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ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมคุมประพฤติ
๑. งานคุมประพฤติ
๑.) งานสืบเสาะและพินิจ
ด�ำเนินการสืบเสาะและพินิจผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน ๓๘,๑๖๐ คดี จ�ำแนกเป็น
๑. ผู้กระท�ำผิดผู้ใหญ่ จ�ำนวน ๑๙,๖๔๖ คดี (รอการลงโทษ/รอการก�ำหนดโทษ)
๒. นักโทษเด็ดขาด จ�ำนวน ๑๘,๕๑๔ คดี (พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจ�ำคุก)
		
๒.) งานคุมความประพฤติ
ด�ำเนินการคุมความประพฤติ คดีรับใหม่ จ�ำนวน ๙๗,๐๐๔ ราย โดยแบ่งออกเป็น
๑. ผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ จ�ำนวน ๗๔,๔๕๒ คดี
๒. เด็กและเยาวชน จ�ำนวน ๗,๒๗๘ คดี
๓. นักโทษเด็ดขาด จ�ำนวน ๑๕,๒๗๔ คดี (พักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษจ�ำคุก)
ผลการด�ำเนินงานคุมประพฤติเสร็จไปทั้งสิ้น จ�ำนวน ๙๒,๒๕๑ ราย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างคุมความประพฤติ จ�ำนวน ๒๙๙,๕๙๙ ราย
๒. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด
๑.) ด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติด จ�ำนวน ๗๑,๑๙๓ ราย
๒.) ด�ำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน ๖๑,๔๗๐ ราย โดยแบ่งออกเป็น
- การฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว จ�ำนวน ๑๑,๑๐๙ ราย
- การฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว จ�ำนวน ๕๐,๓๖๑ ราย
ผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจ จ�ำนวน ๔๒,๐๗๙ ราย
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูฯ จ�ำนวน ๒๗๓,๙๘๙ ราย
๓. หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางส�ำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้พัฒนาหลักสูตรการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว เพื่อให้สถานฟื้นฟูฯ บ�ำบัดฟื้นฟูผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทุกแห่ง ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑.) จัดท�ำหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
๒.) จั ด ประชุ ม ชี้ แจงและซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจในการใช้ คู ่ มื อ มาตรฐานแกนกลางแก่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานฟื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานคุมประพฤติที่มีสถานฟื้นฟูในพื้นที่
๓.) จัดอบรมบุคลากรของสถานฟื้นฟูตลอดจนฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานแกนกลาง
๔.) ด�ำเนินการติดตามผลการด�ำเนินงานในพื้นที่หน่วยงานน�ำร่อง ๖ แห่ง พร้อมทั้งอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่อง
ชุมชนบ�ำบัด
๕.) การอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องชุมชนบ�ำบัด (Therapeutic Community) ส�ำหรับหน่วยงาน
น�ำร่อง ๖ แห่ง ระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านลาดหลุมแก้ว)
๔. ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
กรมคุมประพฤติด�ำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดทั้งทางจิตใจพฤติกรรม และนิสัยความประพฤติผ่านกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมากรมคุมประพฤติจัดให้มีกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน จ�ำนวนทั้งสิ้น
๑๔๓,๒๕๙ ราย โดยจ�ำแนกเป็น
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๓๔
๑.) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน จ�ำนวน ๗๒,๘๖๖ ราย
๒.) ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน ๗๐,๓๙๓ ราย
โดยมีกิจกรรมอบรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การอบรมโปรแกรมพื้นฐาน การอบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน
การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู การอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร กฎหมาย และอาชีพ การอบรมธรรมะ ค่ายจริยธรรม
ค่ายยาเสพติด และค่ายวิถีพุทธ
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเสริม ส�ำหรับการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ในส�ำนักงานคุมประพฤติ โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน กิจกรรมดังกล่าวจะเน้นการติดตามผลและการดูแลต่อเนื่อง เพื่อให้
เด็กสามารถดูแลตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเป็นหลัก
๕. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ
๑.) ด�ำเนินการส�ำรวจแหล่งงานในพื้นที่และส�ำรวจความพร้อมและความถนัดของผู้รับบริการ และท�ำแผน
ร่วมกับองค์กรภาคี/อาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายในพื้นที่
๑. ด�ำเนินการส�ำรวจแหล่งงานในพื้นที่ จ�ำนวน ๘๗๕ แห่ง
๒. ด�ำเนินการส�ำรวจความพร้อมและความถนัดของผูร้ บั บริการและท�ำแผนบูรณาการ จ�ำนวน ๒๗,๗๙๘ ราย
๓. จัดท�ำแผนร่วมกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ จ�ำนวน ๗๑๔ แห่ง
๒.) กิจกรรมการฝึกอาชีพตามความถนัดของกลุ่มเป้าหมาย
๑. การฝึกอาชีพ จ�ำนวน ๓,๗๘๑ ราย ได้แก่ อาชีพช่างเชื่อม ช้างไม้ ช่างเครื่องยนต์เล็ก และช่างปั้นเครื่อง
ดินเผา เป็นต้น
๒. การพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้รับบริการ จ�ำนวน ๑๘๕ ราย
๓. การเสริมสร้างทัศนคติทดี่ ี และการพัฒนาศักยภาพ เพือ่ เตรียมรองรับการประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๔๔๘ ราย
     
