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บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำา

1 คนดี 1 สำานักงาน 
โอกาส สู่ความหวังใหม่

อุทาหรณ์ก่อนทำาผิด 
เพราะรักจึงต้องบอก บอกก่อนที่ใครบางคนจะท�าผิด

บทความพิเศษ
โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน�าและขยาย

ผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญ

แผ่นดินพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563

Spirit จิตอาสา
อาสาสมคัรคมุประพฤตนิ�าความรู้จากการอบรม “จติอาสา 

904” มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสอดส่องติดตาม

ผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน

Probation around the World
บทบาทของผู้กระท�าผิดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในการใช้อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวั : กรณศีกึษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา
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	 สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารกรมคุมประพฤติ	เรามาพบกันอีกครั้งในฉบับที่	3/	2563	โดยฉบับนี้ 
จะเป็นเล่มสุดท้ายปลายปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 ฉบับนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไข 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 โดยเนื้อหาในเล่มจะมีบทความพิเศษเรื่องบทสัมภาษณ์พิเศษ 
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	2	ท่าน	เกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	บทความพิเศษ 
“โครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน”	 นอกจากนี้ภายในเล่มยังมีคอลัมน์อื่นๆ	 ท่ีน่าสนใจ	 อาทิ 
คอลัมน์	Spirit	จิตอาสา	ที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นเบ้า	เป็นแม่พิมพ์	คอลัมน์	Probation 
around	 The	 World	 เรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู ้กระท�าผิดในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวฯ	และคอลัมน์อื่นๆ	ที่น่าสนใจอีกภายในเล่ม	
	 ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ	 ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสาร 
กรมคุมประพฤติมาอย่างต่อเนื่อง	และพบกันใหม่ในฉบับปีงบประมาณหน้า

นายวีรพันธ์	พวงเพชร
บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษา                
นายวิตถวัลย์		สุนทรขจิต	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นางธารินี		แสงสว่าง	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นายชัยวัฒน์		ร่างเล็ก	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
พันต�ารวจโทมนตรี	บุณยโยธิน	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
บรรณาธิการบริหาร   
นายวีรพันธ์	พวงเพชร			 เลขานุการกรม	
บรรณาธิการ          
นางสาวจิราวรรณ	บุญญา	
กองบรรณาธิการ 
นางสุวิมล	ด�าสุวรรณ		 	 นางสาวณัฐกฤตา	น�าผล	
นางสาวศิริพร	เอกอนงค์		 นางเกศินี	สกุลทับ	

ฝ่ายภาพและกิจกรรม
นายณัฐ	คชประเสริฐ		 	
นางสาวเหมือนแพร	รุ่งเผ่าพันธุ์	
นางสาวสุกัลยา	นวลแก้ว	
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายผลิตสื่อและเผยแพร่
กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมคุมประพฤติ	
เจ้าของ                                     
กรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
ออกแบบ                                  
ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์	จ�ากัด

บทสัมภาษณ์พิเศษ
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  

แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 

เพื่อ “คืนคนดีสู่สังคม”

บทสัมภาษณ์พิเศษ
พันต�ารวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดี

กรมคุมประพฤติ แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 

เพื่อ “คืนคนดีสู่สังคม”

เร่ืองเล่าจากสวสัดกิารกรมคุมประพฤติ
กิจกรรมการจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ

กรมคุมประพฤติ / การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สมาชิก

มิถุนายน	-	กันยายน	2563	ปีที่	26	ฉบับที่	3/2563

สารบัญ
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เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

บทสัมภาษณ์พิเศษ

นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
แนวคิดในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
เพื่อ “ คืนคนดีสู่สังคม ”

          .องค์ประกอบส�ำคัญที่จะบ่งชี้ว่ำงำนคุมประพฤติประสบควำมส�ำเร็จ.

คือ. กำรท�ำให้ผู้กระท�ำผิดทุกกลุ่มที่อยู่ในควำมรับผิดชอบปฏิบัติตำมเงื่อนไข 

กำรคมุประพฤต.ิผู้กระท�ำผิดทีม่ปัีญหำทำงพฤตกิรรมและปัญหำกำรด�ำรงชีวติ 

ในสังคม. เม่ือเขำผ่ำนโปรแกรมกำรแก้ไขฟื้นฟูและกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย 

จิตใจ.วิธีคิดโดยกระบวนกำรคุมประพฤติรวมทั้งกำรได้รับกำรช่วยเหลือสงเครำะห์แล้วท�ำให้เขำสำมำรถจัดกำร 

กับปัญหำทั้งหลำยได้. รวมทั้งสำมำรถปรับเปลี่ยนอุปนิสัยจำกกำรพึ่งพำผู้อื่นเป็นผู้ท่ีสำมำรถพึ่งพำตนเองได ้

โดยกำรประกอบอำชีพที่สุจริตและมีรำยได้ที่สำมำรถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้.

