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คำนำ

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมคุมประพฤติ ได้จัดทำข้ึนสำหรับเป็นแนวทาง 
ในการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของการบริหารจัดการภาครัฐและตอบสนองต่อภารกิจของรัฐ  
ท้ังน้ี เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา ๙ ท่ีกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงต้องมีการกำหนด
รายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ 

กรมคุมประพฤติได้มีคำส่ังกรมคุมประพฤติท่ี ๒๖๙/๒๕๖๔ เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมคุมประพฤติ โดยได้มีการดำเนินการทบทวนและจัดทำข้อมูล ดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
(๒) การประเมินปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
(๓) การทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1๓ และนโยบายของรัฐบาล 
(๔) การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานและทิศทางของหน่วยงาน 

ด้วยการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้บริหารกรมคุมประพฤติ  
(๕) การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโดยการสำรวจความคิดเห็นต่อแผนงานด้วย 

การสำรวจโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานสังกัด พร้อมท้ังการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกัน 
(๖) การกำหนดวงเงินและตัวช้ีวัดควบคู่กับเอกสารกรอบวงเงินงบประมาณท่ีกรมคุมประพฤติ  
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๕) ของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย ส่วนท่ี ๑ บทสรุป

ผู้บริหาร ส่วนท่ี ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๐ และส่วนท่ี ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ ซ่ึงหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมคุมประพฤติสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและการติดตาม
ประเมิน เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกรมคุมประพฤติท่ีมีวิสัยทัศน์ “มุ่งม่ันแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความ
ประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชุมชน” 

 

 
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

กรมคุมประพฤติ 
กันยายน ๒๕๖๔ 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
       ๑. ความเป็นมา ๑ 
       ๒. สรุปสาระสำคัญของแผน ๑ 
       3. การขับเคล่ือนแผน ๙ 
ส่วนท่ี ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
          เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๑ 

       ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) ๑๑ 
       ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง)  ๑๒ 
       ๒.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้อง ๑๖ 
ส่วนท่ี ๓  สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ ๒๑ 
       3.๑ ภาพรวม ๒๑ 
       ๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๒๑ 
       ๓.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ๒๙ 
แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ของสำนักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ 

๔๔ 

ภาคผนวก ๕๑ 
แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1-12  

ก 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๑ 

ข 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๒ 

ค 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๓ 

ง 

แผนงานโครงการ/กิจกรรมการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของสำนักงานคุมประพฤติภาค ๔ 
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แผนปฏิบัติราชการรายป ี(พ.ศ. ๒๕6๕) 
ของกรมคุมประพฤต ิ

 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ความเป็นมา 
แผนปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ต่อภารกิจของรัฐ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
พ.ศ. 2546 มาตรา ๙ ให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซ่ึงต้องมีการกำหนด
รายละเอียดข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจและตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ  

กรมคุมประพฤติได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา ๑๖ ได้กำหนดให้ในวาระเร่ิมแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป็นแผนห้าปี ให้จัดทำเป็นแผนสามปี โดยมีห้วงระยะเวลาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2 5 6 5  และในแ ต่ละ ปี งบประมาณ ให้ ส่ วน ราชการ จัดท ำแผนป ฏิ บั ติ ราชการป ระจำปี   
ซ่ึงอธิบดีกรมคุมประพฤติได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ  
และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
กรมคุมประพฤติเพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  1๓  นโยบายของรัฐบาล  
และนโยบายผู้บริหาร รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันและบริบทการทำงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 

กรมคุมประพฤติจึงได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๕) โดยทบทวน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันประกอบกับบริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือให้ตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานและสอดรับกับการเปล่ียนแปลงสภาพทางสังคมและ
กฎหมายท่ีส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามภารกิจหลัก เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกรมคุมประพฤติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สรุปสาระสำคัญของแผน 
  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๕) ของกรมคุมประพฤติ มุ่งเน้นการพัฒนาและบูรณาการ
การปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

(1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ มุ่งม่ันแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการ 

กับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชุมชน” 
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(๒)  พันธกิจ (Mission) 
 ๑) แก,ไขและพัฒนาผู,ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ 
 ๒) สEงเสริมและเฝHาระวังความปลอดภัยในชุมชนด,วยระบบงานคุมประพฤติ 
 ๓) ขับเคล่ือนการบูรณาการกับทุกภาคสEวนในการแก,ไขและพัฒนาผู,ถูกคุมความประพฤติ 

(๓) เป4าประสงค; (Goals) 
 ๑) ผู,ถูกคุมความประพฤติได,รับการแก,ไขและพัฒนาตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ  
 ๒) ผู,ถูกคุมความประพฤติไมEกลับไปกระทำผิดซ้ำ 
 ๓) ผู,ถูกคุมความประพฤติสามารถพ่ึงพาและดูแลตนเองได, ตลอดจนอยูEรEวมกับ

ครอบครัวและชุมชนได,อยEางปกติสุข 
 ๔) ทุกภาคสEวนเข,ามามีสEวนรEวมและบูรณาการในการชEวยเหลือผู,ถูกคุมความประพฤติ 

๔) ผลสัมฤทธ์ิ (Result) 
สังคมปลอดภัยจากผู,กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 

(๕) ตัวช้ีวัด (Indicators) 

 เชิงปริมาณ 

  ร,อยละการกระทำผิดซ้ำของผู,พ,นการคุมความประพฤติ ไมEเกินร,อยละ 15 

 เชิงคุณภาพ  

  การยอมรับและความรู,สึกปลอดภัยของชุมชนและสังคมท่ีมีตEอผู,ถูกคุมความประพฤติ 

(๖) แผนปฏิบัติราชการ  
๖.๑) เร่ือง การดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือสรeางความปลอดภัยในชุมชน 

    แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี  
1) แผนงานการแสวงหาข,อเท็จจริง 

2) แผนงานดำเนินงานคุมความประพฤติ 
3) แผนงานดำเนินการบังคับใช,ทางกฎหมาย  
4) แผนงานสร,างความเช่ือม่ันในชุมชนจากผู,กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจa   

๖.๒) เร่ือง พัฒนาพฤตินิสัยผูeกระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี  
1) แผนงานการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดในชุมชน  
2) แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้กระทำผิดโดยการสงเคราะห์ 
3) แผนงานการบริการสังคม 
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๖.๓) เร่ือง การปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผูeติดยาเสพติด 
แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี  
๑) แผนงานแก,ไขฟcdนฟูพฤตินิสัยผู,ติดยาเสพติด                  

๖.๔) เร่ือง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
     แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี      
     1) แผนงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ  

   2) แผนงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเอกชน   
   3) แผนงานภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ  

๖.๕) เร่ือง การคุมประพฤติโดยใชeเทคโนโลยี  
แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี  
๑) แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการคุมประพฤติ 

๖.๖) เร่ือง การบริหารจัดการองค;กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 
     แนวทางการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังน้ี      
     1) แผนงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 

   2) แผนงานติดตามประเมินผล 
   3) แผนงานการบริหารจัดการองค์กร 
 ๔) แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
๗) สรุปโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปlงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๗.๑ แผนปฏิบัติราชการ  เร่ือง การดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือสรeางความ
ปลอดภัยในชุมชน 

  ๗.๑.๑ แผนงานการแสวงหาขeอเท็จจริง 
๑) กิจกรรมแสวงหาข,อเท็จจริงผู,กระทำผิด 
๒) กิจกรรมแสวงหาข,อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาด 

๓) กิจกรรมแสวงหาข,อเท็จจริงผู,ติดยาเสพติด 
๔) โครงการพัฒนาการแสวงหาข,อเท็จจริงเก่ียวกับผู,กระทำผิด  

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

๕) โครงการพัฒนาระบบการแสวงหาข,อเท็จจริงสำหรับผู,กระทำผิด 
  ๗.๑.๒ แผนงานดำเนินงานคุมความประพฤติ 

๑) กิจกรรมงานควบคุมและสอดสEองผู,ถูกคุมความประพฤติมาตรา ๕๖ 

๒) กิจกรรมควบคุมและสอดสEองนักโทษเด็ดขาด 
๓) กิจกรรมงานควบคุมและสอดสEองเด็กและเยาวชน 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    4 

๔) โครงการพัฒนาแบบจำแนกความเส่ียงเพ่ือใช,ในการวางแผน 
คุมประพฤติสำหรับผู,ได,รับการพักการลงโทษ/ลดวันต,องโทษจำคุก      

๕) โครงการติดตามการปฏิบัติงานด,านการควบคุมและสอดสEองนักโทษ

ท่ีได,รับการพักการลงโทษหรือลดวันต,องโทษจำคุก   
  ๗.๑.๓ แผนงานการดำเนินการบังคับใชeทางกฎหมาย 

๑) กิจกรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันทa /โครงการพัฒนาแนวทาง/ 

การปฏิบัติงานยุติธรรมเชิงสมานฉันทa 
๒) โครงการทบทวน/ปรับปรุง/แก,ไขกฎหมาย (พระราชบัญญัติ 

คุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙) สนับสนุนงานคุมประพฤติและกฎหมายรอง 

๓) โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาพฤตินิสัยงานคุมประพฤติ 
      ๗.๑.๔ แผนงานดำเนินงานคุมความประพฤติ 