๓.) กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน แหล่งทุน ฯลฯ
๑. การสนับสนุนให้ศึกษาต่อ จ�ำนวน ๗๖๘ ราย ได้แก่ การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒. การประกอบอาชีพ ยกระดับการประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑,๐๓๙ ราย ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว
เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เพาะเห็ด และค้าขายก๋วยเตี๋ยว
นอกจากนี้ส�ำนักงานคุมประพฤติ ๗๙ แห่ง ยังได้จ้างงานผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติเพื่อประกอบ
อาชีพในส�ำนักงานคุมประพฤติ, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น อีก ๒๒๗ ราย
๔.) จัดกิจกรรมต้นแบบในกรุงเทพมหานคร.โดยการจัดมหกรรมอาชีพร่วมกับภาคีและกระทรวงแรงงาน เพื่อ
สร้างแรงจูงใจของผู้รับบริการที่อยู่ในความดูแล
กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สโมสรโรตารีในประเทศไทย น�ำผู้รับบริการที่อยู่
ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมมหกรรมอาชีพ (Thai Rotary Day) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สวนลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๒๘๙ ราย
๖. การท�ำงานบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ ได้จัดให้มีการท�ำงานบริการสังคมแบบรายบุคคล จ�ำนวน ๘๓,๗๕๖ ราย โดยแยกเป็น
๑.) ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน ๖๐,๒๕๗ ราย (ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน
และพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก)
๒.) ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูฯ จ�ำนวน ๒๓,๑๗๕ ราย
๓.) ผูก้ ระท�ำผิดทีท่ ำ� งานบริการสังคมแทนค่าปรับ จ�ำนวน ๓๒๔ ราย (ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา ๓๐/๑)
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ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ�ำนวน ๑๗,๕๐๙ คน ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติจ�ำนวน ๘,๙๙๗ คน (จ�ำแนกเป็น
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ จ�ำนวน ๖,๕๓๔ คน ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาชน จ�ำนวน ๒๕๒ คน ผู้ถูก
คุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ�ำคุก จ�ำนวน ๕๕๖ คน ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ท�ำงานบริการ
สังคมแทนค่าปรับ จ�ำนวน ๒๑ คน ผู้ถูกคุมความประพฤติตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
จ�ำนวน ๑,๖๓๔ คน) นอกจากนี้กรมคุมประพฤติได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
ตามกฏหมาย โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องกักขังทราบถึงสิทธิตามกฎหมายในการยื่นค�ำร้องขอท�ำงานบริการสังคมแทน
ค่าปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐/๑ ในเบื้องต้นได้ด�ำเนินการกับกลุ่มผู้ต้องกักขังที่ถูกกักขังอยู่ในสถานที่
กักขังทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑๐๓ แห่ง ซึ่งจากการด�ำเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการ
ยื่นค�ำร้องขอท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับต่อศาลแล้ว จ�ำนวน ๔๖๖ ราย
๗. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑.) จัดโครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เช่น การท�ำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง ก�ำจัดวัชพืช
ตัดแต่งกิ่งไม้ ก่อสร้าง ท�ำแนวกันไฟ เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ�ำนวน ๑๗,๗๓๙ คน
๒.) จัดโครงการบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จ�ำนวน ๑,๗๖๗ คน สามารถบริจาคโลหิตได้
จ�ำนวน ๒๓๗,๗๕๐ ซีซี
๘. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๑.) งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติ (อ.ส.ค.) จ�ำนวน ๑๔,๖๙๖ คน และมีศูนย์ประสานงานอาสา
สมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน ๖๗๑ ศูนย์ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานด้านคดีสืบเสาะข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ จ�ำนวน ๑,๗๒๕ คดี
๒. การปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด จ�ำนวน ๑๑,๐๓๒ คดี
๓. คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน ๑๑,๔๒๗ คดี
๔. การติดตามผล/ช่วยเหลือผูพ้ น้ การคุมความประพฤติ จ�ำนวน ๒,๑๘๙ คดี และผูผ้ า่ นการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด จ�ำนวน ๓,๓๙๖ คดี
๒.) โครงการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ปัจจุบันกรมคุมประพฤติ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน ๖๙,๒๘๖ คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน
จ�ำนวน ๗๖๓ ศูนย์ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การให้ข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นในขั้นตอนการสืบเสาะและตรวจพิสูจน์เครือข่ายฯ จ�ำนวน
๑,๑๐๑ คน จ�ำนวน ๙๙๒ เรื่อง
๒. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เครือข่ายฯ จ�ำนวน ๗,๗๖๐ คน จ�ำนวน ๒๓,๘๘๘ เรื่อง
๓. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อย/ภายหลังพ้นคุมความประพฤติเครือข่ายฯ
จ�ำนวน ๑,๕๙๕ คน จ�ำนวน ๒,๓๐๖ เรื่อง
๔. การให้ค�ำแนะน�ำเพื่อลดข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชนเครือข่ายฯ จ�ำนวน ๑,๙๐๑ คน จ�ำนวน
๒,๕๐๐ เรื่อง
๕. ปฏิบัติงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน ๗๖๓ ศูนย์
๙. โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภารกิจกรมคุมประพฤติ
๑. การอบรมเครือข่ายเยาวชนป้องกันสังคม (ยุวยุติธรรมชุมชน) ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
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สร้างความปรองดอง ความสามัคคี และความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความเสมอภาคและ
เคารพในความแตกต่างในความหลากหลายทางวัฒนธรรม จัดอบรม ๓ รุ่น รวม ๒๖๐ คน ซึ่งจากการอบรมท�ำให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้รับความรู้ และเกิดเครือข่ายยุวยุติธรรมชุมชน เป็นผู้ประสานงานในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรมคุมประพฤติมีแนวทางให้ผู้ผ่านการอบรมเป็น
เครือข่ายยุวยุตธิ รรมชุมชน อยูใ่ นความดูแล แนะน�ำ ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือข่ายในพืน้ ที่ และมีการ
ร่วมกิจกรรมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติและศูนย์ประสานงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ท�ำให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการท�ำงานในระดับพื้นที่ต่อไป
๒.) กิจกรรมการจัดค่ายแก้ไขฟื้นฟูในคดียาเสพติด (ค่ายภูมิบุตรา) เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการรักชาติเพื่อให้           
ผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและเห็นคุณค่าในตนเอง มีแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและการด�ำเนินชีวติ ทีป่ กติสขุ และได้คดั เลือกกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้ารับการอบรมเป็นกลุม่ ผูก้ ระท�ำความผิดในคดียาเสพติด
และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรม มีเป้าหมายการอบรม ๕๐ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ในเขตพื้นที่
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล รวมทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ คน จัดอบรมไปแล้ว ๓๗ รุ่นจ�ำนวน ๒,๔๗๓ คน ซึ่งการ
อบรมท�ำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดจิตส�ำนึกรักชาติ และมองเห็นชีวิตของตนเองมีคุณค่ามากขึ้น
โดยไม่หวนกลับไปพึ่งพายาเสพติดอีก และยังเป็นกลุ่มเครือข่ายฯในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่ก�ำลังเริ่มเสพยาเสพติดให้โทษ
อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมยังเป็นเครือข่ายพลังแผ่นดิน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
อีกด้วย
๑๐. โครงการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ (EM)
- กรมคุมประพฤติได้นำ� เครือ่ งมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดในระบบงานคุมประพฤติ (EM) โดยใช้
ควบคู่ไปกับระบบการคุมประพฤติ ซึ่งในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมาได้ด�ำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้กระท�ำผิด
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๖๑๘ ราย โดยแบ่งออกเป็น
๑. ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จ�ำนวน ๔๗๔ ราย
๒. ผู้ถูกคุมความประพฤติ จ�ำนวน ๑๔๔ ราย
๑๑. การยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- การยกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านข้อก�ำหนดกรุงเทพ กรมคุมประพฤติ
ปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดโดยยึดหลักการทางกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และด�ำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานตามข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำและ
มาตรการที่มิใช่การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำความผิดที่เป็นหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women
Prisoners and Non-Custodial Measures of Women Offenders: Bangkok Rules) หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ โดยได้
ด�ำเนินการ ดังนี้
๑.) การพัฒนาแนวทางการสืบเสาะและพินิจผู้กระท�ำผิดหญิงให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดกรุงเทพ
กรมคุมประพฤติได้จดั ให้มกี ารพัฒนาแนวทางการสืบเสาะและพินจิ ผูก้ ระท�ำผิดหญิงภายใต้มาตรฐานของข้อก�ำหนด
กรุงเทพ ทั้งในขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ�ำเลย และขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อกลั่นกรองกระท�ำผิดที่เหมาะสม
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้กระท�ำผิดหญิงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทางสังคมของจ�ำเลย สภาพ
ความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีและเหตุอนั ควรปราณีกอ่ นศาลมีคำ� พิพากษาโดยปฏิบตั งิ านร่วมกับภาคีในกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันรวมทั้งการส่งต่อข้อมูลภูมิหลังของผู้กระท�ำผิดหญิงและเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำผิด
ซึ่งได้จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้กระท�ำผิดหญิง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยการ
ด�ำเนินการต่อไปจะเป็นการน�ำร่องเพื่อทดลองใช้แนวทางที่พัฒนาขึ้นใหม่ พร้อมจัดอบรมพนักงานคุมประพฤติให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้กระท�ำผิดหญิงและข้อก�ำหนดกรุงเทพ
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๒.) การน�ำร่องการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับบ�ำบัดที่เป็นผู้หญิง
เพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ กรมคุมประพฤติได้
ปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่เป็นหญิงตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ โดยมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี เป็นต้นแบบ ซึ่งได้ด�ำเนินการปรับสถานที่ให้เหมาะสมเอื้อต่อการเข้ามาเยี่ยมจากบุคคลในครอบครัว
รวมถึงลูก จัดเตรียมห้องในการดูแลเลี้ยงดูบุตรในระหว่างการฟื้นฟูที่เหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงในการตรวจค้นผู้กระท�ำ
ผิดหญิง มีเครื่องมือในการตรวจค้นวัตถุแบบทันสมัยที่ไม่สัมผัสตัวของผู้กระท�ำผิดหญิง และมีการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ผู้หญิงอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังได้ด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดกรุงเทพที่ศูนย์ฟื้นฟูที่มีผู้หญิงเข้ารับการฟื้นฟูอีก ๓ แห่ง
ได้แก่ ๑. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๒. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบินที่ ๒๓ จังหวัดอุดรธานี และ ๓. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน
๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังได้จัดท�ำ  “โครงการศิลปะสีน�้ำเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูให้แก่ผู้หญิงที่รับการฟื้นฟู
ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ในการสนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการเพื่อลดความเครียด พัฒนาการดูแลบ�ำบัด
และพฤตินิสัยให้ผู้เสพยาเสพติดที่เป็นผู้หญิงได้มีโอกาสเสริมพลัง พัฒนาศักยภาพ ดึงพลังสร้างสรรค์ของตนเองมาใช้
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดความมั่นคงทางจิตใจและตระหนักในคุณค่าของชีวิตตนเองมากยิ่งขึ้น มีความกล้าที่จะ
ปฏิเสธการกระท�ำผิดรวมทั้งสิ่งยั่วยุต่างๆที่จะเข้ามาปะทะในสังคม
๑๒. การต่างประเทศ
๑.) การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (The Seminar on Promoting
Community-based Treatment in the ASEAN Region) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔–๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพมหานคร โดยกรมคุมประพฤติร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) สถาบันการป้องกัน
อาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดของสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI) และองค์กร
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญหาและความท้าทาย
ที่พบในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มี
ระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนได้เริ่มการพัฒนาระบบดังกล่าวในประเทศของตนเองผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ประกอบด้วย ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านการคุมประพฤติ และมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในประเทศอาเซียน จ�ำนวน ๑๐
ประเทศ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่น ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาในระดับอาเซียน คือ การน�ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อวาง
ระบบและการพัฒนางานในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรด้านงานคุมประพฤติและพักการลงโทษ
ในอาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนประเทศไทยประโยชน์ทไี่ ด้รบั คือ ความร่วมมือในการส่งผูก้ ระท�ำผิดอาเซียนกลับ สูภ่ มู ลิ ำ� เนา
เพื่อรับการแก้ไขฟื้นฟู การเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนด้านการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชน และบุคลากรของไทยสามารถ
เรียนรู้งานและประสบการณ์จากประเทศอื่นๆอันจะน�ำไปสู่การพัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป โดยการสัมมนาในครัง้ นีเ้ ป็นผลส�ำเร็จสืบเนือ่ งมาจาก “การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียน
บวกสาม ครั้งที่ ๒” (The 2nd ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-Custodial Measures)
ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี
๒.) ความร่วมมือกับสถาบัน UNAFEI ในการพัฒนาบุคลากรด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน
สถาบั น การป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ของสหประชาชาติ ภ าคพื้ น เอเชี ย และ
ตะวันออกไกล (UNAFEI) ได้เชิญกรมคุมประพฤติให้ส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาใน “การสัมมนาเจ้าหน้าที่อาวุโส
นานาชาติ ครั้งที่ ๑๕๙” หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน” (The 159th
International Senior Seminar on Public Participation in Community Corrections) ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม –
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๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยกรมคุมประพฤติได้มอบหมายให้ นายสันติ ฤทธิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ ซึ่งนอกเหนือจากองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานด้านการแก้ไขฟื้นฟู    
ผู้กระท�ำผิดในภูมิภาคอีกด้วย
๓.) การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมคุมประพฤติ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ  “แผนงานความร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระท�ำผิดในชุมชนเพื่อการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒” เพื่อเป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมระดับประเทศ และกรมคุมประพฤติยังได้เสนอ “แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านงาน
คุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวภูมิภาคอาเซียนบวกสาม” (Roadmap for ASEAN Plus Three Probation
and Non-custodial Measures Cooperation) ค.ศ. ๒๐๑๕ - ๒๐๑๙ ต่อที่ประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ประชุมได้
เห็นชอบร่วมกันและได้มีการน�ำแผนขับเคลื่อนดังกล่าวมาสู่การปฏิบัติในปี ๒๕๕๘ ในการจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริม
การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (The Seminar on Promoting Community-based Treatment
in the ASEAN Region)
		
