บทความทางวิชาการ

การวางระบบคดีสาคัญ (เป็นข่าว) ในงานสืบเสาะและพินิจ
โดย นางนงเยาว์ เขียวสอาด
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
กองพัฒนาการคุมประพฤติ

1. สาระสาคัญ
ปัจจุบันภารกิจงานคุมประพฤติภายใต้การพัฒนาของระบบกฎหมายและภารกิจการคืนคนดีสู่สังคม
ที่รับ ช่วงต่อ จากกรมราชทัณ ฑ์ ท าให้ ผู้ รับ บริการ (ผู้ กระทาผิ ด) ขยายกลุ่ มเพิ่ มมากขึ้น จากเดิม ที่ เป็น กลุ่ ม
ผู้กระทาผิดไม่ร้ายแรง ได้แก่ ผู้ที่ประมาทพลั้งเผลอ หรือกระทาโดยความจาเป็น เป็นมีกลุ่มผู้กระทาผิดร้ายแรง
อาจถึงขั้นเป็นกลุ่มผู้กรทาผิด อุกฉกรรจ์ (Felony) อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร มีความทันสมัย
ทาให้ มี การกระจายข่าวอย่ างรวดเร็ว และเข้าถึงประชาชน ดั งนั้นเมื่อคดีที่เป็น คดีส าคัญ หรือ คดีที่เป็ นข่าว
ถูกสั่งจากผู้มีอานาจเข้าสู่กระบวนงานสืบเสาะและพินิจ และอยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ
ซึ่งบางคดีมีกระบวนการขั้นตอนที่ซับซ้อนตามประเภทลักษณะคดี ประกอบกับการถูกจับตามองจากสังคม
ความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีมีการกระจายข่าวไปอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เป็นความจริงและไม่เป็นความจริง
ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้เคยเกิดผลกระทบด้านลบ รวมทั้งอาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่ อขั้นตอนงานสืบเสาะและพินิจ
จึ งเป็ นความเสี่ ยงต่ อการบรรลุ ภ ารกิ จขององค์ กร และการด าเนิ นการในสถานการณ์ เช่ นนี้ หน่ วยงานต่ างๆ
ในกระบวนการยุติธรรม เข่น อัยการ ราชทัณฑ์ เป็นต้น มีการวางระบบการทาคดีสาคัญ ส่วนกรณีศาลพบการจัดการ
ในขั้นตอนการให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในรูปของจดหมายข่าว โดยมีความมุ่งหมายวิธีการป้องกันและลดผลกระทบด้านลบ
ต่อหน่วยงาน และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพของงาน ขณะเดียวกันมีการดาเนินการที่กระชับ รัดกุม และอย่างไม่ชักช้า
สามารถตอบคาถามของสังคมได้อย่างโปร่งใส อันเป็นการสร้างความเชื่อถือต่อการอานวยความยุติธรรม ซึ่งหากมีการ
วางระบบคดีสาคัญในงานสืบเสาะและพินิจ จะสามารถลดและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้
2. คาสาคัญ
คดีสาคัญ คดีที่เป็นข่าว การสืบเสาะและพินิจ ความเสี่ยง
3. บทนา
ในรอบระยะเวลาประมาณ ๕ ปีที่ผ่านมา ผู้มีอานาจมีคาสั่งให้ พนักงานคุมประพฤติดาเนิ นการ
ในภารกิจงานคดีทุกประเภท รวมถึงการสืบเสาะและพินิจและคดีดังกล่าวเป็นข่าวในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
ซึ่งกองพัฒ นาการคุมประพฤติมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากการรายงานของสานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
เพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติ ทางไลน์กลุ่มผู้บริหารและการรายงานทางโทรศัพท์ รวมทั้งการรายงาน
เป็นหนังสือภายหลังโดยเป็นการรายงาน รวมทุกภารกิจ ได้แก่ การสืบเสาะและพินิจ มาตรา ๕๖ ป.อาญา
การสืบเสาะข้อเท็จจริงพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ การควบคุมและสอดส่อง มาตรา ๕๖ ป.อาญา เด็กและเยาวชน
และพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้กรมคุมประพฤติเลยมีหนังสือแจ้งเวียนไปยัง
หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยฉบับล่าสุดคือ หนังสือที่ ยธ ๐๓๑๒/ว ๗๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่อง ข้อสั่งการกรณีการรายงานคดีบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคดีที่น่าสนใจของสาธารณชน เพื่อให้ผู้อานวยการ
สานักงานคุมประพฤติ รายงานข้อเท็จจริงให้อธิบดีกรมคุมประพฤติทราบ ในขั้นตอนก่อนคดีเข้าสู่กระบวนงาน
คุม ประพฤติ และในระหว่างการด าเนิ น การด้ ว ยวัต ถุป ระสงค์ ห ลั ก คือ เพื่ อ การเตรียมข้อ มู ล ประกอบการ
วิเคราะห์ และกระบวนการตามแนววิชาชีพ ได้แก่ ระยะเวลาดาเนิ นการ สิทธิและหน้าที่ของจาเลยเมื่อเข้าสู่
