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กรมคุมประพฤติ
• วิสัยทัศน
เปนมืออาชีพในการปองกันสังคม โดยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสูสังคม
อยางยั่งยืน
• พันธกิจ
1. แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด และติดตาม
ชวยเหลือภายหลังปลอย ใหกลับตนเปนพลเมืองดี
2. เสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือขายในการดูและ แกไข บําบัด ฟนฟู
ผูกระทําผิด
• ภารกิจตามกรมคุมประพฤติ
1. งานคุมประพฤติ
2. งานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
3. งานสงเคราะหผูกระทําผิด
4. งานสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน
• คานิยมรวม
1. ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
2. โปรงใส ตรวจสอบได
3. ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. มีความศรัทธา ภาคภูมิในวิชาชีพ และรักการใหบริการ
5. รับผิดชอบตอหนาที่
6. ทํางานเปนทีม
7. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รักการเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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สรุปผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558)
1. งานคุมประพฤติ
1. งานสืบเสาะและพินิจ ดําเนินการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิด จํานวน 66,319 คดี
2. งานคุมความประพฤติ ดําเนินการคุมความประพฤติ คดีรับใหม จํานวน 157,229 ราย
ผลการดํา เนิ น งาน
คุ มประพฤติ เ สร็ จ ไปทั้ งสิ้ น จํานวน 166,014 ราย โดยพนคุมดวยดี จํานวน 132,479 ราย
ปจจุบันอยูระหวางคุมความประพฤติ จํานวน 175,476 ราย และมีการกระทําผิดซ้ํา รอยละ 26.27
2. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
1. ดําเนินการตรวจพิสูจนผูเสพยาเสพติด จํานวน 95,091 ราย
2. ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 90,621 ราย
ผลการฟนฟูฯที่เสนอคณะอนุกรรมการทั้งสิ้น จํานวน 94,060 ราย โดยผลการฟนฟูฯ เปนที่พอใจ
จํานวน 69,009 ราย
ปจจุบันอยูระหวางการฟนฟูฯ จํานวน 163,454 ราย และมีการเสพซ้ํา รอยละ 14.78
3. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
กรมคุมประพฤติไดพัฒนาหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เพื่อใหสถานฟนฟูฯ
บําบัดผูเขารับการฟนฟูฯ เปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง ซึ่งกรมคุมประพฤติไดดําเนินการดังนี้
1. จัดทําหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
2. จัดประชุมชี้แจงและซักซอมความเขาใจในการใชคูมือมาตรฐานแกนกลางแกผูบริหารสถานฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติที่มีสถานฟนฟูในพื้นที่
3. จัดอบรมบุคลากรของสถานฟนฟูฯใหสามารถปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานแกนกลางได
4. ตรวจสอบคุณภาพการบําบัดฟนฟูของสถานฟนฟู เพื่อนํามาสูการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดของครูฝก
5. พัฒนาศักยภาพครูฝกของสถานที่ฟนฟู เพื่อใหสามารถดําเนินการฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ติดตามผลการดําเนินงานฟนฟูฯ ตามหลักสูตรแกนกลางในหนวยงานนํารอง 6 แหง เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรใหมีประสิทธิภาพตอไป
4. การจัดทําหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สําหรับศูนยฟนฟูฯ ปตตานี
กรมคุ ม ประพฤติ ไ ด จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ในการจั ด ทํ าหลั ก สู ต รการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดสําหรับศูนยฟนฟูฯ ปตตานีในพื้นที่ชายแดนภาคใต ซึ่งการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใช
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางเปนหลัก แตมีการปรับตารางประจําวันใหเขากับวิถีชีวิตอิสลาม ปจจุบันอยูระหวาง
การสังเคราะหหลักสูตรศาสนาอิสลาม เพื่อใหผูติดยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางยั่งยืน
5. ดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
กรมคุมประพฤติดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดทั้งทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติผาน
กิจกรรมแกไขฟนฟู ซึ่งในรอบ 9 เดือนที่ผานมา กรมคุมประพฤติจัดใหมีกิจกรรมแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
จํานวนทั้งสิ้น 244,060 ราย โดยจําแนกเปน
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1. ผูถูกคุมความประพฤติ จํานวน จํานวน 127,884 ราย
2. ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด จํานวน 116,176 ราย
โดยมีกิจกรรมอบรมที่หลากหลาย ประกอบดวย การอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การอบรมโปรแกรมเฉพาะดาน
การใชกิจกรรมกลุมในการแกไขฟนฟู การอบรมความรูเกี่ยวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ การอบรมธรรมะ
คายจริยธรรม คายยาเสพติด และคายวิถีพุทธ
อีกทั้งยังไดจัดกิจกรรมเสริม สําหรับการแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ในสํานักงานคุมประพฤติ โดยในป
พ.ศ. 2558 ไดรับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมดังกลาวจะเนนการติดตามผลและการดูแลตอเนื่อง
เพื่อใหเด็กสามารถดูแลตนเองใหอยูในสังคมไดอยางปกติสุขเปนหลัก
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติไดจัดทําแนวปฏิบัติตอผูกระทําผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งอาจมีความเขมขนขึ้น
ตามระดับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด เสนอตอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยบนถนน
6. โครงการสรางงาน สรางอาชีพ ใหกับผูรับบริการที่อยูในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
การดําเนินงาน กรมคุมประพฤติไดออกแนวทางการชวยเหลือสงเคราะหเพื่อสรางงาน สรางอาชีพ ใหแก
ผูร ับบริการของกรมคุมประพฤติ โดยการบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีการทํา
แผนบูรณาการรวมกับหนวยงานภาคีในพื้นที่ จํานวน ๘๘๖ หนวยงาน
ผลการดําเนินงาน มีดังนี้
๑. สํ า รวจความพร อ มและความถนั ด ของผู ก ระทํ า ผิ ด ด า นการประกอบอาชี พ โดยพนั ก งาน
คุมประพฤติ/เจาหนาที่ของสํานักงานจัดหางานจังหวัด จํานวน ๓5,298 ราย
๒. มีแหลงงาน / สถานประกอบการในพื้นที่ที่ยินดีรับผูกระทําผิดเขาทํางาน จํานวน ๑,๙61 แหง
๓. จัดให ผูกระทํา ผิ ดในทุ กกลุ มภารกิจไดเขารับ การฝกอาชีพตามความถนัดของผูกระทําผิด จํานวน
9,125 ราย ไดแก ชางยนต ชางซอมเครื่องยนตเล็ก ชางสี ชางเชื่อม ชางกอสราง เพาะเห็ด เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
ทําปุยชีวภาพ เกษตรกรรม อาหาร งานฝมือ และพรมเช็ดเทา เปนตน
๔. จั ด ให ผู ก ระทํ า ผิ ด เข า อบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี และพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่ อ เตรี ย มรองรั บ
การประกอบอาชีพ จํานวน ๖๐๑ ราย
๕. ผูกระทําผิดไดประกอบอาชีพ/ยกระดับฝมือ จํานวน ๑,๒22 ราย โดยมีผูกระทําผิด
- ประกอบอาชี พในสถานประกอบการซึ่งเปน ภาคี เชน หจก.มงคลคารเซ็ท จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมโขงภูหมอก อูยนตการเซอรวิส จังหวัดนครพนม หจก.เจซีเอ จังหวัดสกลนคร บริษัท SR supercenter
หลมสั กจังหวัดเพชรบูร ณ รานซอมรถจักรยานยนตช างวั ฒน ร านมังกรฟา จังหวัดอุทัยธานี บริษัทไทยยูนิฟูด
บริษัทไบโอเทคไทล จังหวัดสมุทรสาคร รานเอ็ม เจ มอเตอรอํานาจเจริญ บริษัทโตโยตา สุโขทัย จํากัด บริษัทบอลอ
ปโตเลียม จํากัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ตโบตลากูน เปนตน
- ประกอบอาชีพอิสระ เชน ชางปูกระเบื้อง ชางซอมรถจักรยานยนต ชางเสริมสวย ชางตัดผม คาขาย
และเลี้ยงสัตว เปนตน
- ไดรับการยกระดับการประกอบอาชีพ เชน อาชีพทางดานชาง งานฝมือ เปนตน
- ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร ดานชาง เปนตน
๖. จางผูกระทําผิดเขาทํางานตามโครงการคืนคนดีสูสังคม จํานวน 250 ราย
ทั้งนี้ ไดมีการพัฒนากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหผูกระทําผิดมีอาชีพอยางยั่งยืน
7. การทํางานบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ ไดจัดผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด จํานวน 93,215 ราย
เพื่อใหผูกระทําผิดไดมีจิตสํานึกและชดเชยใหกับสังคม รวมถึงไดมีการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการรวมกับภาคี
ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งในการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ
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กรมคุมประพฤติไดมีการรณรงคเพื่อลดอุบัติเหตุทั่วประเทศ มีโครงการถนนปลอดภัยจากการเมาไมขับ มีกิจกรรมเพื่อ
ปรับทัศนคติแกผูถูกคุมความประพฤติในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา ตลอดทั้งไดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 มีเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 19,506 คน
และกิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 15,352 คน
นอกจากนี้กรมคุมประพฤติไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมใหประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาที่ขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมาย โดยประชาสัมพัน ธใหผู ตองกักขังแทนค าปรั บทราบถึงสิ ทธิตามกฎหมายในการยื่น คํารองขอทํ างาน
บริการสังคมแทนคาปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 อยางไรก็ตามการทํางานบริการสังคม จะมี
รูปแบบการทํางานที่เปนทางเลือกในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแทนการลงโทษจําคุก จํานวน 11,330 คน
8. การมีสวนรวมของภาคประชาชน
1. งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ป จ จุ บั น กรมคุ ม ประพฤติ มี อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ (อ.ส.ค.) จํ า นวน 20,349 คน และมี ศู น ย
ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ จํานวน 680 ศูนย ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การปฏิบัติงานดานคดีสืบเสาะขอเท็จจริง จํานวน 2,587 คดี
2. การปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผูกระทําผิด จํานวน 19,318 คดี
3. คดีฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 21,626 คดี
4. การติ ดตามผล/ช วยเหลื อผูพ นการคุ มความประพฤติ จํ า นวน 3,681 คดี และผู ผ านการฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จํานวน 3,879 คดี
2. โครงการเครือขายยุติธรรมชุมชน
ปจจุบันกรมคุมประพฤติ มีสมาชิกเครือขายยุติธรรมชุมชน จํานวน 69,229 คน และมีศูนยยุติธรรม
ชุมชน จํานวน 741 ศูนย ซึ่งมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. การใหขอมูลเพื่อหาขอเท็จจริงเบื้องตนในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจนเครือขายฯจํานวน
2,242 คน จํานวน 1,737 เรื่อง
2. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เครือขายฯ จํานวน 13,910 คน จํานวน 38,943 เรื่อง
3. การชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังปลอย/ภายหลังพนคุมความประพฤติเครือขายฯ
จํานวน 2,409 คน จํานวน 3,026 เรื่อง
4. การใหคําแนะนําเพื่อลดขอพิพาทและความขัดแยงในชุมชนเครือขายฯ จํานวน 2,700 คน จํานวน
3,136 เรื่อง
5. ปฏิบัติงานที่ศูนยยุติธรรมชุมชน จํานวน 741 ศูนย
9. โครงการเสริมสรางความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตในภารกิจกรมคุมประพฤติ
โครงการเสริ ม สร า งความยุ ติธ รรมในจังหวัด ชายแดนใต ในภารกิ จ กรมคุ มประพฤติ ซึ่งประกอบดว ย
โครงการอบรมเครือขายเยาวชนปองกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) เปนโครงการเชิงรุกโดยนํากลุมเด็กเยาวชน
ซึ่งผานการอบรมตามโครงการนี้ เขามามีสวนรวมเปนเครือขายกับภาครัฐ โดยรวมคิด รวมวางแผน รวมพัฒนา
แผนดินเกิด อันจะเปนพลังในการพัฒนา และลดความหวาดระแวง ซึ่งจะนํามาซึ่งสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต
ไดอยางยั่งยืน โดยจัดอบรมจํานวน ๓ รุน โดยมีผูเขารวมจํานวนทั้งสิ้น ๒๖๐ คน นอกจากนี้ยังมีโครงการจัด
คา ยแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (คายภูมิบุตรา) เพื่อเปนการแกไขปรับเปลี่ยนระบบความคิดของผูกระทําผิดใหเลิก
เกี่ยวของยาเสพติดอยางเด็ดขาด สรางจิตสํานึกในการรักชาติ โดยจัดอบรมไปแลว 47 รุน จํานวน 3,089 คน
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10. โครงการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ (EM)
กรมคุมประพฤติไดนํากําไลขอ เทา ซึ่งเปน เครื่องมืออิเ ล็กทรอนิกสมาใชกับ ผูกระทําผิด ในระบบงาน
คุมประพฤติ (EM) โดยใชควบคูไปกับระบบการคุมประพฤติ อันเปนนวัตกรรมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด เพื่อ
เปนทางเลือกของศาลสําหรับใชประกอบดุลพินิจพิจารณาในการเลี่ยงโทษจําคุก และเพื่อสนับสนุนการพักการลงโทษ
อันเปนการแกปญหาผูตองขังลนเรือนจําและลดผลกระทบของผูกระทําผิดจากการตองโทษจําคุก ซึ่งเปนการสราง
ความมั่นใจตอสังคม รวมทั้งเปนทางเลือกในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยหลีกเลี่ยงฟนฟูฯ แบบควบคุมตัว
ในรายที่ไมจําเปน เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถใชชีวิตอยูในสังคมได ซึ่งในรอบ 9 เดือนที่ผานมาได
ดําเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสกับผูกระทําผิด จํานวนทั้งสิ้น 2,285 ราย แบงเปนผูกระทําผิดตามมาตรา ๕๖
จํานวน 485 ราย เด็กและเยาวชน จํานวน 43 รายและผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
จํ า นวน ๑,757 ราย โดยกรมคุ ม ประพฤติ ได ดํ าเนิ น การสาธิ ต ใช เ ครื่ อ งมือ ฯ แก ศาล มี ก ารอบรมความรู แ ก
ผูปฏิบัติงาน การสัมมนาผูมีอํานาจสั่งใชงานและจะมีการทบทวนปรับปรุงการใชเครื่องมือฯ ตลอดจนการขยายพื้นที่
ใชเครื่องมือฯ
11. การบูรณาการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE และโครงการกําลังใจ
(ตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม)
กรมคุมประพฤติไดเขารวมการประชุมคณะอํานวยการโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคประธานไดดําริวาในการดําเนินโครงการของ
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑและกรมคุมประพฤติ มีลักษณะที่แตกตางจากหนวยงานอื่น
จึงได มีการประชุมหารื อเกี่ย วกับการทํางานร วมกัน ระหวาง ๓ หนวยงานหลัก และสํานักงาน ป.ป.ส.ในฐานะ
ผูรับผิดชอบหลักดานการแกไขปญหายาเสพติดเขารวมประชุม ผลการประชุมไดกําหนดใหมีการจัดทําหลักสูตร
หรือโปรแกรมกลางเพื่อใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE และมีระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมรองรับ โดยสมาชิกโครงการกําลังใจรวมกันทั้ง 3 กรม และใหสํานักงาน ป.ป.ส.นําโครงการ
ดังกลาวไปกําหนดไวเปนยุทธศาสตรชาติเพื่อจะไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการตอไป โดยไดจัดทํา
หลักสูตรหรือโปรแกรมกลางที่จะใชในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE และ
โครงการกําลังใจ โดยกําหนดใหมีองคประกอบ 4 ดาน คือ สรางภาวะผูนํา ทักษะชีวิต การพัฒนาอาชีพและการ
สรางจิตสํานึก และไดเชิญที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE (หมอมหลวงยุพดี ศิริวรรณ) มาชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปจจุบันหนวยงานในกลุมพัฒนา
พฤตินิสัยอยูระหวางสังเคราะหโปรแกรมการแกไขฟนฟู เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในภารกิจประจําตอไป
12. การยกระดับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
การยกระดับการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานขอกําหนดกรุงเทพ
กรมคุมประพฤติปฏิบัติงานแกไขฟนฟูผู กระทํ าผิดโดยยึดหลักการทางกฎหมาย ระเบีย บตางๆ และ
ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรฐานตามขอกําหนดสหประชาชาติวา
ดว ยการปฏิ บั ติตอผู ตองขั งหญิ งในเรื อนจําและมาตรการที่มิใชการคุมขังสําหรับ ผูกระทําความผิดที่เปน หญิง
