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ของชุมชนจากผู้กระท�าผิดในระบบการคุมประพฤติ”
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สารจาก
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยติุธรรม มภีารกจิหลกัในการสนบัสนนุ
นโยบายส�าคญัของกระทรวงยตุธิรรม เกีย่วกบัการ 
“คืนคนดีสู่สังคม” เพราะเราท�าหน้าที่ควบคุม 
ดูแลผู้กระท�าผิดในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ให้บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นคนดี
ของสั งคม อยู ่ ในสั งคมได ้อย ่ างปกติสุข  
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่ส�าคัญ  
2 ฉบบั คือ พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และ 
พ.ร.บ. ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

ตลอดระยะเวลา 40 ปี ทีผ่่านมา ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ มีความ 
มุ ่ง ม่ันและตั้ งใจปฏิบัติงานภายใต ้ภารกิจ
ของกรมคุมประพฤติ ซึ่งผลการด�าเนินงาน 
ที่ผ ่านมาได้มีการเสริมสร ้างประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมดูแลผู ้ กระท�าผิดในชุมชน 
เช่น การก�าหนดมาตรฐานงานคุมประพฤติ  
การพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ในการแก้ไขฟื้นฟู 

ผู้กระท�าผิด การสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม การส่งเสริมงานคุมประพฤต ิ
ให้มีบทบาทในเวทีระดับอาเซียน การแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การสร้างงานสร้างอาชีพ
ให ้ผู ้กระท�าผิดโดยผ ่านศูนย ์ประสานงาน 
และส่งเสริมการมีงานท�า หรือ ศูนย์แคร ์  
ของกรมคุมประพฤติ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ด้านข้อมูลและการติดต่อประสานงานระหว่าง 
ผู ้ประกอบการและผู ้ถูกคุมความประพฤต ิ
ให้มงีานท�า รวมถงึให้การสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ
ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากน้ียงัได้มกีารน�า
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเข้ามาใช้ในการปฏบิตัิ
งานและให้บริการงานคุมประพฤติในรูปแบบ 
Digital Service รวมทัง้เปิดโอกาสให้อาสาสมคัร
คมุประพฤติและหนว่ยงานภาคเีครอืข่ายเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื ้นฟู ติดตาม ดูแล  
ช่วยเหลือผู้กระท�าผิดเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดี 
และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม 

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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(นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

พร้อมท้ังการพฒันาบคุลากรของกรมคมุประพฤติ  
ให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพ และมี
สมรรถนะสงูเพือ่ท�างานให้ได้ตามมาตรฐาน และ
มุ่งสร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของสังคม เพื่อให้มีผลิตผลคืนคนดีสู ่สังคม 
อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป

ส�าหรับในปี 2563 กรมคุมประพฤติจะให้
ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
ในรูปแบบศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจัดค่าย
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning By Doing)  
จดัน�าร่องในพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่าง 5 จังหวดั 
(นครสวรรค์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร)  
ก ่อนขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ 
ต่อไป  โดยบรูณาการการท�างานร่วมกบัส�านักงาน 
ป.ป.ส. กรมการปกครอง และศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) 
และภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นกลไกที่ส�าคัญในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นในการลด
จ�านวนผู้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่จะเข้าสู่ 
ระบบกระบวนการยุติธรรม มีการจัดต้ัง 
บ้านกึง่วถิ ี“บ้านปลูา รายอ กาแลตาแป” ขึน้ที่
จงัหวดันราธิวาส เพือ่เป็นต้นแบบในการช่วยเหลอื  
ผูพ้้นโทษทีอ่ยูใ่นความดแูลของกรมคมุประพฤติ 
บนพืน้ฐานการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย ซึง่จะเป็น

ส่วนส�าคญัในการแก้ไขปัญหา “คนล้นคุก” และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน โดยการ
พัฒนาด้านจิตใจ อบรมความรู้ การฝึกอาชีพ 
ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือปรบัสภาพชวิีตเตรยีมความพร้อม
ก่อนกลบัเข้าสูช่มุชน นอกจากนีก้รมคมุประพฤติ
ได้รับมอบหมายจากนายสมศักด์ิ เทพสุทิน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมให้ด�าเนนิการ 
จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัย 
ของประชาชน เพื่อวางระบบการป้องกันและ 
เฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ 
ของผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยอันตราย 
ต่อสงัคม 

สุดท้ายนี้ผม และคณะผู้บริหาร ตลอดจน 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ  
จะมุง่มัน่ตัง้ใจทุม่เทความรูค้วามสามารถในการ 
ปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด 
ให ้ส�าเร็จตามเป ้าหมายที่ตั้ งไว ้  พร ้อมทั้ง 
จ ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ใ ห ้ ม ี
ความก้าวหน้า ทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน ์
แก่ประชาชนในการเข้าถงึบรกิารได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรล ุ
ตามวิสั ยทัศน ์ของกรมคุมประพฤติ ท่ีว ่ า  
“เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยของชุมชนจากผู ้กระท�าผิด 
ในระบบการคมุประพฤต”ิ
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ

นางธารินี  แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

พันต�ารวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ANNUAL REPORT 2019 
DEPARTMENT OF PROBATION, MINISTRY OF JUSTICE

7





ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

profile
DEPARTMENT OF PROBATION

รายงานประจ�าปี 2562
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พ.ศ. 2495 เร่ิมน�าระบบคุมประพฤติมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยโดยใช้กับผู้กระท�าผิดท่ีเป็นเด็ก 
 และเยาวชน

พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56, 57, 58 ได้บัญญติัถงึวิธีการเก่ียวกับการคมุประพฤติไว้  
 แต่มาตรการรอการก�าหนดโทษหรือรอการลงโทษเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้วิธีการ 
 คุมประพฤติ

พ.ศ. 2522 จัดต้ังส�านักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานส่งเสริม 
 ตุลาการ กระทรวงยุติธรรมด�าเนินการคุมประพฤติผู ้กระท�าผิดที่เป็นผู ้ใหญ่ในเขต 
 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2526 เริ่มเปิดด�าเนินการส�านักงานคุมประพฤติในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

พ.ศ. 2528 รเิริม่น�าแนวคดิการท�างานบรกิารสังคมมาปฏิบตัต่ิอผูก้ระท�าผดิเป็นครัง้แรกใประเทศไทย

พ.ศ. 2529 ถือก�าเนิดอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย        
 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2529

พ.ศ. 2535 ส�านักงานคุมประพฤติกลาง สังกัดส�านักงานส่งเสริมตุลาการ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น
 กรมคุมประพฤติ ในวันที่ 15 มีนาคม 2535

พ.ศ. 2544 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 เห็นชอบแนวทางรูปแบบการลด 
 ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ท�าให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักในงานคุมประพฤติได้แก่  
 งานคุมประพฤติเด็กและเยาวชน งานคุมประพฤติผู้พักการลงโทษ และลดวันต้องโทษ  
 รวมถึงการสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดภายหลังพ้นการคุมประพฤติ และภายหลังปล่อย และ 
 การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

พ.ศ. 2546 • กรมคุมประพฤติด�าเนินการตามพระราชบัญญัติฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด  
  พ.ศ. 2545 เต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2546 พร้อมกันทั่วประเทศ 
 • ด�าเนินการในภารกิจการท�างานบริการสังคมแทนค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา 
  มาตรา 30/1 มาตรา 30/2 และมาตรา 30/3
 • พัฒนาฐานข้อมูลกลางระบบสารสนเทศงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2547  กรมคมุประพฤติประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาตว่ิาด้วยการปฏบิตังิานของกรมคมุประพฤติ

ประวัติความเป็นมาของระบบงานคุมประพฤติ

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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พ.ศ 2548 • การน�าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานกับกรมคุมประพฤติในรูปแบบ 
  เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”  
 • ริเริ่มน�าแนวคิดจัดท�าโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การน�ากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2553 • เร่ิมด�าเนนิการตามโครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา  
  ที่น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 

พ.ศ. 2556 • กรมคุมประพฤติริเริ่มในการจัดให้มีการประชุมในระบบการคุมประพฤติและมาตรการ
  แบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม
 • เริม่ทดลองน�าเครือ่งมอืการควบคมุด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) 
  มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2557 • เริม่ด�าเนนิการโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา 
  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ มอบเข็มที่ระลึกและกล่าวต้อนรับ 
  กรมคุมประพฤติเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 มีนาคม 2557 
 • เริ่มด�าเนินการโครงการน�าร่องใช้เคร่ืองมือการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
  (Electronic Monitoring)  มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ

พ.ศ. 2558 เริ่มด�าเนินการขยายอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครบทุกต�าบล โดยใช้อาสาสมัครอื่น ๆ  

พ.ศ. 2559 • มต ิครม. เรือ่งการบรูณาการแก้ไขฟ้ืนฟ ูตดิตาม ดแูล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ 
  ในชุมชน
 • ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
 • เริ่มโอนภารกิจงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวให้กระทรวง 
  สาธารณสุข และกรุงเทพมหานครเป็นผู้บ�าบัดรักษา

พ.ศ. 2560 • การจัดตั้งคณะกรรมการคุมประพฤติ เพื่อก�าหนดทิศทางและนโยบายการบริหารงาน 
  คุมประพฤติ

พ.ศ. 2561 • น�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤติ ด้วยการเริ่มน�าร่องโครงการระบบงาน 
  คุมประพฤติ เพื่อให้บริการระบบดิจิทัล (Probation Digital Service : PDS) 
 • เริม่เปิดบรกิารศนูย์ประสานงานและส่งเสรมิการมงีานท�า หรอื ศูนย์แคร์ (Care   Center)

พ.ศ. 2562 • ด�าเนินการเช่าซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM)   
  มาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
 • แก้ไขทบทวน “มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ”
 • การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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กรมคุมประพฤติ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองพัฒนาการคุมประพฤติ

กองส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายคุมประพฤติ

กองพัฒนาการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ส�านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 1-5

ส�านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 6-12 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดปัตตานี

ส�านักตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

ราชการบริหารส่วนกลาง

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ส�านักงานเลขานุการกรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการคุมประพฤติ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

หน่วยงานปรากฏตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561

หน่วยงานจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัด 76 แห่ง

ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา 
(29 แห่ง)

โครงสร้างกรมคุมประพฤติ

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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กรอบอัตราก�าลังกรมคุมประพฤติ

หมายเหตุ : 

- กรอบพนักงานราชการ จ�านวน 2,099 อัตรา

- กรอบพนักงานราชการเป็นกรอบที่จ้างได้ 

 จ�านวน 1,968 อัตรา 

- กรอบที่กันไว้ทดแทนลูกจ้างประจ�า จ�านวน 99 อัตรา

- กรอบที่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

 จ�านวน 32 อัตรา

ประเภท จ�านวน อัตรา

1.  ข้าราชการ  1,458 อัตรา
     1.1  ต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  997 อัตรา

     1.2  ต�าแหน่งอื่น ๆ  461 อัตรา

2.  ลูกจ้างประจ�า  199 อัตรา
     2.1  กลุ่มบริการพื้นฐาน  4 อัตรา

     2.2  กลุ่มสนับสนุน  195 อัตรา

3.  พนักงานราชการ  2,099 อัตรา
     3.1  ต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  1,073 อัตรา

     3.2  ต�าแหน่งอื่น ๆ  1,026 อัตรา

4.  ลูกจ้างช่ัวคราว  501 อัตรา
     4.1  ต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติ  305 อัตรา

     4.2  ต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  196 อัตรา

5.  จ้างเหมาบริการ  483 อัตรา
     5.1  ต�าแหน่งแม่บ้าน  160 อัตรา

     5.2  ต�าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  156 อัตรา

     5.3  ต�าแหน่งพนักงานขับรถยนต์  167 อัตรา

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว

จ้างเหมาบริการ

รวมทั้งหมด

อัตรา

อัตรา

4,740

1,458

อัตรา
199

อัตรา
2,099

อัตรา
501

อัตรา
483

กรมคุมประพฤติ
มีกรอบอัตราก�าลัง 
จ�านวน 4,740 อัตรา ดังนี้

กรอบอัตราก�าลังกรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2562 จ�านวน 4,740 อัตรา ดังนี้
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แผนภูมิอัตราก�าลังกรมคุมประพฤติ
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2561 – 2564

1. วิสัยทัศน์
 “เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระท�าผิดในระบบ
การคุมประพฤติ”

2. พันธกิจ
 1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน
 2. ขับเคลื่อนการท�างานแบบบูรณาการกับ 
  ทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

3. กรอบเป้าหมายการบริหารงานคุมประพฤติ
 1. พฒันาระบบงานคมุประพฤตใิห้มปีระสทิธภิาพ 
  และเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภยั 
  และความสงบสุขของสังคม
 2. สร้างสมดลุระหว่างการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ 
  กับการบังคับใช้กฎหมาย

4. ทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการแก้ไขฟื้นฟ ู
  ผูก้ระท�าผดิในระบบคมุประพฤตใิห้สอดคล้อง 
  กับมาตรฐานสากล
 2. ผลักดันให้มีการบูรณาการการปฏิบัติงาน 
  และการเช่ือมโยงข้อมูลผู้กระท�าผิดร่วมกัน 
  ในกระบวนการยุติธรรม
 3. ให้มีการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ไข 
  ฟื้นฟูผู้กระท�าผิด
 4. ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
  เอกชนทกุระดบั มส่ีวนร่วมในการแก้ไขฟ้ืนฟู 
  ผู้กระท�าผิด

5. ค่านิยม 9 ประการ

6. ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาระบบการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด 
  ในชุมชน
 2. บูรณาการการแก้ไขฟื ้นฟู ติดตามดูแล  
  ช่วยเหลอืและสงเคราะห์ผู้ก้ระท�าผดิในชุมชน
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์์กร

มอือาชพี 

แก้ไขฟ้ืนฟู

ให้โอกาส

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

สร้างทศันคตทิีด่ี

ท�างานเป็นทมี

ซือ่สตัย์

สงัเกต

ด้วยระบบไม่ควบคมุตวั

P

R

o

B

A

t

i

o

n

Professional

Rehabilitation 

Opportunity 

Behavior change

Attitude 

Teamwork 

Integrity 

Observation 

Non - Custodial Treatment 

 5. พัฒนาระบบการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
  ผู้กระท�าผิดที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤต ิ
  และผู้กระท�าผิดภายหลังปล่อย
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พัฒนาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท�าผิดในชุมชนเพื่อชุมชน

บูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชุมชน

 เป้าประสงค์   ชุมชนและสังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข
 กลยุทธ์การด�าเนินงาน
 1. ยกระดับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชนตามมาตรฐานสากล
 2. ยกระดบัมาตรการให้ผูก้ระท�าผดิปฏบิตัติามเงือ่นไข/แผนการฟ้ืนฟฯู
 3. ส่งเสริมและขยายมาตรการทางเลือก 
 4. พฒันาความร่วมมอืด้านการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิระหว่างประเทศ 
 5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ

 เป้าประสงค์    บูรณาการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและ 
 สงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชุมชน
• กลยุทธ์การด�าเนินงาน
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม 
  ดูแลช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในชุมชน
 2. ยกระดับงานอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายชุมชน 
 3. สร้างการรับรู้ผลงานและบทบาทของกรมคุมประพฤติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

1

2

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร

• เป้าประสงค์  บุคลากรมีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม 
 และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
• กลยุทธ์การด�าเนินงาน
 1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
 3. เสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ส่งเสรมิคณุภาพชวิีตของบุคลากรเพือ่ให้มขีวญัก�าลงัใจในการปฏบิติังาน

• เป้าประสงค์  บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และการปรับระบบ 
 การท�างานเป็นดิจิทัล
• กลยุทธ์การด�าเนินงาน
 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
 2. พฒันาเทคโนโลยกีารบริหารจดัการและให้บรกิารงานคมุประพฤติ
 3. พฒันาและปรบัปรงุเทคโนโลยกีารปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิในชมุชน 
  ให้เหมาะสมและทันสมัย

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

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่

3

4
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ส่วนที่ 2
ผลการปฏิบัติราชการ



ผลการด�าเนินการตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของกรมคุมประพฤติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 (Function Base)

1.1  ร้อยละการกระท�าผดิซ�า้ของผูพ้้นการคมุความประพฤติ ร้อยละ 2.13 ร้อยละ 2.17

1.2  ร้อยละของผูถู้กคมุความประพฤตทิีป่ฏิบตัติามเงือ่นไข 
การคมุความประพฤติ

ร้อยละ 86.50 ร้อยละ 84.32

องค์ประกอบที่ 2 (Agenda Base)

2.1 ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ปฏิบัติตาม    
เงือ่นไขการคมุความประพฤตแิละมกีารด�าเนนิการภายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด

ร้อยละ 83 ร้อยละ 87.85

2.2 การชีแ้จงประเดน็ส�าคญัทีท่นัต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 100 คะแนน       -ไม่มีประเด็นชี้แจง-

องค์ประกอบที ่3 (Area Base)

-ไม่มีตัวชีวั้ดในองค์ประกอบนี-้

องค์ประกอบที่ 4 (Innovation Base)

1. ข้อเสนอการพฒันานวตักรรม 100 คะแนน 60 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 (Potential Base)

การด�าเนนิการตามแผนปฏิรปูองค์การของส่วนราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

100 คะแนน 80 คะแนน

หมายเหตุ : ผลการประเมินตนเอง

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ
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 1. งานคดี

 1.1 การคุมประพฤติ
  • งานสืบเสาะและพินิจ
  งานสืบเสาะและพินิจเป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบเสาะข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
ประวติัภมูหิลังทางสังคม และพฤตกิารณ์คดขีองผูก้ระท�าผดิ รวมทัง้รายละเอยีดหลกัฐานต่าง ๆ  ของผูก้ระท�าผดิ 
โดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้น�าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ประเมิน และจัดท�ารายงานพร้อมความเห็น  
เพื่อประกอบดุลพินิจของผู้มีอ�านาจในการพิจารณาว่าจะใช้มาตรการใดจึงเหมาะสมกับผู้กระท�าผิด 
เป็นรายบุคคล
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติด�าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง จ�านวน 88,085 คดี  
จากเป้าหมายจ�านวน 112,000  คด ี โดยเป็นผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 
จ�านวน 40,444 คดี คิดเป็นร้อยละ 45.91  ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�านวน 30,012 คดี  คิดเป็นร้อยละ  
34.07 และผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 17,629 คดี  คิดเป็นร้อยละ 20.01

ผลการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานสืบเสาะและพินิจ จ�านวน 88,085 คดี

ผู้ใหญ่ 
40,444 คดี
(45.91%)

ลดวันต้องโทษ 
17,629 คดี
(20.01%)

พักการลงโทษ 
30,012 คดี
(34.07%)

  • งานคุมความประพฤติ
  งานคมุความประพฤต ิเป็นกระบวนการควบคมุ สอดส่อง ตดิตาม ดแูล ให้ค�าแนะน�า และช่วยเหลอื
ผูก้ระท�าผิดภายใต้เงือ่นไขการคมุความประพฤต ิเพ่ือช่วยให้ผูก้ระท�าผดิปรับปรงุแก้ไขนิสยั ความประพฤติ  
จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก
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ผู้ใหญ่ 
172,701 คดี
(89.51%)

พักการลงโทษ 
7,628 คดี
(3.95%)

เด็กและเยาวชน 
2,730 คดี
(1.41%)

ลดวันต้องโทษ 
9,884 คดี
(5.12%)

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ต้องด�าเนินการคุมความประพฤติผู้กระท�าผิด 
ทั้งสิ้น 406,387 คดี โดยเป็นคดีที่รับมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 213,444 คดี และเป็นคดี 
รบัใหม่ในปีนีจ้�านวน 192,943 คด ี โดยผู้กระท�าผดิรายใหม่จ�าแนกเป็นผูก้ระท�าผดิทีเ่ป็นผูใ้หญ่ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 56 จ�านวน 172,701 คดี คิดเป็นร้อยละ 89.51 เด็กและเยาวชน จ�านวน 2,730 คดี  
คิดเป็นร้อยละ 1.41 ผู้ได้รับการพักการลงโทษ จ�านวน 7,628 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.95 และผู้ได้รับการ 
ลดวันต้องโทษจ�าคุก จ�านวน 9,884 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.12

  ทั้งนี้ผลการคุมประพฤติเสร็จไปท้ังส้ินจ�านวน 185,129 ราย พบว่าผู ้ถูกคุมความประพฤติ 
ท่ีพ้นคุมความประพฤติด้วยดีจ�านวน 152,920 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.60 คดีเสร็จสิ้นไปโดยผิดเงื่อนไข 
การคุมความประพฤติ จ�านวน 28,432 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.36 และอื่น ๆ เช่น เจ็บป่วย พิการร้ายแรง 
ตาย เดินทางไปต่างประเทศ ศาลสูงเปลี่ยนแปลงค�าพิพากษาจ�านวน 3,777 ราย  คิดเป็นร้อยละ 2.04

งานควบคุมและสอดส่อง จ�านวน 192,943 คดี

กลุ่มเป้าหมาย

ผลการคุมความประพฤติเสร็จสิ้นไป

รวมทัง้สิ้นด้วยดี ผิดเงื่อนไข อื่น ๆ 

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

ผู้ใหญ่ 129,782 81.65 26,711 16.81 2,453 1.54 158,946

เด็กและเยาวชน 3,612 76.62 957 20.30 145 3.08 4,714

พักการลงโทษ 8,250 87.78 330 3.51 819 8.71 9,399

ลดวันต้องโทษ 11,276 93.42 434 3.60 360 2.98 12,070

รวม 152,920 82.60 28,432 15.36 3,777 2.04 185,129

ผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานด้านคุมความประพฤติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ
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  1.2 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
      การฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�าบัด ถือว่าผู ้เสพยาเสพติดเป็นผู้ป่วย 
มิใช่อาชญากร จึงน�าเข้ารับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยมีการด�าเนินงาน 2 ด้าน ได้แก่
     • งานตรวจพิสูจน์
  การตรวจพิสูจน์ เป็นการแสวงหาและประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  
เพื่อวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบ ทางกาย จิตใจ และสังคม ว่าผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นผู้เสพ
หรือผู้ติดยาเสพติดหรือไม่ พร้อมทั้งก�าหนดแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่เหมาะสมส�าหรับ 
ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดแต่ละรายนั้น
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ด�าเนินการตรวจพิสูจน์ จ�านวน 153,879 ราย
  • งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นการด�าเนินการบ�าบัดอาการติดยาเสพติดและฟื้นฟูสภาพ 
ร่างกายและจิตใจของผูต้ดิยาเสพตดิ รวมถงึการเตรยีมความพร้อมทางร่างกายและจติใจของผูเ้สพยาเสพตดิ
ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว
และการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติด�าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับรักษา จ�านวน 146,482 ราย โดยแบ่งออกเป็นการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ�านวน 21,730 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 14.83 และการฟื้นฟูฯ แบบ ไม่ควบคุมตัว จ�านวน  124,752 ราย  คิดเป็นร้อยละ 85.17 
ซึ่งมีผลการฟื้นฟูฯ ทั้งหมด จ�านวน 119,671 ราย โดยมีผลการฟื้นฟูฯ พอใจ จ�านวน 77,814 ราย  
คดิเป็นร้อยละ 65.02 ผลการฟ้ืนฟฯู ไม่พอใจ จ�านวน 33,072 ราย คดิเป็นร้อยละ 27.64 และอืน่ ๆ  จ�านวน 
8,785 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.34

งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 146,482 คดี

ไม่ควบคุมตัว 
124,752 ราย
(85.17%)

ควบคุมตัว 
21,730 ราย
(14.83%)

ผู้ใหญ่ 
172,701 คดี
(89.51%)
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 2. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท�าผิด

 การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดเป็นการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในการปรับเปล่ียน แก้ไข  
และเสรมิสร้างคณุลักษณะทางจติใจ พฤติกรรม และนิสยัความประพฤติของผู้กระท�าผดิ ด้วยกระบวนการ/
วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้กระท�าผิด 
มกีารเปลีย่นแปลงไปสูส่ภาวะของการมีพฤตกิรรมทีพ่งึปรารถนา เคารพกฎระเบยีบของสงัคม ไม่กระท�าผดิ
กฎหมาย มีคุณภาพชีวิตและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤตไิด้ด�าเนนิการจดักจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟ ูโดยแบ่งประเภทเป็น 
การคุมประพฤติ การฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด และน�าครอบครัวผู ้ถูกคุมความประพฤติ 
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูเขาร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่าง ๆ ดังนี้ จ�าแนกประเภทงาน ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 162,184 ราย
 2. การอบรมความรู ้ ได้แก่ อบรมเกี่ยวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ มีผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  
  จ�านวน 144,156 ราย
 3. โปรแกรมพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด การรู้จักและเข้าใจ 
  ตนเอง การเหน็คณุค่าในตนเอง การวางแผนชวีติและการอยู่ร่วมกับครอบครวั มผีูถ้กูคุมความประพฤติ  
  เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 118,200 ราย
 4. การอบรมธรรมะ มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 30,754 ราย
 5. การใช้กจิกรรมกลุม่ในการแก้ไขฟ้ืนฟ ูมีผูถ้กูคมุความประพฤตเิข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน 25,831 ราย
 6. ปัจฉิมนิเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 18,851 ราย
 7. โปรแกรมเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมทักษะการสื่อสารและการปฏิเสธ 
  ทกัษะการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ ทกัษะการจัดการกับอารมณ์และความเครยีด ความเชือ่และ 
  เจตคต ิความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวัและสงัคม และการสร้างสมัพนัธภาพ มผีูถ้กูคมุความประพฤต ิ
  เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 26,960 ราย 
 8. ค่ายยาเสพติด มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 4,408 ราย
 9. กิจกรรมอื่น ๆ  เช่น การส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ (ศูนย์แคร์) อบรมป้องกันการเสพซ�้า 
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 13,216 ราย
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 3. การสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด
 การสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด ที่กรมคุมประพฤติได้ด�าเนินการประกอบด้วย การสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด
ระหว่างคุมประพฤติ และการสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ 
เป็นการช่วยส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพในการแก้ไขฟ้ืนฟแูละฝึกฝนตวัเองของผูก้ระท�าผดิ เพ่ือให้ผู้กระท�าผดิ
สามารถช่วยเหลือตนเองและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร และไม่หวนกลับไปกระท�าผิดอีก โดยมี
บริการให้การสงเคราะห์ เช่น การให้การศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์
ด้านทุนประกอบอาชีพ ค่าอาหารและค่าพาหนะ เป็นต้น

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมให้กับผู้กระท�าผิด 
และครอบครัว ประกอบด้วย กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด จ�านวน 544,560 ราย จ�าแนกเป็นปฐมนิเทศ  
คิดเป็นร้อยละ 29.78 การอบรมให้ความรู้แก่ผู ้กระท�าผิด คิดเป็นร้อยละ 26.48 โปรแกรมพื้นฐาน  
คดิเป็นร้อยละ 21.71 การอบรมธรรมะ ค่ายจรยิธรรม ค่ายวิถพีทุธ คดิเป็นร้อยละ 5.65 โปรแกรมเฉพาะด้าน  
คิดเป็นร้อยละ 4.95 การให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 4.74 ปัจฉิมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 3.46 
กิจกรรมอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.43 และค่ายยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 0.81

แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท�าผิด จ�านวน 544,560 ราย

ปฐมนิเทศ จำนวน 162,184 ราย  
(29.78%)

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

โปรแกรมพื้นฐาน จำนวน 118,200 ราย 
(21.71%)

อบรมธรรมะ/ค่ายจริยธรรม/ค่ายวิถีพุทธ 
จำนวน 30,754 ราย (5.65%)

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม จำนวน 25,831 ราย
(4.74%)

ปัจฉิมนิเทศ จำนวน 18,851 ราย
(3.46%)

โปรแกรมเฉพาะด้าน จำนวน 26,960 ราย
(4.95%)

ค่ายยาเสพติด จำนวน 4,408 ราย
(0.81%)

อื่นๆ จำนวน 13,216 ราย
(2.43%)

