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สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

บทที่ 1
ความสําคัญและที่มาของปัญหา
1. ความสําคัญและที่มาของปัญหา
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม กิ จ การและการดํ า เนิ น งานคุ ม ประพฤติ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ใ หญ่ โ ดยจะ
ดําเนินการในการให้การแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ป้องกันอาชญากรรม
ส่งเสริมสนับ สนุนการศึกษาวิ จัย เหล่านี้เป็นต้น โดยมูล นิธิฯได้ใ ห้การสนับสนุนด้านการเงิน แก่กรมคุม
ประพฤติ เพื่อนํามาใช้ในการสงเคราะห์จําเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์เพื่อใช้ประกันตัวระหว่างการสืบเสาะและ
พินิจ โดยมูลนิธิฯได้มอบเงินจํานวน 2 ล้านกว่าบาท เพื่อใช้ในการดําเนินการดังกล่าว กรมคุมประพฤติจึงได้
กําหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือโดยกําหนดให้ความช่วยเหลือแก่จําเลยที่ยากจน และญาติไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือนําหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ ซึ่งการสงเคราะห์ดังกล่าว จะทําให้จําเลยไม่ต้องถูกต้องขัง
และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและทํางานหรือเรียนได้อย่างปกติระหว่างการพิจารณาคดี
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
น้อยมาก โดยในปี 2548 มีการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลยเพียง 3 ราย และลดลงมาเหลือเพียง ปีละ 2 ราย
ในปี 2549 และเหลือเพียงปีละ 1 ราย ตั้งแต่ปี 2550-2552 โดยที่เงินหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวในแต่ละ
สํ า นั ก งานมี ป ระมาณแห่ ง ละ 20,000 – 120,000 บาท รวมเงิ น หลั ก ทรั พ ย์ ทั่ ว ประเทศ มี ป ระมาณ
2,516,728.62 บาท 1
แม้ว่า การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ จะมีการดําเนินการ
น้อยมากในแต่ละปี แต่เนื่องจากการให้การสงเคราะห์ด้านนี้ ยังมีความจําเป็นอยู่ เพราะยังมีจําเลยที่ยากจน
อยู่เป็นจํานวนมาก และการช่วยเหลือการประกันตัวจะช่วยให้จําเลย ซึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินว่ากระทําผิด ได้มี
โอกาสใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยไม่ต้องรับความลําบากจากการต้องขัง เป็นการช่วยเหลือตรงกับเจตนารมณ์
ของมูลนิธิในการช่วยเหลือผู้กระทําผิด ดังนั้น เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยดําเนินการไป
ได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จึงควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
จําเลยในระหว่างสืบเสาะและพินิจที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ และหาวิธีการ แนวทางการแก้ไข
และพั ฒ นาแนวทางการสงเคราะห์ ใ ห้ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้งพิจ ารณาถึ งความเป็น ไปได้ใ นการให้ ก าร
สงเคราะห์กับผู้กระทําผิดกลุ่มอื่นซึ่งอาจมีความต้องการและความจําเป็นในการรับการสงเคราะห์ เช่น ผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัด เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาหาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ในระหว่างสืบเสาะและพินิจทีด่ ําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
2.2 เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ในระบบบังคับบําบัด
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3. ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ ที่
ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ โดยจะทําการศึกษาจากพนักงานคุมประพฤติและจําเลยที่ศาลมีคําสั่ง
ให้สืบเสาะและพินิจในปี พ.ศ. 2552
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย หมายถึง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ที่
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด สําหรับจําเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์เพื่อใช้
ประกันตัวระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
4.2 จําเลย หมายถึง ผู้กระทําผิดที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยรับโทษจําคุก หรือรับโทษ
จําคุกในความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และศาลมีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
สืบเสาะและพินิจ
5. ประโยชน์ของการวิจัย
5.1 เพื่อให้การสงเคราะห์จําเลยระหว่างการสืบเสาะและพินิจเกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของ
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและ สงเคราะห์ผู้กระทําผิดมากที่สุด
5.2 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนางานสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
5.3 เพื่อขยายขอบเขตและแนวทางการช่วยเหลือผู้กระทําผิดด้านการการประกันตัว
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยระหว่าง
การสืบเสาะและพินิจ” โดยมุ่งศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ แสวงหาแนวทางพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ตลอดจนขยายขอบเขตและแนวทางการช่วยเหลือผู้กระทําผิดด้านการประกันตั ว ทั้งนี้เพื่อให้ การวิจัย
ดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานวิจัยครั้งนี้จึงทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้กระทํา
ผิด ได้แก่





ที่มาของการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่กรมคุมประพฤติดําเนินการ
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
การสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