๑) กิจกรรมการติดตามดูแลผู,กระทำผิดคดีอุจฉกรรจa/บูรณาการ 

ในการมีสEวนรEวมในการดูแล JSOC     
๗.๒ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง พัฒนาพฤตินิสัยผูeกระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
  ๗.๒.๑ แผนงานการแกeไขฟrsนฟูผูeกระทำผิดในชุมชน 

๑) กิจกรรมการแก,ไขฟcdนฟูผู,กระทำผิดท่ีดำเนินการภายในสำนักงาน 
คุมประพฤติท่ัวประเทศ 

๒) โครงการพัฒนาโปรแกรมผู,กระทำผิดคดีทางเพศ 

๓) โครงการแก,ไขฟcdนฟูเพ่ือเตรียมความพร,อมในการปรับพฤติกรรมผู,ถูก
คุมความประพฤติให,อยูEภายใต,กฎหมาย (พิจารณาดำเนินการอีกคร้ังหน่ึง) 

๔) โครงการคE ายแก, ไขฟcd น ฟู ผู, ถูก คุมความประพฤติแบบเข,มข,น 

ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา                              
๕) โครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานปHองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือรองรับแผนแมEบทความปลอดภัยทางถนน             

 ๗.๒.๒ แผนงานสtงเสริมคุณภาพชีวิตใหeผูeกระทำผิดโดยการสงเคราะห; 
๑) กิจกรรมการสงเคราะหaผู,กระทำผิดภายในสำนักงาน 
๒) โครงการบ,านก่ึงวิถี/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและดูแล

ผู,รับบริการในบ,านก่ึงวิถี 
๓) โครงการน,อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช,ในการแก,ไขฟcdนฟู

ผู,กระทำผิด 

๔) โครงการคืนคนดีสูEสังคม 
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๕) โครงการพัฒนากระบวนการแก, ไขฟcdนฟู ผู,กระทำผิดในชุมชน 
เพ่ือสEงเสริมอาชีพ 

๖) โครงการบูรณาการแก, ไข ฟcd น ฟู  ติดตาม ดูแล ชEวยเหลือและ

สงเคราะหaผู,กระทำผิดในชุมชน 
๗) โครงการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร,างอาชีพ 

ระดับภาคและระดับประเทศ  

๘) โครงการพัฒนาศักยภาพบ,านก่ึงวิถีให,เปyนศูนยaคืนคนดี  
  ๗.๒.๓ แผนงานการบริการสังคม 

๑) กิจกรรมงานบริการสังคมภายในสำนักงานคุมประพฤติ 

๒) กิจกรรมงานบริการสังคมแทนคEาปรับ 
๓) โครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการสังคม 
๔) โครงการปรับปรุงคูEมือการทำงานบริการสังคม 

 ๗.๓ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง งานปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผูeติดยาเสพติด 
  ๗.๓.๑ แผนงานแกeไขฟrsนฟูพฤตินิสัยผูeติดยาเสพติด 

๑) ภารกิจฟcdนฟูสมรรถภาพผู,ติดยาเสพติด 

๒) โครงการรณรงคaปHองกันและแก,ไขปzญหายาเสพติด TO BE NUMBER 
ONE กรมคุมประพฤติ 

๓) โครงการพัฒนาโปรแกรมคEายสำหรับผู,ติดยาเสพติด (ศูนยaขวัญ) และ

การพัฒนาศักยภาพอบรมวิทยากรแกนนำ 
๔) โครงการแก,ไขฟcdนฟูผู,ติดยาเสพติดหลายระดับ 

๗.๔ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง สtงเสริมและพัฒนาเครือขtายคุมประพฤติ 
  ๗.๔.๑ แผนงานการมีสtวนรtวมของหนtวยงานภาครัฐ 

๑) โครงการบูรณาการความรEวมมือหนEวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีในการแก,ไข
ฟcdนฟูผู,กระทำผิดเพ่ือสร,างหลักประกันความปลอดภัยในสังคม 

  ๗.๔.๒ แผนงานการมีสtวนรtวมของหนtวยงานเอกชน   
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการจัดต้ังวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมเพ่ือชEวยเหลือผู,กระทำผิด (Social Enterprise)   

  ๗.๔.๓ แผนงานภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ 
๑) กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติด,านคดี 
๒) โครงการเสริมสร,างภูมิคุ,มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, 

๓) โครงการยกระดับศูนยaยุติธรรมชุมชน/บ,านก่ึงวิถีเปyนศูนยaคืนคนดี 
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๔) โครงการสEงเสริมความเข,มแข็งของงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๕) โครงการบูรณาการอาสาสมัครทุกหนEวยงานเพ่ือการบริหารจัดการ

ผู,กระทำผิด 

๖) การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๗) โครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วันอาสาสมัคร 

คุมประพฤติ) 

๘) การปรับหลักเกณฑaรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๙) โครงการจัดทำคูEมือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๑๐)  โครงการจัดทำหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกับการติดตามดูแล

ผู,ได,รับการพักการลงโทษและลดวันต,องโทษจำคุกกรณีเจ็บปãวย 
อายุมาก          

๑๑)  การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพ่ือรับรางวัล 

 เชิดชูเกียรติ 
๑๒)  การพัฒนาและสEงเสริมการมีสEวนรEวมขององคaกรอาสาสมัคร 

คุมประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติ 

๑๓)  การแตEงต้ังและส้ินสุดสถานภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
 ๗.๕ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การคุมประพฤติโดยใชeเทคโนโลยี 

  ๗.๕.๑ แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการคุมประพฤติ 
๑) โค รงก ารก ารน ำ อุ ป ก รณa อิ เล็ ก ท รอ นิ ก สa ติ ด ต าม ตั วม า ใช,  

เพ่ือเปyนมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 
๗.๖ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารจัดการองค;กรและการนำเทคโนโลยี 

มาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 
  ๗.๖.๑ แผนงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 

๑) โครงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแสวงหาข,อเท็จจริง 

๒) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติ เพ่ือให,บริการแบบดิจิทัล 
(Digital Service and Office)  

๓) โครงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Smart Devices ของ 

กรมคุมประพฤติ (DOP Mobile Application) ปรับปรุงระบบเดิม 
๔) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช,ในการแก,ไขฟcdนฟูผู,กระทำผิด  
๕) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับ

ผู,บริหารระดับสูง (DSS)  



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    7 

๖) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ  
๗) โครงการจัดหาระบบเครือขEายความเร็วสูงเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

ของสำนักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ  

๘) โครงการพัฒนาฐานข,อมูลเพ่ือการใช,ประโยชนaในการคุมประพฤติ 
๙) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางด,านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

๑๐)  โครงการพัฒนาระบบส่ือสารด,วยวิธีดิจิทัล 
๑๑)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติรองรับงานตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

๑๒)  โครงการฝîกอบรมการใช,งานระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ 
รองรับงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

  ๗.๖.๒ แผนงานติดตามประเมินผล 
๑) กิจกรรมการขับเคล่ือน/ติดตาม/กำกับดูแผนการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
๒) กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

๓) กิจกรรมการกำหนดตัวช้ีวัด 
 ๗.๖.๓ แผนงานบริหารจัดการองค;กร 

๑) กิจกรรมการบริหารด,านงบประมาณ 

๒) กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
๓) กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ,างท่ีต,องดำเนินการในปïงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  
๔) โครงการจัดหารถยนตa 

๕) โครงการใช,เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑa 
๖) โครงการประชาสัมพันธaสร,างการรับรู,ผลงานและบทบาทภารกิจ

กรมคุมประพฤติ 

๗) โครงการปรับปรุงโครงสร,างเอ้ือตEอการปฏิบัติงาน/พัฒนารูปแบบ
โครงสร,างการให,อำนาจการตัดสินใจแกEผู,บริหารระดับต,น 

๘) โครงการสร,างศูนยaกลางการส่ือสารภายในองคaกร/พัฒนารูปแบบ

การส่ือสารทิศทางองคaกร 
๙) โครงการปรับกระบวนงานเพ่ือลดข้ันตอนท่ีไมEจำเปyน/สร,างความรวดเร็ว 
๑๐)  การประเมินสถานการณaเปyนระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 
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๑๑)  โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูEองคaการ 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 

 ๗.๖.๔ แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑) กิจกรรมบริหารอัตรากำลัง เชEน ทดแทน โยกย,าย เล่ือนข้ัน เปyนต,น 
๒) กิจกรรมการดำเนินการคEาตอบแทนพิเศษ เชEน คEาตอบแทน

สEวนกลาง คEาตอบแทนธุรการ คEาตอบแทนฝãายบริหาร คEาตำแหนEง 

คEาสำนวนคดี เปyนต,น 
๓) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ 
๔) โครงการจัดทำคูEมือปฏิบัติงานฝãายบริหารงานท่ัวไป 

๕) โครงการอบรม พัฒ นาศักยภาพอาสาส มัครคุมประพฤ ติ   
เพ่ือการแก,ไขฟcdนฟูผู,กระทำผิดในชุมชน 

๖) โครงการพัฒนาสวัสดิการของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

๗) โครงการจัดแผนสร,างความก,าวหน,าในงานคุมประพฤติ 
๘) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช,เทคโนโลยี 
๙) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝîกอบรมผEานส่ือวิดีทัศนaเพ่ือการเรียนรู, 