นอกจากนี้ยังได้จัดท�ำข้อมูลและโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่
๑. จัดท�ำข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนามาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดต่างชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่ใน
ความดูแลของกรมคุมประพฤติ
๒. จัดท�ำการศึกษาผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อกระบวนงานของกรมคุมประพฤติ
๓. จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕. จัดท�ำโครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติ
๖. จัดท�ำเว็บไซต์กรมคุมประพฤติเป็นแบบ ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๗. จัดท�ำเว็บไซต์การปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดในชุมชนของประเทศอาเซียน
๘. จ�ำท�ำสื่อและแบบเอกสารส�ำหรับใช้ปฏิบัติงานกับผู้กระท�ำผิดต่างชาติอาเซียน ๔ ภาษา ได้แก่ ลาว
กัมพูชา เมียนม่า และบาฮาซาอินโดนีเชีย
๑๓. การพัฒนากฎหมาย
๑.) การยกร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
    
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้ด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... สาระส�ำคัญ
เป็นการบูรณาการกฎหมายการบริหารจัดการงานคุมประพฤติของประเทศในระบบงานยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ
เป็นหน่วยงานหลักในการคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดในชุมชน พัฒนากระบวนการงานคุมประพฤติให้มีกฎหมายรองรับกลไก
ในการท�ำงานที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีมาตรการเสริมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดที่หลากหลาย เช่น การจัดตั้งบ้าน
สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด (Halfway House) การด�ำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรม เชิงสมานฉันท์ เป็นต้น และยังส่งเสริมให้
ประชาชนและภาคเอกชน เครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนมากขึ้น
ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติได้จัดโครงการพัฒนากฎหมายของกรมคุมประพฤติ รับฟังความคิดเห็น (ประชาพิจารณ์)
ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจาก
ส�ำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นักวิชาการ วิทยากร
และเจ้าหน้าที่รวมจ�ำนวน ๒๗๘ คน การเสนอกฎหมายฉบับนี้ ท�ำให้กระบวนการยุติธรรมจะมีระบบการลงโทษ
ผู้กระท�ำผิดด้วยวิธีอื่นแทนการจ�ำคุก และเป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
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ส่งผลให้ผู้กระท�ำผิดกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำน้อยลง เป็นการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งสามารถน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๒.) การยกร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)
กรมคุมประพฤติด�ำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
แล้วเสร็จ และลงเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ เพื่อจัดท�ำประชาพิจารณ์ และได้เสนอหนังสือจากกรมคุมประพฤติไปยังกระทรวง
ยุติธรรม เพื่อพิจารณาร่างพรบ.ฯ แล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. แล้ว
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กระทรวงยุติธรรมได้ถอนร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... จากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี เพือ่ ด�ำเนินการให้กลับมาพิจารณาความสอดคล้องกับ
กฎหมายฉบับอื่นๆ ปัจจุบันกรมคุมประพฤติอยู่ระหว่างด�ำเนินการ ซึ่งสามารถน�ำเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘
๑๔. งานด้านการป้องกันการทุจริต
๑.) กรมคุมประพฤติจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจาก
เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการทุจริต และสอดส่องดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๘ ช่องทาง
ดังนี้
๑. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๔๙
๒. ทางไปรษณีย์ที่ ตู้ ปณ.๒๙ ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๓. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ www.probation.go.th
๔. หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และส�ำนักงานคุมประพฤติทุกแห่ง
๕. Facebook กรมคุมประพฤติ http://www.facebook.com/probation.thailand
๖. E-mail : prprobation@gmail.com
๗. ส่วนราชการ หน่วยงานในองค์กรอื่นๆ ได้แก่ ศูนย์ด�ำรงธรรม ศูนย์บริการประชาชน ฯลฯ
๘. เครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
๒.) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูต้ ามหลักธรรมาภิบาล เมือ่ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
๓.) จัดโครงการให้ความรู้ ปลุกจิตส�ำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่เครือข่ายภาครัฐต่อต้าน
การทุจริต ภายใต้โครงการ “ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต”
๔.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยได้นิมนต์พระวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรม และการน�ำหลักธรรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการด�ำรงชีวิต
vvvvvvvv

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๔๐

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมราชทัณฑ์
สถานการณ์ภาพรวมของกรมราชทัณฑ์

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องราชทัณฑ์อยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ จ�ำนวน ๓๓๐,๙๐๗ คน แบ่งเป็น
นักโทษเด็ดขาด คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๔ ผู้ต้องขังระหว่าง (อุทธรณ์-ฎีกา / ไต่สวน-พิจารณา / สอบสวน) คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๔๓ เยาวชนฝากขัง ร้อยละ ๐.๐๕ และผู้ต้องกักขัง ร้อยละ ๑.๙๘ (สถิติ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘)
จ�ำนวนบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ทั้งสิ้นรวม ๑๒,๔๒๒ คน แบ่งเป็นข้าราชการ จ�ำนวน ๑๐,๖๙๓ คน พนักงาน
ราชการ จ�ำนวน ๑,๕๕๔ คน และลูกจ้างประจ�ำ จ�ำนวน ๑๗๕ คน (สถิติ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)

ผลการด�ำเนินงานที่โดดเด่นของกรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ก�ำหนด Road Map ทิศทางการด�ำเนินงานของกรมราชทัณฑ์
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการท�ำงาน โดยวางนโยบายหลัก ๑๐ ด้าน ได้แก่
๑. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒. การควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรือนจ�ำ / ผู้ต้องขัง (Prison/Prisoner Management System : PPMS)
๔. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ (Productivity)
๕. การบริหารความจุผู้ต้องขัง
๖. การพัฒนาบุคลากร
๗. การแก้ไขกฎหมาย
๘. การมีส่วนร่วมของประชาชน
๙. การพัฒนากระบวนการทางการบริหาร
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
นโยบายการตาม Road Map นี้ ต้องด�ำเนินการควบคู่กันไป ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้มีการด�ำเนินงานไปแล้ว
หลายด้าน เพือ่ มุง่ พัฒนางานราชทัณฑ์ให้มคี วามก้าวหน้า พร้อมกับสามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต รวมถึงตอบโจทย์
ของรัฐบาล สอดคล้องกับนโยบายที่ส�ำคัญเร่งด่วน ๕ ด้าน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยในส่วนของ
กรมราชทัณฑ์ จะมีการด�ำเนินงานตามนโยบายหลักๆ ๓ ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
และการป้องกันการกระท�ำผิดด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการตาม Road Map อย่างต่อเนื่อง สรุปผลการด�ำเนินงานเด่น
ได้ดังนี้

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การจู่โจมตรวจค้นเรือนจ�ำ
กรมฯ ได้สั่งการ ก�ำชับ ให้ เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานจู่โจมตรวจค้นอย่างสม�่ำเสมอโดยสนธิก�ำลังกับทหาร ต�ำรวจ
จังหวัด โดยให้รายงานผ่านระบบ drugzero ทุกวัน (การสกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นประจ�ำวัน) ดังนี้ ระหว่าง ๑ ต.ค. ๕๗
- ๑๗ มี.ค. ๕๘ ดังนี้

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๔๑
สิ่งที่ตรวจพบ
โทรศัพท์(เครื่อง)
ซิมการ์ด (อัน)
ยาบ้า (เม็ด)
ไอซ์ (กรัม)

ไตรมาส๑
สกัดกั้นนอก
จู่โจม ใน
รจ
รจ
๒๐๓
๘๔๒
๓๔
๓๘๘
๖๐๗
๒,๗๕๘
๑๖.๗๖
๑๗๒.๒๓

ไตรมาส ๒
สกัดกั้นนอก
จู่โจม ใน
รจ
รจ
๐
๔๒๙
๐
๑๖๘
๐
๑,๕๗๙
๐
๒๐๖.๙๕

รวม
สกัดกั้นนอก
รจ
๒๐๓
๓๔
๖๐๗
๑๖.๗๖

จู่โจม ใน
รจ
๑,๒๗๑
๕๕๖
๔,๓๓๗
๓๗๙.๑๘

				
สถิติ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นอกจากนี้ ยังได้มีการสนธิก�ำลังร่วมกับทหาร ต�ำรวจ และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการ
ลักลอบใช้เรือนจ�ำและทัณฑสถานเป็นฐานค้ายาเสพติด ในการเข้าตรวจค้นจู่โจมเรือนจ�ำและทัณฑสถาน ผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
วันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรือนจ�ำ / ทัณฑสถาน
แดน ๕ เรือนจ�ำกลางบางขวาง