(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures of
Women Offenders: Bangkok Rules) หรือ ขอกําหนดกรุงเทพ โดยไดดําเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาแนวทางการสืบเสาะและพินิจผูกระทําผิดหญิงใหสอดคลองกับขอกําหนดกรุงเทพ
2. การนํารองการปฏิบัติตอผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบบังคับบําบัดที่เปนผูหญิง
3. การจัดแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อปองกันและแกไขปญหาสังคมที่มีผลกระทบรุนแรงตอความสงบสุขของ
บานเมืองโดยมียุทธศาสตร ดังนี้
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(1) สรางเสริมครอบครัวอบอุนมีภูมิคุมกันและรูเทาทันปญหา
(2) สงเสริมสื่อสารมวลชนเพื่อการเสริมพลังสรางสังคมสงบสุข
(3) สงเสริมภาคประชาสังคมสนับสนุนเด็กดี และใหโอกาสเด็กที่กาวพลาด
(4) รัฐรวมพลังสรางเด็กดีมีวินัย
13. การตางประเทศ
1. การสัมมนาเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (The Seminar on
Promoting Community-based Treatment in the ASEAN Region)
2. ความรวมมือกับสถาบัน UNAFEI ในการพัฒนาบุคลากรดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
3. การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘
4. โครงการจัดทําสื่อและแบบเอกสารคูขนานสองภาษา (ไทย-เมียนมาร, ไทย-ลาว, ไทย-กัมพูชา และ
ไทย-บาฮาซาอินโดนีเซีย) สําหรับใชในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
14. การพัฒนากฎหมาย
- อยูในขั้นรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแลว และอยูระหวางการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จํานวน 1 ฉบับ คือ รางพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
- รางพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ฉบับที่ … (พ.ศ. ....) และกรมคุมประพฤติไดเสนอ
รางพ.ร.บ.ฟนฟูฯ ตอกระทรวงยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงไดมีมติให
สํานักงาน ป.ป.ส. นําราง พ.ร.บ. ฟนฟูฯ ไปรวมกับรางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด

แผนการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่สําคัญ
1. การขับเคลื่อนการดําเนินงานบานสงเคราะหคุมประพฤติ (บานกึ่งวิถีเพื่อการสงเคราะห) โดยภายใน
เดือนมีนาคม 2559 จะมีบานสงเคราะหคุมประพฤติอยางนอย 13 แหง
2. การพัฒนามาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว โดยมีการติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาบุคลากรในศูนยฟนฟูฯ อยางตอเนื่อง
3. การสรางงาน สรางอาชีพ ใหกับผูกระทําผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยมีการพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหผูกระทําผิดมีอาชีพอยางยั่งยืน
4. การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ทั้งนี้จะขยายใหมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติในหมูบานและสนับสนุน/ชวยเหลือภารกิจของกระทรวงยุติธรรมอยางตอเนื่อง
5. การนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาใชกับผูกระทําผิดในระบบงานคุมประพฤติ (Electronic Monitoring : EM)
โดยจะมีการทบทวนปรับปรุงการใชเครื่องมือตลอดจนการขยายพื้นที่ในการใชเครื่องมือฯ
6. การเตรียมความพรอมดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในกลุมประชาคมอาเซียน โดยจะออกแบบ
ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนงานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนระหวางประเทศอาเซียน
7. การพั ฒนางานสืบ เสาะและพินิ จ โดยปรับ ปรุงแนวทางการปฏิบัติ งานสื บเสาะและพินิจ การนํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เสริมสรางองคความรูแกบุคลากรใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม เพื่อสรางความ
เชื่อมั่นใหแกผูสั่งใชงาน และเพื่อใหผูกระทําผิดไดรับการลงโทษอยางเหมาะสม

กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ

