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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 

 

สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม (ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม) 
ไดตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงานของสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตามแนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล 
จํานวน 2 ประเด็น ไดแก 1. การพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาส
ในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และ 2. การเชื่อมโยงและวิเคราะห
ขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบหลัก
ตามหวงโซคุณคา (Value Chain) การสงมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ 
เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด และใหขอเสนอแนะนําในการปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามประเด็นดังกลาว ใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร
หลักฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล สอบถาม และประชุมแบบมีสวนรวมกับผูบริหารและเจาหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ไดมีกําหนดการเดินทางไปปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบานปราณี จังหวัดนครปฐม แตไดยกเลิกเนื่องจากสถานการณท่ีมีการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม
เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือทราบขอคนพบและขอเสนอแนะ 
และเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพ่ือดําเนินการสรุปผลภาพรวมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการของกระทรวงตาง ๆ เสนอคณะรัฐมนตรีตอไป สรุปดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุม
ของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟู

กลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

พบวาไดดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. 2561 

กําหนดใหสถานพินิจและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ดูแล แกไขบําบัดฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก

และเยาวชน และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดเขตทองท่ีของศูนยและอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ กําหนดใหศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เปนศูนยฝกและอบรมดานการแกไข

บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนชายท่ีแพทยวินิจฉัยวาปวยทางจิตเวช และเด็กและเยาวชนชายไรท่ีพ่ึง และใหศูนยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี (จังหวัดนครปฐม) เปนศูนยฝกและอบรมดานการแกไขบําบัดฟนฟู

เด็กและเยาวชนหญิงท่ีแพทยวินิจฉัยวาปวยทางจิตเวช และเด็กและเยาวชนหญิงไรท่ีพ่ึง 

 



 ๒ 

ขอคนพบจากการตรวจสอบและประเมินผล 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 

จุดแข็ง 
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง 

เปนเรื่องใหมท่ีเริ่มทดลองดําเนินการในสถานท่ีและวิธีการดูแลแบบเฉพาะทาง ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี จังหวัดนครปฐม พบวา 
บุคลากรมีความต้ังใจในการทํางาน มีความพยายามในการแกไขปญหาเบื้องตน สงผลทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถปรับตัวเขากับการแกไขบําบัดฟนฟูไดมากข้ึน 

2) บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน การประชุมยอยระดับหัวหนาเปนระยะ 
เพ่ือถายทอดและทําความเขาใจแนวคิด หลักการ และเปาหมายของการดําเนินการแตละกิจกรรม การเปดโอกาส
ใหเจาหนาท่ีทุกคนสามารถเขามาพูดคุยแจงขอขัดของและขอเสนอแนะตอผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ 
เพ่ือจะไดสามารถใหคําแนะนําและจัดการไดทันกาล สรางกลุมไลนระดับหัวหนา กลุมไลนงานเฉพาะ กลุมไลน
พนักงานพินิจ เพ่ือใหมีการสื่อสารสองทางท่ีคลองตัวมากข้ึน การประชุมเจาหนาท่ีของแตละสวนงาน/ฝายงาน
โดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการ ขอเรียกรองและขอเสนอแนะ เปนตน 

3) นักจิตวิทยาของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบ
ทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา ผานการประชุม Case conference อยางตอเนื่อง เชน ประชุมแลกเปลี่ยน
กับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชาย 
บานเมตตา เปนตน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละราย 

4) บุคลากรไดรับการพัฒนาในเรื่องขององคความรูเฉพาะดานในเรื่องจิตเวชฉุกเฉิน และการสังเกต
อาการจากผลขางเคียงจากการใชยาจิตเวช และโรคจิตเวชท่ีพบบอยในเด็ก รวมท้ังเทคนิคการแกไขบําบัดฟนฟู
เด็กและเยาวชนทางดานจิตเวชและการประสานสงตอสถานพยาบาลใกลเคียง 

จุดออน 
1) บุคลากรมีความรูและทักษะเฉพาะทางไมเพียงพอสําหรับการดูแลและจัดการพฤติกรรม

ของเด็กและเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีมีอารมณรุนแรง 
2) บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีในแตละดาน เชน พนักงานพินิจ 

มีจํานวนไมเพียงพอในการควบคุมเด็กและเยาวชนออกไปรวมกิจกรรมภายนอกสถานควบคุม ครูมีจํานวนจํากัด
ตองจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กและเยาวชนท่ีมีพ้ืนฐานความรูไมเทากันเรียนรวมกัน และพยาบาลมีจํานวน
ไมเพียงพอ เปนตน 

2. กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง 
จุดแข็ง 
1) กําหนดใหมีศูนยฝกและอบรมแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนที่มีอาการทางจิตเวช

และไรท่ีพ่ึงอยางชัดเจน คือ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี ซ่ึงเปนสถานท่ีดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวช
และไรท่ีพ่ึงดวยโปรแกรมเฉพาะทาง เปนไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชน และกําหนดเขตทองท่ีของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงมีการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบ
ทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยาผานการประชุม Case conference อยางตอเนื่อง เชน ประชุม
แลกเปลี่ยนกับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ศูนยแรกรับเด็ก
และเยาวชนชายบานเมตตา เปนตน ซ่ึงจะทําใหเกิดองคความรูใหมในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
แตละรายท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 ๓ 

ท้ังนี้ การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA ๔.๐) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ขอ ๔.๓ การใชความรูและองคความรู
ของสวนราชการในการแกปญหาเรียนรูและมีเหตุผล เพื่อพัฒนาตอยอดเปนวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
(Best Practice) 

3) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีแนวคิดในการใหภาคเอกชน
หรือภาคสวนอ่ืนเขามารวมดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึง  

ท้ังนี้ การดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ “ใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
มีอํานาจออกใบอนุญาตใหสวนราชการดําเนินการหรือใหเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝกและอบรม 
หรือสถานแนะนําทางจิตเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความผิด จําเลย หรือเปนผูตองคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลใหลงโทษหรือใชวีธีการสําหรับเด็กและเยาวชน และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานท่ีดังกลาว 
รวมท้ังมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตที่ไดออกใหนั้นดวย โดยการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

4) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวยคณะทํางานดานกายภาพ ครุภัณฑ พัสดุ 
และการบริหารจัดการ คณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา
ดานจิตเวช และคณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนไรที่พึ่ง 
ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวจะทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนศูนยฝกและอบรมเฉพาะทาง สําหรับดูแลเด็กและเยาวชน
ที่มีปญหาดานจิตเวชและไรที่พึ่งใหไดรับการดูแลบําบัดฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพปญหา
และความจําเปนมากยิ่งข้ึน 

5) หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใหการสนับสนุนการศึกษาสายสามัญแกเด็ก
และเยาวชน ท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งไดมีหนวยงาน
และบริษัทเอกชนในพ้ืนท่ีใหการสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เชน วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ 
บริษัทอูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล คอรเปอรเรชั่น เปนตน  

ท้ังนี้ การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็น : สงเสริมสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาควิชา
การจัดใหมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

จุดออน 
1) ระบบการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน มีการแยกเด็กและเยาวชนกลุมจิตเวช

และกลุมไรท่ีพ่ึงออกจากกัน ทําใหมีการใชทรัพยากรตางๆ เพ่ิมข้ึน และสงผลใหเด็กและเยาวชนกลุมจิตเวช
มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีชาลง เนื่องจากถูกจํากัดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดในเชิงบวก 
และทํากิจกรรมกลุมรวมกันกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป 

2) ตารางกิจกรรมการสอนและการบําบัด แบงเปน ๒ ตาราง สําหรับเด็กและเยาวชน
กลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึง และแบงเปนอีก ๒ ตารางยอย คือ ระยะแรกรับตัวและระยะฝกอบรม ทําให
บุคลากรผูรับผิดชอบดําเนินงานตามตารางกิจกรรมไมมีชั่วโมงในการพักผอน การวางแผนเตรียมการ 
ประสานงานและสรุปผลการดําเนินงาน และลักษณะงาน สงผลใหเกิดความเครียดและคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานลดนอยลง 

 
 



 ๔ 

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขท่ีตองการเสนอในเชิงนโยบายตอรัฐบาล  
1. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ตองทําความเขาใจเด็กและเยาวชน

เปนรายบุคคลอยางลึกซ้ึงมากข้ึน เนื่องจากเด็กและเยาวชนแตละคนไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวท่ีแตกตางกัน 
มีความเปนอยูและมีสุขภาวะแตกตางกันที่อาจนําไปสูปญหาของพฤติกรรม สงผลใหเกิดการกระทําผิด
หรืออาจจะมีอาการปวยทางจิตเวชและท่ีไรท่ีพ่ึง เพราะฉะนั้นปญหานี้จึงมีความซับซอนมากกวาเด็กท่ัวไป 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ วรรคสอง “การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัด
ฟนฟูและการฝกอบรมเด็กและเยาวชนแตละรายตองมาจากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีทําใหทราบถึงสาเหตุของ
การกระทําผิดและปจจัยท่ีกอใหเกิดการกระทําผิด เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ใหตรงตามสภาพปญหาและความจําเปนและขจัดปจจัยท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการกระทําผิดและสราง
ปจจัยเสริมท่ีจะชวยใหกลับตนเปนคนดี” 

2. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรที่พึ่ง ตองทบทวนและพัฒนารูปแบบ
การแกไขบําบัดฟนฟู โปรแกรมการเรียนและฝกวิชาชีพ การวัดผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับเด็ก
และเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึงเปนรายบุคคล รวมท้ังพัฒนายกระดับมาตรฐานการแกไขบําบัดฟนฟูสําหรับเด็ก
และเยาวชนแมลูกออน โดยการประยุกตจากขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
และมาตรการท่ีไมใชการคุมขังสําหรับผูกระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of 
Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders) หรือขอกําหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules) 

ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรชาติท่ี ๔ ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่เกี่ยวกับการจัดการคดีเกี่ยวกับกลุมที่มีความเปราะบางและระบบ
การชวยเหลือผูพนโทษในการกลับสูสังคม 

3. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตองเรงรัดศึกษาวิธีการรูปแบบหรือโมเดลใหม
ของการดูแลแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนจิตเวชและเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง โดยใหประสานเครือขาย
ภาครัฐหรือภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนดังกลาว หรือประสานขอความรวมมือ
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพและมีความสนใจ เพื่อจัดทําโครงการนํารอง (Pilot Project) 
ในการถายโอนภารกิจบางสวนใหกับหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐอ่ืนดําเนินการแทน ตามท่ีพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ กําหนดให
ดําเนินการแทนได 

ทั้งนี้ เพื่อใหขอเสนอแนะดังกลาวขางตนมีความเปนรูปธรรม กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนควรประสานความรวมมือจากสถาบันการศึกษาหรือองคการมหาชนที่เกี่ยวของ เชน สถาบัน
เพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย พรอมกับเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน มาดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดวาง
รูปแบบหรือโมเดลใหมตามแนวทางนี้ และทดลองปฏิบัติในลักษณะโครงการนํารองภายในกําหนดเวลา
ท่ีมีความชัดเจน 

4. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตองชะลอการดําเนินการ ระยะท่ี ๒ ของการรับเด็ก
และเยาวชนจิตเวชมาดูแลแกไขบําบัดฟนฟูที่สถานที่ควบคุมเฉพาะทาง เนื่องจากเปนกระบวนการรับเด็ก
และเยาวชนจิตเวชจากคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศโดยตรง ซ่ึงยังมีขอจํากัดของการดําเนินงาน
ในดานโปรแกรมและการเรียนและฝกวิชาชีพ สถานท่ี บุคลากร และความพรอมของเด็กและเยาวชนท่ีจะตอง
ยายจากสถานท่ีอยูอาศัยมาเขารับการฝกอบรมในตางพ้ืนท่ีและยังไมคุนเคยในระบบการดูแลแกไขบําบัดฟนฟู 
ซ่ึงอาจตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดจากผูปกครองของเด็กและเยาวชนจิตเวช และเครือขายท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ีอาศัยเดิมของเด็กและเยาวชน 
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5. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
หรือแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity plan : BCP) เพ่ือรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานและสามารถดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูไดตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

6. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ตองประสานสรางเครือขายเพ่ิมเติม
กับหนวยงานภายนอกและประชาชนเขามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานการแกไขบําบัดฟนฟู
และสนับสนุนดานการศึกษา รวมท้ังใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพภายหลังจากครบกําหนดการปลอยตัว  

สรุปประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากประเด็นท่ีตรวจสอบและประเมินผล 
1. เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรมโดยมีอาการทางจิตเวช

และไรที่พึ่ง ไดรับการแกไขบําบัดและฟนฟู มีการศึกษาหรือทักษะวิชาชีพ ดวยเครื่องมือและวิธีการดูแล
แบบเฉพาะทางจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนหญิงบานปรานี ทําใหเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมไดรับการพัฒนาพฤตินิสัย
อยางเหมาะสม และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีดีข้ึน  

2. เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรมผานการแกไขบําบัด 
และฟนฟู สามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวในชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุขตอไป โดยสามารถ
นําความรูและทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต ซ่ึงจะชวยลดปญหาการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชน 
 

2. การเช่ือมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 
 

ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลการเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงาน
พัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม พบวาไดดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
กลุมพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเปนการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนํา
ความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต โดยใชขอมูลของผูกระทําผิดท่ีอยูในสถานท่ีควบคุมหรือคุมขัง หรือผูท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยผูตองขังหรือผูตองราชทัณฑ
ของกรมราชทัณฑ เด็กหรือเยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
และผูถูกคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ มาไวรวมกันที่ระบบ Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake 
หรือ MOJ Data Lake ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเชื่อมโยงขอมูลเขาสูระบบแบบอัตโนมัติ 
และเขาในโมเดลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เพ่ือนําขอมูล
ผลการทํานายฯ ไปใชประโยชนตอไป  

ขอคนพบจากการตรวจสอบและประเมินผล 
1. กระทรวงยุติธรรม สามารถเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 

มารวมไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake หรือ MOJ 
Data Lake) และพัฒนาระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต (Recidivism 
and Crime Prediction for Offender Rehabilitation) เสร็จเรียบรอยแลว โดยหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย 
อยูระหวางการทดลองใชระบบดังกลาว ซ่ึงยังไมมีการนําผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิด
ท่ีอาจจะกอในอนาคตไปใชในการวางแผนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัยในขณะนี้ จึงยังไมมี
ผลการดําเนินงาน 

2. ขอมูลของผูกระทําผิดท่ีนํามาใชในการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้า และโมเดล
แนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เปนขอมูลผูกระทําผิดท้ังหมด ซ่ึงเปนขอมูลผูกระทําความผิดท่ีอยูในการ
ควบคุม คุมขัง หรือคุมประพฤติในปจจุบัน และขอมูลของผูท่ีพนจากการควบคุมของหนวยงานในกลุมพัฒนา
พฤตินิสัยแลว ดังนั้น การนําผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตมาใช
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย จําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตองทุกครั้งของการใช
ขอมูลดังกลาว ซ่ึงอาจจะทําใหหนวยงานเห็นวาเปนการเพ่ิมภาระงานในการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย  



 ๖ 

3. การเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดจากฐานขอมูลของ ๓ สวนราชการ ไดแก กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ จัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดตามรูปแบบที่กําหนด 
มาไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake หรือ MOJ 
Data Lake) เพ่ือพัฒนาระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต โดยหนวยงาน
จะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูล พบวาหนวยงานสวนภูมิภาคบางหนวยงานยังขาดเครื ่องมืออุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ทันสมัย และไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหการจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดเกิดความลาชา
และไมเปนปจจุบัน  

4. เจาหนา ท่ี พัฒนาระบบหรือผู ดูแลระบบ  ตองไดรับการสงเสริมให มีความรู  ทักษะ 
ประสบการณดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data Engineering) 
หากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความตองการปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือใหใชประโยชนขอมูลเพ่ิมข้ึน จะสามารถ
ดําเนินการพัฒนาใหมีประสิทธิผลและตอเนื่องได 

5. ระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต (Recidivism and 
Crime Prediction for Offender Rehabilitation) ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ หากหนวยงานมีความจําเปนตองการเพ่ิมเติมการรายงานผลในรูปแบบอ่ืนท่ีตรงกับความตองการ
ในการใชงานของหนวยงาน นอกเหนือจากที่ไดออกแบบไว อาจจะทําใหไมสามารถดําเนินการไดและขาด
ความตอเนื่อง ซ่ึงทําใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยไมเห็นความสําคัญ และไมนําผลการทํานายการกระทํา
ผิดซํ้าและระบบแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตไปใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย 
สงผลใหการใชประโยชนจากระบบการทํานายฯ ไมบรรลุผลตามเปาหมาย  

6. ผลของการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดที่อาจจะกอในอนาคต จะเปนผล
การทํานายของฐานความผิดของหนวยงานที่ผูกระทําผิดอยูในความควบคุมของหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งยัง 
ไมสามารถทํานายโดยใชฐานความผิดของหนวยงานอื่นได เชน นาย ก. เปนผูที่อยูในการควบคุมของกรม 
คุมประพฤติ ผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะเกิดในอนาคตจะเปนฐานความผิดท่ีเปน
ขอมูลของกรมคุมประพฤติ ซ่ึงจะไมสามารถทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีจะกอในอนาคตท่ีเปน
ฐานความผิดของกรมราชทัณฑได และในทํานองเดียวกันผูกระทําผิดท่ีอยูในความควบคุมของกรมราชทัณฑ
จะไมสามารถทํานายฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตของหนวยงานอ่ืนไดเชนกัน 

ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขท่ีตองการเสนอในเชิงนโยบายตอรัฐบาล  
1. กระทรวงยุติธรรม ควรกําหนดเปนกรอบระยะเวลา และติดตามผลการใชงานระบบทํานาย

การกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต (Recidivism and Crime Prediction for Offender 
Rehabilitation) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบการทํานายฯ มีระยะเวลาทดลองใชงาน และสามารถใช
ผลการทํานายฯ สนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัยไดจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูกระทําความผิดท่ีอยูในการควบคุม คุมขังหรือคุมประพฤติได 

2. หนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน และกรมราชทัณฑ ควรจัดทําแผนการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย เพ่ือให
หนวยงานมีเครื่องมือเครื่องใชสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดใหเจาหนาท่ีพัฒนาระบบหรือผูดูแลระบบของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติงานรวมกับบุคลากรท่ีมีทักษะและความ
เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data Engineering) เพ่ือการพัฒนา
เจาหนาท่ีใหสามารถออกแบบและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูล รวมทั้งดูแลและบริหารจัดการขอมูล
ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน อยางตอเนื่อง และปลอดภัย  



 ๗ 

4. สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรจัดสรรงบประมาณใหมีความสอดคลองกับภาระงาน
ท่ีจะเกิดข้ึน หากหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยตองการใหพัฒนาระบบฯ เพ่ิมเติม เพ่ือใหไดขอมูลจาก
รายงานผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน
ดานการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนาและสงเคราะหผูกระทําความผิดกอนออกจากสถานที่ควบคุมหรือคุมขัง
ของหนวยงาน ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

สรุปประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากประเด็นท่ีตรวจสอบฯ  
1. ระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม จะสามารถนําขอมูลจากการเชื่อมโยง

และวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดนี้ไปใชประโยชนเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานดานการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนา
และสงเคราะหผูกระทําผิดระหวางที่อยูในความดูแล โดยมุงแกไขพฤติการณของผูกระทําความผิดที่มีผล
การทํานายการกระทําความผิดซํ้า มิใหเกิดเหตุการณตามคําทํานายในอนาคต 

2. ขอมูลชุดเดียวกันนี้จะเปนประโยชนสําหรับการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เชน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือฝายปกครอง เพ่ือปองกัน
มิใหเกิดการกระทําความผิดซํ้า รวมท้ังเพ่ือใหการสงเคราะหในดานตาง ๆ แกผูกระทําความผิดท่ีพนจากการควบคุม
ของหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยไปแลว ตามแนวทางการคืนคนดีสูสังคม และการสรางสังคมท่ีปลอดภัย 
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สวนท่ี ๒ การรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการตามประเด็นการตรวจสอบและ
ประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ประเด็นท่ี ๑ : การพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสใน
สถานท่ี ควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

๑. ช่ือประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ี

ควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 

๒. ความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางประเด็นการตรวจสอบกับยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟู

กลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติที่ ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี ๑๗ ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม แผนแมบทยอย ๑๗.๑ 
การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ เนนการขยายความคุมครอง
ทางสังคมข้ันต่ําใหทุกชีวิตใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางสมกับเปนมนุษย โดยเปนสวัสดิการท่ีทุกคนรวมกัน
รับผิดชอบ สรางระบบคุมครองและปองกันแบบถวนหนา และพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคมดานสุขภาพ
และเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา ครอบคลุมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม รวมถึงการคุมครอง
แรงงานไทยใหมีสวัสดิภาพ โดยยกระดับกลไกการดูแลคุมครองสวัสดิภาพของผูใชแรงงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและสงเสริมการทํางานท่ีมีคุณคา และการคุมครองผูบริโภคใหไดรับสินคาและบริการท่ีปลอดภัย
และไดมาตรฐานเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและลดความเสียเปรียบของผูบริโภค โดยมีเปาหมาย คือ คนไทยทุกคน
โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน ทําใหมีการ
พัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อใหเด็กและเยาวชนที่มีปญหาทางจิตเวชและไรที่พึ่ง 
มีการศึกษา มีการฝกอาชีพ และดูแลแกไขบําบัดแบบเฉพาะทาง เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใชชีวิต
ในสังคมไดอยางปกติสุข 

๓. ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงท่ีสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบหลัก  
ประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลของ ค.ต.ป.ประจํากระทรวงยุติธรรม มีความสอดคลองกับ

ประเด็นการตรวจสอบหลัก เรื่อง การสงมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม ของ อ.ค.ต.ป. กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ 

๔. วัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผล 
๔.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไข

บําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานที่ควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กระทรวงยุติธรรม 

๔.๒ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาแนวทางการดําเนินงานใหเด็กและเยาวชนที่มีปญหาทางจิตเวช 
และไรท่ีพ่ึง สามารถกลับไปใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 
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๕. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล 
การตรวจสอบและประเมินผลประเด็นการพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟู

กลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 
เปนการประเมินประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหา
ท่ีซับซอน โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผลตาม Value Chain การสงมอบงานบริการสาธารณะ
ทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และเปาประสงคของการตรวจสอบเพ่ือใหกลุมดอยโอกาส
และกลุมเปราะบางไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้ 

๕.๑ นโยบาย/มาตรการการจัดใหมีหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย  
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางจิตเวชและเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง สามารถกลับไปใชชีวิต
ในสงัคมไดอยางปกติสุข และเปนไปตามเปาหมายโครงการ ดังนี้ 

๑) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางจิตเวชหรือปญหาท่ีซับซอน และเด็กและเยาวชน
ไรท่ีพ่ึง ไดรับการประเมิน จําแนก ดูแล แกไข บําบัดทางจิตวิทยาและฟนฟูในสถานท่ีดูแลเฉพาะทางไดตรงกับ
สภาพปญหาและสอดรับกับมิติความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้า 

๒) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางจิตเวชหรือปญหาท่ีซับซอนและไรท่ีพ่ึง ไดรับการ 
สงเคราะห ติดตาม และชวยเหลือตามสภาพปญหาภายหลังไดรับการปลอยตัว 

๕.๒ งานบริการสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตสําหรับกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบางในสังคม 
การดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน

ท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง เปนการดูแลและบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม
และอยูในการดูแลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเปนเด็กและเยาวชน
ที่มีปญหาทางจิตเวช ไรท่ีพ่ึงและดอยโอกาสจําเปนตองไดรับการดูแลแกไขบําบัดฟนฟูเฉพาะทางและตรงตาม
สภาพปญหา หรือใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น รวมถึงไดรับโอกาส
ทางการศึกษาหรือไดรับพัฒนาท้ังรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ ใหมีพัฒนาการท่ีถูกตอง
เหมาะสมกับวัย รวมท้ังไดรับการสงเคราะห ติดตาม และชวยเหลือตามสภาพปญหาภายหลังไดรับการปลอยตัว 
ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขบําบัดฟนฟู เด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับสภาพปญหาท่ีแทจริง 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดจัดใหมีกระบวนการในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละราย
ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีปญหาทางดานจิตเวชและเด็กไรที่พึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือ
และวิธีการดูแลแบบเฉพาะทาง 

๕.๓ กลไก/เครื่องมือในการจัดบริการพ้ืนฐาน 
๑) ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ การดําเนินงานโครงการเปนการดูแลและบําบัดแกไข

ฟนฟูเด็ก และเยาวชนในสถานควบคุม เปนการบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ที่มีการบริการผสมผสาน 
ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ รวมท้ังสงเสริมการศึกษา
และพัฒนา ทักษะดานอาชีพ ซึ่งเปนการใหบริการแกเด็กและเยาวชนแบบองครวม โดยสรางการมีสวนรวม
ของเด็กและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน และเครือขายท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน เชน โรงพยาบาลจิตเวช 
โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
วิทยาลัยการอาชีพ สถานประกอบการและองคกรตาง ๆ เปนตน 

๒) คณะกรรมการหรือคณะทํางานตาง ๆ เชน คณะกรรมการการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด เพ่ือทําหนาท่ีในการเสนอนโยบายและแผนบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ รวมท้ังใหคําปรึกษา แนะนํา และความเห็น          



 ๑๐ 

ท่ีเก่ียวของกับการดูแลชวยเหลือ และการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปลอย คณะทํางานดําเนินการ          
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย คณะทํางานดานกายภาพ ครุภัณฑ วัสดุ 
และการบริหารจัดการ คณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา
ดานจิตเวชและคณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง เพ่ือทํา
หนาท่ีเก่ียวกับการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ติดตาม และพัฒนาการดําเนินงาน คณะกรรมการวิชาชีพ 
ประกอบดวย พนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน นักจิตวิทยา พยาบาล นักสังคมสงเคราะห นักวิชาการ
อบรมและฝกวิชาชีพ พอบาน หรือแมบาน เพื่อทําหนาที่ประเมินเด็กหรือเยาวชนในเชิงลึก โดยใชเทคนิค
และวิธีการทางวิทยาศาสตร ตลอดจน ความชํานาญในการศึกษาวิเคราะห ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจในตัวเด็ก
และเยาวชนแตละคนในเชิงลึกมากข้ึน และสามารถนําผลมาวางแผนแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
รายบุคคลใหสอดคลองกับสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนแตละราย และกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชน
สําหรับสถานพินิจ เพ่ือทําหนาท่ีเยี่ยมเยียน สงเคราะห เด็กและเยาวชนท่ีอยูในความควบคุมของสถานพินิจ
และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และภายหลังปลอย ตามความเหมาะสม (จัดหาทุนการศึกษา ทุนการ
ประกอบอาชีพ ชวยจัดหางาน หรือใหการอุปการะเด็กหรือเยาวชนในกรณีจําเปนอ่ืน) รวมท้ังชวยเหลือกิจการ
สถานพินิจและศูนยฝกและอบรมดานอ่ืน ๆ เปนตน 

๕.๔ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสรางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุม และมีคุณภาพ 
๑) ระบบฐานขอมูล (Big Data) การดําเนินงานของหนวยงานมีการปฏิบัติงานบนระบบ

อิเล็กทรอนิกส และระบบสารสนเทศ โดยมีระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ระบบปฏิบัติงานของสถานพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และหนวยงานสนับสนุน มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานการบริหารจัดการและดานการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ระบบฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศเพ่ือแกไขปญหาการกระทําผิดซํ้า และระบบการใหบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยัด 
รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขายและใชประโยชนจากขอมูลผูกระทําผิดจากระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการ
ยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) 

๒) ระเบียบ/กฎเกณฑท่ีใชในการดําเนินงาน เชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็ก
และเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการใชประโยชนจากขอมูลผูกระทําผิด
ผานระบบศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประกาศ กระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน และกําหนดเขตทองท่ีของศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๓ ระเบียบกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานตาง ๆ คูมือการปฏิบัติงานแนวทางการดําเนินการรับเด็กและเยาวชน แนวทางการสงตอ              
จิตเวชฉุกเฉิน หลักเกณฑการรับตัวเด็กและเยาวชนจิตเวชและเยาวชนไรที่พึ่งของศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี เปนตน 

๓) โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม เชน หนวยงานมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร 
จัดการและดานการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชน ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือแกไขปญหา 
การกระทําผิดซํ้า และระบบการใหบริการประชาชนท่ีสะดวกรวดเร็วและประหยัด มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร/
อุปกรณเพื่อทดแทนและรองรับการทํางานในระบบ มีอาคารสถานที่และอุปกรณรองรับการดําเนินงาน
ตามโครงการ เปนตน 

 

 



 ๑๑ 

๖. การดําเนินงานภายใตประเด็นการตรวจสอบหลัก อ.ค.ต.ป. 
ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ไดตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการใหบริการ

ดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบางและดอยโอกาสในสถานที่ควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน
ที่มีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกําหนดดําเนินการ ๓ กิจกรรม ไดแก 
๑) จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการแลกเปลี่ยน
ผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา จํานวน ๖๘๐,๖00 บาท ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาดานความคิดพฤติกรรมอารมณโดยใชเทคนิค Forensic CBT จํานวน 
306,900 บาท และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินและจําแนกตามความเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า
ของเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพจํานวน 306,000 บาท แตเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา         
สายพันธุใหม ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมท่ี ๒ และกิจกรรมท่ี ๓ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว ท้ังนี้ การตรวจสอบและประเมินไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
จากรายงานผลการดําเนินงานโครงการจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี ซึ่งเปนศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรที่พึ่ง 
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน การประชุมหารือรวมกับผูท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ และโทรศัพทสอบถามผูท่ีรับผิดชอบ
การดําเนินงานโครงการดังกลาว ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบการใหบริการดานการแกไขบําบัดฟนฟูกลุมเปราะบาง
และดอยโอกาสในสถานท่ีควบคุมของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม หนวยงานไดดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดใหสถานพินิจ
และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ดูแล แกไขบําบัดฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชน โดยให
จัดทําแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูและการฝกอบรมเด็กและเยาวชน การฝกอบรมการเตรียมความพรอม
กอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอย โดยเริ่มเตรียมการตั้งแตไดรับตัวเด็กและเยาวชนไวในสถานท่ีควบคุม 
เพ่ือใหมีกระบวนการในการสงเสริมชวยเหลือและใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนไดอยางถูกวิธีและเหมาะสม 
และจัดใหมีระบบสงเคราะหชวยเหลือและติดตามเด็กและเยาวชนหลังปลอย โดยรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองคการพัฒนาเอกชน รวมท้ังชุมชนหรือบุคคลท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือ
และติดตามเด็กและเยาวชนใหไดรับสวัสดิการและการคุมครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมตรงตามสภาพปญหา
และความจําเปน  