ด,วยตนเอง 
๑๐) โครงการทบทวนกรอบอัตรากำลัง และจัดทำฐานข,อมูล บุคลากร 
๑๑) โครงการสร,างศูนยaการเรียนรู,ของงานคุมประพฤติ (KM) 

๑๒) โครงการการจัดทำแผนเสริมสร,างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมคุมประพฤติ 

๑๓) กิจกรรมการดำเนินการทางละเมิด 

๑๔) กิจกรรมการดำเนินการทางวินัย 
๑๕) โครงการสร,างวัฒนธรรมองคaกร 
๑๖) โครงการสร,างความรู,ความเข,าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและ

การปHองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑๗) โครงการการจัดทำแผนพัฒ นาบุคลากรกรม คุมประพฤติ   

พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

๑๘) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพหัวหน,าฝãายบริหารงานท่ัวไป 
๑๙) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
๒๐) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานพัสดุ 

๒๑) โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติมืออาชีพ 
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๒๒) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 
๒๓) โครงการฝîกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรมคุมประพฤติ 

 
3. การขับเคล่ือนแผน 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 256๕) ของกรมคุมประพฤติ เป็นแผนท่ีขับเคล่ือน
การทำงานของกรมคุมประพฤติซ่ึงได้ดำเนินการตามข้อกฎหมายและระเบียบท่ีกำหนด  โดยทบทวนแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ประกอบกับการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือให้การขับเคล่ือนแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
จึงวางแนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการฯ ดังน้ี 

1) การเสริมสร้างความรู้ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้และความเข้าใจต่อแผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ รวมท้ัง

เข้าใจในการทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการขับเคล่ือนการทำงานร่วมกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และให้เกิดการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ต้องมีการดำเนินการดังน้ี  

๑.๑ ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความสำคัญและมีความเข้าใจการผลักดันการดำเนินงาน
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๒ สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังหน่วยงานภาคีเครือท่ีมี
ส่วนร่วมในการทำงานในพ้ืนท่ี ให้ทราบถึงแนวคิดและสาระสำคัญของแผน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และ
แผนปฏิบัติราชการ  

๑ .๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานระดับจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการกรมคุมประพฤติ และให้ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

๑.๔ การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากร งบประมาณ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวทางการดำเนินงาน เป็นต้น  

๑.๕ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ดังน้ี  
 • การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านเว็บไซต์กรมคุมประพฤติ  
 • การถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีการส่ือสาร เช่น ระบบว ิดีทัศน์ทางไกล ช่องทางส่ือสาร

ออนไลน์ เป็นต้น 
 • การถ่ายทอดโดยตรงระหว่างบุคคล เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น  

3) กลไกการติดตามและประเมินผล 
     เป็นการมุ่งเน้นประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุง 

การดำเนินงาน ตลอดจนนำมาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากำลัง และแผนงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานติดตามและประเมินผลตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด เน้น
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานเป็นหลัก การนำผลท่ีได้มาใช้ในการปรับปรุงในการจัดทำแผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
การสร้างมาตรการเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด พร้อมท้ังการจัดทำความเช่ือมโยงของข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรมคุมประพฤติ โดยดำเนินการ ดังน้ี  
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    2.1 การติดตามการนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปใช้ (Input/Process) โดยพิจารณา 
ความก้าวหน้าจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ พร้อมปัญหาอุปสรรคจากการนำแผนไปใช้  
โดยจะติดตามเป็นรายไตรมาสและรายปี นำเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 

  2.2 การประเมินผลสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการฯ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดและ 
ค่าเป้าหมายท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติราชการฯ ท้ังในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) และผลท่ีได้รับ (Output)  
โดยจะประเมินผลทุกส้ินปีงบประมาณ เพ่ือเสนอไปยังผู้บริหารใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการทบทวนและปรับปรุง
แผนการดำเนินงาน 

  2.3 ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation 
System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) เป็นระบบของสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 โดยดำเนินการนำเข้า
ข้อมูลในระบบ eMENSCR ดังน้ี  

   (1) นำเข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
   (2) นำเข้ารายละเอียดข้อมูลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
   (3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๕ 
   (4) นำเข้ารายงานผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 256๔ 
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ส่วนท่ี ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๑) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 

(๑)  เป้าหมาย (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง) 
 2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง) 

4.8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  กรมคุมประพฤติมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
ได้แก่ การสืบเสาะและพินิจ การสอดส่อง ติดตามและแก้ไขพฤติกรรมและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
และสนับสนุนให้ชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติ 
ต่อผู้กระทําผิดและผู้ท่ีอยู่ในกระบวนการคุมประพฤติเพ่ือเสริมสร้างความสงบสุขในสังคม มีการสร้างภาคี
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความเหล่ือมล้ำ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วย่ิงข้ึน มีการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย พิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมาย
ให้มีความทันสมัย มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม ส่งเสริมการนำ
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในรูปแบบต่างๆ และการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย  

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง (รอง) 
(๑) เป้าหมาย (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง) 

  2.2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
    (2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง) 
    4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง  

 (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 กรมคุมประพฤติมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงและพัฒนาประเทศให้กับภาคส่วนประชาชนและหน่วยงานด้านความม่ันคงอ่ืนๆ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ลดผลกระทบของปัญหายาเสพติดต่อสังคมและชุมชน ด้านการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดมีมาตรฐาน ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับคนทุกช่วงวัยในรูปแบบ
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม และการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุข โดยสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
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ของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ขจัดปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี เกิดความร่วมมือ
อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐ ลดโอกาสเส่ียงต่อการเข้าไปเก่ียวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 
ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งผลต่อการสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

 
๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง)  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 (1) ประเด็นท่ี 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) 

   (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
� เป้าหมายท่ี 2 การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค 

โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
� การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

   กรมคุมประพฤติมีการดำเนินการพัฒนากฎหมายให้มีความ
สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยการทบทวนความจำเป็นและความเหมาะสมของ
กฎหมาย แก้ไข/ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และกระบวนการยุติธรรมมีการดำเนินการให้สอดคล้องตามหลัก
สากล มีมาตรฐานและประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหล่ือมล้ำ 
และสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายข้ึน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ 
ในกระบวนการยุติธรรมในรูปแบบต่างๆ ในด้านการอำนวยความยุติธรรม ประชาชนต้องได้รับความยุติธรรม
อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็วย่ิงข้ึน 
รวมถึงเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพในภูมิภาคเป็นผู้ดูแลพ้ืนท่ีอย่างท่ัวถึง และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไป 
ตามหลักสากล  

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 2. การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
� แนวทางการพัฒนา  

   3. เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการ
ยุติธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอำนวยความยุติธรรม 
ด้วยการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส  

4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดส่องให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

7. พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
� เป้าหมายของแผนย่อย 

1. การอำนวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ท่ัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
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   � การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
       กรม คุมประพฤ ติ มีการดำเนินการพัฒ นาและยกระ ดับ

กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากลตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ลดความเหล่ือมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย มีการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในกระบวนการยุติธรรม รวมท้ังนำกระบวนการทางเลือกมาใช้และส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก 
ในรูปแบบต่างๆ โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติการพัฒนา 
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้มีความเหมาะสม เป็นมาตรการทางเลือก ขยายโอกาสให้ผู้กระทำผิด 
ท่ีไม่จำเป็นต้องจำคุกให้ได้รับโอกาสกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคม และบูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ  
ท้ังภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขฟ้ืนฟูสงเคราะห์ และติดตามเฝ้าระวัง ผู้กระทำผิดให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ  

(2) ประเด็นท่ี 1 ความม่ันคง  
 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

� เป้าหมายท่ี 1 ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
� การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 

  กรมคุมประพฤติมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดผลกระทบ
ของปัญหายาเสพติดต่อสังคม หมู่บ้านและชุมชน ด้านการค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การบำบัดฟ้ืนฟู
ยาเสพติดมีมาตรฐาน ลดอัตราการกลับไปเสพซ้ำ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับคนทุกช่วงวัย การนำ 
แนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด บูรณาการและบริหาร
จัดการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้ประเทศไทยม่ันคง ปลอดภัย 
จากปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน รวมท้ังการสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ปัญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและ
สันติสุขอย่างย่ังยืน  

 2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อย 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบ
ต่อความม่ันคง  

� แนวทางการพัฒนา  
 ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 

1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

� เป้าหมายของแผนย่อย 
1. ปัญหาความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความม่ันคงทางไซเบอร์ 

การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ 
2. ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น 
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� การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    กรมคุมประพฤติมีการดำเนินการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติในคดี 

ยาเสพติดเพ่ือให้ประเทศไทยม่ันคง ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน และสร้างความปลอดภัยและ
ความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำนวยความยุติธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการจัดกิจกรรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินชีวิต 
ตามหลักศาสนา และวิถีชุมชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างปกติสุข และเสริมสร้างภาวะผู้นำตามแนวทางสันติวิธี 
เพ่ือเป็นแนวร่วมกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี เพ่ือสร้างความเช่ือถือและ
เช่ือม่ันต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน และบ้านเมืองมีความม่ันคงปลอดภัย 

๒.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นการปฏิรูป 3. การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ 
 1) ข้ันตอนการดำเนินงาน พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผู้กระทำผิดอาญา (Non-
Custodial Measures) 