1. ที่มาของการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดทีก่ รมคุมประพฤติดําเนินการ
นับตั้งแต่งานคุมประพฤติได้เริ่มดําเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา ปัญหาที่พบในเบื้องต้นใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความยากจน การขาดอุปกรณ์พื้นฐานในการดํารงชีวิต
หรือค่ารักษาพยาบาลเมื่อเวลาเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนการบริการต่างๆ
เหล่านี้จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานในภาคเอกชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2544 ถึงปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานสงเคราะห์ผู้กระทําผิดในงานคุมประพฤติ จึงได้
อนุมัติเงินงบประมาณเพื่อการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่มีฐานะยากจนและขัดสนขึ้น
ดังนั้ น งานสงเคราะห์ ผู้ กระทํ าผิดจึงได้มีบทบาทและเป็นภารกิ จที่ สํ าคั ญ ส่ วนหนึ่ งของกรมคุ ม
ประพฤติ โดยถือได้ว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการส่งเสริมการแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทําผิดให้กลั บตนเป็นพลเมืองดี
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังจากการคุมประพฤติหรือผู้กระทําผิดภายหลังปล่อยจากกรม
ราชทัณฑ์ (After Care) โดยครอบคลุมตั้งแต่ผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ผู้พ้นจากการทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับ
พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และเด็กเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคํา
พิพากษา ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในกําหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจากการคุมความประพฤติพ้นจาก
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ้นจากการทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับพ้นโทษ และพ้นจากการ
ฝึกอบรม
กระบวนการสงเคราะห์ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ของกรมคุ ม ประพฤติ ทั้ ง หมดแล้ ว จึ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง
กลุ่มเป้าหมายตั้ งแต่จํ าเลยที่ศาลมี คําสั่ งให้สืบเสาะและพินิจ ผู้ ถูกคุมความประพฤติทั้ งที่ เป็นเด็กและ
เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และผู้อยู่
ระหว่างการทํางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
3

การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ

การสงเคราะห์ของกรมคุมประพฤตินั้นมีการให้การสงเคราะห์ในหลายประเภท ได้แก่ การให้
การศึกษา การส่งเสริมด้านการหางาน การฝึกอาชีพ การสงเคราะห์ค่าอาหาร การสงเคราะห์ค่าพาหนะ
การสงเคราะห์ค่ายังชีพ การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลทั้งทางกายและจิต นอกจากนั้น ยังให้การ
สงเคราะห์ด้านที่อยู่อาศัย (บ้านกึ่งวิถี) การให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นอื่นๆตามที่ได้รับการอนุมัติให้
ดําเนินการได้ และการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ เป็นต้น
ทั้งนี้การดําเนินการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่กรมคุมประพฤติดําเนินการทั้งหมดนั้นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้กระทําผิดในด้านการแก้ไขฟื้นฟูให้สามารถกลับตนเป็น
พลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทําผิดใหม่อีก ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับผู้กระทํา
ผิดและให้ความช่วยเหลืออย่างยั่งยืน
2. การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นเรื่องการสงเคราะห์ที่กรมคุมประพฤติดําเนินการแต่ละประเภทของการ
สงเคราะห์นั้น ล้วนให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เป็นการ
ช่วยเหลือให้จําเลยที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินโทษได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติ โดยไม่ต้องถูกคุมขัง
การให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเป็นการสงเคราะห์
ผู้กระทําผิดที่สําคัญยิ่ง เพราะเป็นการให้อิสรภาพกับจําเลยบางคน หากพบว่าจําเลยดังกล่าวมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เช่น ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติพบว่า จําเลยบางรายกําลัง
ศึกษาเล่าเรียน และมีความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรง หรือจําเลยมีปัญหาทางด้านร่างกายและ
จิตใจ และจํา เป็น อย่ างยิ่ งที่ จะต้ องได้ รับ การรัก ษาเยีย วยา แต่ ค รอบครัว มีฐ านะยากจนไม่ ส ามารถหา
หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ําประกันเพื่อให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดี เป็นเหตุให้จําเลย
ดังกล่าวสูญเสียอิสรภาพ และไม่สามารถกลับไปรับการศึกษาเล่าเรียนในระหว่างนั้นหรือขาดการบําบัดรักษา
เยียวยา อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อจําเลยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ จําเลยต้องเป็นบุคคลที่มีฐานะยากจนไม่สามารถประกันตนเองได้
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง รวมทั้งจากการประมวลข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะต้องค่อนข้างแน่ใจว่าจําเลยจะไม่หลบหนี และจําเลยต้องขังในชั้นสอบสวนเป็นระยะเวลาสั้น
วิธีการดําเนินการตามขั้นตอนการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจนั้นตามที่ปรากฏ
ในคู่มือการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เริ่มต้นจากจําเลยผู้ประสงค์ขอให้ช่วยประกันตัวยื่นคําร้องขอรับการ
สงเคราะห์ต่อพนักงานคุมประพฤติผู้สอบปากคําเบื้องต้น(แบบ คป.3) หรือพนักงานคุมประพฤติเจ้าของ
สํานวน ต่อจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะต้องสอบปากคําจําเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจําเลย โดยเมื่อ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ด้ รั บ คํ า ร้ อ งขอรั บ การสงเคราะห์ ใ ห้ ช่ ว ยประกั น ตั ว จํ า เลยแล้ ว นอกจากจะต้ อ ง
สอบปากคํ าให้ ไ ด้ค วามว่ า จํ า เลยอยู่ ใ นหลั ก เกณฑ์ ที่ค วรได้ รั บ การสงเคราะห์ หรื อ ไม่แ ล้ ว พนั ก งานคุ ม
ประพฤติจะต้องประมวลข้อเท็จจริงและทําความเห็นด้วยว่า จําเลยสมควรหรือไม่สมควรที่จะได้รับการ
สงเคราะห์เพราะเหตุใด ในกรณีที่เห็นว่าจําเลยควรที่จะได้รับการสงเคราะห์ โอกาสที่จําเลยจะปฏิบัติตาม
สัญญาประกันมีมากน้อยเพียงใด และในกรณีที่เห็นว่าสมควร พนักงานคุมประพฤติควรจะระบุประโยชน์ที่
จะได้รับจากการให้การสงเคราะห์ด้วย (ถ้ามี) เช่น จําเลยไม่ต้องถูกออกจากงานหรือออกจากโรงเรียน ซึ่ง
นับเป็นประโยชน์นอกเหนือจากอิสรภาพที่จะได้รับแล้ว
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ต่อจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะต้องออกไปสืบเสาะเพื่อสอบปากคําพยานและตรวจสอบสภาพ
บ้านและสิ่งแวดล้อมที่จําเลยอาศัยอยู่ว่าจําเลยมีคุณสมบัติเข้ากับหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์หรือไม่
จากนั้นทําความเห็นเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติโดยด่วน เมื่อผู้อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติพิจารณาแล้ว เห็นสมควรช่วยประกันตัวจําเลยรายใด ก็มีอํานาจอนุมัติให้ดําเนินการประกันตัว
จําเลยรายนั้นได้ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การทําสัญญาค้ําประกัน โดยเมื่อเห็นควรประกันตัวรายใด
พนักงานคุมประพฤติจะต้องติดต่อผู้ค้ําประกันของจําเลยรายนั้นให้มาทําสัญญาค้ําประกันที่สํานักงาน โดย