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-

เรือนจ�ำกลางสงขลา

-

๙ มีนาคม ๒๕๕๘

-

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี

-

ผลการตรวจค้น
โทรศัพท์มือถือ จ�ำนวน ๑๒ เครื่อง
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จ�ำนวน ๑๕๐ คน
ไม่พบสารเสพติด
ไม่พบโทรศัพท์มือถือ
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จ�ำนวน ๒๓๑ คน
ไม่พบสารเสพติด
โทรศัพท์มือถือ ๖ เครื่อง
ยาเม็ดสีแดงคล้ายยาบ้า จ�ำนวน ๔ เม็ด
เกร็ดใสคล้ายยาไอซ์บรรจุหลอดยาว ๑๑ ซม.
จ�ำนวน ๔ หลอด ๒ ซองเล็ก
ซิมการ์ด จ�ำนวน ๖ อัน
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จ�ำนวน ๓๑๘ คน
พบสารเสพติด จ�ำนวน ๖๗ คน
โทรศัพท์มือถือ จ�ำนวน   ๔ เครื่อง
ซิมการ์ด จ�ำนวน ๕ อัน
เกร็ดใสคล้ายยาไอซ์บรรจุหลอดยาว ๒ ซม.
จ�ำนวน ๑ หลอด
ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จ�ำนวน ๑๕๐ คน
พบสารเสพติด จ�ำนวน ๑๒ คน
สถิติ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๔๒
การก�ำหนดเรือนจ�ำเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขังรายส�ำคัญเพื่อการตัดวงจรการค้ายาเสพติด

กรมราชทัณฑ์ ด�ำเนินการในเรือนจ�ำ จ�ำนวน ๒ แห่ง  ได้แก่
(๑) เรือนจ�ำกลางเขาบิน   มีผู้ต้องขังรายส�ำคัญทั้งสิ้น จ�ำนวน ๘๒๓ คน
(๒) เรือนจ�ำกลางคลองไผ่  มีผู้ต้องขังรายส�ำคัญทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๑๓ คน
โดยกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจ�ำ เฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งยาเสพติด
หรือใช้โทรศัพท์สั่งยาเสพติดจากภายในเรือนจ�ำ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

การสุ่มตรวจปัสสาวะ ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ / ทัณฑสถาน

กรมราชทัณฑ์ได้ด�ำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ  / ทัณฑสถาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน
และปราบปรามเสพยาเสพติดในเรือนจ�ำ  โดยตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สุ่มตรวจทั้งสิ้น จ�ำนวน
๒๑,๕๑๐ คน ตรวจสอบเบื้องต้นพบปัสสาวะมีผลเป็นบวก จ�ำนวน ๑๓๕ คน ไม่พบสารเสพติด จ�ำนวน ๒๑,๓๗๕ คน
นอกจากนี้ ยังมีการสุ่มตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน ๕๘๐ คน ผลปรากฏว่า ไม่พบสารเสพติด

การสับเปลี่ยนผู้บัญชาการเรือนจ�ำ และโยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และโทรศัพท์มือถือในเรือนจ�ำ

๑. ย้ายข้าราชการ
- ค�ำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ระดับอ�ำนวยการสูง ๒ ราย
   
- ค�ำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ระดับอ�ำนวยการต้น ๑ ราย
๒. โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์ ๑๓ ราย
๓. ลงโทษทางวินัยและทางอาญา ๒๔ ราย แบ่งเป็นไล่ออก ๑๔ ราย ตั้งกรรมการให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๘ ราย
และอยู่ระหว่างสอบสวน ๒ ราย
สถิติ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

การบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์โดยน�ำ
กระบวนการลูกเสือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน

กรมราชทัณฑ์ได้ด�ำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน ๗ แห่ง รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๓,๗๔๕ คน ได้แก่   ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษปทุมธานี ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น ทัณฑสถานบ�ำบัด
พิเศษล�ำปาง
หลักการ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา บ�ำบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดอย่างเข้มข้น ลดปัญหาความแออัดในเรือนจ�ำ และเปิดโอกาส
ให้ผู้ที่กระท�ำผิดกฎหมาย ในความผิดเชิงนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดต้องรับโทษจ�ำคุก ให้ได้มีโอกาสปล่อยตัวพ้นโทษเร็วขึ้น  
สามารถออกไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่เป็นภาระของสังคม
แนวคิด :
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถพึ่งตนเองได้
ไม่หวนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยการฝึกอบรมพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านระเบียบวินัย การพัฒนาจิตใจ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๔๓

๒. การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้พ้นโทษสามารถด�ำรงตนในสังคมได้
อย่างยั่งยืน ไม่กระท�ำผิดซ�้ำ  โดยใช้กระบวนการ ระบบ และเครือข่ายลูกเสือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ผ่านระบบนายหมู่ถาวร  
เครือข่ายลูกเสือราชทัณฑ์ โดยสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย เป็นศูนย์กลางการประสานงาน รับทราบปัญหาและให้การ
ช่วยเหลือ องค์กรลูกเสือภายนอก ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน เป็นพี่เลี้ยง ให้ค�ำแนะน�ำ ต่อยอดกิจกรรม  โดยเฉพาะในห้วงเวลา
๑ ปี ภายหลังพ้นโทษ
๓. การติดตามประเมินผล การทบทวน (Reunion) ผ่านผู้แทนกลุ่มย่อย คือ นายหมู่ถาวร และการรวมตัวของ
ลูกเสือวิวฒ
ั น์พลเมือง และมีการช่วยเหลือหากพบว่าลูกเสือมีปญ
ั หา โดยสโมสรลูกเสือราชทัณฑ์ไทย ท�ำหน้าทีต่ วั กลางในการ
(ติดต่อประสานงานระหว่างลูกเสือ ประสานความช่วยเหลือ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนระดมเงิน
บริจาค เพื่อด�ำเนินกิจกรรมของสมาชิกลูกเสือราชทัณฑ์ รวมถึงช่วยเหลือสมาชิกลูกเสือที่พ้นโทษในยามเดือดร้อนคับขัน  
และเป็นแกนกลางติดต่อประสานงานจัดกิจกรรมติดตามผล โดยจะมีการจัดงานชุมนุมลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้ลูกเสือที่พ้นโทษไปแล้วได้มีโอกาสกลับมารวมกลุ่ม ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ท�ำให้เกิดความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนในการพัฒนา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้พ้นโทษอื่น ๆ ดังพระราชกระแสใน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงรับสั่งกับสื่อมวลชน ในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเยี่ยมเรือนจ�ำกลุ่มลาดยาว
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ “ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส จะไม่มีคนดีกลับสู่สังคม”
เป้าหมาย : การสร้างเครือข่ายพลเมืองดี ให้ผู้พ้นโทษเป็นก�ำลังในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
ระยะเวลา : ใช้กระบวนการบ�ำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย ๕ ด้าน ในระยะเวลา ๗๕ วัน รวม  ๙๒๖ ชั่วโมง

การควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการจัดระบบและรูปแบบการท�ำงานด้านการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังใหม่ เพื่อให้
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงทีเกิดขึ้นในสังคม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. การจัดระบบเรือนจ�ำให้เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท
ปัจจุบันแม้ว่ากรมราชทัณฑ์ จะมีการแบ่งประเภทการควบคุมผู้ต้องขัง เช่น ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม ฯลฯ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดหลายประการท�ำให้สภาพของเรือนจ�ำเหล่านั้น ไม่แตกต่างจากเรือนจ�ำ
โดยทัว่ ไป และยังไม่ครอบคลุมเรือนจ�ำเฉพาะในด้านอืน่ ๆ ดังนัน้ จึงเป็นโจทย์ในการท�ำงานของกรมราชทัณฑ์ทจี่ ะต้องมองหา
รูปแบบใหม่ไปก�ำหนดวิธีการ กระบวนการท�ำงาน และระบบงาน ทั้งระบบข้อมูลและระบบคน เพื่อสามารถตอบสนองงาน
ด้านพัฒนาพฤตินสิ ยั ของกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงได้กำ� หนดเรือนจ�ำเฉพาะ น�ำร่อง ๗ ประเภท
ได้แก่  
(๑) เรือนจ�ำการศึกษา คือ เรือนจ�ำเฉพาะทาง ที่เน้นด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ
(๒) เรือนจ�ำรับจ้างแรงงาน คือ เรือนจ�ำเฉพาะทางที่เน้นด้านการให้บริการแรงงานแก่ภาคเอกชน ลักษณะการ
ท�ำงานเป็นการไปท�ำงานเช้า - เย็นกลับ เพื่อลดภาวะขาดแคลนแรงงานของภาคเอกชน
(๓) เรือนจ�ำกีฬา คือ การใช้กลไกกระบวนการด้านกีฬาเป็นหลักในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายสูงสุด
ต้องการผลักดันให้ผู้ต้องขังสามารถเป็นเทรนเนอร์หรือผู้ฝึกสอนกีฬาได้ โดยกิจกรรมกีฬาที่จัด เช่น กีฬามวย เป็นต้น
(๔) เรือนจ�ำส่งเสริมผู้ต้องขังที่มีความสามารถพิเศษ คือ เรือนจ�ำเฉพาะทางความสามารถพิเศษ โดยใช้กลไก
ด้านศิลปะการแสดง เป็นกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังอันน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๕) เรือนจ�ำเฉพาะทางการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (วัยหนุ่ม) คือ เรือนจ�ำเฉพาะทางที่เน้นการอบรม
ให้ความรูแ้ ละสร้างทักษะทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่ผตู้ อ้ งขังวัยหนุม่ ซึง่ มีอายุ ระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี
(๖) เรือนจ�ำเฉพาะทางการฝึกวิชาชีพ (ช่างฝีมือ) คือ เรือนจ�ำเฉพาะทางการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง โดยจะ
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รอบ ๖ เดือน
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๔๔
เน้นวิชาชีพที่ต้องความสามารถทางวิชาช่าง เพื่อสร้างแรงงานมีฝีมือให้แก่ตลาดภายนอกเรือนจ�ำ  สามารถน�ำไปประกอบ
อาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ
(๗) เรือนจ�ำเฉพาะด้านเกษตรกรรม คือ เรือนจ�ำเฉพาะทางที่ให้ความรู้และฝึกทักษะวิชาชีพด้านเกษตรกรรม
ให้แก่ผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือ
ของชุมชน เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ และอาหารปลอดภัยปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน เช่น สุกร ไก่ เป็ด โค กระบือ โดยการจัด
กิจกรรมปรับทัศนคติและให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังตามหลักสูตรของโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ในการน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�ำ (หลักสูตร ๙ เดือน)