2) กิจกรรม พัฒนามาตรการการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวให้มีประสิทธิภาพ 
3) เป้าหมายกิจกรรม มีการพัฒนามาตรการแทนการควบคุมผู้กระทำผิดอาญา 

 ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม  
 1) ข้ันตอนการดำเนินงาน กำหนดให้การลดการกระทำผิดซ้ำเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน
ของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

2) กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี  1 พัฒนาตัวช้ีวัดด้านการกระทำผิดซ้ำ ระบบและเคร่ืองมือการประเมิน 

ความเส่ียงในการกระทำผิดซ้ำเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนำไปใช้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาและแก้ไขกฎหมายเพ่ือลดอุปสรรคในการกลับคืนสู่สังคมของผู้พ้นจาก

การคุมประพฤติและผู้พ้นโทษท่ีมีความเส่ียงในการกระทำผิดซ้ำน้อย เช่น กฎหมายท่ีจำกัดสิทธิในการประกอบ
อาชีพกฎหมายเก่ียวกับประวัติอาชญากรรม เป็นต้น 

กิจกรรมท่ี  6 สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน 
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและชุมชน สถาบันทางสังคมหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือลดการกระทำผิดซ้ำ 

กิจกรรมท่ี 7 พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลังปล่อยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจให้
ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 

3) เป้าหมายกิจกรรม ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายการดำเนินงาน 
ในการลดการกระทำผิดซ้ำ 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  (ฉบับร่าง)   
๑) เป้าหมายหลัก พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน 

(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
๒) องค์ประกอบหลัก ข้อ ๔. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for 

Thailand’s Transformation) 
๓) หมุดหมาย (Milestones) หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง โดยมีขอบเขต 

ดังน้ี  
 ๓.๑ การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ต้ังแต่ระดับนโยบาย ระดับ

ปฏิบัติ จนถึงการติดตามประเมินผล ท้ังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินการ
ร่วมกับภาคีการพัฒนาอ่ืนๆ  

 ๓.๒ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปล่ียน ควบรวม หรือ
ยกเลิกภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๓ .๓ ภาครัฐมีความย่ังยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน  
และมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าท่ีจำเป็น 

 ๓.๔ การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปล่ียนสู่การเป็นรัฐบาล 
ดิจิทัลเต็มรูปแบบ  

 ๓.๕ กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้  
ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิก โฉมประเทศไปสู่การเป็น 
Hi-Value and Sustainable Thailand  

 ๓ .๖ ทุกภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาท 
ในการออกแบบ จัดทำ และขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand 
รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของ ภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ  
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 
2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายท่ี 3 : ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
4) ตัวช้ีวัด จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
5) กลยุทธ์  

(3) พัฒนางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเช่ือม่ันและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชนพัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมท้ังให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เจ้าหน้าท่ี ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
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๒.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเก่ียวข้อง 
2.3.1 นโยบายรัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติ เม่ือวันท่ี  
25 กรกฎาคม 2562 โดยเน้นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เร่ือง โดยนโยบาย 
ท่ีเก่ียวข้องกับกรมคุมประพฤติ ดังน้ี 

นโยบายหลัก (เฉพาะท่ีเก่ียวข้อง)  
2. การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังท้ังระบบ  
11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

11.1 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
11.3 พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
11.4 เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
12.1 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  

2.3.2 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562 - 2565)  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการประสานความร่วมมือในการบริหารงาน

ยุติธรรมให้เป็นอย่างสอดคล้องและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ 
ของสังคม โดยยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับกรมคุมประพฤติ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมด้านกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม 

    แนวทางการพัฒนา : 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
ทุกข้ันตอน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากฎหมายและระบบบริหารงานยุติธรรม 
    แนวทางการพัฒนา : 

1) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 
2) พัฒนาระบบงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
3) พัฒนากลไกการช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
กระบวนการยุติธรรม 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 
แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบการจำแนก การควบคุมตัว และการบำบัดฟ้ืนฟูผู้กระทำ
ความผิดในแต่ละประเภทให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2) พัฒนามาตรการแทนการควบคุมตัวผู้กระทำความผิดอาญา (Non-
Custodial Measures) 

3) สร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและจัดทำระบบติดตามสำหรับ
ผู้พ้นโทษ และเด็กเยาวชนท่ีกำลังจะครบระยะเวลาการฝึกอบรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา : 
1) พัฒนาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

2) บูรณาการและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดให้มีศูนย์กลาง
การแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 

2.3.3 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือกลไกและมาตรการให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นำไปใช้ส่งเสริม ปกป้อง 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน เป็นแผนรายด้าน 10 ด้าน และแผนรายกลุ่ม 12 กลุ่ม โดยมีประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับกรมคุมประพฤติ ดังน้ี 

1) แผนสิทธิมนุษยชนรายด้าน 
1.1)  ด้านกระบวนการยุติธรรม 

 ตัวช้ีวัด :   
 (1) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนและความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
2) แผนสิทธิมนุษยชนรายกลุ่ม 
� กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ 

  ตัวช้ีวัด :  (1) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดทำมาตรการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคลและการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 

� กลุ่มผู้พ้นโทษ 
   ตัวช้ีวัด :  (1) อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลง 

         (2) ร้อยละของผู้พ้นโทษมีงานทำ 
� กลุ่มผู้ป่วย (ผู้ติดเช้ือเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ ผู้เสพยา) 

          ตัวช้ีวัด : (2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีของกลุ่มผู้ป่วยได้รับสิทธิประโยชน์จากการ
ฟ้ืนฟูและเยียวยาเทียบกับปีท่ีผ่านมา  
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� กลุ่มผู้เสียหายและพยาน 
  ตัวช้ีวัด : (1) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสิทธิและความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรมของประชาชนเพ่ิมข้ึน 
        (2) ร้อยละของผู้ประสบเหตุอาชญากรรมลดลง 

2.3.4 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 
 เป็นแผนกำหนดทิศทางการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และบูรณาการแก้ไขปัญหา

ร่วมกันกับหน่วยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องได้อย่างประสานสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ประกอบด้วย  
5 มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรมคุมประพฤติ คือ มาตรการ การบำบัดรักษา
ยาเสพติด  

 แนวทางท่ี 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด   

 แผนงานท่ี 7.1 การพัฒนาระบบการบำบัดรักษา 
 ตัวช้ีวัด  ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดท่ีผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.3.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะยาวอย่างย่ังยืน ให้สอดคล้องกับการจัดทำ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เพ่ือให้นโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล  
จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัลออกเป็น 4 ระยะ เพ่ือนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนา
ประเทศ ตามท่ีกำหนดวิสัยทัศน์ คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรม 
คุมประพฤติ ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
   เป้าหมาย : 2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม  
เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  แผนงาน : 2) ปรับเปล่ียนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

2.3.6 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงยุติธรรมมีความมุ่งหมายในการลดความเหล่ือมล้ำในสังคม โดยดำเนินการขับเคล่ือน 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการได้รับบริการงานยุติธรรมท่ัวทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ เพ่ือผลประโยชน์/เป้าหมายสุดท้าย คือ ความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนกับคนทุกคนในสังคม และสังคมมีความ
สงบสุข โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับกรมคุมประพฤติ มีดังน้ี 

1. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   แนวทางการพัฒนา : 
 1) พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป นำไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม 
 2) ยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักสากล 
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 4) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ เพ่ือความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีงานวิจัยกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และงานวิชาการมากข้ึน 
 6) สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคล่ือนระบบงานยุติธรรม 

7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
3. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง อำนวยความยุติธรรมและลดความเหล่ือมล้ำ  

   แนวทางการพัฒนา : 
   1) พัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

5. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม  
   แนวทางการพัฒนา : 

1) พัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด 
2) การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด 
3) พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

กับพฤติกรรมการกระทำผิด 
4) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการส่งเสริมคนดี

สู่สังคม 
5) สร้างโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
6. แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
แนวทางการพัฒนา : 4) การบำบัดรักษายาเสพติด  

2.3.7 นโยบาย Thailand 4.0 
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเช่ือมโยงกับภายนอก (ประชาคมโลก)  

ในรูปแบบพันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล ท่ีประเทศไทยเข้าไปเก่ียวข้อง โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภายใน (Strength from Within) คือ การพัฒนาภายในประเทศ 4 มิติ คือ การยกระดับ
ศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์หรือการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) สร้างสังคมท่ีอยู่ดีมีสุข การรักษา
ส่ิงแวดล้อม และการสร้างความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ โดยการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service)  
ท่ีประยุกต์ข้อมูลข่าวสาร (Information) กับเทคโนโลยี (Technology)  

2.3.8 เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เพ่ือใช้เป็นแผนท่ีนำทางสำหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลก 

ระหว่างปี 2016 - 2030 ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (169 เป้าประสงค์) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ท้ังน้ี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานอ่ืน 
คือ เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสังคมสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Peace , Justices and 
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Strong Institutions) มุ่งเน้นการส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข สร้างความปลอดภัยให้ทุกคนสามารถเข้าถึง 
ความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมและสร้างธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ และเป้าประสงค์ท่ี 16.3 ส่งเสริม
นิติธรรมท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ และสร้างหลักประกันว่าจะมีการเข้าถึงความยุติธรรมอย่าง 
เท่าเทียมแก่ทุกคน  
2.3.9 นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม  

นโยบายผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม มีจุดเน้น 3 เร่ืองหลัก ประกอบด้วย 
1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม  

เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน ซ่ึงมีท่ีมาจากปัญหาประชาชนไม่รู้กฎหมาย ทำให้
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ทราบว่าส่ิงท่ีกำลังกระทำเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบต่างๆ รวมถึงการไม่รู้สิทธิ
ท่ีตัวเองพึงมีพึงได้ ไม่เคารพสิทธิของผู้อ่ืน  

2. การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
 เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง เสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ำของประชาชน อาทิ  
งานกองทุนยุติธรรม ท่ี ให้ความช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในด้านต่างๆ  
งานค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาล  
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าขาดรายได้ ค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็น รวมถึงค่าทดแทนการถูกจำคุก และคลินิกยุติธรรม 
ท่ีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชน ซ่ึงประจำอยู่ท่ีสำนักงานยุติธรรม
จังหวัดท่ัวประเทศ รวมถึงงานการบริการของกระทรวงยุติธรรมด้านต่างๆ เป็นต้น 

3. การคืนคนดีสู่สังคม  
 การลดจำนวนผู้กระทำผิดซ้ำ โดยดำเนินการแก้ไขฟ้ืนฟูกลุ่มผู้กระทำผิด ซ่ึงแยกเป็น  
3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ต้องขัง และกลุ่มผู้กระทำผิดท่ีถูกคุมความประพฤติ สำหรับ 
กลุ่มเด็กและเยาวชน มีการบำบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบต่อเน่ือง (IRC) ขณะท่ีกลุ่มผู้ต้องขัง 
เน้นการฝึกทักษะเพ่ือประกอบอาชีพผ่านเรือนจำเฉพาะทางและการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ
ภายนอกซ่ึงเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มผู้กระทำผิดผ่านระบบ E-commerce เพ่ือสร้างอาชีพให้ผู้กระทำผิดสามารถใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ ทำให้
สังคมยอมรับ และกลุ่มผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษม่ันใจในศักยภาพตัวเองมากข้ึน การพัฒนาทักษะและผลิตภัณฑ์ 
ของผู้ต้องขัง ส่วนการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดท่ีถูกคุมความประพฤติเป็นการนำเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring : EM) เข้ามาใช้ในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดท้ังในช่วงการคุมประพฤติ การพัก/ 
ลดโทษ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยและติดตามแนวโน้มการกระทำผิดซ้ำ สร้างแนวทาง 
ในการใช้ชีวิตในสังคมหลังพ้นโทษ 
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ส่วนท่ี ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ 
 

3.๑  ภาพรวม 
 

3.1.1 วิสัยทัศน์ 
   “มุ่งม่ันแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการ 

กับทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างความปลอดภัยในชุมชน” 
 
3.1.2 พันธกิจ  

  ๑) แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ 
  ๒) ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ 
  ๓) ขับเคล่ือนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การดำเนินการตามกฎหมายเพ่ือสร้างความปลอดภัย

ในชุมชน 
    ๑) เป้าหมาย 

๑.๑ สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
๑ .๒  การยอมรับและความ รู้สึกปลอดภัยของชุมชนและสังคมท่ี มี ต่อ 

ผู้ถูกคุมความประพฤติ 
๑ .๓ กรมคุมประพฤติให้บริการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนและมาตรฐาน 

งานคุมประพฤติ 
๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑ เชิงปริมาณ - จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม

สอดส่องและแก้ไขฟ้ืนฟู ๑๔๕,๗๐๐ ราย 
   ๒.๑.๑ จำนวนผู้กระทำผิดท่ีได้รับการสืบเสาะและพินิจ ๓๔,๗๐๐ ราย 

        ๒.๑.๒ จำนวนผู้ท่ีได้รับการสอดส่องและแก้ไขฟ้ืนฟู ๑๑0,000 ราย 
 ๒.๒ เชิงคุณภาพ - ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติท่ีกระทำผิดเง่ือนไขตามท่ี

ศาลกำหนดไม่เกิน ร้อยละ 17 
 ๒ .๓ เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด

62,000 ราย 
 ๒.๔ เชิงคุณภาพ - ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการตรวจพิสูจน์

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด ร้อยละ 100 
  ๓) แนวทางการพัฒนา 
    ๓.๑ พัฒนามาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการแสวงหาข้อเท็จจริงของ
ผู้กระทำผิดและการดำเนินงานคุมประพฤติ 
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    ๓ .๒  พัฒนาการการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายการคุมประพฤติ 
เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของสังคม 
     ๓.๓ พัฒนาการดำเนินการคุมความประพฤติเพ่ือความเช่ือม่ันในชุมชน 
จากผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์   

๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
 ๔.๑ แผนงานการแสวงหาข้อเท็จจริง 

๑) กิจกรรมแสวงหาข้อเท็จจริงผู้กระทำผิด 
๒) กิจกรรมแสวงหาข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขาด 
๓) กิจกรรมแสวงหาข้อเท็จจริงผู้ติดยาเสพติด 
๔) โครงการพัฒนาการแสวงหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ผู้กระทำผิด  

ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
๕) โครงการพัฒนาระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงสำหรับผู้กระทำผิด 

๔.๒ แผนงานดำเนินงานคุมความประพฤติ 
๑) กิจกรรมงานควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติมาตรา ๕๖ 
๒) กิจกรรมควบคุมและสอดส่องนักโทษเด็ดขาด 
๓) กิจกรรมงานควบคุมและสอดส่องเด็กและเยาวชน 
๔) โครงการพัฒนาแบบจำแนกความเส่ียงเพ่ือใช้ในการวางแผน 

คุมประพฤติสำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก      
๕) โครงการติดตามการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและสอดส่องนักโทษท่ี

ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก   
๔.๓ แผนงานการดำเนินการบังคับใช้ทางกฎหมาย 

๑) กิจกรรมยุติธรรมเชิงสมานฉันท์/โครงการพัฒนาแนวทาง/การ
ปฏิบัติงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

๒) โครงการทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย (พระราชบัญญัติ 
คุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๕๙) สนับสนุนงานคุมประพฤติและกฎหมายรอง 

๓) โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาพฤตินิสัยงานคุมประพฤติ 
 ๔.๔ แผนงานสร้างความเช่ือม่ันในชุมชนจากผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์   

๑) กิจกรรมกิจกรรมการติดตามดูแลผู้กระทำผิดคดีอุจฉกรรจ์/ 
บูรณาการในการมีส่วนร่วมในการดูแล JSOC     

3.2.2  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
๑) เป้าหมาย   
    ๑.๑ สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
    ๑.๒ ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถพ่ึงพาและดูแลตนเองได้ ตลอดจนอยู่ร่วมกับ

ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข 
    ๑.๓ ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม 
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๒) ตัวช้ีวัด 
 2.1) เชิงปริมาณ - จำนวนโปรแกรมท่ีได้รับการพัฒนาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระทำผิดในชุมชน ๑ โปรแกรม 
 2.๒) เชิงปริมาณ – จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน ๓๐๐ ราย 
 ๒ .๓) เชิงปริมาณ  – จำนวนผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดท่ีเข้ารับการบริการ 

ในบ้านก่ึงวิถี ๓๕๐ ราย 
 ๒.๔) เชิงคุณภาพ – ผู้ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของท่ีเข้าร่วมโครงการไม่เกิน

ร้อยละ 15 
๓) แนวทางการพัฒนา 
    3.1) พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด 

3.2) พัฒนากลไกเพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้กระทำผิด 
๓.๓) พัฒนาการกระบวนการบริการสังคม 

๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
   ๔.๑ แผนงานการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 

๑) กิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดท่ีดำเนินการภายในสำนักงาน 
คุมประพฤติท่ัวประเทศ 

๒) โครงการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำผิดคดีทางเพศ 
๓) โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับพฤติกรรม 

ผู้ถูกคุมความประพฤติให้อยู่ภายใต้กฎหมาย               
๔) โครงการค่ายแก้ไข ฟ้ืน ฟู ผู้ ถูก คุมความประพฤติแบบเข้ม ข้น 

ฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา   
๕) โครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน   
    ๔.๒ แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้กระทำผิดโดยการสงเคราะห์ 

๑) กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดภายในสำนักงาน 
๒) โครงการบ้านก่ึงวิถี/โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและดูแล

ผู้รับบริการในบ้านก่ึงวิถี 
๓) โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระทำผิด 
๔) โครงการคืนคนดีสู่สังคม 
๕) โครงการพัฒนากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้กระทำผิดในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 
๖) โครงการจัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ 

ระดับภาคและระดับประเทศ 
๗) โครงการพัฒนาศักยภาพบ้านก่ึงวิถีให้เป็นศูนย์คืนคนดี 
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 ๔.๓ แผนงานการบริการสังคม 
๑) กิจกรรมงานบริการสังคมภายในสำนักงานคุมประพฤติ 
๒) กิจกรรมงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 
๓) โครงการปรับปรุงคู่มือการทำงานบริการสังคม 

 

3.2.3  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง งานปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด 
  ๑) เป้าหมาย   

๑.๑ สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 
๑ .๒ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับบริการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนและ

มาตรฐานงานคุมประพฤติ 
๑.๓ ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติสามารถพ่ึงพาและดูแลตนเองได้ 

ตลอดจนอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุข 
  ๒) ตัวช้ีวัด 

๒.๑ เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในระบบบังคับบำบัด 24,000 ราย 

๒ .๑ .๑ จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
แบบควบคุมตัว 19,000 ราย 

        ๒.๑.๒ จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดท่ีได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
แบบไม่ควบคุมตัว ๕,000 ราย 

 ๒.๒ เชิงคุณภาพ - ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดท่ีบำบัดครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
ร้อยละ 70 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
 3.1) พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดผู้ติดยาเสพติดให้เหมาะสม

กับระดับของการเสพการติด 
3.2) พัฒนากลไกเพ่ือปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด 

  ๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
      ๔.๑) แผนงานแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด 

๑) ภารกิจฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
๒) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  TO BE 

NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ 
๓) โครงการพัฒนาโปรแกรมค่ายสำหรับผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์ขวัญ) 

และการพัฒนาศักยภาพอบรมวิทยากรแกนนำ 
๔) โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดหลายระดับ 
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3.2.4  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
 ๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ยกระดับงานคุมประพฤติโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการ
ในการช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ 

๑.๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม 
๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑ เชิงปริมาณ – จำนวนผู้เคยกระทำผิดคดีความม่ันคงเข้ามามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีความม่ันคงในเรือนจำเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐  
๒.๒ เชิงคุณภาพ - ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

และกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกินร้อยละ ๑๖ 
๒.๓ เชิงปริมาณ – มีการสร้างความมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน

ในระดับพ้ืนท่ี 
๒.๔ เชิงปริมาณ – ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติ 

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนากลไกเพ่ือสร้างเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติ 
๓.๒) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน 

  ๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
๔.๑) แผนงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 

๑) โครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐใน พ้ืน ท่ี  
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดเพ่ือสร้างหลักประกันความปลอดภัยในสังคม 

๔.๒) แผนงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเอกชน   
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนการจัดต้ังวิสาหกิจ 

เพ่ือสังคมเพ่ือช่วยเหลือผู้กระทำผิด (Social Enterprise)   
๔.๓) แผนงานภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ 

๑) กิจกรรมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติด,านคดี 
๒) โครงการเสริมสร,างภูมิคุ,มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต, 

๓) โครงการยกระดับศูนยaยุติธรรมชุมชนเปyนศูนย์คืนคนดี 
๔) โครงการสEงเสริมความเข,มแข็งของงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๕) โครงการบูรณาการอาสาสมัครทุกหนEวยงานเพ่ือการบริหารจัดการผู,กระทำผิด 
๖) การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

๗) โครงการจัดทำคูEมือการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 
๘) การพัฒนาและสEงเสริมการมีสEวนรEวมขององคaกรอาสาสมัคร 

คุมประพฤติในภารกิจกรมคุมประพฤติ 
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3.2.๕  แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี 
๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ยกระดับงานคุมประพฤติโดยใช้การใช้เทคโนโลยีในการคุมประพฤติ 

๑.๒) สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ 

๑ .๓ ) การยอมรับและความรู้สึกปลอดภัยของชุมชนและสังคมท่ี มี ต่อ 

ผู้ถูกคุมความประพฤติ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑ เชิงปริมาณ – จำนวนผู้กระทำผิดท่ีใช้เคร่ืองมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ 

๓๐,๐๐๐ ราย 

๒.๒ เชิงคุณภาพ – ร้อยละของผู้ท่ีติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวท่ีอยู่ใน

ความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเง่ือนไขท่ีผู้ส่ังใช้กำหนดไม่เกิน ร้อยละ ๒๐   

  ๓) แนวทางการพัฒนา 
(3.1) พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมการคุมประพฤติโดยการใช้เทคโนโลยี 

  ๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
๔.๑) แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการคุมประพฤติ 

๑) โค รงการการน ำอุปกรณ์ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ ติ ดตาม ตั วม าใช้  

เพ่ือเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก 

3.2.๖ แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยี 
มาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 

 ๑) เป้าหมาย 
๑.๑) องค์กรให้บริการท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๑ .๒ ) บุ คลากรและภาคี ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งได้ รับ การพัฒ นาศักยภ าพและ 

มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกบริบทการเปล่ียนแปลง 
๑.๓) การนำเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน เพ่ือการให้บริการประชาชน 

 ๒) ตัวช้ีวัด 
2.1) เชิงปริมาณ - จำนวนคดีท่ีได้รับการตรวจสอบประวัติ ๑๐๐,๐๐๐ ราย 

๒.๒) เชิงคุณภาพ - การยอมรับและความรู้สึกปลอดภัยของชุมชนและสังคมท่ีมี

ต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ 
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  ๓) แนวทางการพัฒนา 
3.1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

๓.๒) การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.๓) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

3.๔) พัฒนาบุคลากรและภาคีท่ีเก่ียวข้องตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 ๔) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  
๔.๑) แผนงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ 

๑) โครงการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแสวงหาข้อเท็จจริง 
๒) โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพ่ือให้บริการแบบดิจิทัล (Digital 

Service and Office)  

๓) โครงการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบน Smart Devices ของกรมคุมประพฤติ 

(DOP Mobile Application) ปรับปรุงระบบเดิม 

๔) โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด  
๕) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง   
๖) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ  
๗) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายความเร็วสูงเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ

สำนักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ  

๘) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์ในการคุมประพฤติ 
๙) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๐) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติรองรับงานตาม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 ๔.๒) แผนงานติดตามประเมินผล 
๑) กิจกรรมการขับเคล่ือน/ติดตาม/กำกับดูแผนการปฏิบัติงานตาแผนปฏิบัติราชการ 
๒) กิจกรรมการจัดสรรงบประมาณ 

๓) กิจกรรมการกำหนดตัวช้ีวัด 
 ๔.๓) แผนงานบริหารจัดการองค์กร 

๑) กิจกรรมการบริหารด้านงบประมาณ 
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๒) กิจกรรมการบริหารงานพัสดุ 
๓) กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้างท่ีต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  

๔) โครงการจัดหารถยนต์ 
๕) โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลงานและบทบาทภารกิจกรมคุมประพฤติ 
๖) โครงการปรับปรุงโครงสร้างเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน/พัฒนารูปแบบ

โครงสร้างการให้อำนาจการตัดสินใจแก่ผู้บริหารระดับต้น 

๗) โครงการปรับกระบวนงานเพ่ือลดข้ันตอนท่ีไม่จำเป็น/สร้างความรวดเร็ว 
๘) การประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) 

๙) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
 ๔.๔ แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑) กิจกรรมบริหารอัตรากำลัง เช่น ทดแทน โยกย้าย เล่ือนข้ัน เป็นต้น 
๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ 
๓) โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๔) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟู

ผู้กระทำผิดในชุมชน 

๕) โครงการจัดแผนสร้างความก้าวหน้าในงานคุมประพฤติ 
๖) โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี 
๗) โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผ่านส่ือวิดีทัศน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๘) โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ของงานคุมประพฤติ (KM) 

๙) โครงการการจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรกรมคุมประพฤติ 

๑๐) โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๑๑) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและการ

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑๒) โครงการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
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๓.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

๓.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด   
    835,916,240 บาท (แปดร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนหกพันสองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64  
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65 
เม.ย.65  
พ.ค.  65 
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65 
ส.ค.  65 
ก.ย. 65  

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

แผนปฏิบัติราชการ  เร่ือง การดำเนินการตามกฎหมาย 
เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชุมชน 

 รวมงบประมาณ 
204,800,940 0   

แผนงานการแสวงหาข้อเท็จจริง        

1 กิจกรรมแสวงหา
ข้อเท็จจริงผู้กระทำผิด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        136,118,3001    
สคป.  

2 กิจกรรมแสวงหา
ข้อเท็จจริงนักโทษ
เด็ดขาด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        แผนงานพ้ืนฐาน   
 
กอบ.  

3 กิจกรรมแสวงหา
ข้อเท็จจริงผู้ติด 
ยาเสพติด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                

        68,682,6402   
กอฟ. 

4 โครงการพัฒนาการ
แสวงหาข้อเท็จจริง
เก่ียวกับผู้กระทำผิด  
ตามประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

ส่วนกลาง
พัฒนา/ 
สคป.  

ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ 

                          

                
-    
กอฟ. 

5 โครงการพัฒนาระบบ
การแสวงหาข้อเท็จจริง
สำหรับผู้กระทำผิด 

ส่วนกลาง                           
                
-    

 
กอบ.  

แผนงานดำเนินงานคุมความประพฤติ   
6 กิจกรรมงานควบคุม

และสอดส่องผู้ถูกคุม-
ความประพฤติ ม. 56 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        แผนงานพ้ืนฐาน   
 
สคป.  

 
1 งบประมาณแผนงานพืน้ฐานด้านการปรับสมดุลและบริหารจัดการภาครฐั 
2 งบประมาณแผนงานพืน้ฐานด้านความมั่นคง 
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ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

7 กิจกรรมงานควบคุม
และสอดส่องท่ีเป็น
นักโทษเด็ดขาด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        แผนงานพ้ืนฐาน   
 
สคป.  

8 กิจกรรมงานควบคุม
และสอดส่องเด็กและ
เยาวชน 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        แผนงานพ้ืนฐาน   
 
สคป.  