ให้ผู้ค้ําประกันปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด ทั้งนี้จะใช้หนังสือสัญญาค้ําประกัน (กรณีประกันตัว) ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานคุมประพฤติ ปรากฏตามเอกสารภาคผนวก
ภายหลังจากนี้พนักงานคุมประพฤติจะติดต่อประสานงานกับพนักงานคุมประพฤติซึ่งรับผิดชอบงาน
กิจกรรมชุมชน เพื่อดําเนินการปฐมนิเทศจําเลยและยื่นคําร้องขอประกันตัวจําเลยต่อศาลต่อไป
3. การสงเคราะห์ผู้กระทําผิดที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
กรมคุมประพฤติ และมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมา
เป็ น ระยะเวลายาวนาน โดยการดํ า เนิ น งานที่ มีเ จตนาสอดคล้อ งกั น ในเรื่ อ งการให้ ก ารสงเคราะห์แ ละ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ ก ระทํ า ผิ ด ให้ ไ ด้ รั บ โอกาสในการกลั บ ตนเป็ น คนดี ข องสั ง คม โดยมู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดนั้น เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 สืบเนื่องมาจากจําเลยที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะ
และพินิจกับผู้ถูกคุมความประพฤติมีจํานวนมากขึ้น และผู้กระทําผิดเหล่านั้นมีความต้องการที่แตกต่างกัน
หลากหลายตามสภาพปัญหาและมีความต้องการได้รับการสงเคราะห์อย่างเร่งด่วนหลายด้าน อาทิ ค่าอาหาร
ค่าพาหนะ และ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวของผู้กระทําผิดที่ควรได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กลับ
ตนเป็นคนดีได้อย่างยั่งยืน เช่น การจัดหางาน การอบรมและการฝึกอาชีพ โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์ด้าน
ต่างๆนั้นเป็นไปเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวน
กลับไปสร้างปัญหาให้แก่สังคมอีก
การสงเคราะห์ที่กล่าวถึงนั้นต้องใช้เงินเป็นจํานวนมาก และในระยะแรกของการดําเนินการนั้นรัฐไม่
สามารถให้การสนับสนุนจัดสรรเงินเพื่อให้การสงเคราะห์ได้ จุดเริ่มต้นของมูลนิธิฯจึงเกิดขึ้นภายใต้การ
ดําเนินการของคณะบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย ข้าราชการ ตุลาการ สํานักงาน
คุมประพฤติ ซึ่งได้ร่วมมือกันจัดงานเดินการกุศลขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2525 ซึ่งได้รับเงินบริจาคในครั้งนี้
รวมประมาณ 600,000 บาท จึงได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2525 ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ “มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด” เป็นองค์การสาธารณกุศล
มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจน โดยจะให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจการและการดําเนินงานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ และจะดําเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
ป้องกันอาชญากรรม มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัย การประชุม การสัมมนาทางวิชาการ หรือการสาธิต
วิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการป้องกันอาชญากรรมของสํานักงานคุมประพฤติ
หรื อ ที่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆในการ
สาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
ได้ตั้งไว้ดังกล่าว มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด จึงได้ดําเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
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1. โครงการสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ประกอบด้วย 8 กิจกรรม คือ การส่งเสริมด้านการหางาน การ
ฝึกอาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การยืมทุนประกอบอาชีพ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล การ
ประกันตัวจําเลยที่อยู่ระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
2. โครงการทํางานบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์
3. โครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
4. โครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์
ผลการดําเนินงานของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – ปี พ.ศ. 2552 ตามโครงการต่างๆ นั้น
มูลนิธิให้การสงเคราะห์ผู้กระทําผิดและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของกรมคุมประพฤติไปแล้วรวมประมาณ
4,085,508.62 บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทหกสิบสองสตางค์)ในที่นี้หากแยกเฉพาะการ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจที่มูลนิธิให้การสนับสนุน
สํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 มีจํานวนรวมทั้งหมด
2,516,728.62 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสองสตางค์)2 โดยได้
จัดสรรให้กับสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ในวงเงินแห่งละประมาณ 20,000-130,000 บาท
ตารางที่ 2.1 วงเงินที่สาํ นักงานคุมประพฤติได้รับการจัดสรร
วงเงินที่ได้รับการจัดสรร
20,000 – 50,000
50,001 – 90,000
90,001- 130,000