สําหรับการบําบัดฟนฟูแบบ Forensic Cognitive Behavioral Therapy (Forensic CBT) เปนเทคนิค              
การบําบัดความคิดพฤติกรรมท่ีใชการผสมผสานระหวางเทคนิคการปรับความคิดและการปรับพฤติกรรม              
ซ่ึงเนนท่ีผูรับการบําบัดท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงในการบําบัดโดยวิธีนี้ผูบําบัดทําหนาท่ีท้ังประเมินมิติ
ความเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า ประเมินภาวะสุขภาพจิตและใหความชวยเหลือบําบัดแกไขฟนฟูหรือสงตอ            
ในกรณีท่ีพบภาวะสุขภาพจิตรวมกับการบําบัดแกไขฟนฟูเพ่ือลดมิติความเสี่ยงท่ีพบเพ่ือลดการกระทําผิดซํ้า     
โดยมุงความความสําคัญไปท่ีการลดมิติความเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า ขณะท่ีไมละเลยการใหความชวยเหลือ
ภาวะสุขภาพจิตท่ีพบดวย และการบําบัดแกไขฟนฟูดวย Forensic CBTเพ่ือลดความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้า
นั้น มิติความคิดแบบผูกระทําผิด (Criminal Thinking) ถือเปนมิติท่ีสําคัญท่ีผลักดันใหกระทําผิดซํ้าไดสูง              
ผูบําบัดจึงมีหนาท่ีในการชี้แนะใหผูรับการบําบัดไดเขาใจรูปแบบตางๆของความคิดท่ีเบี่ยงเบนและพฤติกรรมท่ี
ผิดปกติ โดยการอภิปรายโตแยงความคิดท่ีผิดปกติอยางเปนระบบ ประกอบกับการใหผูรับการบําบัดฝกทํา
กิจกรรมตาง ๆ เปนการบานเพ่ือชวยใหผูรับการบําบัดประเมินและปรับเปลี่ยนความคิดท่ีเบี่ยงเบนและ
พฤติกรรมท่ีผิดปกติดวยตนเองภายใตการสรางแรงจูงใจใหผูรับการบําบัดมีความตองการในการเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ดังแผนภาพ 



 ๑๒ 

 

 
 
 
 

 

(ท่ีมา : คูมือการปฏิบัติงาน FCBT,กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 

โดยศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
หญิงบานปรานี จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเปนศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง          
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 

๖.๑ แนวทางการดําเนินการรับเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนจิตเวช แบงออกเปน ๓ ระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี ๑ (5 เดือนแรก) 

๑) รับเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ท่ีไดรับการวินิจฉัย 
จากจิตแพทยวามีปญหาทางจิตเวช ไดแก โรคจิต ๖ กลุม ไดแก จิตเภท หลงผิด อารมณแปรปรวน โรคจิต             
ท่ีเกิด จากอาการทางกาย โรคจิตชนิดเฉียบพลัน และโรคจิตประสาทอันเกิดจากการใชสารเสพติด โรคประสาท 
เชน วิตกกังวล ซึมเศรา และโรคบุคลิกภาพผิดปกติ ยกเวน กรณีมีพฤติกรรมกาวราวตอตานหรือบุคลิกภาพ
ตอตานสังคม และโรคการเรียนรูบกพรองหรือมีความบกพรองทางสติปญญา 

๒) ผูปกครองมีความยินยอมใหเด็กและเยาวชนมาอยูในความดูแล  
๓) ศาลเยาวชนและครอบครัวอนุญาตใหยายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  
๔) เด็กและเยาวชนไมพิการทางกายอันเปนอุปสรรคตอการแกไขบําบัดฟนฟู 
โดยใหศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ สงขอมูลเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีจะ

ขอยายเขามารับการฝกอบรมท่ีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรม 
เด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี จังหวัดนครปฐม ลวงหนา เชน การวินิจฉัยโรคโดยจิตแพทย ประวัติการใชยา 
ประวัติการรักษา รายงานขอเท็จจริง ใบยินยอมของผูปกครอง เปนตน ซ่ึงจะมีคณะกรรมการนักวิชาชีพ            
คัดกรอง และแจงผลภายใน ๗ วัน ท้ังนี้ เม่ือเด็กและเยาวชนไดรับการประเมินและคัดกรองใหเขารับการอบรม 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน จะขอเปลี่ยนแปลงสถานท่ีฝกอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัว              
จึงแจงหมาย อนุญาตจากศาลและนัดหมายเขารับการฝกอบรมตอไป 

ระยะท่ี ๒ (๑ - ๙ เดือน) 
๑) กรณีเชนเดียวกับระยะท่ี ๑ ยกเวน กรณีโรคการเรียนรูบกพรองหรือมีความบกพรอง             

ทางสติปญญา 
๒) ผูปกครองมีความยินยอมใหเด็กและเยาวชนมาอยูในความดูแล  
๓) ศาลเยาวชนและครอบครัวอนุญาตใหยายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  
๔) เด็กและเยาวชนไมพิการทางกายอันเปนอุปสรรคตอการแกไขบําบัดฟนฟู 

โดยเปนการรับเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ และรับเด็ก
และเยาวชนจิตเวชจากคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศโดยตรง 

 
 



 ๑๓ 

ระยะท่ี ๓ (๙ เดือนข้ึนไป) 
๑) กรณีเชนเดียวกับระยะท่ี ๑ โดยรับเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการวินิจฉัยจากจิตแพทยวา         

มีปญหาทางจิตเวชทุกประเภท (ไมมีขอยกเวน) 
๒) ผูปกครองมีความยินยอมใหเด็กและเยาวชนมาอยูในความดูแล  
๓) ศาลเยาวชนและครอบครัวอนุญาตใหยายศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน  
๔) เด็กและเยาวชนไมพิการทางกายอันเปนอุปสรรคตอการแกไขบําบัดฟนฟู 
โดยเปนการรับเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ และรับเด็ก 

และเยาวชนจิตเวชจากคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศโดยตรง 
ท้ังนี้ การรับเด็กและเยาวชนจิตเวชของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 

และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี เปนเพียงการดําเนินการระยะท่ี ๑ เทานั้น 

เด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง แบงออกเปน ๒ ระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี ๑ (5 เดือนแรก) 
๑) รับเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ท่ีมีคุณลักษณะขอใด

ขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- เด็กและเยาวชนเรรอน ท่ีไมมีครอบครัว หรือผูปกครอง 
- เด็กและเยาวชนเรรอน ท่ีมีครอบครัวแตครอบครัวไมตองการรับอุปการะ หรือครอบครัว     

ไมสามารถเลี้ยงดูได ซ่ึงหมายถึง บุคคลในครอบครัวทอดท้ิง หรือตองโทษจําคุก หรือประสบอุบัติเหตุ หรือ
เจ็บปวยรายแรงจนไมสามารถดูแลได 

- เด็กและเยาวชน ท่ีไมมีครอบครัวรับอุปการะ 
- เด็กและเยาวชนมีประวัติเคยอยูในสถานสงเคราะห หรือเคยไดรับการชวยเหลือจาก

หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน และครอบครัวไมตองการรับอุปการะ 
๒) มีสัญชาติไทย มีฐานทะเบียนราษฎร (มีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก)  
๓) คดีถึงท่ีสุดแลวทุกคดี และมีหมายวิธีการเม่ือคดีถึงท่ีสุดทุกคดี 
๔) เด็กและเยาวชนตองไดรับการฝกอบรมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และตองมีระยะเวลา         

ในการ ฝกอบรมเหลือมากกวา ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป 
๕) ไมมีปญหาพฤติกรรมกาวราวตอตาน (Conduct Disorder) หรือบุคลิกภาพตอตานสังคม 

(Antisocial Personality Disorder) 
๖) ไมมีอาการทางจิต ประสาท และโรคสมอง  
๗) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือทุพพลภาพอันอาจเปนอุปสรรคในการแกไขบําบัดฟนฟู 
๘) หากหนวยงานพิจารณาแลวเห็นวาเด็กและเยาวชนตามเกณฑ ขอ ๑ - ๗ และไดรับการ

ชวยเหลือจาก หนวยงานรัฐ หรือหนวยงานเอกชน หรือเครือขายอ่ืน ๆ ในการบําบัดแกไขฟนฟูและสงเคราะหภายหลัง
ปลอยดังนั้น เพ่ือประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชน ใหเด็กและเยาวชนอยูรับการฝกอบรมในพ้ืนท่ีตอไป 

ระยะท่ี ๒  
๑) รับเด็กและเยาวชนจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ(ตามเกณฑในระยะท่ี ๑) 
๒) รับเด็กและเยาวชนจากคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศโดยตรง โดยเม่ือสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนทําการสืบเสาะขอเท็จจริงแลวพบวาเด็กและเยาวชนผูถูกกลาวหามีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑและคุณลักษณะเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง เพ่ือประโยชนของเด็กและเยาวชนใหผูอํานวยการ        
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน รายงานศาลเยาวชนและครอบครัวเพ่ือเสนอความเห็นใหสงเด็กและ
เยาวชนเขารับการฝกอบรม ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนสมุทรปราการหรือศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบานปรานี หรือใชวิธีการอ่ืนเพ่ือประโยชนของเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑและ
คุณลักษณะ ดังนี้ 



 ๑๔ 

๒.๑) เด็กและเยาวชนท่ีมีคุณลักษณะขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
- เด็กและเยาวชนเรรอน ท่ีไมมีครอบครัว หรือผูปกครอง 
- เด็กและเยาวชนเรรอน ท่ีมีครอบครัวแตครอบครัวไมตองการรับอุปการะ หรือ

ครอบครัวไม สามารถเลี้ยงดูได ซ่ึงหมายถึง บุคคลในครอบครัวทอดท้ิง หรือตองโทษจําคุก หรือประสบ
อุบัติเหตุ หรือเจ็บปวย รายแรงจนไมสามารถดูแลได 

- เด็กและเยาวชน ท่ีไมมีครอบครัวรับอุปการะ 
- เด็กและเยาวชนมีประวัติเคยอยูในสถานสงเคราะห หรือเคยไดรับการชวยเหลือจาก 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชน และครอบครัวไมตองการรับอุปการะ 
๒.๒) มีสัญชาติไทย มีฐานทะเบียนราษฎร (มีเลขประจําตัว ๑๓ หลัก)  
๒.๓) ไมมีอาการทางจิต ประสาท และโรคสมอง 
๒.๔) ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือทุพพลภาพอันอาจเปนอุปสรรคในการแกไขบําบัดฟนฟู  

๖.๒ การแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการจิตเวชและไรท่ีพ่ึง 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕64 งบรายจายอ่ืนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต
รุนแรงรายการ :คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 
เปนเงิน 1,293,5๐0บาท (หนึ่งลานสองแสนเกาหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน)ซ่ึงกําหนดดําเนินการ ๓ กิจกรรม ไดแก 
๑) จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการ
แลกเปลี่ยนผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา จํานวน ๖๘๐,๖00 บาท ๒) การประชุม
เชิงปฏิบัติการการบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาดานความคิดพฤติกรรมอารมณโดยใชเทคนิค Forensic 
CBT จํานวน 306,900 บาท และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินและจําแนกตามความเสี่ยงตอการ
กระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพจํานวน 306,000 บาท แตเนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓ 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงแผนการดําเนินงานกิจกรรมดังกลาว 

สําหรับแนวทางการดําเนินงานของกิจกรรมท่ี ๑ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา 
และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัด
ทางจิตวิทยา ประกอบดวย 

๑. กิจกรรมสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา 
นักจิตวิทยาของแตละหนวยงาน ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ (สิ้นเปลือง) สําหรับใชในการ

บําบัดทางจิตวิทยากลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาซับซอนรุนแรง มีการดําเนินการดังนี้ 
๑.๑ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของในการบําบัดทางจิตวิทยา 
๑.๒ รายงานผลการเบกิจายงบประมาณเปนรายเดือน  
๑.๓ ดําเนินการบําบัดทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอน  

พรอมท้ังรายงานผลการบําบัดดังกลาวในแบบรายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา (สพย.601) ในสวนรายการ
ปฏิบัติงานขอ 2 การแกไขบําบัดฟนฟูทางจิตวิทยาในระบบสารสนเทศทุกเดือน 

๒. กิจกรรมสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบทาง
จิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา 

ท้ังนี้นักจิตวิทยาของแตละหนวยงานนํางบประมาณไปใชในการประชุม Case Conference 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา เชนคาวัสดุอุปกรณในการจัดประชุม 
คาอาหาร คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาใชจายในการเดินทางเพ่ือเขารวมประชุม มีดําเนินการ ดังนี้ 



 ๑๕ 

2.1 นักจิตวิทยาในเขตประชุมหารือวางแผนเพ่ือดําเนินการประชุมปรึกษาปญหาเด็ก/เยาวชน 
(Case Conference) โดยนักจิตวิทยาประจําศูนยฝกในเขตนั้น ๆ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการประชุม ท้ังนี้           
การประชุมหารือวางแผนใหพิจารณาในประเด็นการแตงตั้งคณะทํางานประจําเขตระยะเวลา/สถานท่ีและอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

2.2 ดําเนินการประชุมปรึกษาปญหาเด็ก/เยาวชน (Case Conference) ตามแผนท่ีไดจัดทําไว
โดยนําเสนอขอมูลรายงานการตรวจทางจิตวิทยาหรือรายงานการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา พรอมท้ังแบบสัมภาษณ
แบบประเมิน แบบทดสอบตาง ๆ รวมถึงขอมูลการแปลผลจากแบบทดสอบ และแผนบําบัดทางจิตวิทยาตามปญหาดาน
สุขภาพจิต/มิติความเสี่ยงท่ีนําไปสูการกระทําผิด (Risk Domains) 

2.3 รวบรวมขอมูลท่ีใชในการประชุม ท้ังท่ีเก่ียวของกับกรณีศึกษา ผลการประชุมแตละครั้ง
หลังจากดําเนินการประชุมแลวเสร็จตามปฏิทินงานและแผนท่ีวางไวใหรวบรวมรายงานการประชุมปรึกษา
ปญหาเด็ก/เยาวชนท้ังหมดในรอบปท่ีไดดําเนินการจัดสงกลุมงานพัฒนาระบบจิตวิทยา กองพัฒนาระบบ
สุขภาพเด็กและเยาวชนกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนภายในเดือนสิงหาคม 2564 

2.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณเปนรายเดือน ภายในวันท่ี 2 ของทุกเดือน 
 

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดมีการจัดสรร

งบประมาณใหแกศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาทเพ่ือใหดําเนิน
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณสําหรับใชในการบําบัดทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนและใหจัดประชุม Case Conference นําเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการทดสอบทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา
สุขภาพจิตรุนแรงรวมกับนักจิตวิทยาในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางสุขภาพจิตรุนแรงโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงของศูนยฝกไดรับการวางแผนและแกไขบําบัดฟนฟูตรงตาม
สภาพปญหาและความจําเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบรายจายอ่ืน โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง รายการ : คาใชจายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอนรุนแรงจํานวน                 
๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ดังนี้ 

 

ลําดับ รายการ งบประมาณ (บาท) 
๑ คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับการบําบัดทางจิตวิทยา ๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑๕,๐๐๐ 
 

การดําเนินงานแบงออกเปน ๓ กิจกรรมยอย ไดแก 
๑. กิจกรรมการจัดซ้ือวัสดอุุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยานักจิตวิทยาดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณสําหรับใชในการบําบัดทางจิตวิทยา จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
๒. กิจกรรมประชุม Case conference ในการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบทางจิตวิทยาและ           

การบําบัดทางจิตวิทยา (อยูระหวางดําเนินการ) 
นักจิตวิทยาในเขตประชุมหารือวางแผนเพ่ือดําเนินการประชุมปรึกษาปญหาเด็ก/เยาวชน 

(Case Conference) โดยนักจิตวิทยาประจําศูนยฝกในเขตนั้นๆมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการประชุม ท้ังนี้
การประชุมหารือวางแผนใหพิจารณาในประเด็นการแตงต้ังคณะทํางานประจําเขต/ระยะเวลา/สถานท่ีและ     



 ๑๖ 

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและดําเนินการประชุมผานระบบ VDO Conference เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัส    
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซ่ึงมีการกําหนดใหมีการจัดประชุมท้ังหมด ๖ ครั้ง มีรายละเอียดการดําเนินการดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ดําเนินการจัดประชุมโดยสถานพินิจและคุมครอง      
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร มีการกําหนดแตงตั้งคณะทํางานประจําเขต/ระยะเวลา/สถานท่ี/กําหนดการ
ในการจัดประชุมครั้งตอไป/รูปแบบและวิธีการนําเสนอในแตละครั้ง/นักจิตวิทยาท่ีจะนําเสนอCase Conference ในแต
ละครั้งและมีนักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๑ case  

ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชายบานเมตตา) มีนักจิตวิทยานําเสนอ Case 
Conference จํานวน ๔ case  

ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดยศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบานกรุณามีนักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case  

ครั้งท่ี ๔ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดยสถานพินิจและคุมครอง         
เด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี มีนักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case 

ครั้งท่ี ๕ วางแผนจะดําเนินการจัดประชุมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดย
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี มีนักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case  

ครั้งท่ี ๖ วางแผนจะดําเนินการจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุม 
โดยสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ มีนักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference 
จํานวน ๔ case 

๓. บําบัดทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอน (อยูระหวาง
ดําเนินการ) 

การดําเนินการบําบัดทางจิตวิทยาเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอน โดย
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการไดดําเนินการในสวนของการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและ
เยาวชนกลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึงจํานวนท้ังหมด ๑๗ คน แบงออกเปนกลุมจิตเวช ๘ คน และกลุมไรท่ีพ่ึง
จํานวน ๙ คน (ขอมูลวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔)ตามสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนแตละราย
นอกเหนือจากการบําบัดรายบุคคล และมีการจัดกิจกรรมกลุมบําบัดตามโปรแกรมดังตอไปนี้ 

๑. Art Feelingจํานวน ๑๗ คน 
๑.๑ เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม จํานวน ๘ คน 
ผลการบําบัดเยาวชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมคอนขางดี มีความรูสึกผอนคลาย

และเขาใจอารมณความรูสึกของตนเองดีข้ึนสามารถพูดอธิบายอารมณความรูสึกของตนเองไดดีมากข้ึน 
๑.๒ เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึงอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ คน (ดําเนินการไปแลว ๔ ครั้ง) 

๒. โปรแกรมการจัดการความโกรธ (Anger Management Program) จํานวน ๑๗ คน 
๒.๑ เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม จํานวน ๘ คน 
ผลการบําบัดเยาวชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมคอนขางดี เริ่มมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับภาวะอารมณโกรธ รูจักวิธีสังเกตตนเองดานรางกายหากเกิดอารมณโกรธ และเริ่มมีวิธีการระงับโกรธ           
ท่ีเหมาะสมกับตนเอง 

๒.๒ เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึงอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ คน (ดําเนินการไปแลว ๒ ครั้ง) 
๓. การจัดการความเครียด (Relaxation) จํานวน ๑๗ คน 

๓.๑ เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม  จํานวน ๘ คน (เยาวชนกลุมจิตเวช) 
ผลการบําบัดเยาวชนใหความรวมมือในการทํากิจกรรมคอนขางดี มีความรูสึกผอนคลาย 

เรียนรูและสามารถเลือกวิธีการจัดการอารมณความเครียดท่ีเหมาะสมกับตนเอง  



 ๑๗ 

๓.๒ เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึงอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ คน (ดําเนินการไปแลว ๕ ครั้ง) 
๔. โปรแกรมการเอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy Program) จํานวน ๑๗ คน 

เยาวชนกลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึงอยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑๗ คน (ดําเนินการ        
ไปแลว ๑ ครั้ง) 

๕. โปรแกรมการจัดการอารมณเศรา (Depress) จํานวน ๓ คน 
อยูระหวางดําเนินการท้ัง ๓ คน ซ่ึงเปนเยาวชนกลุมจิตเวชท้ัง ๓ คน 

 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนไดมีการจัดสรรงบประมาณ

ใหแกศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง รายการ :คาใชจายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็ก
และเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอนรุนแรง เปนเงินท้ังสิ้น 7,000 บาท โดยแบงเปน 2 กิจกรรม    

1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา 5,000 บาท  
2. กิจกรรมสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบทาง

จิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา 2,000 บาท 
แตเนื่องดวยกิจกรรมท่ี 2 มีสถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ไมสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนการประชุม Case Conferenceศูนยฝกศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง
บานปรานีจึงจัดสรรงบประมาณในสวนนี้เพ่ือซ้ือวัสดุอุปกรณทางดานจิตวิทยาเพ่ิมเติมได รวมงบประมาณ          
ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ จํานวน ๗,๐๐๐ บาท  
  ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีไดนํารูปแบบการบําบัดแบบ Forensic 
Cognitive Behavioral Therapy (FCBT) มาใชในการประเมิน จําแนก ดูแล และบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนตาม
มิติความเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า เพ่ือท่ีจะสามารถประเมิน จําแนก ดูแลและบําบัดแกไขฟนฟูไดตามสภาพ
ปญหาและความจําเปนในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันแตเนื่องจากกลุมท่ีมีปญหาซับซอนรุนแรงมีจํานวนนอย
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีจึงไดปรับแนวทางในการดําเนินงานโดยจัดกิจกรรมบําบัดใหกับ
เยาวชนท้ังศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูรายบุคคล ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนและเกิดความคุมคากับงบประมาณท่ีไดรับโดยในปจุบันศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีมีเด็กและเยาวชนหญิงท้ังหมด จํานวน ๒๓ คน แบงออกเปน กลุมท่ัวไป ๑๒ คน              
กลุมจิตเวช ๓ คน กลุมไรท่ีพ่ึง ๕ และกลุมจิตเวช/ไรท่ีพ่ึง ๓ คน (ขอมูลวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยไดนําวัสดุ
อุปกรณมาจัดกิจกรรมบําบัดทางจิตวิทยาใหกับเด็กและเยาวชนทุกคนดังนี้ 

- โปรแกรมการจัดการความวิตกกังวลใหเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิด มีเด็กและ
เยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน 12 คน 

- โปรแกรมการจัดการอารมณสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีลักษณะหุนหันพลันแลน มีเด็กและ
เยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน ๙ คน 

- โปรแกรมการพัฒนาทักษะการเอาใจเขามาใสใจเรา มีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม 
จํานวน 11 คน 

- การปรับเปลีย่นความคิด มีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน 15 คน 
- โปรแกรมเสริมสรางความเขมแข็งทางใจ (เด็กและเยาวชนทุกคนท่ีเขารับการฝกอบรม

ในชวงบําบัดและเตรียมความพรอมกอนปลอย) มีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน ๒๓ คน 
- โปรแกรมการปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือเสริมสรางการตระหนักรูมีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม 

จํานวน ๙ คน 



 ๑๘ 

- Art Feelingมีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน 6 คน 
- โปรแกรมเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองมีเด็กและเยาวชนไดรับกิจกรรม จํานวน ๑๒ คน 

ท้ังนี้ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึงจัดใหเด็กและเยาวชนทุกคน
ไดรับการศึกษา สายสามัญ การฝกอาชีพ/วิชาชีพท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน การอบรมตามหลักศาสนา        
การอบรมสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตอาสาชวยเหลือสังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาสายสามัญ
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานใหกับเด็กและเยาวชนทุกกลุมควบคูกับการฝก วิชาชีพพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง โดยมี
เปาหมายใหเด็กและเยาวชนท่ียังเรียนไมจบการศึกษาภาคบังคับตองเรียนตอให จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน สวนผู ท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตนแลวใหมีทางเลือก ๒ ทางคือ ศึกษาสายวิชาชีพหรือศึกษาตอ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชหลักสูตรสามัญของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ
สํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) หรือการเรียนวิชาชีพตามมาตรฐานของสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานหรืออาชีวศึกษา รวมถึงสรางความรวมมือกับหนวยงานดานการศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การเรียนหรือฝกวิชาชีพใหกับเด็กและเยาวชน 

๖.๓ การติดตามภายหลังปลอยตัว 
โดยพัฒนากระบวนการเตรียมความพรอมกอนปลอยท่ีมุงเนนการสงตอเด็กและเยาวชน         

ใหสามารถศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดตามทักษะท่ีไดรับการพัฒนา มีกระบวนการสงตอเด็กและเยาวชน          
ใหสามารถศึกษาตอหรือมีงานทําตรงตามทักษะ จัดหาสถานท่ีหรือท่ีอยูใหกับเยาวชนท่ีมีความเสี่ยงตอการ              
กระทําผิดซํ้าหากกลับไปยังสภาพแวดลอมหรือชุมชนเดิม รวมถึงการจัดใหมีระบบการติดตามชวยเหลือ
สงเคราะหโดยประสานไปยังสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศและใหคําปรึกษาแกเด็กและ
เยาวชนภายหลังปลอย ท้ังดานการศึกษา การประกอบอาชีพ ดานครอบครัวและท่ีอยูอาศัย โดยรวมมือกับ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือขายตาง ๆ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข       
พนจากความเสี่ยงท่ีจะไปกระทําความผิดซํ้า 

๗. วิเคราะหความเส่ียงของตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบยอย 
๗.๑ การประเมินความเส่ียง  

๗.๑.๑ ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
การนํานโยบาย/กลยุทธ ไปปฏิบัติ โอกาสเกิดความเสี่ยงระดับปานกลาง 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง เปนศูนยฝกและ

อบรมเฉพาะทางและมีความซับซอน ดังนั้น จึงไมสามารถนํารูปแบบการดําเนินงานของศูนยฝกและอบรมเด็ก
และเยาวชนท่ัวไปมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการแกไขบําบัดและฟนฟูท่ีศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรปราการและศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานปรานี เนื่องจากไมสอดคลองกับสภาพปญหา
ของเด็กและเยาวชนแตละรายมีความตางกัน 

ขอเสนอแนะเพ่ือลดความเสี่ยง 
- พัฒนากระบวนการดูแลหรือโปรแกรมเฉพาะในการดูแลเด็กและเยาวชนของศูนยฝก

และอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง และพัฒนาสถานท่ีใหมีความเหมาะสม รวมท้ังพัฒนา
เจาหนาท่ีใหมีความรูเพ่ิมข้ึนและมีความเชี่ยวชาญกระบวนการดูแลบําบัดฟนฟูเด็กท่ีมีปญหาจิตเวชและไรท่ีพ่ึง 

- นําแผนและแนวทางท่ีไดจัดทําไวไปปฏิบัติเพ่ือใหผลผลิตและผลลัพธตามท่ีคาดการณไว 
ไดแก ๑) มีการจัดประชุมชี้แจงหลักการ ความสําคัญ และแนวทางการดําเนินงานแกเจาหนาท่ีทุกทาน และ
ประชุมยอยเพ่ือชี้แจงแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงกอนการทดลองปฏิบัติ ๒) มีการจัดการประชุมยอยระดับ
หัวหนา เพ่ือติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด และ ๓) พัฒนาวิธีการบันทึกและจัดเก็บ
ขอมูลท่ีเปนผลการดําเนินงานตาง ๆ และใหมีการสรุปผลเพ่ือนํามารายงานในท่ีประชุมเจาหนาท่ี 



 ๑๙ 

๗.๑.๒ ความเส่ียงดานการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ 
๑) การปฏิบัติงานของบุคลากร/อัตรากําลัง มีโอกาสเกิดความเสี่ยงระดับสูง 

- การปฏิบัติงานของบุคลากรเนื่องจากการบําบัดทางจิตวิทยาเปนกิจกรรมการบําบัด 
เฉพาะดานท่ีตองอาศัยความเชี่ยวชาญไมสามารถใหบุคลากรอ่ืน ๆ ทําแทนได หากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานอ่ืน
หรือมีกิจกรรมอ่ืนเขามาแทรกโดยไมทราบลวงหนาก็จะทําใหไมสามารถจัดกิจกรรมดังกลาวไดตามแผนงานท่ีวางไว 

- บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดานการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาจิตเวชและเด็ก
และเยาวชนไรท่ีพ่ึง ทําใหไมเขาใจถึงสภาพปญหาและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีตองคํานึงถึงในกระบวนการดูแลเด็กและเยาวชน
และการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน 

ขอเสนอแนะเพ่ือลดความเสี่ยง 
- เสริมความรูและทักษะของบุคลากรในการดําเนินงานกับเด็กและเยาวชน เพ่ือให

บรรลุเปาหมายของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก ๑) มีการใหขอมูลความรูแกเจาหนาท่ีเปนระยะใน
หลายรูปแบบ เชน การพูดคุยอธิบาย การทําใบความรูติดบอรดประกาศ การแจงขอมูลตาง ๆ ในไลนกลุม ๒) มี
การจัดประชุมชี้แจง หลักการ ความสําคัญ และแนวทางการดําเนินงานแกเจาหนาท่ีทุกทาน เพ่ือเรียนรูขอมูล
และการดําเนินงานท่ีปรับใหมรวมกัน ๓) มีการติดตาม กํากับ และใหขอแนะนําการดําเนินงานตาง ๆ ท้ังแบบ
เปนทางการ (การประชุม) และ ไมเปนทางการ (การพูดคุยเปนรายบุคคล ผานสื่อออนไลน) โดยผูอํานวยการ 
ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนาสวน และ ๔) มีการสํารวจความถนัด ความสนใจของเจาหนาท่ีทุกคน เพ่ือจะได
สามารถชวยสนับสนุนงาน หรือทํางานทดแทนซ่ึงกันและกันได 

- วางแผนตารางการจัดกิจกรรมใหชัดเจน และเพ่ิมตารางเวลาชดเชยการจัดกิจกรรม 
เพ่ือใหครบตามแผนท่ีวางไว รวมท้ังพูดคุยทําความเขาใจเบื้องตนตอความจําเปนในการจัดกิจกรรมตอ 
ผูบังคับบัญชา เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมไดครบถวน 

- หนวยงานจัดฝกอบรมการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาทางจิตเวช รวมท้ังการเตรียม
ความพรอมรับมือกับกรณีเหตุฉุกเฉินอันเกิดจากอาการทางจิตเวช และวางแผนการจัดอบรมการดูแลเด็กและ 
เยาวชนไรท่ีพ่ึง 

๒) กระบวนการทํางาน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน มีโอกาสเกิดความเสี่ยงระดับ           
ปานกลาง 

- กระบวนการทํางานของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง 
เปนกระบวนการเดียวกับศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนท่ัวประเทศ ซ่ึงกระบวนการบําบัดเด็กและเยาวชน
ท่ีมีปญหาทางจิตเวชและเด็กไรท่ีพ่ึงนั้นตองมีมาตรฐานการบําบัดเฉพาะดาน ประกอบกับการสงเสริม            
ดานการศึกษาและการฝกทักษะวิชาชีพของเด็กและเยาวชนยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควรอาจเกิดจากอาการของโรคและปญหาดานสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ประกอบกับบุคลากร          
มีจํานวนไมเพียงพอตอการดูแลเด็กท่ีมีปญหาเฉพาะดาน 

- การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สงผล
ใหวิทยากรภายนอกไมสามารถมาบรรยายใหความรูตามตารางฝกอบรมของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
ทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงโดยเปลี่ยนเปนการบรรยายแบบออนไลนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและมีเจาหนาท่ีของ          
ศูนยฝกและอบรมทําหนาท่ีเปนวิทยากรแทนในบางหัวขอวิชา 

ขอเสนอแนะเพ่ือลดความเสี่ยง 
- พัฒนายกระดับมาตรฐานการแกไขบําบัดฟนฟูและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน          

ใหเปนไปตามระเบียบคูมือการดําเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได โดยไมขัดกับระเบียบการดําเนินงานไดแก ๑) แจงใหเจาหนาท่ีทราบถึง



 ๒๐ 

แหลงขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถศึกษาและทบทวนเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง ๒) มีการติดตามกํากับ              
การดําเนินงานโดยหัวหนา ผูชวยผูอํานวยการ และผูอํานวยการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ         
๓) สรางระบบ/กลไกการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบซ่ึงกันและกัน เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดผลกระทบสูง 
และ ๔) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการตรวจสอบการดําเนินงาน และเฝา ระวังความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

- ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนประสานงานกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของให
เขามามีสวนรวมสนับสนุนในการทํากิจกรรมบําบัด เสริมดานการศึกษา และการฝกทักษะวิชาชีพใหแกเด็กและ
เยาวชนเพ่ือสามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพท่ีสุจริตซ่ึงจะชวยลดปญหาการกระทําผิดซํ้า
ของเด็กและเยาวชน 

๗.๒ การประเมินการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ดาน 
๗.๒.๑ ประสิทธิภาพ 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 

งบประมาณ ผลผลิตของการแกไขบําบัดฟนฟู  
ไดรับการจัดสรรจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