29.78%

26.48%

21.71%

5.65%

4.95%

4.74%

3.46%

2.43%

0.81%
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติ ด�าเนินการสงเคราะห์ จ�านวน 34,639 ราย ซึ่งจ�าแนก 
เป็นการสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิระหว่างคุมประพฤตจิ�านวน 30,232 ราย โดยแยกเป็นกลุม่ผูถ้กูคมุความประพฤติ 
จ�านวน 11,696 ราย กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูฯ จ�านวน 18,536 ราย ขณะทีก่ารสงเคราะห์ 
ภายหลังปล่อยหรือภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ จ�านวน 4,407 ราย จ�าแนกเป็นกลุ่มผู ้ที่พ้น 
การคุมความประพฤต ิจ�านวน 2,881 ราย และกลุม่ผูพ้้นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด จ�านวน 1,526 ราย  
รวมทัง้ผูท้ีไ่ด้รบัการสงเคราะห์บ้านกึง่วิถ ีจ�านวน 943 ราย ทัง้น้ีจากการให้บรกิารสงเคราะห์ จ�านวน 35,582 ราย 
จ�าแนกได้ตามตาราง ดังนี้

กรมคุมประพฤติมีมูลนิธิที่คอยช่วยเหลือในเรื่องการสงเคราะห์ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่
1. มูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  มูลนธิฟ้ืินฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิ (Thai Drug Rehabilitation Foundation) จดัตัง้ข้ึนเพือ่ส่งเสรมิ
และสนับสนุนกิจกรรมการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  
โดยได้จดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมาย เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 710,000 บาท  
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. สนับสนุนส่งเสริมกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 และการด�าเนนิงานของหน่วยงานตามพระราชบญัญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิ  
พ.ศ. 2545
  2. ด�าเนินการและร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนหน่วยงานเอกชนด�าเนินการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด 
และครอบครัว และกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
  3. สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การประชุม สัมมนาทางวิชาการหรือการหาแนวทางในการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนวิธีการป้องกันการใช้ยาเสพติดซ�้า

แผนภูมิแสดงประเภทการให้บริการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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  4. ส่งเสริมงานวัฒนธรรม
  5. ด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด
 มลูนธิฟ้ืินฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพติด ด�าเนินการโดยคณะกรรมการมลูนิธิฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายในกระทรวงยุติธรรมและผู้แทนภาคเอกชน รวม 13 คน ทั้งนี้ การด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2562 มูลนิธิ 
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพตดิได้จดัการประชมุคณะกรรมการมลูนธิฯิ และประชมุสามญัประจ�าปี รวมท้ังสิน้ 
จ�านวน 2 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 
มูลนิธิเพิ่มเติม สงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรณีเสียชีวิต จ�านวน 4 ราย  
ด้านการประกอบอาชีพ จ�านวน 4 ราย ค่าพาหนะและค่าอาหาร จ�านวน 6 ราย ค่ารักษาพยาบาลกรณี
ประสบอันตรายและเจบ็ป่วย จ�านวน 2 ราย รวมทัง้สิน้ จ�านวน 16 ราย และให้การสนับสนุนการขบัเคลือ่น
งานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสังกัดกรมคุมประพฤติ จ�านวน 39 แห่ง ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็น
จ�านวนเงินทัง้ส้ิน 168,778 บาท  การรายงานการเงนิการท�าบญัชรีายรบั-รายจ่ายการตรวจสอบงบดลุและ
งบรายได้ค่าใช้จ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ ประเภทการสงเคราะห์ จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

พ.ศ. 2562 กรณีเสียชีวิต 4 47,863 บาท

ด้านการประกอบอาชีพ 4 38,280 บาท

ค่าพาหนะและค่าอาหาร 6 1,720 บาท

ค่ารักษาพยาบาล 2 2,915 บาท

รวม 16 90,778 บาท

สนบัสนนุการขบัเคลือ่นชมรม TO BE NUMBER ONE 
สังกดักรมคมุประพฤติ จ�านวน 39 แห่ง ๆ ละ 2,000 บาท

78,000 บาท

รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 168,778 บาท

2. มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด 
  มูลนิธิแก้ไขฟื ้นฟูและสงเคราะห์ผู ้กระท�าผิดก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2525 จากแนวคิด 
ทีจ่ะสนบัสนนุการให้การสงเคราะห์ผู้กระท�าผดิท่ีเป็นผูใ้หญ่ให้กลบัตนเป็นพลเมอืงดขีองสังคม มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการด�าเนินงานคุมประพฤติผู้กระท�าผิด ร่วมกับหน่วยงานราชการ
และเอกชนด�าเนินการในการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ด�าเนินการ
และร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สนับสนุน
ส่งเสริมการศึกษาวินิจฉัยการประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิตวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด
ประเภทต่าง ๆ   ตลอดจนวิธีการป้องกันอาชญากรรม บ�าเพ็ญและร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ   บ�าเพ็ญการกุศล
สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
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   นบัตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการมูลนธิิแก้ไขฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินงาน
ของกรมคมุประพฤต ิในหลายด้าน ตัง้แต่การให้การสนับสนุนหลกัทรพัย์ส�าหรบัใช้ในการประกันตวัจ�าเลย
ทีอ่ยู่ในระหว่างการสืบเสาะและพนิจิ การช่วยเหลอืสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนา  
ค่ายังชีพ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
การส่งเสรมิด้านการหางาน การฝึกอาชพี การสนบัสนนุให้ยมืทนุประกอบอาชพี สงเคราะห์ค่ารกัษาพยาบาล 
อาการเจบ็ป่วยทางกาย ทางจติ อาการติดยาเสพตดิให้โทษ สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่การแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ 
เช่น การสนับสนุนค่าเครื่องอัฐบริขารในการบรรพชาอุปสมบท กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน ์
หรอืบรกิารสงัคมต่าง ๆ  สนบัสนนุการศกึษาวจัิย เป็นต้น ทัง้น้ี เพือ่ให้ผูก้ระท�าผิดได้กลบัตนเป็นพลเมืองดี
ของสังคมไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้า ซึ่งมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดได้มีส่วนร่วมกับ 
กรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมาแล้วมากกว่า 100,000 ราย 
สรุปผลการด�าเนินงานสงเคราะห์ผู้กระท�าผิดจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562
 มลูนธิแิก้ไขฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์ผู้กระท�าผดิ ได้ให้การสนับสนุนประกอบอาชพีแก่ผูก้ระท�าผดิในระบบ 
งานคมุประพฤติ จ�านวน 6 ราย เป็นจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 63,080 บาท เพือ่ให้ผูก้ระท�าผดิน�าทนุไปประกอบอาชพี
ท�าไร่ข้าวโพด การเลี้ยงปลาดุก การท�าตระกร้าสาน การท�าน�้าเต้าหู้ และท�าฉัตรพระประจ�าวันเกิด

 4. การท�างานบริการสังคม
 งานบริการสังคมเป็นมาตรการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดประการหนึ่ง ด้วยการให้โอกาสแก่ 
ผูก้ระท�าผดิได้ท�างานชดใช้สังคม โดยการมอบหมายงานให้ท�า ซึง่ผู้กระท�าผดิจะไม่ได้รบัค่าตอบแทนใด ๆ  
แต่ขณะเดียวกันการได้ท�าประโยชน์เพื่อสังคมส่งผลให้ผู้กระท�าผิดเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่า 
ท้ังการท�างานจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และให้โอกาสผูก้ระท�าผดิได้ฝึกหัด เรยีนรูท้ดสอบความสามารถ 
พัฒนาความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสริมสร้างสมาธิ ทักษะในการท�างาน รวมท้ังการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลโดยผู้ต้องท�างานบริการสังคมในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติประกอบด้วย
 1. ผู้กระท�าผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 
 2. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545 มาตรา 23 (4)
 3. ผู้กระท�าผิดที่ศาลพิพากษาลงโทษปรับแต่ผู้กระท�าผิดไม่มีเงินช�าระค่าปรับตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 30/1
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคมุประพฤติได้ด�าเนินการบรหิารจัดการให้ผูก้ระท�าผดิท�างานบรกิาร 
สังคมแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม จ�านวน 38,860 คน รวมจ�านวนชั่วโมงการท�างานบริการสังคม  
548,595 ชัว่โมง และยงับรหิารจดัการให้ผูก้ระท�าผดิท�างานบรกิารสงัคมภายใต้ความร่วมมอืจากภาคประชาสงัคม
ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่ไม่แสวงหา 
ผลก�าไรหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ซ่ึงบุคคล/องค์กรเหล่าน้ีเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนงานบริการสังคม 
ในลักษณะการบริหารจัดการ รวมทั้งร่วมเป็นหน่วยงานภาคีบริการสังคม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหีน่วยงานภาคีบรกิารสงัคมทัว่ประเทศ จ�านวน 18,879 แห่งทีม่บีทบาทในการช่วยจดัให้ผูก้ระท�าผดิท�างาน
บริการสังคม ก่อให้เกิดผลการด�าเนินงานบริการสังคมแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม จ�านวน 33,263 คน  
รวมจ�านวนชั่วโมงการท�างานบริการสังคม 603,674 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ

28
รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม



จ�านวนช่ัวโมงการท�างานบริการสังคมและประเภทงานบริการสังคม
แบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(จ�านวนชั่วโมงท�างาน)

จำนวนชั่วโมงที่สำนักงานฯ จัดใหทำ รวม จำนวนชั่วโมงที่สำนักงานฯ จัดใหทำ 548,595 ชั่วโมง
      จำนวนชั่วโมงที่หนวยงานภาคีจัดใหทำ 603,674 ชั่วโมง
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จำนวนชั่วโมงที่หนวยงานภาคีจัดใหทำ

พัฒนา/ทำความสะอาด

งานตกแตงสวน

บริจาคโลหิต

อื่นๆ

งานบริการชวยเหลือ/
งานชาง/งานฝมือ

402,017

503,555

27,551

29,677

23,818

22,062

14,961

12,048

80,248

36,332

ผลสัมฤทธิ์ที่สังคมได้รับจากการท�างานบริการสังคม
  1. สถานที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้รับการพัฒนา โดยการท�าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. สภาพแวดล้อมในชุมชนได้รับการดูแลและฟื้นฟู ซ่ึงท�าให้ไม่เกิดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
และสุขอนามัยของชุมชน
  3. มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การปลูกป่า การบ�ารุงรักษาสวนป่า การป้องกัน  
แนวกันไฟป่า และการสร้างฝายชะลอน�้า
  4. การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและการบริจาคโลหิต ท�าให้ได้ปริมาณโลหิตจ�านวนกว่า 
900,000 ซีซี ส�าหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
  5. องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมได้รับสนับสนุน และช่วยเหลือจากการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจ เช่น  งานจัดเก็บเอกสาร งานซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมคอมพิวเตอร์ งานสอนหนังสือ 
งานอาสาจราจร เป็นต้น 
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5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 กรมคุมประพฤติได้น�าภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ ดังนี้ 
 5.1  งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
   งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บนพื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งกรมคุมประพฤติมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ามา 
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน แสวงหาข้อเทจ็จรงิ การติดตาม การสอดส่อง รวมทัง้การแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ 
ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการคืนคนดีสู่สังคมอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) ในปัจจุบัน 
มีจ�านวนทั้งสิ้น 24,161 คน  มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�านวน 690 ศูนย์
ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของอาสาสมคัรคุมประพฤต ิกระทรวงยุตธิรรม มดีงันี้
 1. การปฏบิตังิานด้านคดสีบืเสาะข้อเท็จจรงิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 จ�านวน 2,854 คดี
 2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด จ�านวน 19,939 คดี
 3. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 4,168 คดี
 4. การติดตามผล/ช่วยเหลือผู้พ้นการคุมความประพฤติ จ�านวน 3,798 คดี และผู้ผ่านการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 1,118 คดี
 5.2  โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
   โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ได้ด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน  
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหุ้นส่วน 
และมีบทบาทในการด�าเนินงาน เช่น การป้องกันและแก้ไขอาชญากรรม การแก้ไขและฟื้นฟูและช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ผู้กระท�าผิด การลดข้อพิพาทความขัดแย้งในชุมชน เป็นต้น และได้อบรมพัฒนาให้ความรู ้
ความเข้าใจแก่สมาชิกเครอืข่ายยตุธิรรมชุมชนเกีย่วกบับทบาทภารกจิของกระทรวงยตุธิรรมอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการรวมตัว
ของสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการจัดต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพ่ือเป็นการบูรณาการการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรมและความสงบสุขแก่ชุมชน 
และสังคมต่อไปปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจ�านวนทั้งสิ้น 50,559 คน มีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
จ�านวน 612 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง จ�านวน 331 แห่ง
ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีดังนี้
 1. การให้ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์เครือข่ายฯ   
จ�านวน 825 คน จ�านวน 604 คดี
 2. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด เครือข่ายฯ จ�านวน 8,201 คน ปฏิบัติงาน จ�านวน 14,347 เรื่อง
 3. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�าผดิภายหลงัปล่อย/ภายหลงัพ้นคมุความประพฤตเิครอืข่ายฯ 
จ�านวน 2,664 คน จ�านวน 793 เรื่อง
 4. การให้ค�าแนะน�าเพือ่ลดข้อพพิาทและความขดัแย้งในชมุชนเครือข่ายฯ จ�านวน 685 คน ปฏิบตังิาน  
จ�านวน 790 เรื่อง
 5. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�านวน 612 แห่ง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเข้มแข็ง 360 แห่ง

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ

30
รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม



 รายงานผลการตรวจราชการของผู ้ตรวจ
ราชการกรมคุมประพฤติ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามนัยแห่งระเบียบส�านักนายก
รฐัมนตรว่ีาด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  ข้อ 8 
การตรวจราชการตามระเบยีบนี ้ให้ด�าเนินการตาม 
แผนการตรวจราชการประจ�าปี  หรือตามที่ได้รับ 
ค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะ 
รัฐมนตรี ให้จัดท�าแผนการตรวจราชการประจ�าปี 
ตามรอบปีงบประมาณ โดยให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและผูต้รวจราชการร่วมกนัจัดท�าให้แล้วเสรจ็
ภายในเดือนตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ถ้าใน
กระทรวงใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง
และระดับกรม  แผนการตรวจราชการประจ�าปีของ
กรมต้องสอดคล้องกบัแผนการตรวจราชการประจ�าปี
ของกระทรวง  โดยไม่ซ�า้ซ้อนและเกดิการบรูณาการกนั  
รวมทัง้ก�าหนดมาตรฐาน และเครือ่งมอืในการตรวจ 
ติดตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้

 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ข้อ 9 ก�าหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการกรมรับผิดชอบและมีอ�านาจหน้าที่ในการ 
ตรวจราชการเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการของหน่วยงาน
ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เฉพาะในขอบเขต 
อ�านาจและหน้าทีข่องกรม  ในฐานะผูส้อดส่องดแูล
แทนอธิบดแีละตามวัตถปุระสงค์ของระเบยีบส�านกั
นายกรฐัมนตร ีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548  
โดยมีขอบเขตการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการกรมคมุประพฤต ิประจ�าปี พ.ศ. 2562 และ 
มีหน ่วยงานผู ้รับการตรวจซึ่ ง เป ็นส�านักงาน 
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 – 12  ส�านักงาน 
คมุประพฤตจิงัหวดั/สาขา และศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ รวมทัง้สิน้ จ�านวน  119 แห่ง สรุปผล
การตรวจราชการ ดังนี้        

1. การด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ�าปี พ.ศ. 2562   
 ผลการด�าเนินการ  ผู้ตรวจราชการได้ก�าชับ
หน่วยรับการตรวจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ   
ส�านักงานฯ จัดประชุมเจ ้าหน้าที่ เพื่อก�าหนด
มาตรการและเร่งรัดให้แต่ละกลุ ่มงานเบิกจ่าย 
งบประมาณในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี มีการจัดท�าทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
รายการเบิกจ่ายต่าง ๆ และสามารถเบิกจ่าย 
งบประมาณได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมาย
 การด�าเนนิการตามตวัชีว้ดั  ร้อยละของผูถ้กูคมุ
ความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติพบว่า  
ภาพรวมมีผลการด�าเนินการร้อยละ 13.64 โดยมี
ส�านักงานฯ มีผลการด�าเนินการระดับ 1 คะแนน  
จ�านวน  16 แห่งฯ  ผูต้รวจราชการได้ก�าชับให้ส�านักงานฯ
ก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระท�าผิดซ�้า

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. การด�าเนินการตามภารกิจกรมคุมประพฤติ   
 2.1 การด�าเนนิการตามภารกิจกรมคมุประพฤติ
 ส�านักงานฯ ด�าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่
เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุงในเชิง
คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติในทุกกระบวนงาน ท�าให้
บคุลากรสามารถปฏิบตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 สาเหตุของการผิดเงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นกรณ ี
ไม ่มาพบพนักงานคุมประพฤติภายหลังศาล 
มีค�าพิพากษาและไม่มารายงานตัว ส�านักงานฯ   
มีการก�าหนดมาตรการเพื่อลดอัตราการผิดเงื่อนไข 
การคุมความประพฤติ ต้ังแต ่ ข้ันตอนการจัด 
เจ ้าหน้าที่อยู ่ เวรประจ�าศาล การปฐมนิเทศ 
ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ถูกคุม
ความประพฤติเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
และมีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนการจัดกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟู  มีการเตือน ติดตามภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ
และหัวหน้างานจดัระบบตดิตามงานอย่างเคร่งครดั  
 การติดตามในชุมชน (After care) สามารถ 
น�า อ.ส.ค. มาช่วยเหลือในการติดตามสอดส่อง 
ยังที่พักอาศัยของผู้กระท�าผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วย
การปฏบัิติงานคมุประพฤต ิ การตดิตามด�าเนนิการ
ทั้งนัดให้มาพบ การโทรศัพท์ ส่งจดหมายและการ
ติดตามในพื้นที่โดยตรง  
 การสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RJ) 
มอบหมายให้บุคลากรทีผ่่านการอบรมกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
สร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และกระบวนงาน  
ตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับรู้  

โดยส�านักงานฯ สามารถน�าคดทีีเ่ข้าหลกัเกณฑ์และ 
มผีูเ้สยีหายมาใช้กระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท์
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
 2.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาสังคม
 ส�านกังานฯ สามารถบรูณาการกบัภาคประชาสงัคม
ได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะภาครัฐได้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากจังหวัด หน่วยงานพัฒนาสังคมฯ 
ส�านักงานจัดหางาน และเทศบาล ส ่วนการ 
บูรณาการกับภาคเอกชนทุกส�านักงานฯ สามารถ
ประสานงานเข ้ามาเป็นหุ ้นส ่วนในการแก้ไข
ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด การเป็นสถานประกอบการ 
รองรบัผูก้ระท�าผดิในโครงการสร้างงานสร้างอาชพี  
การเป็นหุ้นส่วนในการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่าย
ติดตามดูแลผู้กระท�าผิดร่วมกับสถาบันทางการ
ศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ส�านกังานฯ จดัให้มกีารประชมุเน้นย�า้การปฏบิตังิาน
ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ
 ด้านการสร้างการรบัรูแ้ก่ประชาชน ส�านักงานฯ 
ด�าเนินการผ่านกลไก กพยจ. ในการเข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการ กพยจ. การขับเคลื่อนงาน 
คุมประพฤติสู่ชุมชนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดเคลื่อนที่  ท�าให้ประชาชนเข้าใจภารกิจงาน
และร่วมเป็นเครอืข่ายเฝ้าระวังผูก้ระท�าผดิในชมุชน

3. การด�าเนินการตามนโยบายกระทรวงยุตธิรรม
 3.1 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ
 หน่วยรับการตรวจด�าเนินการประชาสัมพันธ์ 
ปฐมนิเทศ แนะน�าด้านอาชีพและต�าแหน่งงานว่าง  
การติดตั้งตู ้ job box แนะน�าศูนย์แคร์ ให้กับ 
ผู ้ กระท�าผิดและประชาชนทั่ ว ไปที่ ว ่ างงาน 
ใช้สืบค้น สอบถามข้อมูลแหล่งงานและผู้ที่ต้องการ 
เปลีย่นอาชพีหรอืต้องการมอีาชีพเสรมิ ตลอดท้ังการ 

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ
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สงเคราะห์ด้านเงนิทนุประกอบอาชพี อย่างไรกต็าม
พบว ่า กระบวนการคัดกรองยังไม ่สามารถ
วเิคราะห์สภาพปัญหาทางเศรษฐกจิของผูก้ระท�าผดิ
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ มุ ่งเฉพาะผู ้ว ่างงาน
ไม ่ ได ้ขยายผลไปยังกลุ ่มผู ้ยากจน มีหนี้สิน  
กลุ ่ ม เกษตรกรและการ ติดตามผล สัมฤทธิ ์
เชิงคุณภาพยังไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร
 3.2 โครงการบ้านสงเคราะห์คุมประพฤติ 
(บ้านกึ่งวิถี)
 ส�านักงานฯ เข ้าใจวัตถุประสงค ์และใช ้
ประโยชน์จากบ้านสงเคราะห์ได้มากขึ้น โดยไม่ได้
มุ ่งเน้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ส�าหรับให้ผู้กระท�าผิด
เข้าพักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ได้เพิ่มบทบาท 
ใช ้เป ็นสถานท่ีส�าหรับฝ ึกอบรมพัฒนาทักษะ 
ด้านการประกอบอาชีพและจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู 
ผูก้ระท�าผดิ ตลอดทัง้ได้พฒันาคณะกรรมการ มกีาร
ขยายผลไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  เพือ่รองรบักลุม่เป้าหมาย
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

4. การด�าเนินการตามโครงการพระด�าริฯ 
 4.1 โครงการก�าลังใจในพระด�าริสมเด็จ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 เจ้าหน้าที่มีความรู้และให้ความส�าคัญในการ
ดแูลผูก้ระท�าผดิตามแนวทางและวตัถปุระสงค์ของ
โครงการฯ มกีารตดิตาม ช่วยเหลอืสงเคราะห์ผูผ่้าน
โครงการทีอ่ยูใ่นความดแูลของส�านักงานฯ สามารถ
น�าความรูม้าพฒันาต่อยอดด้านการประกอบอาชีพ  
เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้เป็นอย่างดี
 4.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE
 เจ้าหน้าทีม่คีวามรูแ้ละบรูณาการโครงการ TO BE 
NUMBER ONE  ร่วมกบักจิกรรมต่าง ๆ  ของส�านกังานฯ  
เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่ผูก้ระท�าผดิทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ และเป็นการขยายผลการด�าเนินงาน 
ให้สงัคมได้รบัรู ้ เช่น กจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท�าผดิ 
กจิกรรมมหกรรมรวมพลสมาชกิ TO BE NUMBER 
ONE ประจ�าปี 2562 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐและภาค
ประชาสังคม เป็นต้น

5. สภาพปัญหา ข้อขัดข้อง พร้อมข้อเสนอแนะ  
 ผู ้ตรวจราชการได ้ส ่งเสริมขวัญก�าลังใจ 
แก ่เจ ้าหน้าที่และรับทราบปัญหาข ้อขัดข ้อง 
ในการปฏิบัติงานของส�านักงานฯ ด้านระบบงาน 
และการบริหารจัดการ อัตราก�าลัง งบประมาณ 
อาคารสถานที่  ยานพาหนะ วัส ดุครุภัณฑ ์
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ระบบสารสนเทศ  
รวมทั้งหนังสือเวียนที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน   
โดยเสนอปัญหาส�าคัญต่อผู้บริหารและกอง/ส�านัก 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ดังกล่าวแล้ว
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6. การด�าเนินงานเกี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์  
 ผู้ตรวจราชการด�าเนินการสดับตรับฟังและ
สอบสวนข้อเท็จจริงในเขตพื้นที่  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กรณีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและการบริหาร 
จัดการ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกรณีสดับตรับฟัง 
ที่ผู้ตรวจราชการรับด�าเนินการ จ�านวน 10 เรื่อง  
ด�าเนนิการแล้วเสรจ็และเสนอความเหน็ต่อผูบ้รหิาร
เพื่อพิจารณาสั่งการแล้ว

7. ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของการตรวจราชการ
กรมคมุประพฤต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 7.1 การแปลงนโยบายสูก่ารปฏบิติั  ผู้บรหิาร
ส�านักงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ 
นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของผู้บริหาร 
ระดับสงู ท�าให้เข้าใจภารกจิและมเีป้าหมายในการ
ด�าเนนิงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 7.2 การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผู้ตรวจ
ราชการได้ให้ข้อสังเกต ปัญหาข้อขัดข้องและ 
ค�าแนะน�าแก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานในการปฏบิตังิาน 
อย ่างมืออาชีพ  โดยเฉพาะการปฏิบัติ งาน 
ด้านส�านวนคดีให้เป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ
ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ แ ล ะ 
แนวทางการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัต ิ
คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
ต ่อศาลในการใช ้ประโยชน์จากรายงานของ
พนกังานคมุประพฤต ิพนกังานคมุประพฤติสามารถ
บริหารจัดการส�านวนคดีให้เกิประสิทธิภาพและมี
ปริมาณคดีคั่งค้างในภาพรวมลดลง

 7.3 การพฒันาบคุลากร  ส่งเสรมิให้ส�านักงานฯ 
จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในระดับ 
ส�านักงานฯ และระดับภาค เพื่อให้มีเป้าหมาย 
การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการ 
ทั้งด้านความรู้  (knowledge) ทักษะ (skill) และ
ทัศนคติ (attitude)      
 7.4 การสอบสวนข ้อเท็จจริง ผู ้ตรวจ
ราชการได ้รับทราบข ้อร ้องเ รียน ร ้องทุกข ์
ของเจ ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และ
ด�าเนินการสดับตรับฟัง สอบสวนข้อเท็จจริง 
ผู้เก่ียวข้องต่อกรณีที่ร้องเรียน ครบถ้วนรอบด้าน
และท�าความเห็นเสนอต่อผู ้บริหาร ตลอดทั้ง
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น 
ในวัฒนธรรมองค์กรของกรมคุมประพฤติ  ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงาน

ส่วนที่ 2
ผลการปฎิบัติราชการ
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 งานตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ มีภารกิจในงานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล                            
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ
 กลุ ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการด�าเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงาน                          
ของกรมคุมประพฤติ ซึง่รบัผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธบิดกีรมคมุประพฤต ิโดยกลุม่ตรวจสอบภายในได้มกีาร
ให้ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานของหน่วยงานให้เกิดความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 1. สรุปผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ                       
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรากฎข้อสังเกตตังนี้
 1.1.1. การแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 1.1.2. เงินทดรองราชการ
 1.1.3. การยืมเงิน
 1.1.4. ใบเสร็จรับเงิน
 1.1.5. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด
 1.1.6. การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 1.1.7. การควบคุมพัสดุ
 1.1.8. การตรวจนับพัสดุประจ�าปี
 2.  ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ ่มตรวจสอบภายใน พบว่า หน่วยงานสังกัด                  
กรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน  
คิดเป็นร้อยละ 95.47 %
 3.  ผลส�าเร็จของการตรวจสอบภายใน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 หน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ              
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุจากผู้ตรวจสอบภายใน ท�าให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของหน่วยงานในสงักัดกรมคมุประพฤติ                       
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุของหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การตรวจสอบภายในของกรมคมุประพฤติ

35
ANNUAL REPORT 2019 

DEPARTMENT OF PROBATION, MINISTRY OF JUSTICE





finance
DEPARTMENT OF PROBATION

รายงานประจ�าปี 2562
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ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน



งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์

   สินทรัพย์หมุนเวียน

        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  326,209,673.69  306,693,991.92 

        ลูกหนี้ระยะสั้น 6  22,304,338.73  27,272,360.01 

        วัสดุคงเหลือ  11,169,881.19  9,058,313.80 

        สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  2,269.64  - 

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  359,686,163.25  343,024,665.73 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

        ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7  476,150,819.02  495,138,757.66 

        สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 8  514,017.13  192,866.04 

        สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9  2,880,405.40  (41,667.76)

        สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  123,379.13  123,379.13 

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  479,668,620.68  495,413,335.07 

รวมสินทรัพย์  839,354,783.93  838,438,000.80 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สิน