จํานวนสํานักงาน
87
2
3

ร้อยละ
94.6
2
3

จากตารางที่ 2.1 ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.6 สํานักงานคุมประพฤติ ได้รับการจัดสรรวงเงินอยู่ในช่วง
20,000-50,000 บาท ได้รับการจัดสรรวงเงินอยู่ในช่วง 50,001 – 90,000 บาท จํานวน 2 สํานักงาน
คิดเป็นร้อยละ 2.17 และได้รับการจัดสรรวงเงินอยู่ในช่วง 90,001 – 130,000 บาท จํานวน 3 สํานักงาน
คิดเป็นร้อยละ 3.26 (รายละเอียดปรากฏตามตารางบัญชีหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลยในภาคผนวก 3ข้อที่ 4)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ามูลนิธิได้ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมูลนิธิที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ
ผู้ ก ระทํา ผิ ด ที่ขั ด สนให้ ก ลั บ ตนเป็ น คนดี อย่ า งแท้ จ ริ ง โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น กรมคุ ม ประพฤติ ใ นภารกิ จ ที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เจตนารมณ์ในเรื่องการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดของมูลนิธิฯและ
กรมคุมประพฤติสําเร็จและได้ผลดียิ่งขึ้ น โดยเฉพาะการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย จึงควรมี
การศึกษาเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติและแก้ปัญหาข้อขัดข้องรวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการให้การ
สงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นร่วมกันต่อไป

2

ข้อมูลจากกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด กรมคุมประพฤติ, 2553
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4. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4.1 รายงานการวิ จั ย เรื่ อ ง ความคิ ด เห็ น และความต้ อ งการของจํ า เลยและผู้ ถู ก คุ ม ความ
ประพฤติเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ของสํานักงานคุมประพฤติ ( กรมคุมประพฤติ , 2540 )
รายงานการวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นและความต้องการของจําเลยและ ผู้ถูก
คุมความประพฤติเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ด้านต่างๆของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงบริการสงเคราะห์ด้านต่างๆของสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาจําเลยที่อยู่ระหว่างที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและพินิจในปี 2540 และผู้ถูกคุม
ประพฤติที่ศาลมีคําสั่งให้คุมความประพฤติในปี 2539 ของสํานักงานคุมประพฤติต่างๆทั่วประเทศ โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ดังนี้คือ
ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นโสดพัก
อาศัยอยู่กับบิดามารดา มีการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้เดือนละ
1,000- 5,000 บาท และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เช่นเดียวกัน เป็นผู้ไม่มีรายได้ ส่วนสาเหตุที่เข้ามาใน
วงจรของงานคุมประพฤติ พบว่า ส่วนใหญ่กระทําผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ โดยถูกเพื่อน ชักจูง
ซึ่งส่วนมากจะไม่เคยถูกจับกุมดําเนินคดี และไม่เคยถูกคุมความประพฤติมาก่อน
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับบริการด้านการสงเคราะห์ จากงานศึกษาพบว่า มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มคือ ในกลุ่มจําเลยมีผู้ไม่ทราบว่ามีบริการสงเคราะห์จํานวน ร้อยละ
75.3 แต่ในกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติมีผู้ไม่ทราบเพียงร้อยละ 57.9 ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นพ้องกันว่า
พนักงานคุมประพฤติควรชี้แจงให้ทราบว่ามีบริการสงเคราะห์ของสํานักงานตั้งแต่เริ่มพบกับจําเลยหรือ ผู้ถูก
คุมความประพฤติในครั้งแรก โดยต่างเห็นว่าบริการสงเคราะห์ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
สําหรับความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับบริการสงเคราะห์ พบว่า ร้อยละ 76.1 มีปัญหาเรื่อง
การประกันตัวและปัญหาเงินเลี้ยงชีพ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ จึงต้องการความช่วยในด้านนี้ ส่วนในกลุ่ม
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ร้อยละ 25.8 จะมีปัญหาด้านการเงินและการประกอบอาชีพ จึงมีความต้องการความ
ช่วยเหลือด้านการเงินและการให้คําปรึกษาต่างๆ
ในประเด็นเรื่องการขอความช่วยเหลือในปัญหาความเดือดร้อนทั่วไป จากสํานักงานคุมประพฤตินั้น
พบว่า ประชากรทั้ ง 2 กลุ่ ม ไม่ เ คยขอรั บ บริ ก ารเป็ นส่ ว นใหญ่ เนื่ อ งจากไม่ ท ราบว่ ามี บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ซึ่งรวมถึงบริการสงเคราะห์สํานักงานคุมประพฤติจัดไว้สําหรับจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติ
เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ประกั น ตั ว จํ า เลยในระหว่ า งพิ จ ารณาคดี การสงเคราะห์ ค่ า อาหาร ค่ า พาหนะการ
สงเคราะห์ด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ จัดหางาน ฯลฯ ก็จะพบว่าทั้งจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติ
มากกว่าร้อยละ 95 (ยกเว้นการสงเคราะห์ค่าอาหาร) ไม่เคยขอรับบริการดังกล่าว จากผลการวิจัยที่มีผู้ขอรับ
บริการสงเคราะห์เป็นจํานวนน้อยมาก ทําให้ไม่สามารถสรุปปัญหาข้อบกพร่องของบริการต่างๆได้ ดังนั้นจึง
สรุปปัญหาในภาพรวมว่าเนื่องมาจากการที่จําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนมากไม่ทราบว่ากรมคุม
ประพฤติมี บริก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และให้ก ารสงเคราะห์ ด้า นต่า งๆ สําหรับจํ าเลยและผู้ถู กคุ ม ความ
ประพฤติด้วย
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ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้ให้ข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนมากไม่ทราบว่า
กรมคุมประพฤติมีบริการให้ความช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆสําหรับจําเลยและผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้จําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงบริการสงเคราะห์ต่างๆ
โดยเฉพาะพนักงานคุมประพฤติควรจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนี้ตั้งแต่เริ่มพบกับจําเลยหรือผู้ถูกคุมความประพฤติเป็น
ครั้งแรก
รวมทั้งควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาของพนักงานคุมประพฤติในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ รวมถึง
การรับรู้และทัศนคติต่อบริการสงเคราะห์ต่างๆเพื่อทราบถึงปัญหาของพนักงานคุมประพฤติที่มีผลต่อการให้
การสงเคราะห์ดังกล่าว และควรนําวิธีการจําแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ รวมถึงการปรับลดขั้นตอนการ
ปฏิ บั ติ ง านมาใช้ ใ นงานคุ ม ประพฤติ เป็ น การลดภาระการทํ า งานทํ า ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ส ามารถ
ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้ดีขึ้น
4.2 รายงานสรุปผลการศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
(กรมคุมประพฤติ, 2550)
รายงานสรุปผลปัญหาข้อขัดข้องในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย เป็นการศึกษาของกลุ่ม
สงเคราะห์ผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ จัดทําขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 โดยสรุปผล
จากแบบสอบถามงานด้านการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้านการประกันตัวจําเลย ที่รวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะจากสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติที่ มีห ลั ก ทรั พย์ ป ระกัน ตั วจํ า เลย จํ านวน 88 แห่ ง และใช้
แบบสอบถามจํานวน 88 ชุด สรุปผลได้ดังนี้
ข้อที่ 1 พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2550 (ตุลาคม-มิถุนายน) มีผู้ขอรับการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย 9 ราย
ข้อที่ 2 ปัญหา หรือข้อขัดข้องที่สํานักงานคุมประพฤติประสบในการดําเนินการด้านการประกันตัว
จําเลย ปัญหาที่พบมากอันดับหนึ่ง คือ ไม่มีผู้มายื่นขอรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย คิดเป็น
ร้อ ยละ 31.61 ของปั ญ หาที่พ บทั้ ง หมด ปั ญ หาที่ พ บรองลงมา คื อ วงเงิน ประกั นที่ ศ าลกํ า หนดสู งกว่ า
หลักทรัพย์ที่สํานักงานคุมประพฤติมีอยู่ ร้อยละ 16.09 และปัญหาขั้นตอนในการขอรับการสงเคราะห์ฯนั้น
มีความยุ่งยาก ร้อยละ 10.93
ข้ อ ที่ 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ โครงการด้ า นการประกั น ตัว จํ า เลยในมุ ม มองของสํ านั ก งานคุ ม
ประพฤติ พบว่าสํานักงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.76 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีสําหรับจําเลยที่มีฐานะยากจน
ที่รู้สึกสํานึกผิดทําให้จําเลยสามารถทํางานและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของ
ประชาชน ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เห็นสมควรให้โครงการนี้ดําเนินการต่อไป
ข้อที่ 4 ข้อเสนอแนะของสํานักงาน ส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรเพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัวจําเลย
ให้สูงมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.10 รองลงมา เห็นว่าควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้จําเลย ประชาชน
ทั่วไป หรือหน่วยงานของศาล อัยการ ตํารวจ กรมราชทัณฑ์ ได้ทราบ ร้อยละ 15.22 และเห็นควรนํา
หลักทรัพย์ในโครงการนี้ไปใช้ในการสงเคราะห์ด้านอื่นๆ เช่น เงินทุนประกอบอาชีพ ยืมทุนจะเกิดประโยชน์
สูงสุดมากกว่า เพราะผู้ถูกคุมความประพฤติมีความต้องการจํานวนมากเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานเพื่อ
ไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว เป็นต้น ร้อยละ 8.70
8

