส่วน “เป้าหมายและทิศทาง” นั้นเป็นพลวัต นโยบายตรงไหนเป็นอย่างไร เราสามารถตอบสนองตรง
นั้นได้หรือไม่ เหล่านี้คือกลยุทธ์การทํางาน
-------------------------------------
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1: การจัดการสภาพแวดล้อมภายนอก
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นายประสาร มหาลี้ตระกูล

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

2. นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

3. นางสายทิพย์ แตงเอี่ยม

ผู้อํานวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

4. นางแก้วตา ชัยมะโน

ผู้อํานวยการกลุ่มงานแผนงาน

5. นางพรประภา แกล้วกล้า

ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูฯ

6. นางสาวอัญชลี ภัทรสาร

เลขานุการกรม

1. การรับรู้ของชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในภารกิจของกรมคุมประพฤติเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
- ร้อยละของชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ในปี 2555 อัตรา 75 %
ในปี 2556 อัตรา 80 %
ในปี 2557 อัตรา 85 %
- ร้อยละของชุมชนที่ให้ความร่วมมือในภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ในปี 2555 อัตรา 70 %
ในปี 2556 อัตรา 75 %
ในปี 2557 อัตรา 80 %
กิจกรรม
1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของกรมคุมประพฤติในชุมชน
1.1) การจัดเวทีเสวนาในชุมชนเป้าหมาย
1.2) การเผยแพร่ตัวอย่างความสําเร็จของงานในการคืนคนดีสู่สังคมให้ชุมชนเป้าหมายรับทราบ
1.3) การเผยแพร่ผ่านสื่อในท้องถิ่น เช่น หอกระจายสื่อมวลชน
1.4) การผลิตสื่อสนับสนุนการรับรู้ในชุมชน
1.5) การนําผู้กระทําผิดไปทํากิจกรรมในชุมชน
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของกรมฯ
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2.1) สนับสนุนการจัดกิจกรรม
2.2) ให้ข้อมูล
2.3) เครือข่าย
2.4) อ.ส.ค
2.5) ร่วมวางแผน
2.6) ร่วมติดตามดูแลผู้กระทําผิด
2.7) ร่วมประเมินผล
2. การบูรณาการกับหน่วยงานภาคี
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ส ามารถบู ร ณาการการทํ า งานและการบริ ห ารทรั พ ยากรกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
-