	 นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังต้องสร้างหลักประกันให้ผู ้ที ่
ได้รับความเสียหายจากการก่ออาชญากรรม	 ตลอดจนชุมชน 
และสังคมเชื่อมั่นว่าสังคมปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม 
โดยผู้กระท�าผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ 
เพราะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู ้กระท�าผิดไม่ได้สร้าง 
ความเดือดร ้อนหรือท�าผิดกฎหมายบ้านเมืองซ�้าอีก 
ภาคประชาสังคมก็จะให ้การยอมรับและให ้โอกาส 
ผู้ที่เคยกระท�าผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม	
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	 อย่างไรก็ตาม	ในองค์ประกอบความส�าเรจ็ดงักล่าวข้างต้น 
จะบรรลุผลเป็นรูปธรรมได้	 กรมคุมประพฤติควรต้องมี
กลยทุธ์หรอืแนวทางการบรหิารปัจจยัทีส่�าคญัประการแรก 
คือ การปรับปรุงกระบวนงานควบคู ่ไปกับการน�า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช ้ เป ็นเคร่ืองมือส�าคัญใน 
กระบวนงานคุมประพฤติ	 ถึงแม้งานคุมประพฤติเป็น
งานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์ไปจัดการกับมนุษย์ด้วยกัน	
แต่ในภารกิจของกรมคุมประพฤติเป็นองค์กรท่ีต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย	 และภายใต้บริบทท่ีมีทั้งข้อจ�ากัดและโอกาส 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 อาจท�าให้กระบวนงานและระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	 ดังนั้นการพัฒนา
กระบวนงานใหม่และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ออกแบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งด้านคดี	 ด้านการแก้ไขฟื้นฟู 
ช่วยเหลอืสงเคราะห์	การควบคมุสอดส่องเฝ้าระวงัการฝ่าฝืนเงือ่นไขกฎหมาย
การคุมประพฤติ	การบริหารการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคม	ตลอดจน
การบูรณาการเชื่อมโยงและกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ประการที่สอง คือ 
การยกระดับการมีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติของภาคประชาสังคม 
ทุกรูปแบบ	 จากอดีตถึงปัจจุบัน	 กรมคุมประพฤติประสบความส�าเร็จ 
ในการบริหารการมีส่วนร่วมแบบเป็นทางการและแบบกึ่งทางการมาแล้ว	 
แต่ในอนาคตกรมคุมประพฤติควรเพิ่มการน�าภาคประชาสังคมเข้ามา 
มส่ีวนร่วมแบบไม่เป็นทางการด้วย	เช่น	การสร้างแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดช่องทาง
ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของผู้ที่ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ
ในระยะที่ใกล้เคียงผ่านสมาร์ทโฟน	และสามารถแจ้งเบาะแส
เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายการคุมประพฤติได	้
หรอืการจัดให้มคีรอบครวัต้นแบบผูก้ระท�าผดิทีก่ลบัตน 
เป็นคนดีเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู ้และท�าหน้าท่ี 
ช่วยเหลือครอบครัวอื่นๆ	 เป็นต้น	 และประการที่
สาม คือ การปรับขีดความสามารถของบุคลากร
การคุมประพฤติให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
โดยการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร
สามารถท�างานในรปูแบบใหม่บนพืน้ฐานองค์ความรู ้
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อสร้างความปลอดภัย 
ให้กับสังคม	
 ความส�าเร็จทั้งหลายที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นได้โดย 
ทุกคนในกรมคุมประพฤติเห็นเป้าหมายความส�าเร็จเป็น 
ภาพเดียวกัน แล้วร่วมมือกันบริหารปัจจัยดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่น
สู่ความส�าเร็จด้วยกัน...
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	 หน้าที่ที่ส�าคัญอย่างยิ่งของกรมคุมประพฤติ	 คือการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�าผิด เพ่ือ “คืนคนดีสู่สังคม”	 เป็นการคุมความประพฤติ 
ผู้กระท�าผิด	 โดยการควบคุมสอดส่อง	 พร้อมกับต้องท�าการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระท�าความผิด	
	 กรมคุมประพฤติจะมีกระบวนการในการแก้ไขฟื ้นฟู 
ผู้กระท�าผิดอย่างไรนั้น	 ตามหลักการต้องเป็นแบบ	 case	
by	 case	 เป็นการแก้ไขทางพฤติกรรมของผู้กระท�าผิด	 
โดยใช้หลกัการทางพฤตกิรรมศาสตร์	เจ้าหน้าทีผู่ป้ฎบิตังิาน
ในการแก้ไขฟื้นฟูจะต้องอาศัยหลักการทางด้านจิตวิทยา	 
ชวีวทิยา	กระบวนการทางกฎหมาย	และกระบวนการทางสังคม 
เข้ามาช่วยดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	 จุดส�าคัญท่ีสุดในการ 
แก้ไขฟื้นฟู	 คือ	 เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีข้อมูลทางพฤติกรรมของ 
ผู้กระท�าผิด	 ประวัติส่วนตัว	 หรือข้อมูลทางพฤตินิสัย	 เพื่อน�า 
ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไขให้ผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 
เดก็และเยาวชน	และผูท้ีไ่ด้รบัการพกัการลงโทษ	/	ลดวนัต้องโทษ 
กลับเป็นคนดีได้อย่างไร		

พันตำารวจโทมนตรี บุณยโยธิน
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 
แนวคิดในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
เพื่อ “ คืนคนดีสู่สังคม ”

. ถ้ำมองย้อนไปทฤษฎีที่เรำมองผู้กระท�ำผิดในประเทศไทยเรำมอง.2.รูปแบบ.คือ.1..ทฤษฎีแก้แค้น 

คือ.น�ำไปประหำร.2..ทฤษฎีแก้ไข.คือ.ศำลสั่งจ�ำคุกไม่ได้ประหำร.จะเข้ำสู่โหมดทฤษฎีแก้ไขทั้งหมดและเข้ำสู ่

กระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูก่อนออกมำสู่สังคม. ซึ่งจะมีหน่วยงำนท่ีส�ำคัญในกำรแก้ไขฟื้นฟู. คือ. กรมรำชทัณฑ์ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน.และกรมคุมประพฤติ..



07

	 จากการที่ได้ลงพื้นท่ีและศึกษาข้อมูลในเชิงปฏิบัติงานจริง 
ของส�านกังานคมุประพฤต	ิพบว่า	งานมสีองลกัษณะ	คอื	ประการแรก 
งานสืบเสาะและพินิจ	 งานตรวจพิสูจน์	 ซึ่งใช้เจ้าหน้าที่ในการ
ด�าเนินการ	 ประมาณ	 2	 ใน	 4	 ท�าให้ต้องใช้คนและเวลาไปกับ 
การจดัท�าส�านวนคด	ีโดยเฉพาะการสอบถามประวติัข้อมลูพืน้ฐาน
ของผู้กระท�าผิด	ประการที่สองงานสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ซึ่งใช้
เจ้าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการ	ประมาณ	1	ใน	4	ดงันัน้มีปรมิาณคดีที่
เข้าสูก่ระบวนการคมุประพฤตเิป็นจ�านวนมาก	ซ่ึงในปีงบประมาณ	
2562	กรมคมุประพฤตไิด้ด�าเนินการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	มากถงึ	
544,560	ราย	ท�าให้พนักงานคุมประพฤติ	1	คน	ต้องรับคดีมากถึง	
800	-	1,000	คดี	ดังนั้นการจะให้พนักงานคุมประพฤติดูแลแก้ไข 
ผู้กระท�าผิดแบบ	 case	 by	 case	 จึงเป็นไปได้ยากต้องอาศัย 
การแก้ไขแบบกลุ่ม	หรือ	อาจดู	case	by	case	บางเรื่องไป
 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไข 
 1. ลดกระบวนการในการค้นหาประวัติของผู้กระท�าผิด  
โดยจะต้องมกีารผลกัดนัให้มกีารตรวจสอบค้นหาข้อมลูโดยละเอยีด 
ในกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้น	 กล่าวคือในชั้นพนักงานสอบสวน	
อัยการ	 และศาล	 หรือจากกรมราชทัณฑ์	 กรมพินิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชน	เพือ่เป็นการลดข้ันตอนการท�างานในด้านน้ี	จะได้ 
ลดปริมาณเจ้าหน้าที่ลงเพื่อให้มาท�างานด้านการแก้ไขฟื้นฟู		
 2. น�าข้อมูลถิ่นที่อยู ่อาศัยของผู ้ถูกคุมประพฤติมาลง 
ในระบบภูมิสารสนเทศของกรมคุมประพฤติ (GIS) หรือมาลง
ในแผนที่	และน�าข้อมูลเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	พนักงาน
คุมประพฤติ	 ผู ้ช่วยเจ้าหน้าที่ต่างๆ	 อาสาสมัครคุมประพฤติ	 
มาลงร่วมอยู ่ในแผนที่ด้วย	 เพื่อการบริหารงานในการเข้าถึง 
ผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อให้การแก้ไขฟื้นฟู	 มีประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผล	รวดเร็ว	ประหยัดเวลา

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3/2563
มิถุนายน - กันยายน 2563
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โดย : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

บทความพิเศษ

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำา
และขยายผลการแก้ ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม. ได้ก�ำหนดนโยบำยเร่งด่วน

เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด. และกำรลดจ�ำนวน 

ผูต้้องขงัในเรอืนจ�ำรวมทัง้ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรลดจ�ำนวน

ผู้กระท�ำผิดที่จะเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม. และส่งเสริมกำรคืนคนดี 