   หนี้สินหมุนเวียน

        เจ้าหนี้ระยะสั้น 10 66,287,850.83 69,666,779.41

        เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น 8,071.43 -

        เงินรับฝากระยะสั้น 11 139,889,685.82 111,620,819.66

        หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,611,673.60 1,601,862.48

        รวมหนี้สินหมุนเวียน 207,797,281.68 182,889,461.55

   หนี้สินไม่หมุนเวียน

        เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  1,790,954.31  2,378,054.21 

        เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  2,821,500.00  2,821,500.00 

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  4,612,454.31  5,199,554.21 

รวมหนี้สิน  212,409,735.99  188,089,015.76 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  626,945,047.94  650,348,985.04 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

        ทุน  317,822,241.46  317,822,241.46 

        รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 12 309,122,806.48  332,526,743.58 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  626,945,047.94  650,348,985.04 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

        รายได้จากงบประมาณ 13  1,877,635,487.69  1,786,642,586.66 

        รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  10,452.00  61,174.00 

        รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  115,618,955.13  105,940,584.55 

        รายได้อื่น  21,604.00  5,450.00 

รวมรายได้  1,993,286,498.82  1,892,649,795.21 

ค่าใช้จ่าย  

        ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14  1,367,449,406.76  1,262,057,913.72 

        ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 15  62,778,823.29  50,392,170.25 

        ค่าตอบแทน 16  14,060,024.00  5,436,264.50 

        ค่าใช้สอย 17  370,709,989.34  374,659,363.87 

        ค่าวัสดุ 18  74,113,267.25  66,974,886.49 

        ค่าสาธารณูปโภค 19  52,619,550.83  48,949,138.61 

        ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 20  46,779,919.36  48,782,954.35 

        ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 21  22,154,604.66  20,838,399.17 

        ค่าใช้จ่ายอื่น  465,241.50  (1,445,831.21)

รวมค่าใช้จ่าย  2,011,130,826.99  1,876,645,259.75 

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  (17,844,328.17)  16,004,535.46 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

        รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  16,066,543.48  15,475,430.05 

        หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง  1,336.00  306.45 

             รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย  (1,500.00)  -   

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  16,066,707.48  15,475,123.60 

         รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง  16,063,618.73  17,966,077.60 

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  3,088.75  (2,490,954.00)

        ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  (8,071.43)  -   

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  (4,982.68)  (2,490,954.00)

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

        รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  1,083,475.64  507,586.22 

        รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  208,585.57  253,383.78 

        รายได้อื่น  14,774,482.27  14,714,460.05 

รวมรายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี 16,066,543.48 15,475,430.05 

รายงานรายได้แผ่นดิน 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
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• หมายเหตุ 1   ข้อมูลทั่วไป      

กรมคุมประพฤติ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติวิธีด�าเนินการควบคุมความประพฤติประมวลกฎหมาย 
อาญา พ.ศ. 2522 เดิมเรียกว่าส�านักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งได้เปิดด�าเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522  
เป็นหน่วยงานระดับกอง สังกัดส�านักงานส่งเสริมงานตุลาการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการยกฐานะให้เป็น  
“กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 พระราชบัญญัติโอนอ�านาจหน้าที่และกิจการบริหาร 
บางส่วนของส�านักงานส่งเสรมิงานตลุาการกระทรวงยตุธิรรม ไปเป็นของกรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม  
พ.ศ. 2535

กรมคุมประพฤติมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับด�าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง 
แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระท�าความผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาล  
มีค�าพิพากษาตามที่กฎหมายก�าหนด ด�าเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการด�าเนินการแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์ 
ผู้กระท�าความผิดในชุมชน พัฒนาระบบ รูปแบบ และด�าเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
เพื่อบรรเทาผลร้ายหรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระท�าความผิด จัดท�าและประสานแผนงาน 
ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล  
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสังกัด เสริมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้ชุมชน เครือข่าย 
และภาคประชาสงัคมเข้ามามส่ีวนร่วมในรปูแบบเครือข่ายยตุธิรรมชมุชนหรอืรปูแบบอืน่ในการป้องกนัสงัคม
จากอาชญากรรม และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติของกรม

หน่วยงานมีสถานที่ต้ังหลักอยู่ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร 
ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคารเอ) ช้ัน 4 และช้ัน 6 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
จ�านวน 2,014,393,100.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 2,041,717,600.00 บาท ได้รับ 
งบกลางรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จ�านวน 46,162,833.23 บาท) โอนให้
หน่วยงานพหุภาคี จ�านวน 360,157,793.00 บาท คงเหลืองบประมาณ จ�านวน 1,654,235,307.00 บาท 
โดยแยกเป็นงบลงทุน จ�านวน 30,433,458.00 บาท และงบประจ�า จ�านวน 1,623,801,849.00 บาท  
เพือ่ใช้จ่ายในแผนงานบคุลากรภาครฐั แผนงานพืน้ฐานด้านความมัน่คง แผนงานพืน้ฐานด้านการปรบัสมดลุ
และพัฒนาระบบบริหาร แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงาน 
บูรณาการป้องกนั ปราบปรามและบ�าบดัผู้ติดยาเสพตดิ และแผนงานบรูณาการปฏริปูกฎหมายและพฒันา
กระบวนการยุติธรรม 

หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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อน่ึง หน่วยงานได้รบังบประมาณเบกิแทนกนัจาก 2 หน่วยงาน เป็นเงนิจ�านวน 82,808,978.61 บาท  
รวมงบประมาณ (สุทธิ) จ�านวน 1,737,044,285.61 บาท 

กรมคุมประพฤติ มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จ�านวน 111 แห่ง ซึ่งรับผิดชอบ
บริหาร จดัการเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณทีไ่ด้รบัจัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่าย
ดงักล่าว ไม่เป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงาน และไม่มกีารจัดท�างบการเงนิแยกกัน รายการบญัชหีน่วยเบกิจ่าย
ทุกแห่งจึงได้น�ามาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้

• หมายเหตุ 2    เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

รายงานการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัประกาศใช้ 
ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ตามหนังสือ 
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการน�าเสนอรายงาน 
การเงินของหน่วยงานของรัฐ

รายงานการเงินนี้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญช ีรายงานการเงนิของกรมคมุประพฤต ิซ่ึงถือเป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ รวมรายการบัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

• หมายเหตุ 3   มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
           และมาตรฐานและนโยบายการบญัชีภาครฐัที่ปรบัปรุงใหม่

กระทรวงการคลังได้ก�าหนดมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบัญชภีาครัฐ ใหห้นว่ยงาน 
ของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนถือปฏิบัติในการจัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน โดยออก 
“ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561” 
โดยให้ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการน�าเสนอรายงานการเงิน ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2561

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่องสินค้าคงเหลือ ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่องสัญญาเช่า ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่14 เรือ่งเหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่นรายงาน ถอืปฏิบติัตัง้แต่วนัท่ี  

1 ตุลาคม 2561
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- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถือปฏิบัติตั้งแต่  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถือปฏิบัติตั้งแต ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่  31 เ ร่ือง สินทรัพย ์ไม ่มีตัวตน ถือปฏิบัติตั้ งแต ่  
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่องรายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน ถือปฏิบัติตั้งแต่ 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน

• หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
    เงนิทดรองราชการ เป็นเงนิทีห่น่วยงานได้รบัจากรฐับาลเพือ่ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลกีย่อย 

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็น 
ในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซ่ึงมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรอง
ราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

   รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�าหนด  
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน

4.2 วัสดุคงเหลือ   
   วสัดคุงเหลือ หมายถงึ ของใช้ส้ินเปลอืงนอกจากสนิค้าทีห่น่วยงานมไีว้เพือ่ใช้ในการด�าเนินงาน

ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือ
ด้วยวิธี เข้าก่อนออกก่อน และหน่วยงานบันทึกวัสดุคงคลังเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อซื้อ

4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 -  ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่มิได้เป็น  

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 -  อาคารและสิ่งปลูกสร ้าง รวมท้ังส ่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร ้างที่หน่วยงาน  

มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน  
แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม อาคารท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
แสดงตามราคาทุน

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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 -  อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจาก 
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ดังนี้

    (1)  อุปกรณ์ที่ ได ้มาก ่อนปี 2540 ไม ่น�ามาบันทึกบัญชี แต ่บันทึกไว ้ในทะเบียน 
คุมสินทรัพย์

    (2)  อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 – 2545 รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่ 
มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 30,000.00 บาทขึ้นไป

    (3)  อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกรับรู ้เป็นสินทรัพย์ 
เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป

 -  ราคาทุน ของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย ์
อยูใ่นสถานทีแ่ละสภาพทีพ่ร้อมใช้งาน ต้นทนุในการต่อเตมิหรอืปรบัปรงุซ่ึงท�าให้หน่วยงานได้รบัประโยชน์
ตลอดอายกุารใช้งานของสินทรพัย์เพิม่ขึน้จากมาตรฐานเดมิ ถอืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

 -  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธี 
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

    อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี
    อุปกรณ์      2 - 12 ปี

4.4 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
   -  สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อให้บริการแก่สาธารณะ  

ได้แก่ ถนน หน่วยงานแสดงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
   -  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน ค�านวณโดยวิธี 

เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ก�าหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 ดังน้ี ถนน 
พื้นคอนกรีต 20 ปี

   -  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่า 

ตัดจ�าหน่ายสะสม
   -  ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน  

ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
     โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 5 ปี
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4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
   รายได้รอการรับรู ้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรอืบคุคลใด ๆ  เพือ่สนับสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนินงาน รวมทั้งการได้รับ
เงินสด ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้เป็นรายได้ บันทึกเป็นหนี้สิน 
ไม่หมุนเวียนรายการเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน

   รายได้รอการรับรูจ้ะถกูทยอยตัดบญัชเีพือ่รบัรูร้ายได้ตามเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบ และสมเหตสุมผล
ตลอดระยะเวลาที่จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ ตามเกณฑ์สัดส่วน
ของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือรับบริจาค

4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ
   รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
   1. เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
   2. เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
   3. เมื่อยื่นค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
   หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน 

ตามจ�านวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกัน 
แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.8 รายได้แผ่นดิน
   รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่ายในการด�าเนินงาน รับรู้เมื่อ 

เกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้
แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบรายงานการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
   รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน 

ยกเว้นในกรณีท่ีมีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือ และ
บรจิาคเป็นสนิทรัพย์ท่ีให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกนิหนึง่ปี จะทยอยรบัรูเ้ป็นรายได้ตามสดัส่วน ของค่าใช้จ่าย 
เพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�านวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุ ของสินทรัพย์นั้น

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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• หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

2562 2561
เงินสดในมือ 8,347,134.10 5,665,229.37

เงินทดรองราชการ 2,821,500.00 2,821,500.00

เงินฝากสถาบันการเงิน 159,949,645.42 175,402,100.91

เงินฝากประจ�าที่มีก�าหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน 64,307,378.20 44,215,793.81

เงินฝากคลัง 90,784,015.97 78,589,367.83

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,209,673.69 306,693,991.92

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�าหรับ  
การด�าเนนิงานปกติตามวัตถปุระสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยงัรวมถงึส่วนทีห่น่วยงานได้รบัไว้เพือ่รอน�าส่งคลงั
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้

เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงาน 
ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ 
พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องส่งคืนเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด  
เงินฝากธนาคาร และใบส�าคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการแล้วรอเบิกชดเชย 

เงินฝากสถาบันการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เงินฝากธนาคารเงินนอก 
งบประมาณ เงินฝากธนาคารเงินกู้ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อก�าหนดตามกฎหมาย  
โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�าหนดไว้ในระเบียบที่ระบุ 
ข้อจ�ากัดในการใช้จ่าย 

เงินฝากคลัง เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจ�ากัดในการใช้จ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลังซ่ึงหน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่าย  
เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์  
ของเงินฝากคลังนั้น รวมทั้งเป็นเงินนอกงบประมาณท่ีมีผู้มอบให้หน่วยงานโดยมีวัตถุประสงค์รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น 90,784,015.97 บาท (ปี 2561 จ�านวน 78,589,367.83 บาท) ดังนี้
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(หน่วย:บาท)

2562 2561
เงินฝากเงินประกันตัว 72,171,201.89 69,181,210.76

เงินฝากเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน 676,477.17 711,649.00

เงินฝากเงินอุดหนุน 10,556,566.00 -

เงินฝากอื่นของส�านักงานคุมประพฤติ 8,706,191.94 8,706,191.94

90,784,015.97 78,589,367.83

• หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสัน้

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ 15,930,608.42  18,460,687.38

ลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ 1,245,826.00 1,549,827.00

รายได้ค้างรับ 5,013,537.17 7,147,478.49

ลกูหนีอ้ืน่ 114,367.14 114,367.14

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 22,304,338.73 27,272,360.01

• หมายเหตุ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

2562 2561
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 352,535,281.27 327,979,983.42

หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม-อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 174,726,073.21 159,717,524.58

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง-สุทธิ 177,809,208.06 168,262,458.84

ครภุณัฑ์ 690,741,647.24 673,117,302.95

หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 580,827,866.28 549,120,134.13

ครภุณัฑ์-สทุธิ 109,913,780.96 123,997,168.82

งานระหว่างก่อสร้าง 188,427,830.00 202,879,130.00

รวม ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์-สุทธิ 476,150,819.02 495,138,757.66

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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• หมายเหตุ 8 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ถนน 784,088.00 784,088.00

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ถนน 609,070.87 591,221.96

192,866.04

ถนน 175,017.13 192,866.04

บวก สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 339,000.00 -

รวม สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน–สุทธิ 514,017.13 192,866.04

• หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย:บาท)

2562 2561
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,523,776.03 20,586,796.03

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,643,370.63 20,628,463.79

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน–สุทธิ 2,880,405.40 (41,667.76)

• หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสัน้

(หน่วย:บาท)

2562 2561
เจ้าหนี้การค้า 20,004,250.39 24,736,612.55

เจ้าหนี้อื่น 2,414,257.64 2,308,880.73

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 43,869,342.80 42,621,286.13

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 66,287,850.83 69,666,779.41
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• หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสัน้

(หน่วย:บาท)

2562 2561
เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน 63,752,470.20 43,579,743.81

เงินรับฝากอื่น 56,416,117.62 53,493,812.94

เงินประกันผลงาน - 17,000.00

เงินประกันอื่น 19,721,098.00 14,530,262.91

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 139,889,685.82 111,620,819.66

• หมายเหตุ 12 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย:บาท)
2562 2561

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายยกมา 332,526,743.58 339,768,805.77

หัก ปรับปรุงบัญชี 5,554,626.25 20,755,643.65
326,972,117.33 319,013,162.12

บวก รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (17,844,328.17) 16,004,535.46
       รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ (4,982.68) (2,490,954.00)

(17,849,310.85) 13,513,581.46
รวม รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 309,122,806.48 332,526,743.58

• หมายเหตุ 13 รายได้จากงบประมาณ

(หน่วย:บาท)
2562 2561

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

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

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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(หน่วย:บาท)
2562 2561

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
 รายได้จากงบบุคลากร - -
 รายได้จากงบด�าเนินงาน 42.15 53,603.61
 รายได้จากงบลงทุน 9,940,901.00 -
 รายได้จากงบอุดหนุน 100,300.00 1,799,045.00
 รายได้จากงบกลาง 405,221.15 -
 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 1,282,505.35 4,827.29
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 11,728,969.65 1,857,475.9
รวม รายได้จากงบประมาณ 1,877,635,487.69 1,786,642,586.66

• หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย:บาท)
2562 2561

เงินเดือน 586,843,425.15 546,543,131.27

ค่าล่วงเวลา 8,959,701.45 7,861,894.65
เงินประจ�าต�าแหน่ง 336,000.00 48,000.00
ค่าจ้าง 142,530,256.08 118,760,585.63
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 421,747,780.48 422,635,365.10
เงินช่วยค่าครองชีพ 5,230,597.70 5,109,579.04
ค่ารักษาพยาบาล 52,744,108.67 50,394,253.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร 5,954,342.25 5,903,823.25
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 430,900.00 260,407.20
เงินชดเชย กบข. 8,953,567.51 8,674,939.35
เงินสมทบ กบข. 13,430,351.20 13,012,409.06
เงินสมทบ กสจ. 1,624,005.97 1,585,732.39
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,422,778.71 20,565,451.81
เงินสมทบกองทุนทดแทน 645,207.37 -
ค่าเช่าบ้าน 15,701,003.18 14,269,457.92
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 80,895,381.04 46,432,883.87
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,367,449,406.76 1,262,057,913.72
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• หมายเหตุ 15 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

(หน่วย:บาท)
2562 2561

บ�านาญ 39,633,328.06 30,195,582.44

เงินช่วยค่าครองชีพ 1,872,218.82 1,713,329.12
บ�าเหน็จ 6,881,572.73 6,443,529.56
บ�าเหน็จตกทอด 3,115,889.40 3,143,453.87
บ�าเหน็จด�ารงชีพ 6,787,848.50 3,890,114.15
ค่ารักษาพยาบาล 4,153,416.78 4,693,059.31
เงินช่วยการศึกษาบุตร 224,245.00 131,850.00
บ�าเหน็จบ�านาญอื่น 110,304.00 181,251.80
รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 62,778,823.29 50,392,170.25

• หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง 1,367,600.00 430,600.00

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 11,223,774.00 4,758,914.50

ค่าตอบแทนอื่น 1,468,650.00 246,750.00

รวม ค่าตอบแทน 14,060,024.00 5,436,264.50

ส่วนที่ 3
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• หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 37,792,006.68 41,110,319.92

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 15,315,349.31 16,992,522.88

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 7,263,270.17 9,038,287.54

ค่าจ้างเหมาบริการ 167,848,336.91 166,962,611.43

ค่าธรรมเนียม 6,290,116.00 5,385,250.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 1,680,700.00 1,601,300.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 24,028,220.21 23,944,711.68

ค่าเช่า 49,519,094.31 52,747,269.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 150,511.00 1,860,125.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 2,791,298.50 1,034,192.80

ค่าใช้สอยอื่น 58,031,086.25 53,982,773.62

รวม ค่าใช้สอย 370,709,989.34 374,659,363.87

• หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุ

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ค่าวัสดุ 55,124,447.40 50,444,481.47

ค่าเชื้อเพลิง 17,057,657.35 16,372,153.29

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์ 1,931,162.50 158,251.73

รวม ค่าวัสดุ 74,113,267.25 66,974,886.49
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• หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย:บาท)

2562 2561
ค่าไฟฟ้า 26,124,378.82 26,977,267.70

ค่าประปา 2,512,794.94 2,486,578.68

ค่าโทรศัพท์ 9,117,711.74 10,068,432.54

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,817,611.33 1,515,583.77

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,047,054.00 7,901,275.92

รวม ค่าสาธารณูปโภค 52,619,550.83 48,949,138.61

• หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

(หน่วย:บาท)

2562 2561
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10,885,103.47 15,747,370.84

ครุภัณฑ์ 34,862,060.14 33,015,956.10

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน 17,848.91 17,848.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1,014,906.84 1,778.50

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 46,779,919.36 48,782,954.35

• หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

(หน่วย:บาท)

2562 2561
 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ 17,114,312.80 14,823,177.90

 ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน 99,124.73 -

 ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การด�าเนนิงาน – ภาคครวัเรอืน 4,668,204.13 5,702,728.25

 ค่าใช้จ่ายอดุหนุนเพือ่การด�าเนนิงาน – ภาคธุรกจิ 27,600.00 39,000.00

 ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การด�าเนนิงาน – องค์กรไม่หวงัผลก�าไร - 11,983.00

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการด�าเนินงานอื่น 245,363.00 261,510.00

 รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 22,154,604.66 20,838,399.17

 

ส่วนที่ 3
รายงานการเงิน
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ตน้ทนุผลผลติและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

ล�าดบัที่ กิจกรรมหลัก  ต้นทุนรวม ปริมาณ หนว่ยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  263,707,911.81  3,358  ราย  78,531.24 

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ  3,737,273.27  98  ราย  38,135.44 

3 การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ด้านการฟื้นฟูในระบบบังคับบ�าบัด

 700,056,107.01  128,065  ราย  5,466.41 

4 สารสนเทศและการสื่อสาร  6,828,365.28  415,804  ราย  16.42 

5 การสืบเสาะและพินิจ  14,189,936.89  71,356  ราย  198.86 

6 การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด  397,740,791.27  190,799  ราย  2,084.61 

7 การฟื้นฟูในระบบบังคับบ�าบัด  153,195,190.62  117,033  ราย  1,308.99 

8 สนับสนุนให้ผู้กระท�าผิดและผู้พ้นโทษมีงานท�า  144,129,700.38  394  ราย  365,811.42 

9 การน�าเครื่องมือติดตามตัวฯ ผู้กระท�าผิด  106,627,767.36  784  ราย  136,004.81 

10 การน�า อ.ส.ค. เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน

สังคมให้ปลอดอาชญากรรม

 29,925,853.27  9,892  ราย  3,025.26 

11 การส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี 8,126,219.87 661 ราย 12,293.83

รวมต้นทุนผลผลิต  1,828,265,117.03  938,244  ราย  1,948.60 

หมายเหตุ : 1. ต้นทุนต่อหน่วยระดับกิจกรรม (ล�าดับที่ 1-11) หมายถึง ต้นทุนรวมปริมาณ : ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)

  2. รวมต้นทุนผลผลิต หมายถึง ผลรวมของต้นทุนระดับกิจกรรม/ผลรวมของปริมาณระดับกิจกรรม 

   = ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
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ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ



1. งานโครงการในพระด�าริ
1.1 โครงการก�าลังใจในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในการน้อมน�าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�า

ผลการด�าเนินงานของกรมคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการก�าลังใจ เป็นโครงการในพระด�าริ 
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง ไปใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�า ซึ่งภายหลังจากที่ผู ้เข้าร่วมโครงการ
ก�าลังใจได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจ�าแล้วและ
เข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
ทั้งในสถานภาพของผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือ
ลดวันต้องโทษจ�าคุก หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย 

กรมคุมประพฤติได ้ เริ่มด�าเนินการตั้งแต ่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยกรมคุมประพฤต ิ
ได้เข้าไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจ�า 
การปฐมนเิทศ การควบคมุและสอดส่อง การติดตาม
ดูแลช่วยเหลือและการสงเคราะห์

ส�านักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบโครงการ
ก�าลังใจ จ�านวน 5 แห่งประกอบด้วย

1. ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 
2. ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
3. ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
4. ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ 

จ�านวนผู้เข้า
ร่วมโครงการ 

(คน)

พ้นโทษแล้ว
อยู่ในพื้นที่

พ้นโทษแล้ว
อยู่นอกพื้นที่

ติดตามได้ ติดตามไม่ได้ ถูกจับใหม่ ผิดเงื่อนไข เสียชีวิต

1,510 545 965 1,255 255 97 1 5

นอกเหนือจากนี้ ยั งมี ส� า นักงานที่ มี การ
สนับสนุนโครงการก�าลังใจโดยรับผิดชอบดูแล
ผู ้ที่เข ้าร่วมโครงการที่ได้รับการปล่อยตัวแล้ว
ออกไปอยู่ในเขตพื้นที่ของส�านักงานคุมประพฤติ
ต ่างๆ ประกอบด้วย ส�านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 7, ส�านักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 8, ส�านักงานคุมประพฤติ
เชียงใหม่, ส�านักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ สาขา
ฝาง, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก, 
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี, ส�านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดอยุธยา, ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช, ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดระยอง, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง, 
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี, ส�านักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา, ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครพนม, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด
ภูเก็ต, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สาขาเกาะสมุย, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด
ขอนแก่น, ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก และ
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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1.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE ในทลูกระหมอ่มหญงิ
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

กรมคุมประพฤติ ได้น้อมน�าโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สริวิฒันาพรรณวดี มาบรูณาการเข้าสูภ่ารกิจประจ�า 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถงึปัจจบุนั รวมระยะเวลา 
กว่า 5 ปี ปัจจบุนัหน่วยงานในสังกดักรมคมุประพฤติ
มีการจดัต้ังและด�าเนนิงานชมรม TO BE NUMBER 
ONE ได้ครอบคลมุทัว่ประเทศ โดยมจี�านวนทัง้สิน้ 
119 ชมรม มสีมาชิกชมรมท้ังสิน้ 158,503 คน 

ผลการด�าเนนิงานโครงการ TO BE NUMBER 
ONE ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การด�าเนนิงานของชมรม TO BE NUMBER 
ONE ในหน่วยงานสงักดักรมคมุประพฤต ิทัง้ 119 
ชมรม เน ้นการจัดกิจกรรมท่ีสมาชิกสนใจ  
เพือ่สนบัสนนุให้สมาชกิใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เกิดความภาคภูมิใจ มองเห็นคุณค่าในตนเอง  
มีเป้าหมายในชวีติและตระหนกัรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ 
ตลอดจนมีภูมิคุม้กนัทางจติใจ สามารถดแูลตนเอง
ไม่ให้ยุง่เก่ียวกบัยาเสพตดิ

2. การตดิตามผลสมาชกิชมรม TO BE NUMBER 
ONE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชกิทีพ้่นการ 
คมุความประพฤตด้ิวยดแีละผ่านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพตดิ จ�านวน 49,330 คน ผลการติดตาม
สมาชิกที่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี และ
สมาชิกที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�านวน 45,204 คน  
พบว่าเข้ารบัการศกึษาต่อ จ�านวน 1,360 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 3.0 ประกอบอาชีพจ�านวน 41,480 คน  
คดิเป็นร้อยละ 96.2 และกลบัมากระท�าผดิซ�า้ ภายใน 
1 ปี จ�านวน 2,004 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4

3. กรมคุมประพฤติส่งชมรม TO BE NUMBER 
ONE ของหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประกวด
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE กลุม่ดเีด่น 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส�านักงาน
คมุประพฤต ิประจ�าปี 2562 เป็นปีแรก มชีมรมเข้า
ร่วมการประกวด จ�านวน 40 ชมรม แบ่งออกเป็น 
การประกวดระดับภาคและระดบัประเทศ ดงัน้ี
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3.1 หน่วยงานในสังกัดที่เข้าร่วมการประกวด 
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัภาค 
ได้แก่ 

- ระดับภาคกลางและตะวนัออก จ�านวน 8 ชมรม 
ได ้แก ่ ศูนย ์ฟ ื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด
ลาดหลมุแก้ว ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัสระบรุี 
ชยันาท ชลบรุ ีระยอง ตราด สพุรรณบรุ ีและเพชรบรุี                       

- ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 
16 ชมรม ได้แก่ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัด
นครราชสมีา (สาขาบวัใหญ่) อบุลราชธาน ี สรุนิทร์ 
บรีุรมัย์ ยโสธร ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ (สาขากนัทรลกัษ์) 
ชัยภูมิ ขอนแก่น ขอนแก่น (สาขาพล) อุดรธานี 
มหาสารคาม มหาสารคาม (สาขาพยัคฆภูมิพิสัย) 
หนองบัวล�าภ ูหนองคาย และบงึกาฬ 

 - ระดับภาคใต้  มีจ�านวน 6 ชมรม ได้แก่ 
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธาน ี(สาขาเกาะสมยุ) ตรัง สงขลา ปัตตานี 
และภเูกต็

 - ระดับภาคเหนอื มีจ�านวน 10 ชมรม ได้แก่ 
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา ล�าปาง แพร่ ก�าแพงเพชร เพชรบรูณ์ ตาก 
ตาก (สาขาแม่สอด) และอุทยัธานี

3.2 หน่วยงานในสงักัดทีผ่่านเข้าสูก่ารประกวด
ผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศ 
มีจ�านวน 16 ชมรม ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผูต้ดิยาเสพตดิลาดหลุมแก้ว ส�านกังานคุมประพฤติ 
จงัหวดัตราด อบุลราชธาน ีชยัภมู ิศรสีะเกษ อดุรธานี 
บึงกาฬ เชียงใหม่ ก�าแพงเพชร เพชรบูรณ์ ตาก 
สุพรรณบรุ ีเพชรบรุ ีนครศรธีรรมราช สงขลา และ
ภเูก็ต ผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรสีะเกษ 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ส�านกังานคมุประพฤติ
จังหวดัสพุรรณบุรี 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ส�านกังานคมุประพฤติ
จังหวดัอบุลราชธานี 