การแก้กฎหมาย

การยกร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ ฉบับใหม่ โดยกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ก�ำหนดจัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและนักวิชาการด้านพัฒนากฎหมาย จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๑๔-๑๖ พ.ย. ๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ พ.ย. ๕๗ ภายใต้โครงการสัมมนา
พัฒนากฎหมายและเพิ่มศักยภาพงานราชทัณฑ์ไทย มีรายละเอียด ดังนี้

เจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
การแก้ไขพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงยุตธิ รรม ในการ ๑) ตอบสนอง
นโยบายในการปฏิรปู ประเทศไทยในด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรมไทย
ในการสามารถจัดการกับปัญหาเรื้อรังที่บั่นทอนภาพลักษณ์ เช่น อาชญากรรม และยาเสพติด ซึ่งจะน�ำไปสู่ศักยภาพ
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประชาคมโลก ๒) แก้ปัญหาความเก่าแก่และไม่สอดคล้องกับความเป็นไปในโลกปัจจุบัน
ของ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่อกฎหมาย และกฎเกณฑ์ระดับสากลเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ นโยบายอาญาของประเทศ และนโยบายอาญาสากล ๓) แก้ปัญหาความสับสน ซับซ้อน ของ พ.ร.บ.
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ จากการแก้ไข และการออกกฎหมายล�ำดับรองหลายฉบับ รวมทั้งการขาดบทบัญญัติที่จ�ำเป็น
และความยืดหยุ่นเพื่อปรับการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายส�ำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
Differences : ความแตกต่าง จาก พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙
ความแตกต่างทีส่ ำ� คัญของ พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ฉบับใหม่ จาก พ.ร.บ. ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ทีส่ ำ� คัญคือ ความชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของทิศทาง อ�ำนาจ และหน้าทีใ่ นองค์กร การควบคุมผูต้ อ้ งขัง บทลงโทษ และสิทธิของผูต้ อ้ งขัง การปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าพนักงานตรงกับภารกิจมากขึ้น ความก้าวหน้าในสายงานมีความชัดเจนมากขึ้น และเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปใน พ.ร.บ.
ฉบับเดิม ได้แก่ การจ�ำแนก และมาตรฐานเรือนจ�ำระบบการบริหาร และการพัฒนาเรือนจ�ำความผิดเกี่ยวกับเรือนจ�ำ
การให้เอกชนมีส่วนร่วม และมาตรการบังคับโทษประเภทอื่น
ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
ปัจจุบันได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. .... ไปยังส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม การแก้ไข พ.ร.บ. ราชทัณฑ์. พ.ศ. ๒๔๗๙ นี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ที่กระทรวงยุติธรรมยังคงมีภารกิจ
ส�ำคัญที่ต้องด�ำเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาออกกฎหมายล�ำดับรอง อาทิ กฎกระทรวง ค�ำสั่ง หรือ
ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการด�ำเนินงานในส่วนต่างๆ ที่กฎหมายก�ำหนด

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๔๕

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

นอกจากกรมราชทัณฑ์จะท�ำงานในภารกิจหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ในการท�ำงานยังเปิดโอกาสให้ประชาชน
องค์กรท้องถิ่น เครือข่ายเอกชน ชุมชน เข้ามาร่วมกิจกรรม รวมถึงการจัด CSR และจิตอาสากับภาคเอกชน โดยได้ด�ำเนิน
การด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกหน่วยงานเครือข่าย และเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานดีเด่นด้านเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงาน
ราชทัณฑ์ การรณรงค์เพื่อการร่วมกิจกรรม CSR กับกรมราชทัณฑ์ รับบริจาคฝาอลูมิเนียมจากเรือนจ�ำและส่วนกลาง เพื่อ
มอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี ๒๕๕๘ โดยร่วมบริจาคแล้ว ๔๘๙ กิโลกรัม การสร้างหน่วย
งานเครือข่ายภาคสังคมร่วมกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์กับเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ทั้งภายในและภายนอก โดยมีหน่วยงาน
เครือข่ายภาคสังคมอย่างเป็นทางการ ๒,๗๗๕ แห่ง (ตั้งแต่ ๒๕๕๒-๒๕๕๘) การประชุมเตรียมการให้การช่วยเหลือให้ผู้ต้อง
ขังมีงานท�ำหลังพ้นโทษ มี เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ๑๘ แห่ง ตอบรับการท�ำ MOU  การประชุมหน่วยงานเครือข่ายภาคสังคม
๙ องค์กร เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษและป้องกันการกระท�ำผิดซ�้ำ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
ส�ำหรับด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ดังนี้
๑. การเร่งรัดการด�ำเนินการทางวินัยของข้าราชการ โดยมีส�ำนวนด้านการทุจริต จ�ำนวน ๑๓ ราย แบ่งเป็น
-  ลงโทษไล่ออกจากราชการ จ�ำนวน ๕ ราย
-  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง จ�ำนวน ๒ ราย
-  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๖ ราย
๒. ผู้บัญชาการเรือนจ�ำต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน โดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการ ปปช. ได้ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งกรมฯ ได้แจ้งให้เรือนจ�ำที่มี
ต�ำแหน่งเกี่ยวข้องยื่นบัญชีตามกฎหมายแล้ว
๑.๒ ตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ�ำ ๕ ด้าน  ได้ก�ำหนดให้ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถาน
ผูอ้ ำ� นวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าแดน ต้องยืน่ บัญชีทรัพย์สนิ โดยให้รายงานมายังกรมฯ ซึง่ มี เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ยื่นรายงานกรมฯ แล้ว จ�ำนวน ๑๓๖ แห่ง
ข้อมูล : กรมราชทัณฑ์
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
vvvvvvvv