กระบวนการและอื่นๆ เมื่อต้องชี้แจงหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ให้ทราบกระบวนการและวิธีการปฏิบัติ
ต่อจาเลย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในคดีที่เหมาะสมและถูกต้อง



บทความนี้เป็นผู้เขียนจัดทาขึ้นโดยอิสระไม่ผูกพันใดกับกรมคุมประพฤติ
ห้ามคัดลอก ดัดแปลงเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2587

-2ส าหรั บ การรายงานระหว่างการสื บ เสาะและพิ นิ จ ในคดี ส าคั ญ (เป็ น ข่ าว) ของส านั ก งานคุ ม
ประพฤติ ไม่ป รากฏว่ามีรูป แบบการรายงานที่ชัดเจน บางส านั กงานฯมีการรายงาน บางส านั กงานฯไม่ได้
รายงาน รวมทั้งกรณีรายงาน มีความแตกต่างกัน พนักงานคุมประพฤติบางรายมีการจัดทาแผนการสืบเสาะ
อย่างละเอียด เช่น คดีลูกโหน่ง (ดารานักแสดงตลก โดยจาเลยเป็นบุตรชายในคดีขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้
ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุ รี เป็นต้น ส่วนในการดาเนินการ
ของกองพัฒนาการคุมประพฤติ มีการรวบรวมรายงานและจัดทารายงานสรุปคดีสาคัญ (รวมทุกประเภทคดี)
ประจาเดือนรายงานต่ออธิบดีกรมคุมประพฤติ
การดาเนินการคดีสาคัญ (เป็นข่าว) ในคดีสืบเสาะและพินิจ มีปัจจัยและองค์ประกอบที่ซับซ้อน
ในหลายประการ ได้แก่
๑. ประเภทของผู้กระทาผิด ซึ่งแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่
๑.๑ กลุม่ จาเลยทีท่ าผิดไม่ร้ายแรง ได้แก่ ประมาทพลั้งเผลอ
๑.2 กลุม่ นักโทษในคดีสืบเสาะพักการลงโทษ ลดวันต้องโทษ ทาผิดร้ายแรง
1.3 จาเลยที่ศาลสั่งสืบเสาะตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ กรณี ที่ไม่
จากัดอัตราโทษสูงสุด เช่น ความผิดต่อผู้อื่น เป็นต้น ซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง
๒. พฤติการณ์กระทาผิดมีผลกระทบทางลบต่อสังคมในวงกว้าง
3. กระแสความต้องการของสังคม รวมทั้งการชี้นาของสื่อมวลชน
4. ลักษณะเฉพาะตัวบางอย่างของผู้กระทาผิด เช่น มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนบรรทัดฐานของสังคม
ไปจนถึงเป็นนักเลงอันธพาล เป็นผู้ที่ชอบใช้อภิสิทธิ์ในสังคม หรือผู้ที่เป็นคนมีชื่อเสียงบางคนที่อาศัยการถูก
ดาเนินคดีเป็นการเพิ่มความ “ดัง” ให้ตัวเอง เป็นต้น
การดาเนินการ "คดีสาคัญ (เป็นข่าว)" ของสานักงานคุมประพฤติที่ประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น
เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการดาเนินคดีทั่วไป ทั้งนี้ การดาเนินการที่รายรื่นให้จาเลยเข้าใจและให้ ความร่วมมือ
กับ พนั กงานคุมประพฤติ จะส่งผลต่อการดาเนินการในงานควบคุมและสอดส่ องได้ โดยพบว่า "คดีส าคัญ "
บางคดีเกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ระหว่างการคุมความประพฤติ เช่นคดี "ผู้พันตึ๋ง" ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการ
ลงโทษที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขการออกนอกเขตพื้นที่ การไปกระทาผิดขึ้นใหม่ และต่อมามีการฟ้ องร้องผู้อานวยการ
สานักงานฯ คดี "แพรวา" ที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทางานบริการสังคม และมีการโต้แย้ง
กันในศาลเช่นกัน ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้หน่วยงานต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ คนและเวลาที่ ต้องพิสูจน์
ให้สังคมเห็นถึงการทางานที่ยึดหลักกฎหมายและความชอบธรรม
จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าการดาเนินการคดีสาคัญ (เป็นข่าว) เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของ
องค์กรต่อการบรรลุภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนในภาพรวม รวมทั้งความเชื่อมั่นของสังคม
ที่มีต่อการทางานของกรมคุมประพฤติ
4. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาเสนอการวางระบบการทางานเกี่ยวกับคดีสาคัญในงานสืบเสาะและพินิจ ทั้งในความ
รับผิ ดชอบของส านั กงานคุมประพฤติ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องในส่ วนกลาง ให้ มี ความชัดเจนและสอดรับกั น
และลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็น