4. จัดอบรมความรู้การด�าเนินงานโครงการ  
TO BE NUMBER ONE เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุให้
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ  
มกีารขบัเคลือ่นและพฒันาผลการด�าเนินงานชมรม  
TO BE NUMBER ONE ได ้อย ่างต ่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู ่การประกวดชมรม TO 
BE NUMBER ONE ประจ�าปี 2563 จ�านวนทัง้สิน้  
119 คน

ทัง้นี ้หวัหน้าหน่วยงานในสงักดักรมคมุประพฤติ 
ให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเน่ือง  
รวมท้ังน้อมน�าพระราชด�ารสัขององค์ประธานโครงการฯ  
ที่ได้ประทานเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลกัในการ 
ปฏบิตังิาน และปรบัใช้ให้เหมาะสมกบัเอกลกัษณ์เฉพาะ 
และบรบิทของแต่ละพืน้ที ่ เพือ่ให้เกดิผลอย่างเป็น 
รปูธรรมและมคีวามยัง่ยนืต่อไป 

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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2.1 กรอบนโยบายและทศิทางการบรหิารงานคุมประพฤตติามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ 

คุมประพฤติประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการโดยต�าแหน่งจากหน่วยงานต่าง ๆ จ�านวน 15 คน กรรมการ 
ทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒิทีร่ฐัมนตรแีต่งตัง้ไม่เกิน 5 คน โดยมอีธบิดกีรมคมุประพฤตเิป็นกรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการคุมประพฤติมีอ�านาจหน้าท่ีหลักในการก�าหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน  
คุมประพฤติเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการคุมประพฤติ

ในการประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 โดย
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์
พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
คุมประพฤติมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานคุมประพฤติ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

นโยบายด้านที่ 1 การด�าเนินงานไปสู่มาตรฐานสากล
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานและเกิดการยอมรับ 

ของทุกภาคส่วน 
เป้าหมาย ชุมชนมีหลักประกันความปลอดภัยและเกิดสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้

กฎหมาย
แผนงานที่ 1 ส่งเสริมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  มาตรการ 1  พฒันาระบบงานคมุประพฤตใิห้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  มาตรการ 2  ประเมินระบบงานคุมประพฤติ
 แนวทางที่ 2  เพิม่ประสทิธภิาพการปฏิบตังิานของผู้ปฏบิตังิานในระบบงานคมุประพฤติ
   มาตรการ 1 พฒันาประสทิธภิาพการปฏิบตังิานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

   สากล

2. ระบบงานคุมประพฤติและงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ
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   มาตรการ 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อรองรับมาตรการอื่นแทนการควบคุมตัว
 แนวทาง  พฒันาระบบงานคมุประพฤตเิพ่ือรองรบัมาตรการอ่ืนแทนการควบคมุตัว
  มาตรการ 1 พัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการ 

   อื่นแทนการควบคุมตัว
   มาตรการ 2 พัฒนาระบบงานคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ 

   มาตรการอื่นแทนการควบคุมตัว
แผนงานที่ 3 สร้างกระบวนการรับรู้ของสังคม
 แนวทาง สร้างการรับรู้ระบบงานคุมประพฤติ
   มาตรการที่ 1 สร้างรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย
   มาตรการที่ 2 เพิ่มช่องทางการรับรู้ให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเข้าใจง่าย

นโยบายด้านที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการทุกภาคส่วนในการแก้ไขฟ้ืนฟู ติดตาม 
ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระท�าผิดภายหลังปล่อย

เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล  
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าผิดในระบบงานคุมประพฤติและผู้กระท�าผิดภายหลังปล่อย

เป้าหมาย ผู้กระท�าผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์อย่างบูรณาการ 
จากทุกภาคส่วน

แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบการบูรณาการแก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าผิด เพื่อเชื่อมต่อ
การแก้ไขฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าผิดอย่างเป็นระบบ

 แนวทางที ่1 บรูณาการการแก้ไขฟ้ืนฟ ูช่วยเหลอื สงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิกบัทกุภาคส่วน
    มาตรการ พฒันาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟชู่วยเหลอืสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ 

  ให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
 แนวทางที่ 2 พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อให้ผู ้กระท�าผิดเข้าถึงการแก้ไขฟื้นฟ ู

  ช่วยเหลือ สงเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
    มาตรการ พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงง่าย
แผนงานที่ 2 เพิ่มศักยภาพและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา

ความเป็นหุ้นส่วนของภาคประชาชน/ชุมชนในการเข้ามาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
 แนวทางที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคประชาชน/ชุมชนให้มีส ่วนร่วมในระบบงาน  

  คุมประพฤติ
  มาตรการ 1 สร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  มาตรการ 2 เสรมิสร้างองค์ความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นในการ ปฏบิตังิาน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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 แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบการแก้ไข ฟื ้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู ้กระท�าผิด  
  โดยเครือข่ายภาคประชาชน 

  มาตรการ  ส่งเสรมิให้เครอืข่ายภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ 
  แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�าผิด

นโยบายด้านที่ 3 การเช่ือมโยงข้อมูลผู้กระท�าผิดและการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานคุมประพฤต ิ

 เพื่อบูรณาการระบบข้อมูลที่ครอบคลุมและน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ
เป้าหมาย  มรีะบบข้อมลูและเทคโนโลยสีามารถสนบัสนนุระบบงานคมุประพฤตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ
แผนงานที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
 แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

  การให้บริการ
  มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยี 

  มาตรการที่ 2 สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในงานส�านักงาน
 แนวทางที่ 2 น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
  มาตรการที่ 1 เสริมสร้างระบบการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีมาใช้ 

  สนับสนุนงานคุมประพฤติ 
  มาตรการที ่2 พฒันาระบบเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนระบบงานคุมประพฤติ
  มาตรการที ่3 ส่งเสรมิการน�าเทคโนโลยมีาใช้สนบัสนนุระบบงานคมุประพฤติ
แผนงานที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
 แนวทางที่ 1 การพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติให้มีมาตรฐาน  

  ทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
  มาตรการที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางของกรมคุมประพฤติ
  มาตรการที ่2 พฒันาระบบงานส�านักงานในรูปแบบ Enterprise Resource  

  Planning
 แนวทางที่ 2 พัฒนาศูนย์การเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มาตรการที่ 1 การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระท�าผิด DXC
  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบ Big Data ของระบบงานคุมประพฤติ
 แนวทางที่ 3 สร้างระบบประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  มาตรการที่ 1 สนับสนุนการน�าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ
  มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบรายงานข้อมูลอย่างชาญฉลาด (Business 

  Intelligence)
ทั้งนี้ ที่ประชุมให้น�าแผนงาน แนวทาง มาตรการตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหาร 

งานคุมประพฤติดังกล่าว ไปก�าหนดในแผนการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติต่อไป
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 2.2 มิติใหม่งานคุมประพฤติ : นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด

เมือ่วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 กรมคมุประพฤติ 
ได ้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “มิติใหม่งาน 
คุมประพฤติ: นวัตกรรมดิจิทัลในการปฏิบัติต่อ 
ผูก้ระท�าผดิ” (Digital Innovation in Community 
Corrections) ขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญวิทยากร
ท้ังในและต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
เก่ียวกับนวตักรรมดจิทิลักบัการพฒันากระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อหวังที่จะสามารถน�าองค์ความรู ้
ดงักล่าวมาปรบัใช้กบัการการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผดิ
ในประเทศไทยต่อไป

กรมคุมประพฤติได้รับเกียรติจาก นายวิทยา  
สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิด 
และบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้นวัตกรรมดิจิทัล
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด เพื่อเน้นย�้าถึงความ
จ�าเป็นในการปรบัใช้เทคโนโลยทีีก่ระทรวงยติุธรรม
ได้เริ่มน�ามาใช้บ้างแล้วแต่ก็ยังต้องการที่จะเรียนรู้
และน�ามาประยุกต์ใช้ต่อไป 

การอภิปรายเรื่องแรกในหัวข้อ “นวัตกรรม
ดจิิทลักบัการพฒันากระบวนการยตุธิรรม” เป็นการ
อภปิรายร่วมกนัระหว่าง นายปณุณพฒัน์   มหาลีต้ระกลู 
ผูพ้พิากษาศาลชัน้ต้นประจ�าส�านกัประธานศาลฎกีา 
นายพยนต์  สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
ผศ.ปรีดา  เลิศพงศ์วิภูษณะ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรม
ชุมชนกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ด�าเนินด�าเนินการ
อภิปราย โดยมีเนื้อหาท้ังการติดอุปกรณ์ EM  
เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีฐานะยากจนไม่ต้องติดคุกระหว่าง
พิจารณาคดี การให้บริการแบบดิจิทัล โดยน�า
ระบบ Paperless มาใช้ การใช้เครื่องรับรายงาน
ตัวอัจฉริยะ การใช้ Artificial Intelligence หรือ 
AI ที่สามารถน�ามาใช้กับงานที่ต้องการตัดสินใจ 
Internet of Things ทีท่�าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ  สามารถ
เกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัผูก้ระท�าผดิผ่านอปุกรณ์ต่าง ๆ  ได้ 
การวิเคราะห์ข้อมลู Big Data เพือ่น�ามาใช้พยากรณ์
พฤติกรรมของผู้กระท�าผิด เป็นต้น

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ

64
รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม



ในช่วงบ่ายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู ้จาก
วิทยากรต่างประเทศ เริ่มจากการอภิปราย เรื่อง 
“Using Smart Community Corrections as 
the Engine to Comprehensively Promote 
the Community Correction Work in China” 
โดยนาย Yunchu Xiao ผู้บริหารจากหน่วยงาน
ด้านการปฏิบัตต่ิอผู้กระท�าผิดในชุมชน สาธารณรฐั
ประชาชนจีน กล่าวถึงระบบงานอัจฉริยะ (Smart 
Community Corrections) ที่น�าเทคโนโลย ี
ด้านสารสนเทศและ Biometric มาใช้อย่างกว้างขวาง 
เช่น Face Recognition, Electronic Monitoring, 
Big Data, Block Chain 

ต่อด้วยการอภิปราย เรือ่ง “Digital Innovation 
in Community Corrections: GPS Electronic 
Monitoring System” โดยนาย Yangkon Kim  
ผูบ้รหิารจากส�านกันโยบายและป้องกนัอาชญากรรม 
ซึง่รบัผดิชอบงานคมุประพฤตใินสาธารณรฐัเกาหลี 
น�าเสนออุปกรณ์ EM ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจนถึง
รุ่นที่ 6 ที่มีอุปกรณ์เสริมส�าหรับคุ้มครองเหยื่อ และ
การพฒันาอปุกรณ์ให้มรีปูลกัษณ์ทันสมยั เพือ่ใช้กับ
ผู้กระท�าผิดท่ีเป็นเด็กและเยาวชน และยังพัฒนา
ให้ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและคลื่นหัวใจได้ด้วย 
อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาเกาหลีใต้ใช้อุปกรณ์ EM 
กับผู้กระท�าผิดคดีทางเพศและคดีต่อชีวิต ซึ่งศาล
อาจสั่งให้ติดอุปกรณ์ EM เป็นเวลาหลายปี และ 
หลายรายยังคงถูกติดอุปกรณ์ EM แม้จะพ้นโทษ 
จ�าคุกแล้ว

และสุดท้าย การอภิปราย เรื่อง “Leveraging 
on Technology to Supervise Offenders 
Placed on Probation Orders” โดยนาย 
Muhammad Hanafy Bin Hassim ผู้บริหารจาก
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบงานคมุประพฤต ิ(Probation 
and Community Rehabilitation Service) 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ พูดถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด ้าน Biometric กับผู ้ถูกคุมความประพฤติ  
โดยขณะน้ี ได้พัฒนาต้นแบบให้มปีระสทิธภิาพและ
แม่นย�ามากขึน้ และมรีาคาถกูลง เนือ่งจากหน่วยงาน 
พฒันาขึน้เองได้ สงิคโปร์ยงัมกีารพฒันาเกมเสมอืนจรงิ 
(Virtual Reality) เพื่อสอนผู้กระท�าผิดให้เลือก
ตดัสนิใจเมือ่เผชญิหน้ากับสถานการณ์ท่ีอาจเกดิข้ึน
จรงิ เช่น เมือ่เผชญิกับสถานการณ์ทีใ่ช้ความรนุแรง 
การทะเลาะวิวาท หรือการถูกกระตุ้นให้ใช้อารมณ์ 
เป็นต้น เกมน้ียังตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ 
ของผู ้ถูกคุมความประพฤติว่าเลือกแก้ปัญหา 
อย่างจริงใจหรือหลอกลวงด้วย 

การสัมมนาครั้ ง น้ีท�าให ้ทราบว ่าการใช ้
เทคโนโลยีกับผู ้กระท�าผิดสามารถน�ามาใช้เพื่อ
ควบคุมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และบางครั้ง
ยงัช่วยลดความเหลือ่มล�า้ให้ผู้กระท�าผดิได้รบัความ
เป็นธรรมอย่างทัว่ถงึ อย่างไรกต็าม การจะให้สงัคม 
และผู ้ปฏิบัติงานยอมรับการปรับเปลี่ยนและ 
น�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกิดประโยชน์ จะต้องปรบัเปลีย่น 
Mind Set ของผู้ใช้งานให้เข้าใจว่าเทคโนโลยีไม่ใช่
ภาระหรือความยุ่งยาก แต่มีเพื่อช่วยเหลือและ
อ�านวยความสะดวกให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.3 งานคมุประพฤต ิ40 ปี “คนืคนดีสูส่งัคม”  

เนือ่งในโอกาสทีง่านคมุประพฤติครบรอบ 40 ปี 
กรมคุมประพฤติจึงได ้จัดประชุมวิชาการงาน 
คมุประพฤติ 40 ปี มุง่สู่  Probation 4.0 ในวันท่ี 30  
สงิหาคม 2562 ณ โรงแรมเซน็ทรา บายเซน็ทารา
ศนูย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ 
กรงุเทพมหานคร เพือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผลงาน
ของกรมคมุประพฤตกิบัภารกจิเพ่ือคนืคนดสู่ีสังคม 
โดยได้รบัเกียรติจาก นายสมศกัดิ ์เทพสุทนิ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถา
พเิศษ  เรือ่ง “งานคมุประพฤต ิ40 ปี มุง่สู่ Probation  
4.0” และเยีย่มชมนทิรรศการบอกเล่าถงึความเป็นมา
ในแต่ละยคุ โดยเริม่จากยคุ Probation 1.0 ทีเ่ริม่ 
ก่อต้ังองค์กร จนสู่ยคุ Probation 2.0 ทีม่กีารขยาย
งานคุมประพฤติอย่างทั่วถึงและมีความร่วมมือกับ 
ภาคประชาชน ต่อมาในยคุ Probation 3.0 ได้มกีาร
เร่ิมน�า EM มาทดลองใช้ในการคุมความประพฤติ และ
ยงัมบีทบาทความร่วมมอืในอาเซยีนด้านการปฏิบติัต่อ 
ผูก้ระท�าผดิ และในยคุ Probation 4.0 ทีข่บัเคล่ือนงาน
ด้วยนโยบาย Smart Probation เน้นการพฒันางาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการยกระดับความร่วมมือ 
กับทุกภาคส่วนทั้งในระดับพื้นที่ในระดับสากล  
เพื่อสนับสนุนให้มีงานคุมประพฤติที่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชน 

การจัดแสดงนิทรรศการน�าเสนอผลงาน 
การด�าเนนิงานการแก้ไขฟ้ืนฟผููถ้กูคมุความประพฤติ
ของกรมคมุประพฤต ิ ผลงานจ�านวน 4 เรือ่ง ได้แก่ 
1.คืนคนดีสู่สังคม เพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนา
ประเทศ 2.ทนัสมยัและสมรรถนะสงู 3.ท�างานร่วมกับ
ทกุภาคส่วนและเชือ่มโยงสูส่ากล 4.โครงการก�าลงัใจ 
ในพระด�าริพระเจ ้าหลานเธอ พระองค ์ เจ ้า 
พชัรกิติยาภา นิทรรศการผลงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนี้ยังมี
นิทรรศการ Hall Of Fame น�าเสนอบุคคล 
ต้นแบบซึ่งเป็นผู ้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นการ 
คมุความประพฤตไิปแล้ว และได้รบัความช่วยเหลอืจาก 
กรมคุมประพฤติให้สามารถมีอาชีพมีรายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน 
จ�านวน 4 ราย ได้แก่ บคุคลต้นแบบด้านการแก้ไข
ฟ้ืนฟตูนเอง จากศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ 
(ลาดหลมุแก้ว) จงัหวดัปทมุธาน ีบคุคลต้นแบบด้าน
การประกอบอาชพี จากจังหวัดเพชรบรุแีละส�านักงาน
คมุประพฤตกิรงุเทพมหานคร 7 บคุคลต้นแบบด้าน 
จิตอาสาจากจังหวัดเพชรบรูณ์ 

ภายในงานยงัมหีน่วยงานภาคท่ีีมาร่วมออกบธู 
อาท ิสมาพนัธ์นักธรุกิจสร้างอาชพี กรมการจัดหางาน  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 
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กรมควบคมุโรค ธนาคารออมสิน ศนูย์วิวัฒน์พลเมอืง 
กองพันทหารสือ่สารที ่1 รกัษาพระองค์ บริษัทเนสท์เล่  
บูธศูนย์แคร์กรมคุมประพฤติ ร้านสวัสดิการกรม 
คมุประพฤต ิชมรมสนี�า้กรมคมุประพฤต ินอกจากน้ียงั 
มีการจดัแสดงผลติภณัฑ์ของอาสาสมคัรคมุประพฤติ
และร้านค้าของผู้ถกูคุมความประพฤติทีไ่ด้รบัการฝึก
อาชพี มรีายได้เลีย้งตนเองและครอบครวักลบัไปใช้
ชวีติอยู่ในชุมชนมารวมแสดงสินค้าภายในงานอกีด้วย 

ในส่วนของการประชมุวชิาการ “งานคมุประพฤติ 
40 ปี มุ่งสู ่Probation 4.0” ประกอบด้วย

ปาฐกถาเรือ่ง “งานคมุประพฤตกิบั การพฒันา
ที่ยั่งยืนจากผู้กระท�าผิดสู่ทุนมนุษย์ของสังคม”                    
โดยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ  
ปลดักระทรวงยตุธิรรม 

การอภิปรายเรื่อง “40 ปี งานคุมประพฤติ 
กับสังคมไทย” โดย นายขจรเดช ดิเรกสุนทร  
ผูพ้พิากษาประจ�าส�านกังานศาลยตุธิรรม ช่วยท�างาน
ชั่วคราวในต�าแหน่งผู้พิพากษาชั้นต้นประจ�าส�านัก
ประธานศาลฎีกา เร่ือง “มุมมองของศาลต่อประโยชน์
และคณุค่าของงานคมุประพฤติทีมี่ให้กบักระบวนการ
ยุติธรรมและสังคมไทย” นางอัญชลี พัฒนสาร  
รองอธิบดีกรมคมุประพฤต ิ เรือ่ง “งานคมุประพฤติ
ให้อะไรกบัสังคม มาตรการทางเลือกแทนการจ�าคกุ 
ทศิทางในอนาคตของงานคมุประพฤต”ิ นายสมชาย 
วรรณฟัก กรรมการผู้จดัการฝ่ายขาย ทีป่รึกษาบรษัิท
เนสท์เล่ (ไทย) จ�ากดั เรือ่ง “ความคดิเหน็ทีม่ต่ีองาน 
คุมประพฤติ ความร่วมมือของภาคเอกชนกับงาน 
คมุประพฤต”ิ และนางกาญจนา โรจนะนาค อาสาสมคัร 
คมุประพฤตจิงัหวัดปทมุธาน ี เรือ่ง “บทบาท หน้าที่ 
และความประทับใจในการเข้ามาเป็นอาสาสมัคร 
คมุประพฤต”ิ และ นายแทนคณุ จติต์อสิระ  เป็นผูด้�าเนินการ 
อภปิรายฯ

และในภาคบ ่ายได ้ มีการบรรยาย เรื่อง  
“ความร่วมมอืไทย - ญีปุ่น่ในการพฒันางานคมุประพฤติ 
และการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิดแบบไมควบคุมตัว
ในภูมิภาคอาเซียน” โดย Professor Hiroyuki 

Watanabe ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั UNAFEI ประเทศ
ญีปุ่น่  นอกจากน้ียงัมกีารจัดกิจกรรมคูข่นาน โดยการ
แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ�านวน 
2 ห้อง คอื ห้องที ่ 1. การอภปิรายเกีย่วกับงานวิจยั 
เรือ่ง “นวตักรรมในการดแูลผู้กระท�าผดิในชมุชน” 
แบ่งออกเป็น 3 หวัข้อ  คอื หวัข้อที ่1 งานวจิยัเรือ่ง 
“พัฒนาระบบการดูแลผู้กระท�าผิดบนฐานชุมชน 
เพือ่คนเป็นสขุ” หวัข้อที ่2. งานวจัิยเรือ่ง “เรียนรูจ้าก 
เหยือ่ทีบ่อกเล่า เมาแล้วขบั ผลลพัธ์เป็นอย่างไร” และ
หวัข้อที ่3 งานวจัิยเรือ่ง “การให้ค�าปรกึษาเพือ่สร้าง
แรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท�าผิด 
ในงานคมุประพฤต”ิ โดยม ี นางพรประภา แกล้วกล้า 
ผูต้รวจราชการกรมคุมประพฤต ินายวราวธุ คนัธาเวช 
ผูอ้�านวยการส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัน่าน และ
นางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติ
ปฏบิตักิาร กองพฒันาการคมุประพฤต ิเป็นผูอ้ภปิราย  
ห้องที ่2 การอภปิรายเรือ่ง “เทคโนโลยดีจิิทลักับการ 
ขบัเคลือ่นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา” แบ่งออก 
เป็น 3 หวัข้อ คอื หวัข้อที ่1 Smart Probation หวัข้อ
ที ่2 ศนูย์แลกเปลีย่นข้อมลูกระบวนการยตุธิรรม (Data 
Exchange Center: DXC) และหวัข้อที ่ 3 ระบบ
ศาลอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Court)  โดยม ี  นางยศวนัต์  
บรบิรูณ์ธนา ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟ้ืนฟู
และกิจกรรมชมุชน นายดนพุล ชืน่อารมณ์ ทีป่รกึษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักงานกิจการยุติธรรม  
และ นายเฉลิมพล นาคสุวรรณ ผู้พิพากษาชั้นต้น
ประจ�าส�านักประธานศาลฎีกา ส�านักงานศาลยุตธิรรม  
เป็นผูร่้วมอภปิราย 

นับเป็นเวลา 40 ปี ทีม่รีะบบงานคมุประพฤติ   
กรมคุมประพฤติมุ ่งม่ันที่จะเดินหน้าแก้ไขฟื ้นฟู  
ผูก้ระท�าผดิในชมุชน ให้โอกาสผู้กระท�าผดิ ได้กลบัตวั
เป็นคนด ีคนืพวกเขาเหล่าน้ีสูส่งัคม และขบัเคลือ่นการ
ท�างานแบบบรูณาการกับทกุภาคส่วนด้วยบคุลากร
มืออาชีพ เพ่ือให้สังคมและประเทศชาติมีความ 
สงบสขุต่อไป    
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 2.4 การสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกับภาครัฐ/เอกชนประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ปัจจุบันกรมคุมประพฤติส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชพีและการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์
เงนิทุนประกอบอาชีพ 2 แบบ ดงันี้

1. เงินทุนประกอบอาชีพเบิกจ่ายจากงบ
อุดหนุนของกรมคุมประพฤติให้การสงเคราะห์
เงินทุนประกอบอาชีพในด้านการจัดอุปกรณ์หรือ
ส่ิงจ�าเป็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพปีละไม่เกิน 
20,000 บาท/คน

2. เงินทุนประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน
จากภาคีเครือข ่ายเพื่อการสร ้างอาชีพ เช ่น 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
แห่งประเทศไทย (SME BANK ) ธนาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) มูลนธิแิก้ไขฟ้ืนฟแูละสงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ

การให้ทุนประกอบอาชีพจากมูลนิธิแก้ไข
ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด

ผลการสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ 
จากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้การสงเคราะห์ 
เงินทุนประกอบอาชีพเพื่อเป ็นการสนับสนุน 
ท�าไร่ข้าวโพด/การเลีย้งปลาดกุ/การท�าตะกร้าสาน/ 
การท�าน�า้เต้าหูแ้ละท�าฉตัรพระประจ�าวนัเกดิ 6 ราย 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 63,080 บาท (หกหมื่นสามพัน
แปดสิบบาทถ้วน)

การให ้ทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
แห่งประเทศไทย

1.  ให ้ยืม เงินทุนในการประกอบอาชีพ  
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมรายละไม่เกนิ 50,000 บาท 
ก�าหนดช�าระเงินคืนเป็นรายเดือน ตามความ 
สามารถที่จะช�าระคืนได้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ
ธนาคาร ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่มีดอกเบีย้และ
ไม่ต้องมีผูค้�า้ ภายใต้วงเงนิรวม 10,000 บาท

ผลการด�าเนินการสนับสนุนเงนิยมืทนุเพือ่การ
ประกอบอาชีพของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยตั้งแต่เริ่ม 
ให้การช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์ทั้งสิ้น 7 ราย  
ได้รวมยอดทัง้สิน้ 262,000 บาท (สองแสนหกหมืน่
สองพันบาทถ้วน)

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการขอรับ
การสนับสนุนเงนิยมืทนุประกอบอาชพีจากธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย ่อม 
แห่งประเทศไทย จ�านวน 1 ราย อยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ “สนบัสนุน” โครงการคืนคนดี 
สูสั่งคมเพือ่การสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผูก้ระท�าผดิ
ท่ีอยูใ่นความดแูลของ “กรมคุมประพฤต”ิ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการสนบัสนนุเงิน
สงเคราะห์เงินยืมทุนประกอบอาชีพจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ�านวน 3 ราย เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนประกอบ
อาชีพท�าฟาร์มผึ้ง/ท�าสวนล�าไยและปลูกผักพืช 
สวนครวัและก่อสร้างรวมจ�านวนเงนิทัง้สิน้ 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

2. การฝึกอาชพี กรมคมุประพฤต ิมกีารประสาน
งานบรูณาการ ด้านการฝึกอาชพีร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ 
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสาน
การฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู ้กระท�าผิดท่ีอยู ่
ในความดูแลรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ เช่น 
การฝึกอาชพีด้านช่างก่อสร้าง ช่างปกูระเบือ้ง ช่างไฟฟ้า 
ช่างเสรมิสวย ช่างตัดผม การเลีย้งสตัว์ การประกอบ
อาชีพทางด้านการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
และการประสานงานกับบรษัิทเนสเล่ย์ฯ ในการฝึก
อาชีพด้านการท�ากาแฟ การท�าก๋วยเตีย๋ว เป็นต้น

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ

68
รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม



สถานประกอบการทีร่บัผู้กระท�าผิดเข้าท�างาน เช่น บรษัิทโตโยต้า จังหวัดสโุขทยั อู่รุ่งเรอืง ร้านชาบ ู
พาเพลิน จังหวัดร้อยเอ็ด อู่สุขสันต์การช่าง จังหวัดระนอง อู่ช่างเดชเซอร์วิส จังหวัดมุกดาหาร เป็นต้น

มีการบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างงานสร้างอาชีพ ได้แก่ ปตท., 
เนสท์เล่, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, สมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทย, กลุ่มบริษัท PD GROUP เป็นต้น

กิจกรรม จ�านวน (ราย)

1. ผู้มารับบริการ 24,716

2. ผู้กระท�าผิดที่ได้รับการช่วยเหลือจนมีงานท�า 1,653

3. ผู้กระท�าผิดที่ได้รับการจ้างงานจากสถานประกอบการ 326

4. ขอข้อมูลแหล่งงาน/ต�าแหน่งว่าง 4,012

5. การให้ค�าปรึกษา/การสร้างแรงจูงใจในการท�างาน 18,958

6. การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการ           2,666

7. การให้ทุนสงเคราะห์ประเภทต่างๆ 1,252

8. การจัดให้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 120

9. สถานประกอบการที่ยินดีรับผู้กระท�าผิดเข้าท�างาน 432

ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า 
หรือ ศูนย์แคร์ ปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�า “Care” 
(Center For Assistance to Reintegration 
and Employment) เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และให้ข้อมูลด้านการสร้างงานสร้างอาชีพ และ
สงเคราะห ์ผู ้ ถูกคุมประพฤติและครอบครัว  
ในส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 117 แห่ง ครบ 
ทุกแห่งทั่วประเทศไทย โดยมีผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
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2.5 การจ้างงานผู้กระท�าผิดและผู้พ้นโทษ 
1. การจ้างงานผู้กระท�าผิดและผู้พ้นโทษ 
ผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การด�าเนินการจ้างงานในหน่วยงานของกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน รวมการจ้างงานทั้งหมด จ�านวน 965 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ประกอบอาชีพ 