จํานวนภาคีเครือข่ายที่ร่วมดําเนินงานกับกรมคุมประพฤติ

กิจกรรม
1) การทํา MOU กับหน่วยงานภาคีทั้งระดับนโยบาย + ปฏิบัติ
2) กําหนดเป้าหมายและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกัน
3) มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
4) มีกิจกรรมยกย่อง ชมเชย และให้กําลังใจหน่วยงานที่สนับสนุน
3. นโยบายสนับสนุน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินงานของกรมคุมประพฤติสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
กิจกรรม
1) การจัดทําแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
2) การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
3) การติดตามผล
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4. กฎหมายรองรับ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีกฎหมายรองรับทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติ
ตัวชี้วัด
- มีกฎหมายรองรับทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติภายในปี 2557
กิจกรรม
1) ทบทวนและพัฒนากฎหมายให้รองรับทุกภารกิจ
1.1) ทบทวนภารกิจที่ยังไม่มีกฎหมายรับรอง
1.2) จัดทําแผนพัฒนากฎหมาย
1.3) ดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย
หัวข้อระดมความคิด จะจัดการกับสภาพแวดล้อมอย่างไร
1. การรับรู้ของชุมชนยังไม่ชัดเจนถูกต้องและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
1.1 แรงต้าน
1.1.1 สังคมยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้กระทําผิด
1.1.2 ชุมชนไม่เข้มแข็งเพราะวัฒนธรรมทางการเมืองทําให้แตกแยกเห็นแก่ตัว
1.1.3 ชุมชนจะไม่เข้ามาเป็นส่วนร่วม (ไม่ให้ความร่วมมือ)
1.1.4 สังคมยังไม่ให้ความร่วมมือในการทํางานของกรมฯเท่าที่ควร
1.1.5 โดยเอกลักษณ์ของคนไทยไม่ชอบยุ่งกับใคร / ไม่ชอบมีปัญหา ปละรอความ
ช่วยเหลือจากราชการ
1.2 แรงสนับสนุน
1.2.1 ชุมชนเริ่มเปิดรับการทํางานร่วมกันสํานักงานคุมประพฤติ ไม่เอาเปรียบชุมชน
หรือสั่งการแบบเจ้านาย
1.2.2 มีการยอมรับของสังคมต่อองค์กร
2. ภารกิจบางเรื่องยังไม่มีกฎหมายรองรับ
2.1 แรงต้าน
2.1.1 บริบทงานคุมประพฤติเป็นเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไข (ยังไม่มี
กฎหมายรองรับงานด้านป้องกัน)
2.2 แรงสนับสนุน
2.2.1 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ป.อาญา และ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
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3. มีนโยบายด้านต่างๆสนับสนุน
3.1 แรงต้าน
ไม่มี
3.2 แรงสนับสนุน
3.2.1 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน เช่น ยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
3.2.2 นโยบายด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนเปิดโอกาส
3.2.3 รัฐบาลสนับสนุนให้การแก้ปัญหาเป็นความรับผิดชอบของท้องถิ่นสอดคล้อง
กับทิศทางของกรมที่เน้นภาคี / เครือข่าย
4. ทรัพยากรในพื้นที่มีมากเอื้อต่อการดําเนินงาน
4.1 แรงต้าน
ไม่มี
4.2

แรงสนับสนุน
4.2.1 ทรัพยากรในพื้นที่มีมาก

5. การบูรณาการกับหน่วยงานอื่นยังทําได้ยาก
5.1 แรงต้าน
5.1.1 การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ค่อนข้างเสียเปรียบเพราะหน่วยงานอื่น
จะอ้างอิงวิชาการและโจมตีการทํางานของกรมฯ
5.2 แรงสนับสนุน
ไม่มี
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2: AWARENESS(กิจกรรมการพัฒนา)และDESIRE(ทิศทาง)
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางอังคณา บุญสิทธิ์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี

2. นางสาวอัจฉรา ทองตัน

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

3. นางอรพินธ์ สุวัณณปุระ

ผู้อํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม

4. นางชลาลัย ฤทธิรัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนคร

5. นางรจนา บุญญะฐี

ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

เหนือ
6. นางสาวแสงเดือน แสงบัวงามล้ํา พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
AWARENESS
1. เผยแพร่ติดตามตรวจสอบจรรยาบรรณพนักงานคุมประพฤติ (ที่แสดงความเป็นมืออาชีพ)
2. กรมฯต้องประกาศ/สร้างกระแสออกนโยบายว่าการทํางานอย่างมืออาชีพแล้ว เขาจะได้อะไร
เป็นการตอบแทน
3.มีการประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรของกรมฯทุกระดับ เช่น รณรงค์ออกทีวี ให้ผู้รับบริการได้รับ
การดูแลอย่างมืออาชีพ เขียนบอกเล่าผลงานในวารสารคุมประพฤติ
3.1 ประชาสัมพันธ์สื่อไปยัง ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับกลาง/ปฏิบัติการ และภาคีเครือข่าย
ประชาชนทั่วไป
3.2 ประโยชน์หรือผลลัพธ์ที่เขาจะได้จากการเป็นมืออาชีพ
3.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง ทุกโอกาส ทุกเวลา ในการเป็นมืออาชีพของกรม
คุมประพฤติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงผลดีของการเป็นบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เน้น
ความสําคัญของการเป็นมืออาชีพ
2. เพื่อให้ บุคลากรเกิ ดความภาคภูมิใจในการเป็นบุคลากรมืออาชีพของกรมคุมประพฤติที่ทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม
DESIRE
1. มีการกําหนดทิศทางองค์การที่ชัดเจน
2. มีการสํ ารวจวิ เคราะห์ภาพรวมความคาดหวั งของผู้ ที่เ กี่ยวข้องที่มีต่อกรมคุมประพฤติ และ
บุคลากรของกรมคุมประพฤติ
3. มีกลไกในการสร้างเสริมทัศนคติของบุคลากร
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หัวข้อระดมความคิด AWARENESS
1. จะสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรอย่างไร ?
1.1 แรงต้าน
1.1.1 การขาดความตระหัก ตื่นตัว พัฒนาตน พัฒนางาน
1.2 แรงสนับสนุน
ไม่มี
2. มีวิธีการสื่อสารในองค์การอย่างไร ?
2.1 แรงต้าน
2.1.1การสื่อสารในองค์กรไม่ชัด เจนทําให้มีการตีความและการปฏิ บัติไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.1.2 ผู้รู้ข้อมูลข่าวสาร / ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงมือปฏิบัติ / ผู้ที่ต้องปฏิบัติไม่ได้รับรุ้ข้อมูล
ข่าวสาร และไม่ได้เข้าประชุม
2.2 แรงสนับสนุน
ไม่มี
3. จะสร้างความเข้าใจในภาพรวมให้กับบุคลากรอย่างไร ?
3.1 แรงต้าน
3.1.1 บุคลากรมีการทํางานแบบแยกส่วน
3.1.2 บุคลากรวุ่นอยู่กับงานประจําและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําให้ไม่เห็นภาพรวม
3.2 แรงสนับสนุน
3.2.1 ภารกิจหลักของสํานักงานคุมประพฤติ กําหนดให้มีการปฏิบัติงานโดยให้ชุมชน และ
ภาคประชาชน + ภาคีที่มีส่วนร่วม
3.2.2 เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ทําให้มีการกําหนดนโยบายที่
เกี่ยวข้องได้
3.2.3 งานภาคประชาชนเป็นงานที่ทําอยู่แล้ว เพียงแต่เน้นให้เห็นประโยชน์และความสําเร็จ
มากขึ้น
3.2.4 เป็นหน่วยงานเดียวของประเทศที่ทําตนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา ผิดในชุมชนในแนวทาง
Community sentenee
หัวข้อระดมความคิด DESIRE
1. มีการกําหนดทิศทางองค์การที่ชัดเจนอย่างไร ?
1.1 แรงต้าน
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1.1.1 ขาดการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ในการทํ า งานโดยมุ่ งสู่ เ ป้ า หมายเดี ย วกั น
(ผลสัมฤทธิ์ของงาน)
1.1.2 กรมฯยังไม่สามารถจัดลําดับความสําคัญของงาน / โครงการได้จริง (ให้ความสําคัญกับ
นโยบายงานหลัก)
1.1.3 ทิศทางหรือนโยบายของกรมฯ ขาดความชัดเจน
1.1.4 สํานักงานคุมประพฤติยังขาดทิศทางในการทํางานเชิงรุกในชุมชน
1.2 แรงสนับสนุน
ไม่มี
2. มีการสํารวจ / วิเคราะห์ ภาพความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อกรมฯ และบุคลากรอย่างไร
?
2.1 แรงต้าน
2.1.1 มาตรฐานจากผู้ปฏิบัติงานขาดการยอมรับ
2.2 แรงสนับสนุน
2.2.1 กรมฯ ให้ความสําคัญต่อเนื่อง และจริงจัง + ปฏิบัติ Rebranding ภาพลักษณ์กรมฯ
ผ่านสื่อ
2.2.2 มืออาชีพชี้ให้เห็นงานสําคัญที่ต้องทํา และเน้นให้เห็นถึงความง่ายและประโยชน์ อาจ
ได้รับความร่วมมือ
2.2.3 กรมฯ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกด้าน
2.2.4 กรอบแนวความคิดดี ทําให้ทราบทิศทางไว้ชัดเจน
2.2.5 ความมุ่งมั่นของผู้นําในองค์กร
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3: KNOWLEAGE และ ABILITY
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1. นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางธารินี แสงสว่าง
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ
นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
นางนิตยา ฐาปนาเนติพงศ์
ว่าที่ร้อยตรีจํานง แก้วมาดีงาม
นางสาวสายฝน จันทะพรม

ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ รักษาการในตําแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขและฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ผู้อํานวยการกลุ่มงานฝึกอบรม
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมการคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
KNOWLEAGE

1. จะมีวิธีการ/แนวทางการจัดการความรู้/องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างไร
แรงต้าน
- ขาดการจัดการความรู้เฉพาะทางในการแก้ไข
ฟื้นฟูในแนวทาง Community Sentence
- กรมฯยังไม่มีลักษณะคุณสมบัติขององค์กรแห่ง
การเรียนรู้ Learning Organization
- องค์กรยังไม่มีลักษณะการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ทําให้ยึดติดกับการทํางานแบบเดิมๆ

แรงสนับสนุน
- ไม่มี

2. จะมีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบได้อย่างไร
แรงต้าน
- การทํางานให้ประสบความสําเร็จ ต้องให้
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งปัจจุบัน
บุคลากรได้รับการพัฒนาน้อยมากในทุกๆด้าน
- การพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบและขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แรงสนับสนุน
- ไม่มี

2. จะพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างไร
แรงต้าน
- คู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะไม่มีการแยกแยะ

แรงสนับสนุน
- มีคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน ครอบคลุมเกือบทุก
100

กระบวนการทํางานของผู้ปฏิบัติแต่ละระดับ เกิด
ความสับสนและไม่เข้าใจวิธีการทํางานอย่างแท้จริง

ภารกิจ
- มีเครื่อง/คู่มือปฏิบัติงานในภารกิจหลัก

4. จะพัฒนาบุคลากรด้านการแก้ไขฟื้นฟูอย่างไร
แรงต้าน
- การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
แก้ไขฟื้นฟูฯอย่างทั่วถึง

แรงสนับสนุน
- ไม่มี

5. จะพัฒนาองค์ความรู้ และบุคลากรด้านงานชุมชนอย่างไร
แรงต้าน
- งานชุมชน องค์ความรู้ยังไม่ครอบคลุม ควรจัดทํา - ไม่มี
คู่มือ/แนวทางเพิ่มเติม
-

แรงสนับสนุน

6. จะพัฒนาความรู้และบุคลากรด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร
แรงต้าน
- การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ เช่น
หมายจับ หรือการติดตามผู้ฟื้นฟูฯที่ไม่ปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัย

แรงสนับสนุน
- พัฒนาบุคลากรให้บังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ถูกต้อง เป็นธรรม

๗. จะพัฒนา/สร้างทัศนคติในการพัฒนาตนเองอย่างไร
แรงต้าน
- วิธีคิด และวิธีทํางานของบุคลากรทุกระดับ
- ไม่ค่อยนําเครื่องมือที่มีอยู่มาใช้
- บุคลากรขาดการพัฒนาในทุกๆด้าน (ผู้ปฏิบัติ)

กิจกรรมการพัฒนา

แรงสนับสนุน
- ต้องเริ่มที่บุคลากร เมื่อบุคลากรเป็นมืออาชีพ
องค์กรจึงจะไปถึงความเป็นมืออาชีพได้
- บุคลากรมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาตนเอง
- บุคลากรกรมฯมีความใฝ่รู้ สนใจพัฒนาตนเอง
- มีบุคลากรที่จบปริญญาตรีเป็นฐานพัฒนาต่อได้
ง่าย