๒. เพื่อการลดและป้ องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์ก รในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
รวมทั้งการจะมีผลต่อเนื่องไปยังการควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิดในคดีสาคัญ (เป็นข่าว)
๓. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่องานคุมประพฤติ
4. จาเลยและผู้เกี่ยวข้องในคดีได้รับบริการ

-35. นิยาม
"คดี ส าคั ญ (เป็ น ข่ า ว)" หมายถึ ง คดี ที่ มี ก ารเผยแพร่ ท างสื่ อ มวลชนและสื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า ง
หลากหลายและต่อเนื่องประชาชนให้ความสนใจ ซึ่ง มีผลกระทบต่อการบรรลุภารกิจงานคุมประพฤติและมี
ความอ่อนไหวต่อความเชื่อมั่นของประชาชน โดยศาลหรือผู้มีอานาจมีคาสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดาเนินการ
สืบเสาะและพินิจ ซึง่ คดีมีลักษณะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ
๑. ผู้เสียหายในคดีเป็ นบุ คคลสาคัญ ระดับสูงของประเทศ ทั้งในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
สถาบันการเมือง
๒. จาเลยเป็นผู้มีชื่อเสียง (Welkhown) เช่น ดารา นักร้อง เป็นต้น ตลอดจนผู้มีอิทธิพลในทางผิด
กฎหมาย เช่น “เจ้าพ่อ” “เสธ” เป็นต้น
๓. ปรากฏข่าว (News) ต่อสาธารณะชน ทั้งทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์
๔. สภาพความผิด พฤติการณ์แห่ งคดีและความเสียหาย มี ผลกระทบต่อสังคมทั่วไป ไปจนถึง
ระดับกระทบต่อสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒. สถาบันการปกครองในรูปแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๓. สถาบันศาสนา ๔. สถาบันตุลาการ และผลกระทบต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๕. สภาพความผิด พฤติก ารณ์แห่ งคดีและความเสียหายมีความซับซ้อนและมีผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมทั้งคดีที่ผู้กระทาผิดเป็นและเคยเป็นผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
๖. บุคลากรกรมคุมประพฤติเป็นผู้กระทาผิดกฎหมายอาญา ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
๖. ขอบเขต
การวางระบบคดีสาคัญ (เป็นข่าว) ในงานสืบเสาะและพินิจ ประกอบด้วยสาระขั้นตอน 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การศึกษา
1.๑ หลักการและแนวคิด กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สถานการณ์
ส่วนที่ 2 การวางระบบ
2.๑ รูปแบบการบริหารจัดการ การมอบหมายหน้าที่ของสานักงานคุมประพฤติ
2.๒ ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
2.๓ ขั้นตอนการรับคดี
2.๔ การรายงาน
2.๕ ข้อควรระวัง และ
2.๖ ภาคผนวก
ส่วนที่ 1 การศึกษา หลักการ และแนวคิด กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สถานการณ์
หลักการ แนวคิด
ความเสี่ยง (Risk) คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่มีพึงประสงค์หรือการกระทาใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตและมีผลระทบหรือทาให้ การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร
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องค์กรลดมูล เหตุของแต่ ล ะโอกาสที่ จ ะเกิดความเสี ยหาย ให้ ระดับ ของความเสี ยหายและขนาดของความ
เสี ย หายที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ ในระดับที่ องค์กรยอมรับ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยคานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสาคัญ
ความเสี่ยงจาแนกได้เป็น ๔ ลักษณะดังนี้
๑) ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์
๒) ความเสี่ยงทางด้านการเงิน
๓) ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน
๔) ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและข้อกาหนดผูกพันธ์องค์กร
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง โดยการ
ประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัย มี ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ย งลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ ความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีดังนี้
๑. การยอมรับความเสี่ยง เนื่องจากไม่คุ้มค่าที่จะจัดการควบคุมป้องกันความเสี่ยง ลด/ควบคุม/
ปรับปรุง ระบบ ออกแบบการทางานใหม่
๒. โอกาสทีจ่ ะเกิดหรือลดผลกระทบอยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้
๓. การกระจายความเสี่ย ง หรือการโอนความเสี่ยงเป็นการกระจายถ่ายโอนให้ ผู้อื่น ช่วยแบ่ง
ความรับผิดชอบ
๔. เลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจัดการความเสี่ยงในระดับที่สู งมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้
จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการกิจกรรมนี้
การควบคุม
๑. เพื่อป้องกัน
๒. เพื่อให้ตรวจพบ
๓. โดยการชี้แนะ (Directive Control)
๔. เพื่อแก้ไข เพื่อควบคุม เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดได้ถูกต้องไม่ให้เกิดอีก
๘. กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
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(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559) ม. 56 ผู้ใดกระทาผิดซึ่งมีโทษจาคุก
หรือปรับ และในคดีพ้นศาลจะลงโทษจาคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือลงโทษปรับ
ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น
(1) ไม่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน หรือ
(2) เคยรับ โทษจาคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระทาผิดโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
(3) เคยรั บ โทษจ าคุ กมาก่ อนแต่ พ้ น โทษจาคุ กมาแล้ ว เกิน กว่าห้ าปี แล้ ว มากระท าผิ ด อี ก
โดยความผิดในครั้งหลัง เป็นความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และเมื่อศาลได้คานึงถึงอายุ ประวัติ ความผิด สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต
นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้าย
ที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกาหนดโทษ หรือกาหนด
โทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็ นโทษจาคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้กลั บตัว
ภายในระยะเวลาที่ ศ าลจะได้ก าหนด แต่ ต้ องไม่เกิด ห้ าปี นั บ แต่ วัน ที่ ศ าลพิ พ ากษา โดยจะก าหนดเงื่อ นไข
เพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้
- พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
หมวด 2 อานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรา 14 ให้ พ นั กงานคุม ประพฤติ มีอ านาจหน้ าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ตินี้ และกฎหมายอื่ น
และโดยเฉพาะให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) การสื บ เสาะและพิ นิ จ เกี่ ย วกั บ อายุ ประวัติ ความประพฤติ สติ ปั ญ ญา การศึ กษาอบรม
สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิดและเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ
รวมทั้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและจัดทารายงาน
ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเองและวิธีการคุมประพฤติ
หมวด 4 อานาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
มาตรา 30 ศาลมีอานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดาเนินการสืบเสาะและพินิจ เกี่ยวกับอายุ
ประวั ติ ความประพฤติ สติ ปั ญ ญา การศึ ก ษาอบรม สุ ข ภาพ ภาวะแห่ ง จิ ต นิ สั ย อาชี พ สิ่ ง แวดล้ อ ม
สภาพความผิด การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอื่นอันควรปรานี และเรื่องอื่นใด
เกี่ยวกับ จาเลย แล้ วทารายงานและความเห็ นให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการกาหนดโทษได้
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เรียกพนักงานคุมประพฤติหรือจาเลยมาสอบถาม หรือส่งให้พนักงานคุมประพฤติดาเนินการสืบเสาะและพินิจ