ส�านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเพ่ือจัดการ
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประกอบ
อาชีพได้มีโอกาสเข้าท�างานและประกอบอาชีพ
อิสระ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐและ
เอกชนด�าเนินการฝึกอบรมแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ รวมจ�านวน 9,100 คน ซ่ึงมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ (เกินกว่าที่เป้าหมายก�าหนด จ�านวน 
5,530 ราย) จ�านวน 3,570 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562) 

3. โครงการอบรมวชิาชพีตามมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน 

สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ศนูย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน เรือนจ�า ทณัฑสถาน 

ส�านกังานคุมประพฤตแิละศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
จ�านวนทั้งสิ้น 28 แห่ง เริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายนถงึเดอืนพฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม 
โครงการฯ จ�านวนทัง้ส้ิน 748 ราย 

หน่วยงาน
กรอบ
อัตรา

ผลการ
ด�าเนนิงาน

ต�าแหน่ง

รวม

เปรียบเทียบผล
การจ้างงาน

กับกรอบอัตรา
ที่ได้รับ

พนกังาน
ธุรการ

พนักงาน
ทั่วไป

พนักงาน
ขับรถ

พนักงาน
ครูสอนนวด/
เสริมสวย

พี่เลี้ยง
ผู้ติดยา
เสพติด

กรมคุมประพฤติ 200 446 140 238 - - 68 446 +246

กรมราชทัณฑ์ 200 304 - 271 20 13 - 304 +104

กรมพนิิจและคุม้ครอง
เดก็และเยาวชน

160 215 - 215 - - - 215 +55

รวม 560 965 140 724 20 13 68 965 +405

4. การติดตามผลโครงการคืนคนดีสู่สังคม 
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชน และกรมราชทณัฑ์ร่วมด�าเนินโครงการ 
ติดตามผลโครงการคืนคนดีสู่สังคมและเยี่ยมเยียน 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ในพืน้ทีจั่งหวดัทีม่กีารจ้างงาน
ผู้กระท�าผิดหรือผู้พ้นโทษ ครอบคลุมทั้ง 3 กรม  
ในเขตพื้นที่ 24 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด แพร่ 
น่าน พะเยา สงขลา พัทลุง ตรัง ขอนแก่น สกลนคร 
นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชุมพร 
ระนอง และสุราษฎร์ธานี และมีผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ จ�านวน 222,580 บาท โดยการ
สมัภาษณ์ผูอ้�านวยการ ผูบ้ญัชาการ หวัหน้าหน่วยงาน 
ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
และผูก้ระท�าผดิหรอืผูพ้้นโทษ รวมจ�านวน 282 ราย 
โดยมีผลการติดตามแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู ้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก เน่ืองจากเป็นการให้โอกาสผู้ที่เคย
กระท�าความผิด ได้เริ่มต้นในการปรับตัวเข้ากับ

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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สังคม ฝึกการมีวินัย การอยู่ในกฎระเบียบ การ 
ตรงต่อเวลา การสร้างความส�านกึและความซ่ือสัตย์
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
ทัง้ยงัเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ของผูพ้้นโทษให้เกดิ 
การยอมรบัจากครอบครวั ชุมชนและสงัคม ตลอดจน 
การเข้าร่วมโครงการฯ ยังท�าให้มีรายได้เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว มีรายได้เก็บสะสมเพื่อเป็น
ทุนการศึกษา (กศน.) ให้กับตนเอง และเป็นการ 
เตรยีมความพร้อมเพือ่จะออกไปท�างานในหน่วยงาน
อ่ืนต่อไปในอนาคต โดยสามารถน�าความรู ้ที่ได้ 
จากการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพต่อไปได้

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีความ
พงึพอใจในระดบัมาก เนือ่งจากเป็นการเปิดโอกาส
ผู้ที่เคยกระท�าความผิดให้มีงานท�า มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพในหน่วยงานอื่นๆ  

ในอนาคต และผู้กระท�าผิดหรือผู้พ้นโทษที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อรับผู้ที่เคยกระท�าผิดและ 
ผู้พ้นโทษเข้าร่วมท�างานได้

3. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
มคีวามพึงพอใจในระดับมาก เน่ืองจากเป็นการเปิด
โอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ ได้เตรยีมความพร้อม
ในการท�างาน ทัง้ในลกัษณะงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ซ่ึงมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ี และผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ  
สามารถปรับตัวเข ้าสู ่สังคมท�างานอยู ่ร ่วมกับ 
ผูอ่ื้นได้เป็นอย่างด ี อีกทัง้มรีายได้เลีย้งดตูนเองและ
ครอบครวั ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในการปรบัทศันคตทีิด่ต่ีอผูท้ีเ่คยกระท�าความผดิและ
เป็นการเปิดโอกาสในการรบัเข้าท�างาน

2.6 สถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์/บ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ

กรมคมุประพฤต ิ ได้มกีารจัดตัง้สถานทีเ่พือ่ให้ 
การสงเคราะห ์ช ่วยเหลือในด ้านท่ีพักอาศัย
ชั่วคราว ในรูปแบบบ้านกึ่งวิถีและให้การดูแล 
ช ่วยเหลือด ้านจิตใจ และให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ในด้านการประกอบอาชีพ การฝึกอบรม
ความรู้ การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 
เพื่อปรับสภาพร่างกาย จิตใจ ก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน 

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู ้เข้าใช้
บริการ รวม 955 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กันยายน 
2562)
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2.7 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤต ิ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมคมุประพฤตไิด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากธนาคารออมสิน ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ในการด�าเนินโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนทีอ่ยูใ่นความดูแลของกรมคมุประพฤติ 
โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ ให้มี
เจตคตทิีด่ต่ีอตนเอง ตระหนกัรูใ้นตนเอง รูจ้กัและ
เข้าใจในตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาและตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อการกระท�าผิดของตนต่อผู้อ่ืนและ 
ต่อสงัคม เสรมิสร้างองค์ความรูเ้กีย่วกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต มิให้ 
หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้ ในการเตรยีมความพร้อม

ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติให้มี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการประกอบอาชพีและรูจั้กการออม 
และน�าครอบครวัเข้ามามส่ีวนร่วมในการปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมเดก็และเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีส�านักงานคุมประพฤติที่สนใจในการด�าเนิน 
โครงการฯ จ�านวน 10 แห่ง ได้แก่ ส�านกังานคมุประพฤติ
กรงุเทพมหานคร 11, ส�านกังานคมุประพฤตจัิงหวดั
ชลบรุ,ี นครราชสมีา, อุบลราชธาน,ี ขอนแก่น, อดุรธาน,ี  
เชียงใหม่, ตาก สาขาแม่สอด, ภูเก็ต และสงขลา  
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ คือ ผู้ถูกคุม 
ความประพฤตทิีเ่ป็นเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่อายไุม่เกิน 
 25 ปี มีผูท้ีผ่่านการเข้าร่วมโครงการฯ ทัง้สิน้เป็นจ�านวน 
502 คน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ�านวน 1,563,761 บาท

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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2.8 ผู้กระท�าผิดฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่าง 
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
สาธารณสขุ ร่วมมอืภายใต้โครงการน�าร่อง “บ�าบดั
รักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ�้า ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562” และโครงการดังกล่าวมีการ
ขยายระยะเวลาการด�าเนนิการให้ครอบคลมุถงึช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติ 
ฐานความผดิขบัรถในขณะเมาสุรา (กรณกีระท�าผดิซ�า้) 
ได้รับบริการโดยการคัดกรองตามแบบประเมิน 
พฤ ติ ก ร รมก า รดื่ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล ์  
(แบบประเมิน ASSIST) โดยพนักงานคุมประพฤติ 
ผูท่ี้ได้รบัการคดักรองจะมกีารแบ่งระดบัความเสีย่ง 
ออกเป็น 3 ระดบั (ระดบัความเส่ียงต�า่ เส่ียงปานกลาง
และระดับความเสี่ยงสูง) หากพบว่า มีระดับความ
เสี่ยงในการติดสุราระดับความเส่ียงปานกลางและ
ระดับความเสี่ยงต�่า จะจัดให้ท�างานบริการสังคม
และรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร
และการลดเลิกแอลกอฮอล์ และถ้าหากพบว่ามี
ระดับเสี่ยงสูงในการติดสุราแล้ว จะส่งต่อเพื่อรับ
การบ�าบดัรกัษาฟ้ืนฟสูภาพ โดยมโีรงพยาบาลศนูย์ 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีเป็น

ผู้เสพติดสุราและมีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ส่งต่อ 
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ และในกรณ ี
ผู้มีอาการทางจิตรุนแรง ส่งต่อโรงพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต เพื่อให ้ผู ้มีป ัญหาการดื่มสุรา 
ในระดับความเสี่ยงสูง หรือผู ้ติดสุราที่มีปัญหา
รุนแรง และเรื้อรัง สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา 
ตลอดจน มีสุขภาวะดี ทั้งกายและใจอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งการด�าเนินการโครงการ 
ดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ผลการด�าเนนิงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ผลการส่งผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัสรุาในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้กระท�าผิดซ�้าฐานความผิด
ขับรถในขณะเมาสุรา จ�านวน 328 ราย ได้รับการ 
คัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 308 ราย โดยมีผลการ 
คัดกรองฯ ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงต�่า จ�านวน 99 ราย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ�านวน 176 ราย
- ระดบัเสีย่งสงู จ�านวน 33 ราย โดยมผู้ีเข้ารบั

การบ�าบัดในสถานพยาบาลตามโครงการบ�าบัด
ฟ้ืนฟสูภาพผูด่ื้มแล้วขบัถกูจับ ผดิซ�า้ ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ จ�านวน 13 ราย
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ผลการด�าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
ผลการส่งผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัสรุาในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2562 พบว่ามีผู้กระท�าผิดซ�้าฐานความผิด
ขับรถในขณะเมาสุรากลับมากระท�าผิดซ�้าในคด ี
เดมิภายใน 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) จ�านวน 236 ราย 
ได ้คัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการ 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 541 ราย โดยมี
ผลการคัดกรองฯ ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงต�่า จ�านวน 142 ราย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง จ�านวน 317 ราย
- ระดับเสี่ยงสูง จ�านวน 82 ราย
โดยมีผู้เข้ารับการบ�าบัดในสถานพยาบาลตาม

โครงการบ�าบัดฟ้ืนฟูสภาพผูด้ืม่แล้วขับถกูจับ ผดิซ�า้ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ�านวน 45 ราย 

2.9 การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว

ในปี 2562 กรมคุมประพฤติได้น�าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู ้กระท�าผิด
จ�านวน 4,000 เครื่อง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2562 - 11 กันยายน 2562 มผีูถ้กูคมุความประพฤติ
ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว รวมทั้งสิ้น 
3,333 ราย แบ่งเป็น ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
ผู้ใหญ่ จ�านวน 3,204 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.12   
ผู ้ถูกคุมความประพฤติที่ เป ็นเด็กและเยาวชน 
จ�านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.73 นักโทษ 
เด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้อง
โทษจ�าคุก จ�านวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.15

 ฐานความผิดของผู้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวส่วนใหญ่ ได้แก่ ความผิดตามพระราช
บัญญัติจราจรทางบก ร้อยละ 59.6 ความผิดตาม 
พระราชบัญญัติยาเสพติด ร้อยละ 14.3 ความผิด

ฐานขับรถประมาท ร้อยละ 6.3 ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ ร้อยละ 4.38 ความผดิฐานบกุรกุ ร้อยละ 3.03 
และความผิดอื่น ๆ ร้อยละ 12.37

 ระยะเวลาทีผู่ถ้กูคมุความประพฤตติดิอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวส่วนใหญ่ไม่เกิน 15 วัน 
ร้อยละ 62.95 ระยะเวลา 1 เดือน ร้อยละ 21  
ระยะเวลา 3 เดอืน ร้อยละ 8.58 ระยะเวลา 2 เดอืน 
ร้อยละ3.84 ระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 1.62 และ
ระยะเวลาอื่น ๆ ร้อยละ 2.01

ผลการด�าเนนิการ พบว่า ผูถ้กูคมุความประพฤติ
ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวปฏิบัติตาม
เง่ือนไข การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
จ�านวน 3,286 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.58 และ 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว จ�านวน 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.41
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2.10 มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

การตดิตามผลการใช้งานอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ติดตามตัวผูก้ระท�าผดิส่วนใหญ่ มคีวามเหน็ว่าการ
สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่กระทบต่อการ 
ใช้ชวีติประจ�าวัน (ร้อยละ 52)  มีความรูสึ้กเชงิบวก
ในการสวมใส่อุปกรณ์ (ร้อยละ 66) เช่น เป็นเครือ่ง
เตอืนใจไม่ให้กระท�าผิดอกี ท�าให้พฤติกรรมการดืม่ 
สรุาลดลง และจากการสอบถามความคดิเหน็ผูถู้กคมุ
ความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม

ตัวภายหลังการถอดอุปกรณ์พบว่า มีพฤติกรรม 
เปลีย่นไปในทางท่ีดขีึน้ เคารพกฎระเบยีบของสงัคม  
รบัผดิชอบต่อตนเองและครอบครวัมากขึน้ นอกจากนี้
ครอบครัวผู้กระท�าผิดเห็นด้วยว่าการติดอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ช ่วยให้ผู ้ถูกคุมความประพฤต ิ
มพีฤติกรรมทีดี่ขึน้ มเีวลาให้ครอบครวัมากขึน้ และ
รูส้กึสบายใจขึน้ ในขณะทีช่มุชนกร็ูส้กึปลอดภยัและ
มคีวามมัน่ใจมากขึน้

ในปี 2562 กรมคุมประพฤติได ้เผยแพร่
ประกาศคณะกรรมการคมุประพฤต ิเรือ่ง มาตรฐาน
แห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ซึ่งลง
นามโดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รัฐมนตร ี
ว ่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการ 
คุมประพฤติ เมื่อวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562  
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 มาตรฐานแห่งชาติ 
ว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติมีจุดมุ่งหมาย 
ในการก�าหนดหลักการบริหาร การก�าหนด
นโยบาย การวางแผน การวิจยั และการประเมนิผล  
รวมทัง้การบรหิารงานบุคคลซึง่เป็นพืน้ฐานของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
การก�าหนดหลักการปฏิบัติงานของพนักงาน
คุมประพฤติที่เป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ การก�าหนดแนวปฏิบัติที่มี
กฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับตามนโยบายระบบ
งานยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย และเป็นไป
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ โดยค�านึง
ถึงประสิทธิภาพและความสมดุลระหว่างสิทธิของ 
ผูก้ระท�าผดิ สิทธิของผู้เสียหาย และความปลอดภยั
ของสงัคมจากอาชญากรรม ก�าหนดแนวทางในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติต่อ 
ผู้กระท�าผิดในชุมชน และแนวทางการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ก�าหนด 
หลักการปฏิบัติงาน โดยมีข้ันตอนที่สามารถให้
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติตามได้และเผยแพร่ให ้
ประชาชนได้รบัทราบถงึวธิกีารปฏบิตัต่ิอผูก้ระท�าผดิ 
ในชมุชนทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ มาตรฐานแห่งชาต ิ
ว ่าด ้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติเป็นกรอบ
แนวทางให้พนักงานคมุประพฤตปิฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง
เป็นมืออาชีพ และมีการท�างานที่เป็นมาตรฐาน 
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และเป็นหลัก
ประกันความปลอดภัยของสังคมจากผู้กระท�าผิด
ในระบบการคุมประพฤติ ครอบคลุมเนื้อหาในการ
ปฏิบัติงานส�าคัญ จ�านวน 8 ด้าน ได้แก่
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2.11 โครงการวิจัยของกรมคุมประพฤติ

1. การสืบเสาะและพินิจ 
2. การคุมความประพฤติ 
3. ท�างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
4. การสงเคราะห์  
5. การติดตามในชุมชน 
6. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
7. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและ 

 ภาคประชาสังคม  
8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
การประกาศใช้มาตรฐานแห่งชาตว่ิาด้วยการ 

ปฏิบัติงานคุมประพฤติ จึงเป็นกรอบแนวทาง
ให้พนักงานคุมประพฤติสามารถปฏิบัติหน้าที่ 
อย่างเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไป 

1 .  โครงการวิ จั ย เ รื่ อ ง  “การพัฒนา 
แบบประเมินความเส่ียงปัญหาและความจ�าเป็น
ในการจ�าแนกผู้กระท�าผิดในงานคุมประพฤติ” 

กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงป ัญหา 
และความต้องการในงานคุมประพฤติ โดยเป็น
โครงการวจิยัต่อเนือ่ง 3 ปี มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันา 
แบบประเมินระดับความเส่ียงในการกระท�าผิดซ�้า 
และสภาพปัญหาความต้องการของผูก้ระท�าความผดิ 
ที่อยู ่ ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ให ้ม ี
ประสิทธิภาพในการจ�าแนกผู้กระท�าผิดตามระดับ 
ความเสี่ ยงและสภาพป ัญหาความต ้องการ  
เพื่อก�าหนดระดับความเข้มงวดในการควบคุม 
สอดส ่องรวมทั้ งสามารถให ้ความช ่วยเหลือ 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของผูก้ระท�าผดิ  
เพื่อไม ่ให ้ เกิดการกระท�าผิดซ�้าและสามารถ
ก�าหนดการบ�าบัดรักษาในการแก้ไขฟื้นฟู เพื่อให้

เกิดประโยชน์แก่ผู ้กระท�าผิดและประโยชน์ต่อ
สังคม จากข้อมูลที่ได้สามารถพัฒนาแบบผู้ถูกคุม 
ความประพฤติทีเ่ป็นผูใ้หญ่   (มาตรา 56)  พร้อมทัง้การ
จัดท�าคู่มือและอบรมให้แก่ส�านักงานคุมประพฤติ 
ทั่วประเทศทั้ง 117 ส�านักงาน

ผลการศกึษาทีส่�าคญั คอื แบบประเมนิทีส่ร้าง
ขึน้สามารถจัดกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติได้เป็น 
4 กลุ่ม จาก 2 ตัวแปร คือ ความเสี่ยงและความ
ต้องการ ซ่ึงความเสี่ยงแบ่งเป็นความเสี่ยงสูง-ต�่า

ในรูปแบบเดียวกันท่ัวประเทศ อันจะส่งผลให้
สามารถคัดกรองผู ้ที่ไม่สมควรได้รับโทษจ�าคุก  
ให้ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขผู้กระท�าผิด 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงและสภาพ
ปัญหา ไม่กระท�าผดิซ�า้ 
เสรมิสร้างความมัน่ใจ
ในความปลอดภัยให้
กับสังคมจากผู ้การ 
กระท�าผดิในระบบงาน
คมุประพฤติ

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ

76
รายงานประจ�าปี 2562
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม



และความต้องการ แบ่งเป็น ความต้องการหลัก 
ที่เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการผิดเงื่อนไขการ 
คุมความประพฤติ ประกอบด้วย ผู้อุปการะเลี้ยงดู/ 
ผูดู้แล การศึกษา/อาชีพ การเงนิและด้านยาเสพตดิ  
และความต้องการด้านรอง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม  
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว อาการทางจิตและ
การดื่มสุรา 

นอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่า 
ในการจดัการกบัความต้องการด้านผูอ้ปุการะเล้ียงด/ู 
ผู้ดูแลช่วยส่งผลต่อผลการคุมความประพฤติมาก
ที่สุด ตามด้วยปัจจัยที่รองลงมา คือ ด้านการใช้ 
ยาเสพติด ด้านการเงิน เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ถูกคุมความ
ประพฤติตามคะแนนความเสี่ยงและความต้องการ 
พบว่า “การให้การผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม
โปรแกรมต่าง ๆ ตามผลการประเมินสภาพปัญหา
ความต้องการท�าให้กระบวนการคมุความประพฤติ
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” อาทิเช่น กลุ่มผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่ความเสี่ยงมากและความต้องการ
มาก ได้แก่ ด้านการใช้ยาเสพติดในระดับสูง และ
ความต้องการด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด 
การศึกษาและอาชีพ และการเงิน มีคะแนนอยู ่
ในระดับปานกลาง หากกลุ่มนี้เข้าร่วมโปรแกรมที่
ตรงกบัความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเข้าร่วม 
โปรแกรมด้านการใช้ยาเสพติดและด้านอ่ืนๆ  
อกีอย่างน้อย 1 โปรแกรมทีต่อบสนองความต้องการ
ระดับปานกลาง จะท�าให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
มีโอกาสที่จะพ้นการคุมความประพฤติด้วยดีมาก
ขึ้น และมีโอกาสน้อยลงที่จะผิดเงื่อนไขในการ 
กระท�าผิดซ�้า/ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดควรให้มีการ 
เข ้าร ่วมอย่างน้อย 2 โปรแกรม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด 

ดังน้ัน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับผลของ
การประเมินฯ กรมคุมประพฤติควรมีการพัฒนา
รูปแบบของการควบคุมสอดส่องให้สอดคล้องกับ
ผลของการประเมนิฯ รวมทัง้การทีพ่ฒันาโปรแกรม 
แก้ไขฟ้ืนฟใูห้สอดคล้องกบัผลการประเมนิ เพือ่จะให้
ผู้ท่ีรับการประเมินความเสี่ยงและความต้องการ 
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับความต้องการ 
ที่ได้รับประเมิน 

2. การวจิยั เรือ่ง “การเยียวยาความเสยีหาย
ให้กับผู้เสียหายในงานคุมประพฤติ”

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพ
ความเสียหายของผู ้เสียหายในงานคุมประพฤติ 
เพือ่ก�าหนดวิธีการทีเ่หมาะสมในการเยยีวยาผูเ้สยีหาย 
ในงานคุมประพฤติ และเพ่ือก�าหนดบทบาทของ
พนักงานคุมประพฤติในการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย
ในงานคุมประพฤติ โดยท�าการศึกษาในพื้นที่ของ
ส�านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ชีวิตร่างกาย 
เพศ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (กรณีเมา
แล้วขับ) 

ผลการศกึษาสภาพความเสยีหายของผูเ้สยีหาย
ในงานคุมประพฤติ แบ่งตามประเภทของความผิด 
ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  

1. เกี่ยวกับทรัพย์ พบความเสียหายจากการ
ถูกฉ้อโกง และถูกขโมยทรัพย์สิน ซ่ึงส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้รับการชดเชย อีกทั้งยังถูกข่มขู่จากผู้กระท�า
ความผดิท�าให้รูส้กึไม่ปลอดภัย บางรายยงัได้รบัการ
ปฏิบัติที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ของรฐั ก่อให้เกิดผลกระทบทัง้ในทางทรพัย์สนิ และ
ทางจิตใจ  

2. การท�าร้ายร่างกาย พบความเสียหายจาก
การถกูท�าร้าย ทัง้จากคูอ่ร/ิคนรูจ้กัทีม่เีรือ่งทะเลาะกนั/
คูก่รณทีีม่ปัีญหาความขดัแย้ง และ นักเลงอันธพาล 
ซ่ึงผู้เสียหายนอกจากถูกท�าให้บาดเจ็บ และรู้สึก
หวาดกลัวแล้วยงัต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล  
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2.12 การประชุม International Community Corrections Association Conference : Forum 
on Criminal Justice 2019

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
ด้านความยุติธรรมทางอาญา 2019 (Forum on 
Criminal Justice 2019) ระหว่างวนัที ่ 15 – 18 
กนัยายน 2562 ณ เมืองเออร์ลิงตัน รฐัเวอร์จิเนีย  
สหรฐัอเมรกิา โดยม ีนางธารนิ ีแสงสว่าง ผูอ้�านวยการ
ส�านักงานคุมประพฤติกรุ ง เทพมหานคร 1  

3. เพศ พบความเสียหายในการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ถูกท�าอนาจาร และถูกข่มขู่ / ถูกท�าให้
หวาดกลัว ได้รับปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ โดย
ทัง้หมดยงัไม่ได้รบัการเยยีวยาและช่วยเหลอืจากท้ัง
ผู้กระท�าความผิด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4. พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พบความเสยีหาย
ท้ังจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บ ความ 
เสยีหายของทรพัย์สนิ ค่าใช้จ่ายในการรกัษา รวมถงึ
ความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิตของสมาชิก 
ในครอบครวัทีข่าดหวัหน้าครอบครวั  ซึง่ในทกุฐาน
ความผดินัน้ผูเ้สยีหายยงัต้องเสยีเวลาและค่าใช้จ่าย
ในระหว่างกระบวนการยุติธรรม

วิธีการที่เหมาะสม ในการเยียวยาผู้เสียหาย 
ในงานคุมประพฤติ แบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ 

1. โดยภาครัฐ  การเข้าไปรับผิดชอบดูแลให้
ความช่วยเหลือ ค�าปรึกษา ค�าแนะน�าต่างๆ แก ่
ผูเ้สยีหายและครอบครวัทีไ่ด้รบัผลกระทบ หรอื การ
ด�าเนินการในระดับนโยบายโดยการออกกฎหมาย
และจัดตั้งกองทุนส�าหรับน�าเงินมาใช้จ่ายเยียวยา
และช่วยเหลือผู้เสียหาย  

2. โดยชุมชน หรือเครือข่ายทางสังคม โดย
เฉพาะความเหน็ใจ และการให้ ก�าลงัใจแก่ผูเ้สยีหาย  
การใช้มาตรการทางสงัคมในการลงโทษผูก้ระท�าผดิ
และดูแลให้ผู ้เสียหายให้ได้รับความรู้สึก อบอุ่น  
ปลอดภัย เป็นต้น  

3. จากผู้กระท�าความผิด เช่น การเยียวยา 
ผูเ้สยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ การเยยีวยาผูเ้สยีหายทีไ่ม่ใช่ 
ตัวเงิน และการเยียวยาผู้เสียหายที่เป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวัเงนิควบคูก่บัไป เช่น ในกรณทีีค่วามเสยีหาย 
ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
เชิงนโยบาย ได้แก่ ควรสนับสนุนกองทุนเยียวยา
ผู้เสียหายในคดีอาญา ครอบคลุมทั้งในระหว่าง
ขั้นตอนการพิจารณาคดี จนกระทั่งมีค�าพิพาษา
ของศาล เพื่อให้ผู ้เสียหายในคดีอาญาสามารถ 
ด�าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ในลักษณะที่มีความ 
ต่อเน่ืองยาวนาน หรอืเพยีงพอจนผูเ้สียหายสามารถ 
พึ่งตนเองได ้อาศัยแหล่งทุนหรืองบประมาณ 
ข้อเสนอแนะเชงิการปฏบัิต ิ ได้แก่ ควรจัดให้มคีณะ 
ท�างานสหวิชาชีพ ในรูปแบบขององค์คณะบุคคล 
ผู้ประกอบอาชีพหลายสาขา มาร่วมกันให้บริการ 
จติอาสา / ยตุธิรรมสมานฉนัท์ เพือ่น�าเสนอแนวทาง
การเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายก�ากับ 
ติดตามประเมินผล และสนับสนุนการท�างาน 
ในงานคุมประพฤติ และข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ   
ได้แก่ ควรวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้มาตรฐานการ 
คัดกรองผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ด�าเนินการ 
คมุประพฤตแิทนการได้รบัโทษจ�าคกุ เพือ่เปิดโอกาส 
ให้กับผู้กระท�าความผิดได้แก้ไขฟื้นฟูตนเอง และ
ยังรวมถึงการเยียวยาความเสียหายอย่างครอบคุม
กลุ่มแก่ผู้เสียหาย  

(ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ) 
และนางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงาน 
คมุประพฤตปิฏบิตักิาร เดนิทางไปเข้าร่วมการประชมุ 
นานาชาติดังกล่าว ซึ่งสมาคมการแก้ไขฟื ้นฟู 
ผู้กระท�าผิดในชุมชนนานาชาติ (International 
Community Corrections Association) จัดขึน้

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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เพื่อเป็นเวทีการอภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ที่ได้จากประสบการณ์การท�างานหรือการศึกษา
วิจัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง  
การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน  
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด 
ในชมุชน ป้องกนัอาชญากรรม และเบีย่งเบนผูก้ระท�าผดิ
รายใหม่ออกจากกระบวนการยุติธรรม ประเด็น 
หลกัของการบรรยายในการประชุมท่ัวไป (General 
Session) มีเนือ้หาเกีย่วกบัการปฏิบตัทิีด่ใีนการลด
ความเลื่อมล�้าด้านเช้ือชาติและสถานะทางสังคม
และเศรษฐกจิ การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี 
ในการประเมนิความเสีย่งและแนวโน้มการกระท�าผดิซ�า้ 
และการบริหารจัดการคดี การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมและเสริมแรงให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมประพฤติ และมาตรการป้องกัน
การกระท�าผดิเงือ่นไขการคมุประพฤต/ิการกระท�า
ผดิซ�า้ รวมทัง้การส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชมุชน
และครอบครัว และประเด็นหลักของนิทรรศการ 
(Exhibition) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานคุมประพฤติ

และกระบวนการยุตธิรรม อาท ิระบบจดัการบรหิาร
จัดการคด ีระบบวิเคราะห์มาตรการปฏบิตัทิีเ่หมาะสม  
ระบบการจัดสรรเงินทุนและติดตามผลงานวิจัย  
การเข้าร่วมประชมุนานาชาติครัง้น้ีเป็นการเสรมิสร้าง
องค์ความรู้และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้และเป็น
ข้อมลูในการพฒันาการด�าเนินงานคมุประพฤตไิทย
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน�านวัตกรรมดิจิทัล 
(Digital Innovation) และเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร (Information & Communications 
Technology: ICT) มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานคุมประพฤติ ซึ่งในปัจจุบัน 
กรมคุมประพฤติได้มีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (Electronic Monitoring: EM) ซึ่ง
เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย (Preventive 
Measure) สร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมในการใช้
มาตรการคุมประพฤติปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด และ
การพัฒนาระบบงานคุมประพฤติส�าหรับให้บริการ
แบบดจิทิลั (Digital Service & Digital Office) เพ่ือ
ให้บริการงานคุมประพฤติที่สะดวก รวดเร็ว และ
มคีณุภาพแก่ผูร้บับรกิารและประชาชนทัว่ไป อาทิ 
เครือ่งรบัรายงานตวัอจัฉรยิะ (Kiosk) และ Mobile 
Application ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่งให้สอดคล้องและเท่าทนัต่อบรบิทและ
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ การผลกัดนั
ให้มีการท�างานบนพืน้ฐานหลกัฐานเชงิประจกัษ์โดย
การศึกษาวิจัย เพื่อสร้างมาตรฐานการด�าเนินงาน
คมุประพฤติ
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2.13 การประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ครัง้ที่ 4 (4th World Congress on Probation – 
Sydney 2019)

กรมคุมประพฤติได ้ รับเกียรติให ้เข ้าร ่วม 
น�าเสนอผลงานในการประชมุโลกด้านการคมุประพฤติ 
ครัง้ที ่ 4 ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 18 - 20 กนัยายน 
2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล ซิดนีย์ เวนท์เวิร์ท  
นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย 
จัดขึ้นโดย Corrective Services New South 
Wales โดยหัวข้อหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ 
“การสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อการจัดการ 
ผูก้ระท�าผดิในชมุชน (Building Public Confidence 
in Community Offender Management)” 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย และ 
ผู ้ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขฟื ้นฟู ผู ้กระท�าผิด 
จาก 25 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  
สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ สงิคโปร์ และ
ไต้หวนั ร่วมน�าเสนอผลงานวชิาการและแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นในการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด และการสร้างความเชื่อมั่น
ของสังคมต่อการจัดการผู้กระท�าผิดในชุมชน

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยาย 
ให้ความรู ้จากผู ้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา  
จากนานาประเทศ เช ่น การบรรยายเ ร่ือง  
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของงานคุมประพฤติ :  
ความน่าเชื่อถือ ความชัดเจน และความเชื่อมโยง 
(Purposeful Probation: Credibility, Clarity and 
Coherence) โดยศาสตราจารย์ Fergus McNeill 
การบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Implementing Evidence-based 
Practice) โดยศาสตราจารย์ Faye Taxman การ 
บรรยาย เรื่อง การรักษาความสมดุลระหว่าง 
การคุมประพฤติ ความคิดเห็นของประชาชน และ 
การเมือง (Balancing Probation, Public 
Opinion and Politics) โดยวิทยากร Michael 
Spurr เป็นต้น

ในส่วนของกรมคมุประพฤติน�าโดย นางยศวนัต์  
บริบูรณ์ธนา ผู ้ อ� านวยการกองพัฒนาการ 
คมุประพฤต ิและนายพฐีพินัธน์ ณฐัวตัรจนิดา หวัหน้า 
กลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ ได้น�าเสนอ เรื่อง  
การเพิม่ประสทิธิภาพงานคมุประพฤตใินประเทศไทย
ด้วยอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ตดิตามตวั (Enhancing 
Efficiency of Probation Services in Thailand 
via Applying Electronic Monitoring) โดยได้
น�าเสนอการน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว
มาใช้กับกระบวนงานยุติธรรมทางอาญา ในชั้น
ก่อนศาลมคี�าพิพากษา โดยศาลยตุธิรรมเป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบในการด�าเนินการ และชั้นภายหลังศาล
มีค�าพิพากษา โดยกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยตุธิรรม เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบในการด�าเนนิการ  
พร้อมทั้งน�าเสนอถึงแนวทางการใช้ เงื่อนไข และ
สถิติการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับ 
ผู้กระท�าผิดในประเทศไทย รวมถึงผลการประเมิน
ซ่ึงพบว่ามีเพียง 1% ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เห็นว่าการติด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ไม่เป็นอุปสรรค
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน และเป็นเครื่องเตือนใจ 
ในการป้องกันการกระท�าผิดและการเลิกดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การประชุมโลกด้านการคุมประพฤติ ถือเป็น
เวทีส�าคัญที่ ให ้ผู ้ปฏิบัติงานคุมประพฤติจาก
ประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด 
แนวปฏิบัติ กลยุทธ์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด
ในชมุชน รวมไปถงึการสร้างเครอืข่ายกบัเจ้าหน้าที่
จากนานาประเทศ ส�าหรับการประชุมคุมประพฤติ
โลกด้านการคุมประพฤติ มีก�าหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี  
ซึง่การประชมุครัง้ถดัไปมกี�าหนดจดัในปี ค.ศ. 2021 
โดยหน่วยงานแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิดในชุมชน
ประเทศแคนนาดาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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2.14 การพัฒนาคุณภาพสถานท่ีเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กรมคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรมเป็นหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผูต้ดิยาเสพติด ตามพระราชบัญญติัฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผูติ้ดยาเสพตดิ พ.ศ. 2545 และมีหน่วยงานพหภุาคี
ร่วมด�าเนนิงานเป็นสถานทีเ่พือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ได้แก่ กองทัพบก 
กองทพัอากาศ กองทพัเรอื กองบญัชาการกองทพัไทย 
ส�านักงานต�ารวจต�ารวจแห่งชาติ และกรมการ
ปกครอง ดังนั้น เพื่อให้สถานท่ีเพื่อการฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแต่ละแห่งด�าเนินการ
บ�าบัดฟื้นฟูฯ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและเกณฑ์
มาตรฐานส�าหรับสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผูต้ดิยาเสพติดในระบบบงัคบับ�าบดัจึงมีความจ�าเป็น
ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้กลไก 
ในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายใน 
ของสถานที่เพื่อการฟื ้นฟูฯ อย่างเป็นระบบทั้ง
องค์กร ท�าให้เกดิการเรยีนรู้ มกีารพฒันาตนเองอย่าง 
สม�า่เสมอและมีแนวทางในการพฒันาคุณภาพระบบ
บรกิารครอบคลมุในเชงิโครงสร้างและกระบวนการ
ของการให้บรกิารบ�าบดัฟ้ืนฟฯู เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการที่ด ี
ทัง้ในด้านร่างกายจติใจ อารมณ์ สงัคม และด้านอาชพี 
โดยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรอง
คณุภาพสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ซ่ึงมี
อธบิดีกรมการแพทย์เป็นประธานคณะอนกุรรมการฯ 
รองอธบิดีกรมคมุประพฤตทิีอ่ธบิดกีรมคุมประพฤต ิ
มอบหมายเป็นรองประธานฯ และผูแ้ทนของหน่วยงาน
ที่ เกี่ยวข้อง โดยมีผู ้แทนกองพัฒนาการฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นเลขานุการฯ ทั้งนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มสีถานทีเ่พือ่การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านการรับรองคุณภาพ
และต่ออายุการรับรองคณุภาพ จ�านวน 29 แห่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่เพ่ือการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ผ่านการรับรอง
คุณภาพและต่ออายุการรับรองคุณภาพตามข้อ
ก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐานส�าหรับสถานที่เพื่อ
การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิแบบควบคุมตวั 
รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานของสถานที่เพ่ือการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยติุธรรม จงึได้จดัพธีิมอบโล่เชดิชเูกยีรตยิศ 
ให ้กับสถานที่ เ พ่ือการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติด 
ยาเสพตดิแบบควบคมุตวัทีผ่่านการรบัรองคณุภาพ 
และต่ออายกุารรบัรองคณุภาพในงานประชมุวชิาการ
ยาเสพตดิแห่งชาต ิคร้ังที ่ 20 ปี 2562 เมือ่วันที ่ 2 
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอน  
บอลรมู อมิแพค็ ฟอรมั เมอืงทองธาน ีจงัหวดันนทบรุี 
โดยศาสตราจารย์เกยีรตคิณุนายแพทย์เกษม วฒันชยั  
องคมนตร ีประธานในพิธเีป็นผูม้อบโล่ และนางสาว
พวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
เป ็นผู ้ เชิญผู ้แทนสถานที่ เพื่อการบ�าบัดฟื ้นฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ แบบควบคมุตวัรบัมอบโล่
จากประธานในพิธี
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3.1 ผลการด�าเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

3. การบูรณาการการแก้ไขฟ้ืนฟู ตดิตาม ดูแล ช่วยเหลอื
และสงเคราะหผู้์กระท�าผดิ

งานอาสาสมัครคุมประพฤติ มีหลักการอยู่บน
พื้นฐานแนวความคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ซึง่กรมคมุประพฤตมิุง่ส่งเสรมิให้ประชาชนทีม่คีวาม
สนใจ เสียสละ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน แสวงหาข้อเท็จจริง  
การติดตาม การสอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟู  
ผู ้กระท�าผิดตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในการคืนคนดีสู ่สังคม อาสาสมัครคุมประพฤติ 
(อ.ส.ค.) ในปัจจุบันมีจ�านวน ทั้งส้ิน 24,161 คน  
มศีนูย์ประสานงานอาสาสมัครคมุประพฤติ จ�านวน 
690 ศูนย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาสาสมัครคมุประพฤติทีแ่ต่งต้ังใหม่ จ�านวน 
1,733 คน

2. อาสาสมัครคุมประพฤติท่ีส้ินสุดสถานภาพ 
จ�านวน 613 คน

 2.1 กรณีตาย จ�านวน 268 คน
 2.2 กรณีลาออก จ�านวน 341 คน
 2.3 กรณีถูกถอดถอน จ�านวน 3 คน
 2.4 กรณียกเลิกเฉพาะราย จ�านวน 1 คน

ผลการด�าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม  
มีดังนี้

1. การปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริง 
จ�านวน 2,854 คดี

2. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด 
จ�านวน 19,939 คดี

3. คดีฟ ื ้ นฟู สมรรถภาพผู ้ ติ ดยา เสพติด 
ตาม พ.ร.บ. ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด จ�านวน 
4,168 คดี

4. การติดตามผล/ช ่ วย เหลือผู ้ พ ้ นการ 
คมุความประพฤติ จ�านวน 3,998 คดี และผู้ผ่านการ 
ฟื้นสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�านวน 1,118 คดี

จากผลการด�าเนินงานของอาสาสมัคร 
คุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการ
เชิดชูเกียรติจากกรมคุมประพฤติและหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี้

- อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด ่นแห่งชาติ 
จ�านวน 6 คน

- อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 25 ปี จ�านวน 81 คน

- อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น ระดับกรม 
จ�านวน 53 คน

- เข็มยุติธรรมธ�ารง จ�านวน 3 คน

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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3.2 สรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการด�าเนินการขับเคล่ือนศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ส�านักงานคุมประพฤติ จ�านวน 54 แห่ง  
ได้ด�าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน     
การด�าเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนรวมจ�านวน 
152 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น 8,965 คน ประกอบด้วย 
เครอืข่ายยติุธรรมชุมชน จ�านวน 2,236 คน ผูถ้กูคมุ
ความประพฤติ จ�านวน 3,381 คน อาสาสมัคร 
คมุประพฤต ิจ�านวน 616 คน เจ้าหน้าที ่จ�านวน 745 คน 
ภาคีเครือข่าย จ�านวน 238 คน และประชาชน  
จ�านวน 1,749 คน ใช้เงินงบประมาณในการจัด
โครงการ/กจิกรรมรวมท้ังสิน้จ�านวน 928,200 บาท 
(เก้าแสนสองหมืน่แปดพนัสองร้อยบาทถ้วน) 

2. ลกัษณะการด�าเนนิการจดัโครงการ/กจิกรรม
ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยพิจารณาจากรูปแบบ
และประเภทการจัดกิจกรรมของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน ซึ่งเป็นไปตามการขับเคล่ือนนโยบายสู่การ 
เป็น Probation 4.0 ประกอบด้วย

2.1 ด้านตอบสนองความต้องการของประชาชน 
จ�านวน 28 ครัง้ ดงันี้

 2.1.1 การท�างานบริการสังคมเพื่อชุมชน 
จ�านวน 19 ครัง้

 2.1.2 การแก้ไขฟ้ืนฟเูพือ่การพฒันาคณุภาพ
ชวีติผูก้ระท�าผิด การพึง่พาตนเองตามวิถพีอเพยีงและ 
ลดความรนุแรงในครอบครวั จ�านวน 3 ครัง้ 

 2.1.3 การให้ความรู้ครอบครัวเพื่อสร้าง
ภมูคิุม้กนัให้สถาบนัครอบครวั จ�านวน 6 คร้ัง 

 2.2 ด้านเปิดกว้างและเชือ่มโยง ประกอบ
ด้วยกิจกรรม จ�านวน 124 ครัง้ ดังนี้

 2.2.1 การสร้างงานสร้างอาชพีให้ผูก้ระท�า
ผดิร่วมกบัภาครัฐและเอกชน จ�านวน 17 ครัง้ 

 2.2.2 การอบรมให้ความรูเ้พ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน จ�านวน 107 ครั้ง โดยแบ่งเป็นประเภท
กจิกรรม 7 ด้าน ดงันี ้

1) การช ่วยเหลือผู ้กระท�าผิดในภารกิจ 
คมุประพฤต ิจ�านวน 57 คร้ัง

2) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จ�านวน 14 ครัง้

3) การเสริมสร้างแนวร่วมและป้องกันปัญหา
อาชญากรรม จ�านวน 19 ครัง้

4) การสร้างการรับรู ้กฎหมายที่ใช้ในชีวิต 
ประจ�าวัน ภารกิจ กองทุนยุติธรรมการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมาย การเข้าถึงบริการภาครัฐและ 
ช่องทางการขอรบับรกิารงานยตุธิรรมและการไกล่เกลีย่ 
ข้อพพิาท จ�านวน 14 ครัง้  

5) การเผยแพร่ความรู้ให้นกัเรยีน จ�านวน 1 ครัง้
6) ค่ายจรยิธรรม จ�านวน 1 ครัง้
7) การน�าศาสนาสูช่มุชน จ�านวน 1 ครัง้
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3.3 การด�าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของ
ประชาชน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญและแสวงหา
วิธีการ โดยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด  
ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจในการลดความรุนแรงและ
ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กรมคมุประพฤตซิึง่เป็นหน่วยงานหลกัในการแก้ไข
ฟ้ืนฟผููก้ระท�าความผิด ได้ตระหนกัถงึปัญหาดังกล่าว
และได้มีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกคุม 
ความประพฤติที่ เป ็นผู ้ใหญ่ เด็กและเยาวชน  
ผู ้ ไ ด ้ รั บการพักการลง โทษหรื อลด วันต ้ อง
โทษจ�าคุก โดยเฉพาะคดียาเสพติด ซึ่ งเป ็น 
กลุ ่มเสี่ยง ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาความ
ไม ่สงบในจั งห วัดชายแดนใต ้  โดยน� าหลัก
ศาสนาและวิถีชีวิตภายใต้  สังคมพหุวัฒนธรรม  
มาปรบัเปลีย่นพฤติกรรมและทศันคติของผู้กระท�าผิด 
เพื่อไม่กลับไปกระท�าผิดซ�้า และไม่เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกบัปัญหาความไม่สงบในจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานยตุธิรรมเพือ่การสร้างความเป็นธรรมในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลและ
เป็นการอ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน 
จ�านวน 4 กิจกรรม ดงัน้ี

1. กิจกรรมค่ายแก้ไขฟ้ืนฟผูู้ถกูคมุความประพฤติ  
(ในจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็นการแก้ไขฟื้นฟู 
ผูถ้กูคมุความประพฤตทิีเ่ป็นผู้ใหญ่ เดก็ และเยาวชน  
ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ�าคุก  
ในคดียาเสพติด ซึ่งเป็นผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  
ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางและระดับสูง  
ทีผ่่านการประเมินกาย จติ สงัคมและแบบคดักรอง

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยการน�าหลักศาสนา
และวิถชีมุชนมาปรบัทัศนคต ิ รวมทัง้การอยูร่่วมกนั 
ในชุมชนเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่าง 
ปกตสุิข มอีาชีพ และมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้

2 .  กิจกรรมการส ่ง เสริมให ้อาสาสมัคร 
คมุประพฤตมิส่ีวนร่วมในการดแูลผูก้ระท�าผดิในพืน้ที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการอบรมให้ความรูแ้ก่
อาสาสมัครคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้จากอธิบดกีรมคมุประพฤติให้ท�า
หน้าทีช่่วยเหลอืพนกังานคมุประพฤต ิเพือ่แก้ไขฟ้ืนฟู 
ตดิตาม ดแูล ช่วยเหลอืผูก้ระท�าผดิในจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ในพืน้ทีใ่นการช่วยเหลอืด้านการประกอบอาชพีแก่
ผูก้ระท�าผดิและผูต้้องขงัในคดีความมัน่คงในจังหวัด
ชายแดนใต้

3. การประชุมเชงิปฏิบตักิารเพือ่ตดิตามผลการ
ด�าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความยุติธรรม    
ในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ในภารกจิกรมคมุประพฤติ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการประชมุ 
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารในส่วนกลางและผู้ปฏิบัต ิ
ในพืน้ทีเ่พือ่รวบรวม วเิคราะห์สภาพปัญหา อปุสรรค                        
ในการด�าเนนิงาน และก�าหนดแนวทางในการบรหิาร
จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวิเคราะห์ผลการ

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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ด�าเนินงานที่ผ่านมาเพื่อน�าไปก�าหนดแนวทางและ
วธิกีารด�าเนนิงานในพืน้ทีท่ีมี่ความสอดคล้องกับวถิี
ชมุชน  และบริบทของพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้

4. การจ้างเจ้าหน้าที่ผู ้ประสานงานชุมชน  
เป็นการจ้างบุคคลในพ้ืนทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ ทีม่ี
คณุสมบตัติามทีก่�าหนด ได้แก่ ส�าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีายไุม่ต�า่กว่า 18 ปีบรบิรูณ์ มถีิน่พ�านัก/
ภมิูล�าเนาในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ มปีระสบการณ์
ท�างานพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นต่อการท�างาน
พัฒนาชุมชน และพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
กรมคมุประพฤตใินการศกึษาข้อมลู ประสานความ
ร่วมมือ เสาะแสวงหาข้อมลูชุมชน สร้างบรรยากาศ
ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งพัฒนาให้เป็นชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทีเ่ปิดรับความร่วมมอืจากทุกฝ่าย

ผลการด�าเนนิงาน
1 .  กิ จกรรมค ่ ายแก ้ ไขฟ ื ้ นฟู ผู ้ ถู ก คุม 

ความประพฤต ิ(ในจังหวดัชายแดนภาคใต้) 
1.1 มีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข 

ฟื้นฟูฯ จ�านวน 628 ราย ได้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีดี่ข้ึน โดยมผีลดงันี้

-  ผู ้ถูกคุมความประพฤติที่คุมประพฤติ 
เสร็จสิ้นแล้ว จ�านวน 591 ราย แยกเป็นผู้ถูกคุม 
ความประพฤตท่ีิปฏิบตัติามเงือ่นไข จ�านวน 579 คน 
คิดเป็นร้อยละ 97.90 และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่กลับไปกระท�าผิดซ�้า จ�านวน 12 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 2.10 

-  ผู ้ถูกคุมความประพฤติที่อยู ่ระหว ่าง 
คมุประพฤต ิจ�านวน 37 คน คดิเป็นร้อยละ 5.89

1.2  ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข 
ฟ้ืนฟฯู ได้น�าความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
เช่น การน�าไปประกอบอาชีพ อาทิเช่น การท�า
น�า้ยาล้างจาน เลีย้งผ้ึง ท�าถ่านหงุข้าว เลีย้งปลาดุก  
ช่างตัดผม และเปิดร้านค้าโรต ีเป็นต้น

2. กิจกรรมการส่งเสริมให ้อาสาสมัคร 
คุมประพฤติมีส่วนร่วมในการดูแลผู้กระท�าผิด
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาสาสมัคร 
คมุประพฤตเิข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 766 คน สามารถ
น�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปตดิตาม ดแูล
ผู ้ถูกคุมความประพฤติที่ผ ่านค่ายแก้ไขฟื ้นฟูฯ  
จากจ�านวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านค่ายแก้ไข
ฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ (ในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้) จ�านวน 375 คดี คดิเป็นร้อยละ 59.71

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผล 
การด�าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างความ 
ยตุธิรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในภารกจิกรม 
คุมประพฤติ ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ผูบ้รหิาร 
และเจ้าในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบ
ปัญหา  อปุสรรค และแนวทางการด�าเนนิการในพ้ืนที่  
รวมทั้ง รวบรวมวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน เพื่อ 
น�าไปก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พร้อมท้ังส�านกังานคมุประพฤต ิได้มกีาร
หารอื และก�าหนดแนวทางประสานความร่วมมอืกบั
ผูแ้ทนหน่วยงานในพืน้ทีเ่พ่ือตดิตาม ดแูลผู้กระท�าผดิ 
และสนบัสนนุทรพัยากรในการด�าเนนิงาน

4. การจ้างเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานชุมชน 
ส�านักงานคุมประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทัง้ 4 ส�านักงานได้มกีารจัดจ้างเจ้าหน้าทีผู่ป้ระสานงาน
ชมุชน ระยะเวลา 12 เดือน รวมทัง้สิน้จ�านวน 16 คน  
เพื่อท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานความ 
ร่วมมือกับชุมชน ท�างานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในชุมชนประเมินความต้องการเก่ียวกับ
ชมุชน พฒันากระบวนการปฏบิตังิานบรหิารจัดการ
ปัญหาและข้อขดัแย้ง สร้างบรรยากาศในการแก้ไข
ปัญหาข้อขดัแย้ง รวมท้ังรกัษาสัมพนัธภาพระหว่าง
ส�านักงานคุมประพฤติศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
ประชาชนในพืน้ท่ี
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ผู้ตรวจสอบการลา ผู้บงัคบับญัชาช้ันตน้ ผู้อนุญาตการลา

4.1 ผลงานส�าคัญในเชิงผลสัมฤทธิ์ เรื่อง “การลาผ่านระบบออนไลน์” 

ขัน้ตอนการท�ารายการลาออนไลน์

ผู้ขออนุญาตลา

4. การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เม่ือวนัที ่8 กรกฎาคม 2562 กรมคมุประพฤติ
ได้ก�าหนดให้ข้าราชการทุกระดับ/ลูกจ้างประจ�า/
พนักงานราชการ/ลูกจ้างช่ัวคราว ภายในสังกัด 
ทั่วประเทศเริ่มใช้งานการลาผ่านระบบออนไลน์  
ในประเภท ลาป่วย ลากจิส่วนตวั และลาพกัผ่อน  
ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคลระดบั
กรม (Departmental Personnel Information 
System - DPIS) เพือ่เพิม่ความสะดวกและรวดเรว็
ในการขออนุญาตลา ซึ่งเป็นไปตามมาตรการลด
ปริมาณการใช้กระดาษ และการใช้ระบบสารสนเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการน�าระบบดิจิทัลมา 
สนบัสนนุการท�างาน เพือ่น�าไปสู่การเป็น Probation 
4.0 “ด้าน Progressive” ซึง่กรมคมุประพฤติ ได้จดัท�า 
คูมื่อ จ�านวน 2 ฉบบั ได้แก่ 

1. คู่มือการลาออนไลน์ผ่านโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม (DPIS) 

2. คูมื่อการบนัทกึวันท�าการด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศทรพัยากรบคุคลระดบักรม (DPIS)  

ผู้ใช้งานลาผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วย
1. ผูอ้�านวยการกอง/ส�านกังาน ซึง่เป็นผูอ้นญุาต

การลา 
2. ข้าราชการ ซ่ึงเป็นผูบั้งคบับญัชาช้ันต้น
3. ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายเป็นผูต้รวจสอบการลา

4. ข้าราชการผูป้ฏบิตังิาน/ลกูจ้างประจ�า/พนักงาน
ราชการ/ลกูจ้างชัว่คราว ซึง่เป็นผูข้ออนญุาตลา

วตัถปุระสงค์ของการลาออนไลน์ผ่านโปรแกรม
ระบบ DPIS ดงันี้ 

1. เพือ่ให้การขออนุญาตลาป่วย ลากิจส่วนตวั 
และลาพักผ่อน ของบุคลากรกรมคุมประพฤติ  
เป็นไปด้วยความคล่องตวั สะดวก และรวดเร็ว

2. เพ่ือให้กรมคมุประพฤติสามารถใช้โปรแกรม
ระบบ DPIS ได้อย่างคุม้ค่า และมีประสทิธภิาพ

3. เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด 
กรมคุมประพฤติมีการขับเคลื่อนองค์กรสู ่ยุค 
Probation 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม
และน�าระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกดิประโยชน์

เปรยีบเทียบการย่ืนใบลาแบบเก่าและการย่ืน
ใบลาแบบใหม่

1. การยื่นใบลาแบบเก่า ได้ใช้แบบฟอร์ม
กระดาษ 

2. การยืน่ใบลาแบบใหม่ เป็นการลดกระดาษ 
ซึง่เป็นต้นทนุการผลติ สามารถยืน่ผ่านระบบ DPIS 
ของส�านักงาน ก.พ. ซ่ึงเป็นโปรแกรมด้านการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล ทีม่อียูแ่ล้ว

3. การยืน่ใบลาแบบใหม่ผูข้ออนญุาตลาสามารถ
ดปูระวตักิารลาของตนเองได้ทันททีีผู่อ้นญุาตการลา 
อนญุาตให้ลา

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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ประโยชน์ของการน�าระบบลาออนไลน์มาใช้
1. สามารถขับเคลื่อนงานและบริการด้วย IT 

โดยใช้งานผ่าน INTERNET ด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
PC เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หรือโทรศัพท ์
มือถือ ท�าให้สะดวก ถูกต้อง มีความรวดเร็ว

2. ปรับรูปแบบการท�างานให้ทันสมัย โดยได้
มีการปรับปรุงระบบการท�างาน ได้สร้างฐานข้อมูล
การลาในระบบ DPIS  

กลุ่มเป้าหมาย

ประเภทการลา
ยอดรวม
(ครัง้)ลาพักผ่อน 

(ครัง้)
ลาป่วย 
(ครัง้)