สู่สังคม.เพื่อลดกำรกลับมำกระท�ำผิดซ�้ำของกลุ่มคนเหล่ำนั้น

	 กรมคมุประพฤต	ิในฐานะหน่วยงานหลกั	ในการคุมประพฤตผู้ิกระท�าผดิ 
จึงรับนโยบายดังกล่าวมาด�าเนินงาน	 โดยมุ่งเน้นการลดจ�านวนผู้กระท�าผิด
เก่ียวกับคดียาเสพติดที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 โดยบูรณาการร่วม
กับภาคีเครือข่าย	 จัดให้มีการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจใน 
รูปแบบค่าย	“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”	ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ภายใต้ 
การบ�าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิในรูปแบบค่ายปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
ในจังหวัดนครสวรรค์	พิษณุโลก	สุโขทัย	ตาก	และพิจิตร
	 จากผลการด�าเนินงานค่าย“ศนูย์ขวัญแผ่นดนิ”	มผีูก้ระท�าผดิทีเ่กีย่วข้อง
กับยาเสพติดและเข้าค่ายฯ	ดังกล่าว	จ�านวน	671	คน	เป็นเพศชาย	จ�านวน	
620	คน	ร้อยละ	92.40	 เพศหญิง	จ�านวน	51	ราย	ร้อยละ7.60	ส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง	 18	 -	 36	 ปี	 ร้อยละ	 62.46	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 คือ 
ประถมศกึษา	ร้อยละ	39.85	และพบว่ากว่าก่ึงหน่ึงมีอาชีพรับจ้างท่ัวไป	ส�าหรับ

เหตุผลที่ เข ้าร ่วมค่ายศูนย์ขวัญฯ 
พบว ่าจะสมัครใจเข ้าร ่วมเองถึง 
ร้อยละ	42.62	รองลงมาเป็นผู้ถูกคุม 
ความประพฤตทิีส่�านกังานคมุประพฤต ิ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฯ	 คิดเป็น
ร้อยละ	 31.30	 เป็นต้น	 เม่ือสิ้นสุด 
โครงการฯและได ้มีการติดตาม 
ผู้ผ่านการเข้าค่ายฯ	 เบื้องต้น	พบว่า
มกีารกลบัมากระท�าผดิซ�า้/เก่ียวข้อง
กับยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ	 17.13	
และเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาในป	ี
2558	-	2561	ที่ได้มีการด�าเนินงาน
ค่าย	“ศนูย์ขวญัแผ่นดิน”	ทีมี่ร้อยละ
การกลับมากระท�าผิดซ�้า/เก่ียวข้อง
กับยาเสพติดคือร ้อยละ	 37.99 
พบว่ามีสัดส่วนที่ลดลง	
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	 จากข้อมูลดังกล่าวฯ	แสดงให้เห็นว่า	การด�าเนินงานค่าย	 
“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”	 มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง 
นโยบายรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยติุธรรม	ในการลดการกลบัมา 
กระท�าผิดซ�้าได้ในระดับหนึ่ง	อย่างไรก็ตามเพื่อจะใหก้ารแก้ไข 
ปัญหาผู้กระท�าผิดเป็นไปเต็มรูปแบบหรือครบกระบวนการ 
ด้วยการช่วยเหลือ	พัฒนาคณุภาพชวีติ	ซ่ึงวธิกีารช่วยเหลอืวธิหีนึง่ 
คอืการช่วยเหลือเรือ่งการฝึกอาชีพ/มงีานท�า	ซึง่สอดคล้องกับ 
ความต้องการให้ช่วยเหลอืของผูท้ีผ่่านค่าย	“ศนูย์ขวญัแผ่นดนิ” 
ที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน/ช่วยเหลือด้านนี ้
ในสัดส่วนที่สูงกว่าด้านอื่นๆ	คิดเป็นร้อยละ	56.16

ปี 2558 - 2561
ผู้ผ่านการติดตาม 3,798 ราย

ภาพรวม สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตาก นครสวรรค์

เกี่ยวข้องยาเสพติด
(37.99%)

เกี่ยวข้องยาเสพติด
(17.13%)

เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติด (62.01%)

เลิกเกี่ยวข้องยาเสพติด (82.87%)

ปี 2563
ผู้ผ่านการติดตาม 286 ราย

 ผลการติดตามโดยรวมของผู้ที่ผ่านค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” พบว่า 
  ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น	 น�้าหนักเพ่ิมขึ้น	 แข็งแรงขึ้น	 ไม่ทรุดโทรมเหมือนก่อนที่จะเข้าค่ายฯ 
	 	 ส่วนหนึ่งมาจากการหยุด/ห่างการใช้ยาเสพติดในช่วงที่อยู่ในค่ายฯ
  ด้านการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น	เช่น	พูดจาสุภาพไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว	มีเหตุผล	 
	 	 อารมณ์เย็น	มีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานบ้านงานเรือน	นอกจากนี้คนในครอบครัวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
	 	 ในค่ายฯ	ก็มีความเข้าใจลูกหลานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น
  ด้านความสัมพันธ์ในชุมชนดีข้ึน	 ชุมชนมีความไว้ใจ/เช่ือใจผู้ท่ีผ่านค่ายฯมากข้ึน	 เห็นได้จากคนในชุมชน 
	 	 เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครและเข้าร่วมจิตอาสาต่างๆ	ที่จะช่วยเหลือให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ได้กลับเนื้อ 
	 	 กลับตัวเป็นคนดีต่อไป	เช่น	เยาวชนอาสา	ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	อาสาสมัคร	ทหารพราน	เป็นต้น
  ในส่วนของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ก็พร้อมจะบูรณาการให้พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ/อยูอ่าศัย/ 
	 	 ด�ารงชีวิต	มีความสงบสุข	ปลอดภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

1,443 ราย

49 ราย

1

2

3

4

2,355 ราย

237 ราย

56.16% 42.11% 41.46% 46.15% 40.91% 65.44%

การต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพ/ฝึกอาชีพ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3/2563
มิถุนายน - กันยายน 2563
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Spirit จิตอาสา
โดย : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

. “จิตอำสำ”.คือ.จติแห่งกำรให้ควำมดงีำมท้ังปวงแก่เพ่ือนมนุษย์โดยเตม็ใจ 

สมัครใจ.อิ่มใจ.ซำบซึ้งใจ.และที่พร้อมจะเสียสละเวลำ.แรงกำย.แรงสติปัญญำ.

เพื่อสำธำรณประโยชน์ในกำรท�ำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้อื่น 

โดยไม่หวังผลตอบแทน. และมีควำมสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น. เฉกเช่นเดียวกับ

อำสำสมคัรคมุประพฤตทิีท่�ำงำนด้วยใจ.ด้วยควำมเสยีสละ.ท�ำหน้ำทีช่่วยเหลอื

พนักงำนคมุประพฤติในกำรออกสอดส่องตดิตำมดูแลผูถ้กูคุมควำมประพฤติ

ในชุมชนให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรคุมประพฤติด้วยดี.

	 วารสารคุมประพฤติฉบับนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาสาสมัครคุมประพฤติท่านหนึ่ง
ที่มีจิตเป็นอาสา	ท�างานช่วยเหลือสังคม	ท่านจะมาเล่าถึงประสบการณ์การมีส่วนร่วม
ในงานคุมประพฤติ	และการมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติกับ
กรมคุมประพฤติ	ท่านคือ	นางอนงค์	อามีน	อายุ	59	ปี	อาสาสมัครคุมประพฤติ	สังกัด
ส�านกังานคุมประพฤติกรงุเทพมหานคร	2	ท่านเคยได้รบัรางวลัอาสาสมคัรคมุประพฤติ 
ดีเด่น	เมื่อปี	พ.ศ.	2557	และรางวัลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นแห่งชาติ	 
ในปี	พ.ศ.	2559	นอกจากนี	้ท่านยงัได้เข้าร่วมโครงการ	“จติอาสาพระราชทาน	904	วปร.”	
และเข้าร่วมอบรม	“หลกัสตูรหลกัประจ�า”	รุน่ที	่2/61	“เป็นเบ้า	เป็นแม่พมิพ์"	เพือ่น�า 
ความรู ้ที่ ได ้ไปขยายผลต่อให้คนในชุมชนและผู ้ถูกคุมความประพฤติที่อยู ่ ใน 
ความดแูล	ได้รบัรูถ้งึการสร้างจติส�านกึในความรกัชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัรย์ิ	ตลอดจน 
การด�าเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

ที่มาของการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติกับกรมคุมประพฤติ

	 จุดเร่ิมต้นในการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ	 เดิมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าชุมชน	(อสม.)	กรุงเทพมหานคร	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(กระทรวง
มหาดไทย)	เมื่อมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติ	เมื่อปี	พ.ศ.	2550	ได้สมัคร
เป็นสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน	และมาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเต็มตัว	 เมื่อปี 
พ.ศ.	 2555	 ในสังกัดส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร	 2	 โดยท�าหน้าที่เป็น 
ผู ้ช ่วยเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารญาติมาประกันตัวผู ้ต ้องหาหลังจากขึ้นศาลแล้ว 
น�าเลขทะเบยีนกรอกเอกสารท�าเร่ืองประกนัตัว	นอกจากนีย้งัลงพ้ืนทีรั่บรายงานตวัทีจ่ดุ 
พื้นที่ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา	 (ศูนย์ยุติธรรมชุมชน)	 แขวงพลับพลา	 เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพมหานคร	 ประมาณเดือนละสองถึงสามคร้ัง	 และออกเยี่ยมดูแลสอดส่อง 
ผู้กระท�าผดิในชมุชน	ในการลงพืน้ทีม่ีส่วนช่วยเหลือแนะน�าเรือ่งการฝึกงาน	การอบรม
และสอนฝึกอาชีพให้แก่ผู้กระท�าผิดได้ฝึกอาชีพกับส�านักงานเขต	 เช่น	 การสอนตัดผม 
สุภาพบุรุษ/สตรี	 การท�าเบเกอรี่	 การสอนตัดเสื้อสตรี	 และการซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ 
เมื่อผู้กระท�าผิดจบหลักสูตรสามารถน�าความรู้ที่เรียนไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได้

อาสาสมัครคุมประพฤตินำาความรู้จากการอบรม “จิตอาสา 904”
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสอดส่องติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน
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หลงัจากเป็นอาสาสมคัรคมุประพฤติเคยเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรจิตอาสา

บ้างหรือไม่ 

	 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสา	 904	 หลักสูตรหลักประจ�ารุ ่นที่	 2/61 
“เป็นเบ้า		เป็นแม่พมิพ์”	ก�าลงัพล	กอ.รมน.	กทม.	เมือ่วนัองัคารท่ี	24	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2563	
ณ	ห้องรตันโกสนิทร์	ชัน้	1	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร	ในหลักสูตรได้รับการอบรม 
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ	 การปลูกฝังความมีวินัย	 การท�าหน้าที่เป็นแกนหลัก 
ของประชาชนจิตอาสา	 การสร้างจิตส�านึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน 
การท�าประโยชน์ต่อสงัคมส่วนร่วม	การปฏบิติัตนเป็นตัวอย่างทีดี่	การท�าหน้าทีป่ลูกฝัง 
ทัศนคติท่ีดีให้แก่เยาวชน	 และการท�างานบูรณาการโครงการจิตอาสาฯ	 ร่วมกับ 
ส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นท่ี	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน	 ซึ่งการอบรม 
ในหลักสูตรนี้สามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและท�าให้ 
การท�างานเพื่อช่วยเหลือชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น			

มีการน�าความรู้จากการอบรมหลักสูตรโครงการจิตอาสาไปประยุกต์

ใช้ในงานอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ

อย่างไร

	 หลังจากการผ่านอบรมหลักสูตรจิตอาสา	904	หลักสูตรหลักประจ�า	“เป็นเบ้า	
เป็นแม่พิมพ์”	 ให้รักสามัคคีปองดอง	 รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์	 เป็นจิตอาสา 
การปลกูจติส�านกึให้ท�าแต่ความดพีร้อมกบัเสรมิสร้างความรกัเผ่ือแผ่มจิีตเมตตาต่อกนั	
เอาความรู้ที่ได้อบรมมาปรับใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ	 ด้วยการพูดคุยสอนให้เขา 
ได้ตระหนักรู้ถึงการหลงไปในทางท่ีผิดโดยการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
ไม่ว่าทางใดๆ	 และใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนมาท�ากิจกรรม
ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่ามากกว่าที่จะไปเสียอนาคตกับยาเสพติด	 เช่น 
การท�ากิจกรรมบริการสังคม	ได้แก่	การท�าความสะอาด	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัด	
โรงเรยีน	หรอืด้านจราจรและสถานทีต่่างๆ		เพือ่ให้ผูถ้กูคมุความประพฤตเิกดิจติส�านกึ 
เห็นคุณค่าในตนเองที่ท�าประโยชน์เพื่อสังคม	นอกจากนี้ยังให้เขาได้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬา	 ฝึกอาชีพ	 และช่วยหางานให้ท�าเพื่อให้เขามีอาชีพมีรายได้	 ท�าให้ห่างไกลจาก 
ยาเสพติดและไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้า

รู้สึกอย่างไรที่อาสาสมัครคุมประพฤติมีส่วนร่วมในการคืนคนดีสู่สังคม

	 การทีไ่ด้มาเป็นอาสาสมคัรคุมประพฤต	ิมคีวามรูส้กึภาคภมิูใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ 
ในการช่วยเหลือดูแลแก้ไขผู ้ถูกคุมความประพฤติให้กลับตนเป็นคนดีร่วมกับ 
กรมคมุประพฤต	ิรูส้กึอิม่ใจทีเ่หน็ผูถ้กูคมุความประพฤติซึง่เป็นเสมอืนลกูหลานในชมุชน 
ได้มีอาชีพมีรายได้	 ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งโดยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก 
สิ่ ง เหล ่า น้ีคือพลังใจท่ีจะท�าให ้มีก�าลั งกายพร ้อมจะช ่วยเหลือดูแลแก ้ ไข 
ผู้ถูกคุมความประพฤติต่อไป	เพื่อการคืนคนดีสู่สังคม
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1 คนดี 1 สำานักงาน
ข้อมูล : ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
เรียบเรียง : ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ

โอกาส สู่ความหวังใหม่

	 นายวสันต์	 (นามสมมติ)	 ผู ้ถูกคุมความประพฤติของส�านักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดสงขลา	 ท่ีได้รับโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม	่ หลังจากผ่านการ 
ฟื้นฟูฯ	ด้วยโปรแกรมอบรมต่างๆ	ที่ทางส�านักงานคุมประพฤติจัดไว้	แต่กว่า
นายวสันต์จะมาถึงจุดนี้ได้เขาต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตท่ีเขาคิดว่าหาทางออก 
ไม่ได้	จึงหันไปพึ่งยาเสพติด “ผมอายุ 22 ปี เกิดที่จังหวัดพัทลุง อาศัยอยู่กับ 
พ่อแม่ เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก็ไปท�างานรับจ้างกับ บริษัท พาสคอนกรีต 
จ�ากดั ซึง่ท�าเกีย่วกบัการผลติคอนกรตีผสมเสรจ็ รบัรายได้เดือนละ 8,200 บาท 
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาบริหารยุติธรรมได้เพียง 1 ปี ก็มาถูกต�ารวจจับ และถูกด�าเนินคดี 
ในข้อหาเสพยาเสพติดเสียก่อน” 
 จากเส้นทางชีวิตของนายวสันต์ที่ได้เริ่มเล่ามานั้น ดูท่าจะเป็นไปในทาง
ที่สวยงาม แต่อะไรคือสาเหตุที่ท�าให้เขาต้องมาถูกจับกุมด�าเนินคดี จนท�าให้
ชีวิตสะดุดไปช่วงหนึ่ง “ช่วงเวลานั้นเป็นจังหวะที่ผมมีปัญหาไม่เข้าใจกัน
กับพ่อแม่และคนรัก ปัญหาเข้ามากระทบหลายด้าน ท�าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาที่ตัวเองก่อขึ้นได้ ในจังหวะเดียวกันก็ได้มาคบหากับเพ่ือนท่ีเคยเรียน
สถาบนัเดยีวกนัในเมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต่อมาเพือ่นได้ชกัชวนให้ลอง 
เสพกญัชาและน�า้ต้มพืชกระท่อม ด้วยความเกรงใจ กลวัเพือ่นไม่ยอมรบัเข้ากลุม่ 

. ยำเสพติดไม่เคยให้ผลดีกับ

ใครไม่ว่ำจะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ.่

ผู ้ชำยหรือผู ้หญิง. ถ้ำได้ลอง

เข้ำไปข้องเกี่ยวด้วยแล้ว. ชีวิตก็

เหมือนตกอยู่ในเหวลึก.ยำกที่จะ

หำทำงออกได้. บำงคร้ังคิดผิด

ไปว่ำสิ่งท่ีตนกระท�ำอยู่นั้น. คือ

ทำงออกที่ดีของชีวิต. จึงเสพ

เพื่อลืมทุกข์. ในที่สุดกลำยเป็น 

ผูต้ดิสิง่เสพตดิเสยีเอง.ควำมทุกข์ 

จงึหนักเข้ำไปอกี.แต่ในควำมทกุข์ 

ย่อมมีทำงออกเสมอ. ถ้ำเพียง

ยอมให้โอกำสตัวเองได้เร่ิมต้น

ใหม่. สิ่งท่ีหวังไว้ย่อมเป็นไปได้

เสมอ

จึงได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยจะไปรวมกลุ ่มเสพกันที่ห ้อง 
พักอาศัยของเพ่ือน จนกระทั่งมา 
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ทีแรกคิดว่าการเข้ามาเป็น 
ผู ้ถูกคุมความประพฤติจะเป ็นที ่

ถู กรั ง เ กี ยจจาก เจ ้ าหน ้ าที่  ต ร งกั นข ้ าม 
กลับได้รับก�าลังใจ การให้ความช่วยเหลือ แนะน�า และ

ให้ค�าปรึกษาท่ีดีจากพนักงานคุมประพฤติ พร้อมทั้งยังได้เข้าอบรม
โปรแกรมพื้นฐาน ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่ก�าหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
ทุกคนต้องเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟู ในด้านการเห็นคุณค่าตนเอง การมี 
เป้าหมายชีวิต การตระหนักรู้ตนเองและการตระหนักรู้ปัจจัยเส่ียงท่ีทาง
ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาจัดให้  
 ความประทับใจและเป้าหมายชีวิตของวสันต์ ก็คือรู ้จักคุณค่า 
ของชีวิตตนเอง และมีการวางแผนอนาคตว่าจะท�าอะไรเมื่อพ้นการ 
คมุความประพฤตไิปแล้ว ซึง่ความต้องการสงูสุดกค็อื การเข้ารบัราชการ
ทหารหรือต�ารวจให้ได้ และวสันต์ยังฝากถึงผู้ถูกคุมความประพฤต ิ
ท่านอ่ืนว่าการคุมความประพฤตินั้นได้ให้โอกาสที่ดีแก่ท่าน อย่าได้ 
หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือบุคคลที่ติดยาเสพติดอีก 
เพราะการได้รับโอกาสท่ีดีไม่ได้มีเข้ามาในชีวิตมากนัก จงรักษาโอกาส 
ที่ได้มานั้นด้วยการไม่กลับไปท�าผิดอีก”
 และนี่คือเร่ืองราวของวสันต์ ชายที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่ก้าวพลาด
ผิดไป พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งด้วยการเดินหน้าท�าตาม 
เป้าหมายของชีวิตให้เกิดขึ้นจริง และให้ความผิดหนหลังคอยสอนใจ 
ตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าได้เข้าไปเฉียดใกล้กับยาเสพติด เพราะถ้าผิด 
อีกครั้งอาจไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับเขาอีกเลย

ถกูจบัได้ทีน่ัน่ ตอนนัน้รูส้กึเครยีดมาก กลวัว่าจะถกูด�าเนนิคดอีย่างไร? 
จะติดคุกหรือไม่? อนาคตที่วาดฝันไว้จะเป็นอย่างไร? กลัวพ่อแม่
และคนในครอบครัวจะเสียใจกับการกระท�าของตน คิดไปต่างๆ 
มากมาย จนกระทั่งศาลสั่งให้มาอยู่ในความดูแลของ 
ส� า นักงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสงขลา 
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around the World

โดย : นายสุภัทร์ ภู่พานิชเจริญกูล
กลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ
กองพัฒนาการคุมประพฤติ

บทบาทของผู้กระทำาผิด
ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว :
กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

. “อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตำมตัว”.(Electronic.Monitoring).

หรอื.“EM”.หมำยถงึ.อปุกรณ์รบัส่งสญัญำณอเิลก็ทรอนกิส์พร้อมกบั 

ชุดอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้ในกำรตดิตำมตวั.รวมถงึกำรตรวจสอบ 

ควำมเคลื่อนไหวหรือต�ำแหน่งของผู ้ถูกคุมประพฤติให้ปฏิบัติ 

ตำมเง่ือนไขทีศ่ำลหรอืเจ้ำพนกังำนผู้มอี�ำนำจสัง่.อำท.ิกำรห้ำมออก

หรือห้ำมเข้ำบริเวณที่ก�ำหนด. โดยอำจก�ำหนดช่วงเวลำด้วยก็ได้ 

ซึ่งจะด�ำเนินกำรควบคู่กับมำตรกำรแก้ไขฟื้นฟู.