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

1. จั ด ทํ า แผนการ 1. ร้ อ ยละของบุ ค ลากรนํ า ความรู้ ที่ มี
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่ ถ่ายทอดสู่บุคลากรอย่างเป็นระบบ
ครอบคลุมทุกภารกิจ 2. จํ า น ว นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น เ ลิ ศ ข อ ง
หน่วยงาน
3. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการจั ด ทํ า
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2555

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด
แผนการจัดการความรู้

กําหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 . 1 ก า ร จั ด ทํ า 2.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร ตามแผน

2555

ศู น ย์ พั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล

2.2 พั ฒ นาบุ คลากร ๒.๒ ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ
ตามแผน
ตามแผน

2557

4. จํานวนผลงานขององค์ความรู้ที่สกัดได้
จากบุคลากรที่จะเกษียณ
2.

3.
3.1 ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ
การปฏิ บั ติ ง านทุ ก
ภารกิจ ให้ สอดคล้อง
กั บ ส ภ า ว ก า ร ณ์
ปัจจุบัน

3.1 จํานวนคู่มือที่ได้รับการปรับปรุง

2555

3.2 ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ นํ า คู่ มื อ ไป 2555-2556
ปฏิบัติ

ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ , ก อ ง ,
สํานักส่วนกลาง

3.3 ชุดตําราความรู้ในการปฏิบัติงาน

3.2 พั ฒ นาคู่ มื อการ
ปฏิบัติงานทุกภารกิจ
ตามมาตรฐานงาน
คุมประพฤติ
3.3 จั ด ทํ า โครงการ
ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ /
คู่มือ
4.
4.1 บุ ค ลากรได้ รั บ
การอบรมและพัฒนา
ทักษะด้านการแก้ไข
ฟื้ น ฟู ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
4.2 กําหนดกิจกรรม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรี ย นรู้ ๒ ครั้ ง ต่ อ
เดือน ทุกหน่วยงาน

4.1 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมและ
พัฒนาทักษะด้านการแก้ไขฟื้นฟูทุกคน

2555

4.2 ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒ ครั้งต่อเดือน

2555-2557

4.3 จํานวนชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด

4.3 ประกวดผลงาน
ดีเด่นรายบุคคลด้าน
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- กองพั ฒ น์ กองกิ จ
สํานักพัฒน์
ทุกหน่วยงาน

กิจกรรมการพัฒนา
การปฏิบั ติงานแก้ไข
ฟื้นฟู

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

ผู้รับผิดชอบ

5.1 จั ด ทํ า หลั ก สู ต ร 5.1 ระดับความสําเร็จในการนําหลักสูตร
ด้านงานชุมชน
ไปใช้

2556

- ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ / ทุ ก
หน่วยงาน

5.2 จัดเวทีเสวนาผล 5.2 ชุดความรู้งานชุ มชน (เรื่อง) (ทฤษฎี
การปฏิ บั ติ ง านด้ า น Best Practice)
ชุมชน
5.3 ร้อยละของบุคลากรที่นําหลักสูตรด้าน
5.3 รวบรวมความรู้ ชุมชนไปใช้
เชิงทฤษฎี
5.4 จํ า นวนความรู้ ที่เ ป็ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่เ ป็ น

2555-2556

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากร
บุคคล

5.

- กรมฯ
- สํ า นั ก พั ฒ นาการคุ ม
ประพฤติ

5 . 4 จั ด ทํ า KM เลิศจากการเสวนา
ระดับภาค/กรม

- กองกิจฯ
-กองพัฒน์
- ภาค / จังหวัด

6. บุคลากรได้รับการ จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การอบรมและ
อ บ ร ม แ ล ะ พั ฒ น า ได้รับการรับรอง
ทั กษะด้ า นกฎหมาย
ด้านการเงิน การคลัง
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และได้รับการรับรอง

2555

กพร.

2556

กองพัฒน์
ศูนย์พัฒน์
กองพัฒน์
กองกิจฯ
สลก.