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

จากรายงานดังกล่าวจะพบว่า มีผู้ขอรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยเป็นจํานวนน้อย
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นขอรับการสงเคราะห์โดยมองว่าวงเงินในการสงเคราะห์นั้นน้อย อีกทั้งขั้นตอนในการขอรับ
การสงเคราะห์ยุ่งยาก แต่โดยภาพรวมพนักงานคุมประพฤติมองโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีสมควรที่จะ
ดําเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
5. สถิติการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้านการประกันตัวจําเลย
กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ ได้บันทึกสถิติของจําเลยที่ขอรับการ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิด โดยเก็บสถิติตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ที่เริ่มดําเนินการ จนถึง ปี พ.ศ. 2552 ปรากฏตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 3
ตารางที่ 2.2 จํานวนผู้กระทําผิดทีข่ อรับการสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2535-2552
ปี พ.ศ.
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552

3

จํานวนผู้กระทําผิด (ราย)
87
81
120
171
134
127
84
99
83
67
49
23
18
3
2
1
1
1

ข้อมูลจากกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด กรมคุมประพฤติ 2553
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จากตารางพบว่าในช่วงปีพ.ศ. 2535-2545 มีจําเลยขอรับการสงเคราะห์เป็นจํานวนมากอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ภายหลังปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันกลับมีจํานวนลดลงมาก โดยเฉพาะในปี 2549 –
2552 มีเพียง 1-2 รายเท่านั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกลับช่วงปี 2535-2545 ซึ่งมีการขอรับการสงเคราะห์มาก
สูงสุดถึง 171 ราย
ทั้งนี้จากการศึกษาจํานวนเงินในการสงเคราะห์ที่มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดให้การ
สงเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนั้นพบว่า จํานวนเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลง รวมถึงเงื่อนไขและขั้นตอนในการ
ให้การสงเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
จากสภาพการณ์ข้างต้น ทําให้เกิดคําถามถึงสาเหตุของจํานวนผู้ขอรับการสงเคราะห์ที่ลดลงอย่าง
มาก ของการขอรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ซึ่งจากรายงานสรุปผลปัญหาข้อขัดข้องในการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ของกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ เป็น
การศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในเบื้องต้นและจํานวนกลุ่มตัวอย่างน้อย ยังไม่มีการศึกษาสาเหตุต่างๆอย่าง
ชัดเจนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างครอบคลุมและจริงจัง อีกทั้งจากรายงานการวิจัย
ความคิดเห็นและความต้องการของจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติเกี่ยวกับการให้บริการสงเคราะห์ของ
สํานักงานคุมประพฤติ พบว่าเนื่องจากการที่จําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนมากไม่ทราบว่ามีบริการ
ให้ความช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ สําหรับจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติด้วย จึงทําให้มี
ผู้ขอรับการสงเคราะห์น้อยมาก
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและ
พินิจ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ และวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่
ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัดโดยมีขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจัย
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ที่ได้จากการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire method) โดย
ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานคุมประพฤติ และจําเลยที่ศาลมีคําสั่งให้สืบเสาะและ
พินิจ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้วิจัยจัดการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากพนักงาน
คุมประพฤติที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการศึกษาด้วยวิธีศึกษาค้นคว้าจากตําราวิชาการ คู่มือการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ เอกสารด้านการสงเคราะห์ที่กรมคุมประพฤติดําเนินการ งานวิจัย
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ที่ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ และสถิติการให้การสงเคราะห์ที่มีการเก็บข้อมูล
เป็นรายปี เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งทําให้การศึกษาครั้งนี้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้มีสองกลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคุม
ประพฤติ จํานวน 1,813 คนจากสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ กลุ่มที่ 2 คือ จําเลยผู้กระทําผิดในคดี
ที่ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจเฉพาะคดีรับใหม่ประจําเดือน จํานวน 3,345 คน (สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2552)
3. กลุ่มตัวอย่าง
Nk 2 X
2
k 2 X  NE 2
2

งานวิจัยนี้ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร n



เพื่อหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างสําหรับจําเลยและพนักงานคุมประพฤติ ด้วยระดับความเชื่อมั่น 0.5 ขนาดความคลาดเคลื่อน
ของค่าประมาณ E =0.06 ได้เป็นขนาดตัวอย่าง (n) คือ 247 และ 233 ตามลําดับ จากนั้น ปรับเป็น
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประมาณ ได้เป็นจําเลยในคดีที่ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจ จํานวน 250 คน และ
พนักงานคุมประพฤติ จํานวน 250 คนจากสํานักงานคุมประพฤติ 25 แห่ง รายละเอียดปรากฏตามตาราง
ด้านล่าง
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การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ

ตารางที่ 3.1 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดสํานักงาน
ขนาดพิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จํานวนสํานักงาน
1
3
5
16
25