(เฉพาะกิจกรรมท่ี ๑ ของโครงการ) 
๑. โปรแกรม Art Feeling เยาวชนกลุมจิตเวชจํานวน ๘ คน  
๒. โปรแกรม Art Feeling เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน ๙ คน) 
๓. โปรแกรมการจัดการความโกรธเยาวชนกลุมจิตเวช 
จํานวน ๘ คน 
๔. โปรแกรมการจัดการความโกรธเยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง 
(อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ คน) 
๕. โปรแกรมการจัดการความเครียด เยาวชนกลุมจิตเวช  
จํานวน ๘ คน 
๖. โปรแกรมการจัดการความเครียด เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง 
(อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๙ คน) 
๗. โปรแกรม การเอาใจเขามาใสใจเรา เยาวชนกลุมจิตเวชและ
กลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวางดําเนินการจํานวน ๑๗ คน) 
๘. โปรแกรม การจัดการกับอารมณเยาวชนกลุมจิตเวช 
(อยูระหวางดําเนินการจํานวน ๓ คน) 

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปราน ี
ไดรับการจัดสรรจํานวน ๗,๐๐๐ บาท 
(เฉพาะกิจกรรมท่ี ๑ ของโครงการ) 

๑. โปรแกรม Art Feelingจํานวน 6 คน 
๒. โปรแกรม การจัดการอารมณจํานวน ๙ คน 
๓. โปรแกรม การพัฒนาทักษะการเอาใจเขามาใสใจเราจํานวน 11 คน 
๔. โปรแกรม การปรับเปลี่ยนความคิดจํานวน 15 คน 
๕. โปรแกรม เสริมสรางความเขมแข็งทางใจจํานวน ๒๓ คน 
๖. โปรแกรมการปรับเปลี่ยนความคิดจํานวน ๙ คน 
๗. โปรแกรม เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองจํานวน ๑๒ คน 
๘. โปรแกรม การจัดการความวิตกกังวลจํานวน 12 คน 

 



 ๒๑ 

ท้ังนี้ไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มาใชอํานวยความสะดวก
ในการ ดําเนินการตาง ๆ เชน การเฝาระวัง การบันทึกขอมูล การประมวลผล และการนําเสนอขอมูล เปนตน 
สงผลใหเกิดการประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ไดแก ๑) มีการตรวจสอบและรายงานสถานะความพรอมใชงานของ
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังดําเนินการซอมแซมทันทีหากมีความชํารุดบกพรอง ๒) มีการกํากับติดตาม           
การดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการลงขอมูลในฐานขอมูลคอมพิวเตอรอยางสมํ่าเสมอ ๓) เพ่ิมการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใชในการดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปรับตัวตอการทํางานท่ีใช
เทคโนโลยีได และ ๔) มอบหมายเจาหนาท่ีท่ีสนใจงานดานเทคโนโลยีมาเปนผูรับผิดชอบในการรักษาและ
ปรับปรุงระบบ ตลอดจนใหคําแนะนําการใชงานตอเพ่ือนรวมงาน 

๗.๒.๒ ประสิทธิผล 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรง 

วัตถุประสงค ผลการดําเนินงาน 
๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการประเมิน  
จําแนก ดูแล และบําบัดแกไขฟนฟูท่ีสอดรับกับ 
มิติความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้าและใหเด็กและ
เยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาท่ีซับซอน
ไดรับการบําบัดทางจิตวิทยาไดอยางมี
ประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหา 

เด็กและเยาวชนจากท้ัง ๒ ศูนยฯ จํานวน ๔๐ คน ไดรับ
การแกไขบําบัดฟนฟูตามรูปแบบการบาํบัดแบบ 
Forencsic Cognitive Behavioral Therapy (FCBT) 

๒.เพ่ือใหนักจิตวิทยาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และพัฒนาความรูดานจิตวิทยาอยางสมํ่าเสมอ 

- วันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ดําเนินการจัดประชุมโดย
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 
มีการกําหนดแตงตั้งคณะทํางานประจําเขต/ระยะเวลา/
สถานท่ี/กําหนดการในการจัดประชุมครั้งตอไป/รูปแบบ
และวิธีการนําเสนอในแตละครั้ง/นักจิตวิทยาท่ีจะ
นําเสนอCase Conference ในแตละครั้งและมี
นักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๑ case  
- วันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดย
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชายบานเมตตา) มี
นักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case  
- วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดย
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนบานกรุณามี
นักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case  
- วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดําเนินการจัดประชุมโดย
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี มี
นักจิตวิทยานําเสนอ Case Conference จํานวน ๔ case 

๗.๒.๓ โปรงใส 
๑) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดเปดผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาสตาม

ร า ย ง า น ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๔ 
http://www.djop.go.th/Djop/index.php) 



 ๒๒ 

๒) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เผยแพรการดําเนินงานผานสื่อโซเชียล เชน Website, 
Facebook,Youtube เปนตน  

๓) กําหนดหลักเกณฑการรับตัวเด็กและเยาวชนจิตและเยาวชนไรท่ีพ่ึง และแนวทางการ            
ดําเนินการรับเด็กและเยาวชน กรณีเด็กและเยาวชนจิตเวช แบงออกเปน ๓ ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ (5 เดือน
แรก) ระยะท่ี ๒ (๖-๔ เดือน) และระยะท่ี ๓ (๙ เดือนข้ึนไป) กรณีเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง แบงออกเปน ๒ 
ระยะ ไดแก ระยะท่ี ๑ (5 เดือนแรก) และระยะท่ี ๒ โดยมีกระบวนการดูแลเด็กและเยาวชนจิตเวช ไดแก 
กระบวนการรับตัว กระบวนการจําแนกและจัดทําแผนฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม (บําบัด แกไข ฟนฟู) 
กระบวนการเตรียมความ พรอมกอนปลอย กระบวนการติดตามภายหลังปลอย และกระบวนการดูแลเด็กและ
เยาวชนไรท่ีพ่ึง ไดแก กระบวนการรับตัว กระบวนการจําแนกและจัดทําแผนฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม 
(บําบัด แกไข ฟนฟู) กระบวนการเตรียมความพรอมกอนปลอย กระบวนการติดตามภายหลังปลอย ตามลําดับ 

๗.๒.๔ การมีสวนรวม 
การสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ เชน ๑) การจัดการประชุมยอยระดับ 

หัวหนาเปนระยะ เพ่ือถายทอดและทําความเขาใจแนวคิด หลักการ และเปาหมายของการดําเนินการแตละ 
กิจกรรม ตลอดจนรับทราบขอกังวลตาง ๆ เพ่ือใหหัวหนามีความเขาใจและสามารถกํากับและใหขอเสนอแนะ
แก เพ่ือนรวมงานในการแกไขปญหาเบื้องตนโดยยังคงหลักการเดิม ในขณะเดียวกันก็มีการประชุมยอยของ
หัวหนาสวน งานอาทิตยละ ๑ ครั้ง เพ่ือแจงขอมูลความคืบหนาตาง ๆ และรวมกันแกไขปญหา ๒) เปดโอกาส
ใหเจาหนาท่ีทุกทานสามารถเขามาพูดคุยแจงขอขัดของและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดโดยตรงตอผูอํานวยการและ
ผูชวยผูอํานวยการ เพ่ือจะไดสามารถใหคําแนะนําและจัดการไดทันทวงท่ี ๓) สรางกลุมไลนระดับหัวหนา            
กลุมไลนงานเฉพาะ กลุมไลนพนักงานพินิจ เพ่ือใหมีการสื่อสารสองทางท่ีคลองตัวมากข้ึน และไมใชเวลามาก
นักในการสื่อสาร และ ๔) มีการประชุมเจาหนาท่ีเปนประจํา โดยกําหนดใหแตละสวนงาน/ฝายงานมีการ
รายงานผลการดําเนินการ ขอเรียกรอง และขอเสนอแนะระหวางกัน รวมท้ังมีการหารือเพ่ือแกไขปญหา              
การดําเนินการตาง ๆ เปนตน 

๗.๒.๕ ความคุมคา 
จากงบประมาณท่ีไดจัดสรรใหศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการจํานวน 

๑๕,๐๐๐ บาท และจัดสรรใหศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปราณีจํานวน ๗,๐๐๐ บาท เพ่ือใช 
ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการ
แลกเปลี่ยนผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา เชน ๑) เด็กและเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ไดรับการแกไขบําบัดและฟนฟู          
มีการศึกษาหรือทักษะวิชาชีพดวยเครื่องมือและวิธีการดูแลแบบเฉพาะทางสงผลใหเด็กและเยาวชนท่ีเขาสู
กระบวนการยุติธรรมไดรับการพัฒนาพฤตินิสัยอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย
และจิตใจท่ีดีข้ึน และ ๒) เด็กและเยาวชนท่ีผานการแกไขบําบัดและฟนฟูสามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัว 
ในชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุขตอไปโดยสามารถนําความรูและทักษะวิชาชีพไปประกอบอาชีพท่ีสุจริต 
ซ่ึงจะชวยลดปญหาการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนเปนตน 

หนวยงาน ผลสําเร็จของการแกไขบําบัดฟนฟู 
๑. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน ๑๗ คน 
๒. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปราน ี จํานวน ๒๓ คน 

รวม จํานวน ๔๐ คน 

 



 ๒๓ 

๗.๓ การประเมินการทํางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๗.๓.๑ มีการวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ (Plan) 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกําหนดจัดโครงการเพิ่มประสิทธ ิภาพ       
การบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตรุนแรงซ่ึงกําหนดดําเนินการ ๓ กิจกรรม ไดแก         
๑) จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการ
แลกเปลี่ยนผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา จํานวน ๖๘๐,๖๐๐ บาท ๒) การประชุม
เชิงปฏิบัติการบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาดานความคิดพฤติกรรมอารมณโดยใชเทคนิค Forensic 
CBT จํานวน 306,๙00 บาท และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินและจําแนกตามความเสี่ยงตอการ   
กระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพจํานวน 306,000 บาท ท้ังนี้ เนื่องจากการแพรระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) สงผลใหไมสามารถดําเนินกิจกรรมท่ี ๒ และกิจกรรมท่ี ๓ 
ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงแผนการดําเนินงานดังกลาว สําหรับแนวทางการดําเนินงานของกิจกรรมท่ี ๑ 
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณในการบําบัดทางจิตวิทยา และสนับสนุนการประชุม Case Conference ในการแลกเปลี่ยน
ผลการทดสอบผลทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยา 

โดยมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับการประเมิน จําแนก ดูแล และ           
บําบัดแกไขฟนฟูท่ีสอดรับกับมิติความเสี่ยงในการกระทําผิดซํ้า และเพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต
หรือปญหาท่ีซับซอนไดรับการบําบัดทางจิตวิทยาไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหา รวมท้ัง เพ่ือให
นักจิตวิทยาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาความรูดานจิตวิทยาอยางสมํ่าเสมอ 

๗.๓.๒ มีการดําเนินการเพ่ือใหไดตามแผนท่ีกําหนดไว (Do) 
ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนนําแผนและแนวทางท่ีไดจัดทําไวไปปฏิบัติเพ่ือใหไดผล

ผลิตและผลลัพธตามท่ีคาดการณ ไดแก ๑) มีการจัดประชุมชี้แจงหลักการ ความสําคัญ และแนวทางการ            
ดําเนินงานแกเจาหนาท่ีทุกทาน และประชุม ยอยเพ่ือชี้แจงแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของโดยตรงกอนการทดลอง
ปฏิบัติ ๒) มีการจัดการประชุมยอยระดับหัวหนาเพ่ือ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนด 
และ ๓) พัฒนาวิธีการบันทึกและจัดเก็บขอมูลท่ีเปนผลการดําเนินงานตาง ๆ และใหมีการสรุปผลเพ่ือนํามา
รายงานในท่ีประชุมเจาหนาท่ี 

ท้ังนี้ ไดสงเสริมความรูและทักษะของบุคลากรในการดําเนินงานกับเด็กและเยาวชน 
กลุมเปาหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังการมี
บุคลากร ท่ีทําใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก ๑) มีการใหขอมูลความรูแก
เจาหนาท่ีเปน ระยะในหลายรูปแบบ เชน การพูดคุยอธิบาย การทําใบความรูติดบอรดประกาศ การแจงขอมูล
ในไลนกลุม ๒) มีการจัดประชุมชี้แจงหลักการ ความสําคัญ และแนวทางการดําเนินงานแกเจาหนาท่ีทุกทาน 
เพ่ือเรียนรูขอมูล และการดําเนินงานท่ีปรับใหมรวมกัน ๓) มีการติดตาม กํากับ และใหขอแนะนําการ
ดําเนินงานตาง ๆ ท้ังแบบเปน ทางการ (การประชุม) และไมเปนทางการ (การพูดคุยเปนรายบุคคล ผานสื่อ
ออนไลน) โดยผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ และหัวหนาสวน และ ๔) มีการสํารวจความถนัดความสนใจของ
เจาหนาท่ีทุกคน เพ่ือจะไดสามารถ ชวยสนับสนุนงาน หรือทํางานทดแทนซ่ึงกันและกันไดโดยมีรายละเอียดท่ี
สําคัญ ดังนี้ 

๑) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการไดดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟู
เด็กและเยาวชนกลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึงจํานวนท้ังหมด ๑๗ คน (กลุมจิตเวช ๘ คน และกลุมไรท่ีพ่ึงจํานวน ๙ คน)  
ตามสภาพปญหาของเด็กและเยาวชนแตละรายนอกเหนือจากการบําบัดรายบุคคล และมีการจัดกิจกรรม         
กลุมบําบัดตามโปรแกรมดังนี้ 

 



 ๒๔ 

โปรแกรม ผลการดําเนินงาน 
๑. Art Feeling  - เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม จํานวน ๘ คน  

- เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน ๙ คน) 
๒. การจัดการความโกรธ (Anger 
Management Program) 

- เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม  จํานวน ๘ คน 
- เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน ๙ คน  

๓. การจัดการความเครียด 
(Relaxation) 

- เยาวชนกลุมจิตเวชครบโปรแกรม  จํานวน ๘ คน 
- เยาวชนกลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน ๙ คน 

๔. การเอาใจเขามาใสใจเรา 
(Empathy Program) 

- เยาวชนกลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึง (อยูระหวางดําเนินการ)  
จํานวน ๑๗ คน 

๕. การจัดการอารมณ (Depress) - เยาวชนกลุมจิตเวช (อยูระหวางดําเนินการ) จํานวน ๓ คน 
 

๒) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานีไดนํารูปแบบการบําบัดแบบ 
Forensic Cognitive Behavioral Therapy (FCBT) มาใชในการประเมิน จําแนก ดูแล และบําบัดแกไขฟนฟู
เด็กและเยาวชนตามมิติความเสี่ยงตอการกระทําผิดซํ้า เพ่ือท่ีจะสามารถประเมิน จําแนก ดูแลและบําบัดแกไข
ฟนฟูไดตามสภาพปญหาและความจําเปนในการทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันโดยไดนําวัสดุอุปกรณมาจัด
กิจกรรมบําบัดทางจิตวิทยาใหกับเด็กและเยาวชนทุกคนตามแผนบําบัดรายบุคคลจํานวนท้ังหมด ๒๓ คนดังนี้ 

 

โปรแกรม ผลการดําเนินงาน 
๑. Art Feeling จํานวน 6 คน 
๒. การจัดการอารมณ จํานวน ๙ คน 
๓. การพัฒนาทักษะการเอาใจเขามาใสใจเรา จํานวน 11 คน 
๔. การปรับเปลี่ยนความคิด จํานวน 15 คน 
๕. เสริมสรางความเขมแข็งทางใจ 
)เด็กและเยาวชนทุกคนท่ีเขารับการฝกอบรมและเตรียมความพรอมกอนปลอย( 

จํานวน ๒๓ คน 

๖. การปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือเสริมสรางการตระหนักรู จํานวน ๙ คน 
๗. เสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเอง จํานวน ๑๒ คน 
๘. การจัดการความวิตกกังวล จํานวน 12 คน 

 

ท้ังนี้นักจิตวิทยาของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนผลการ
ทดสอบทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยาผานการประชุม Case conference อยางตอเนื่องทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละราย 

๗.๓.๓ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
๑) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ

และจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนรายงานผลดําเนินการบําบัดทางจิตวิทยาเด็กและ

เยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตหรือปญหาซับซอนไปยังกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตามแบบรายงาน   
ผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยา (สพย.601) ในสวนรายการปฏิบัติงานขอ 2 การแกไขบําบัดฟนฟูทางจิตวิทยา             
ในระบบสารสนเทศทุกเดือน 

 



 ๒๕ 

ทังนี้ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน ไดดําเนินงานในการกํากับติดตามใหขอเสนอแนะ และ
ชวยแกปญหาไดอยางตอเนื่องเชน ๑) มีการจัดการประชุมยอยระดับหัวหนาเปนระยะ เพ่ือถายทอดและ      
ทําความเขาใจแนวคิด หลักการ และเปาหมายของการดําเนินการแตละกิจกรรม ตลอดจนรับทราบขอกังวล
ตาง ๆ เพ่ือใหหัวหนามีความเขาใจและสามารถกํากับและใหขอเสนอแนะแกเพ่ือนรวมงานในการแกไขปญหา
เบื้องตนในขณะเดียวกันก็มีการประชุมยอยของหัวหนาสวนงานอาทิตยละ ๑ ครั้ง เพ่ือแจงขอมูลความคืบ
หนาตาง ๆ และรวมกันแกไขปญหา ๒) เปดโอกาสใหเจาหนาท่ีทุกทานสามารถเขามาพูดคุยแจงขอขัดของและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ไดโดยตรงตอผูอํานวยการและผูชวยผูอํานวยการ เพ่ือจะไดสามารถใหคําแนะนําและ
จัดการไดทันทวงท่ี ๓) สรางกลุมไลนระดับหัวหนา กลุมไลนงานเฉพาะ กลุมไลนพนักงานพินิจ เพ่ือใหมีการ
สื่อสารสองทางท่ีคลองตัวมากข้ึน และไมใชเวลามากนักในการสื่อสาร และ ๔) มีการประชุมเจาหนาท่ีเปน          
ประจํา โดยกําหนดใหแตละสวนงาน/ฝายงานมีการรายงานผลการดําเนินการขอเรียกรอง และขอเสนอแนะ
ระหวางกัน รวมท้ังมีการหารือเพ่ือแกไขปญหาการดําเนินการตาง ๆ เปนตน 

๗.๓.๔ มีการสรุปผลการดําเนินงานและตรวจสอบประเมินผลเพ่ือใหเห็นภาพรวมของการบรรลุ 
เปาหมายตามแผนและนโยบายท่ีกําหนดข้ึนสําหรับใชในการทบทวนแกไข ปรับปรุงการกําหนดนโยบาย
อยางเหมาะสม (Act) 

การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานดานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนเก่ียวของ           
กับหลายกระบวนการ รวมท้ังเก่ียวของกับศักยภาพของบุคลากรและความเพียงพอของทรัพยากรตาง ๆ ท่ีใช   
ในการดําเนินงาน เม่ือจัดลําดับความสําคัญและความเปนไปไดในการดําเนินการแลวนั้น การปรับปรุงและ
พัฒนาการ ดําเนินงานดานการแกไขบําบัดฟนฟูในระยะแรกจึงมุงไปยังการปรับปรุงและพัฒนา ๔ กิจกรรม
สําคัญ ไดแก  ๑) การพัฒนาแผนการฝกอบรมเด็กและเยาวชน ๒) การพัฒนากรอบแนวคิดการประเมิน
พฤติกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ๓) การอบรมพนักงานพินิจ และ ๔) การพัฒนาระบบการดําเนินงาน          
ดานการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน สําหรับการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพได            
โดยไมขัดกับระเบียบการดําเนินงาน เชน แจงใหเจาหนาท่ีทราบถึงแหลงขอมูลการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถ
ศึกษาและทบทวนเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง มีการติดตามกํากับการดําเนินงานโดยหัวหนา ผูชวยผูอํานวยการ และ             
ผูอํานวยการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบ สรางระบบ/กลไกการดําเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบซ่ึงกัน
และกัน เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีเกิดผลกระทบสูง และนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการตรวจสอบ        
การดําเนินงานและเฝาระวังความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน เปนตน 

สําหรับการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมาใชอํานวยความสะดวก       
ในการดําเนินการตาง ๆ เชน การเฝาระวัง การบันทึกขอมูล การประมวลผล และการนําเสนอขอมูล เปนตน 
สงผลใหเกิดการประหยัดทรัพยากรตาง ๆ ไดแก ๑) การตรวจสอบและรายงานสถานะความพรอมใชงานของ
อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส รวมท้ังดําเนินการซอมแซมทันทีหากมีความชํารุดบกพรอง ๒) การกํากับติดตามการ 
ดําเนินงานท่ี เก่ียวกับการลงขอมูลในฐานขอมูลคอมพิวเตอรอยางสมํ่าเสมอ ๓) เพ่ิมการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใชในการ ดําเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถปรับตัวตอการทํางานท่ีใช
เทคโนโลยีได และ ๔) มอบหมายเจาหนาท่ี ท่ีสนใจงานดานเทคโนโลยีมาเปนผูรับผิดชอบในการรักษาและ
ปรับปรุงระบบ ตลอดจนใหคําแนะนําการใชงานตอเพ่ือนรวมงาน 

 

 

 



 ๒๖ 

๘. ขอคนพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสอดคลองกับเปาประสงคการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป. 

๘.๑ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 
๑) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิต 

รุนแรง เปนเรื่องใหมท่ีเริ่มทดลองดําเนินการในสถานท่ีและวิธีการดูแลแบบเฉพาะทาง ณ ศูนยฝกและอบรม
เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบานปรานี จังหวัดนครปฐม 
พบวา บุคลากรมีความตั้งใจในการทํางานมีความพยายามในการแกไขปญหาเบื้องตนสงผลทําใหเด็กและเยาวชน
สามารถปรับตัวเขากับการแกไขบําบัดฟนฟูไดมากข้ึน 

๒) บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน การประชุมยอยระดับหัวหนาเปนระยะ 
เพ่ือถายทอดและทําความเขาใจแนวคิด หลักการ และเปาหมายของการดําเนินการแตละกิจกรรม การเปด
โอกาสใหเจาหนาท่ีทุกทานสามารถเขามาพูดคุยแจงขอขัดของและขอเสนอแนะตอผูอํานวยการและผูชวย          
ผูอํานวยการ เพ่ือจะไดสามารถใหคําแนะนําและจัดการไดทันกาล สรางกลุมไลนระดับหัวหนากลุมไลน          
งานเฉพาะ กลุมไลนพนักงานพินิจ เพ่ือใหมีการสื่อสารสองทางท่ีคลองตัวมากข้ึน การประชุมเจาหนาท่ีของ           
แตละสวนงาน/ฝายงานโดยกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินการ ขอเรียกรองและขอเสนอแนะ เปนตน 

๓) นักจิตวิทยาของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนไดมีการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบ              
ทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยาผานการประชุมCase conference อยางตอเนื่องเชน ประชุมแลกเปลี่ยน
กับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี  ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชาย
บานเมตตา เปนตน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละราย 

๔) บุคลากรไดรับการพัฒนาในเรื่องขององคความรูเฉพาะดานในเรื่องจิตเวชฉุกเฉิน และการสังเกต
อาการจากผลขางเคียงจากการใชยาจิตเวช และโรคจิตเวชท่ีพบบอยในเด็ก รวมท้ังเทคนิคการแกไขบําบัดฟนฟู
เด็กและเยาวชนทางดานจิตเวช และการประสานสงตอสถานพยาบาลใกลเคียง 

จุดออน 
๑) บุคลากรมีความรูและทักษะเฉพาะทางไมเพียงพอสําหรับการดูแลและจัดการพฤติกรรมของ

เด็กและเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึงโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีมีอารมณรุนแรง 
๒) บุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจหนาท่ีในแตละดาน เชน พนักงานพินิจ

มีจํานวนไมเพียงพอในการควบคุมเด็กและเยาวชนออกไปรวมกิจกรรมภายนอกสถานควบคุม ครูมีจํานวนจํากัด
ตองจัดการเรียนการสอนใหแกเด็กและเยาวชนท่ีมีพ้ืนฐานความรูไมเทากันเรียนรวมกัน และพยาบาลมีจํานวน
ไมเพียงพอ เปนตน 

๘.๒ กระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง 
จุดแข็ง 
๑) กําหนดใหมีศูนยฝกและอบรมแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง          

อยางชัดเจน คือ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบานปราณี ซ่ึงเปนสถานท่ีดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีอาการทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง
ดวยโปรแกรมเฉพาะทางเปนไปตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
และกําหนดเขตทองท่ีของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงมีการแลกเปลี่ยนผลการทดสอบ          
ทางจิตวิทยาและการบําบัดทางจิตวิทยาผานการประชุม Case conference อยางตอเนื่อง เชน ประชุมแลกเปลี่ยน
กับสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ศูนยแรกรับเด็กและเยาวชนชาย
บานเมตตา ซ่ึงจะทําใหเกิดองคความรูใหมในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนแตละรายท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



 ๒๗ 

ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู ขอ ๔.๓ การใชความรูและองคความรูของสวนราชการในการ
แกปญหาเรียนรูและมีเหตุผล เพ่ือพัฒนาตอยอดเปนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

๓) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มีแนวคิดในการใหภาคเอกชน
หรือภาคสวนอ่ืนเขามารวมดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนจิตเวชและไรท่ีพ่ึง  

ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ “ใหอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนมีอํานาจ            
ออกใบอนุญาตใหสวนราชการดําเนินการหรือใหเอกชนจัดตั้งสถานศึกษา สถานฝกและอบรม หรือสถาน
แนะนําทางจิตเก่ียวกับเด็กหรือเยาวชน ซ่ึงเปนผูตองหาวากระทําความผิด จําเลย หรือเปนผูตองคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลใหลงโทษหรือใชวีธีการสําหรับเด็กและเยาวชน และมีอํานาจควบคุมดูแลสถานท่ีดังกลาว รวมท้ังมี
อํานาจเพิกถอนใบอนุญาตท่ีไดออกใหนั้นดวย โดยการออกใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

๔) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการศูนยฝกและ 
อบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย คณะทํางานดานกายภาพ ครุภัณฑ พัสดุ และ        
การบริหารจัดการ คณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีมีปญหา     
ดานจิตเวช และคณะทํางานดานกระบวนงานการดูแลและแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนไร ท่ี พ่ึง             
ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวจะทําหนาท่ีในการขับเคลื่อนศูนยฝกและอบรมเฉพาะทางสําหรับดูแลเด็กและเยาวชน         
ท่ีมีปญหาดานจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ใหไดรับการดูแลบําบัดฟนฟูไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปญหาและความ     
จําเปนมากยิ่งข้ึน 

๕) หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการดําเนินงานเชน ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใหการสนับสนุนการศึกษาสายสามัญ ท้ังระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายแกเด็กและเยาวชนรวมท้ังไดมีหนวยงานและ
บริษัทเอกชนในพ้ืนท่ี ใหการสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้น เชน วิทยาลัย สารพัดชางสมุทรปราการ 
บริษัทอูซูอิ อินเตอรเนชั่นแนล คอรเปอรเรชั่น เปนตน  

ท้ังนี้การดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ประเด็น : สงเสริมสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเศรษฐกิจ และภาควิชาการจัดให
มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

จุดออน 
๑) ระบบการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน มีการแยกเด็กและเยาวชนกลุมจิตเวชและ            

กลุมไรท่ีพ่ึงออกจากกัน ทําใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ เพ่ิมข้ึน และสงผลใหเด็กและเยาวชนกลุมจิตเวช        
มีพัฒนาการไปในทิศทางท่ีดีชาลง เนื่องจากถูกจํากัดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดในเชิงบวกและ            
ทํากิจกรรมกลุมรวมกันกับเด็กและเยาวชนท่ัวไป 

๒) ตารางกิจกรรมการสอนและการบําบัด แบงเปน ๒ ตาราง สําหรับเด็กและเยาวชน             
กลุมจิตเวชและกลุมไรท่ีพ่ึง และแบงเปนอีก ๒ ตารางยอย คือ ระยะแรกรับตัว และระยะฝกอบรม ทําใหบุคลากร
ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามตารางกิจกรรมไมมีชั่วโมงในการพักผอน การวางแผนเตรียมการ ประสานงาน และ
สรุปผลการดําเนินงาน และลักษณะงานสงผลใหเกิดความเครียดและคุณภาพในการปฏิบัติงานลดนอยลง 

 

 
 



 ๒๘ 

๙. สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอเปาประสงคของกระทรวงตามประเด็น           
การตรวจสอบ 

๙.๑ สภาพปญหาเศรษฐกิจตกต่ําและปญหาสังคมท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนจนเปนเหตุเด็กและเยาวชน
กระทําความผิดมากข้ึน เชน คายาเสพติด การทํารายรางกาย การลวงละเมิดทางเพศ เปนตน สงผลใหมีคด ี           
ท่ีเกิดจากการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการยุติธรรมมากข้ึน 

๙.๒ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
จําเปนตองปรับแผนการดําเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนท่ีมี
ปญหาสุขภาพจิตรุนแรง สงผลใหศูนยฝกและอบรมไมสามารถดําเนินงานกิจกรรมไดครบถวนตามแผนท่ีกําหนด 
(ขณะนี้อยูระหวางการปรับแผน) รวมท้ังวิทยากรภายนอกไมสามารถมาบรรยายใหความรูตามตารางฝกอบรม
ของศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงโดยเปลี่ยนเปนการบรรยายแบบออนไลนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและมีเจาหนาท่ีของศูนยฝกและอบรมทําหนาท่ีเปนวิทยากรแทนในบางหัวขอวิชา 

๑๐.ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขท่ีตองการเสนอในเชิงนโยบายตอรัฐบาล 
๑๐.๑ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึง ตองทําความเขาใจเด็กและเยาวชน

เปนรายบุคคลอยางลึกซ้ึงมากข้ึน เนื่องจากเด็กและเยาวชนแตละคนไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวท่ีแตกตาง
กันมีความเปนอยูและมีสุขภาวะแตกตางกันท่ีอาจนําไปสูปญหาของพฤติกรรมสงผลใหเกิดการกระทําผิดหรือ
อาจจะมีอาการปวยทางจิตเวชและท่ีไรท่ีพ่ึง เพราะฉะนั้นปญหานี้จึงมีความซับซอนมากกวาเด็กท่ัวไป  

ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการบริหารการแกไขบําบัด
ฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิด พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๙ วรรคสอง “การจัดทําแนวทางในการแกไขบําบัด
ฟนฟูและการฝกอบรมเด็กและเยาวชนแตละรายตองมาจากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีทําใหทราบถึงสาเหตุของ
การกระทําผิดและปจจัยท่ีกอใหเกิดการกระทําผิด เพ่ือกําหนดแนวทางในการแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชน
ใหตรงตามสภาพปญหาและความจําเปนและขจัดปจจัยท่ีจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการกระทําผิดและ           
สรางปจจัยเสริมท่ีจะชวยใหกลับตนเปนคนดี” 

๑๐.๒ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงตองทบทวนและพัฒนารูปแบบการแกไข
บําบัดฟนฟู โปรแกรมการเรียนและฝกวิชาชีพ การวัดผลการดําเนินงานใหสอดคลองกับเด็กและเยาวชนจิตเวช
และไรท่ีพ่ึงเปนรายบุคคลรวมท้ังพัฒนายกระดับมาตรฐานการแกไขบําบัดฟนฟูสําหรับเด็กและเยาวชนแมลูกออนโดย
การประยุกตจากขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงและมาตรการท่ีไมใชการคุมขัง
สําหรับผูกระทําผิดหญิง(United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - 
Custodial Measures of Women Offenders) หรือขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 

ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวสอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรชาติท่ี ๔ ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมท่ีเก่ียวกับการจัดการคดีเก่ียวกับกลุมท่ีมีความเปราะบางและระบบ          
การชวยเหลือผูพนโทษในการกลับสูสังคม 