ผลงานรัฐบาล
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๔๖

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- คลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
คลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นเป็นการด�ำเนินการของกรมพินิจฯ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมในการอ�ำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่จะมอบของขวัญ
ปีใหม่ ๒๕๕๘ ให้กับประชาชน ซึ่งจากการเปิดให้บริการคลินิกให้ค�ำปรึกษาของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๙๖ แห่ง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการกว่า ๗๐๐ ราย  กว่าร้อยละ ๕๐ ที่พ่อแม่มาขอรับค�ำปรึกษาเป็น
ปัญหาพฤติกรรมของลูก (ยาเสพติด การเรียน การใช้ชีวิตประจ�ำวัน)  รองลงมาเป็นปัญหาด้านกฎหมาย ร้อยละ ๓๐ ปัญหา
ครอบครัว ร้อยละ ๑๔ และอื่นๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ลดจ�ำนวนการกระท�ำผิดของเด็ก
และเยาวชนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ ครอบครัวสงบสุข สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้น
- การเปิดสถานแรกรับ
สถานแรกรับเป็นสถานที่ส�ำหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชนระหว่างพิจารณาคดีซึ่งอยู่ในก�ำกับของสถานพินิจฯ
ในกรณีท่ีเด็กและเยาวชนกระท�ำผิดเมื่อถูกด�ำเนินคดีและศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวศาลจะมีค�ำสั่งให้ควบคุมตัวที่
สถานแรกรับ ซึ่งปัจจุบันทั่วประเทศ มีสถานพินิจฯครบ ๗๗ จังหวัด แต่มีสถานพินิจฯเพียง ๓๓ จังหวัดที่มีสถานแรกรับ
ส�ำหรับควบคุมเด็ก อีก ๔๔ จังหวัด ไม่มีสถานแรกรับเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียม เด็กและเยาวชนที่กระท�ำผิดควรได้รับ
การควบคุมในจังหวัดของตนเอง เพื่อพ่อแม่จะได้เยี่ยมบุตรหลานได้สะดวก อีกทั้งครอบครัวและชุมชนสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยกรมพินิจฯ มีนโยบาย
เปิดสถานแรกรับให้ครบทุกแห่งทัว่ ประเทศตัง้ แต่ตน้ ปีจนถึงปัจจุบนั ได้เปิดสถานแรกรับชัว่ คราวก่อนก่อสร้างสถานแรกรับถาวร
จ�ำนวน ๙ จังหวัด และอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารสถานที่ส�ำหรับความพร้อมในการเปิดเพิ่มขึ้นอีกหลายจังหวัด ในการนี้
มีแผนการก่อสร้างสถานแรกรับถาวรเป็นแผน ๓ ปี คือปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน
๑๗ แห่ง ปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๘ แห่ง
- การป้องกันการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน (๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษาต้นแบบ)
จากสถิติการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนแต่ละปีกว่าร้อยละ ๒๕ เป็นเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างศึกษา ดังนั้น
เพื่อลดการกระท�ำผิดซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกรมพินิจฯ จึงร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด�ำเนินกิจกรรมเชิงป้องกันร่วมกับโรงเรียนด้วยการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้มีความรู้ด้าน
กฎหมาย มีทักษะและแนวทางในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่างๆ มีทักษะชีวิตในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของบุตรหลานชุมชน ซึ่งด�ำเนินการมาต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๗ ร่วมกับสถานศึกษาต้นแบบทั้ง
๗๗ จังหวัด และในปี ๒๕๕๘ ได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังองค์กรเครือข่ายชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานด้านป้องกัน โดยร่วมกับโรงเรียนคู่พัฒนาจ�ำนวน ๒๔ แห่ง และสถานพินิจ ๒๔ จังหวัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างกัน เพือ่ ให้มเี ครือ่ งมือ วิธกี ารท�ำงาน และทักษะใหม่ๆ ทีจ่ ะใช้ในการพัฒนาและจัดการป้องกัน
ปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน โดยผลสัมฤทธิ์จะก่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อตัวเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองและ
สถานศึกษา ซึ่งจะได้ขยายผลไปยังสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงป้องกันในหลาย
รูปแบบเพื่อเผยแพร่สู่สังคม
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ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๔๗

ด้านที่ ๑ นโยบายด้านการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ

การเปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาแก่เด็กและครอบครัวอบอุ่นในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
ทั่วประเทศ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  รวมทั้งสิ้น ๙๖ แห่ง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรี
ในการให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน เพื่อให้บริการ
ค�ำปรึกษาแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ ปัญหาพฤติกรรมและปัญหา
การเรียนของเด็กและเยาวชน ปัญหาครอบครัว รวมทั้งปัญหากฎหมาย ซึ่งจากการด�ำเนินการที่ผ่านมามีสถิติในการด�ำเนิน
งาน ดังนี้
สถิติการให้บริการในรอบ ๓ เดือน (มกราคม - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
- จ�ำนวนผู้มาขอรับบริการ
รวมทั้งสิ้น
๗๑๔
ราย
- ประเภทปัญหาที่ขอรับค�ำปรึกษา
๑. ปัญหาพฤติกรรม
จ�ำนวน
๓๖๑
เรื่อง
๒. ปัญหาทางกฎหมาย
จ�ำนวน
๒๐๗
เรื่อง
๓. ปัญหาการเรียน
จ�ำนวน
๑๓๙
เรื่อง
๔. ปัญหาครอบครัว
จ�ำนวน
๑๐๑
เรื่อง
๕. ปัญหาอื่น ๆ (เช่น ความเครียด การสื่อสาร ฯลฯ)
จ�ำนวน
๓๗
เรื่อง
(หมายเหตุ : ผู้รับการบริการบางราย อาจขอรับค�ำปรึกษามากกว่า ๑ เรื่อง)
ทั้งนี้ คลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น ได้เปิดด�ำเนินการมาเกือบ ๓ เดือน ปรากฏสถิติผลการด�ำเนิน
งานดังนี้ คือ มีผู้มาขอรับบริการรวมทั้งสิ้น ๗๑๔ เรื่อง   เฉลี่ยต่อแห่งต่อเดือนเท่ากับ ๒.๔๗ เรื่อง และพบว่า ปัญหาที่
ผู้เข้ารับการบริการให้ค�ำปรึกษามากที่สุด ๓ ล�ำดับ ได้แก่ ปัญหาพฤติกรรมของเด็ก ปัญหาทางกฎหมาย ปัญหาทางการเรียน
โดยปัญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีผู้มาขอรับค�ำปรึกษาส่วนใหญ่ คือ ปัญหาการใช้ยาเสพติด ปัญหาการคบเพื่อน และปัญหา
การใช้ชีวิตประจ�ำวัน( เช่น นอนตื่นสาย เที่ยวเตร่กลางคืน ขับขี่รถแข่ง ฯลฯ) ซึ่งปัญหาพฤติกรรมดังกล่าว หากได้รับการ
แก้ไขตั้งแต่เบื้องต้นจะส่งผลให้ลดปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสอดคล้อง
กับข้อมูลที่ได้จากการตรวจทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๖๒๕๕๗ พบว่า เด็กและเยาวชนก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะมีปัญหาพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การออก
เที่ยวเตร่กลางคืน การคบเพื่อนไม่ดี การขับขี่รถแข่ง การติดเกม ฯลฯ ซึ่งบิดา มารดา ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่จะยังขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสม จึงน�ำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้น รบกวนความสงบสุขในครอบครัวและ
สังคม จึงเป็นสัญญาณที่ดีของครอบครัวไทยที่ตระหนักถึงปัญหา และ ให้ความใส่ใจกับการแก้ไขปัญหาของเด็กตั้งแต่
เริ่มแรก ในการเข้ามาขอรับบริการค�ำปรึกษาที่คลินิก อีกทั้ง มีข้อสังเกตว่า ปัญหาทางกฎหมายนับเป็นปัญหาล�ำดับรองลงมา
ที่มีผู้ขอรับบริการ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีภารกิจโดยตรงในการให้บริการเพื่อจะได้ขยายผลและพัฒนาการให้บริการทาง
กฎหมายให้ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของประชาชน
เมื่อมีผู้มาขอรับบริการ คลินิกให้ค�ำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่นจะให้บริการสอดคล้องตามสภาพปัญหาหรือ
ความต้องการ ได้แก่ การให้ค�ำปรึกษาโดยใช้การให้ค�ำปรึกษารายบุคคล ให้ค�ำปรึกษาครอบครัว การบริการประเมินและ
ทดสอบทางจิตวิทยา การจัดกิจกรรมบ�ำบัดฟืน้ ฟู การเสริมทักษะชีวติ การให้คำ� แนะน�ำทางกฎหมาย และการประสานงาน
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๔๘
นอกจากนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ยังได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลินิกให้ค�ำปรึกษา
เด็กและครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและมาขอรับบริการได้ทุกแห่งทั่วประเทศ จึงได้มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การให้บริการของคลินิกในหลายช่องทาง เช่น การออกสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ การน�ำเรื่องเข้าสู่การ
ประชุมระดับจังหวัด การลงพื้นที่ในโรงเรียน ชุมชน  การจัดท�ำสื่อต่าง ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
การเปิดสถานแรกรับ
สถานแรกรับเป็นสถานที่ส�ำหรับควบคุมตัวเด็กและเยาวชนระหว่างพิจารณาคดีซึ่งอยู่ใต้ก�ำกับของสถานพินิจฯ
ในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท�ำผิดเมื่อถูกด�ำเนินคดีและศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ศาลจะมีค�ำสั่งให้ควบคุมตัวที่
สถานแรกรับ ซึง่ ปัจจุบนั ทัว่ ประเทศ มีสถานพินจิ ฯครบ ๗๗ จังหวัด แต่มสี ถานพินจิ ฯ เพียง ๓๓ จังหวัด ทีม่ สี ถานแรกรับส�ำหรับ
ควบคุมเด็ก ส�ำหรับสถานพินิจอีก ๔๔ จังหวัด ได้เปิดท�ำการด้วยการเช่าอาคารพานิชย์เป็นสถานที่ท�ำการแต่ไม่มีสถาน
ควบคุมตัวเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชนใน ๔๔ จังหวัดนี้ เมื่อศาลสั่งควบคุมตัวต้องน�ำไปฝากยังสถานพินิจฯ อื่นที่มี
สถานแรกรับ จึงเป็นความไม่สะดวกของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมบุตรหลานต่างภูมิล�ำเนา กรมพินิจฯ จึงมี
นโยบายให้เปิดสถานแรกรับในสถานพินจิ ให้ครบทุกจังหวัดทัว่ ประเทศเพือ่ ให้บริการประชาชนอย่างอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
เป็นการอ�ำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล�้ำตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยในปี ๒๕๕๘ (มกราคม มีนาคม ๒๕๕๘) ได้เปิดท�ำการจ�ำนวน ๙ จังหวัด คือ บึงกาฬ แม่ฮ่องสอน กระบี่ พะเยา พัทลุง แพร่ มุกดาหาร สมุทรสาคร
หนองคาย และจะได้เปิดเพิ่มในจังหวัดอื่นๆต่อไป ส�ำหรับจังหวัดที่มีความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ในระยะยาว กรมพินิจฯ
มีแผนก่อสร้าง ๓ ปี ส�ำหรับก่อสร้างอาคารสถานพินจิ ฯ พร้อมสถานควบคุมตัวเด็กเพือ่ เปิดท�ำการเป็นสถานแรกรับแบบถาวร
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๐ แห่ง ปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๗ แห่ง ปี ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๘ แห่ง
ด้านที่ ๒ นโยบายพัฒนาพฤตินิสัยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดและการป้องกันการกระท�ำผิด
การป้องกันการกระท�ำผิดด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกัน
ปั ญ หาพฤติ ก รรมและการกระท� ำ ความผิ ด ของเด็ ก และเยาวชนด้ ว ยโครงการหนึ่ ง สถานพิ นิ จ ฯหนึ่ ง สถานศึ ก ษาและ
เครือข่ายชุมชน โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ๗๗ แห่ง ด�ำเนินกิจกรรมเชิงป้องกันร่วมกับ
สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๗๗ โรงเรียน และได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยภายหลังการด�ำเนินโครงการ ก่อให้เกิดประสิทธิผล ทั้งต่อตัวเด็กและเยาวชนเอง ผู้ปกครอง
และสถานศึกษาโดยเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและแนวทางในการป้องกันตนเองจากความเสี่ยง
ต่างๆ ได้ มีทักษะชีวิตในการแก้ไขปัญหาเพิ่มมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นและเหมาะสม
ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของบุตรหลาน
แสดงให้เห็นว่าภาคส่วนอื่นในสังคมเริ่มเห็นความส�ำคัญและสนับสนุนการป้องกันการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน
มากขึ้นเพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมในปีที่ ๒ มีความเข้มแข็งครอบคลุมและต่อเนื่อง กรมพินิจฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากสถานศึกษาไปยังองค์กรเครือข่ายในชุมชนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการป้องกันโดยได้มีการจัดประชุมกับเครือข่าย รวมทั้งรณรงค์สร้างความ
ตระหนักถึงความส�ำคัญด้านการป้องกันปัญหาการกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด
และร่วมจัดกิจกรรมเชิงป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำผิดของเด็กในโรงเรียนตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนในการดูแลตนเองไม่ให้เสี่ยงต่อการกระท�ำผิด รวมทั้ง
เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจผู้ปกครองในการดูแลเด็กและเยาวชนของตนเอง โดยผลิตสื่อ ๓ เรื่อง คือ การ์ตูนแอนิเมชั่น
ให้ความรู้ส�ำหรับเด็กและเยาวชน ๕ ตอน ละครส�ำหรับผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตรหลาน จ�ำนวน ๔ ตอน และสารคดีกึ่ง
ละครสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำงานเชิงป้องกัน
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ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระดับประเทศเพื่อเผยแพร่สร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการ
ป้องกันและดูแลเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โดยได้จัดท�ำบันทึกเทปสัมภาษณ์ในหัวข้อ “ทิศทางการด�ำเนินงานร่วมกัน
เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท�ำความผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ จ�ำนวน
๕ ท่าน จาก ๕ หน่วยงานที่ด�ำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนน�ำโดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
หัวหน้ากลุม่ ภารกิจด้านพัฒนาพฤตินสิ ยั นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการส�ำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ดร. วัฒนาพร ระงับทุกข์
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายศิริชัย มานะชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และนายวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยบันทึกเทปเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ เทปดังกล่าวจะออกรายการ “รูเ้ รือ่ งเมืองไทย” ทางสถานีวทิ ยุและโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เวลา ๐๙.๑๐-๐๙.๓๕ น.
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๕๐