จํานวน
พนักงานคุมประพฤติ
31
58
81
80
250

จํานวนจําเลย
19
46
98
87
250

4. วิธีการสุ่มตัวอย่าง
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยการสุ่มจากสํานักงานคุมประพฤติในแต่ละ
ขนาดได้แก่ ขนาดพิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อเลือก
สํานักงานที่จะเก็บข้อมูลในแต่ละขนาด และทําการเก็บข้อมูลจากจําเลยที่เป็นคดีรับใหม่และพนักงาน
คุมประพฤติทุกคนในสํานักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ชุด คือ
แบบสอบถามชุดที่ใช้เก็บข้อมูลกับพนักงานคุมประพฤติ และ แบบสอบถามชุดที่ใช้เก็บข้อมูลกับจําเลย โดย
ข้อคําถามของแบบสอบถามทั้งสองชุดนั้นได้มาจากศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวมาแล้วใน
การทบทวนวรรณกรรม โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
แบบสอบถามพนักงานคุมประพฤติ ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่กลุ่ม
งาน / ฝ่าย สังกัดสํานักงานคุมประพฤติ และขนาดของสํานักงาน เป็นต้น
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย การรับรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนของ
การให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย สาเหตุของปัญหาการสงเคราะห์จําเลย ฐานความผิดที่ควร
ได้รับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ความคิดเห็นต่อการสงเคราะห์ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
แบบสอบถามจําเลย ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฐานความผิดที่กระทําผิด และวงเงินประกันตัว เป็นต้น
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ได้แก่ การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ความต้องการรับบริการ ความคิดเห็นต่อ
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งได้
จัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ 25 แห่งตามที่ได้สุ่มตัวอย่างตามขนาดของ
สํานักงานไว้ โดยแบบสอบถาม แยกออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดแบบสอบถามสําหรับพนักงานคุมประพฤติ และ
ชุ ด แบบสอบถามสํ า หรั บ จํ า เลย โดยขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ อํ า นวยการตอบแบบสอบถามหรื อ จั ด ส่ ง
แบบสอบถามให้แก่พนักงานคุมประพฤติในสํานักงาน และจัดส่งชุดแบบสอบถามของจําเลยให้กับจําเลยที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างในสํานักงานคุมประพฤติ เมื่อจัดเก็บข้อมูลทั้งสองชุดเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งแบบสอบถาม
กลับคืนมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
คณะผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 และขอความร่วมมือให้
สํานักงานคุมประพฤติส่งแบบสอบถามกลับคืนมาภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 250 ชุด
สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ และจํ า นวน 250 ชุ ด สํ า หรั บ จํ า เลยผู้ ก ระทํ า ผิ ด ผลปรากฏว่ า ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาสําหรับพนักงานคุมประพฤติ 210 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.0และสําหรับจําเลย
ผู้กระทําผิด 202 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.8 ซึ่งทั้งสองชุดที่ได้รับเป็นจํานวนที่เหมาะสมพอที่จะสรุปเป็น
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้
ภายหลั ง จากได้ รั บ แบบสอบถามจากสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คณะผู้ วิ จั ย ได้ นํ า
แบบสอบถามทั้งสองชุดมาลงรหัสด้วยมือโดยลงรหัสเป็นหมวดหมู่ของข้อคําถามแต่ละตัวแปร หลังจากนั้น
นํารหัสต่างๆของแบบสอบถามมาประมวลผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระยะต่ อ มาคณะผู้ วิ จั ย ได้ จั ด การประชุ ม นํ า เสนอผลการวิ จั ย เบื้ อ งต้ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการตอบ
แบบสอบถามของพนักงานคุมประพฤติและจําเลย ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับงานการสงเคราะห์ในภาพรวมทั้งหมดของ
กรมคุมประพฤติเข้ารับฟังและให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัวจําเลย
สุ ด ท้ า ยเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพให้ ค รอบคลุ ม รอบด้ า นผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การสั ม ภาษณ์ ผู้ พิ พ ากษา
3 ท่าน โดยเป็นผู้พิพากษาศาลอาญา อดีตอธิบดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา และผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
แขวงพระนครเหนือ ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างสําคัญต่อการให้การประกันตัวกับผู้ต้องหา โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นของผู้พิพากษาต่อโครงการนี้และแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยที่กรมคุมประพฤติดําเนินการอยู่ในขณะนี้ในทัศนคติของผู้พิพากษานั้นมีความ
คิดเห็นอย่างไร
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทําวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสมบูรณ์ทั้งนี้เพราะได้ข้อมูลจริงจากทุกๆ
ฝ่า ยที่เกี่ ยวข้ อ งไม่ว่า จะเป็น พนั ก งานคุม ประพฤติ จํา เลยผู้ ก ระทํา ผิด ผู้ เ ชี่ย วชาญและผู้บริ ห ารกรม
คุมประพฤติ ตลอดจนผู้พิพากษา เป็นต้น
7. การวิเคราะห์ข้อมูล
- ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลและความคิดเห็นด้านต่างๆที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้สถิติเชิง
พรรณนาข้อมูล (Descriptive statistic) โดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การใช้ตาราง
ไขว้ (Crosstab)
- ข้ อมูล เกี่ยวกับแนวทางการพั ฒนาการสงเคราะห์ สาเหตุแ ละสภาพปั ญ หา ที่ เป็นข้อมูล เชิ ง
คุณภาพจะใช้วิธีการจําแนกและจัดระบบข้อมูล และการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Induction)
13
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยถึง การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่าง
สืบเสาะและพินิจ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการทางสถิติ โดยได้แบ่ง
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มคือ พนักงานคุม
ประพฤติ และจําเลยผู้กระทําผิด ซึ่งในส่วนของพนักงานคุมประพฤติ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ตําแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน / ฝ่าย สํานักงานคุมประพฤติที่สังกัด และขนาดของสํานักงานฯ ในขณะที่ส่วนของ
จําเลย ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพทางครอบครัว อาชีพ รายได้ต่อเดือน ฐานความผิด และ
วงเงินประกันตัว
ส่วนที่ 2 เป็นการนําเสนอความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติและจําเลยเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย โดยนําเสนอในรูปแบบตารางอธิบายผล ความถี่ ร้อยละ และการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนําความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในกรมคุมประพฤติ รวมถึง
ผู้พิพากษามาวิเคราะห์ร่วมด้วยในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
2.1 สภาพปัญหาและสาเหตุของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
2.3 ความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ใน
ระบบบังคับบําบัด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้ได้มาจากแบบสอบถามซึ่งคณะผู้วิจัยได้ส่งไปเก็บ
ข้อมูลยังสํานักงานคุมประพฤติจํานวน 25 แห่ง ที่มีขนาดต่างกัน ได้แก่ ขนาดพิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ ก จํ า นวนแบบสอบถามที่ ส่ ง ไป 250 ชุ ด ได้ รั บ กลั บ มา จํ า นวน 210 ชุ ด ปรากฏผล
ดังต่อไปนี้
พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างมีทั้งสิ้น 210 คน แบ่งเป็นพนักงานคุมประพฤติจากสํานักงาน
ขนาดพิเศษ จํานวน 16 คน จากสํานักงานขนาดใหญ่ จํานวน 57 คน จากสํานักงานขนาดกลาง จํานวน
68 คน จากสํานักงานขนาดเล็กจํานวน 69 คน ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของพนักงานคุมประพฤติจําแนกตามขนาดของสํานักงาน
ขนาดสํานักงาน
ขนาดพิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จํานวน
16
57
68
69
210

ร้อยละ
7.6
27.1
32.4
32.9
100

โดยผลการวิจัยพบว่า พนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเพศหญิง จํานวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเพศชาย มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 อายุโดยเฉลี่ยของพนักงาน
คุมประพฤติที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 35.75 ปี อายุต่ําสุดคือ 23 ปีและสูงสุดอยู่ที่ 58 ปี ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของพนักงานคุมประพฤติจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
85
125
210

ร้อยละ
40.5
59.5
100.0

ซึ่งหากจําแนกตามตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติแล้ว พบว่าพนักงานคุมประพฤติกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานคุมประพฤติตําแหน่งพนักงานราชการ จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา
เป็นพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 และพนักงานคุมประพฤติชํานาญ
การจํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 23.9 ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
6.2 ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และผู้ช่วยพนักงาน
คุมประพฤติ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของพนักงานคุมประพฤติจําแนกตามตําแหน่ง
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงาน
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชการ)
รวม
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จํานวน
13
8
48
61
80
210