๑๐.๓ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตองเรงรัดศึกษาวิธีการรูปแบบหรือโมเดลใหมของการ
ดูแลแกไขบําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนจิตเวช และเด็กและเยาวชนไรท่ีพ่ึง โดยใหประสานเครือขายภาครัฐหรือ 
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการดูแลเด็กและเยาวชนดังกลาว หรือประสานขอความรวมมือกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีศักยภาพและมีความสนใจ เพ่ือจัดทําโครงการนํารอง (Pilot Project) ในการ
ถายโอนภารกิจบางสวนใหกับหนวยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐอ่ืนดําเนินการแทน ตามท่ีพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๕ กําหนดใหดําเนินการแทนได 

 



 ๒๙ 

ท้ังนี้ เพ่ือใหขอเสนอแนะดังกลาวขางตนมีความเปนรูปธรรม กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน ประสานความรวมมือจากสถาบันการศึกษา หรือองคการมหาชนท่ีเก่ียวของ เชน สถาบันเพ่ือ          
การยุติธรรมแหงประเทศไทย พรอมกับเครือขายภาครัฐและภาคเอกชนมาดําเนินการศึกษา เพ่ือจัดวางรูปแบบ
หรือโมเดลใหมตามแนวทางนี้ และทดลองปฏิบัติในลักษณะโครงการนํารองภายในกําหนดเวลาท่ีมีความชัดเจน 

๑๐.๔ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ตองชะลอการดําเนินการ ระยะท่ี ๒ ของการรับเด็ก
และเยาวชนจิตเวชมาดูแล แกไขบําบัดฟนฟูท่ีสถานท่ีควบคุมเฉพาะทาง เนื่องจากเปนกระบวนการรับเด็กและ
เยาวชนจิตเวชจากคําสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศโดยตรง ซ่ึงยังมีขอจํากัดของการดําเนินงาน               
ในดานโปรแกรมและการเรียนและฝกวิชาชีพ สถานท่ี บุคลากร และความพรอมของเด็กและเยาวชนท่ีจะตอง
ยายจาก สถานท่ีอยูอาศัยมาเขารับการฝกอบรมในตางพ้ืนท่ีและยังไมคุนเคยในระบบการดูแลแกไขบําบัดฟนฟู 
ซ่ึงอาจตองอาศัยความรวมมืออยางใกลชิดจากผูปกครองของเด็กและเยาวชนจิตเวช และเครือขายท่ีเก่ียวของ
ในพ้ืนท่ีอาศัยเดิมของเด็กและเยาวชน 

๑๐.๕ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงตองจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงหรือ
แผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity plan : BCP) เพ่ือรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีมีผลกระทบตอ             
การดําเนินงานและสามารถดําเนินการแกไขบําบัดฟนฟูไดตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑๐.๖ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนทางจิตเวชและไรท่ีพ่ึงตองประสานสรางเครือขายเพ่ิมเติม
กับหนวยงานภายนอกและประชาชนเขามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานการแกไขบําบัดฟนฟูและ
สนับสนุนดานการศึกษา รวมท้ังใหความชวยเหลือดานการประกอบอาชีพภายหลังจากครบกําหนดการปลอยตัว 

๑๑. สรุปประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากประเด็นท่ีตรวจสอบฯ 
๑๑.๑ เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรม โดยมีอาการทางจิตเวชและ

ไรท่ีพ่ึง ไดรับการแกไข บําบัด และฟนฟู มีการศึกษาหรือทักษะวิชาชีพ ดวยเครื่องมือและวิธีการดูแล               
แบบเฉพาะทางจากศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชนหญิงบานปราณี ทําใหเด็กและเยาวชนท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดรับการพัฒนาพฤตินิสัยอยาง
เหมาะสม และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกายและจิตใจท่ีดีข้ึน  

๑๑.๒ เด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดและเขาสูกระบวนการยุติธรรมผานการแกไข บําบัด และฟนฟู
สามารถกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวในชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุขตอไปโดยสามารถนําความรูและทักษะ
วิชาชีพไปประกอบอาชีพท่ีสุจริตซ่ึงจะชวยลดปญหาการกระทําผิดซํ้าของเด็กและเยาวชนตอไป 
 

ประเด็นท่ี ๒ : การเช่ือมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม 
 

๑. ช่ือประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
การเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม  

๒. ความสอดคลองเช่ือมโยงระหวางประเด็นการตรวจสอบกับยุทธศาสตรชาติท่ี 4 การสรางโอกาสและ             
ความเสมอภาคทางสังคม การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร โดยกระทรวงยุติธรรม สงเสริม สนับสนุนในการ            
ลดความเหลื่อมล้ํา สรางสังคมเปนธรรมในทุกมิติ โดยสรางโอกาสในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง 
เสมอภาคและเปนธรรม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของประชาชน พัฒนากลไกชวยเหลือผูมีรายไดนอย ดอยโอกาส
ในการตอสูคดีท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหายและผูถูกกลาวหา          
ในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน กําหนดกรอบเวลาและข้ันตอน             
ในกระบวนการยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของ
กระทรวงยุตธิรรม และพัฒนาระบบการชวยเหลือผูพนโทษในการกลับเขาสูสังคม การเพ่ิมขีดความสามารถของ
ชุมชนในการพัฒนาตนเอง การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
เทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสราง             
องคความรูเก่ียวกับดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 



 ๓๐ 

๓. ประเด็นการตรวจสอบของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงท่ีสอดคลองกับประเด็นการตรวจสอบหลัก เรื่อง 
การสงมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม ของ อ.ค.ต.ป.     
กลุมกระทรวง คณะท่ี ๒ 

๔. วัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินผล 
๔.๑ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินการวาสามารถดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีกําหนด  
๔.๒ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและขอจํากัดของการดําเนินการ และใหขอเสนอแนะเพ่ือนําไป

ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งข้ึน 

๕. ขอบเขตของการตรวจสอบและประเมินผล  
การตรวจสอบและประเมินผลประเด็นการเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนา

พฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เปนการประเมินผลการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data)         
กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเชื่อมโยงขอมูลและ               
การวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม โดยมีขอบเขตของ             
การตรวจสอบและประเมินผล ตาม Value Chain การสงมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือ            
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และเปาประสงคของการตรวจสอบเพ่ือใหกลุมดอยโอกาสและกลุมเปราะบางไดรับ   
การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมมากข้ึน ดังนี้  

๕.๑ นโยบาย/มาตรการการจัดใหมีหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 
หนวยงานมีโครงการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กลุมพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวง

ยุติธรรม และโครงการสงเสริมและติดตามการใชประโยชนจาก Big Data กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1) บูรณาการขอมูลของสวนราชการในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม เพื่อนําผลที่ได

จากการวิเคราะหขอมูลในระบบมาใชในการบริหารจัดการและประกอบการตัดสินใจของผูบริหารกระทรวง 
รวมท้ังประกอบการกําหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

2) พัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้า (Recidivism Prediction) และแนะนําความผิดท่ีอาจจะ          
กอในอนาคต (Possible Crime Recommendation)  

3) นําผลลัพธท่ีไดจากโมเดลไปสนับสนุนการบริหารงานดานพฤตินิสัย 

๕.๒ งานบริการสาธารณะเพ่ือคุณภาพชีวิตสําหรับกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบางในสังคม 
การดําเนินงานโครงการเปนการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 

กระทรวงยุติธรรม ประกอบดวยกรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ 
โดยการนําขอมูลของผูกระทําผิดจากฐานขอมูลของหนวยงานในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยเขาระบบวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญ และนําขอมูลดังกลาวเขาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนําความผิดท่ีอาจจะ
กอในอนาคต และนําผลของการทํานายฯ ไปใชในการวางแผนการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนาและสงเคราะห
ผูกระทําผิดเพ่ือปองกันการกระทําผิดซํ้า ตามภารกิจและระบบงานของหนวยงานในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย 
กระทรวงยุติธรรม ท่ีตองดําเนินการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนาและสงเคราะหผูกระทําความผิดกอนออกจาก
สถานท่ีควบคุมหรือคุมขังของหนวยงาน และผูพนจากการควบคุมดังกลาว  

๕.๓ กลไก/เครื่องมือในการจัดบริการพ้ืนฐาน 
1) ความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ การดําเนินงานโครงการเปนการบูรณาการขอมูลของ           

กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติและมีคณะทํางานขับเคลื่อน              
การพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) กลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม               



 ๓๑ 

ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญของกระทรวงยุติธรรม (MOJ Big Data) ท่ี 1/2562 
สั่ง ณ วันท่ี 24 เมษายน 2562 ประกอบดวยท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเก่ียวของของกรมราชทัณฑ กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนฝายเลขานุการ 

2) การจัดสรรงบประมาณ โครงการไดรับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของ
สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒,๑๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท มีการ
ใชจาย จํานวน ๑๒,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ            
(Big Data) กลุมพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ตามสัญญาเลขท่ี ๕๖/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ และไดมีการดําเนินการแลวเสร็จตามสัญญาแลว 

๖. การดําเนินงานภายใตประเด็นการตรวจสอบหลัก อ.ค.ต.ป.  
 ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม ไดตรวจสอบและประเมินผลโครงการ การเชื่อมโยงและวิเคราะห

ขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม โดยใชวิธีการติดตามจากขอมูลทุติยภูมิของ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ไดแก การรายงานผล 
การดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการจากสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน
โครงการกับเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ กรมพินิจ
และคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ รวมท้ังการทดลองใชงาน
ระบบ Recidivism and Crime Prediction for Offender Rehabilitation การทํานายการกระทําผิดซํ้าและ
ฐานความผิด กระทรวงยุตธิรรม (https://data4analytics.moj.go.th)  

๗. วิเคราะหความเส่ียงของตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบยอย 
๗.๑ การประเมินความเส่ียง 
๗.๑.๑ ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ไดแก การกําหนดนโยบาย การบริหารงาน การนํา

นโยบาย/กลยุทธไปปฏิบัติ และความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนนโยบาย  
 - โอกาสเกิดความเสี่ยง  

  ระดับ ๑ นอยมาก     
  ระดับ ๒ นอย 
  ระดับ ๓ ปานกลาง  
  ระดับ ๔ สูง   
  ระดับ ๕ สูงมาก  
 อธิบายการวิเคราะหความเสี่ยงดานกลยุทธ  
- อาจเกิดข้ึนในกิจกรรมการดําเนินงาน : การกําหนดนโยบายใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย         

นําผล การทํานายการกระทําผิดซํ้า (Recidivism Prediction) และฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต 
(Possible Crime Recommendation) สนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย และรายงานการกระทํา
ผิดซํ้าในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมสําหรับประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร  

- ขอคนพบ  
ปลัดกระทรวงยุติธรรมไดกําหนดนโยบายใหหนวยงานในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยนําผลของการ

ทํานายการกระทําผิดซํ้า (Recidivism Prediction) และฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต (Possible Crime 
Recommendation) ไปใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน การทบทวนแผนปฏิบัติรายบุคคล (Sentence Plan)       
การแกไขของผูกระทําความผิดท่ีอยูในการควบคุม คุมขังหรือคุมประพฤติ ของหนวยงานในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย   

- ขอเสนอแนะการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยง  
กระทรวงยุติธรรม ควรกําหนดเปนกรอบระยะเวลา และการติดตามผลการใชงานระบบทํานาย               

การกระทําผิดซํ้าฯ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะ

https://data4analytics.moj.go.th/


 ๓๒ 

กอในอนาคต มีระยะเวลาทดลองใชงาน และสามารถใชผลการทํานายฯ ดังกลาว สนับสนุนการปฏิบัติงาน             
ดานพัฒนาพฤตินิสัยไดจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําความผิดท่ีอยูในการควบคุม คุมขัง
หรือคุมประพฤติ ท่ีมีผลการทํานายกระทําผิดซํ้าฯ ได 

๗.๑.๒ ความเส่ียงดานการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ ไดแก การปฏิบัติงานของบุคลากรหรืออัตรากําลัง 
กระบวนการทํางาน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน  
 - โอกาสเกิดความเสี่ยง  

  ระดับ ๑ นอยมาก     
  ระดับ ๒ นอย 
  ระดับ ๓ ปานกลาง  
  ระดับ ๔ สูง   
  ระดับ ๕ สูงมาก  
 อธิบายการวิเคราะหความเสี่ยงดานการดําเนินงาน/ปฏิบัติการ 
- อาจเกิดข้ึนในกิจกรรมการดําเนินงาน : ๑) ข้ันตอนการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดจากหนวยงาน            

ในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ประกอบดวย กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชน  และ             
กรมคุมประพฤติ เขาระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ๒) ข้ันตอนการนํา
ผลทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ไปใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน
พฤตินิสัย และ ๓) การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูดูแลระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะ
กอ ในอนาคต ซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบการใชขอมูลตาง ๆ ของระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าฯ การจัดทํา
รายงานสถิติ การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของระบบฯ และการบํารุงรักษาระบบฐานขอมูล เพ่ือให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ขอคนพบ   
1. ขอมูลของผูกระทําผิดที่ถูกใชในการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนํา

ความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เปนขอมูลผูกระทําผิดท้ังหมดท่ีอยูในฐานขอมูลของหนวยงานในกลุมภารกิจ
พัฒนาพฤตินิสัย ซ่ึงอาจจะมีขอมูลของผูกระทําผิดบางรายหรือบางคน ท่ีพนโทษหรือพนจากการควบคุม คุมขัง 
หรือคุมประพฤติรวมอยูดวย 

2. หนวยงานดานพฤตินิสัย ยังไมมีการนําผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะ 
กอในอนาคต ไปใชในการวางแผนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย 

3. เจาหนาท่ีพัฒนาระบบหรือผูดูแลระบบ ตองไดรับการสงเสริมใหมีความรู ทักษะประสบการณ       
ดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data Engineering) หากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีความตองการปรับปรุงหรือพัฒนา เพ่ือใหใชประโยชนขอมูลเพ่ิมข้ึน สามารถดําเนินการพัฒนาใหมี
ประสิทธิผล และตอเนื่องได 

- ขอเสนอแนะการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยง  
1. กระทรวงยุติธรรมควรกําหนดเปนนโยบาย โดยใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย จัดเก็บขอมูล

ผูกระทําผิดในฐานขอมูลของหนวยงานใหเปนปจจุบัน ตามขอมูลปจจัยและรูปแบบที่ระบบทํานายการกระทํา
ผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เพ่ือประสิทธิภาพของการใชระบบ 

2. จัดใหเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติงานรวมกับ 
บุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data 
Engineering) เพ่ือการพัฒนาเจาหนาท่ีของศูนยฯ ใหสามารถออกแบบและพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูล 
รวมท้ังดูแลและบริหารจัดการขอมูลใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน อยางตอเนื่อง และปลอดภัย 



 ๓๓ 

๗.๑.๓ ความเส่ียงดานการเงิน ไดแก งบประมาณท่ีไดรับและการใชจายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
ปจจัยภายนอกท่ีกระทบการใชจายงบประมาณ และดานศักยภาพดานการเงิน   
 - โอกาสเกิดความเสี่ยง  

  ระดับ ๑ นอยมาก     
  ระดับ ๒ นอย 
  ระดับ ๓ ปานกลาง  
  ระดับ ๔ สูง   
  ระดับ ๕ สูงมาก  
 อธิบายการวิเคราะหความเสี่ยงดานการเงิน  
- อาจเกิดข้ึนในกิจกรรมการดําเนินงาน : การบํารุงรักษาฐานขอมูล (Maintenance and Evolution) 

การนําระบบงานหรือฐานขอมูลไปใชงานหากผูใชขอมูลมีความจําเปนตองการผลวิเคราะหขอมูลการทํานาย        
การกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูและสามารถใชในการสนับสนุน 
การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองมีการออกแบบเพ่ิมเติม 

- ขอคนพบ  
1. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ ของ

โครงการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม และ
โครงการฯ ดังกลาว อยูระหวางใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยเริ่มตนใชงานระบบการทํานายการกระทํา
ผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต หากผลของขอมูลฯ ตามรายงานท่ีกําหนดไวไมครอบคลุมและ
หากมีความจําเปนตองการเพ่ิมเติมการรายงานผลฯ และไมสามารถเพ่ิมเติมขอมูลตามความตองการของ
ผูใชงานได อาจจะทําใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ไมเห็นความสําคัญและไมนําผลการทํานาย          
การกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ไปใชในการสนับสนุนงานในระบบพฤตินิสัย ซ่ึงอาจจะ
ทําใหการใชประโยชนจากระบบการทํานายฯ ไมบรรลุผลตามเปาหมาย  

2. การดําเนินการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอมูลตามความตองการของผูใชงาน หรือปรับปรุงแกไข
ขอผิดพลาดของระบบการใชงาน ตองใหผูเชี่ยวชาญดาน Data Science และ Data Engineering ดําเนินการ
และใชระยะเวลาในการดําเนินงานนาน บางสวนอาจตองใชงบประมาณ 

- ขอเสนอแนะการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยง  
ใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทดลองใชงานระบบทํานายการกระทําผิดซํ้า

และฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต แลวสรุปปญหาและความตองการของผูใชงาน หากกระทรวงยุติธรรม 
พิจารณาแลววา ระบบฯ ดังกลาว ตองมีการพัฒนาเพ่ิมเติมและสามารถสนับสนุนงานดานพัฒนาพฤตินิสัยไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบฯ ตอไป 

๗.๑.๔ ความเส่ียงดานกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ ไดแก การขัดของในการดําเนินงานตามกฎระเบียบ           
ท่ีเก่ียวของ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ   
 - โอกาสเกิดความเสี่ยง  

  ระดับ ๑ นอยมาก     
  ระดับ ๒ นอย 
  ระดับ ๓ ปานกลาง  
  ระดับ ๔ สูง   
  ระดับ ๕ สูงมาก  
 อธิบายการวิเคราะหความเสี่ยงดานกฎหมาย กฎเกณฑตาง ๆ 



 ๓๔ 

- อาจเกิดข้ึนในกิจกรรมการดําเนินงาน : ในกรณีท่ีขอมูลของผูท่ีเคยกระทําความผิดหรือผูท่ีพน            
จากการควบคุม คุมขัง หรือคุมประพฤติจากหนวยงานในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ซ่ึงหนวยในกลุมภารกิจ
พัฒนาพฤตินิสัยมีแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลฯ 0

1 ดังกลาว เม่ือขอมูลของผูกระทําผิดท่ีเขาสูระบบ
ฐานขอมูลเพ่ือทํานายการกระทําผิดซํ้าและแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ในเบื้องตน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูบริหารจัดการและอนุญาตผูเขา         
ใชงานและตรวจสอบขอมูลการใชงาน โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติวาดวยการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ 
(Big Data) กระทรวงยุตธิรรม  

- ขอคนพบ  
ระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตไดกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบ

ในการดูแลระบบฯ ดังกลาว อยางชัดเจน มีการกําหนดข้ันตอนการสงตอคํารองของผูยื่นขอตรวจสอบประวัติผูท่ี
เคยกระทําความผิด โดยยื่นผานผูดูแลระบบฯ (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

- ขอเสนอแนะการแกไขเพ่ือลดความเสี่ยง  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรมีการซักซอม 

หรือกําชับเจาหนาท่ีใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน หากมีการยื่นขอตรวจสอบ
ประวัติผูท่ีเคยกระทําความผิดไวในระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าฯ ผานสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให
สงตอคํารองดังกลาว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

๗.๒ การประเมินการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๕ ดาน  
๗.๒.๑ ประสิทธิภาพ  
ไดรับการจัดสรร : เงินนอกงบประมาณ (เงินดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลางของกระทรวงยุติธรรม) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน ๑2,๑๑๙,๖00 บาท สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไดทําสัญญา
จางกับผูวาจาง จํานวน ๑2,๐๙0,000 บาท สามารถประหยัดงบประมาณในข้ันตอนการจัดจาง จํานวน         
๒๙,๖00 บาท คิดเปนรอยละ 0.24  

ประสิทธิภาพของโครงการเม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณ : มีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดงบประมาณได  
จํานวน ๒๙,๖00 บาท คิดเปนรอยละ 0.24  
 กระทรวงยุติธรรม ไดเชื่อมโยงและวิเคราะหขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย โดย                
ไดพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ในการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะ
กอในอนาคต เสร็จเรียบรอยแลว ท่ี https://data4analytics.moj.go.th และอยูระหวางใหหนวยงาน        

1 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีแนวทางการดําเนินการ คือ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนหรือศูนยฝกและอบรมเด็กและ

เยาวชน จะทําการแจงกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อลบประวัติอาชญากร ในกรณีที่เด็กและเยาวชนไดปฏิบัติ

ตามคําส่ังศาลแลว หรืออัยการมีคําส่ังไมฟอง หากเมื่อมีการตรวจสอบประวัติการกระทําผิดจะไมพบในทะเบียนประวัติอาชญากรรม ซ่ึงจะทําให       

เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการศึกษาเลาเรียนและประกอบอาชีพ  

กรมคุมประพฤติ มีแนวทางการดําเนินการคือ แจงกองทะเบียนประวัติอาชญากร (ทว.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อลบประวัติอาชญากร          

ในกรณีผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชนซ่ึงไดปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือคําส่ังศาลและพนการคุมความประพฤติไปดวยดี โดยระยะเวลา        

ในการแจงสํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อลบประวัติอาชญากร จะดําเนินการเมื่อครบระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษแลว  

   กรมราชทัณฑ ยังไมมีการกําหนดแนวทางดําเนินการระงับการเชื่อมโยงประวัติของผูกระทําความผิดภายใตระยะเวลาที่ไดกําหนดเปนเง่ือนไข 

เนื่องจากกรมราชทัณฑดําเนินการเชื่อมโยงประวัติของผูกระทําความผิดกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามอํานาจหนาที่ตามนัยของพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐, พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒, 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ และหรือกฎหมาย ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 

                                                           

https://data4analytics.moj.go.th/


 ๓๕ 

ในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยทดลองการใชงานระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอ          
ในอนาคตและตรวจสอบขอมูลผูกระทําผิดจากผลการทํานายการกระทําผิดซํ้า เพ่ือใชในการสนับสนุนหรือ
ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัยมิใหกระทําผิดซํ้าของผูกระทําผิดภายหลังการปลอยตัว 

7.2.2 ประสิทธิผล  
เปาประสงคของโครงการ : กระทรวงยุติธรรม ไดนําผลจากการทํานายการกระทําผิดซํ้า (Recidivism 

Prediction) หรือผลการแนะนําแนวโนมในการกระทําความผิดท่ีอาจเกิดข้ึนกับบุคคล (Possible Crime 
Recommendation) นําไปวางแผนหรือกําหนดแนวทางการแกไขตนเหตุของปญหาหรือปองกันมิใหกระทําผิด
ซํ้าของผูกระทําผิดภายหลังการปลอยตัว 

ประสิทธิผลของโครงการเม่ือเปรียบเทียบกับการบรรลุผลตามเปาประสงค : โครงการอยูระหวาง           
ใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัยทดลองการใชงานระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิด                 
ท่ีอาจจะกอในอนาคตและตรวจสอบขอมูลผูกระทําผิดจากผลการทํานายการกระทําผิดซํ้า เพ่ือใชในการ
สนับสนุนหรือทบทวนในการวางแผนการปฏิบัติงานดานการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนาและสงเคราะหผูกระทํา
ความผิดกอนออกจากสถานท่ีควบคุมหรือคุมขังของหนวยงานมิใหกระทําผิดซํ้าและสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูกระทําผิดและลดการกระทําผิดซํ้าจากผลการทํานายฯ ภายหลังการปลอยตัวจากสถานท่ีควบคุมได  

๗.๒.๓ โปรงใส  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดเผยแพรขอมูลในเชิงสถิติตาง ๆ ท่ีเว็บไซตเผยแพรขอมูลของ

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองประสานราชการยุติธรรมจังหวัด เปนตน 
เขาถึงขอมูลได ซ่ึงไมมีการเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิดตอสาธารณชน เชน ชื่อ สกุล หมายเลข           
บัตรประชาชน เปนตน  

๗.๒.4 การมีสวนรวม 
 ไดรับความรวมมือจากสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน กรมราชทัณฑ ในการจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิด โดยการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดของหนวยงานดังกลาว 
แลวนํามาพัฒนาระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เสร็จเรียบรอย รวมท้ัง          
การทดลองการใชงานระบบฯ ดังกลาว   

๗.๒.๕ ความคุมคา 
มีความคุมคา เนื่องจากกระทรวงยุติธรรม สามารถรวมขอมูลผูกระทําผิดของหนวยงานในกลุมภารกิจ

พัฒนาพฤตินิสัย มาไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake)  
ซ่ึงจะเปนศูนยกลางในการพัฒนาขอมูลผูกระทําผิดของหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือการบริหารจัดการ
และการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับกระทรวงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

๗.๓ การประเมินการทํางานตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA cycle) 
๗.๓.๑ การวางแผนการดําเนินงาน (Plan)  

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการวางแผนการ
นําขอมูลผูกระทําผิดของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย ประกอบดวย ขอมูลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน กรมราชทัณฑ และกรมคุมประพฤติ มาไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of 
Justice (MOJ) Data Lake) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยเขาสูระบบแบบอัตโนมัติ โดย
กําหนดกรอบระยะเวลาของการดําเนินงาน ดังนี้  

กรมพินิจและคุมครองเด็กและยาวชน ฐานขอมูลเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ จะอยูในระบบ 
Server Cloud MOJ ของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมไดจัดสรรพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลในระบบ Server 
Cloud MOJ ใหกรมพินิจและคุมครองเด็กและยาวชน ในสวนของการดึงขอมูลของผูกระทําผิดเปนประจํา          



 ๓๖ 

ทุกเดือน จากฐานขอมูลของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ท่ีอยูในระบบ Server Cloud MOJ เขาใน
เก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake) ไมพบปญหาในทางเทคนิค  

กรมราชทัณฑ ระบบฐานขอมูลผูกระทําผิดมีการเชื่อมตอและรับ-สงขอมูลระหวางสวนกลางและ 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๑๔๓ แหง โดยใชโครงขาย GIN ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส มี Server 
อยูท่ีสวนกลาง และเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปน Client ในสวนของการดึงขอมูลของผูกระทําผิดจากฐานขอมูล
ของกรมราชทัณฑ เปนประจําทุกเดือน ซ่ึงเปนขอมูลขนาดใหญ และเพ่ือปองกันปญหาการทํางานของ Server 
ไมใหทํางานชาลงในสวนท่ีสนับสนุนขอมูลใหกับเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศ จึงตองสงขอมูลผูกระทําผิด
ผานศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) เพ่ือเขาในไวท่ีเก็บขอมูล
สวนกลางของกระทรวงยตุิธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake)  

กรมคุมประพฤติ ระบบฐานขอมูลผูถูกคุมประพฤติ มี Server และแชรขอมูลระบบสารสนเทศ มีการ
นําเขาขอมูลเปนปจจุบันแบบ RealTime และใหบริการสํานักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง       
จึงกําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดึงขอมูลผูกระทําผิดจาก Server ของกรมคุมประพฤติ ไดหลัง
เท่ียงคืน เพ่ือจะไดไมกระทบตอการใชงานปกติ 

 ๗.๓.๒ การดําเนนิการ (Do) 
 โครงการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวง
ยุติธรรม เปนการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดของ ๓ สวนราชการ ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ เพ่ือจัดเก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดซํ้า และ
การแสดงผลทํานายการกระทําผิดซํ้า ซ่ึงการเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดซํ้าของกลุมงานพัฒนาพฤตินิสัย โดย
กระบวนการทํา ETL2 (Extract-Transform-Load) ซ่ึงเปนกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล มีการ
เชื่อมโยงและปรับขอมูลใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน หรือแปลงขอมูลเพ่ือใหไดตรงตามความตองการ หรือ
ปรับแตงขอมูล เพ่ือใหโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต         
อานขอมูลได จํานวนขอมูลผูกระทําผิดจากฐานขอมูลระบบงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กอนการทํา ETL               
มีขอมูลผูกระทําผิด ปรากฏดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

ตารางท่ี 1 จํานวนขอมูลผูกระทําผิด จากฐานขอมูลระบบงานกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย  

หนวยงานใน 
กลุมภารกจิพัฒนาพฤตินิสัย  

ปริมาณขอมูล (รายการ) 
จํานวนขอมูลการกระทําผิด
ท้ังหมดตอจํานวนขอมูล 
ต้ังตน (กอนการทํา ETL) 

คิดเปนรอยละ 

จํานวนขอมูลต้ังตน* 
(กอนการทํา ETL) 

(รายการ) 

จํานวนขอมูลการ 
กระทําผิดท้ังหมด* 

(หลังทํา ETL ครั้งแรก) 
(รายการ) 

กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ๔๓๕,๙๔๗ ๒๐๖,๑๓๒ 47.28% 
กรมราชทัณฑ ๒,๓๖๐,๓๒๑ 944,748 40.23% 
กรมคุมประพฤต ิ ๑,๑๒๙,8๒๙ 773,110 68.43% 

 *หมายเหตุ จํานวนขอมูลตั้งตน(กอนการทํา ETL) และจํานวนขอมูลการกระทําผิดท้ังหมด (หลังทํา ETL ครั้งแรก) 
โดยจํานวนขอมูล 1 คนอาจจะมีขอมูลฯ มากกวา 1 รายการ หรือมากกวา ๒ รายการก็ได และขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีสะสม 
ซึ่งอาจจะมีขอมูลของผูกระทําผิดบางราย/บางคน ไดพนโทษหรือพนจากการควบคุม คุมขัง หรือคุมประพฤติจากหนวยงาน
ในกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัยแลว และอาจจะมีขอมูลผูกระทําผิดท่ีเขาใหม ท่ีถูกควบคุม คุมขัง หรือคุมประพฤติ รวมอยูดวย 

2 ETL (Extract-Transform-Load) หมายถึง กระบวนการหนึ่งในระบบขอมูล โดยระบบที่ออกแบบจะดึงขอมูลออกมาจากหลาย ๆ ที่ และ           

นํากระบวนการตรวจสอบคุณภาพของขอมูลมาประยุกตใช  มีการเชื่อมโยงและปรับแตงขอมูลใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันเพื่อใหขอมูลจากหลาย ๆ แหลง 

สามารถใชงานรวมกันได และทายที่สุดทําการสงมอบ (Delivery) ขอมูลเหลานั้นในรูปแบบที่งายตอการใชงาน เพื่อใชในการตัดสินใจขององคกร  

                                                           



 ๓๗ 

จากตารางท่ี 1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไดดึงขอมูลผูกระทําผิดจากฐานระบบงานกลุมภารกิจ
พัฒนาพฤตินิสัยไวในท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake)  
โดยขอมูลผูกระทําผิดตั้งตนกอนการทํา ETL (Extract-Transform-Load) ของกรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน มีจํานวน ๔๓๕,๙๔๗ รายการ กรมราชทัณฑ มีจํานวน ๒,๓๖๐,๓๒๑ รายการ และกรมคุมประพฤต ิ     
มีจํานวน ๑,๑๒๙,8๒๙ รายการ เม่ือไดดําเนินการทํา ETL โดยการตรวจสอบคุณภาพของขอมูล และปรับแตง
ขอมูลใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน เม่ือคิดเปนรอยละจํานวนขอมูลการกระทําผิดท้ังหมดตอจํานวนขอมูลตั้งตน 
(กอนการทํา ETL) ปรากฎวาจํานวนขอมูลการกระทําผิดท้ังหมดของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
คงเหลือจํานวน ๒๐๖,๑๓๒ รายการ คิดเปนรอยละ ๔๗.๒๘ กรมราชทัณฑ คงเหลือจํานวน 944,748 รายการ 
คิดเปนรอยละ 40.23 และกรมคุมประพฤติ คงเหลือจํานวน 773,110 รายการ คิดเปนรอยละ 68.43  

ตารางท่ี ๒ จํานวนขอมูลท่ีถูกใชในการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้า 