ลากิจ 
(ครัง้)

1. ข้าราชการ 1,799 1,399 104 3,302

2. ลูกจ้างประจ�า 296 222 7 525

3. พนักงานราชการ 2,485 2,030 105 4,620

4. ลูกจ้างชั่วคราว 587 576 41 1,204

รวม 5,167 4,227 257 9,651

สรุปสถิติท�ารายการลาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ และลด
ปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)

4. ผู ้ขออนุญาตลาสามารถดูประวัติการลา 
ได้ด้วยตนเอง

5. ผู้ขออนุญาตลา ผู้ตรวจสอบการลา ผู้บังคับ
บัญชาช้ันต้น ผู ้อนุญาตลา สามารถท�ารายการ 
เกี่ยวกับการลาช่วงวันเวลาใดก็ได้ที่มี INTERNET
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การพัฒนาระบบงานและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้อง 
รองรับมาตรฐานเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน
การปฏบิติังานของหน่วยงาน เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพ 
ในการปฏบิตังิานได้ รวมทัง้การให้บรกิารในรปูแบบ 
e-Service และสามารถตอบสนองการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจ ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ  
ได้อย่างรวดเรว็ ลดระยะเวลา สามารถปฏิบติังาน 
ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการลดปริมาณการใช้
กระดาษ สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารบรหิาร
งานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
ซึ่งที่ผ่านมากรมคุมประพฤติ ได้มีการปรับเปลี่ยน
การปฏิบัติงานโดยการน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
การปฏบิติังานใน หลายรปูแบบ ด้วยกัน คอื

1. ระบบส�านวนดจิิทลั
การปฏิบัติด ้ านส�านวนคดีของพนักงาน 

คมุประพฤต ิทัง้ในภารกิจงานสืบเสาะและพินจิ ภารกจิ
งานควบคุมและสอดส่อง จะจัดท�าในรูปแบบ
กระดาษ ซ่ึงที่ผ่านมาประสบปัญหาข้อขัดข้อง  
ในบางประการ เช่น สถานทีส่�าหรบัจดัเกบ็ส�านวน
คดี ซึ่งหลาย ๆ ส�านักงานมีการเช่าอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จัดเก็บส�านวนคดี การสืบค้นส�านวนคดีเก่า 
ต้องใช้เวลานาน ฝุ่นละอองจากกระดาษ ปริมาณ 
กระดาษในการจดัท�ารายงาน เป็นต้น จากทีก่ล่าวมา 
กรมคุมประพฤติได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา 
สนบัสนนุการจดัท�าส�านวนคดีไร้กระดาษ โดยจดัท�า
แบบฟอร์มส�านวนคดทีกุแบบฟอร์มให้อยูใ่นรปูไฟล์ 
ดิจิทัล พนักงานคุมประพฤติสามารถใช้งานได้ 
ทุกสถานที่ เข้าถึงระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน มีระบบการแจ้งเตือน
กรณีมีการมอบหมายคดีใหม่ แจ้งเตือนกรณี
ครบก�าหนดส่งรายงาน แจ้งเตือนกรณีผู ้ถูกคุม 

ความประพฤตไิม่มาตามนัดหมาย ช่วยให้พนักงาน 
คุมประพฤติ สามารถบริหารจัดการส�านวนคดี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดปัญหา
ขาดแคลนสถานที่จัดเก็บส�านวนคดี ลดระยะเวลา
การสืบค้นส�านวนคดี ลดปริมาณการใช้กระดาษ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่
ส�านักงาน ปัจจุบันได้ทดลองใช้งานในส�านักงาน 
คมุประพฤตนิ�าร่อง จ�านวน 3 แห่ง คอื ส�านักงาน 
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 ส�านักงาน 
คุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 และส�านักงาน 
คมุประพฤตจิงัหวดัสมทุรสงคราม 

2. ระบบ Application Mobile
การประชาสมัพนัธ์ ข้อมลูข่าวสาร กรมคุมประพฤติ  

มหีลากหลายช่องทาง เช่น แผ่นพบั วารสาร เวบ็ไซต์ 
เป็นต้น ซึ่งสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ 
กรมคุมประพฤติได้ในระดับหน่ึง แต่ด้วยปัจจุบัน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีกีารเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ อุปกรณ์แบบพกพา สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็  
มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย และสามารถสื่อสาร  
ถึงผู ้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  
กรมคุมประพฤติ เล็งเห็นความส�าคัญของอุปกรณ์ 

4.2 การปรบัเปล่ียนการปฏบิตังิานโดยใช้เทคโนโลยดีจิทัิล

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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ดังกล่าวจึงได ้พัฒนาแอปพลิเคช่ันหรือระบบ
สารสนเทศเพื่อให้รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์
พกพา สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ เพือ่ให้บรกิารพนกังาน
คุมประพฤติ ผู้ถูกคุมความประพฤติ อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมี 
Mobile Application จ�านวน  2 ระบบ ทีจ่ะเปิด
ให้บรกิารภายใต้ช่ือ Smart DOP และ คมุประพฤติ

• Smart DOP เป็น Mobile Application 
ส�าหรับพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ 
ช่วยให้พนักงานคุมประพฤติสามารถรับข้อมูล 
แจ้งเตอืนจากระบบสารสนเทศงานคมุประพฤตเิพือ่
ให้บรกิารแบบดิจทิลั และการร้องขอการเปลีย่นแปลง 
นดัรายงานตวัจากผูถ้กูคมุความประพฤต ิ สามารถ
ตรวจสอบข้อมลูคดทีีอ่ยูใ่นความรบัผิดชอบได้ทกุที่
ทกุเวลา

• คุมประพฤติ เป็น Mobile Application 
ส�าหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถส่งข้อมูล 
ขอเลื่อนนัดหมายไปยังพนักงานคุมประพฤติได้
สะดวกรวดเรว็ มกีารแจ้งเตอืนให้มารายงานตวัตาม
ก�าหนดนดัหมาย นอกจากนีผู้ถ้กูคมุความประพฤติ
สามารถตรวจสอบสถานะด้านคดีของตนเอง เช่น 
การตรวจสอบการมาตามนัดหมาย การตรวจสอบ
การเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู เป็นต้น

3. ระบบ Kiosk เป็นช่องทางบริการส�าหรับ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการรายงานตัว กรณี 
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีการจ�าแนกอยู่ในระดับ
เสีย่งต�า่  ซึง่สามารถกรอกข้อมลูการมารายงานตวั
ผ่านตู้ Kiosk ทีต่ดิต้ังอยูใ่นส�านกังานคมุประพฤตไิด้ 
รวมทัง้สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านตู ้Kiosk เพือ่
ขอรับการสงเคราะห์ ได้อกีด้วย

4. ระบบสารสนเทศทีช่่วยลดการใช้กระดาษ
 4.1 e-Meeting เป็นการน�าแนวคิดเรื่อง 

การแปลงเอกสารให้อยูใ่นรปูแบบไฟล์ดจิทิลั การน�า 
เทคโนโลย ีQR-Code เป็นช่องทางในการเข้าถงึไฟล์
เอกสาร การจัดท�า e-Form ส�าหรบัประเมนิความ 
พึงพอใจ การจัดท�าแบบส�ารวจแจ้งความประสงค์ 
การเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการจัดหาแท็บเล็ต 
ส�าหรับเปิดไฟล์เอกสารประกอบการประชุม  
การจดบนัทกึ รวมทัง้การส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
การสืบค้นข้อมูลประกอบการเสนอความเห็นต่อที่
ประชมุ จากการน�าเทคโนโลยดีงักล่าวมาสนับสนนุ 
การปฏิบัติงาน พบว่า สามารถลดปริมาณการใช้
กระดาษในการจัดท�าเอกสารประกอบการประชุม 
ในระยะเวลา 1 ปี สามารถลดปรมิาณการใช้กระดาษ 
ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 แผ่น

 4.2 รับทราบประมวลจริยธรรม ตามที ่
กรมคุมประพฤติ แจ้งและชี้แจงให้ข้าราชการ 
ลกูจ้างประจ�า และพนักงานราชการในสงักดัได้รบั
ทราบสาระส�าคญัของประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
พลเรือน และจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวลงลายมือ
รับทราบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ตามทีก่�าหนดในข้อ 20(2) แห่งประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน และแจ้งกลับมายังกลุ่มงาน
คุม้ครองจรยิธรรมเป็นระยะ ๆ ซ่ึงกรมคมุประพฤติ 
ได้ปรับปรุงการน�าเข้าข้อมูลการรับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบออนไลน์ 
เพื่อให้กรมคุมประพฤติมีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย 
สอดคล้องกับนโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ 4P 
โดยเฉพาะ Progressive เร่งพัฒนาระบบงานให้
ทนัสมยั ด้วยการน�าเทคโนโลยเีข้ามาขบัเคลือ่นการ
ท�างานและการให้บรกิาร ดังน้ัน เพือ่ให้การการน�า
เข้าข้อมลูการบัทราบประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
พลเรือนสามารถด�าเนินการได้ด้วยความรวดเร็ว 
สะดวก มปีระสทิธภิาพ เกิดความคุม้ค่า ลดขัน้ตอน
การด�าเนินงาน และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ อาทิ  
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ค่ากระดาษ ค่าบริการทางไปรษณีย์ และเพ่ือเข้า
สูย่คุคมุประพฤต ิ 4.0 หรอื Probation 4.0 จงึได้ 
ปรับเปลีย่นรปูแบบการรบัทราบประมวลจรยิธรรม
ผ่านระบบออนไลน์ 

 4.3 การลาออนไลน์ผ่านระบบ DPIS จากเดมิ
การขออนญุาตลาราชการ จะใช้แบบฟอร์มในรปูแบบ 
กระดาษ ยื่นเสนอต่อผู้บังคับบัญชา โดยจะต้อง 
จดัท�าเอกสารเสนอไปตามล�าดบัชัน้ การจดัท�าเอกสาร 
ใบลาจะต้องเข้ามาด�าเนนิการในสถานทีป่ฏิบตังิาน
เป็นส่วนใหญ่  กอง/ส�านกั จะต้องจดัท�ารายงานสรปุ 
วันลาและจัดส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ทุกสิ้นเดือน ซ่ึงจากการน�าระบบสารสนเทศ 
การบริการทรัพยากรบุคคล (DPIS) เข้ามาใช้งาน 
และได้จดัท�าฐานข้อมูลบคุลากรของกรมคมุประพฤติ
ขึน้ ช่วยให้ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ 
สามารถตรวจสอบประวัติของตนเองผ่านระบบ 
ดงักล่าว ได้แบบ Real time กองบรหิารทรัพยากร
บคุคลจงึได้เปิดการใช้งานระบบ DPIS ในส่วนของ 
การลาออนไลน์ ขึ้นเพ่ือให้บริการแก่ข้าราชการ 
ลกูจ้าง และพนกังานราชการ ในการยืน่ลาราชการ
แบบออนไลน์  ซึง่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการย่ืน
ใบลาแบบออนไลน์ ได้จากทกุสถานที ่ทกุเวลา และ
ผูบ้งัคบับัญชา สามารถอนุมตั/ิอนญุาต ได้โดยผ่าน
สมาร์ทโฟน ท�าให้การลาราชการ สามารถท�าได้ง่าย
และรวดเรว็ ยิง่ข้ึน

 4.4 การท�าแบบส�ารวจและแบบสอบถาม  
ในรปูแบบออนไลน์ โดยการน�าเทคโนโลย ี google 
form เข้ามาสนบัสนนุการด�าเนนิการ ใช้สร้างฟอร์ม
หรอืแบบสอบถามในหลาย ๆ รปูแบบ ท�าให้น�าไป
ประยกุต์ใช้ได้หลายอย่าง เช่น ท�าข้อสอบ ท�าแบบ
ส�ารวจ ท�าแบบลงทะเบยีนในการประชุม google 
form เป็นโปรแกรมทีไ่ม่มค่ีาใช้จ่าย และใช้ง่ายแล้ว 
โดยแบบสอบถามหรอืแบบส�ารวจทีส่ร้างขึน้สามารถ

ส่งถงึผูร้บัได้หลายช่องทาง เช่น ใส่ฟอร์มหรอืใส่ลงิค์
ของฟอร์มเข้าไปพร้อมอเีมล์ หรอืส่งไปยงัสมาร์ทโฟน  
ได้ทันท ีและทีผ่่านมาหน่วยงานในสงักัดกรมคมุประพฤติ 
ได้น�า google form มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
ช่วยลดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร ลดค่าใช้จ่าย 
ลดปรมิาณการใช้กระดาษ และสามารถน�าข้อมลูที่
ได้มาประมวลผลได้ทนัที

5. การ รบั-ส่ง ข้อมลูระหว่างศาลยติุธรรมและ
ส�านกังานคมุประพฤต ิกรมคมุประพฤต ิ ร่วมมอืกบั
ส�านักงานศาลยตุธิรรม ในการอ�านวยความสะดวก 
ในการเชือ่มโยงข้อมลูในการสบืเสาะและพนิิจ การ 
คมุความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  
56 หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง โดยการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการ 
รบัส่งรายงานและเอกสารในส่วนทีเ่กีย่วข้องระหว่าง
ส�านกังานศาลยติุธรรมกบักรมคมุประพฤต ิเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยความยุติธรรม 
ให้กบัประชาชนได้อย่างถกูต้อง รวดเรว็ ลดระยะเวลา 
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมและ
กรมคุมประพฤติ ทัง้ยงัลดทรพัยากรภาครฐั โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปการส่งเอกสารรายงานจากกระดาษ 
เป็นการรับ-ส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทน  
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเอกสาร และค่ากระดาษ 
นอกจากนี ้ กรมคมุประพฤต ิยงัได้พฒันาระบบการ
สืบค้นข้อมูลคดีงานควบคุมและสอดส่อง ให้กับ 
ศาลยุติธรรม ได้สืบค้นข้อมูลคดีงานควบคุมและ 
สอดส่องส�าหรับประกอบการพิจารณาตัดสินคด ี 
โดยได้ก�าหนดรหัสการเข้าใช้งานระบบให้กับ 
ศาลยตุธิรรมทัว่ประเทศ

6. ระบบสารสนเทศคนืคนดี
นโยบายรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาระบบและ 

วธิกีารปฏบิตัใินการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิทีเ่ป็นเดก็
และเยาวชน  และผูใ้หญ่  ให้มคีวามหลากหลายและ

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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4.3 ZERO COPY การยกเลิกส�าเนาเอกสารราชการ

เหมาะสม อันจะท�าให้ผู้กระท�าผิดได้รับโอกาสใน
การแก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย และสามารถกลับตัวเป็น 
พลเมอืงดไีม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้อกี รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้จัดท�า
โครงการคืนคนดีสู ่สังคม และได้มอบหมายให้
ส�านกังานกจิการยตุธิรรม เป็นหน่วยงานรับผดิชอบ
การด�าเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ และมี 
ค�าสัง่แต่งต้ังคณะท�างาน ซึง่มีผู้แทนจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในกระบวนการยตุธิรรมและภายนอก
กระทรวง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและ 
คุ ้ มครอง เ ด็กและ เยาวชน กรมราชทัณฑ ์  
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กรมจัดหางาน มลูนิธพัินธกจิ 
เรือนจ�าคริสเตียน เป็นต้น ร่วมเป็นคณะท�างาน  
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษ ผู้เข้ารับ
การฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ ติดยาเสพติด ผู ้ถูกคุม 

ความประพฤต ิ และผูพ้้นจากการคุมความประพฤติ  
ผู้ผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน ให้มโีอกาสเข้าถงึแหล่งงาน มรีายได้เพยีงพอ 
ต่อการด�ารงชีวติได้อย่างปกตสิขุ โดยไม่หวนกลบัไป 
กระท�าผิดซ�้า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
กรมคมุประพฤต ิได้รบัโอนภารกจิงานจากส�านกังาน
กิจการยุติธรรมให้เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการ 
ด�าเนินการโครงการคืนคนดีสู ่สังคม จึงได้มีการ
พฒันาระบบสารสนเทศคนืคนดีสูส่งัคม และจดัท�า
ฐานข้อมูลคืนคนดีสู่สังคมเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามโครงการคืนคนดี 
สู่สังคม โดยใช้งานร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน คือ  
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถน�ามาใช้การตดัสนิใจในเชิงบรหิารต่อไป

ตามนโยบายรัฐบาล ท่ีต้องการให้ภาครัฐ
เปลี่ยนผ่านสู่ยุคราชการ 4.0 ท่ีมุ่งเน้นประโยชน์
การอ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็น
ส�าคญั ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวก 
ในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ซึ่งมีเจตนารมณ์ผลักดันให้กระบวนการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา เกี่ยวกับการอนุญาต การท�าธุรกรรม
ต่าง ๆ กับภาครัฐให้มีความสะดวกย่ิงขึ้น และ 
ต่อมา ปี พ.ศ. 2560 ค�าสั่ง คสช. ที่ 21/2560 แก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ข้อที่ 17 มีเจตนารมณ์ให้เชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐ เพื่อให้การท�าธุรกรรม
กับภาครัฐ ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน 
ก.พ.ร.) ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) หรอื DGA เร่งด�าเนนิการ 

“โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน 
ภาครัฐ” และ “การยกเลิกส�าเนาเอกสารราชการ 
(No Copy)” เพื่อลดภาระประชาชนเมื่อต้อง
ตดิต่อขอรบับรกิารจากหน่วยงานของรฐั และมีการ 
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็น  
ความพึงพอใจของประชาชนผู ้รับบริการจาก
หน่วยงานของรัฐในเชิงลึก เพื่อน�าข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และ
มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น  จากนโยบายดังกล่าว
ข้างต้น กรมคุมประพฤติ ได้มีการด�าเนินการแจ้ง 
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติด�าเนินการ
ปักหมุดจุดให้บริการประชาชนทั่วประเทศจ�านวน 
119 แห่ง รวมทั้งจัดท�าแนวทางให้ยกเลิกการ
เรียกส�าเนาเอกสารราชการจากประชาชนในการ
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การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท�าให้
ระบบราชการต้องปรบัตวัให้ทนัและรองรบักบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงที่ท้าทายให้แต่ละส่วน
ราชการต้องเผชิญกับปัญหาและเตรียมตัวรับกับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการสรรหา 
พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะ
สูงไว้ในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ประกอบกับปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีนโยบาย 
มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาบุคลากรให ้ เป ็นมืออาชีพ  
โดยต้องมีแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อจัดระบบ
การบริหารงานบคุคลให้เป็นรูปธรรม และมทีศิทาง
การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นองค์ความรู ้ในเชิง 
วชิาการ มาตรฐานงาน และมาตรฐานสากล รวมถงึ
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนี ้ต้องเน้นการพฒันา
ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างทัศนคติที่มีต่อ 
ผู ้ กระท�าผิดในเชิ งบวกเพื่ อการแก ้ ไขฟ ื ้นฟู  
รวมทั้งองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี  
ด้านการท�างานแบบบูรณาการ เพื่อให้บุคลากร 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ด้วยเหตุนี้ กรมคุมประพฤติจึงต้องพัฒนา
บุคลากรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงภายใต้โลก 
ที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล โดยการ 

ปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน  
รวมถึงการพัฒนาความรู ้  ความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ดงันัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมคมุประพฤติ
จึงได้ด�าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา 
ขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมคุมประพฤติ ดังนี้

5.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน 
คุมประพฤติ รุ่นที่ 38 (คนพิการ) และรุ่นที่ 39

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้พนักงานคุมประพฤติ 
มีความรู ้ ความเข้าใจ กฎหมายเก่ียวกับงาน 
คุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน การบังคับใช้กฎหมายและแก้ไข
ฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิอย่างมคีณุภาพและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตลอดจนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม และค่านยิมองค์กร รวมทัง้การหล่อหลอม
ความรัก ความสามัคคี และการเสริมสร้างสัมพันธ์
ภาพระหว่างผูเ้ข้ารบัการอบรม อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการประสานความร่วมมือในการท�างานต่อไป 

โดยการฝึกอบรมหลกัสตูร พนกังานคมุประพฤติ 
รุ่นที่ 38 (คนพิการ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 30 
ตุลาคม 2561 ประกอบด้วยพนักงานราชการ  
(คนพิการ) ต�าแหน่งพนกังานคมุประพฤติบรรจใุหม่ 

ติดต่อราชการโดยเคร่งครัด ซึ่งหน่วยงานในสังกัด 
กรมคุมประพฤติ ได้ด�าเนินการยกเลิกการเรียก
ส�าเนาเอกสารที่ราชการออกให้ครบทุกหน่วยงาน  
นอกจากนี ้กรมคมุประพฤต ิได้มกีารพฒันาโปรแกรม
อ่านบัตรประชาชน (Dop Smart Card) ส�าหรบัอ่าน

ข้อมลูจากบตัรประชาชนของผูม้ารบับรกิาร ส�าหรับ
จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งสอดรับกับนโยบาย 
การยกเลิกการเรียกส�าเนาเอกสารราชการ 
จากประชาชนในการติดต่อราชการด้วย

5. การพัฒนาบุคลากร

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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จ�านวน 10 คน ซึ่งใช้รูปแบบการฝึกอบรมโดย 
วิธีการฟังบรรยาย ผ่านสื่อวีดีทัศน์ และมีวิทยากร 
จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาให้ค�าชี้แนะและ
ตอบข้อซักถามภายหลังจากชมการบรรยายผ่าน 
สื่อวีดีทัศน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงาน
คุมประพฤติ รุ ่นที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยรูปแบบ
การฝึกอบรมใช้วิธีการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ  
ซึ่งประกอบด้วย กลุ ่มข้าราชการและพนักงาน
ราชการ ต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติบรรจุใหม่ 
จ�านวน 70 คน

ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรดังกล่าว ท�าให้
กรมคุมประพฤติมีพนักงานคุมประพฤติที่มีความ
พร้อมก่อนการปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เทคนิค ทักษะ 
ทัศนคติ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน การบังคับ
ใช้กฎหมายและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด สามารถ 
น�าไปใช้ในการปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ�านวยการ
ส�านักงานคุมประพฤติที่ด�ารงต�าแหน่งใหม่

เป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน
ให้แก่ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติท่ีด�ารง
ต�าแหน่งใหม่ ให้สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท  
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการบริหารหน่วยงาน ตลอดจน 
มมีมุมองและวสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล สามารถสร้างสรรค์ 
รูปแบบการบริหารงานในยุค probation 4.0  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ผู้อ�านวยการ 
ส�านกังานคมุประพฤตทิีด่�ารงต�าแหน่งใหม่ มคีวามรู ้
ความเข้าใจและทักษะในการท�างาน จนเป็น 
ผู้มีความรอบรู้ในงานทุกสาขา สามารถบริหารงาน 
ตามหลักการและเทคนิคการบริหารจัดการ
ส�านักงานยุคใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรได้ 
กรมคมุประพฤตจิงึได้จดัโครงการฝึกอบรมหลกัสตูร
ผูอ้�านวยการส�านักงานคมุประพฤตทิีด่�ารงต�าแหน่ง 
ใหม่ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 โดยมี 
กลุ ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการที่ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2558  เป็นต้นไป จ�านวน 45 คน

ทั้งนี้ ผู ้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน�าความรู้
ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน พร้อมทั้ง 
ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานตามภารกจิของกรมคมุประพฤติ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.3 โครงการเทดิทูนสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ
กบัประเทศไทย 

สถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์
มีความส�าคัญกับประเทศไทยและปวงชนชาวไทย 
มาต้ังแต่สมัยอดีตจนถงึปัจจบุนั สถาบนัพระมหากษัตรย์ิ
เป็นสถาบันที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
ประชาชนรวมทั้งประชาชนคนไทยให้ความเคารพ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ตลอดมา  
พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อย่างมาก และทรง
เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่ประชาชนและนานา
ประเทศให้การยอมรับ ดังนั้น กรมคุมประพฤติ 
จึงจัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย เพือ่ให้บคุลากรในสงักดักรมคมุประพฤติ 
มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันชาติและ
ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อต้องการปลูกจิตส�านึก
ของความเป็นไทยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความ
เป็นชาติไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์และรู ้ส�านึกในการที่จะปกป้อง 
สถาบัน ชาติ  ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษตัรย์ิ ตลอดจนเพือ่เป็นการสร้างความรกั  
ความสามัคคี ให ้ เกิด ข้ึนแก ่บุคลากรภายใน 
กรมคมุประพฤต ิโดยจดัขึน้ในวนัที ่5 มถินุายน 2562  
มผีูเ้ข้าร่วมโครงการฯ เป็นบคุลากรกรมคมุประพฤติ
สังกัดส่วนกลาง (ยกเว้นศูนย์ฟื ้นฟูฯ ปัตตานี)  
รวมจ�านวน 150 คน

ทั้งน้ี จากการจัดโครงการฯ ดังกล่าว ท�าให้
บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ มีความรู ้  
ความเข้าใจ และร�าลึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนมีจิตส� านึก ในการปกป ้องสถาบัน  
ชาต ิศาสนา และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์

5.4  โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรข้าราชการ 4.0
ปัจจุบันประเทศไทยได ้ก�าหนดนโยบาย 

Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นท่ีการพัฒนาบุคลากร 
ให้เป็นหน่ึงในกลยทุธ์ส�าคญัทีจ่ะขบัเคล่ือนประเทศ
ไปสู่จุดหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
โดยการพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง   
ดงัน้ัน บคุลากรของกรมคมุประพฤตใินฐานะกลไก
ขบัเคลือ่นองค์กรทีส่�าคญั ต้องปรับเปลีย่นบทบาท 
วธิคิีด และวธีิปฏบิตังิาน ไม่ยดึติดกบักรอบความคดิ
หรอืรปูแบบการท�างานแบบเดมิ โดยให้อสิระในการ 
ท�างาน การยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อ 
ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการต่อ 
ยอดการเรียนรู ้อย่างต่อเน่ือง ประยุกต์และใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้ขององค์กรอย่างเต็มที่ 
ตลอดจนยกระดับตนเองให้มีสมรรถนะที่จ�าเป็น 
ต่อการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ 
และยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 จงึได้จดัโครงการ
ฝึกอบรมหลกัสตูรข้าราชการ 4.0 ขึน้ระหว่างวนัที่ 
17 – 18 มถุินายน 2562 โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็น
ข้าราชการสงักดัส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จ�านวน 50 คน

ส่วนที่ 4
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ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ภาครัฐที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่บริบทประเทศไทย 
4.0 รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด  
วธิปีฏบิติังานให้สอดคล้องกับบรบิทดงักล่าว ตลอดจน
สามารถพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง 
และน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานเพื่อ 
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

5.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัตงิาน
ธรุการ รุ่นที ่7 และรุน่ที ่8

เป็นโครงการทีมุ่่งเน้นให้ผู้ปฏิบติังานด้านธรุการ
กรมคมุประพฤต ิ มคีวามรู ้ ความเข้าใจในระเบยีบ/ 
หลักเกณฑ์ และเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตังิานด้านธุรการ และงานด้าน
อืน่ ๆ อย่างมีคณุภาพ และเป็นมาตรฐานเดยีวกัน 
รวมทั้งสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดี มีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ซึง่กันและกนั โดยเน้นการเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จรงิ ทัง้นี ้ การฝึกอบรมหลกัสตูรการ
ปฏบัิติงานธุรการ รุน่ที ่7 และ รุน่ที ่8 เป็นการฟังการ
บรรยายและฝึกปฏบิตั ิ ประกอบด้วยข้าราชการและ
พนกังานราชการผูท้ีป่ฏบิตังิานในสายงานธุรการสังกัด
ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จ�านวน 102 คน ซึง่ต้อง 
ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน/ฝ่าย และ 
ไม่เคยผ่านการอบรมหลกัสตูรการปฏิบตังิานธุรการ  
รุน่ที ่1 – 6 มาก่อน 

โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัตงิานธรุการ 
รุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 
2562 ประกอบด้วยข้าราชการและพนกังานราชการ
ผูท้ีป่ฏบิตังิานในสายงานธรุการสงักดัส่วนกลางและ
คมุประพฤตภิาค 1 – 3 จ�านวน 51 คน 

และการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงาน
ธรุการ รุน่ท่ี 8 จดัขึน้ระหว่างวันที ่23 – 27 กรกฎาคม 