	 ในปัจจุบันหน่วยงานด้านกระบวนการยติุธรรมทางอาญาในหลายประเทศ 
ทั่วโลกได้น�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	 (Electronic	Monitoring	 : 
EM)	มาใช้กบัผูก้ระท�าผดิแทนการจ�าคกุ	เพือ่ควบคมุพฤติกรรมของผูก้ระท�าผดิ 
และป้องกันการกระท�าผิดเงื่อนไขของผู ้ถูกคุมประพฤติ	 หรือผู ้ต้องขัง 
ตามค�าพิพากษาท่ีได้รับการปล่อยตัวก่อนครบก�าหนดโทษ	 ลดความแออัด 
ในเรือนจ�าและสถานที่ควบคุมตัวเด็กและเยาวชน	 ป้องกันสังคมจาก 
อาชญากรรมอันเกิดจากการกระท�าผิดซ�้า	 รวมทั้งท�าให้ทราบต�าแหน่ง 
ของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในกรณีที่จะหนีหรือจะหลบหนีได้ง่ายขึ้น	อย่างไรก็ดี 
แม้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 
มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	 แต่ค่าใช้จ่าย 
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวก็ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยก 
มาพิจารณาว่าฝ่ายใดควรจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย	 เช่น	 ก�าหนดให้รัฐ 
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	 หรือผู้กระท�าผิดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	
เป็นต้น
	 ในต่างประเทศนั้น	 มีการก�าหนดผู้รับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายในการใช ้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระท�าผิดที่แตกต่างกัน	 โดยอาจ

ก�าหนดให้เป็นภาระของผู้กระท�าผิด 
ฝ่ายเดียวหรือของรัฐหรือเป็นภาระ
ร่วมกนั	เมือ่ส�ารวจข้อมลูในภาพรวม 
พบว่า	 ประเทศท่ีเร่ิมมีการน�าระบบ 
ควบคุมตัวด้วยอุปกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ 
ติดตามตัวมาใช้เป็นระยะเวลาไม่นาน 
เช ่น	 สิงคโปร์	 หรือประเทศไทย 
รัฐจะเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช ้จ ่าย 
ในขณะท่ีประเทศทางแถบยุโรป
และสหรัฐอเมริกา	 ผู้กระท�าผิดที่ถูก
ก�าหนดเง่ือนไขให้สวมใส่อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย	 ซึ่งแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายแบบรายเดือนและรายวัน 
และในบางประเทศกไ็ด้มกีารก�าหนด
ลักษณะของค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป	
เช่น	 ประเทศเยอรมนี	 และประเทศ
ฝรั่งเศส	ที่จะก�าหนดให้คิดค่าใช้จ่าย
รวมค่าอุปกรณ์	ค่าติดตั้งและติดตาม	
ส ่วนในประเทศสวิสเซอร ์แลนด	์
สวีเดน	 ลักเซมเบอร์ก	 คิดค่าใช้จ่าย
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เฉพาะค ่าอุปกรณ์และค ่าติดตั้ ง 
ในขณะที่ประเทศฟินแลนด์จะคิด
ค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอุปกรณ์	 ทั้งนี ้
ค่าใช้จ่ายของประเทศต่างๆ	 มีอัตรา 
ที่แตกต ่างกันไป	 โดยเฉลี่ยแล ้ว 
ผูก้ระท�าความผดิอาจต้องรบัผดิชอบ
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่	 94	 -	 1,652	 บาท
ต่อวัน
	 นอกจากนี้ 	 อัตราค่าใช ้จ ่าย
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ตดิตามตวัยงัขึน้อยูก่บัเทคโนโลยขีอง
อุปกรณ์ด้วย	ซึ่งเทคโนโลยีที่น�ามาใช้
กบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวั	
แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะใหญ่	ได้แก่
 1. แบบ    RF    (Radio  Frequency 
Identification : RFID) ใช  ้
คลื่นความถี่วิทยุในการท�างาน	 โดย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
ทีใ่ช้เทคโนโลยรีปูแบบนี	้จะใช้ร่วมกบั 
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ	 (Base	
Unit)	 ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณสถานที่
ค วบ คุม เพื่ อ ระบุ ต� าแหน ่ งของ 
ผู้กระท�าผิดในระยะที่สัญญาณวิทยุ
ครอบคลุม	 เทคโนโลยีแบบ	 RF 
จงึมคีวามเหมาะสมกบัการใช้อปุกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในกรณ ี
ที่ก�าหนดเงื่อนไขให ้ผู ้กระท�าผิด 
อยู่ภายในสถานท่ีหรือพ้ืนที่ควบคุม	
เช่น	ให้อยู่ภายในที่พักอาศัย	
 2 .  แบบ GPS (Global 
Positioning System)	ใช้สัญญาณ
ดาวเทียมในการระบุต�าแหน่ง	 โดย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
ทีใ่ช้เทคโนโลยรีปูแบบนี	้จะรบัข้อมลู
พิกัดต�าแหน่ง	 GPS	 จากสัญญาณ
ดาวเทียม	 ซึ่งสามารถระบุต�าแหน่ง
ที่อยู ่และติดตามการเคลื่อนท่ีของ 

ผู้กระท�าผิดท่ีสวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวได้ตลอดเวลาหรือใน
ช่วงเวลาที่ก�าหนดเงื่อนไขไว้
	 ส�าหรับประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้มีการก�าหนดค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป
ขึน้อยูก่บับทบญัญติัของกฎหมายทีแ่ต่ละมลรฐัจะก�าหนด	โดยอาจจะก�าหนด
ให้รัฐช่วยรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน	 และผู้กระท�าผิดรับผิดชอบบางส่วน 
โดยเกณฑ์ในการก�าหนดว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าใดนัน้	อาจจะมกีารก�าหนดใน
อัตราที่ชัดเจนแน่นอนหรือผันแปรไปตามรายได้ของผู้กระท�าผิด	 นอกจากนี้	
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ติดตามตัว	ยงัมคีวามแตกต่าง
กันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้	 ซึ่งเทคโนโลยีแบบ	Passive	ที่ใช้	GPS	ติดตาม
ต�าแหน่งของผู้กระท�าผิดแบบไม่	Real	time	และแบบคลื่นความถี่วิทยุ	(RF)	
มีค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด	 บางมลรัฐที่รัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 และ 
บางมลรัฐก�าหนดให้ผู้กระท�าผิดมีส่วนในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย	 โดย
อาจรับผดิชอบเฉพาะค่าอปุกรณ์	หรือค่าอปุกรณ์รวมค่าติดตัง้และค่าตดิตาม	 
หรือเฉพาะค่าอุปกรณ์และค่าติดต้ัง	 ส�าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
ด�าเนินการ	 อาจมีทั้งหน่วยงานของรัฐด�าเนินการเองหรือถ่ายโอนให้บริษัท 
เอกชนด�าเนินการ	 (Privatization)	 แต่การด�าเนินการส่วนใหญ่ใน
สหรัฐอเมริกาจะเป็นการด�าเนินการร่วมกับบริษัทเอกชนในลักษณะของการ
จ้างด�าเนินงาน	(Service	Contract)
	 จากการศกึษา	พบว่า	การน�าอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวัในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลย	ีGPS	รัฐจะเข้ามาร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ส่วนหนึ่ง	และผู้กระท�าผิดรับภาระอีกส่วนหนึ่ง	มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	ดังนี้
 1. GPS แบบ Active ที่สามารถติดตามต�าแหน่งที่อยู่ของผู้กระท�าผิด
ได้ตลอดเวลา	ผู้กระท�าผิดต้องจ่าย	8.68	ดอลลาร์สหรัฐ	(286.87บาท)	ต่อวัน
 2. GPS แบบ Hybrid		ทีติ่ดตามต�าแหน่งทีอ่ยูข่องผู้กระท�าผดิโดยใช้ระบบ	
GPS	 ได้เป็นปัจจุบันเฉพาะบางเวลา	 ส่วนบางเวลาจะเป็นการบันทึกข้อมูล 
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ประวัติการเคลื่อนที่และสามารถ
เรียกดูภายหลัง	ผู้กระท�าผิดต้องจ่าย	
4.00	 ดอลลาร์สหรัฐ	 (132.2	 บาท)	
ต่อวัน
 3.  GPS แบบ Passive   ทีเ่ป็นการ
ตดิตามต�าแหน่งท่ีอยูข่องผูก้ระท�าผดิ
โดยการบันทึกข้อมูลเก็บไว้	สามารถ
ทราบประวัติการเคลื่ อน ท่ีของ 
ผูก้ระท�าผดิได้ภายหลงัโดยการเรยีกดู 
โดยอาจจะใช ้การสุ ่มตรวจสอบ
ด้วยวิธีอ่ืนๆ	 เช่น	 สุ่มโทรศัพท์ไปหา 
การตรวจสอบข้อมูลทางชีวภาพ	
เพื่อติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของผู้สวมใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
ณ	 เวลาที่ต้องการได้	 ผู ้กระท�าผิด 
ต ้องจ ่าย	 6.79	 ดอลลาร ์สหรัฐ	
(224.41บาท)	ต่อวัน
	 อย่างไรก็ดี	 เทคโนโลยีการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
มีมูลค่าสูง	 การใช้อย่างไม่ถูกต้อง	 
อาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อตวัอปุกรณ์	
จากการศกึษา	พบว่า	โอกาสทีจ่ะเกดิ
ความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์	 หรือ
อุปกรณ์ช�ารุดบกพร่อง	 ไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามความต้องการ	มีโอกาส
สูงมากถึงร้อยละ	 100	 และเกือบ 
ร้อยละ	20	ของอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ติดตามตัวถูกส่งคืน	 อันเนื่องมาจาก