หนวยงานใน 
กลุมภารกจิพัฒนาพฤตินิสัย 

ขอมูลการกระทําผิดท้ังหมด* 
(หลังทํา ETL ครั้งแรก)   

(จํานวนรายการ) 

ขอมูลการกระทําผิดท้ังหมดท่ีถูกใช     
ในการพัฒนาโมเดล   

(จํานวนคน) 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ๒๐๖,๑๓๒ 60,913 
กรมราชทัณฑ 944,748 894,571 
กรมคุมประพฤต ิ 773,110 732,261 

 จากตารางท่ี ๒ ขอมูลการกระทําผิดท้ังหมด (หลังทํา ETL ครั้งแรก) แลวโดยมีขอมูลผูกระทําผิดของ          
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน ๒๐๖,๑๓๒ รายการ กรมราชทัณฑ จํานวน 944,748 รายการ 
และกรมคุมประพฤติ จํานวน 773,110 รายการ และระบบฯ ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพขอมูลและมีการ
ปรับแตงขอมูลอีกครั้ง เพ่ือใหโมเดลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนําความผิดท่ีอาจจะ           
กอในอนาคต สามารถอานขอมูลได คงเหลือขอมูลผูกระทําผิดซํ้า คิดเปนจํานวนคน ดังนี้ กรมพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 60,913 คน กรมราชทัณฑ จํานวน 894,571 คน และกรมคุมประพฤติ 
จํานวน 732,261 คน 

การเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดซํ้าของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลสวนกลาง
ของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake) สําหรับจัดเก็บขอมูล แลวนํามาพัฒนาระบบ
ทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตมีการใชขอมูลของท้ัง ๓ กรม มีวิธีการวิเคราะห
ขอมูลการกระทําผิดซํ้า โดยพิจารณาคัดเลือกปจจัยท่ีสามารถแกไขได เชน อายุ อาชีพ การศึกษา ขอมูล R&N 
(แบบประเมินความเสี่ยงและความจําเปน) ของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงขอมูลปจจัยแตละ 
กรมจะไมเหมือนกัน ขอมูลกรมคุมประพฤติ ไดแก ระดับการศึกษาการควบคุมตัว การรายงานตัว เปนตน   
การดําเนินงานมีการประชุมรวมกับกรม ในเรื่องขอมูล ท่ีนํามาใช ปจจัยอะไรท่ีจะนํามาพัฒนาโมเดลทํานายการ
กระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เม่ือไดปจจัยแลว นํามาทําการเทรนโมเดล และทดสอบคา
ความแมนยําของโมเดล ตามท่ีไดตกลงคาความถูกตองครบถวน (Recall) คาคะแนนท่ีตั้งเปาไวรอยละ ๗๕ เปน
คาท่ียอมรับได เปาหมายคือนําผลลัพธท่ีไดจากการทํานายของโมเดลไปสนับสนุนการแกไข บําบัด ฟนฟูผูกระทํา
ผิดและสนับสนุนการบริหารงานในแตละกรม ซ่ึงการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแลว เปนรูปแบบแอปพลิเคชั่น เม่ือวันท่ี 
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ อยูระหวางเปดระบบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเขาไปใชงานมีการทดสอบการเขาใชงาน
ระบบตามภารกิจของสวนราชการท่ีเก่ียวของ และสามารถใหบริการหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดย
จัดเก็บขอมูลไวท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  

 
 



 ๓๘ 

๗.๓.๓ มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
การเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม               

เปนขอมูลท่ีนํามาใชในการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้า และโมเดลแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอ                 
ในอนาคต สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการตรวจสอบ  
การนําเขาขอมูลสําหรับโมเดลทํานายผลใหเปนปจจุบันทุกเดือน (กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนและ
กรมราชทัณฑ) หรือทุกวัน (กรมคุมประพฤติ) มีการดําเนินการตรวจสอบการแสดงขอมูลการทํานายการกระทํา
ผิดซํ้า ขอมูลการทํานายฐานความผิดและขอมูลผูกระทําผิด และการตรวจสอบรายงานและสถิติตาง ๆ ใหมี
ความถูกตองครบถวนทุกเดือน 

ตารางท่ี ๓ ตัวอยางการแสดงรูปแบบรายงานผลการทํานายการทํานายการกระทําผิดซํ้าและแนะนํา
ความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต 

ตารางท่ี ๓-1 ตัวอยางรูปแบบการแสดงผลทํานายการกระทําผิดซํ้า 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ อายุ หนวยงาน 
วันรับเขา

กระบวนการ 

ระยะเวลา
ติดตาม

พฤติกรรม 
ผลทํานาย 

โอกาสกลับมา
กระทําผิดซํ้า

(%) 
1 นาย ก. 45 สํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดกาฬสินธุ  
30/12/2563 1 ป ไมกระทําผิดซํ้า 45.07 

2 นาย ข. 47 สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก สาขา
นครไทย 

28/12/2563 1 ป กระทําผิดซํ้า 93.93 

จากตารางท่ี ๓-1 เปนตัวอยางการแสดงผลการทํานายการกระทําผิดซํ้า ซ่ึงผลของการทํานาย               
การกระทําผิดซํ้า จะรายงานเปนรายบุคคล โดยจะระบุชื่อ อายุ หนวยงาน เปนการระบุสถานท่ีท่ีถูกควบคุมตัว เชน 
เรือนจําจังหวัด  ทัณฑสถาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝก
และอบรมเด็กและเยาวชน เปนตน ระบุวันท่ีรับเขากระบวนการ ผลทํานายจะระบุวา กระทําผิดซํ้าหรือไมกระทําผิด
ซํ้า และโอกาสกลับมากระทําผิดซํ้า (%) เปนการระบุการทํานายวามีโอกาสกระทําผิดซํ้าหรือไมกระทําผิดซํ้า                  
ก่ีเปอรเซ็นต (%)    

ตารางท่ี ๓-2 ตัวอยางรูปแบบการแสดงผลทํานายแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต 

ลําดับ ช่ือ-สกุล อายุ หนวยงาน 
วันรับเขาสู
กระบวนการ 

ฐานความผิดกรม 

1 นาย ก  ๓๔ สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๑๒(๑) 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ (๑) ความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด (พ.ร.บ.ยาเสพติด)ฯ 
พ.ร.บ.สารระเหย พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท,
(๒)อื่นๆ (หลายประเภท เชน พ.ร.บ.การพนัน พ.ร.บ.
อาวธุปน ลหโุทษ ฯลฯ, (๓) พ.ร.บ.จราจรทางบก  

๒ นาย ข  ๔๗ สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ๑๒(๑) 

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ (๑) การกระทําที่กอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุให
เกิดการบาดเจ็บตอบุคคล, (๒) การกระทําตอตาน
ความปลอดภยัสาธารณะและความมั่นคงของรัฐ, (๓) 
การกระทําผิดเกีย่วกับทรัพยสินที่ไมใชความรุนแรง  

จากตารางท่ี ๓-2 เปนตัวอยางการแสดงผลทํานายแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ซ่ึงผลของ
การทํานายแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต จะรายงานเปนรายบุคคล โดยจะระบุชื่อ อายุ หนวยงานเปน
การระบุสถานท่ีท่ีถูกควบคุมตัว เชน เรือนจําจังหวัด ทัณฑสถาน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน หรือศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเปนตน ระบุวันรับเขาสูกระบวนการ ฐานความผิด
กรม เปนการระบุฐานความผิดท่ีคาดวา นาย ก. จะกระทําความผิดในอนาคต ซ่ึงจะเปนการทํานายแนะนํา
ความผิดท่ีอาจจะเกิดในอนาคต เฉพาะฐานความผิดของหนวยงานท่ีถูกควบคุมตัวเทานั้น 



 ๓๙ 

การเขาใชงานในระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและแนะนําฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูบริหารจัดการและ
อนุญาตผูเขาใชงานและตรวจสอบขอมูลการใชงาน โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติวาดวยการบริหารจัดการขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) กระทรวงยุตธิรรม 

 ๗ .๓.๔ การสรุปผลการดําเนินงานและตรวจสอบประเมินผลเพ่ือทบทวน แกไข ปรับปรุง          
การกําหนดนโยบายอยางเหมาะสม (Act) 

การเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดในระบบงานของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย มีการกําหนดรูปแบบหรือ
โครงสรางขอมูลและจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดตามโครงสรางขอมูลเขาในไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวง
ยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake) เพ่ือนํามาใชพัฒนาระบบทํานายการกระทําผิดซํ้า และ     
ฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ในการจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดตามโครงสรางขอมูล จากหนวยงาน         
ในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ซ่ึงแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดไมตรงตามรูปแบบ         
ท่ีกําหนด หรือมีบางชุดขอมูลหนวยงานไมไดจัดเก็บ จึงมีการกําหนดนโยบายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลและแกไขขอมูลของหนวยงานใหเปนไปตามโครงสรางขอมูลท่ีตองการนํามาพัฒนาระบบทํานาย
การกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดีและสามารถพัฒนา
ระบบดังกลาว ไดแลวเสร็จ  

๘. ขอคนพบจากการตรวจสอบและประเมินผลตามประเด็นการตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีสอดคลองกับเปาประสงคการตรวจสอบของ อ.ค.ต.ป.  

8.1 กระทรวงยุติธรรม สามารถเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดของกลุมภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย มารวมไว          
ท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake) และพัฒนาระบบ
ทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตเสร็จเรียบรอยแลว และหนวยงาน                     
ในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย อยูระหวางการทดลองใชระบบฯ ดังกลาว ซ่ึงยังไมมีการนําผลการทํานายการกระทํา
ผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ไปใชในการวางแผนหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนา 
พฤตินิสัย ในขณะนี้ จึงยังไมมีผลการดําเนินงาน 

8.2 ขอมูลของผูกระทําผิดที่นํามาใชในการพัฒนาโมเดลทํานายการกระทําผิดซํ้าและโมเดลแนะนํา
ความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต เปนขอมูลผูกระทําผิดท้ังหมด ซ่ึงเปนขอมูลผูกระทําความผิดท่ีอยูในการควบคุม 
คุมขังหรือคุมประพฤติในปจจุบัน และขอมูลของผูท่ีพนจากการควบคุมฯ ของหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย
แลว ดังนั้นการนําผลการทํานายการกระทําผิดซํ้า (Recidivism Prediction) และแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอ        
ในอนาคต (Possible Crime Recommendation) มาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย 
จําเปนตองมีการตรวจสอบความถูกตองทุกครั้งของการใชขอมูลดังกลาว ซ่ึงอาจจะทําใหหนวยงานเห็นวา 
เปนการเพ่ิมภาระงานในการปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย  

8.3 การเชื่อมโยงขอมูลผูกระทําผิดจากฐานขอมูลของ ๓ สวนราชการ ไดแก กรมคุมประพฤติ 
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ จัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดตามรูปแบบที่กําหนด 
มาไวท่ีไวท่ีเก็บขอมูลสวนกลางของกระทรวงยุติธรรม (Ministry Of Justice (MOJ) Data Lake) เพ่ือพัฒนา
ระบบทํานายการ กระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต โดยหนวยงานสวนภูมิภาค จะตอง
ดําเนินการจัดเก็บขอมูล พบวา หนวยงานสวนภูมิภาคบางหนวยงานยังขาดเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ี
ทันสมัย และไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ทําใหการจัดเก็บขอมูลผูกระทําผิดเกิดความลาชาและไมเปนปจจุบัน  

8.4 เจาหนาท่ีพัฒนาระบบหรือผูดูแลระบบ ตองไดรับการสงเสริมใหมีความรู ทักษะประสบการณ    
ดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data Engineering) หากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
มีความตองการปรับปรุงหรือพัฒนา เพ่ือใหใชประโยชนขอมูลเพ่ิมข้ึน สามารถดําเนินการพัฒนาใหมีประสิทธิผล 
และตอเนื่องได 



 ๔๐ 

8.5 ระบบทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ไมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หากหนวยงานมีความจําเปนตองการเพ่ิมเติมการรายงานผลในรูปแบบอ่ืน        
ท่ีตรงกับความตองการในการใชงานของหนวยงาน นอกเหนือจากท่ีไดออกแบบไว อาจจะทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดและขาดความตอเนื่อง ซ่ึงทําใหหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ไมเห็นความสําคัญและไมนํา          
ผลการทํานายการกระทําผิดซํ้าและระบบแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต ไปใชในการสนับสนุน            
การปฏิบัติงานดานพัฒนาพฤตินิสัย สงผลใหการใชประโยชนจากระบบการทํานายฯ ไมบรรลุผลตามเปาหมาย  

8.6 ผลของการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต จะเปนผลการทํานาย
ของฐานความผิดของหนวยงานท่ีผูกระทําผิดอยูในความควบคุมของหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงยังไมสามารถทํานาย
โดยใชฐานความผิดของหนวยงานอ่ืนได เชน นาย ก. เปนผูท่ีอยูในการควบคุมของกรมคุมประพฤติ ผลการ
ทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะเกิดในอนาคต จะเปนฐานความผิดท่ีเปนขอมูลของกรมคุม
ประพฤติ ซ่ึงจะไมสามารถทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีจะกอในอนาคต ท่ีเปนฐานความผิดของ            
กรมราชทัณฑได และในทํานองเดียวกันผูกระทําผิดท่ีอยูในความควบคุมของกรมราชทัณฑ จะไมสามารถ
ทํานายฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคตของหนวยงานอ่ืนไดเชนกัน 

๙ . สภาพแวดลอมหรือปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอเปาประสงคของกระทรวงตามประเด็น           
การตรวจสอบ  

- ไมปรากฏปญหา -  

๑๐. ขอเสนอแนะ แนวทางการแกไขท่ีตองการเสนอในเชิงนโยบายตอรัฐบาล  
10.1 กระทรวงยุตธิรรม ควรกําหนดเปนกรอบระยะเวลา และการติดตามผลการใชงานระบบทํานาย    

การกระทําผิดซํ้าฯ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับระบบการทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะ
กอในอนาคต มีระยะเวลาทดลองใชงาน และสามารถใชผลการทํานายฯ ดังกลาว สนับสนุนการปฏิบัติงาน              
ดานพัฒนาพฤตินิสัยไดจริง และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําความผิดท่ีอยูในการควบคุม คุมขัง
หรือคุมประพฤติ ท่ีมีผลการกระทําผิดซํ้า (Recidivism Prediction) และแนะนําความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต 
(Possible Crime Recommendation) ได 

10.2 หนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ไดแก กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนและกรมราชทัณฑ ควรจัดทําแผนการจัดซ้ือเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย เพ่ือใหหนวยงาน              
มีเครื่องมือเครื่องใชสนับสนุนในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 จัดใหเจาหนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติงานรวมกับ 
บุคลากรท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Sciences) ดานวิศวกรรมขอมูล (Data 
Engineering) เพ่ือการพัฒนาเจาหนาท่ีของศูนยฯ ใหสามารถออกแบบและพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานขอมูล 
รวมท้ังดูแลและบริหารจัดการขอมูลใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน อยางตอเนื่อง และปลอดภัย  

10.4 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ควรจัดสรรงบประมาณ ใหมีความสอดคลองกับภาระงาน           
ท่ีจะเกิดข้ึน หากหนวยงานในกลุมพัฒนาพฤตินิสัย ตองการท่ีจะพัฒนาระบบฯ เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูลจาก
รายงานผล การทํานายการกระทําผิดซํ้าและฐานความผิดท่ีอาจจะกอในอนาคต สนับสนุนในการวางแผน             
การปฏิบัติงานดานการบําบัด แกไขฟนฟู พัฒนาและสงเคราะหผูกระทําความผิดกอนออกจากสถานท่ีควบคุม
หรือคุมขังของหนวยงานไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 ๔๑ 

๑๑. สรุปประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากประเด็นท่ีตรวจสอบฯ  
11.1 ระบบงานพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม จะสามารถนําขอมูลจากการเชื่อมโยงและวิเคราะห

ขอมูลผูกระทําผิดนี้ ไปใชประโยชนเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงานดานการบําบัด แกไขฟนฟูพัฒนาและสงเคราะห
ผูกระทําผิดระหวางท่ีอยูในความดูแล โดยมุงแกไขพฤติการณของผูกระทําความผิดท่ีมีผลการทํานายการกระทํา
ความผิดซํ้า มิใหเกิดเหตุการณตามคําทํานายในอนาคต 

11.2 ขอมูลชุดเดียวกันนี้จะเปนประโยชนสําหรับการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย หรือฝายปกครอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดการ
กระทําความผิดซํ้า รวมท้ังเพ่ือใหความสงเคราะหดานตาง ๆ แกผูกระทําความผิดท่ีพนจากความควบคุมของ             
กลุมพัฒนาพฤตินิสัยไปแลว ตามแนวทางการคืนคนดีสูสังคม และการสรางสังคมท่ีปลอดภัย 
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��蛈荨䁟荨ì 䖈荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘��螸�萨薨蛈ఓć�ఓ蛈衸䁟�袨 ��ఓ荨苘ఓ薨ఓ衸
�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ�螸ఓ䁠�衸ć薨螸�荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ
ౡ袨䁟ఓఓఓ���ఓ�ఓ苘� �Deterrence㔸 ��ఓ荨苘ఓ�衸�ఓ苘�䁟�ć�萨ఓౡ袨
荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘 䁠ఓ 衸�ą䠀 苘 �Recidivism Rate Reduction㔸
衸�ఓ萨荨苘ఓౡఓ�䁟�ć袨ć�萨ćౡ袨荨苘ఓ���ఓ䁟薨î�袨�苘荨䁠����荨�ఓ��ఓఓ��薨ఓ
荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸䁟ఓî��袨��荨苘ఓ�ఓ��ఓఓ��薨ఓ

�� ఓ��ఓఓ�苘ì���� �IT๙ �薨ఓ�苘�ć� � �䁟衸î�袨
薨ఓ�苘�� � 䁟衸î�袨�蛈袨ఓ苘�� ���I㔸 �ć荨苘ఓౡఓ� EM�ఓ���螸荨蛈�
荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞 衸蛈ఓ袨ćą

1� �薨ఓ�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ䁟�î���ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨荨苘ఓ
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�蛈 荨荨苘 ఓ� ఓ ć䁞�ఓ蛈ą ఓ ć� 1��IT๙ � � ఓ蛈ą ఓ ć� ���IT๙
荨䠀苘�袨衸ౡ��薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �EM㔸ౡ���荨螸
袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć衸萨�ćఓ蛈薨�ఓ�ఓఓ�ఓ�䖈䁟�î���衸�ఓ苘�䁟�ć�萨ఓౡ袨
荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀苘 ��ఓ�ఓ�苘ఓ�ఓ苘����衸�蛈萨ౡ���荨螸�蛈ఓ��
�䠀苘袨ఓ袨蛈ąఓ�ఓą袨 TĞ๙�� ఓ苘萨衸蛈ఓ袨ćą

1�1 ౡ��薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �EM㔸
ౡ���荨螸袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć��衸�ఓ蛈��袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞荨ఓìć
�荨薨ఓ�䠀苘袨ఓ袨 �Ğ๙�I ఓ苘萨��ఓ荨ఓìć�ć䁟�薨ఓ�ఓ䁟�䁞�䠀苘袨ఓ袨
T๙� ఓ苘萨 ఓఓ�蛈ąఓ�ఓą袨 �䠀苘袨ఓ袨 ๙Ğ�๙� ఓ苘萨

ć衸萨萨荨䁟ఓ�袨荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ
�EM㔸 荨蛈�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć�ఓఓ荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞荨ఓìć
�ć䁟�薨ఓ�ఓ䁟�䁞䁟袨î��ఓ�苘荨䁟�����ఓ萨ఓ�苘萨�ఓఓ �ఓî��ఓ荨苘ఓ �ఓî��ć
�苘萨ఓ薨蛈ąఓ�薨螸 �� ����ą袨�� ��ఓ荨䠀苘�袨衸ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ౡ袨荨苘ఓ薨ఓ衸
�ఓ�荨ఓì䖈衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ 衸蛈ఓ袨ćą

�1㔸 荨ఓìć袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸�衸�ఓ蛈��袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞
ć��ćఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘�ఓ��ఓఓ��薨ఓ袨��萨荨ఓ螸苘 �� ఓ蛈袨 ��螸薨��ఓ薨ఓ衸
�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ

��㔸 荨ఓìć袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć��衸�ఓ蛈��袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞
�ćఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘�ఓ��ఓఓ��薨ఓ䁟荨ఓ袨荨ఓ螸苘 �� ఓ蛈袨��ą袨���薨螸��螸䁟荨ఓ袨
1 �� ౡ��薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ�袨荨ఓ螸苘�ఓ
��袨ć䁞 ć衸萨ౡ��袨蛈��薨螸ఓ蛈袨ć��衸�ఓ蛈�荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ

��㔸 荨ఓìć袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć��衸�ఓ蛈��袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞
�ćఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘�ఓ��ఓఓ��薨ఓ䁟荨ఓ袨荨ఓ螸苘 1 �� ౡ��薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ䁟��袨ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘�ఓ��ఓ�袨��ఓ��ఓ
ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘�ఓ��ఓఓ��薨ఓ �薨螸薨��ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈��螸袨��萨荨ఓ螸苘 1 ��
ć衸萨ౡ��袨蛈��薨螸ఓ蛈袨ć��衸�ఓ蛈�荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ

蛈ąఓ袨ćą ౡ���袨蛈荨ఓ苘袨�ఓ��ఓఓ��薨ఓ�ఓఓ䁟�ఓ袨�ఓ苘�䁟�ć�萨ఓ
ౡ袨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀苘 �苘荨䁟��袨ఓ螸苘袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ఓ苘萨ౡ衸
�ć�ఓ苘�䁟�ć�萨ఓౡ袨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀 苘�衸�ఓ ౡ���袨蛈荨ఓ苘袨
�ఓ��ఓఓ��薨ఓ 䁟�袨��ఓ苘�䁟��袨 䁟�î� ����衸ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘
薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ薨螸��ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ
䁟�î���ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞ౡ���ఓ苘�䁟��袨ఓ��

1�� ౡ��薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �EM㔸
ౡ���荨螸袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć��衸�ఓ蛈�荨苘ఓ��螸�萨薨蛈ఓ�衸ఓ蛈袨薨��ఓć䁞
�䠀苘袨ఓ袨 �Ğ�I� ఓ苘萨

�� ��ఓ��ఓఓ�苘ì ���� ���� �薨ఓ�苘�ć� � �䁟衸î�袨
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�荨ఓ苘�� – 䁟衸î�袨�ć袨苘������㔸 �ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ䁟�î��
�ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞 �衸��ć�薨ఓౡ��袨蛈荨ć䁞
䁟衸�衸�苘衸ć��衸�ఓ蛈�荨苘ఓ��螸�萨薨蛈ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞ౡ袨ఓ荨荨ఓìć
�ఓఓ荨��衸�ఓ萨荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞�䠀苘�ఓ蛈�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć��ć
�ఓ ì ���蛈 薨ఓ � ఓ��� ఓ袨� �� ఓ �� ఓ袨蛈 荨 ć 䁞 䁟 衸� 衸 � 苘衸ć�
荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈�袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞ć衸萨�ćఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘荨苘ఓ�蛈荨
荨 苘 ఓ � ఓ ć 䁞�螸 ఓ ఓ�袨� 苘 � �螸 䁟 荨ఓ 袨 I 䁟 衸î � 袨 袨蛈 荨 � 薨螸 ఓ蛈 袨
�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ䁟�î���ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞�ć�薨ఓ
�袨ఓ�蛈薨ఓ ć衸萨薨��ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �EM㔸
薨苘�ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć�荨䠀苘�袨衸�苘萨ౡ薨�荨苘ఓ�ఓ��ఓ�衸�����ఓ荨ఓ�
�ఓ��ఓఓ��薨ఓ薨苘�䁟ఓî��袨����ఓ��蛈荨䁟荨ì 䖈ć�荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈
荨䠀苘�袨衸 ć衸萨�ć�䠀苘袨ఓ袨�ఓ��薨蛈ąఓ�薨螸䁟衸î�袨薨ఓ�苘�� ���I –
�ć袨苘�� ���� �䠀苘袨ఓ袨蛈ąఓ�ఓą袨 ��Ğ��� ఓ苘萨 ��薨ఓ�苘�ć�
� �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ�॒॒ ఓ苘萨 ��ఓ�薨�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 ��Ğ
�� ఓ苘萨㔸 衸蛈ఓ袨ćą

��� 袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸�衸�ఓ蛈��袨ఓ�蛈薨ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞
ć衸萨薨��ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �䠀苘袨ఓ袨
蛈ąఓ�ఓą袨 ��Ğ��9 ఓ苘萨 ��薨ఓ�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ॒� ఓ苘萨
�薨ఓ�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ�� ఓ苘萨 ��ఓ�薨ఓ�苘�ć� �
�䠀苘袨ఓ袨 11ĞT9I ఓ苘萨㔸

��� 袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸�衸�ఓ蛈�荨苘ఓ��螸�萨薨蛈ఓ�衸ఓ蛈袨
薨��ఓć䁞�䠀苘�ఓ荨 ć衸萨薨��ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�
薨蛈ఓ �䠀苘袨ఓ袨蛈ąఓ�ఓą袨 TĞT�1 ఓ苘萨 ��薨ఓ�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ
I�I ఓ苘萨 �薨ఓ�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ��� ఓ苘萨 ��ఓ�薨ఓ
�苘�ć� � �䠀苘袨ఓ袨 �Ğ1๙9 ఓ苘萨㔸

蛈ąఓ袨ćą �ఓఓఓ苘ఓ荨�䁞쳌ć荨苘�ఓఓఓ苘ఓ苘袨��蛈萨ć䁞�䠀苘袨ఓ袨
� ��蛈� �ఓఓ荨��衸�ఓ萨�ఓఓఓ苘ఓ荨�䁞쳌ć荨苘�ఓఓఓ苘ఓ苘袨
��蛈萨ć䁞 ��� � ���I ��� ఓ�ć䁠�ౡఓ��蛈 ఓ�蛈�薨蛈ą ఓ�薨螸 ఓ蛈袨ć�
1I �ఓఓ�苘�����I ��ఓ�ఓఓఓ苘ఓ荨�䁞쳌ć荨苘�ఓఓఓ苘ఓ苘袨
��蛈萨ć䁞ౡ袨ć�荨苘�ఓ蛈袨���苘萨ఓ蛈袨�ఓఓ�ఓ�ఓ苘ఓ���� ��ఓ
�ఓఓ�苘��䁟衸���ఓఓ�ఓ�ఓ袨荨苘�ఓ䁟��ఓ ��苘���ఓ���衸ఓ�萨䁟衸ఓ
��苘ఓ苘ఓ�ఓ�袨苘���ఓ薨ఓ ఓ蛈袨ఓ苘薨ఓ ��ఓఓ蛈袨�螸���螸ఓఓ苘薨ఓ ���蛈�
ć� �㔸 ���� ���I �ć䁠�ౡఓ��蛈ఓ�蛈�薨蛈ąఓ�薨螸ఓ蛈袨ć� I �蛈袨ఓ苘��
�IT� ���ఓ�ఓఓఓ苘ఓ荨�䁞쳌ć荨苘�ఓఓఓ苘ఓ苘袨��蛈萨ć䁞�薨螸�ఓ
��蛈� 薨��衸ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ౡ袨ఓ螸ఓఓ�薨ఓ�苘�ć� � ��ఓ�薨ఓ�苘�ć�
� ��ఓ��ఓ��ఓఓ�苘ì ���� ���� �ć䁠�䠀苘ౡ��䁠���衸�ఓ蛈�荨苘ఓ
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��螸�萨薨蛈ఓ�ఓ��ఓఓ��薨ఓ��袨ć䁞 ��ఓ萨ఓ薨ఓ荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ

�� ౡ袨荨苘ఓ袨䠀苘�苘薨ఓ荨苘ఓ荨苘ఓౡఓ� Electronic Monitoring
�EM㔸 荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ��ఓఓౡ��䁟�荨ఓ袨䁟��苘�苘衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ
�蛈衸�苘�ఓ�荨ఓì䖈 EM 䁟�î����螸�萨ౡ�� 䁟ఓ螸苘�袨 䁟�î��ౡ��
䁠�� 荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸 �䁠�� 薨��ఓ�蛈 ఓć� �ć �ఓ苘��苘�苘ఓ�ć� �ఓ 䁟ఓ螸 苘
�ఓ�荨ఓì䖈 EM ��ౡఓ� 䁟�î���ఓ��ఓ�ౡ袨�ఓఓ䁟ఓìć�荨䠀苘�袨衸
�袨荨苘ఓ�ఓ��ఓ��ఓî�荨蛈荨�蛈ఓ�苘萨ౡ袨 蛈ąఓ袨ćą ౡ��荨ఓఓఓఓఓ
萨ఓ薨ఓ �ఓఓ��ఓ�苘ఓì苘荨䠀苘�袨衸䁟ఓî� �袨����ఓఓ苘�苘 䁟ఓ螸 苘
�ఓ�荨ఓì䖈EM

�袨ఓ�ఓ衸ౡ袨荨苘ఓౡ���ఓఓ䁞蛈䁟�荨ఓ袨䁟��苘�苘衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓౡ��䁟ఓ螸苘
�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ�䠀苘�ఓ蛈�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸
ć��ć�蛈荨萨�苘�䁟�ć萨ఓ��ౡ袨荨苘ఓ䁟ఓ螸苘�ఓ�荨ఓì䖈衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ 萨蛈ఓ��螸�ć
袨ć萨�苘萨�ఓî�����蛈�ఓ荨苘ఓౡ��荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ�薨螸�萨螸苘ఓౡ衸
荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈��ఓ��螸�ć䁠�荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓౡ袨�螸ఓ袨袨ćą

荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈�衸�袨䠀苘�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ
�苘ౡఓ�荨蛈�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸 ć衸萨��ఓì苘荨苘ఓ荨苘ఓ䠀苘ఓ苘袨ఓ螸ఓ�荨蛈袨
荨蛈�荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ ���ఓ䁟��袨�螸ఓ袨ఓ苘ఓ荨苘ఓౡ袨�蛈ఓ荨蛈衸荨ఓఓఓఓఓ
萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�ć� 䁟ఓ螸苘�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ 䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ荨蛈�
�ఓఓ䁞蛈䁟�荨ఓ袨 ఓఓ�蛈ąఓ�ఓఓ�苘袨�ఓ苘�ఓ螸ఓ��î� 荨䠀苘�袨衸ఓ�苘ఓ
��蛈荨䁟荨ì 䖈 ��ఓ�袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ��ఓ�蛈薨ఓౡ���苘�苘ఓ�ఓ�ఓఓ蛈�
荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓఓ螸ఓ�荨蛈袨ఓఓ�ఓ螸苘ఓ
荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ��ఓ荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈ౡ袨荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈
ౡ��荨蛈�荨�ఓ螸�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć� �衸�ఓ蛈�荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞
��ఓ�衸ఓ蛈袨薨��ఓć䁞�䠀苘�ఓ荨

ౡ袨��ఓ��ఓఓ�苘ì ���� �IT� 荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ�衸�䁟ఓ螸苘
�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �ఓ���ఓఓ��ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ
�䠀苘袨ఓ袨 ��Ğ��� 䁟�ఓî��ఓ 䁟�î��袨䠀苘�苘ౡఓ�䁟��袨�苘薨ఓ荨苘ఓ
苘ఓ䁟�î�荨�袨荨苘ఓ�ఓć䁞�䠀苘�ఓ荨 ��ఓ�ć荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ衸蛈ఓ袨ćą