เพิ่มเติมได้
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“การสื บ เสาะและพินิ จ ” หมายความว่า ผู้ ต้องหา จาเลย นักโทษเด็ดขาดหรือบุคคลอื่น ซึ่งมี
กฎหมายกาหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ
“พนักงานคุมประพฤติ” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ทาหน้าที่
การวิเคราะห์
คดีส าคัญ (เป็ น ข่าว) ที่ เป็ นคดี สื บเสาะและพิ นิ จ ด้ว ยเหตุปั จจัยของการจับ ตามองของสั งคม
มี การกล่ าวกั น ว่ าความต้ องการและความคาดหวั งของประชาชนในเรื่อ งการบริก ารสาธารณะเป็ น สิ่ งที่ มี
ความส าคัญ โดยประชาชนส่ว นใหญ่ ย อมรับความเสี่ ยงได้น้อยในเรื่องเกี่ ยวกับความปลอดภัย และภายใต้
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและยากต่อการควบคุม นอกจากนี้โครงสร้างของระบบราชการ มีการ
กาหนดนโยบาย รวมทั้งการตัดสินใจโดยส่วนกลาง และสานักงานคุมประพฤติเป็นหน่วยปฏิบัติ มีกระบวนการ
ทางานเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจะเห็น ได้ว่าโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่แน่นอนได้ ในกรณีระบบการแสวงหาข้อเท็จจริงและการคัดกรองผู้กระทาผิดที่หย่อนประสิทธิภาพ อาจจะ
นามาซึ่งความเสี่ยงของสังคมในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่กับการที่ประชาชนขาดความ
เชื่ อ มั่ น ต่ อ ระบบการแก้ ไขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท าผิ ด ในชุ ม ชน เนื่ อ งจากระดั บ ของความเสี่ ย ง (Degree of Risk)
ที่เกิดจากการสืบเสาะและพินิจคดีสาคัญ มีโอกาสทุกระดับความเสี่ยง
ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงควรมีการบริหารควบคุมความเสี่ยงด้วยการยอมรับความเสี่ยงและให้มี
การกระจายความเสี่ยง ถ่ายโอน และแบ่งความรับผิดชอบ รวมทั้งในขณะเดียวกัน กองพัฒนาการคุมประพฤติ
มีบทบาทในการให้คาปรึกษาแนะนา รวมทั้งวางระบบปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ เช่น การแสวงหาข้อมูลและการเสนอความเห็นขาดความเป็นวิชาชีพ เนื่องจาก
การครอบงาของสื่อมวลชนหรือไม่ เช่น ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษออกนอกพื้นที่ ไปกระทาผิดซ้าอัน
เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการพักการลงโทษหรือกรณีการทางานบริการสังคมไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กาหนดว่าการบริหารราชการจะต้องบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับความ
เสี่ยง คือ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
๔) การวางระบบคดีสาคัญในงานสืบเสาะและพินิจ
๔.๑ รูปแบบการบริหารจัดการและการมอบหมายหน้าที่ โดยกาหนดให้สานักงานคุมประพฤติ
จัดทาคาสั่งคณะทางาน เพื่อกากับดูแล โดยมีผู้อานวยการสานักงานฯเป็นประธานคณะทางาน หัวหน้ากลุ่มงาน
สื บ เสาะและพิ นิ จ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ อ าวุ โ ส เป็ น คณะท างาน และพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ๒ ราย
เป็ น คณะท างานและเลขานุ ก าร หากเป็ น ส านั ก งานฯขนาดใหญ่ ให้ เพิ่ ม คณะท างานตามความเหมาะสม
เพื่อทาหน้ าที่ วางแผน กากับ ดูแล ในรูป แบบการประชุมคดี (Case Conference) และรายงาน ตลอดจน
การดาเนินการอื่นๆใด

-7๔.๒ การจัดทาผังกระบวนงาน เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกั น โดยกาหนดกระบวนการ
ขั้นตอนหลัก ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ก. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข. การรับคดี และ ค. การสืบเสาะและพินิจ
และการเขี ย นรายงานเสนอศาลหรื อ ผู้ มี อ านาจ โดยมี ก ารรายงานคดี ส าคั ญ มายั งอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
ทางโทรศัพท์ และผู้อานวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นหนังสือภายในระยะเวลา
สาหรับแนวปฏิบัติ ในขั้นตอนหลัก (ข้อ ๔.๒) มีรายละเอียดดังนี้คือ
ก. การรวบรวมข้อมูลข่าวสารก่อนรับคดีจากสื่อสารมวลชน สื่อออนไลน์และแหล่งข้อมูลต่างๆ