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ค�านวณ	ณ	วันที่	3	เมษายน	2563		1	ปอนด์	=	41.14	บาท,	1	ยูโร	=	36.00	บาท,	1	ดอลลาร์สหรัฐ	=	33.05	บาท

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์	 ท�าให้มีความ
จ�าเป็นท่ีผู้กระท�าผิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้
จ่าย	ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม	ค่าอุปกรณ์	ค่าติดตั้ง	
ตามแต่ที่จะก�าหนดไปในแต่ละมลรัฐ	แต่ทั้งนี้รัฐก็จะ
เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งตาม
ความเหมาะสม	หรือในบางกรณีรัฐบาลกลางสหรัฐ
อาจจะเข้ามาช่วยรบัภาระค่าใช้จ่ายแทนผูก้ระท�าผดิ 
เต็มจ�านวน	 หรือการก�าหนดเงื่อนไขให้การคิดค่าใช้
จ่ายกับผู้กระท�าผิดขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กระท�าผิด
ความผิด	 เช่น	 คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ	 10	 ของรายได้	 

หรือผู้ที่มีรายได้มากก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก	ในขณะที่ผู้มีรายได้น้อยก็จะเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย	 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้กระท�าผิดท่ีอาจจะมีสถานะ
ทางการเงินแตกต่างกันไป	 หรือหากเป็นกรณีที่ผู้กระท�าผิด	 มีฐานะยากจน 
กจ็ะได้รบัการช่วยเหลอื	จากการศกึษาพบว่าผูก้ระท�าผดิจ�านวนร้อยละ	16.3	
มีรายได้ไม่พอที่จะจ่ายค่าอุปกรณ์ได้และได้รับการยกเว้นจากภาระค่าใช้จ่าย
	 นอกจากนี้	 ศาลส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจะก�าหนดเง่ือนไขพื้นฐาน
ส�าหรบัผูถ้กูคมุความประพฤตแิละผูถ้กูพกัการลงโทษ	เช่น	การท�างานบรกิาร
สังคม	 การรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่	 เป็นต้น	 แต่ผู้ถูกคุมความประพฤติและ 
ผู้ถูกพักการลงโทษอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วมโปรแกรม 
เฉพาะด้านท่ีศาลก�าหนด	เช่น	โปรแกรมบ�าบดัยาเสพติด	เป็นต้น	ท้ังนี	้แนวคดิ
ในการเก็บค่าใช้จ่ายกบัผูก้ระท�าผดิก่อให้เกดิข้อถกเถยีงกนัทัง้ผลดแีละผลเสยี
ของการเกบ็ค่าใช้จ่ายทีม่ต่ีอกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาของสหรฐัอเมรกิา	
โดยฝ่ายหนึ่งมองว่าการเก็บค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคต่อการคุมประพฤติ	ท�าให้
ลดโอกาสในการเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม	 ในขณะที่บางส่วนมองว่า 
การเก็บค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของบทลงโทษที่ผู้กระท�าผิดสมควรได้รับ
 โดยสรุป การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในต่างประเทศ 
มกีารก�าหนดให้ผูก้ระท�าผิดมีส่วนร่วมในการรบัภาระค่าใช้จ่ายอนัเกดิจาก
การบริหารจดัการอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ติดตามตัว โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
สหรฐัอเมรกิา การก�าหนดอตัราค่าใช้จ่ายข้ึนอยู่กับปัจจยัหลายประการ เช่น 
รายได้ของผู้กระท�าความผดิ เทคโนโลยทีีน่�ามาใช้กบัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์
ติดตามตัว (RF และ GPS) สัดส่วนของความรับผิดชอบ (เช่น รับผิดชอบ
เฉพาะค่าอปุกรณ์ ค่าตดิตัง้ ค่าตดิตาม) เป็นต้น สาเหตทุีท่�าให้รฐัต้องจดัเกบ็ 
ค่าใช้จ่ายกับผู้กระท�าผิดเกิดจากความจ�าเป็นในการบริหารความเสี่ยงที ่
อาจเกิดข้ึนจากการทีอ่ปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายหรอืสญูหาย 
ท้ายที่สุดแล้ว การเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้กระท�าผิดต่างก็มีทั้งผลดีและผลเสีย 
รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้กระท�าผิดที่มี
สถานะทางการเงินแตกต่างกันให้สามารถเข้าถึงบริการเดียวกันได้อย่าง
เท่าเทียม
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	 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน	 กลุ่มวินัย	 มีอุทาหรณ์จากคดีวินัยที่เกิดขึ้นจริง 
มาเล่าสู่กันฟัง	
	 นายต้มย�ากุ้ง	 พนักงานราชการ	 ต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ช่ือดังแห่งหนึ่งทางภาคอีสาน	 ได้รับมอบหมายจากผู้อ�านวยการส�านักงาน 
คมุประพฤต	ิให้ปฏบิตัหิน้าทีต่รวจพิสจูน์นายหมตุู๋น	นายต้มย�ากุง้ได้ตรวจสอบ 
ประวัติของนายหมูตุ๋นแล้ว	 ปรากฏว่านายหมูตุ๋นไม่เคยมีประวัติถูกจับกุม 
ในคดีอาญามาก่อน	 และเห็นว่าคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพตดิ	น่าจะวนิจิฉยัให้เข้ารบัการฟ้ืนฟูแบบไม่ควบคมุตัว	นายต้มย�ากุง้จึง
แอบอ้างกับนายหมูตุ๋นว่าสามารถช่วยเหลือให้ไม่ต้องเข้ารับการบ�าบัดแบบ
ควบคุมตัวได้	แต่มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	เป็นเงินจ�านวน	20,000	บาท	
และหากช่วยเหลือไม่ส�าเร็จ	 นายต้มย�ากุ้งยินดีคืนเงินจ�านวน 
ดังกล่าวให้	
	 นายหมูตุ๋นเห็นว่าข้อเสนอของนายต้มย�ากุ้งไม่ท�าให ้
ตัวเองเสียเปรียบและเป็นการดี	 หากนายต้มย�ากุ้งสามารถ
ช่วยเหลือตนได้	 จึงตอบตกลง	 แต่ในขณะนั้นนายหมูตุ ๋น 
ไม่มีเงินให้	 จึงขอให้นางข้าวสวย	 ซึ่งเป็นพี่สาวช่วยออกเงิน 
จ�านวนดังกล่าวให้ก่อน	 นางข้าวสวยจึงน�าเงินจ�านวน	
200,000	บาท	ไปมอบให้นายต้มย�ากุ้ง	