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
ด้านการพัฒนากฎหมาย

๑. ร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้อง
คดีอาญา พ.ศ. .... และให้ส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยร่างพระราชบัญญัติมีหลักการคือ สนับสนุนให้ผู้ต้องหาและผู้เสียหายได้รับ
การไกล่เกลี่ย เพื่อให้ผู้ต้องหามีโอกาสแสดงความส�ำนึกในการกระท�ำและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นอันจะ
เป็นการน�ำไปสู่การยอมความและการยุติคดีด้วยความสมานฉันท์ และมีการชะลอการฟ้อง และน�ำวิธีการคุมประพฤติ
มาใช้เพื่อให้ผู้ต้องหาได้มีโอกาสแก้ไขความผิดของตนโดย  ไม่มีมลทินติดตัวอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา ผู้เสียหาย และ
สังคมมากกว่าการด�ำเนินการให้มีการพิจารณาลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีจ�ำคุกไม่เกินห้าปีมีหลายแสนคดี ซึ่งอยู่ในข่าย
การไกล่เกลี่ยและชะลอฟ้อง ซึ่งจะท�ำให้คดีส่วนใหญ่ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องน�ำคดีขึ้นสู่ศาล อันจะเป็นการลดปริมาณคดี
ขึน้ สูศ่ าล และลดงบประมาณในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ ในส่วนของการพัฒนาพฤตินสิ ยั โดยกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ
หลายพันล้านบาทต่อปี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของคู่กรณีทั้งในส่วนค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล เป็นต้น
ทั้งนี้ มาตรการแทนการฟ้องเป็นกฎหมายที่จะลดความเหลื่อมล�้ำ  เนื่องจากท�ำให้ผู้มีฐานะด้อยกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน
การต่อสู้คดี แต่สามารถมีการชดใช้เยียวยาความเสียหายกันด้วยความสมัครใจและสมานฉันท์ และมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลในหลายขั้นตอน ท�ำให้กระบวนการดังกล่าวเกิดความชอบธรรม ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็น
ไปตามแผนก�ำหนดการเสนอกฎหมายของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ขณะนี้ร่างกฎหมายอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
๒. ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่ า งกฎหมายนี้ ไ ด้ เ สนอตั้ ง แต่ ปี ๒๕๕๐ โดยกระทรวงยุติธ รรมและส�ำนักงานอัยการสูงสุด และส�ำนัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยแล้วแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาลและยุบสภาหลายครั้งท�ำให้ร่างกฎหมายค้างการพิจารณา จึงจ�ำเป็นต้องเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวในรัฐบาลนี้
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวง
ยุ ติ ธ รรมเสนอและให้ ส ่ ง ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าตรวจพิ จ ารณาแล้ ว ส่ ง ให้ ค ณะกรรมการประสานงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปสาระส�ำคัญเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายที่
สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือ
ซึ่ ง กั น และกั น ในเรื่ อ งทางอาญาของภู มิ ภ าคอาเซี ย นที่ ป ระเทศไทยเป็ น ภาคี เช่ น ก� ำ หนดเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้ มี อ� ำ นาจด� ำ เนิ น
การตามค� ำ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ จากต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น ไปด้ ว ยความคล่ อ งตั ว และ
กว้ า งขวางมากขึ้ น และเป็ น เอกภาพการให้ ผู ้ ป ระสานงานกลางมี อ� ำ นาจส่ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การกระท� ำ ความผิ ด
ไปให้ต่างประเทศ แม้ประเทศนั้นยังมิได้ร้องขอการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด�ำเนินการตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม
กระบวนการค้นอายัดหรือยึดทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ชั้นที่สุดในการริบทรัพย์สินหรือในการบังคับบุคคลให้ช�ำระเงิน
แทนการริบทรัพย์สินแก้ไขเพิ่มเติมการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังให้ครอบคลุมถึงการโอนบุคคลซึ่งถูกคุมขังเพื่อช่วยเหลือ
ในการด�ำเนินคดีทั้งชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาลก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลซึ่งถูกควบคุมโดยประเทศผู้ร้องขอหรือประเทศ
ที่สามเดินทางผ่านประเทศไทยการก�ำหนดให้ถือว่าบรรดาพยานหลักฐานเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตาม
พระราชบัญญัตินี้เป็นพยานหลักฐานและเอกสารที่ได้มาโดยชอบ เป็นต้น  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปตามแผน
ก�ำหนดการเสนอกฎหมายของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม โดยขณะนีอ้ ยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในปัจจุบันสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ประมวลกฎหมายอาญาที่ได้ถูก
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาเกือบหกทศวรรษ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับมุมมองทางสังคมและนโยบายทาง
อาญาของประเทศ และนโยบายทางอาญาสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทษตามมาตรา ๑๘ ซึ่งบัญญัติโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำ
ความผิดได้ไว้เพียง ๕ ลักษณะ ส่งผลให้ศาลไม่สามารถน�ำโทษหรือมาตรการอื่นทางอาญานอกเหนือจากที่กฎหมายบัญญัติ
มาบังคับใช้ได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับผู้กระท�ำความผิดได้เหมาะสมกับการกระท�ำ  และหาก
เปรียบเทียบกับกฎหมายของต่างประเทศพบว่า ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับโทษให้อ�ำนาจศาลในการก�ำหนดโทษได้หลาย
ประเภทนอกเหนือจากโทษจ�ำคุก และปรับ ซึ่งควรน�ำมาบัญญัติเพิ่มไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว ส�ำนักงานกิจการยุติธรรมจึงร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนิน
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายอาญา : ภาค ๑ บทบัญญัติทั่วไป โดยมีข้อเสนอในเชิงนวัตกรรมด้านการพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดสภาพบังคับตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อตอบโจทย์ให้ศาล
สามารถมีดุลพินิจในการเลือกใช้โทษทางอาญาให้เหมาะสมกับผู้กระท�ำความผิด โดยการเพิ่มทางเลือกให้แก่ศาลในการ
พิพากษาลงโทษ และด�ำเนินการเพื่อน�ำไปสู่การฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระท�ำความผิดได้อย่างหลากหลาย มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกับนานาอารยประเทศ และได้จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีหลักการส�ำคัญ คือ
๑. ก�ำหนดมาตรการการลงโทษในชุมชนหรือการห้ามให้สิทธิบางประการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากโทษจ�ำคุก
ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษที่ยับยั้งหรือแก้ไขผู้กระท�ำความผิดเป็นหลัก
๒. ก�ำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหาย ซึ่งมีความแตกต่างจากการป้องกันสังคมจากบุคคล
อันตรายตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย
๓. ก�ำหนดมาตรการลงโทษนิติบุคคลซึ่งสามารถลงโทษได้มากกว่าโทษปรับ
๔. ก�ำหนดมาตรการในการริบทรัพย์ตามมูลค่า เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการริบทรัพย์ให้มากขึ้น
๕. ก�ำหนดบทบัญญัติในการลดโทษประหารชีวิตสองในสามให้เกิดความชัดเจน
๖. ก�ำหนดให้ศาลมีแนวทางในการใช้ดุลพินิจก�ำหนดโทษว่าข้อเท็จจริงใดบ้างที่ศาลควรน�ำมาค�ำนึงถึงในการใช้
ดุลพินิจก�ำหนดโทษ
๗. ก�ำหนดให้ศาลสามารถลดโทษให้แก่ผู้กระท�ำผิดได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งในกรณีที่ผู้กระท�ำความผิดสมานฉันท์กับ
ผู้เสียหาย
ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ....
ปัจจุบนั ขัน้ ตอนทางเอกสาร การท�ำนิตกิ รรมสัญญาการพิจารณาคดี การบังคับคดีของประเทศไทยมีเป็นจ�ำนวนมาก
มีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ผ่านกระบวนการตรวจสอบเอกสารอย่างรอบคอบ หลายขัน้ ตอน จึงท�ำให้เกิดภาระกับประชาชน
และหน่วยงานของรัฐ จึงเกิดแนวคิดการน�ำระบบโนตารีมาใช้ในในการรับรองเอกสารรับรองความถูกต้องทั้งในประเด็น
ข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิทธินิติกรรมสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องและท�ำนิติกรรมสัญญาในประเภท
ต่างๆ โดยโนตารีจะท�ำหลักฐานต่างๆ รับรองเอกสารใช้เป็นหลักฐานประกอบเนื้อหา รวบรวมรายละเอียดหลักฐาน
จากการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายและตรวจสอบข้อกฎหมายจนเห็นว่านิติกรรมที่คู่สัญญาท�ำนั้น
ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมายมี ผ ลสมบู ร ณ์ ส ามารถใช้ บั ง คั บ ได้ ร วมทั้ ง จะเป็ น ผู ้ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องคู ่ สั ญ ญาทั้ ง สองฝ่ า ย
และการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาด้วย โดยในปัจจุบันการท�ำนิติกรรมและธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ของนานา
อารยประเทศทั่วโลกได้มอบหมายให้ “โนตารี” เป็นผู้ด�ำเนินการ โดยมีองค์กรโนตารีระดับโลก คือ สมาพันธ์โนตารี
สากล  (Union Internationale du Notariat – UINL) มี ๘๖ ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคี
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๕๒