รวมทั้งจากข้อมูลคดีเก่า (หากกระทาผิดซ้า) เพื่อประกอบการรายงานต่ออธิบดี และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการ
ประเมินแนวโน้มความเสี่ยงจากการกระทาผิดซ้า และอื่นๆ เป็นลาดับแรกทีพ่ นักงานคุมประพฤติควรรับทราบ
ข. การรับคดี การมอบหมายหน้าที่ในคดีสาคัญอาจมอบหมายให้พนักงานคุมประพฤติ อาวุโส
เช่น ในกรณี ผู้ เกี่ย วข้องในคดีเป็ น บุ คคลชั้นน า พนั กงานคุมประพฤติอาวุ โส รับ ผิ ดชอบในการสอบปากคา
การชี้แจงเงื่อนไขตลอดจนการรับ รายงานตัว โดยคานึงถึงบริบทวัฒ นธรรมไทยแต่ให้ คงไว้ซึ่งความเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมาย
ค. การสืบเสาะและพินิจ ให้ดาเนินการตามปกติแต่ให้มีความระมัดระวังรอบคอบ ขั้นตอนการ
สอดส่อง มีการวางแผนที่ดีโดยการประชุมคดี แผนการแก้ไขฟื้นฟูฯ เช่นเดียวกับวิธีปฏิบัติในคดีปกติ
2. ข้อควรระวัง
1. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข่าว โดยเฉพาะข่าวที่มีการชี้นา ตัดสินล่วงหน้า
2. ความน่าเชื่อถือของพนักงานคุมประพฤติ โดยเฉพาะความเป็นกลาง การยึดมั่นในจรรยาบรรณ
ตลอดจนบุคลิกภาพ การแต่งกาย และการวางตัว
3. การให้ข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีที่เป็นประเด็นอ่อนไหว หรือมีความซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงคาถาม
ล้วงลึกของผู้สื่อข่าว ควรให้ข่าวทางจดหมายข่าว (Letterpress) (สานักงานควรหารือมายังส่วนกลาง)
4. การรายงานต่ออธิบดี และการดาเนินการต่างๆ ต้องฉับไว ตอบสนองต่อความต้องการใคร่รู้
ของสังคม
5. บุคลากรในสานักงานฯทุกระดับ จะต้องวางตัวเป็นกลางและระวังกริยาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
งดเว้นการถ่ายรูป ถ่ายรูปเซลฟี่กับจาเลยหรือผู้เกี่ยวข้องในคดีดารา นักร้อง นักกีฬา และบุคคลมีชื่อเสียงอื่น)
อนึ่ง ควรทาความเข้าใจกับจาเลยและครอบครัวที่ต้องการบรรพชาอุปสมบทเพื่อเป็นศิริมงคลหลัง
พ้นจากคุก (การสืบเสาะพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ) ไม่สามารถทาได้ภายใต้มติมหาเถรสมาคม (ม.ส. ครั้งที่
4/2543 และ ม.ส. ครั้งที่ 28/2560 เพื่อป้องกันและคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงด้วยการ
คัดกรองผู้สืบทอดศาสนาพระพุทธศาสนา
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของสังคม ชุมชน ภายใต้ภ ารกิจ “คืน คนดี ” ซึ่งหากมีการวางระบบในงานสืบเสาะและพินิจคดีสาคัญ
(เป็นข่าว) จะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นได้น้อยที่สุด และขณะเดียวกัน
คดีสาคัญเป็นโอกาสที่กรมคุมประพฤติ สามารถใช้เป็นช่องทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร
โดยการมีระบบงานเป็นเครื่องมือ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคม พนักงานคุมประพฤติมีความเป็นวิชาชีพ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในหน้าที่อันสาคัญทัดเทียมกับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

-8ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความราบรื่ น ต่ อ ทุ ก ฝ่ า ย กรมคุ ม ประพฤติ ค วรมี ก าร
ดาเนินการ ดังนี้
1. การมอบหมายหน้ า ที่ แก่ ผู้ เชี่ย วชาญพิ เศษเฉพาะด้ า นการสื บ เสาะและพิ นิ จ เป็ น ผู้ ใ ห้
คาปรึกษา แนะนาแก่สานักงานฯ
2. ให้กองพัฒนาการคุมประพฤติติดตามการดาเนินการคดีสาคัญเป็นระยะ เพื่อศึกษาจุดอ่อน
จุดแข็งและการพัฒนาระบบ
3. การกาหนดมีกระบวนการ ขั้น ตอน การดาเนินการด้านคดี กรณี คดีสาคัญ ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติทุกภารกิจ
4. ควรมีการจัดทาหลักสูตรหัวข้อ ข้อควรทราบสาหรับทนายความเมื่อติดต่อกับสานักงาน
คุ ม ประพฤติ กรณี คดี ส าคั ญ โดยการประสานกั บ คณ ะกรรมการทนายความประจ าศาลในการ
ขอประชาสัมพันธ์ชี้แจงแก่ทนายความ เนื่องจากในคดีสาคัญทนายความมีบทบาทต่อลูกความค่อนข้างสูง
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- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร/kmscperu. Httns//kmscperu.wordpress.com
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