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำาผิด

อุทาหรณ์ก่อนทำาผิด
โดย กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

	 ต่อมาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 
ไ ด ้ มี ค� า วิ นิ จ ฉั ย ให ้ น ายหมู ตุ ๋ น 
เข้ารับการฟื้นฟูฯ	 แบบควบคุมตัว	
เมื่อค�าวินิจฉัยไม่ตรงตามท่ีตกลงกัน 
นายต้มย�ากุ ้งก็ต ้องน�าเงินมาคืน 
นางข้าวสวยจนครบถ้วน	แต่อย่างไรกด็ี 
การกระท�าของนายต้มย�ากุ ้งเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	 และฐาน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 ตามข้อ	
24(1)	 และ	 (8)	 ของระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว ่าด ้วยพนักงาน
ราชการ	พ.ศ.	2557	และการน�าเงิน
มาคืนไม่ถือว่าเป็นเหตุลดโทษ	 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี	 แจ้งตามหนังสือ
ส�านกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีที	่นร.
0205/ว.234	 ลงวันที่	 24	 ธันวาคม	
2536	 กรมคุมประพฤติจึงลงโทษ 
ไล่นายต้มย�ากุ ้งออกจากราชการ	
และนายต้มย�ากุ้งยังต้องถูกด�าเนิน
คดีอาญาอีกด้วย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3/2563
มิถุนายน - กันยายน 2563
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เรื่องเล่าจากสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 
โดย กลุ่มสวัสดิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล	โดย	กลุ่มสวัสดิการ	ได้ด�าเนินการจัดจ�าหน่ายสินค้าสวัสดิการ	ได้แก่
เข็มกลัดติดสูท ตราสัญลักษณ์กรมคุมประพฤติ และเสื้อโปโล อาสาสมัครกรมคุมประพฤติ

กิจกรรมการจัดหารายได้
เข้ากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ

	 ตามระเบียบสวัสดิการกรมคุมประพฤติว่าด้วยการส่งเคราะห์และการเงินกองทุนสวัสดิการ	 กรมคุมประพฤติ	
พ.ศ.	2551	ก�าหนดไว้ว่ากองทุนจะให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก	ในกรณี	ดังต่อไปนี้	
	 	 สมาชิกถึงแก่กรรม	 บิดา	 มารดา	 หรือคู่สมรส	 หรือบุตร	 โดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกถึงแก่กรรม 
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
	 	 สมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย	 วาตภัย	 อุทกภัย	 ธรณีพิบัติ	 หรือภัยอื่นๆ	 จะเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสยีหายแก่ทรพัย์สนิหรือเป็นอันตรายแก่ร่างกายและจติใจ	ให้จ่ายเงนิช่วยเหลอืตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร	
โดยค�านึงถึงความเสียหายที่แท้จริง	ความจ�าเป็น	และจ�านวนกองทุนที่เหลืออยู่
	 อย่างไรก็ตามในปี	พ.ศ.	2563	กรมคุมประพฤติ	ได้ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก	ดังนี้
	 	 กรณีสมาชิก	 บิดา	 มารดา	 หรือคู่สมรส	 หรือบุตร	 ถึงแก่กรรม	 กรมคุมประพฤติได้มอบเงินช่วยเหลือ
สงเคราะห์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	176,258	บาท	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบ
แปดบาทถ้วน)		
	 	 กรณีสมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อน	“โพดุล”	กรมคุมประพฤติได้มอบเงินช่วยเหลือได้แก่
สมาชกิส�านกังานคุมประพฤตจิงัหวดัมกุดาหาร	และส�านกังานคุมประพฤติจงัหวดัอบุลราชธาน	ี	เป็นเงนิจ�านวนท้ังสิน้ 
12,000	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563

การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สมาชิก

	 ซึ่งรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวจะน�าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการด้านการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีต่างๆ	 ให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ
ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุมประพฤติต่อไป

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารกรมคุมประพฤติศูนย�ข�อมูลข�าวสารกรมคุมประพฤติ

ท�านสามารถติดต�อขอข�อมูลข�าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ที่

ท�านสามารถติดต�อขอข�อมูลข�าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ที่

ศูนยขอมูลขาวสารกรมคุมประพฤติ ณ หองกลุมประชาสัมพันธและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ชั้น 4  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
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โทรศัพท : 0 2141 4740

E-mail : probation 2558@hotmail.com
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ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช�น โครงสร�างและการจัดองค�กรกรมคุมประพฤติ แผนยุทธศาสตร� 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ซึ่งประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได�เองอย�างสะดวก  



ศูนย�ข�อมูลข�าวสารกรมคุมประพฤติศูนย�ข�อมูลข�าวสารกรมคุมประพฤติ

ท�านสามารถติดต�อขอข�อมูลข�าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ที่

ท�านสามารถติดต�อขอข�อมูลข�าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได�ที่

ศูนยขอมูลขาวสารกรมคุมประพฤติ ณ หองกลุมประชาสัมพันธและการสื่อสาร กรมคุมประพฤติ ชั้น 4  

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ถนนแจงวัฒนะ  แขวงทุงสองหอง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

www.probation.go.th คลิกที่ศูนยขอมูลขาวสารกรมคุมประพฤติ 

ศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกสของกรมคุมประพฤติ http://www.oic.go.th/infocenter2/229/

โทรศัพท : 0 2141 4740

E-mail : probation 2558@hotmail.com

ศูนย�ข�อมูลข�าวสารของกรมคุมประพฤติ จัดตั้งข�้นเพ�่อให�บร�การข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช�น โครงสร�างและการจัดองค�กรกรมคุมประพฤติ แผนยุทธศาสตร� 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน ซึ่งประชาชนสามารถเข�าตรวจดูได�เองอย�างสะดวก  



กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Department of Probation, Ministry of Justice

เลขที่ 120 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) 
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