ส�ำนักงานกิจการยุติธรรมได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาวิชาชีพดังกล่าวให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จึงเริ่ม
ด�ำเนินยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิชาชีพโดยสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแรงขับดันให้เกิดแรงกระเพื่อมทางวิชาการ
ภายในประเทศ อาทิ การจัดท�ำโครงการศึกษาวิจัย การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศ รวมทั้ง
สร้างแรงขับเคลื่อนความร่วมมือภายนอกประเทศ อาทิ การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศ การเข้าพบ
หารือผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในวิเคราะห์ ทบทวน และเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุง รวมทั้งจัดท�ำหลักการ เหตุผล และความจ�ำเป็นในการตรากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ. ....
ภายใต้การด�ำเนินงานของคณะท�ำงานศึกษาและปรับปรุงร่างกฎหมายว่าด้วยโนตารี
ด้านที่เกี่ยวกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ๕ ด้าน
๑. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งในแผนฉบับนี้ได้ก�ำหนดโครงการ
แผนงานที่ส�ำคัญที่จะขับเคลื่อนให้งานยุติธรรมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยัง
สอดรับกับนโยบายกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะการอ�ำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ  ซึ่งในแผนได้ก�ำหนด
ให้แต่ละหน่วยงานมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน รวมถึงมีโครงการจัดตั้งและขยายเครือข่าย
ยุติธรรมสู่หมู่บ้านและชุมชน โดยจะคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย และฝึกอบรมผู้น�ำชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่นและประชาชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจในงานยุติธรรมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่  โดยเป็นการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย
ในส่วนของนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แผนแม่บทฯ ได้กำ� หนดให้มโี ครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
โดยจัดท�ำเครือ่ งมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
ของแผนแม่บทฯ จะมีการวัดและประเมินผลโดยจัดท�ำเป็นตัวชี้วัดการเข้าถึงความยุติธรรมและตัวชี้วัดหลักนิติธรรม
เพือ่ เป็นดัชนีชวี้ ดั ความคืบหน้าและความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามแผนแม่บทฯทัง้ ในระดับเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์
และระดับโครงการ
หากแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ สามารถขับเคลื่อนและเห็นผลเป็น
รูปธรรม จะส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหารงานยุติธรรมที่มีมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการ
ที่สะดวก รวดเร็ว  การเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกับต่างประเทศ
๒. ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และป้องกันการกระท�ำผิด โครงการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
ไม่ให้กระท�ำผิดซ�้ำ (คืนคนดีสู่สังคม)
โครงการคืนคนดีสู่สังคม เป็นโครงการที่กระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ส�ำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบ
ด�ำเนินการ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่พ้นโทษและผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษผู้ที่ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ และผ่านการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ๓ เดือน และเด็กและเยาวชนที่ได้รับสิทธิพักการฝึกอบรม  ให้มีงานท�ำ 
มีรายได้ ในช่วงแรกหลังจากพ้นโทษ โดยการจ้างงานบุคคลเหล่านั้นให้เข้าท�ำงานกับส่วนราชการ ได้แก่ กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๕๓

     โครงการคืนคนดีสู่สังคมเป็นโครงการน�ำร่องเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้สังคมได้เห็นถึงคุณค่า ศักยภาพ ของผู้ที่เคย
พลาดพลั้งกระท�ำความผิด   ความตั้งใจในการที่จะกลับตัวกลับใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยประกอบอาชีพสุจริต การให้
โอกาส การให้อภัย สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะน�ำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข  ในแต่ละปีโครงการฯ สามารถจ้าง
งานผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ โดยล่าสุดในปี.พ.ศ. ๒๕๕๗ มีการจ้างงานจ�ำนวน  ๗๐๐ คน
  หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๕๓ (คน) พ.ศ.๒๕๕๔ (คน) พ.ศ.๒๕๕๕ (คน) พ.ศ.๒๕๕๖ (คน) พ.ศ.๒๕๕๗ (คน)
กรมราชทัณฑ์
๗๖๑
๕๐๓
๒๓๕
๒๓๓
๒๓๔
กรมคุมประพฤติ
๙๐๐
๓๗๗
๓๖๓
๓๖๐
๒๘๕
กรมพินิจฯ
๓๐๕
๑๗๘
๒๖๐
๒๖๔
๑๘๗
สกธ.
   ๑
๐
๐
๐
๐
   
รวม
๑,๙๖๗
๑,๐๕๘
๘๕๘
๘๕๗
๗๐๖
(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของโครงการฯ แล้วจะเห็นว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิด
การกระจายรายได้ โดยคิดเฉลี่ยต่อคน คนละ ๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินงบประมาณที่น�ำไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
จ�ำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินค่าตอบแทนในการจ้างงานภายใต้โครงการคืนคนดีสู่
สังคมจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และส�ำนักงานบริหารโครงการ

ล�ำดับ
๑
๒
๓
๔

   หน่วยงาน  

กรมราชทัณฑ์
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจฯ
ส�ำนักงานบริหารโครงการ
                       รวม
  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗)

  จ�ำนวน
๑๓,๙๕๑,๕๑๕.๖๑
๑๓,๑๒๓,๑๒๙.๓๕
๙,๙๙๘,๕๖๕.๕๗
๕,๗๖๗,๒๑๑.๘๗
๔๒,๗๔๐,๔๒๒.๔๐

      นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนจ�ำนวน ๑๘ บริษัทในทั่วทุกภาคของประเทศไทย ที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายและช่วยเหลือ
เรื่องการจ้างงาน เพื่อให้ผู้ที่เคยพลาดพลั้งได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคม สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและ
ไม่อยากที่จะหวนกลับไปท�ำความผิดซ�้ำอีก ถือเป็นการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้
จ่ายในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง
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