9 โครงการพัฒนาแบบ
จำแนกความเส่ียง 
เพ่ือใช้ในการวางแผน
คุมประพฤติสำหรับ 
ผู้ได้รับการพักการ
ลงโทษ/ 
ลดวันต้องโทษจำคุก                                                                                                            

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง 

                          490,000 
(รับ
จัดสรร
ในปี 

2564) 
กพค. 

10 โครงการติดตาม 
การปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมและสอดส่อง
นักโทษท่ีได้รับ 
การพักการลงโทษหรือ 
ลดวันต้องโทษจำคุก 

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง 

                                          
-    

กอบ. 

แผนงานการดำเนินการบังคับใช้ทางกฎหมาย                        

11 กิจกรรมยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์  โครงการ
พัฒนาแนวทาง/ 
การปฏิบัติงานยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
พัฒนา 

                        337,500   

กพค. 

12 โครงการทบทวน/
ปรับปรุง/แก้ไขกฎหมาย
พระราชบัญญัติ 
คุมประพฤติ พ.ศ.2559 
ให้สนับสนุน 
งานคุมประพฤติ และ
กฎหมายรอง 

ส่วนกลาง                           0 

กกม. 
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ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

13 โครงการจัดต้ัง 
กองทุนพัฒนาพฤตินิสัย
งานคุมประพฤติ  

ส่วนกลาง                           0 
กกม. 

แผนงานสร้างความเช่ือม่ันในชุมชนจากผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์    
14 กิจกรรมการติดตาม

ดูแลผู้กระทำผิดคดี 
อุกฉกรรจ์ 
บูรณาการในการมี 
ส่วนร่วมในการดูแล 
JSOC  

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          งบ 
ประ 
มาณ
จาก
หน่วย 
งานนอก 

กอบ. 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ   
รวมงบประมาณ 34,310,400 1,316,400 

แผนงานการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิดในชุมชน       

15 กิจกรรมการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระทำผิดท่ี
ดำเนินการภายใน
สำนักงานคุมประพฤติ
ท่ัวประเทศ 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                               
3,500,600  

  

 
สคป.  

16 โครงการพัฒนา
โปรแกรมผู้กระทำผิด
คดีทางเพศ 

ส่วนกลาง                                   
784,800  

  
กพค. 

17 โครงการแก้ไขฟ้ืนฟูเพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การปรับพฤติกรรม 
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 

สคป.  
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

                                
386,400  

กพค. 

18 โครงการค่ายแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมความ
ประพฤติแบบเข้มข้น
ฐานความผิดขับรถ
ขณะเมาสุรา 

สคป.  
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 10 
แห่ง 

                                
930,000  

กพค. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    32 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

19 โครงการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
เพ่ือรองรับแผนแม่บท
ความปลอดภัยทาง
ถนน 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        

งบประมาณ 
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูฯ 

กบส. 

แผนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้กระทำผิดโดยการสงเคราะห์  
20 กิจกรรมการสงเคราะห์

ผู้กระทำผิดภายใน
สำนักงาน 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                               
3,053,100  

  
กพค. 

21 โครงการบ้านก่ึงวิถี                
โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการและดูแล
ผู้รับบริการในบ้าน 
ก่ึงวิถี 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        

       
1,899,700  

  

กพค. 

22 โครงการน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด 

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                          งบ 
ประมาณ
จาก 
สป.ยธ. 

กพค. 

23 โครงการคืนคนดีสู่
สังคม  

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                             
23,300,000  

  

กพค. 

24 โครงการพัฒนา
กระบวนการแก้ฟ้ืนฟู
ผู้กระทำผิดในชุมชน
เพ่ือส่งเสริมอาชีพ 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
พัฒนา 

                        825,000   

กพค. 

25 โครงการบูรณาการ
แก้ไข ฟ้ืนฟู ติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ผู้กระทำผิด
ในชุมชน 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        121,200                   

กพค. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    33 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

26 โครงการจัดการ
ประกวดการทำอาหาร 
Street Food สร้าง
อาชีพ ระดับภาคและ
ระดับประเทศ 

สคป. ภาค/ 
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        826,000   

กพค. 

27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบ้านก่ึงวิถีให้
เป็นศูนย์คืนคนดี  

สคป. ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 5 
แห่ง/ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        งบประมาณ 
โครงการบ้านก่ึงวิถี  

กพค. 

แผนงานงานบริการสังคม                                 

28 บริการสังคมภายใน
สำนักงานคุมประพฤติ 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        งบประมาณ 
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูฯ 

สคป. 

29 การบริการสังคมแทน
ค่าปรับ 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                        งบประมาณ 
กิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูฯ 

สคป. 

30 
โครงการยกระดับการ
บริหารจัดการงาน
บริการสังคม 

ส่วนกลาง
พัฒนา                          0   

32 โครงการปรับปรุงคู่มือ
การทำงานบริการ
สังคม 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                        
 

0 
กพค. 

แผนปฏิบัติราชการ  เร่ือง งานปรับเปล่ียนพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด  
รวมงบประมาณ 

  
320,704,200      

แผนงานแก้ไขฟ้ืนฟูพฤตินิสัยผู้ติดยาเสพติด                                                

33 ภารกิจฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                           
315,704,200  

  สคป. 

34 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO 
BE NUMBER ONE 
กรมคุมประพฤติ 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        5,000,000   กอฟ. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    34 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

35 โครงการพัฒนา
โปรแกรมค่ายสำหรับ 
ผู้ติดยาเสพติด  
(ศูนย์ขวัญ) /พัฒนา
ศักยภาพอบรม 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        งบประมาณภารกิจฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ  กอฟ. 

ศพบ. 

36 โครงการแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผู้ติดยาเสพติดหลาย
ระดับ 
กิจกรรมย่อย  
- โปรแกรมเสพซ้ำ  
- โปรแกรมให้
คำปรึกษาจิตวิทยา
แบบกลุ่ม 
- ส่งบำบัดหน่วยงาน
ภาคี  

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        

งบประมาณภารกิจฟ้ืนฟู
สมรรถภาพฯ  

กอฟ. 

แผนปฏิบัติราชการ  เร่ือง ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ   
รวมงบประมาณ 

8,107,200 98,000 

แผนงานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ      

37 โครงการบูรณาการ
ความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนท่ีในการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด
เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยในสังคม 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

            

        

      

        
88,000  

กบส. 

แผนงานการมีส่วนของหน่วยงานเอกชน     

38 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ขับเคล่ือนการจัดต้ัง
วิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้กระทำผิด 
(Social Enterprise)   

ส่วนกลาง
จัดทำ
แนวทาง/ 
สคป.  

ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ 

            

        

      

10,000 

กบส. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    35 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

แผนงานภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ   
39  กิจกรรมการ

ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติด้านคดี 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

            

        

    

       
4,642,200  

  

สคป. 

40 โครงการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุข 
ในพ้ืนท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

สคป.ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
ส่วนกลาง
ติดตาม 

            

        

    

       
2,640,000  

  

กบส. 

41 โครงการยกระดับ 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
เป็นศูนย์คืนคนดี 

สคป.ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

(ศูนย์ยุติธรรม 
ชุมชนท่ีมี
ความเข้มแข็ง) 
ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

        

    

          
500,000  

  

กบส. 

42 โครงการส่งเสริม 
ความเข้มแข็งของงาน
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ 

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ/
ส่วนกลาง
พัฒนา/
ติดตาม 

            

        

    

             
-    กบส. 

43 โครงการบูรณาการ
อาสาสมัครทุก
หน่วยงานเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
ผู้กระทำผิด 

            

        

    

             
-    กบส. 

44 การพัฒนาแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ  

ส่วนกลาง 
จัดทำแนวทาง 

/สคป.  
ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ 

            

        

    

             
-    กบส. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    36 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

45 โครงการเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ  

สคป.  
ท่ีเข้าร่วม/
ส่วนกลาง
ดำเนินการ 

            

        

    

          
325,000  

  

กบส. 

46 การปรับหลักเกณฑ์
รางวัลเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

        

    

             
-    กบส. 

47 การจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

        

    

  

           
-    
กบส. 

48 การจัดทำหลักสูตร
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติกับการ
ติดตามดูแลผู้ได้รับการ
พักการลงโทษและลด
วันต้องโทษจำคุก 
กรณี เจ็บป่วย อายุมาก          

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          

                
-    
กบส. 

49 การพิจารณาคัดเลือก
อาสาสมัคร 
คุมประพฤติ เพ่ือรับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 

สคป.  
ท่ีเข้าร่วม/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                          
                
-    
กบส. 

50 การพัฒนาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
องค์กรอาสาสมัคร 
คุมประพฤติในภารกิจ
กรมคุมประพฤติ 

สคป.  
ท่ัวประเทศ 

                          

                
-    
กบส. 

51 การแต่งต้ังและส้ินสุด
สถานภาพของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                                     
-    กบส. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    37 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

แผนปฏิบัติราชการ  เร่ือง การคุมประพฤติโดยใช้เทคโนโลยี 
รวมงบประมาณ 

   
262,951,200  0   

แผนงานเทคโนโลยีเพ่ือการคุมประพฤติ   
52 โครงการการนำ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัวมาใช้เพ่ือ
เป็นมาตรการทางเลือก
แทนการจำคุก 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        

   
262,951,200  

  กอบ. 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การบริหารจัดการองค์กรและการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุน 
                              งานคุมประพฤติ 

  รวมงบประมาณ  

       
3,627,900  

                
-    

  

แผนงานการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนงานคุมประพฤติ  
53 โครงการนำเทคโนโลยี

มาสนับสนุนการ
แสวงหาข้อเท็จจริง 

ส่วนกลาง
พัฒนา             

              

0 
กอบ. 