7. แสว งห า
ทุ น การศึ ก ษาเพื่ อ
สร้ า งโอกาสให้ แ ก่
บุ ค ล า ก ร อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
- นําเสนอผลงานของ
หน่วยงาน

- ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการจั ด ประชุ ม
วิชาการงานคุมประพฤติระดับประเทศ (๑
ครั้ง)

2555-2557

ศูนย์พัฒน์
กพร.
ส.พ.

- จํานวนหน่วยงานที่นําเสนอผลงาน

กองพัฒน์

- จํานวนทุนการศึกษา

กองกิจฯ
สลก.

- ประชุมวิชาการงาน
คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ
ระดับประเทศ

2557
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ABILITY
1. จะมีแนวทางปรับโครงสร้างองค์การอย่างไร
แรงต้าน
- โครงสร้างไม่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดสู่ความ
เป็นมืออาชีพ
- โครงสร้างไม่สอดคล้องกับภารกิจ เช่น ใน
สํานักงานคุมประพฤติ ไม่มีกลุ่มงานด้านแผน/เด็ก
และเยาวชน เป็นต้น

แรงสนับสนุน
- ไม่มี

2. มีแนวทางสนับสนุนเครื่องมือในปฏิบัติงานอย่างไร
แรงต้าน
- งบประมาณมีข้อจํากัด
- ฝ่ายภาคสนาม (ผู้ปฏิบัติ) ขาดการสนับสนุนจาก
กรมฯ หรือการสนับสนุนล่าช้า
- งบประมาณมีจํากัด ต้องจัดลําดับความสําคัญ ไม่
อาจทําหลายเรื่องพร้อมกัน
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และไม่
ทันสมัย

แรงสนับสนุน
- มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานมากมาย
- บุคลากรสามารถปรับตัวและเรียนรู้วิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อปรับใช้ในการทํางาน

3. จะแก้ปัญหางานล้นคนอย่างไร
แรงต้าน
แรงสนับสนุน
- ปริมาณงานมากทําให้ยากต่อการที่จะให้บุคลากร - มีการคิดเรื่องพัฒนามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
(แต่นโยบายไม่ต่อเนื่อง)
- ภารกิจที่พนักงานคุมประพฤติรับผิดชอบมีปริมาณ
มาก ทําให้เกิดปัญหาสมองไหล
- บุคลากรมีปริมาณงานมากจนเกินมาตรฐานหลาย
เท่า
- ปริมาณงานที่มากเกินอาจทําให้ท้อถอย ไปไม่ถึง
เป้า
- ปริมาณงานมากส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพงาน
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- ปริมาณงานมากทําให้ไม่มีเวลาคิดริเริ่มในการ
พัฒนางาน
4. จะรักษาและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่ดีอย่างไร
แรงต้าน
- ไม่มี

กิจกรรมการพัฒนา

แรงสนับสนุน
- กรมฯมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
- มีเครื่องมือการพัฒนาของ กพร.
- เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาองค์กรตามนโยบาย
ของรัฐเสมอ
ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

1. กพร./สลก. จั ด 1. มี แ นวทางการปรั บ แผนยุ ท ธศาสตร์
ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง พัฒนาหน่วยงาน
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร 2. ระดับความสําเร็จของการทบทวน
ดํา เนิ น การตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นา
หน่ วยงาน (ไตรมาส
1/55)

2555

ผู้รับผิดชอบ
กพร.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
( ค ณ ะ ทํ า ง า น แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น า
หน่วยงาน)
สลก.

2. ทบทวนปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างสํา นักงาน
ให้ครอบคลุมภารกิจ
1.วิ เ ค ร า ะ ห์ จํ า นวนหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ตรงตาม
เครื่องมือ อุ ป กรณ์ ที่ ความต้องการ
จําเป็นและจัดสรรให้
เหมาะสม

2555

กองแผน

ปัญหางานล้นคน

2556

กพร. / สลก.

2555

กรมฯ- กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม

สลก.