1� ć�ఓఓ荨苘ఓ��荨䁞苘��ఓ�蛈衸䠀苘�袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ
�蛈衸荨苘ఓ�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �Electronic
Monitoring : EM㔸 �䠀苘�ఓ蛈�䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ౡ袨荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ
萨ఓ薨ఓ�ఓఓ� ఓ螸ఓ�荨蛈��䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨��袨萨䖈ఓఓ�蛈萨��ఓౡ���䠀苘�ఓ�荨䁞苘��螸ఓ
��苘ఓఓ萨苘�蛈 萨�ఓఓ��苘�薨ఓ䖈 ��ఓ�蛈 衸�ఓఓఓఓ �ఓ蛈 ��� ఓ
���䁟�袨��袨ఓ薨螸��袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ�ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ ౡ袨ఓ蛈袨ć� 1� �荨ఓ苘�� �IT๙
ć衸萨�ćఓ蛈薨�ఓ�ఓఓ�ఓ�䖈䁟�î����荨䁞苘�ఓ苘�䁟��袨���衸�䁟荨ć�萨ఓ荨蛈�荨苘ఓ
ౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ 䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ荨蛈�䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸
ć衸萨��荨䁞苘��ఓ�螸苘ౡఓ��螸苘萨薨螸��袨 荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ�螸苘ౡఓ��螸苘萨
�袨ఓ苘ఓ荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘� �袨螸ఓ萨ఓ苘袨
ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ ��ఓ�蛈衸䠀苘�袨ఓ苘ఓౡ袨荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓć� 䁟��苘ఓ��荨蛈��ఓఓ䁟��萨
�ఓఓ荨��衸�ఓ萨 ఓ�����荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ �蛈ą袨薨�袨荨苘ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ ఓఓ䁟�ć萨�����荨쳌��苘萨ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ 荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ
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�蛈衸荨苘ఓ衸�苘袨荨苘ఓ䁟ఓఓ袨��ఓ�螸苘ౡఓ��螸苘萨薨螸苘ఓ � ��ఓ荨�ఓ螸�
䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć��ఓ袨䠀苘��ౡఓ� ć衸萨䁠�荨苘ఓ��荨䁞苘衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ ��ఓ螸苘

1㔸 荨 �ఓ螸 � 䁠�� 荨 ఓ ఓ 䠀 苘 䁠ఓ 衸 ć� � 苘 � 苘 ఓ � ౡ ఓ� �ఓ � 荨 ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �衸��荨螸 䁠����荨�ఓ��ఓ苘��ఓఓ��薨ఓ
䁠���衸�ఓ蛈�荨苘ఓ�蛈荨��衸ఓ蛈袨薨��ఓć䁞�䠀苘�ఓ荨 䁠��䁟��苘ఓ蛈�荨苘ఓ薨ఓఓ�
�ఓ���袨䖈䁠�� 䁟��苘ఓ蛈�荨苘ఓ���袨��䁡 薨苘��ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓ���袨��䁡
��ఓఓ��苘� ���� ���� 䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć��苘�薨蛈衸�ఓ袨ౡ��
荨蛈荨�蛈ఓć���苘袨�ఓî�ć��î�袨ć���螸ౡఓ螸䁟ఓî�袨�䠀苘 䁠����袨ć䁞ć��ఓ薨��ఓ
薨ఓ衸薨苘�䁟��袨�ఓ䁟�䁞 䁠��ć��萨�螸ఓఓ�ఓ螸苘ఓ荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘�衸ć�ఓî�
�衸�ఓ蛈�荨苘ఓ�ఓఓ荨蛈袨薨蛈ఓ

�㔸 �螸苘ౡఓ��螸苘萨ౡ袨荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ 䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈
薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓౡ袨荨ఓìć䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć��ć�苘袨ఓ萨苘荨�袨 ఓ蛈��ఓఓ
ఓ蛈�䁠ఓ衸ఓ���螸苘ౡఓ��螸苘萨ౡ袨荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈 �螸ఓ袨ౡ袨荨ఓìć
䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć��ć�ఓ苘��苘�苘ఓ�ౡ袨荨苘ఓఓ蛈�䁠ఓ衸ఓ���螸苘ౡఓ��螸苘萨ౡ��
��荨�螸苘ౡఓ��螸苘萨䁟�ఓ

�㔸 荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�
薨蛈ఓć�䁟��苘ఓ��ౡ袨�ఓఓ䁟��萨 �ఓఓ䁟��袨�ఓ苘�ఓ蛈�䁠ఓ衸ఓ��
ఓ螸ఓ�荨蛈袨ఓఓ�ఓ螸苘ఓఓ蛈���ఓ䁟�荨ఓ袨 ć衸萨�ఓఓ�ć荨苘ఓ�蛈衸薨蛈ą ఓ
�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ衸�苘袨荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ�ఓ�荨ఓì䖈薨ఓ衸薨苘�
薨蛈ఓ �蛈衸薨蛈ąఓ荨�ఓఓ袨�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ ��ఓ�ć
�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ荨�ఓఓ袨衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ

蛈ąఓ袨ćą 荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ�衸�袨䠀苘䁟�袨�ౡ���ìఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ
�ఓ��ఓఓ��薨ఓ ���ఓ�ćఓ蛈��袨薨ఓćఓ螸苘荨苘ఓ荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�䁟��袨
�ఓఓ�苘袨 ౡ袨荨苘ఓ�ఓఓఓఓ� �ఓ蛈ą ఓć� ������ 䁟�î��ఓ蛈袨ć�
� �ć袨苘�� ć衸萨ć��ఓఓఓఓ�ఓ蛈�ఓ苘���ఓ���ఓౡ��荨ఓ��ఓ�
�ఓఓ��薨ఓ�ఓ�苘ఓì苘�ఓ苘�䁟��袨���衸�ౡ袨荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ
ఓఓ���ఓఓఓ䁟�ć萨� 荨쳌��苘萨ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ

�� ć�ఓఓ荨苘ఓ��荨��ఓ�䁟��苘�袨�苘ć���ఓ�蛈薨ఓఓ苘袨䁟荨ć�萨ఓ荨蛈�荨苘ఓ
袨䠀 苘 �ఓ � 荨 ఓì䖈 �ఓ 䁟 �� 荨  ఓ�袨ఓ 荨 �䖈 薨ఓ 衸 薨 苘�薨蛈 ఓ �Electronic
Monitoring : EM㔸 �苘ౡఓ�ౡ袨�苘ఓ荨ఓ�荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ �䠀苘袨ఓ袨
I ఓఓ螸袨 ì ćఓఓ�ఓ���衸�苘 衸�袨䁟�î�ఓ ��ఓ䖈��ఓ䖈薨 荨ఓఓఓ䁟�䁡
衸蛈ఓ袨ćą ఓఓ螸袨ć� � ఓ蛈袨ć� �� – �॒ �ć袨苘�� ���� ఓఓ螸袨ć� �
ఓ蛈袨ć� �� – �� �ć袨苘�� ���� ��ఓఓఓ螸袨ć� I ఓ蛈袨ć� �� –
� �ć袨苘�� ���� 䁟�î� � ౡ���袨蛈荨ఓ苘袨�ఓ��ఓఓ��薨ఓ
䁠����ఓ�蛈薨ఓఓ苘袨�ć�ఓ苘�ఓ�� �ఓ苘�䁟��苘ౡ�ౡ袨荨苘ఓ袨䠀苘�ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ��ౡఓ�ౡ袨荨苘ఓ��ఓ�蛈薨ఓఓ苘袨 ��ఓ
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�苘�苘ఓ�衸���䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć�䁟��苘��螸荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ�ఓ��ఓ苘�
�ఓఓ��薨ఓౡ����ఓ�蛈薨ఓ薨苘�䁟ఓî��袨���衸��萨螸苘ఓ�ć�ఓఓ�ఓ�ఓ�苘�
ć衸萨�ć䁠��䁟��苘ఓ蛈�荨苘ఓ��ఓ� �䠀苘袨ఓ袨 �� ఓ苘萨 ���ఓ䁟��袨䁠���袨
��ఓ�䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨�ఓ��ఓఓ��薨ఓ蛈�ఓ�ఓఓ䁟�

I� 荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ�薨螸ఓ薨蛈ąఓ�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ
�蛈 衸荨苘 ఓ荨 苘ఓ ౡఓ� �ఓ �荨 ఓì䖈 �ఓ 䁟 �� 荨ఓ�袨ఓ 荨 �䖈 薨ఓ 衸薨 苘�薨蛈 ఓ
�Electronic Monitoring: EM㔸 � 衸� �ć 荨 苘 ఓ � ఓ ఓ ఓఓ �
�ìఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ�ఓ��ఓఓ��薨ఓ �ఓఓ荨��衸�ఓ萨ఓ蛈��袨薨ఓćఓ螸苘荨苘ఓ
荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�䁟��袨�ఓఓ�苘袨荨ఓఓ�荨苘ఓ �蛈ఓ�袨�苘�螸ఓ袨
ఓ苘ఓ荨苘ఓ薨螸苘ఓ � ��ఓ䁠��ఓఓ�ఓìఓఓ䁡ఓ䁟��袨荨ఓఓ�荨苘ఓ �薨苘�
�ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓ�ఓ��ఓఓ��薨ఓ ���� ���� �苘薨ఓ苘 �㔸 �ఓ蛈ąఓ
ć� ������ 䁟�î��ఓ蛈袨ć� � �ć袨苘�� ���� ��ఓć��ఓఓఓఓ��ć
�薨ఓ�薨螸ఓ薨蛈ąఓ�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓ荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ EM ć衸萨ౡ���ć�䠀苘袨苘��袨�苘ć�ౡ袨荨苘ఓ
�ఓ�苘ఓì苘�蛈�ఓ荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ �EM㔸
薨苘����䁟�袨��袨ఓ 荨쳌��苘萨 荨쳌 ఓఓ䁟�ć萨�ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ ��ఓ
�ఓఓ�苘ఓ�蛈衸荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ

I� �ఓఓ荨䠀苘�袨衸ఓఓ䁟�ć萨�荨苘ఓ�蛈ఓ�蛈�ౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈 EM
ౡ��ఓ蛈衸䁟�袨 ఓఓ�����ఓ荨苘ఓఓ螸苘ఓ荨쳌��苘萨䁟荨ć�萨ఓ荨蛈�荨苘ఓౡఓ�
�ఓ�荨ఓì䖈 EM 荨ఓìć��螸�萨薨蛈ఓఓ蛈�ఓ�ఓ苘ఓ��ఓ袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸
ఓ蛈ą袨䁟萨ć�萨�ć��ć�ఓ苘��ఓ����ఓ䁟ఓ螸苘�ఓ�荨ఓì䖈 EM ��薨ఓ衸ౡఓ�䁟�ఓ
䁟�î��ౡ����衸ఓ蛈�荨蛈��苘薨ఓ荨苘ఓ荨苘ఓౡఓ� EM ౡ袨荨苘ఓ�衸�䠀苘袨ఓ袨
�ఓ苘����蛈衸��ఓ䁠��薨��ఓ�蛈ఓౡ袨䁟ఓî�袨�䠀苘

荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈ౡ袨�苘袨ఓ��苘萨䁟��苘袨ఓ荨苘ఓ�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ
䁟�î���ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ�ఓć䁞 ��ఓ��苘萨䁟��苘袨ఓ荨苘ఓ
�ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ䁟�î���ఓ�苘ఓì苘ఓఓ袨ఓ��蛈萨荨苘ఓ�衸ఓ蛈袨薨��ఓć䁞
�䠀苘�ఓ荨 �衸�䁟�袨���蛈荨䁟荨ì 䖈荨苘ఓ薨ఓ衸�ఓ�荨ఓì䖈�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈
薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ薨螸��ìఓ�袨ఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ衸蛈ఓ荨�螸苘ఓౡ���ఓ苘�䁟��袨ఓ�����ఓ
ć衸萨荨苘ఓ荨䠀苘�袨衸��蛈荨䁟荨ì 䖈衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ �衸��䠀苘袨�ఓ��ఓ荨苘ఓ�荨���
����苘荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀苘 ��ఓ䁟�ఓ���ఓఓ�ఓ�ఓ�苘�ౡ袨荨苘ఓ
薨ఓ衸薨苘�袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸ć� �衸� ఓ蛈��ఓఓć萨ఓ袨䖈�苘荨荨苘ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨ఓ苘袨衸�苘袨蛈ì ��ఓ�蛈薨ఓ�ఓౡ��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸䁟ఓî��袨��荨苘ఓ�ఓ�
�ఓఓ��薨ఓ ���ఓ䁟��袨荨苘ఓ荨䠀苘�袨衸�苘萨ౡ薨�荨쳌荨ఓఓఓఓఓ荨䠀苘�袨衸
�ఓఓć萨ఓ袨䖈��ఓ袨蛈荨ć䁞䁟衸�衸�苘衸��ఓ䁟ఓî��袨��ć�袨蛈荨ć䁞
䁟衸�衸�苘衸���ఓ�衸�ఓ蛈�荨苘ఓ�衸ఓ蛈袨薨��ఓć䁞�䠀苘�ఓ荨�ఓî�荨苘ఓ�蛈荨荨苘ఓ
�ఓć䁞��ఓ�衸�ఓ蛈�荨苘ఓ��螸�萨薨蛈ఓ薨��ఓ��ఓ�蛈薨ఓ ���� ����
ఓఓ�蛈ąఓ荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ��ć荨쳌荨ఓఓఓఓఓ荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈
�ఓ䁟��荨ఓ�袨ఓ荨�䖈�ఓî��ఓ�荨ఓì䖈�î�袨ౡ衸ౡ袨荨苘ఓ薨ఓ衸薨苘�薨蛈ఓ䁠����荨�ఓ�
�ఓ苘��ఓఓ��薨ఓ薨苘�䁟ఓî��袨��ć��苘��ఓî�䁟��苘�袨蛈荨ఓ苘袨䁠���ć
�䠀苘袨苘��蛈� ఓ ���� �IT� ć衸萨荨䠀苘�袨衸��蛈荨䁟荨ì 䖈��ఓ
ఓఓ�ć荨苘ఓౡఓ��ఓ�荨ఓì䖈䁡 �ఓ��萨螸苘ఓఓ蛈衸䁟�袨���ఓ
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ீ乘㭸䰘ீ��丸���䰘�偸D偸佘ீ乘㭸䰘ீீ偸湩慰䰘偸�ீ㭸
�袨螸ఓ萨ఓ苘袨ć�ఓ蛈�䁠ఓ衸ఓ�� ��苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�
�ఓ苘萨ఓ苘袨䁠�荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨ఓ苘袨薨苘��袨蛈ఓ�î���苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 ć� 萨� 1��1���� �ఓఓ蛈袨ć� �� �荨ఓ苘�� ����㔸
�ఓ苘萨ఓ苘袨䁠�荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨ఓ苘袨薨苘��袨蛈ఓ�î���苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 衸螸ఓ袨ć��ఓ衸 ć� 萨� 1��1��I�� �ఓఓ蛈袨ć� � 䁟�䁞苘萨袨 ����㔸
��Dீ佘�丸ீ㭸�uீ佘u㭸䰘ீ乘㭸䰘ீ䝸㭸乘ீ丸䝸㭸ீ㭸�佘ீ㭸ீ丸ீ丸䵸㭸丸

u㭸䰘ö䝸慰ீ�丸慰�丸Dö慰䵸 ீ�u���
�偸D䰘uீீpD�sc䰘丸u�i ீ䰘湩慰乘s丸⸮i �I �ீ䵸ீ㭸ீ䰘 �ITI

ீ偸ீ㭸�佘ீ㭸ீ丸ீ丸䵸㭸丸

1� �ఓఓ�苘袨荨ఓఓఓఓఓ��苘衸�萨 䁟�î��ౡ���ć荨苘ఓ��ఓì苘
荨苘ఓ������䁠�荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘荨苘ఓ�ఓ���袨䖈�蛈�ఓ苘薨ఓ��ఓ
�荨�����苘��苘袨ఓ苘ఓఓ䁟�ć萨袨ఓ苘䁞쳌ఓౡ���荨螸䁠��䁠螸苘袨荨苘ఓ
薨ఓఓ��ఓ���袨䖈 䁟�î�� ౡ����苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 �衸�
ఓ蛈�ఓ苘�䁠�荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘�萨螸苘ఓ�ఓ���ఓ袨 �ć荨蛈ąఓ�ఓఓ�ć
荨苘ఓ䁟ఓî���ć萨ఓఓఓ��ౡ��螸��ఓ�ఓఓ䁟� �蛈䁡袨苘荨��荨
ౡ袨荨苘ఓ�袨蛈��袨ఓ袨荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ蛈ąఓఓఓ��

��苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�衸��ఓఓఓఓ�荨蛈��䠀苘袨蛈荨�ఓఓ�苘ఓ荨苘ఓ
ఓ䁟�ć萨袨荨ఓ�荨苘ఓ�荨�ఓ�ఓ 䁟�î���苘ఓî��袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ��ఓì苘荨苘ఓ
������䁠�荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘荨苘ఓ�ఓ���袨䖈�蛈�ఓ苘薨ఓ��ఓ�荨�����苘
��苘袨ఓ苘ఓఓ䁟�ć萨袨ఓ苘䁞쳌ఓౡ���荨螸䁠��䁠螸苘袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈
䁟�î��ౡ����苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�衸�ఓ蛈�ఓ苘�䁠�荨苘ఓ�ఓ�苘ఓì苘
�萨螸苘ఓ�ఓ���ఓ袨 ���ఓć��ఓఓఓఓ��衸��ć�ఓ苘�䁟��袨ఓ螸苘��苘�蛈袨袨ఓ薨ఓ
ఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�苘�苘ఓ�薨ఓఓ�����������ఓ���䁠螸苘袨ఓఓ��
�苘袨������ఓ䁟�ć萨袨ఓ苘䁞쳌ఓ �IKNO㔸 ��ఓ荨ఓ�荨苘ఓ�荨�ఓ�ఓ ć衸萨
�袨螸ఓ萨ఓ苘袨�苘�苘ఓ�䁟ఓć萨荨衸�䁟�荨�苘ఓ�ఓî��������螸ఓ袨�ఓ��� ������
��苘ఓఓ荨ౡ袨��苘袨 ������ć��萨�螸荨苘ఓ䁟��ć�萨袨ఓî���袨苘��荨ఓ� ��ఓ
�苘��螸苘萨ౡ��袨�苘

�� �ఓఓ䁟��衸ౡ���ఓఓ荨苘ఓ�ఓఓఓ苘ఓ袨衸�苘袨荨苘ఓ薨ఓఓ�
�ఓ���袨䖈ć衸萨�ఓ衸�螸苘ౡఓ��螸苘萨�苘��ఓఓఓ苘ఓ袨 䁟ఓ螸袨 荨苘ఓ薨ఓఓ�
�ఓ���袨䖈�苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨䁟��袨䁠� 薨ఓఓ��苘ఓ�蛈袨�ఓ荨ఓఓ� ��ఓ
荨苘ఓ薨ఓఓ�䁟�荨�苘ఓఓ蛈薨�ఓ�萨苘袨�苘ఓ�螸ఓ袨䁟荨ć�萨ఓ荨蛈�䁟�荨ఓ袨
䁟�î��䁟��袨荨苘ఓఓ螸ఓ萨䁟��î��ఓఓఓ苘ఓ袨

��苘�蛈 袨袨ఓ 薨ఓ ఓఓ  萨 苘� 苘�薨 ఓ䖈 䁟 �� 衸 ౡ �� � ఓఓ 荨 苘 ఓ衸� 苘 袨袨ఓ 薨ఓ
ఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�荨螸�苘��ఓఓఓ苘ఓ袨薨苘��ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓ 荨苘ఓ
ౡ���ఓఓ荨苘ఓ衸�苘袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 ���� �II9 �苘薨ఓ苘 I �I㔸
�螸ఓ䁟�ఓఓ���ఓ�蛈䁡袨苘荨苘ఓౡ���ఓఓ荨苘ఓ衸�苘袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈��ఓ
�苘�䁟�荨ఓ袨��ఓ�苘��ఓఓఓ苘ఓ袨�䠀苘袨ఓ袨 I 衸�苘袨 ć衸萨�ć䁟ఓî��袨��
ఓ螸苘䁟ఓî��ఓ衸蛈ఓ荨�螸苘ఓć�ఓ��ఓ��ౡ��薨ఓఓ��ఓ薨��ఓ��螸�萨�螸ౡ袨荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨�衸ćౡ袨ఓ蛈ą袨����ఓ袨 �ఓî��ఓ�苘ఓì苘�衸ćౡ袨ఓ蛈ą袨�苘� ��ఓ
ఓ螸�ఓ苘ఓć��ఓఓఓ苘ఓ袨�苘�苘ఓ��苘��ఓ蛈��ఓఓ荨苘ఓ荨蛈���苘�蛈袨袨ఓ薨ఓ
ఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�苘�苘ఓ���ఓ蛈��ఓఓ荨苘ఓ䁠螸苘袨ఓ螸�ఓ苘ఓఓఓ��e�one
stop service �袨� 苘 䁟ఓ����薨䖈�袨螸 ఓ萨ఓ苘袨 �ఓî�薨ఓ衸薨螸�苘ఓ
ćఓ�蛈�䖈�袨螸ఓ萨ఓ苘袨 �ఓî�薨ఓ衸薨螸�衸�ఓ萨薨袨䁟�ఓć���苘�蛈袨袨ఓ薨ఓ
ఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 ć衸萨�ఓ�ć�螸苘ౡఓ��螸苘萨ౡ袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈薨苘�
ఓఓ䁟�ć萨�荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨ఓ苘袨薨苘�ć���苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈荨䠀苘�袨衸
�ఓఓ荨��衸�ఓ萨

1� 荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈�苘ఓ�蛈袨�ఓ荨ఓఓ� �DNA㔸 䁟��袨荨苘ఓ
ౡ���ఓఓ荨苘ఓ衸�苘袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈�ఓ苘��蛈��蛈袨�䖈苘ఓ�苘萨ć��ఓ薨
荨ఓìćఓ��ఓ���苘荨�ఓఓఓ苘ఓ袨 �ఓఓ䁟��ఓ衸苘��ఓ�ఓ薨ఓ �苘ఓ衸苘��ఓ
�ఓ薨ఓ �ఓ衸苘�苘ఓ衸苘��ఓ�ఓ薨ఓ ��� ఓౡ袨��ఓ��ఓఓ�苘ì �IT�
��苘�蛈袨袨ఓ薨ఓ ఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈 �衸� ౡ���ఓఓ荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈�苘ఓ
�蛈袨�ఓ荨ఓఓ� �DNA㔸 ���䠀苘袨ఓ袨 �� �衸ć T� 薨蛈ఓ�萨螸苘ఓ��ఓౡ袨
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�偸D䰘uீீpD�sc䰘丸u�i ீ䰘湩慰乘s丸⸮i �I �ீ䵸ீ㭸ீ䰘 �ITI
ீ偸ீ㭸�佘ீ㭸ீ丸ீ丸䵸㭸丸

��ఓ��ఓఓ�苘ì �IT� �衸�ౡ���ఓఓ荨苘ఓ���䠀苘袨ఓ袨 1� �衸ć �T
薨蛈ఓ�萨螸苘ఓ ���ఓ荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈�苘ఓ�蛈袨�ఓ荨ఓఓ� �DNA㔸
䁟 �� 袨 � � 薨 苘 � ఓ ఓ��� 苘 薨 ఓ � 苘 袨 荨 苘 ఓ 薨 ఓ ఓ � �ఓ �� � 袨䖈 ISO
1���I���1�

�� 荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈�苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨䁟��袨䁠� 䁟��袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈
�ఓ薨ఓ��苘袨�ఓî�䁟衸�荨 䁟萨苘ఓఓ袨ć��ఓ�蛈萨ఓ螸苘薨ఓ衸萨苘䁟��薨ఓ衸�ఓî���螸 ���ఓ
苘ఓ��苘�蛈袨袨ఓ薨ఓఓఓ萨苘�苘�薨ఓ䖈�ć袨ఓ蛈薨荨ఓఓ��苘�苘ఓ�衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ
薨ఓఓ��苘�苘ఓ䁟��薨ఓ衸�苘荨䁟��袨䁠��衸�ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ౡ袨荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈
�� ఓ蛈袨�蛈薨ఓ苘�螸苘�ఓఓ荨苘ఓ IĞ��� �苘ć衸萨�ć�䠀苘袨ఓ袨��ఓ薨ఓ薨蛈ąఓ�薨螸䁟��衸
ౡ���ఓఓ荨苘ఓ�袨��ఓ����ఓ�蛈袨 �䠀苘袨ఓ袨 �Tఓ苘萨 ��ఓ ì ఓ蛈袨ć� I�
�ć袨苘�� ���� �䠀苘袨ఓ袨 �� ఓ苘萨�萨螸苘ఓ�ఓ荨�薨苘��苘荨袨ć萨�苘萨
ఓ蛈��袨薨ఓćఓ螸苘荨苘ఓ荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�ć��袨蛈��袨ఓ袨ౡ���ć荨苘ఓౡఓ�
�ఓఓć萨ఓ袨䖈荨苘ఓ薨ఓఓ��苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨 䁟��袨䁠�ౡ���苘荨��ą袨 ��ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ�衸�蛈薨ఓ苘�螸苘�ఓఓ�䁟袨ć萨�ౡ袨荨苘ఓ薨ఓఓ��苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨䁟��袨
䁠��荨螸荨�ఓ螸�䁟��苘��苘萨ć��ć�ఓ苘�䁟�ఓ苘ఓ�苘ఓ ��ఓ䁟��袨�ఓఓć萨ఓ袨䖈薨螸�
�蛈ఓ�� �ఓఓ荨��衸�ఓ萨

��1 䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨 ���ఓ�衸�ఓ蛈��ఓ苘�萨ఓ袨萨���苘荨䁠��ౡఓ�
�䠀 苘袨苘��荨�ఓ�ఓ 䁟ఓ螸袨 荨ఓìćć�䁠���荨�ఓ�ఓ�ć�ఓ苘��ఓఓ�ఓ�䖈
�ఓ��薨ఓఓ��ఓ���袨䖈荨苘ఓౡఓ�萨苘䁟��薨ఓ衸��ఓ�ఓ薨ఓ��苘袨

��� 䁠��ć��ć�ఓ苘��䠀苘䁟��袨薨��ఓౡఓ�䁠�荨苘ఓ薨ఓఓ�䁟��袨䁠�䁟�î��
�ఓఓ荨��荨苘ఓ䁟��苘ఓ蛈�荨苘ఓ��荨䁞苘 䁟ఓ螸袨荨ఓìćć���苘袨��荨䁞苘荨䠀苘�袨衸ౡ��䁠��
䁟��苘ఓ蛈�荨苘ఓ��荨䁞苘�ఓ薨��ఓ䁠螸苘袨荨苘ఓ薨ఓఓ��苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨䁟��袨䁠�荨螸�袨

��� 䁠��ć��ć�ఓ苘��䠀苘䁟��袨薨��ఓౡఓ�䁠�荨苘ఓ薨ఓఓ�䁟��袨䁠�䁟�î��䁟��苘
ఓ蛈�荨苘ఓ�ఓఓ荨���苘ఓć� 䁟ఓ螸袨 �ఓ���ć��ఓఓ�ఓ�䖈�ఓ��薨ఓఓ�萨苘��ఓ
�苘ఓ䁟��薨ఓ衸ౡ袨䁟��袨䁠�䁟�î���ఓఓ荨��荨苘ఓ��苘ఓఓ苘袨 �ఓî�䁟��袨䁟ఓî��袨��
ౡ袨荨苘ఓ薨螸��蛈��苘��苘ఓఓ苘袨 䁟��袨薨�袨 ć衸萨�ఓ蛈��衸�蛈薨ఓ苘�螸苘�ఓఓ�䁟袨ć萨�
�ఓ䁟��î� 1Ğ��� �苘 ��ఓ�衸�ఓ蛈��薨ఓ䁟��袨ఓ���苘荨荨苘ఓ�ఓఓఓఓ�
�ìఓ荨ఓఓ�荨苘ఓ荨䠀苘荨蛈�荨苘ఓౡ���ఓఓ荨苘ఓ䁡 䁟�î��ఓ蛈袨ć� �� 荨蛈袨萨苘萨袨
�IT� 蛈ąఓ袨ćą �萨�螸ౡ袨ఓఓ�ఓ螸苘ఓ�ఓఓ荨苘�ౡ��ఓ苘�薨螸���

�� 荨苘ఓ薨ఓఓ��ఓ���袨䖈䁟�荨�苘ఓ薨ఓఓ��苘萨䁟��袨 䁟��袨荨苘ఓ薨ఓఓ�
�ఓ���袨䖈荨ఓìć䁠��ć�ఓ蛈��ఓఓ荨苘ఓ�ć����苘䁟ఓî��ఓ荨苘ఓ�������ఓ䁟�荨�苘ఓ
�苘萨䁟��袨 ఓ螸�ఓఓ�萨荨苘ఓ�� �ć衸��衸 �袨薨��ఓ���ఓఓ��ఓ䁟��袨�衸ć�ఓ苘�
�苘�苘ఓ���ౡఓ��ఓఓ荨苘ఓౡ��ఓ螸ఓ萨薨ఓఓ�����衸�䁟�ఓ苘ఓ�苘ఓ�ఓ蛈ąఓ��螸荨ఓìć
�苘��ć�ఓ�ఓ���ఓî�ౡఓ���蛈荨�苘袨䁟�� 萨î�袨薨螸��苘� ć衸萨ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ౡ袨
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�Completeness㔸�������ć�ఓ苘�薨ఓఓ荨蛈袨 �Consistency㔸
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ఓఓ䁟�ఓ苘ఓ�䖈�������袨苘衸ౡ��螸 �Big Data㔸 荨�ఓ螸��苘ఓ荨ఓ��蛈䁡袨苘
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1� 䁠�䁠�ఓ薨�衸��荨螸 �蛈䁡袨苘ఓఓ��ఓఓ䁟�ఓ苘ఓ�䖈�������袨苘衸ౡ��螸
�Big Data㔸 荨�ఓ螸��苘ఓ荨ఓ��蛈䁡袨苘��薨ఓ袨ఓ�蛈萨 荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ�
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�RecidivismandCrime Prediction for Offender
Rehabilitation荨苘ఓ䠀苘袨苘萨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀苘��ఓ�苘袨
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�� 䁠��蛈��䖈�衸��荨螸 ఓఓ���苘�苘ఓ�ఓఓ䁟�ఓ苘ఓ�䖈������荨苘ఓ
䠀苘袨苘萨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ą䠀苘 �Recidivism Prediction㔸 ��ఓ
�袨ఓ袨䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸ć��苘��ఓ荨螸�ౡ袨�袨苘�薨 �Possible Crime
Recommendation㔸 䁟�î��袨䠀苘��ౡఓ�ౡ袨荨苘ఓ�袨蛈��袨ఓ袨荨苘ఓ
�ఓఓ � 苘 ఓ ఓ 苘袨衸� 苘袨��薨ఓ 袨ఓ �蛈 萨 䁟 �ఓ� � 䁟 ఓć 萨�ఓ� �萨��� ఓć�
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���䁟�袨��袨ఓ��ఓ ��薨��� �ఓఓ�䠀苘荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ����ఓౡ��
�袨螸ఓ萨ఓ苘袨ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ薨ఓఓ�����ఓì�苘���ఓ������荨螸�袨
袨䠀苘䁟��苘ౡ袨ఓఓ��ఓ苘袨����ఓఓ䁟薨�ఓ䖈��ఓ�袨螸ఓ萨ఓ苘袨薨苘�
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ౡ袨�蛈ą袨薨�袨 Data Pre�Processing �ć荨苘ఓ䠀苘�ఓ苘��ఓ�苘衸
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�1��

��Dீ佘�丸ீ㭸�uீ佘u㭸䰘ீ乘㭸䰘ீ䝸㭸乘ீ丸䝸㭸ீ㭸�佘ீ㭸ீ丸ீ丸䵸㭸丸u㭸䰘
ö䝸慰ீ�丸慰�丸Dö慰䵸ீ�u���

�偸DீpD�sc䰘丸u�i ீ䰘湩慰乘s丸⸮i �I �ீ䵸ீ㭸ீ䰘 �ITI
ீ偸ீ㭸�佘ீ㭸ீ丸ீ丸䵸㭸丸

䁠ఓ衸�荨薨ఓ ������ć��ć�ఓ苘��ą䠀苘���袨 ������ć���螸�ć�螸苘 ������ć���螸�ć
�ఓ苘���荨薨��ఓ�ఓ���ఓ袨 䁟��袨薨�袨 ��ఓ�蛈衸䠀苘������ౡ���ć
ఓ�����䁟衸ć萨ఓ荨蛈袨ć衸萨ć�������薨��ఓ�ć�ఓ苘���荨薨��ఓ�ఓ���ఓ袨
蛈ąఓ��衸䁟螸苘袨蛈ą袨薨苘�����蛈萨ć�荨䠀苘�袨衸��ఓ�薨螸�ఓć�䁟衸���ఓ
�ఓ�苘�苘ఓ�袨䠀苘䁟��苘��螸ఓఓ��荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓఓఓ䁟�ఓ苘ఓ�䖈��ఓ
䠀苘袨苘萨䁠�衸�ఓ萨ć�䁟衸��衸�

�� �ఓఓ�ć荨苘ఓ��ఓì苘荨苘ఓ䠀苘ఓ苘袨ఓ螸ఓ�荨蛈袨ఓఓ�ఓ螸苘ఓ
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荨苘ఓౡఓ���苘萨䁟���ఓఓ�䠀苘薨蛈ఓ��ఓ䁠��荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸ć�䁟��袨
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��螸ఓఓ苘薨ఓ �苘�萨ఓ薨ఓ�ఓఓ���ఓ荨ఓఓఓఓఓ荨苘ఓ 薨螸苘ఓ�ఓఓ䁟�
䁟�î��ౡ���衸�������ć��苘�苘ఓ�ఓఓ�ఓ薨蛈ఓ薨袨�衸���荨薨��ఓ�ఓ���ఓ袨
��ఓ䁟��袨�苘薨ఓ�苘袨䁟衸ć萨ఓ荨蛈袨 䁟ఓ螸袨

1� 荨ఓ��ఓ袨ఓ���ఓ�ఓ���ఓ�ఓ䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨荨ఓìćć�䁟��袨
�袨�萨�薨螸��螸�ć�蛈薨ఓ�ఓఓ�䠀苘薨蛈ఓ�ఓఓఓ苘ఓ袨 ��苘袨�ఓ袨ఓ���ఓ
�ఓ���ఓ�ఓ䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨 �ఓ�ఓఓ�苘袨ఓ苘袨��萨蛈ఓ荨ఓ�荨苘ఓ
�荨�ఓ�ఓ䁟�î��薨ఓఓ�����ఓ�ఓ �苘荨��ఓ螸苘䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨
䁟��袨�袨�萨 �ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓఓ螸ఓ萨䁟��î�䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨
ఓ螸ఓ�荨蛈�荨ఓ�荨苘ఓ�荨�ఓ�ఓ䁟�î��䠀苘�蛈薨ఓ�ఓఓ�䠀苘薨蛈ఓ�ఓఓఓ苘ఓ袨
�ఓî�荨ఓìć䁟��袨�袨薨螸苘ఓఓ苘薨ఓ ��苘袨�ఓ袨ఓ���ఓ�ఓ���ఓ�ఓ䁟衸�荨��ఓ
䁟萨苘ఓఓ袨 �ఓ�ఓఓ�苘袨荨ఓ�荨苘ఓ�荨�ఓ�ఓ ��ఓ�袨螸ఓ萨ఓ苘袨ć�
䁟荨ć�萨ఓ���ఓ䁟�î��薨ఓఓ�����ఓ�ఓ �ౡఓ��蛈薨ఓ�ఓఓ�䠀苘薨蛈ఓ�袨���ఓ��螸�ć
�蛈�ఓ苘薨ఓ�萨㔸

�� 荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ荨ఓìćć�䁟��袨�袨薨螸苘ఓఓ苘薨ఓ 薨螸苘ఓ衸�苘ఓ
�ఓౡఓ�䁟���ఓఓ�䠀苘薨蛈ఓ�袨��螸�ć�蛈�ఓ苘薨ఓ�萨䁟��ć��袨蛈ఓ�î�
䁟衸ఓ袨苘ఓ �Border Pass㔸�蛈薨ఓ䁠螸苘袨�衸袨��袨蛈ఓ�î�薨ఓఓ��ఓ薨ఓ苘
�Passport�Visa㔸�ఓî��袨蛈ఓ�î�ć�袨苘萨��苘ఓ���袨ఓ�蛈薨ఓ��苘ఓఓ苘袨
���苘�ć㔸

�� 荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈ౡఓ�䁟��ć��袨蛈ఓ�î�䁟衸ఓ袨苘ఓ䁟��ć�ౡ�薨螸苘ఓ
衸�苘ఓ䁟�î�� ౡఓ� 䁟��袨������薨ఓఓ����萨î袨萨蛈袨薨蛈ఓ�ఓ���荨蛈�
荨ఓఓఓఓఓ荨苘ఓ薨螸苘ఓ�ఓఓ䁟�

I� 荨ఓఓఓఓఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ��ఓఓ�ć荨苘ఓఓఓఓ蛈�荨苘ఓ䁟ఓî���ć萨ఓ
�ఓఓఓ蛈薨ఓ��ఓ䁠��荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸�苘萨ౡ薨�ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć��衸�
荨䠀苘�袨衸䁟��袨䁟ఓî��袨���ఓ� 䁟�î����螸ౡ���ఓ苘荨��ఓఓఓ蛈薨ఓ荨苘ఓ荨ఓఓ

�蛈ą袨薨�袨荨苘ఓ�蛈䁡袨苘ć�䁟衸��衸�袨䠀苘������蛈ąఓ��衸䁟��苘��螸ఓఓ��
䁟�î��ౡ��ć�䁟衸�䁟ఓć萨袨ఓ����ఓఓఓ䁟�ఓ苘ఓ�䖈�苘荨����蛈萨ć�荨䠀苘�袨衸䁠��苘荨
荨苘ఓ�蛈䁡袨苘ć�䁟衸��ఓ�衸�䁟��苘ఓ�螸苘�ఓఓ�ఓ�ఓ�苘���ఓć�䁟衸����ఓ��螸
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䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸 �ఓî�荨苘ఓ䁟�ఓ��䁟ఓî��袨��䁟�î����螸ౡ���ć荨苘ఓ�螸ఓ薨螸�
�ఓî���衸ఓ�ఓఓఓ蛈薨ఓ�ఓî�������ౡ袨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸 ౡ袨荨ఓìćć�
�ć�袨螸ఓ萨ఓ苘袨 �ఓî��ć䁠��ఓ��ఓ��薨ఓఓ�����ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘萨ౡ薨�
ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć��衸�荨䠀苘�袨衸䁟��袨䁟ఓî��袨�� 䁟�î���螸ఓ䁟�ఓఓ�ౡ��䁠��ć�
䁟�萨荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸���ఓ荨�蛈�薨蛈ఓ䁟��袨��䁟�î�ఓć�衸ć �衸��ć
ć�荨苘�ౡ袨荨苘ఓ衸䠀苘ఓఓఓćఓఓ薨ౡ袨�蛈ఓ��薨螸���

�螸ఓ䁠�荨ఓఓ�荨蛈�䁠��ć�䁟�萨荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸��ఓ������䁠�荨苘ఓ
䠀苘袨苘萨�苘荨ć�䁟衸� 䁟��苘�袨�苘ć���ఓ�袨螸ఓ萨ఓ苘袨ć�䁟��袨䁠��ఓ蛈�䁠ఓ衸ఓ��
衸���䁠��荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸䁟螸苘袨蛈ą袨ć��苘�苘ఓ���袨�苘��������ఓ䁠��ć�
䁟�萨荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸䁟�î��䁟��苘��螸荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ��ఓî���袨
�苘荨荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ����ఓ 蛈ąఓ袨ćą ఓఓ��䁡 ��螸�衸��袨ఓ�苘薨
�ఓî�ౡ���ఓఓ荨苘ఓ�袨螸ఓ萨ఓ苘袨�î�袨ౡ衸ć���螸䁟荨ć�萨ఓ���ఓ�ఓî�䁠��ఓ��ఓ��
薨ఓఓ�����ఓఓఓ蛈薨ఓ䁠��ć� 䁟�萨荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸 袨�荨�苘荨袨ćą
�袨螸ఓ萨ఓ苘袨䁟��苘��ఓ�������ć荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓఓఓఓ蛈�荨苘ఓ䁟ఓî���ć萨ఓ
�ఓఓఓ蛈薨ఓ��ఓ䁠��荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸�苘萨ౡ薨�ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć��衸�荨䠀苘�袨衸
䁟��袨䁟ఓî��袨���ఓ� 衸蛈ఓ袨ćą

1� 荨ఓ��ఓ袨ఓ���ఓ�ఓ���ఓ�ఓ䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨�ć�袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ �î� ��苘袨�ఓ袨ఓ���ఓ�ఓ���ఓ�ఓ䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨�ఓî�
��袨萨䖈��荨��ఓ䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨 �ఓ䠀苘荨苘ఓ���ఓ荨�ఓఓ䁟�ć萨袨
�ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘ఓ�苘荨ఓ �ఓ�㔸 �䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨薨䠀苘ఓఓ���螸ఓఓ苘薨ఓ 䁟�î����
�ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘ఓ�苘荨ఓౡ袨荨ఓìćć�䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨�衸���ఓ�蛈薨ఓ薨苘�
�䠀苘�蛈�ఓ�苘����ఓ �ఓî��蛈萨荨苘ఓ�ć�䠀苘�蛈�ఓ��螸���ఓ �苘荨䁟�î���ć荨苘ఓ
薨ఓఓ�����ఓఓఓ蛈薨ఓ荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸�ఓ��螸��ౡ袨ఓ䁟�ć萨袨�ఓఓఓ蛈薨ఓ
�苘ఓ�苘荨ఓఓ� ���ఓ�ఓ䠀苘ౡ��䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓఓ袨�ćć�荨苘�ౡ袨
荨苘ఓ��荨䁞苘䁟�螸苘䁟ఓć萨袨 ��ఓ�ఓఓ荨���苘ఓć�

�� 荨ఓ��ఓ��ఓఓ��薨ఓ�ć�袨ఓ苘ఓ荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ �î� ���ఓ荨�ఓ
ఓ䁟�ć萨袨�ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘ఓ�苘荨ఓ �ఓ�㔸 �䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨薨䠀苘ఓఓ���螸ఓఓ苘薨ఓ
䁟�î�����ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘ఓ�苘荨ఓ ౡ袨荨ఓìć䁠����荨�ఓ��ఓ苘��ఓఓ��薨ఓć�
䁟��袨䁟衸�荨��ఓ䁟萨苘ఓ袨���ఓ�衸���ఓ�蛈薨ఓ薨苘�䁟ఓî��袨���ఓî��䠀苘�蛈�ఓ�苘�
��ఓ��袨荨苘ఓ�ఓ��ఓ苘��ఓఓ��薨ఓ��衸�ఓ萨衸ć ć衸萨ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ౡ袨荨苘ఓ
���ఓ�䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨薨䠀苘ఓఓ���螸ఓఓ苘薨ఓ䁟�î�����ఓఓఓ蛈薨ఓ�苘ఓ�苘荨ఓ�ఓ
衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ䁟�î���ఓ�ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć��苘�ఓ�荨苘ఓ�ఓć䁞���ఓ

�� 荨ఓ�ఓ苘ఓ蛈ì 䖈萨蛈ఓ��螸�ć荨苘ఓ荨䠀苘�袨衸�袨ఓ苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ
ఓఓఓ蛈�荨苘ఓ䁟ఓî���ć萨ఓ�ఓఓఓ蛈薨ఓ��ఓ䁠��荨ఓఓ䠀苘�ఓ苘�䁠ఓ衸�苘萨ౡ薨�
ఓఓ萨ఓ䁟ఓ�苘ć� �衸�荨䠀 苘�袨衸䁟��袨䁟ఓî� �袨�� 䁟袨î� �ఓ�苘荨荨ఓ�
ఓ苘ఓ蛈ì 䖈衸䠀苘 䁟袨ఓ袨荨苘ఓ䁟ఓî���ć萨ఓ�ఓఓఓ蛈薨ఓ��ఓ䁠��荨ఓఓ䠀苘
�ఓ苘�䁠ఓ衸荨蛈��袨螸ఓ萨ఓ苘袨ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ薨苘��䠀苘袨苘��袨�苘ć�薨苘�
袨蛈 萨 � � ఓ� ఓ ఓ ఓ 苘 ఓ�蛈 ��蛈 薨ఓ ఓ 苘 ఓ蛈 ì 䖈 � �� � ���॒
�ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓ�������螸苘ఓ�苘ఓ��ఓఓ苘ఓ荨苘ఓ ���� ���॒
�ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓ�ఓ���ఓ�ఓ�������螸ఓ袨�ఓ��� ���� ����
�ఓఓఓ苘ఓ�蛈��蛈薨ఓఓ螸苘衸�ఓ萨荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸䁟荨ć�萨ఓ荨蛈�����ఓఓ䁟薨�ఓ䖈
���� ���॒ ��ఓ��ఓî�荨쳌��苘萨 ఓఓ䁟�ć萨��î�袨ć�䁟荨ć�萨ఓ���ఓ
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���ఓ荨苘ఓ衸䠀苘䁟袨ఓ袨荨苘ఓ衸蛈ఓ荨�螸苘ఓ䁟��袨��薨苘��䠀苘袨苘��袨�苘ć�ć衸萨
ఓ�� ć衸萨�ć荨苘ఓ�蛈䁡袨苘ఓఓ��荨苘ఓ��荨䁟��ć�萨袨�苘袨������ౡ袨
�袨螸ఓ萨ఓ苘袨荨ఓఓ�ఓ袨荨苘ఓ萨ఓ薨ఓ�ఓఓ� �䠀苘袨ఓ袨 �� �袨螸ఓ萨ఓ苘袨
薨苘�袨ć萨�苘萨��ఓఓ蛈��苘� ��ఓ�䠀苘袨蛈荨ఓ苘袨�苘�萨ఓ薨ఓ�ఓఓ��衸���
䁟ఓî���ć萨ఓ������䁟�î��袨䠀苘��ౡఓ�ౡ袨荨苘ఓ�î���袨�������ఓఓఓ蛈薨ఓ
荨苘ఓ荨ఓఓ䠀苘䁠ఓ衸��ఓ䁠��薨��ఓ�苘
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�� �ć�÷ćÜ�ć�îćñ�úćî�Üúć�ć�Ö�ć�Ü�Ü÷ćÜîúš�ćÜš�Ü�îš÷�ć�÷ćÜ�ć�ć�î�î�ćšî�ć�š���ñ�Ü�ć

�ć��ćø�ć� ���î�š� š����ć�����î÷��î����ñ� š����ćšĞ÷îš��ñćÜ ���� �晦䁊ą 㻀݂䍈ڳ� ڳ�

��� ���÷�ć����Üć�����ć�î���ć����ÜÜ�ć�ć�î�ć��ć�ć���ú�îš���ć�ć�ć�î�Ö�Ü��š�îî��ć�

��Ü��îî�����ÜÖ�Ü �ć��ć����î�ć�ñćî��ć��ć���������î��î�ć���ú�îć�ćÜ�ć�Ü��ć���îćÖîš÷�ø��š�î��ć

����Üć � PS ���î�Ö�PS�

�Ü�î�÷ćÜ��ú��î��Öøšî ��ñ��ñš���šî�

�香䁞��쳌䁙�㸀香䁠��䁠㸀���㸀��쳌㸀�爀䁙쳌㸀�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙
䁠㸀�6ݷ�������ะ 6�ง ��ต��� ��ะ�吠(��ะ橔�āง
�‴ต�〼��� ��ะ�吠(�Ğง���ะ�(Ü ���� ����

�䳌�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙

�) �㻀ą�㻀��ćڳ��ą�㻀ì����݂ڳ�č݂ڳ㻀ĉ��
���㻀��������݂�ĉ���爀݂�ì䠀㌳�݂���䍈ᦙ݂��ą��㌳�݂�
��ć����ì䠀 ĉ��ĉ�����ì䠀����䍈��݂晦䁡ĉ�ᦙ�㌳�쳌䁟�݂
�݂�䍈ćڳ�č�ć�䠀��爀݂㌳ᦙ�㻀爀�㻀݂���ą݂��䁡ĉ��ć香䁛�݂
��香�䍈爀ڳ����݂�ĉ���爀݂�ć�䠀㻀ڳ��㻀�ć�䠀����č香�
�香���݂ć����݂�ĉ���爀݂��ᦙ䍈݂㻀݂���݂���čą�݂㻀爀ᦙ
ĉ���爀݂㻀݂�香��ðᦙ���݂�爀݂��ð�㻀��ą�݂��爀��䁡㌳�香䁟
ĉ���č��ć����ì䠀��䠀� �㻀�香��ą��Ö�ø݂���ą݂��䁡ð�č
�ą�䠀��㻀�� �Toolkits) 䍈爀݂�香��ðᦙ���݂ڳ�č݂ڳ㻀
���㻀�����ì䠀㻀ì݂��݂��݂���ð݂�݂��香�㻀ìą�݂㻀
��݂�ð�䠀�������݂�㻀ì㻀݂ڳ�݂�

�㻀ą�㻀��ćڳ����爀�����݂��݂č爀݂�����݂ð香č�爀݂

�ą�䠀��㻀���ć�䠀���ðᦙ���݂ڳ�č݂ڳ㻀���㻀�����爀ᦙ�㌳ᦙ݂香��݂

��㻀�ą��݂ć香䁛�݂�香���݂ć����݂�ĉ���爀݂ĉ��

㌳�݂����݂ĉ�ᦙ�㌳�쳌䁟�݂�݂�䍈ćڳ�č��爀�ĉ��ą�݂���

ą�݂��爀��䁡㌳�香䁟ĉ���č��

) �爀ᦙ香���čð���ą��݂ą�㻀ìĉ�����݂ą�݂㻀

�䍈ì䠀�� ���ĉ�����݂ą�݂㻀ڳ�����䠀�� �Business

Continuity Plan : BCP) ��香��݂č爀݂�����݂�

ڳ����ᦙ䍈�݂��݂晦䁡ڳ��݂� �ð�� �݂ĉć���݂č㌳��

�ąڳ�č�ð�����香䍈�ą��݂ 0�9 ��ą��č�9ڳ) �ć�䠀���ᦙ

ĉ���݂č爀݂�����݂��ì䠀�爀݂��č��ᦙ䍈݂㻀݂�č爀݂�����݂

�čᦙ���݂ڳ������䠀���݂ڳ��㻀�香ڳ����䍈�ą䁡�ì䠀�爀݂��č

�㻀�香��ą�㻀ì�݂ڳ�č݂ڳ㻀ĉ���݂č爀݂�����ą��݂�ì䠀

�爀݂��č���݂�ą��ᦙ�� �݂��㻀�䍈݂㻀݂�č爀݂�����݂�čᦙ

�㻀ĉ���ì䠀�爀݂��č��ᦙ��ð������݂č香����݂݂ڳ ą�㻀ì�݂

�香����ĉ���݂č爀݂�����ą��݂��香��ć�䠀���ᦙ�݂

č爀݂�����݂����������݂ڳ������䠀��

�㻀ą�㻀��ćڳ���čᦙð香č�爀݂ĉ�����݂ą�݂㻀ڳ�����䠀��
䍈爀݂�香��݂ڳ�ì�㻀ą�݂㻀ćᦙ�㻀ڳ��䍈�݂ڳ������
Business Continuity Plan : BCP) ��������㻀݂晦
ć��� ��� �ć�䠀���香��݂č爀݂�����݂��݂�ڳ�ᦙ
䍈�݂��݂晦䁡ڳ���� �Ö䠀������čᦙ��݂��ڳ��晦䁡䍈�݂��
���ð爀݂ڳ���� � 晦䁡݂��ڳ�� �č�݂��ڳ��晦䁡�ą��݂č
�����������䠀ڳ � �� � �晦䁡č香����݂݂��ڳ�� ĉ����ᦙ
������݂���ć����ì䠀���ڳ��䁡�ðᦙĉ��č香����݂���ĉڳ���
��ð�㻀��ą��݂ ��䍈���㌳���݂ð香čą�݂��爀��䁡㌳�香䁟
ĉ���č��������݂���ć����ì䠀㻀ì�݂ڳ�ì�㻀ĉ����香��݂
ĉć���݂č㌳������香䍈�ą��݂� �ᦙڳ������ �ð�� �݂
���㻀��䍈�݂��ì䠀 ĉ���݂ڳ�ì�㻀�香䍈č�����晦䁡���݂ð香č
ą�݂�� �č���䍈݂��݂��香�䍈爀݂�香��݂�䍈݂�݂晦䍈�㌳ð香���香č
�㌳ᦙ݂㻀݂㻀ì䍈�����㻀č爀݂�����݂ ��ñ��ñš���šî�ñ�

�Ü���ć÷ćÜî���ć�ć�ćÜ�ć�Ü� �ć�������îćÖîš÷

���î�Ö�ø��š�î��ć����Üć � PS �COVID � PS� ��ñ��ñ

š���šî��ÖúÖ�ć�Ü�Ü�ć���ć��îî�Öîćñć��÷�ć� �ć�
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š���ć�ć�ćÜ�ć�Ü�î�š�Ü��š÷���÷�ø�÷š�š÷��Ü�ć�ć��÷�ć�

š��ć÷��Ü��î÷�� ���÷Ü����ú��î��Öøšî���÷�ć�ñ��ć�îć÷��Ü

�ć�šݡ���ć�ć��š��îñ��î��î�Üúć�Ü���ć÷ćÜî���ć�

ć�ćÜ�ć�Ü�˰ š��ć÷î�š�Ü��š÷ �ć���ć�ÜÖîć÷��Ü

�î���ñ�îćñ��úšñ�š÷��î�ñ��š���Öć�ćÜ�ć�Ü�

����šš�š÷��Ü�ć����î���šć������Öî��Ü�îúć�î÷�Üúć

�) �㻀ą�㻀��ćڳ��ą�㻀ì�݂ć香䁛�݂���

�݂�㌳ᦙ�㻀爀��ć�䠀���香�㌳ᦙ�㻀爀��爀ᦙ��݂��݂��㻀ą�݂��爀��䁡

㌳�香䁟ĉ���č���č��爀݂�����ą�����ì㻀݂�ðᦙ���݂

���ą݂��䁡ĉ����㻀�����ć�䠀��݂�ö��香݂����݂��ڳ

㻀č爀ĉ�ð���������爀ᦙ��݂��݂��㻀ą�݂��爀��䁡㌳�香䁟݂ڳ�čڳ

ĉ���č���čᦙ���݂�㻀ì��䍈�����݂ćĉ���香�䍈݂㻀݂�

�ð�䠀�㻀����݂�㌳ᦙ�㻀爀�䍈݂�����ڳ��č爀݂�����ą��݂���

�香č��ćᦙ�㻀�香��䍈ڳ����㌳ᦙ�㻀爀��香�������݂��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ��

�香��݂�爀݂�香č�����爀�爀ᦙ�䍈ć�݂�䍈ćڳ�č�čᦙ���݂��č���

�㻀ą�㻀��ćڳ��㻀ì�݂ð香č����㌳ᦙ�㻀爀���ąą�㌳���爀ᦙ��㻀

ą�݂��爀��䁡㌳�香䁟ĉ���č��㻀ì�݂ð香č����݂�����ì�č��爀���

�݂�㌳ᦙ�㻀爀����䍈݂䍈�����㻀ą�㻀��ćڳ�� �DOPIS)

�݂ðð��㻀�ą��ᦙ݂ڳ��㻀������݂�ö��香݂��ڳ��香���㻀č

�Ö䠀��쳌ðð��香��㻀ą�㻀��ćڳ���čᦙč爀݂�����݂��ð�㻀

�爀ᦙ��ì䠀��㌳ᦙ�� �ć�䠀��Ö�ø݂ ���ą݂��䁡 ㌳ᦙ�㻀爀� ĉ�����ĉ��

��� �ć�䠀�ć香䁛�݂����݂�㌳ᦙ�㻀爀��爀ᦙ��㻀ą�݂��爀��䁡

㌳�香䁟ĉ���č�����݂�����ڳ�������

4) �㻀ą�㻀��ćڳ��ą���㻀�香�䍈爀݂�香��݂�

��㻀ð香���香čڳ�� �爀��䁡�ڳ���㻀ð�㻀ð� ĉ��������݂�

��ć����ì䠀�ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ�� �ć�䠀�㌳香��ą��䠀���݂č爀݂�����݂�

�㻀ĉ�������香��݂ð䁟݂�㻀�Ö䠀�䍈�čą�ᦙ���香݂ڳ

ĉ���݂��爀晦݂�݂䍈���䍈�㻀�݂ć香䁛�݂ð香���香čĉ��

����㻀ð香���香čĉ���爀晦݂�݂ �č���㻀ð香č�爀݂㌳ᦙ��䍈��

�ą��݂��ć����ì䠀ð香���香č�䍈ڳ����ą晦��㻀�݂

ć香䁛�݂�݂���݂�݂��ڳ���㻀�č香�ð香���香č ��ć�ð�)

ć�ð݂晦݂ �Ö䠀�㻀ìą�݂㻀�ð�䠀�㻀����香����ĉ���݂�

�����香��݂ð䁟݂�㻀 ą�� �݂�����香��݂ð䁟݂�㻀

čᦙ���݂�����香��݂���爀݂��č��爀݂ �㻀ڳ�ą晦�香�㻀ڳ�ì

�㻀�䠀��香��ì䠀 4 㻀�݂ą㻀 ��0)

�݂č爀݂�����݂č香����݂� �㻀ą�㻀��ćڳ���č�䍈爀݂�香��݂�
ą�㻀��ćڳ��ð香 ���香č�����������爀㻀��݂ą��㻀����
ą晦��㻀�݂ć香䁛�݂�݂���݂�݂��ڳ���㻀�č香�
ð香���香č ��ć�ð�) ��ć����ì䠀 ĉ��㻀ì�݂�爀݂�䍈�� ���݂
č爀 ݂ � �� � � ݂ � � � čᦙ ݂ � � ݂  �� � � �香 � � ݂ ð䁟 ݂�   㻀
čᦙ݂��݂�����香��݂���爀݂��č��爀݂ð݂�����㻀���݂�㻀݂�
㌳���㻀ą�㻀��ćڳ���ì䠀��爀���ć����ì䠀�香䠀������ �㻀�香��
����㻀�䁠�݂��香� Watch list � ĉ�� � ㌳���爀��䁡�îć݂�
��ð�䁠�݂��香�ą�݂㻀���č�香�㌳����ð݂ð� �JSOC)
�ć�䠀���ᦙ �ć�ð� �čᦙč爀݂�����݂ڳ�č݂ڳ㻀�䁠�݂��香���ć����ì䠀
����ڳ
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�������KK �䁠香�㸀� ���
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�� �ć�䠀�ĉ�ᦙ�㌳�쳌䁟�݂���晦ì�ì䠀�香���ø�č�č㌳݂č㻀ì
ą�晦䍈㻀�香ڳ��čᦙ香��݂ć香��݂����ø ĉڳ��㻀�㻀ì�爀ᦙ����݂�
����㻀�㻀ìą��ą香���香� ������ڳ���㻀�݂ð
ć�ð݂晦݂�香������香���晦�䁡��ᦙ��㻀݂�䍈㻀㻀݂���䠀�㌳Ö��
ĉڳ�ڳᦙ��㻀ì�݂�爀݂㻀݂ڳ�݂�䍈�㻀��䠀� � ą��ą�㻀 �ð��
�݂�ðᦙ�ą�䠀��㻀�������������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香� �EM) 㻀݂�ðᦙ
�香�����㻀�爀ᦙڳᦙ��㌳香�č香����݂� �ᦙڳ����

�㻀ą�㻀��ćڳ���čᦙ��䍈݂��݂�㻀݂�香��㻀
݂ð�香晦�䁡 �ć�䠀�䍈ڳ��������݂��݂ڳ�č����晦䁡
�����������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香��ì䠀�㻀ą�㻀��ćڳ���čᦙð香č����
��ᦙ����㻀݂晦��ð爀݂ڳ��݂� ć����炰� 䍈爀݂�香��ðᦙ
���晦ì�香���ø�č�č㌳݂č�ì䠀�čᦙ�����ڳ香�ć香��݂����ø
��������ڳ香��č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą�� �Ö䠀��݂ڳ�č����晦䁡
č香����݂��香�� �����݂č爀݂�����݂�݂�ڳ�ᦙ�݂ć香��݂
����øĉ���݂�č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą�� �ì䠀�㻀݂ð�香晦�䁡
č爀݂�����݂�݂�ڳ�ᦙć�݂ð�香䁟䁟香ڳ�݂ð�香晦�䁡 ć���
�炰� ��������爀݂��č����ð�䁡㌳���香���ø
�č�č㌳݂č ĉ�����䠀���㌳�ì䠀�香���ø�č�č㌳݂č�Ö䠀��čᦙ香��݂
�č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą������݂ć香��݂����øĉ���čᦙ香�
�݂�����ڳ香� �ڳᦙ���ö��香ڳ ć��� �炰� ĉ�����݂�
�㻀݂ð�香晦�䁡î�香݂�ڳ�� � �ì䠀�爀݂��č��香���晦�䁡�݂
ć香��݂����ø��ĉڳ����晦ì �Ö䠀������݂č爀݂�����݂�
㻀�݂��ð㌳���㻀݂ð�香晦�䁡݂ڳ �㻀���㻀݂݂ڳ �݂ڳ�č
����晦䁡�����������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香� �����݂č爀݂�����݂�
ᦙ�݂��ð��香�㌳���㻀݂ð�香晦�䁡�ì䠀㻀ì��香���晦�䁡ڳ��݂�
�݂ć�ð݂晦݂�����ڳ香��ì䠀ð香č�ð� �݂ڳ�č����晦䁡
�����������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香�䍈����čìڳ���㻀ą�㻀��ćڳ��
���ð�������݂㻀 �Deterrence) ĉ���݂�čą�݂㻀
�䍈ì䠀�����݂���爀݂��č��爀݂ �Recidivism Rate
Reduction) čᦙ���݂�ðᦙ��ą�����ì���݂ĉðᦙڳ�����
�݂��爀ᦙ�爀�ą�㻀��ćڳ�����爀݂��č���䠀���㌳�݂ą�㻀
��ćڳ�� î��香�� �݂�ðᦙ ����晦䁡�����������䍈䁡
香�������㌳���݂ć香��݂����øڳ㻀݂ڳ�čڳ ĉ���݂
�č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą��ðÖ�㻀��ð��쳌ðð香���香����݂�čą�݂㻀
ĉ��香č㌳���爀ᦙڳᦙ��㌳香�������ð爀݂ĉڳ����݂��č���݂��
㻀݂ڳ�� ��ڳ���㻀݂䍈�ì䠀 � ��č݂��ڳ���ą㻀 ڳ �č���
�香��݂ą㻀 �炰�) ą晦�����㻀�݂�ć�䠀�ć�ð݂晦݂
����ðî香��݂ć香��݂����ø �čᦙ㻀ì㻀ڳ���ᦙ�香���ø�č�č㌳݂č
�ì䠀�čᦙ香��݂�����ڳ香�ć香��݂����ø������晦ìڳᦙڳ���č
����晦䁡�����������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香݂ڳ�㻀������݂�ì䠀
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�爀݂��č�݂�ڳ�ᦙ�݂ą��ą�㻀č爀ĉ�㌳���㻀ą�㻀��ćڳ��
ĉ�ᦙ� ð爀݂��� �,�� ݂� ĉ��㻀ì�香���ø�č�č㌳݂č�ì䠀
�čᦙ香��݂�����ڳ香��č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą��ð爀݂���
,��� ݂� �㻀����ð爀݂��� �,400 ݂� �Ö䠀ڳ���č
������݂ ��ðڳ����㻀݂䍈ĉ�㌳��������㻀݂晦
ć��� �炰� �㻀݂ð�香晦�䁡�čᦙ香�ć�㻀�݂��晦݂��ą�晦
��č���ᦙ݂���ᦙ���݂�ć�݂ð��ø�ì�݂
ć�݂ð�݂���香���øð爀݂��� � î�香� �����čᦙ��
ć�݂ð��ø�ì�݂ć�݂ð�݂���香���ø ć��� �炰�
�Ö䠀�㻀ì���ðᦙ�香�ą香ڳ�香��ĉڳ��香��ì䠀 �� 䍈���݂ą㻀 �炰�
ĉ��ć�݂ð��ø�ì�݂ć�݂ð�݂���香���ø��
���݂䍈�香�ą�ᦙ݂��香�ć��㻀݂ð䍈㻀�ć㌳��
ć��݂�䍈㻀�č�ðć��㻀ð��݂����� 㻀�݂�爀㻀�ć��
č����čð㻀�݂݂ð �㻀�݂��ćڳ� �香�ð݂ڳ� ĉ���香�ć��
ĉ���ð݂ڳ� �î�香��ì䠀 ) ć��� �炰� 㻀ì���ðᦙ�香�ą香ڳ�香��ĉڳ�
�香��ì䠀 � �香��݂ą㻀 ��� �Ö䠀�ć�݂ð��ø�ì�݂
ć�݂ð�݂���香���øĉڳ���î�香� 㻀ì���爀݂��ᦙ�爀ᦙ�čᦙ香�
�݂�����ڳ香�ą�㻀��ćڳ��ćᦙ���øĉ���݂��ڳ�ڳ�č
����晦䁡�����������䍈䁡ڳ�č݂ڳ㻀ڳ香��晦ì�݂ĉ�ᦙ�㌳
�쳌䁟�݂���晦ì�ì䠀�香���ø�č�č㌳݂č㻀ìą�晦䍈㻀�香ڳ��čᦙ香��݂
ć香��݂����ø ĉڳ��㻀�㻀ì�爀ᦙ����݂�����㻀�㻀ìą��ą香�
��香� �㻀݂ð�香晦�䁡�čᦙ�香������香���晦�䁡�݂ć香�
�݂����ø�晦ì㻀ìڳ���ć���ø���݂��ą��݂
�č��îć݂����݂���䠀� ������㻀���݂�㻀݂��香���ø�č�č㌳݂č
�ì䠀㻀ì�爀݂��č��ø���䍈香�� ����㻀�香���ø�č�č㌳݂č�ì䠀
�ð������ᦙ݂�ĉ�ð݂ ĉ��㻀ìą�݂㻀ć��݂ �č���ᦙ
������݂��݂ą香� ��ą䁡� 㻀爀����� 䍈݂㻀݂�香�����
�爀ᦙ����݂��čᦙ �香���ì� ���䠀��ð݂��݂�香������香���晦�䁡
č香����݂�č爀݂�����݂ ĉ�ᦙ��䍈�ð�㻀�䠀��č���ć��ð��݂��
��� ㌳晦��ì䠀�݂ć�݂ð�݂���香���ø�香���爀�
����݂��݂č爀݂�����݂ �Ö䠀��香���ø�č�č㌳݂č�ì䠀ð��爀݂
�݂ć香��݂����øðڳ�ᦙ���čᦙ香��݂�香��㻀݂�ð爀݂ą��
��ᦙ�����쳌ðð��香������ì䠀ð�č爀݂�����݂ć香��݂����ø�čᦙ
č香��香�� ����݂ ��ì�ð��Ö��č����㻀ø݂�� ðÖ��݂ð�香��㻀�㻀ì
���݂č爀݂�����݂�čᦙ݂ ��݂ć香��݂����ø���香���ø
�č�č㌳݂č�ì䠀�čᦙ香�����ð�䁡ð݂��݂�香������香���晦�䁡�ì�
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���香�䍈爀ڳ�݂䁠����ð݂ðìćĉ��ĉ��݂�香�ðᦙ݂�
�爀ᦙڳᦙ��㌳香� ą�������香�䍈爀ڳ�ì䠀�ć�䠀㻀�香�ø�䁠�㻀����
��ð݂ðìć�ì䠀�爀ᦙڳᦙ��㌳香� 㻀ìą�݂㻀��香č �㻀�Ö����č香�
㻀݂ڳ�݂�䁠�㻀��ĉ��݂��爀ᦙڳᦙ��㌳香� �ć�䠀���ᦙ�爀ᦙڳᦙ��㌳香��čᦙ香�
�香�ø�䁠�㻀������ð݂ðìć�ì䠀��香č ĉ����㻀݂�䍈㻀�香�ą�݂㻀
�čĉ��݂݂�ڳ��ᦙ���݂㌳ڳ �ð�� ����݂ąڳ䍈香�ą㻀���
����䍈香�ą㻀�ì䠀㻀ì�爀ᦙ䍈爀��݂��㻀݂�㌳Ö���݂��爀ᦙ䍈爀��݂�ڳ�ᦙ���݂
ą��ì䠀č爀ĉڳ����� �č��ì䠀�爀���݂� �㻀�㻀ì���݂ ĉ���㻀�
䍈݂㻀݂�č爀ĉ��爀ᦙ䍈爀��݂���ì䠀��爀���ą��ą香��čᦙ �݂��㻀
݂ð�香晦�䁡ð香č��㻀 ���䁠����ð݂ðìć��ᦙ�爀ᦙڳᦙ��㌳香��䁟���ì䠀
㻀ìðڳ��ð 香��݂�čᦙ݂����݂ ĉ����ᦙ㻀ìą�݂㻀爀ᦙ�ì䠀
��ì䠀��㌳ᦙ���香��݂č爀ĉ��爀ᦙ䍈爀��݂�� �㻀�香��㻀ì������݂���ᦙ
�݂香������݂������݂ðìć�݂���香�ćᦙ���ø �Ö䠀�
ð������݂��������Ö䠀��ì䠀ð���ᦙ�爀ᦙćᦙ���ø䍈݂㻀݂�
������݂ðìć 㻀ì݂��čᦙ �č�ćÖ䠀�ć݂ڳ�����čᦙĉ����爀�
��䍈香�ą㻀�čᦙ���݂ڳ����䍈�㌳ �㻀�Ö��㻀������香�㻀݂
���爀݂��č��爀݂�ì� �ᦙڳ����

���ć香䁛�݂ćڳ����䍈香��čᦙč爀݂�����݂ð香č�爀݂��香�䍈��ĉðᦙ�
����ð爀݂��香晦�䍈�݂�����㻀���݂�㻀݂�ð爀݂���
�� ĉ��� ��ᦙð香č�爀݂�݂䁠����㻀�香�ø��݂ðìć�ć�䠀�
�č䍈��㻀݂ڳ�݂� 䁠�㻀��ĉ��݂�������ð爀݂��香晦�
䍈�݂� ��ð爀݂������㻀݂晦 ć��� ��4 㻀݂ڳ
��香�䍈��䍈香䠀��݂�ì䠀 �� 0708���70� ���香��ì䠀 
�香��݂ą㻀 ��� ĉ����香�䍈��䍈香䠀��݂ �ì䠀 ��
0708���707 ���香��ì䠀  �香��݂ą㻀 ��� �ðᦙ
����㻀݂晦���݂č爀݂�����݂ð݂�������ć����čᦙ
ð݂��݂č爀݂�����݂�䁠����ð݂ðìć�爀ᦙڳᦙ��㌳香� ��������
�㻀����ì��㌳������ð爀݂��香晦�䍈�݂�)
ڳ香����݂���香�䍈爀ڳ
�� ð�݂��č������݂
�� ð�݂��ð�䠀�㻀����
�� ð�݂�������î݂��爀�
�� ð�݂��㻀ᦙ�ą�䠀������
炰� ð�݂��爀��������
� ð�݂���爀㻀���ì�㻀
� ð�݂��݂䍈ì�݂ą݂
�� ð�݂����݂
9� ð�݂����㻀�ą�䠀���ڳ�䁡
�0� ð�݂����㻀ð香��݂�
��� ð�݂�䍈���㻀爀�
�� ð�݂���Ö�
��� ㌳�㻀���
�4�ð�݂�ð香�䍈݂�
��� ð�݂��爀݂㻀�ᦙ���č
��� ð�݂����㻀����ᦙ݂
�7� ð�݂����㻀ą�㻀ćڳ����䁡
�8� ��č�ć�䠀�䍈�㌳�݂ć
��� ������݂�݂
�� ð�݂�����ð香�ڳ��䍈݂��㻀
��� �݂����݂ĉ�䍈čĉ���ą�䠀��č�䠀㻀 ���

�� ą�㻀ì�ą�䠀��㻀���ì䠀㻀ì��䍈�����݂ć�ć�䠀��䍈�㻀�݂
�ö��香݂��ڳ� �čᦙĉ�� ����݂ą香č����č� AI
�Artificial Intelligence) �Ö䠀�䍈݂㻀݂�ą香č���㌳ᦙ�㻀爀�
�爀ᦙڳᦙ��㌳香����݂�㻀ì��䍈�����݂ć�ć�䠀�������݂
ć�ð݂晦݂ć香��݂����ø���݂��爀ڳ�ᦙ�� ĉ㻀���爀݂ �č�

�㻀݂ð�香晦�䁡㻀ì�݂č爀݂�����݂�ð�䠀�㻀����݂�㌳ᦙ�㻀爀�
�㻀݂ð�香晦�䁡 �ć�䠀���ᦙ�݂���݂�香�������݂��݂���
������݂�ڳ���㻀ĉ��������݂���䠀��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ��
㻀݂ڳ香��ĉڳ��� ć��� ��9 �݂�� 䍈爀݂�香��݂� ����䍈�
���9) 䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ðĉ���ð݂ڳ� ���0)



ڳ�ڳ

�香䁞��쳌䁙�㸀香䁠��䁠㸀���㸀��쳌㸀�爀䁙쳌㸀�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙
䁠㸀�6ݷ�������ะ 6�ง ��ต��� ��ะ�吠(��ะ橔�āง
�‴ต�〼��� ��ะ�吠(�Ğง���ะ�(Ü ���� ����

�䳌�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙

ᦙ��㻀ì�݂�ð�䠀�㻀����݂�㌳ᦙ�㻀爀�����݂��㻀݂ð�香晦�䁡ڳ
�香�������݂��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ�� �čᦙĉ�� �㻀ą�㻀��ćڳ��
䍈爀݂�香��݂� ����䍈� 䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ðĉ���ð݂ڳ� ĉ��
��㻀ڳ���݂� �Ö䠀�ą݂č��݂ð���������ð�䁡㻀݂� �݂�
�čᦙ香��݂䍈���䍈�㻀���č香�����݂� �ć�䠀���ᦙ���čą�݂㻀
ð香č�ð�����䠀���ì� 䍈������ᦙ�݂č爀݂�����݂� 㻀ìą�晦�݂ć
㻀݂���䠀�㌳Ö��

䍈爀݂�香��݂��݂��ڳ���㻀 ���) �ć�䠀���ᦙ���݂㌳ᦙ�㻀爀�
�爀ᦙڳᦙ��㌳香�ĉ��������݂��香�� � ��㻀�爀݂�݂ð��ᦙ݂�ì䠀ĉ݂ڳ
�݂��ð�ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ�� ĉڳ����݂��݂ڳ��㻀 �㻀�䠀����݂��Ö�
�݂�čᦙ香�㌳ᦙ�㻀爀�ð݂�������݂�č香����݂�㌳ᦙ݂ڳ�ᦙ��香��
�㻀݂ð�香晦�䁡�香��㻀��čᦙ香�㌳ᦙ�㻀爀�ð݂�������݂��č���
䍈爀݂�香��݂� ����䍈� ڳ �㻀�ćᦙ�㻀���݂��ᦙ���݂㌳ᦙ�㻀爀�
䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ðĉ���ð݂ڳ� ڳ ��爀���������݂
ć�ð݂晦݂���䁟݂ڳڳ香��ĉڳ� �� ć��� ��
䍈爀݂�香��݂��݂��ڳ���㻀 ڳ �ð�䠀�㻀���㌳ᦙ�㻀爀�����݂��香�
�ì��ᦙ��ĉ�ᦙ� ĉڳ�㻀ì㌳ᦙ�㻀爀��ćì��  ڳ � ���ᦙ����香�
ð݂��݂���㻀݂晦 40 ĉ��� ð݂� 00 ���݂ĉ����香䠀�
����� 䍈爀݂�香��݂ð香č�݂����݂ą香č����č� AI
�香�� �爀��䁡��ą�����ì䍈݂䍈����ĉ���݂䍈�䠀�䍈݂
ć�ð݂晦݂ĉ�ᦙ���݂ �݂�爀݂��ą�����ìč香����݂�㻀݂�ðᦙ
䍈�香�䍈����݂�ö��香݂��ڳ�čᦙ݂��݂ć香��݂����ø�香��
㻀ìą�݂㻀�������čᦙ�ᦙ��ĉ���㻀�ą�ᦙ㻀ą�݂݂���ڳ�ðᦙ
����㻀݂晦 ���䠀��ð݂� ��������݂� �ć�䠀�ć�ð݂晦݂
�݂ć香��݂����øĉ���爀ᦙڳᦙ��㌳香��香�� ð爀݂ڳ����ᦙ��㻀ì
ą晦��㻀�݂�ć�䠀�ć�ð݂晦݂����ðî香��݂ć香��݂
����ø �爀݂��ᦙ݂�ì䠀���݂ć�ð݂晦݂���㻀香ڳ�ć香��݂
����øĉ���爀ᦙڳᦙ��㌳香�ĉڳ���݂�������香� �č�ðڳ�ᦙ��㻀ì
�݂ć�ð݂晦݂ ð݂���香���晦�䁡��݂����݂ čᦙ��
���ìڳ�� �݂ą香č����č� AI ðÖ��㻀�䍈݂㻀݂�ð�����ᦙ�݂
č爀݂�����݂�㻀ìą�晦�݂ć㻀݂�㌳Ö�����݂�㻀ì�香�䍈爀݂ą香䁟�čᦙ
������香���ą�����ìč香����݂� ������ą�����ì�ì䠀㻀ì
݂ą݂ĉć�ĉ���݂ð�ć香䁛�݂��ᦙ㻀ì��䍈�����݂ć䍈爀�
ð爀݂ڳ����ᦙ���ðᦙ���䍈爀�㻀݂� �香�������ą�݂� �ì䠀㻀ìą�݂㻀爀ᦙ
ą�݂㻀䍈݂㻀݂� �ć�䠀�㻀݂ć香䁛�݂ĉ�����݂ð香č�݂ ���
čᦙ݂�����㻀݂晦ĉ�����čᦙ݂�㌳ᦙ�㻀爀� �Data) �ì䠀
�爀ᦙć香䁛�݂ðڳ�ᦙ��㻀ì����㌳ᦙ݂�Ö�㌳ᦙ�㻀爀��香���������ð�䁡
��ð爀݂����ì䠀㻀݂�ć� �ć�䠀��爀݂㻀݂�ðᦙ���݂���ą݂��䁡
ĉ��ć香䁛�݂ AI ��ᦙ㻀ì��䍈�����݂ćĉ����݂�ð�䠀����



ڳ7ڳ

�香䁞��쳌䁙�㸀香䁠��䁠㸀���㸀��쳌㸀�爀䁙쳌㸀�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙
䁠㸀�6ݷ�������ะ 6�ง ��ต��� ��ะ�吠(��ะ橔�āง
�‴ต�〼��� ��ะ�吠(�Ğง���ะ�(Ü ���� ����

�䳌�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙

4� ������ڳ���㻀ą�㻀���㻀݂���ᦙ䍈���݂ð�݂
��䍈香��香č������ڳ���㻀 �ð�� 䍈爀݂�香��݂���ð�݂
��㻀ڳ�� �ᦙڳ���� �����ðᦙ݂�݂ć��香����݂��䍈݂�
ą�݂㻀��㻀㻀���香�������݂��݂ą香� ĉ���݂ą���ð��ì䠀
��ì䠀��㌳ᦙ�� �ć�䠀��爀݂��č㻀݂ڳ�݂��ᦙą�݂㻀ð��������
����㻀�爀ᦙćᦙ���ø����爀ᦙ�ì䠀�čᦙ香��݂�����ڳ香�����ą�
�爀݂��č��ø݂ڳ㻀ą爀݂ć�ć݂�ø݂��ᦙ㻀ì�݂ðìć݂��čᦙ��ì���
�����ĉ��ą��ą香ڳ �ð�� �݂�爀݂��č㻀݂ڳ�݂
�݂䍈ᦙ݂�ĉ�ð爀��ð��ᦙ㻀ì�爀ᦙðᦙ݂��݂��爀ᦙćᦙ���ø㻀݂�㌳Ö�� 㻀ì
�݂���香�ą�݂㻀�䍈ì��݂��晦ì�ì䠀�爀ᦙćᦙ���ø�爀݂��č
���䠀���㌳㌳ᦙڳ�����ì䠀�čᦙ�爀݂䍈香䁟䁟݂ڳ����香���ᦙ �č��݂
�爀݂��č������ðč�ðᦙ����݂���香�ą�݂㻀�䍈ì��݂���爀�
�݂������������㌳���㌳ڳ�ì䠀��㻀݂�䍈㻀 �ᦙڳ����

���ć香䁛�݂ćڳ����䍈香� 㻀ì�爀��䁡��䍈݂��݂�ĉ��

䍈���䍈�㻀�݂㻀ì�݂��爀݂��ᦙ����ð爀݂ �č�㻀ì�݂��ð�݂

č爀݂�����݂�č香��ì�

�� �ć�䠀���ð݂䍈香㻀ć香��䁡 �香ڳ����䍈�ą䁡�݂č爀݂�����݂�

�爀��䁡��䍈݂��݂�ð���������爀ᦙ���ᦙćᦙ���ø�݂� �ć�䠀�

㌳�香��݂��䍈݂��݂�ð���������čᦙ

� �ć�䠀�ð香č�爀݂㌳ᦙ�㻀爀��爀ᦙڳᦙ��㌳香��ì䠀���ᦙćᦙ���ø ��ð���

������݂���������ڳ香� � �� �����ðڳ����ì�㻀

ą�݂㻀ćᦙ�㻀���������ڳ香� �香���爀ᦙ�ì䠀�čᦙ香��݂�����ڳ香�

ć香��݂����ø ĉ���č�香ڳ�ᦙ����øð爀݂ą�� ĉ���爀ᦙ�ì䠀

�čᦙ香��݂�����ڳ香݂ڳ�㻀�爀݂��č��ø �ć�䠀��݂�ĉ��ĉ��

��䍈݂�������݂� ��ø香� �ᦙ݂�ᦙ݂� ���䍈�݂�

������݂�㌳ᦙ݂㻀݂�䍈�㻀�香�ø��݂ðìć �ì䠀ð爀݂ڳ����ᦙ��

�čᦙ香��݂䁠��䁠�㌳晦���爀�������ð爀݂ �ć�䠀ڳ��ì�㻀ڳ香���

�݂�����������݂ðìć ����݂�ĉ��ĉ��

��䍈݂��݂��ᦙą�݂㻀ð��������čᦙ݂݂�ڳ���

�� �ć�䠀ڳ��čڳ����䍈݂��݂�ĉ��ð香č�爀݂㌳ᦙ�㻀爀��爀݂��ì��

�ą��㌳�݂�čᦙ݂��݂�爀݂�݂��݂��ᦙ�݂䍈��ą݂��䁡

ð����������čᦙ݂݂ڳ��݂�ڳ�㻀䍈�݂ć�쳌䁟�݂�爀ᦙڳᦙ��㌳香� �香�

������݂��݂�����香���݂ą香�ĉ�����ð��ì䠀��爀����㌳ڳ

ć����ì䠀ð香���香č㌳������ð爀݂ �ć�䠀����㻀�爀݂��ì��

������݂��ą��㌳�݂���ᦙ����㌳ᦙ�㻀爀����݂��䍈݂��݂�

��ᦙą�݂㻀ð��������

4� �ć�䠀�香�ą爀݂ᦙ��㌳�香�ą�݂㻀ð��������čᦙ݂��݂㻀ì

�݂��爀݂ĉ��čᦙ݂݂�ڳ��� ��ᦙ�香��爀ᦙڳᦙ��㌳香��ì䠀���ᦙćᦙ���ø

ĉ���爀ᦙćᦙ���ø ĉ��č爀݂�����݂��䍈݂���ᦙ�݂

ð��������

�爀��䁡��䍈݂��݂�� �čᦙ㻀ì�݂��䍈݂�ą�݂㻀��㻀㻀���香�

������݂��݂ą香�ĉ�����ð� ����䠀���݂�爀݂��č

㻀݂ڳ�݂��ᦙą�݂㻀ð������������㻀�爀ᦙćᦙ���ø����爀ᦙ�čᦙ香�

�݂�����ڳ香�����ą��爀݂��č��ø݂ڳ㻀ą爀݂ć�ć݂�ø݂

��ᦙ㻀ì�݂ðìć݂��čᦙ��ì��ڳ��ĉ��ą��ą香� �č��爀��䁡

��䍈݂��݂��㻀ì�݂č爀݂�����݂� č香��ì�



ڳ8ڳ

�香䁞��쳌䁙�㸀香䁠��䁠㸀���㸀��쳌㸀�爀䁙쳌㸀�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙
䁠㸀�6ݷ�������ะ 6�ง ��ต��� ��ะ�吠(��ะ橔�āง
�‴ต�〼��� ��ะ�吠(�Ğง���ะ�(Ü ���� ����

�䳌�㸀香�㸀�䁙�䁙䁢㸀䁙

�� 䍈爀݂�ð㌳ᦙ�㻀爀���ì䠀���香��݂香�ðᦙ݂�ĉ��݂� ð爀݂���
�爀ᦙڳᦙ��㌳香��ì䠀㻀ì�香�ø�䁠�㻀����čᦙ݂݂�ڳ��� �ć�䠀�����㌳ᦙ�㻀爀���ᦙ
䍈�݂�������݂ ��ø香� �ᦙ݂� ᦙ݂� �ì䠀ڳᦙ���݂
ĉ��݂�ĉڳ��ᦙ���݂ðᦙ݂��݂�������ð爀݂
�� ��䍈݂�������݂��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ�� �ð�� �㻀�݂ð香č�݂
�݂� �㻀�݂ć香䁛�݂䁠�㻀��ĉ��݂� ��� ��ì䠀���香�
㌳ᦙ�㻀爀ڳ�爀݂ĉ�����݂���݂� �ą��݂ć香䁛�݂�香�ø�䁠�㻀��
��ð�㻀䍈���䍈�㻀�݂ðìć �ć�䠀���ᦙ�爀ᦙ香����݂㌳���爀��䁡
CARE ��爀ᦙڳᦙ��㌳香� �爀ᦙćᦙ���ø 䁟݂ڳ�ĉ����ð݂ð��香䠀���)
�čᦙ�爀݂㌳ᦙ�㻀爀����ðᦙ��ᦙ���č����ð�䁡
�� ��䍈݂��݂�������݂��ą��㌳�݂����������݂�
�݂���ć����ì䠀 ð香č�爀݂�香��Ö�㌳ᦙ݂����ڳ���ᦙą�݂㻀
ð������������㻀���݂�㻀݂�

���݂č爀݂ �����݂�㌳���爀��䁡��䍈݂��݂�� ��
������㻀݂晦 ć������ �� ą㻀݂��ڳ �炰� – �0
�香��݂�� ���) �爀��䁡��䍈݂��݂�ĉ��䍈���䍈�㻀
�݂㻀ì�݂��爀݂ �CARE) 㻀ì�爀ᦙ �㌳ᦙ݂�ðᦙ���݂ ð爀݂���
9�,�88 ą� 㻀ì�爀ᦙ �čᦙ香�ą�݂㻀ð��������㌳���爀��䁡
CARE č香��ì�
�� čᦙ݂��݂㻀ì�݂��爀݂ ð爀݂��� �,9�8 ą�
� �݂ĉ���爀݂ĉ�����݂ڳ��爀݂ĉ�����݂���݂� ð爀݂���
48,�7 ą�
�� �爀ᦙ�čᦙ香����������݂ðìć �����݂�ĉć��䁡�݂�䍈
���,���㻀爀������,��� ����䍈� ,��� ć�㻀� ���) ð爀݂���
4�8 ą�
4� �݂��ᦙ�݂䍈��ą݂��䁡čᦙ݂݂�ڳ��� ð爀݂��� �8,�7�
ą�

�� �݂č爀݂�����݂ć香��݂����ø ą�ڳᦙ��㻀ì�݂
ć�ð݂晦݂č爀݂�����݂��香䠀��݂ڳ��㻀����晦�䁡�ì䠀㻀ì��爀�
���݂��ą��ą香č �č��îć݂����݂���䠀� ���č����䠀��
ą�݂㻀����ð݂�ą��ą香��爀ᦙ�䍈ì��݂� �Ö䠀�ð��������č��
�݂�䍈香�ą㻀 ĉ���݂ðð�㻀ìą爀݂�݂㻀ð݂�䍈香�ą㻀�čᦙ

��������݂ć香��݂����ø㌳���㻀݂ð�香晦�䁡
㻀ì㌳香ڳ����ĉ�����ì�݂ ��čð��݂�ðᦙč���ć���ðڳ
㌳��ą晦�����㻀�݂�ć�䠀�ć�ð݂晦݂����ðî香��݂ć香�
�݂����ø ���݂��㌳ᦙ㻀��č �쳌ðð��香� 㻀ì�݂ć�ð݂晦݂
�香���ø�č�č㌳݂č�ì䠀㌳�ć香��݂����ø���݂��ᦙ��  ą香��
ą�� �݂ć�ð݂晦݂��ð香��ą晦��爀݂�݂��ć�䠀�ć�ð݂晦݂
����ðî香��݂ć香��݂����ø ��ð爀݂����ð爀݂ ĉ���݂
ć�ð݂晦݂����ðî香��݂ć香��݂����ø ��ð香��ą晦����
�㻀�݂� �Ö䠀�㻀ì����香č������ڳ���㻀 ����
���݂�����㻀�݂ ĉ��㻀ì������݂��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ����
������݂�ڳ���㻀 �čᦙĉ�� �㻀ą�㻀��ćڳ���㻀
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ą�ᦙ㻀ą��䍈����ĉ���䍈ì�݂ć 䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ð
ĉ���ð݂ڳ� 䍈爀݂�香��݂��香��݂䍈爀�䍈�č �㻀䍈��䍈��ąčì
ć���ø �㻀�݂��ą�� 䍈爀݂�香��݂������香�ĉ��
�݂��݂㻀�݂�䍈ćڳ�č �㻀�݂ć香䁛�݂䍈香�ą㻀ĉ��
ą�݂㻀㻀香䠀�ą�㌳��㻀��ø�䁡 �����䍈݂�݂晦䍈�㌳
䍈爀݂�香��݂��݂��ڳ���㻀 ĉ���爀ᦙ��ą�晦��䁛�čᦙ݂�
���㻀݂� čᦙ݂��香晦�����݂ĉ��čᦙ݂��݂ð䁟݂����݂ ����
ą晦�����㻀�݂���݂ć�ð݂晦݂ ������香���
������݂䍈���䍈݂��ć�䠀ڳ��ì�㻀�݂ą�㻀��ćڳ��
䍈爀݂�香��݂�ą�㻀��ćڳ����ĉڳ����ᦙ���ì䠀ð�č爀݂�����݂
䍈���䍈݂��爀ᦙ����݂� �݂��香���ø�č�č㌳݂č݂��č���爀݂
ą�݂㻀��č ��ąčì�ì䠀㻀ì�爀ᦙ�䍈ì��݂� ð�㻀ì�݂䍈���䍈݂��Ö�
ą�݂㻀����㌳���爀ᦙ�䍈ì��݂���݂�香�爀ᦙ䍈Ö��㻀����č�香�����㻀�
����香�㻀ìą�݂㻀��݂č�ĉ�� �݂��香���ø�č�č㌳݂č
�čᦙ香��݂�����ڳ香�ć香��݂����ø����㻀� �Ö䠀���
���č���ì� ą晦�����㻀�݂� �čᦙ��ᦙą�݂㻀䍈爀݂ą香䁟
���݂�㻀݂����݂ć�ð݂晦݂ �݂��㻀�㻀ì�݂�爀݂�䍈��
㌳ᦙ�㻀爀�č香����݂� 䁠�݂���㌳݂���݂ðڳ�ᦙ����䍈݂��݂���
�香�����ð爀݂�ć�䠀�č爀݂�����݂�݂㌳ᦙ�㻀爀��ć�䠀㻀ڳ��㻀ĉ��
�爀݂�㌳ᦙ݂䍈爀��݂��ð�㻀�����݂䍈ڳ���� č香��香�� ð�������݂
�݂č爀݂�����݂ć香��݂����ø㻀ì㌳香ڳ����ĉ��
������݂�ì䠀香č��㻀 ���݂ć�ð݂晦݂���č��
ą�݂㻀����ð݂��爀ᦙ�䍈ì��݂�ĉ��ą��ą香�㌳��
�爀ᦙ�䍈ì��݂� ��Ö䠀� ą晦�����㻀�݂� �݂ð�㻀����㻀香ڳ�
�݂��香�ć香��݂����ø�香���ø�č�č㌳݂č�݂�݂ڳ�����
㌳ᦙ�㻀爀��݂ć�ð݂晦݂ ć���݂ �爀ᦙ�䍈ì��݂��香�ą�
��݂č�ĉ݂���ڳ�����爀݂��č㌳���香���ø�č�č㌳݂č
�㻀���ᦙ��香� ���㻀ìą�݂㻀������݂䍈㻀ą���ᦙ香���øڳ����
ð�ą��爀݂��č��ø�香���ì� �ᦙ��ć�ð݂晦݂���쳌ðð香���䠀ڳ
����� �ð�� ����݂�����݂��ì䠀ć香��݂�香�㌳���香��
䍈��䁠�݂� ���݂䍈���݂�ð��香�����݂�䍈��䁠�݂� �݂
ðč�ðᦙ��ì���݂ ĉ�����݂č爀݂�����݂䍈㻀݂�î香��䁡����
�㌳ᦙ݂䍈爀�������݂ć香��݂����ø �ᦙڳ����

��������ڳ���㻀��㻀�香�䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ð
ĉ���ð݂ڳ� ą��Ö�ø݂����݂�����香݂��ڳð䁟݂
� �č��爀݂��č��香���晦�䁡ĉ��㌳香݂�����ڳ����
���香݂��ڳð䁟݂� �ć�䠀���ᦙ���݂䍈�爀ᦙćᦙ���ø䍈݂㻀݂���爀�

�݂ڳ�ð䍈������݂�����香݂��ڳð䁟݂���爀���
ą�݂㻀香���čð��㌳���������ì�����香݂��ڳð䁟݂�
䍈爀݂�香��݂ڳ�爀݂�ðĉ���ð݂ڳ� �Ö䠀��㻀��čᦙ��爀����爀݂�݂ð��ᦙ݂�ì䠀
㌳���㻀݂ð�香晦�䁡 ĉ���쳌ðð��香�䍈爀݂�香��݂���ð�݂
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��䍈香�ą㻀 ĉ��䍈݂㻀݂�������݂ðìćڳ�����čᦙ �Ö䠀�ð�
�爀݂��ᦙ���݂䍈�爀ᦙćᦙ���ø���爀݂��č��爀݂�č��

���㻀香���䠀���ì���č爀݂�����݂ĉ�ᦙڳ�� ㌳晦��ì���爀�
����݂��݂���݂�ć�݂ð�香䁟䁟香ڳ����香݂��ڳð䁟݂�
ć��� ��� ĉڳ����݂��݂ڳ��㻀 �݂������晦ì�㻀�䠀�㻀ìą爀݂
ć�ć݂�ø݂�Ö��ì䠀䍈�č��ᦙð爀݂ą�� �㻀݂ð�香晦�䁡ð�㻀ì�݂
�香��Ö����香ڳ��爀ᦙڳᦙ��݂ð�香晦�䁡���݂�㌳ᦙ�㻀爀��爀ᦙڳᦙ��㌳香�
㌳���㻀݂ð�香晦�䁡 �Ö䠀݂ڳ�������㻀ć�݂ð�香䁟䁟香ڳ�
݂ð�香晦�䁡 ć��� ��0 ĉ��㻀ì��ᦙ݂�ì䠀���݂ڳ�ð䍈��
���香݂��ڳڳᦙ����øð爀݂ą�� �ć�䠀�������݂ć�ð݂晦݂
䍈�݂��ąą��㌳ᦙ݂香ڳ�爀݂ĉ�����݂��݂�㻀��� �ì��香����
���ì��㌳ᦙ��爀݂��č�݂䍈�݂䍈�����䁟�ð������ᦙ��݂
ᦙ����øڳᦙ���ą�����ą�㻀ìą爀݂ć�ć݂�ø݂ąčì�Ö��ì䠀䍈�č��ᦙڳ
ð爀݂ą��㻀݂ĉ�ᦙ��㻀��ᦙ�����݂ � �� î��香�� �݂�ð�
ć�ð݂晦݂ĉ���݂��݂�����香݂��ڳڳᦙ����øð爀݂ą��
ðÖ�ą��Ö�ø݂ĉ���݂���㻀�香�������݂��ì䠀��ì䠀��㌳ᦙ��
�݂�� 䍈爀݂�香��݂���ð�݂�ڳ���㻀���݂�����香݂��ڳ
����ᦙ����øð爀݂ą������݂ć�ð݂晦݂�݂�ðᦙ�݂�ᦙ݂�㻀ڳ
����݂����ø�㻀
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