55 โครงการพัฒนา
ระบบงานคุมประพฤติ
เพ่ือให้บริการแบบ
ดิจิทัล (Digital 
Service and Office)  

สคป.ท่ีเข้าร่วม
โครงการ/
ส่วนกลาง
พัฒนา/
ติดตาม 

            

              

0 

ศทส. 

56 โครงการพัฒนาระบบ 
แอปพลิเคชันบน 
Smart Devices ของ
กรมคุมประพฤติ (DOP 
Mobile Application)  
ปรับปรุงระบบเดิม 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

              

0 

ศทส. 

57 โครงการนำเทคโนโลยี
มาใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้กระทำผิด  

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง 

                          

0 
กพค. 

58 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

              

0 
ศทส. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    38 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

การตัดสินใจสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 
(DSS)  

59 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
กรมคุมประพฤติ  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

            

          
250,000  

  

ศทส. 

60 โครงการจัดหาระบบ
เครือข่ายความเร็วสูง 
เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานของ
สำนักงาน 
คุมประพฤติ 
ท่ัวประเทศ  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

            

       
1,048,800  

  

ศทส. 

61 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล 
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
ในการคุมประพฤติ 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

            

       
1,060,000  

  

ศทส. 

63 โครงการพัฒนาระบบ
รักษาความปลอดภัย
ทางด้านเทคโนโลยี  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

              
0 ศทส. 

64 โครงการพัฒนา
ระบบส่ือสารด้วย 
วิธีดิจิทัล 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

            

              
0 ศทส. 

65 โครงการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 
กรมคุมประพฤติรองรับ
งานตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          

0 กอฟ. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    39 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

66 โครงการฝึกอบรม 
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ 
กรมคุมประพฤติ  
รองรับงานตาม
ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด 

สคป.  
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          0 

กอฟ. 

แผนงานติดตามประเมินผล                                  

67 กิจกรรมการ
ขับเคล่ือน/ติดตาม/
กำกับดูแผนการ
ปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
พัฒนา/
ติดตาม                           0 

กยผ. 

68 กิจกรรมการจัดสรร
งบประมาณ 

ส่วนกลาง 
                          0 

กยผ. 

69 การกำหนดตัวช้ีวัด ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง                           0 

กพร. 

แผนงานการบริหารจัดการองค์กร  
70 กิจกรรมการบริหาร

ด้านงบประมาณ 
สคป. 

ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม                           0 

สลก. 

71 กิจกรรมการบริหาร
งานพัสดุ 

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม                           0 

สลก. 

72 กิจกรรมจัดซ้ือจัดจ้าง 
ท่ีต้องดำเนินการ 
ในปี ๒๕65 - ๒๕66 

สคป.  
ท่ีได้รับจัดสรร

งบ 
ปีประมาณ
ส่วนกลาง
ติดตาม                         

     
14,039,660  

  

สลก. 
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ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

73 โครงการจัดหารถยนต์  ส่วนกลาง                            0 สลก. 
74 โครงการใช้เทคโนโลยี 

ในการบริหารจัดการ
พัสดุครุภัณฑ์  

ส่วนกลาง 
                          0 

สลก. 

75 โครงการ
ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ผลงานและ
บทบาทภารกิจ 
กรมคุมประพฤติ  

สคป. 
ท่ัวประเทศ/
ส่วนกลาง
ติดตาม 

                        

250,000 

  

สลก. 

76 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างเอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน/อำนาจการ
ตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ระดับต้น 

ส่วนกลาง
พัฒนา                           0 

กพร. 

77 โครงการสร้าง
ศูนย์กลางการส่ือสาร
ภายในองค์กร/พัฒนา
รูปแบบการส่ือสาร
ทิศทางองค์กร 

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง
สคป.  

ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ                           0 

สลก. 

78 โครงการปรับ
กระบวนงานเพ่ือลด
ข้ันตอนท่ีไม่จำเป็น/
สร้างความรวดเร็ว 

ส่วนกลาง
พัฒนา                           0 

กพร. 

79 การประเมิน
สถานการณ์เป็นระบบ
ราชการ 4.0  
(PMQA 4.0)  

ส่วนกลาง
พัฒนา                           0 

กพร. 

80 โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐสู่
องค์การ 
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง  

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          0 

กพร. 



แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕6๕) ของกรมคุมประพฤติ    41 

ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
81 กิจกรรมบริหาร

อัตรากำลัง เช่น 
ทดแทน โยกย้าย  
เล่ือนข้ัน เป็นต้น 

ส่วนกลาง                         
          

150,000  
  กบค. 

82 กิจกรรมการดำเนินการ
ค่าตอบแทนพิเศษ เช่น 
ค่าตอบแทนส่วนกลาง 
ค่าตอบแทนธุรการ 
ค่าตอบแทนฝ่าย
บริหาร ค่าตำแหน่ง  
ค่าสำนวนคดี เป็นต้น  

ส่วนกลาง                           0 กบค. 

83 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรพนักงาน 
คุมประพฤติ  

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(ผู้ท่ีคุณสมบัติ
เข้าร่วม
อบรม)/
ส่วนกลาง
ดำเนินการ                         

          
994,100  

  

ศพบ. 

84 โครงการจัดทำคู่มือ
ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร 
งานท่ัวไป 

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
(ผู้ท่ีคุณสมบัติ
เข้าร่วม
อบรม)/
ส่วนกลาง
ดำเนินการ                           

0 ศพบ. 

85 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
คุมประพฤติ เพ่ือการ
แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด
ในชุมชน (16 มีนาคม 
วัน อ.ส.ค.)               

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
/ส่วนกลาง
ดำเนินการ 

                        

          
500,000  

  

กบส. 
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ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

86 โครงการพัฒนา
สวัสดิการของ
อาสาสมัครคุมประพฤติ 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          0 
กบส. 

87 โครงการจัดแผนสร้าง
ความก้าวหน้าในงาน
คุมประพฤติ 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          0 
กบค. 

88 โครงการอบรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยี 
  

สคป. ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 
/ส่วนกลาง
ดำเนินการ                           

        
54,000  ศพบ

/
ศทส. 

89 โครงการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมผ่าน
ส่ือวิดีทัศน์เพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส่ือการเรียนรู้ 
จำนวน 3 
เร่ือง 

                          

0 ศพบ 

90  โครงการทบทวน
กรอบอัตรากำลัง และ
จัดทำฐานข้อมูล 
บุคลากร 

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          

0 ศพบ 

91 โครงการสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ของงานคุม
ประพฤติ  (KM) 

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง/
สคป.  

ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ                           

0 ศพบ. 

92 โครงการการจัดทำ 
แผนเสริมสร้างความ
ผาสุกและความผูกพัน
ของบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ 

ส่วนกลาง
จัดทำแนวทาง 

/สคป.  
ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ                           

0 ศพบ. 

93 กิจกรรมการดำเนินการ
ทางละเมิด 

ส่วนกลาง 
                        

       100,000  
  กกม. 

94 กิจกรรมการดำเนินการ
ทางวินัย  

ส่วนกลาง 
                        

          
750,000  

  กกม. 
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ลำ 
ดับ 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม
หลัก ผู้ดำเนินการ 

แผนการดำเนินการ ปี 2565 งบประมาณ 
กอง ต.ค. 64  

พ.ย.  64 
ธ.ค. 64 
ม.ค. 65 
ก.พ. 65 
มี.ค. 65  
เม.ย. 65 
พ.ค.  65  
มิ.ย. 65 
ก.ค. 65  
ส.ค. 65 
ก.ย. 65 

พ.ร.บ. 
พิจารณา
จัดสรรอีก
ครั้งหนึ่ง 

95 โครงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  

ส่วนกลาง
พัฒนา                         

  
0 กพร. 

96 สร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

ส่วนกลาง 
จัดทำแนวทาง 

/สคป.  
ท่ัวประเทศ 
ดำเนินการ                         

            
25,000  

  กบค. 

97 โครงการการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ  
พ.ศ. 2566 - 2570   

ส่วนกลาง
พัฒนา 

                          

0 ศพบ. 

98 โครงงการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป  

สคป.  
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ  

(ผู้ท่ีคุณสมบัติ
เข้าร่วม
อบรม)/
ส่วนกลาง
ดำเนินการ  

                          

 
บริหาร
จาก 
งบ 
ประ 
มาณ
คงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 

บริหาร
จาก 
งบ 
ประ 
มาณ
คงเหลือ 

ศพบ. 

99 โครงงการฝึกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี                            

ศพบ. 

100 โครงงการฝึกอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติ 
งานพัสดุ                            

ศพบ. 

101 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน 
คุมประพฤติมืออาชีพ 

(ผู้ท่ีคุณสมบัติ
เข้าร่วม
อบรม)/
ส่วนกลาง
ดำเนินการ 

                          
ศพบ. 

102 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรงานสารบรรณ
และการเขียนหนังสือ
ราชการ                           

ศพบ. 

103 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากร 
กรมคุมประพฤติ                           

ศพบ 