2562 ประกอบด้วยข้าราชการและพนกังานราชการ 
ผูท้ีป่ฏิบตังิานในสายงานธุรการสงักัดคมุประพฤตภิาค 
4 - 9 จ�านวน 51 คน

ทัง้น้ี การจดัฝึกอบรมทัง้ 2 หลกัสตูรดงักล่าว 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัเทคนิคการปฏบิตังิานใหม่ๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบังานธรุการและงานด้านอืน่ ๆ อย่างมี
คณุภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

5.6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการเงนิและบญัชี

เป็นโครงการท่ีมุง่เน้นให้ผูป้ฏบิติังานด้านการเงนิ
และบญัชขีองกรมคุมประพฤต ิ มีความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และวธิปีฏบิตัิ
เก่ียวกับการบรหิารงานการเงนิ การบญัช ีงบประมาณ 
และการตรวจสอบภายใน ได้อย่างถกูต้อง สามารถ
น�าไปปรบัใช้ในการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ กรมคมุประพฤตจึิงได้จัดโครงการฝึกอบรม
หลกัสตูรผูป้ฏิบติังานด้านการเงนิและบญัชขีึน้ระหว่าง
วนัที ่26 – 30 สงิหาคม 2562 โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็น
ข้าราชการและพนักงานราชการต�าแหน่งเจ้าพนกังาน
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที ่
การเงนิและบญัช ี เจ้าหน้าทีธ่รุการ และเจ้าหน้าที่
บนัทกึข้อมลู ซ่ึงเป็นผูป้ฏบิตังิานด้านการเงินและบญัชี
ของหน่วยงาน และยงัไม่เคยผ่านการอบรมหลกัสตูร 
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีมาก่อน  
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค จ�านวน  52  คน 
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ทัง้นี ้ผูป้ฏบัิติงานด้านการเงนิและบญัชีได้รบัการ
พฒันาศกัยภาพเสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั และวิธีปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิาร
งานการเงนิ การบญัช ีงบประมาณ และการตรวจสอบ
ภายในได้อย่างถกูต้อง สามารถน�าไปปรบัใช้ในการ
ปฏบัิติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

5.7 โครงการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและ
พฒันาบุคลากรกรมคมุประพฤติ

กรมคุมประพฤติ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของการพฒันาบคุลากรให้มคีวามพร้อมในทกุ ๆ ด้าน  
จึ ง จัดให ้ มีการท�าแผนฝ ึกอบรมและพัฒนา 
บุคลากรกรมคุมประพฤติขึ้น เพื่อให้มีแผนการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและมี 
แบบแผนสอดคล้องกับทศิทางขององค์กรทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว ตลอดจนครอบคลุมถึงเป้าหมาย 
และแนวทางการด�าเนนิการตามภารกจิของกรมคมุประพฤติ 
รวมทั้งสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา
บคุลากรตามความต้องการและความจ�าเป็นทีแ่ท้จรงิ 
ในการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของบุคลากร
กรมคมุประพฤติได้อย่างเหมาะสม อนัจะท�าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป กรมคุมประพฤติ
จงึได้การจดัโครงการฯ นีข้ึน้ระหว่างวนัที ่ 12 – 14  
กันยายน 2562 โดยมีผู ้ เข ้าร ่วมโครงการฯ  
เป็นข้าราชการสงักัดส่วนกลางและส่วนภูมภิาค จ�านวน 
48 คน

ทัง้นี ้ จากการจดัโครงการฯ ดงักล่าว ผูเ้ข้าร่วม 
โครงการฯ สามารถจัดท�าแผนการฝึกอบรมและ
พฒันาบคุคลกร กรมคุมประพฤตไิด้เป็นอย่างด ีท�าให้ 
กรมคุมประพฤติ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร ที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ�าเป็นทีแ่ท้จรงิในการพฒันาองค์ความรูแ้ละทักษะ
ของบคุลากรกรมคุมประพฤติ

5.8 กรมคุมประพฤติลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมอืทางวชิาการ (MOU) กบัคณะ
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีกลไกหลัก 
ในการดูแลแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิในชมุชนให้สามารถ
กลบัตนเป็นคนดขีองสงัคม ด้วยเหตนุี ้ บคุลากรของ
กรมคุมประพฤตจึิงจ�าเป็นต้องมคีวามรูท้ัง้ศาสตร์และ
ศลิป์ในการปฏบิตังิานคมุประพฤติ ซ่ึงมคีวามซบัซ้อน 
และละเอียดอ่อน อีกทั้งต้องอาศัยประสบการณ์ 
ในการแสวงหาข้อเท็จจรงิ การคมุความประพฤตแิละ
ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติ 
จงึต้องได้รบัการพฒันาองค์ความรูเ้กีย่วกบัหลกัอาชญา
วทิยาและทณัฑวทิยา ทีม่ลีกัษณะของการผสมผสาน
ระหว่างทฤษฎีและหลักการของต่างประเทศที่เป็น
สากล ผนวกกับหลักและองค์ความรู้เก่ียวกับงาน
คมุประพฤตขิองไทย อีกทัง้ยงัต้องมกีารด�าเนินการ
ศกึษาวจัิย อนัจะน�ามาซ่ึงองค์ความรู ้แนวทางปฏบิตัิ
ใหม่ ๆ ท่ีจะมาพัฒนางานคุมประพฤติได้ ดังน้ัน  
เพื่อเพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ และพัฒนา 
ขดีสมรรถนะบคุลากรให้มคีวามพร้อมในการปฏิบติั
งานอย่างมอือาชพี กรมคมุประพฤตจิงึได้ลงนามบนัทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
กบัคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหิดล ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีคณะ 
ผูบ้รหิารกรมคมุประพฤต ิ และอาจารย์ประจ�าภาค
วชิาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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5.9 เสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ผ่านระบบ Online 

การเสริมสร้างองค์ความรู้และทดสอบความรู้เก่ียวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่าน
ระบบ Online เป็นการเสรมิสร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกับประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือนให้แก่บคุลากร 
ในสังกัดทราบ และวัดผลการรับรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยการให้บุคลากร 
(ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจ�า) ในสังกัดกรมคุมประพฤติ ตอบแบบทดสอบเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ผ่านระบบ Online โดยบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจและ 
ผ่านเกณฑ์การทดสอบเก่ียวกบัประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 70 คะแนน และบุคลากร
ในแต่ละหน่วยงานต้องเข้าร่วมทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

จากการท�าแบบทดสอบของบุคลากรกรมคุมประพฤตปิรากฏผลการประเมนิ ดังนี้
หน่วยงานทีต้่องท�าแบบทดสอบ มจี�านวนทัง้สิน้ 131  หน่วยงาน 
หน่วยงานทีท่�าแบบทดสอบ มจี�านวนทัง้สิน้  131 หน่วยงาน
บคุลากรทีท่�าแบบทดสอบ มจี�านวนทัง้สิน้ 2,930 คน
บคุลากรทีท่�าคะแนนได้ร้อยละ 70 ข้ึนไป มจี�านวนทัง้สิน้ 2,823 คน คิดเป็นร้อยละ 96.35
บคุลากรทีท่�าคะแนนได้ต�า่กว่าร้อยละ 70  มจี�านวนทัง้สิน้ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 
กรมคุมประพฤติ ช้ัน 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรงุเทพมหานคร 

ทัง้นี ้การลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยความร่วม
มอืทางวชิาการ (MOU) กบัคณะสังคมศาสตร์และ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นัน้ กรมคุมประพฤติ
จะได้รับความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการ
ศกึษา การวิจัยและพฒันา การฝึกอบรม การสมัมนา  
การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร  
การสนบัสนุนทางการศกึษา งานวิจยั และกจิกรรม 

5.10 ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของ 
ผู้บังคบับัญชา

กรมคุมประพฤติ ได้ด�าเนินการส่งเสริมการใช้และก�ากับดูแลการประพฤติของผู ้บังคับบัญชา 
โดยก�าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับ
บัญชาระดับส�านัก/กอง/ส�านักงาน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนสนับสนุนการคุมประพฤติ/ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ ซึง่การประเมนิดังกล่าวมวัีตถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเพิม่มุงมองในการแก้ไขปัญหา
และพฒันาบคุลากรในระดับผู้บงัคบับญัชาของผูบ้ริหารองค์กร โดยมุง่เน้นให้สอดคล้องกับความเป็นจรงิทีเ่กิด
ขึน้ ซึง่การทีผู่บ้รหิารจะได้รบัรูค้วามจรงิทีเ่กดิขึน้นัน้ต้องได้ข้อมลูจากผูท้ีใ่กล้ชดิกบัผูบ้งัคบับญัชาทีส่ดุกค็อืผูใ้ต้ 
บงัคบับญัชา ทัง้นี ้ การประเมินดังกล่าวถกูก�าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมของกรม 
คมุประพฤติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในยทุธศาสตร์ที ่1 แผนงาน/โครงการที ่4 โดยก�าหนดให้ข้าราชการ  

ทางวิชาการอ่ืน ๆ จากคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล
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กรมคมุประพฤตไิด้เหน็ความส�าคญัในเรือ่งของ
คุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of Working 
Life) เพราะถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะบุคลากรในหน่วยงาน ถือว่าเป็น
ทรพัยากรมนษุย์ท่ีมีค่าและมีความส�าคัญต่อองค์กร
เป็นอย่างมาก ดังนั้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
และสร้างบรรยากาศภายในหน่วยงานทีเ่หมาะสม 
และเอื้อต่อการท�างาน ด้วยกิจกรรมการให้บริการ 
และการช่วยเหลือส่งเคราะห์ต่าง ๆ  สามารถช่วยเพิม่
ขวญั ก�าลงัใจให้เกดิแก่ผู้ปฏิบัติงาน และยังช่วยเพิ่ม 
ผลผลิตขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งการมีคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี ท�าให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังส่งผล 
ต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรอีกด้วย

ในปี 2562 กรมคุมประพฤติได้มีกิจกรรม  
การให้บรกิาร และการช่วยเหลือสงเคราะห์ต่าง ๆ 
ดงันี้

6.1 โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ คร้ังท่ี 6  
ประจ�าปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มสวัสดิการ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได้ก�าหนดจัดโครงการไถ่ชีวิต  
โค-กระบอื ครัง้ที ่6 ประจ�าปี 2562 ณ วัดบางบัวทอง  
ต�าบลท่าอฐิ อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี โดยมี
ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
ทั่วประเทศ และบุคคลภายนอกที่มีจิตศรัทธา 
ร่วมบรจิาคเงนิในการไถ่ชวีติโค-กระบอื รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 105,929  บาท และสามารถไถ่ชีวิตโค-กระบอื 
ได้จ�านวนทัง้สิน้ 19 ตวั ประกอบด้วย ลูกโค-กระบอื 

6. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of 
Working Life) ของกรมคมุประพฤติ

7 ตัว, แม่โค 8 ตัว แม่กระบือ 4 ตัว โดยทาง
วัดจะด�าเนินการส่งมอบให้กับศูนย์การเรียนรู ้
วัดบ้านด่าน จังหวัดปราจีนบุรี และเกษตรกร
ในต่างจังหวัดที่ท�าหนังสือเข้ามา ซึ่งจะต้องมี
การรับรองจากก�านัน/ผู ้ใหญ่บ้าน/อบต.เกษตร
อ�าเภอ/จังหวัด ว่าเป็นเกษตรกรที่ยากจนจริง ๆ  
เมื่อมีใบรับรองดังกล่าวส่งมา วัดก็จะพิจารณา 
แจกจ่าย โค-กระบือให้เกษตรกรผู้ยากจนน�าไป
เลี้ยงดู ต่อไป

พนกังานราชการและลกูจ้างประจ�า ประเมนิผลการประพฤตปิฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมของผูย้งัคบับญัชา
ระดบัส�านกั/กอง/ส�านกังาน/ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่นสนบัสนนุการคมุประพฤต/ิศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ของตน ผ่านระบบ Online หากผูบ้งัคบับญัชาได้รบัคะแนนจากการประเมนิดังกล่าว ร้อยละ 
96 ข้ึนไป จะได้รบัการประกาศยกย่องเป็น “ผูน้�าในการสร้างความผกูพนัในองค์กร”

6.2 การส่งเคราะห์ ช่วยเหลือแก่สมาชิก 
ข ้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ ้าง 
กรมคุมประพฤติ 

ในปี พ.ศ. 2562 กรมคมุประพฤติได้ให้การช่วยเหลอื 
สงเคราะห์ กรณีบิดา มารดา บุตร หรือสมาชิก
ถึงแก ่กรรม โดยแสดงความเสียใจด ้วยการ 
วางพวงหรีดในการเคารพศพ และช่วยเหลือค่า
ใช้จ่ายงานศพ เป็นค่าวางพวงหรีด 46,297 บาท 
และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายงานศพ 222,000 บาท  
รวมแล้วเป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 268,297 บาท
และช่วยเหลือสมาชิกที่ได ้รับความเดือดร้อน 

ส่วนที่ 4
ผลงานส�าคัญ
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อันเกิดจากภัยพิบัติ : พายุปลาบึก เป็นเงินจ�านวน 
39,200 บาท และได้รับความเดือดร้อนจากการ
ประสบอุบัติเหตุ เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท 
ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2562                                                                                                                       

6.3 การจัดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
จ�านวน 448 เข็ม 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมโดยกลุ่มสวัสดิการ กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ได้จัดบริการฉีดวัคซีน และให้
ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรในสังกัด
กรมคุมประพฤติ เพื่อให้ความรู้พร้อมกับป้องกัน
การแพร่ระบาดและลดความรนุแรงของโรคไข้หวดั
ใหญ่ ณ ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ ชั้น 6

6.4 การมีส ่วนร ่วมในการแข่งขันกีฬา
กระทรวงยุติธรรม 

การแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม 
ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–9 มิถุนายน 
2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน กรุ ง เทพมหานคร และ 
วันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม The 
Circle ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน
กระทรวงยุติธรรม ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้ เพื่อ 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการออกก�าลังกายเพื่อ

สุขภาพ และเชื่อมสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน พร้อมกับเสริมสร้างความสามัคคี และ
ความเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั ในการแสดงให้เหน็ถึง 
ความเสยีสละ อดทน ความสามัคคีของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และความคิดสร้างสรรค์

6.5 การจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง   
เพื่อสร ้างความสัมพันธ ์ระหว ่างหน่วยงาน 
หารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ

วันที ่31 สงิหาคม 2562 กรมคมุประพฤตไิด้จดั
กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ขึ้น ณ บลูโอริธีมแอนด์ 
โบวล์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ สาขารังสิต ด้วยการ 
ออกก�าลังกายด้วยกิจกรรมการเล่นโบว์ลิ่ง เป็น
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ลดระดับความเครียด และ
ลดความเสี่ยงในเร่ืองของปัญหาสุขภาพได้เป็น
อย่างด ี กรมคมุประพฤติได้ตระหนักถงึความส�าคัญ
ในการส่งเสริมการออกก�าลังกาย การเล่นกีฬา 
เพื่อให ้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง มีขวัญ ก�าลังใจที่ ดีในการ
ปฏิ บั ติ ห น ้ า ที่  จึ ง ไ ด ้ ก� า หนดจั ด กิ จ ก ร รม 
การแข่งขันโบว์ลิ่ง ประจ�าปี 2562 ประกอบกับ 
เป ็ นก า รหาร าย ได ้ เ ข ้ า กอ งทุ นส วั ส ดิ ก า ร
กรมคุมประพฤติ และถือ เป ็นโอกาสสร ้ าง 
ความสมัพนัธ์อันดีระหว่างผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมด้วยกนั  
และเป็นสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการขบัเคลือ่น
ภารกิจให ้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
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ผู้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

ผู้เช่ียวชาญกรมคุมประพฤติ

นางธารินี  แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

นางนงเยาว์  เขียวสอาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การสืบเสาะและพินิจ

นางประไพพร  เมธาภรณ์พงศ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การควบคุมและสอดส่อง

นายชัยวัฒน์  ร่างเล็ก
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

พันต�ารวจโท มนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางมณีรัตน์  บุญฤทธิ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กรมคุมประพฤติ

นางจินดา  วัฒนวิกย์กรรม์
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางสุดฤดี  ศรีอรุณ
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางนุสรา  วงษ์สุวรรณ
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ

นางพรประภา  แกล้วกล้า
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
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นายเกียรติภูมิ  จารุเสน  
ผู้อ�านวยการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

นายวีรพันธ์  พวงเพชร
เลขานุการกรม

ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

นางยศวันต์  บริบูรณ์ธนา
ผู้อ�านวยการ

กองพัฒนาการคุมประพฤติ

นางสาวสนธญา  ภูจ่าพล
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายวีรพันธ์  พวงเพชร
เลขานุการกรม

นายองอาจ  จันทรมณี
ผู้อ�านวยการ

กองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

นางสาวจินดารัตน์  เหล็มเต๊ะ
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
สนับสนุนการคุมประพฤติ

นางสาวพวงทิพย์  นวลขาว
ผู้อ�านวยการ

กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
คุมประพฤติ

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นางถิระวัฒน์  ศรีวิฑูรย์
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางนิตยา  ทัพพะรังสี
ผู้อ�านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้บริหารส่วนกลางกรมคุมประพฤติ

ผู้บริหารศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

นายนนทจิตร  เนตรพุกกณะ
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ลาดหลุมแก้ว

นายนิวัติ  เอี่ยมเที่ยง
ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ปัตตานี
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ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นายมานิตย์  แก้วโสพรม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 1

นางสาวนิตยา  คงสุวรรณ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 3

นายประทักษ์  ประทุมทิพย์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 5

นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติตระกูล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 2

นายจักราวุธ  ศิริฟองนุกูล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 4

นางชนกพรรณ  จินดามัง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 6

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

นางสาวจิราพร  บุญชูวงศ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 11

นางกัญญารัตน์  บุญส่ง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 8

นายนพรุจ  ตันมงคล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 10

นายธงชัย  ไชยเดช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

กรุงเทพมหานคร 12
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นายบุญเลิศ  คงหอม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติภาค 1 

นายไพบูลย์  สุนทรประเสริฐ  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนนทบุรี

นายสายยนต์  ปัญญาทา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสาวเบญจวรรณ  ผลประเสริฐ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี

นายสิทธิชัย  ชิขุนทด
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล

นางชลาลัย  ฤทธิรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสมุทรปราการ

นายร่มพงษ์  ผลวัฒนะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดปทุมธานี

นางสาวคริษฐ์ฐา  เมืองสมบูรณ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดลพบุรี

นายอารักษ์  วีระกะลัส
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสระบุรี

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติภาค 2

นายไพรัช  ปฐมวงศ์ไพรัช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดชลบุรี

นางตะติมา  นุ้ยฉิม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดปราจีนบุรี

นางพวงชมพู  เปรมประเสริฐ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดระยอง

นางแพรทิพย์  แสงวัฒนะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครนายก

นางอัญชลี  พงษ์พิทักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดจันทบุรี

ว่าที่ร้อยตรี จ�านงค์ แก้วมาดีงาม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตราด

นายถาวร  กูลศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสระแก้ว

นายถาวร  กูลศิริ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสระแก้ว

นางวริญญา  สัมพันธรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
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นางวราภรณ์  เปล่งแสง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครราชสีมา

สิบเอก มงคลไชย  เทียนแนวนุ่ม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

นายสุทิน  ไชยวัฒน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวภาวนา  ธนคุณารักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

นายปฏิญญา  แกะกระโทก
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย

นางสุนิสา  เอมสมบุญ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นางสิญา  ทองดี
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุรินทร์

นางสาวกันฑ์จนา  คิดนุนาม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

นางบุญเรือง  กาฬเนตร
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

นายปรัชญา  ชัยวรานุรักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดบุรีรัมย์

ว่าที่ร้อยโท สิทธิ์ธนัตถ์  สิทธิบัวศรี
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุทัศน์  วิเชยละ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอ�านาจเจริญ

นางสาวลดาวัลย์  โรจนพานิช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดชัยภูมิ
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นางเยาวดี  พันธ์หินกอง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดขอนแก่น

นายเมธินทร์  ศรีชัย
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ

นายยุทธพร  คุณารักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดมหาสารคาม

นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดขอนแก่น สาขาพล

นางศิริพร  ผาสุขดี
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอุดรธานี

นายวงศวัฒน์  ปัญญาวุฒิวงษ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

พันเอก ศุภณัฏฐ์ หนูรุ่ง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสกลนคร

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นายวราวุธ  คันธาเวช
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายบัญชา  หนูประดิษฐ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวิรัตน์  ศรีมงคล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดมุกดาหาร

นายประเสริฐ  อินทรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครพนม

นางอ�าไพ  ชนะชัย
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดหนองคาย

ว่าที่ร้อยตรี พิเชษฐ์  แก้วจินดา 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเลย

นายวิชาญ  สุขสวัสดิ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดบึงกาฬ 
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นางวันทนา  คันธาเวช 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงใหม่

นายวีรชาติ จันทจร
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

นางสาวระยอง  เวียงลอ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงราย สาขาเทิง

นางดารุณี  ชัยวรรณา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด

นางสุรีย์  ภู่เพชร
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงราย

นางสาวเสาวลักษณ์  กิติวงศ์  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นางจิราวรรณ  ไชยวุฒิ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดล�าปาง

นายชัยศิษฏ์  วังแวว 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางจิรพร  เพิ่มพูล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดแพร่

นายนพดล  ศรีทาเกิด
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดล�าพูน
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นางวรัญญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดพิษณุโลก

นายชิด  ปาค�ามา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวนงเยาว์  มูลเครือค�า
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครสวรรค์

นางจิราพร  ศรีบูรพา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย

นายอุทัย  ทะริยะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดก�าแพงเพชร

นางชมนารถ  ดิสสงค์  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นายวสันต์  เภรีวิค
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

นายยงยุทธ  ธรรมนิตยางกูร
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตาก

นางสาวอรดี  ใจชื่น 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

นายประหยัด  ไม้แพ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดพิจิตร

นางนิตยา  ทรายทอง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตาก สาขาแม่สอด

นางราตรี  เอียดคง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอุทัยธานี
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นายยุทธพงษ์  หิรัญมาพร
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครปฐม

นางสาวดุษสิยา  วงศ์วาสนา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดกาญจนบุรี

นางดวงพร  นิยะพัตร์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

นางจ�าเรียง สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเพชรบุรี

นางนันทนิช  ตรีเทพ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

นายอภัย  เอียดบัว 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดราชบุรี

นายวันชัย  ชนาลังการ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสมุทรสาคร

นายนพพร  บ่ายแสง 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสมุทรสงคราม

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นางนริศา  ปานสอาด
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวณาขวัญ  สีดาราษฎร์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา

นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

นายสุรศักดิ์  ยอสินธุ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

นายคนอง  รอดทอง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวทรงศิริ  มุสิกะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดชุมพร
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นางสมใจ  ธรรมเพชร 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

นายศักย์  ดิษฐาน
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดกระบี่

นางสาวกานต์สินี  สุขสม
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดพังงา

นายสนั่น  ทองเนื้อขาว
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดภูเก็ต

นางสาวจันทกร  ด�าเนินผล  
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดระนอง

รายช่ือ
คณะผู้บริหาร
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นายบัญญัติ  วงศ์สว่าง
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสงขลา

นายนพดล  นมรักษ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดตรัง

นายอธิพล  มะหันตาพันธ์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดยะลา

นายธีรเดช  แสงจันทร์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสงขลา สาขานาทวี

นางดวงจันทร์  ทองขาว
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนราธิวาส

นางสุจิตรา  รัตนเสวี
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดพัทลุง

นายสัณฐาน  รัตนะ
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดปัตตานี

นายธีรพัทธ์  รอดความทุกข์
ผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดสตูล
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หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่ 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

1 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี        

2 ปัตตานี

หน่วยงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต ก.ท.ม.
 1 กรุงเทพมหานคร 1 ประจ�าศาลแขวงจังหวัดตลิ่งชัน

 2 กรุงเทพมหานคร 2 ประจ�าศาลแขวงพระนครเหนือ

 3 กรุงเทพมหานคร 3 ประจ�าศาลแขวงธนบุรี

 4 กรุงเทพมหานคร 4 ประจ�าศาลจังหวัดมีนบุรี

 5 กรุงเทพมหานคร 5 ประจ�าศาลแขวงพระนครใต้

6 กรุงเทพมหานคร 6 ประจ�าศาลแขวงดุสิต

7 กรุงเทพมหานคร 7 ประจ�าศาลอาญา

8 กรุงเทพมหานคร 8 ประจ�าศาลอาญาธนบุรี

9 กรุงเทพมหานคร 9 ประจ�าศาลจังหวัดพระโขนง

10 กรุงเทพมหานคร 10 ประจ�าศาลอาญากรุงเทพใต้

11 กรุงเทพมหานคร 11 ประจ�าศาลเยาวชนและครอบครัว

12 กรุงเทพมหานคร 12 ประจ�าศาลแขวงดอนเมือง

เครื่องหมาย           แทนส�านักงานคุมประพฤติที่เป็นยุติธรรมจังหวัด

ภาค 1
1 นนทบุรี        

2 สมุทรปราการ

3 พระนครศรีอยุธยา

4 ลพบุรี

5 ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

6 อ่างทอง

7 สิงห์บุรี

8 ชัยนาท

9 สระบุรี

10 ปทุมธานี

11 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี

ภาค 2
1 ชลบุรี        

2 จันทบุรี

3 ระยอง

4 ตราด

5 ฉะเชิงเทรา

6 ปราจีนบุรี

7 ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี

8 สระแก้ว

9 นครนายก



ภาค 3
1 นครราชสีมา        

2 นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

3 นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

4 นครราชสีมา สาขาพิมาย

5 อุบลราชธานี

6 อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม

7 สุรินทร์

8 บุรีรัมย์

9 บุรีรัมย์ สาขานางรอง

10 ศรีสะเกษ

11 ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

12 ยโสธร

13 อ�านาจเจริญ

14 ชัยภูมิ

15 ชัยภูมิ สาขาภูเขียว

ภาค 4
1 ขอนแก่น

2 ขอนแก่น สาขาชุมแพ

3 ขอนแก่น สาขาพล

4 อุดรธานี

5 มหาสารคาม

6 มหาสารคาม สาขาพยคัฆภูมพิสัิย

7 สกลนคร

8 ร้อยเอ็ด

9 กาฬสินธุ์

10 มุกดาหาร

11 หนองบัวล�าภู

12 นครพนม

13 หนองคาย

14 บึงกาฬ

15 เลย

ภาค 6
1 พิษณุโลก

2 พิษณุโลก สาขานครไทย

3 นครสวรรค์

4 ก�าแพงเพชร

5 สุโขทัย

6 สุโขทัย สาขาสวรรคโลก

7 เพชรบูรณ์

8 เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก

9 เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี

10 พิจิตร

11 ตาก

12 ตาก สาขาแม่สอด

13 อุตรดิตถ์

14 อุทัยธานี

ภาค 8
1 สุราษฎร์ธานี

2 สรุาษฎร์ธานี สาขาเกาะสมยุ

3 สุราษฏร์ธานี สาขาไชยา

4 นครศรีธรรมราช

5 นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

6 ชุมพร

7 ชุมพร สาขาหลังสวน

8 ภูเก็ต

9 กระบี่

10 ระนอง

11 พังงา

ภาค 9
1 สงขลา

2 สงขลา สาขานาทวี

3 ตรัง

4 นราธิวาส

5 ยะลา

6 พัทลุง

7 ปัตตานี

8 สตูล

ภาค 5
1 เชียงใหม่

2 เชียงใหม่ สาขาฮอด

3 เชียงใหม่ สาขาฝาง

4 เชียงราย

5 เชียงราย สาขาเทิง

6 เชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

7 ล�าปาง

8 แพร่

9 พะเยา

10 พะเยา สาขาเชียงค�า

11 แม่ฮ่องสอน

12 ล�าพูน

13 น่าน

ภาค 7
1 นครปฐม

2 สุพรรณบุรี

3 กาญจนบุรี

4 เพชรบุรี

5 ประจวบคีรีขันธ์

6 ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน

7 ราชบุรี

8 สมุทรสงคราม

9 สมุทรสาคร
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