1. ทบทวนบทบาท 1. มีโครงสร้างที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
ภารกิจที่ควรทํา
2. มีการวิเคราะห์แลละจัดสรรอัตรากําลัง
2. วิ เ ค ร า ะ ห์ ทุกหน่วยงาน
อัตรากําลัง
1. ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ 1. ร้ อ ยละของบุ คลากรที่ มีความซื่ อสั ต ย์
ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก ใ น สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต 2. จํานวนบุคลากร ได้รับทราบวัฒนธรรม
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ก า ร มี คุ ณ ธ ร ร ม องค์กรกรมคุมประพฤติทุกคน
จริยธรรม
2. ส่ งเสริ มคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม ปลู ก ฝั ง
เผยแพร่ให้บุคลากรมี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร
ของกรมคุมประพฤติ
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สรุปการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4: REINFORCEMENT (การเสริมแรง)
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ
นายอนันต์ สุรพัฒน์
นายนิวัฒน์ ยศบุญเรือง
นางชลธารา สุขนิ่ม
นางสาวสิริกุล ศรารัชต์
นายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา

พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ยังขาดระบบการตรวจสอบการ
ทํางานของอาสาสมัคร/เครือข่าย
ที่เป็นรูปธรรม และมาตรฐาน

ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
ผู้อํานวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อํานวยการกลุ่มงานการคลัง
ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ

พัฒนาการจัดการกับ ผู้ที่ไม่ ปฏิบั ติ
ตามมาตรฐาน
- Sanction & Punishment
- มาตรการที่ใช้ในการจัดการกับ
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม/ฝ่าฝืนคําสั่ง ไม่มี
ชัดเจน ไม่มีการบังคับใช้อย่างเป็น
รูปธรรม

พั ฒ นามาตรการในการให้ ร างวั ล
และสร้างขวัญกําลังใจ
- ผู้บริหารอาจลืมความสําคัญ
ของการสร้างแรงจูงใจในการ
ทํางานให้ผู้ปฏิบัติ
- ปัจจัยผลกระทบภายนอก
“ค่าตอบแทนน้อย” เมื่อเทียบกับ
กรมอื่นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เน้นบํารุงขวัญและกําลังใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อวัดติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาการรวมทั้งจัดการในการให้รางวัลจูงใจ และมาตรการ
ลงโทษเพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ

107

กิจกรรมการพัฒนา

ตัวชี้วัด

กําหนดเวลา

1. พั ฒ นาระบบการ 1. มีระบบตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ
ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน

2560

2. พั ฒ นาระบบการ
ควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล
ตามแนวทางของมื อ
อาชีพ

1. มีระบบการควบคุมกํากับดูแลตามแนว
ทางการเป็นมืออาชีพ
2. มี คู่มือการปฏิ บั ติ งานและมี ร ะบบการ
ติดตามที่เป็นมาตรฐาน
3. เข้ า ค่ า ยฝึ ก อบรมเข้ ม ข้ น สํ า หรั บ
คนทํางานไม่ผ่านเกณฑ์
4. จั ด ระบบแบ่ ง เกรดมื อ อาชี พ เพื่ อ
ควบคุมมาตรฐาน

2560

3. พั ฒ นามาตรการ 1. มีคลินิกให้ความรู้และคําปรึกษา
ในการให้รางวัลและ 2. มีการพัฒนา/ฝึกอบรม ศึกษาดูงานใน
สร้างขวัญกําลังใจ
ประเทศและต่างประเทศ
3. มีสวัสดิการ
4. มีรางวัลเชิดชูเกียรติ
5. มีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ทําได้จริง
6. Topping เงินเดือน รางวัลเพิ่มเติม (ขั้น
พิเศษ) จากเงินงบประมาณที่ผู้อํานวยการ
มีอํานาจจัดสรร
7. มีระบบการลงโทษทางวินัยที่เฉียบขาด

2560
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ผู้รับผิดชอบ

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ งใ น
ส า ย ง า น ห ลั ก
และสายงาน
สนับสนุน