ร้อยละ
6.2
3.8
22.9
29.0
38.1
100.0
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พนักงานคุมประพฤติที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านสืบเสาะและพินิจ จํานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 อันดับที่สอง ปฏิบัติงานด้านควบคุมและสอดส่อง จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ
14.3 อันดับสาม ปฏิบัติงานด้านฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด จํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 อันดับสี่ ปฏิบัติงาน
ด้านกิจกรรมชุมชน มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 อันดับห้า ปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์ จํานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 อันดับหก ปฏิบัติงานด้านแก้ไขและฟื้นฟู มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
อันดับเจ็ด ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และปฏิบัติงานทุกภารกิจ
จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของพนักงานคุมประพฤติจําแนกตามหน้าที่การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน / ฝ่าย
งานสืบเสาะและพินิจ
งานควบคุมและสอดส่อง
งานแก้ไขและฟื้นฟู
งานกิจกรรมชุมชน
งานตรวจพิสูจน์
งานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
งานบริหารงานทั่วไป
ทุกภารกิจ
ไม่ได้ให้ข้อมูล
รวม

จํานวน
105
30
6
15
8
16
2
1
27
210

ร้อยละ
50.0
14.3
2.9
7.1
3.8
7.6
1.0
0.5
12.8
100.0

1.2 ข้อมูลทั่วไปของจําเลย
คณะผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามจําเลยไปทั้งสิ้น 250 ชุด ได้รับกลับมาจํานวน 202 ชุด ข้อมูลทั่วไป
ของจําเลย มีดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่ามี จําเลยที่เป็นเพศชายมากกว่าผู้ หญิง โดยจํ าเลยเพศชายมี จํ านวน 173 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.6 ในขณะที่จําเลยเพศหญิงมีจํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 จําเลยที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 33 ปี โดยอายุต่ําสุดคือ 18 ปี และ อายุสูงสุดคือ 72 ปี ดังตาราง 4.5
ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
173
29
202

ร้อยละ
85.6
14.4
100
17
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ส่วนสถานภาพทางครอบครัวนั้น พบว่า จําเลยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่กินกันฉันสามีภรรยา มีจํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 อันดับสองคือ จําเลยที่มีสถานภาพโสด มีจํานวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.7 อันดับสาม คือ จําเลยที่สมรสแล้ว มีจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ส่วนจําเลยที่มี
สถานภาพหย่า หม้าย แยกกันอยู่ มีจํานวนใกล้เคียงกันประมาณร้อยละ 2-4 ดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามสถานภาพทางครอบครัว
สถานภาพทางครอบครัว
โสด
สมรส
อยู่กินฉันสามี-ภรรยา
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
62
47
69
5
9
5
4
1
202

ร้อยละ
30.7
23.3
34
2.5
4.5
2.5
2.0
0.5
100.0

หากจําแนกตามอาชีพแล้ว พบว่าส่วนใหญ่จําเลยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ
42.1 อันดับสองจําเลยมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 อันดับสามมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันระหว่างอาชีพค้าขายและทําธุรกิจส่วนตัวกับประกอบอาชีพอื่น มีจํานวน ประมาณ 33 และ 31
คน คิดเป็นร้อยละประมาณ 16.4 และ 15.3 ตามลําดับ อันดับที่สี่ คือ ลูกจ้าง มีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.4 และสุดท้ายจําเลยประกอบอาชีพข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
ดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เกษตรกรรม
ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
ลูกจ้าง
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม
18

จํานวน
34
3
15
33
85
31
1
202

ร้อยละ
16.8
1.5
7.4
16.4
42.1
15.3
0.5
100.0
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จําเลยส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ
38.1 อันดับสองของรายได้จําเลย คือ ระดับต่ํากว่า 10,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2
อันดับสาม คือ กลุ่มอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน และไม่มีรายได้ มีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.4 อันดับสี่ คือ ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท มีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และ
จําเลยที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
ต่ํากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000
30,001 บาทขึ้นไป
อื่นๆ
รวม

จํานวน
59
77
27
12
27
202

ร้อยละ
29.2
38.1
13.4
5.9
13.4
100.0

สําหรับฐานความผิดนั้น พบว่า จําเลยกระทําผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์(ลักทรัพย์/วิ่งราว
ทรัพย์/ทําให้เสียทรัพย์/กรรโชกทรัพย์/ฉ้อโกง) เป็นจํานวนมากอันดับหนึ่ง มีจํานวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.8 อันดับสองคือ ฐานความผิดขับรถประมาท/พ.ร.บ. จราจรทางบก มีจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.3 อันดับสาม คือ ฐานความผิดเกี่ยวกับร่างกาย มีจํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อันดับสี่คือ
ฐานความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อันดับห้าคือฐานความผิดยา
เสพติดให้โทษ มีจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 อันดับหก คือ ความผิดบุกรุก มีจํานวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9 อันดับที่เจ็ดมีจํานวนเท่ากัน คือ ฐานความผิดเกี่ยวกับเพศและฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ป่าไม้
มีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 อันดับแปด คือ ฐานความผิดต่อชีวิตมีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
2.0 และอันดับสุดท้าย คือ ฐานความผิดหมิ่นประมาท มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามฐานความผิด
ฐานความผิด
ความผิดเกีย่ วกับเพศ
ความผิดต่อชีวิต
ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ (ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์/ทําให้
เสียทรัพย์/กรรโชกทรัพย์/ฉ้อโกง)
หมิ่นประมาท
บุกรุก
ขับรถประมาท/พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ
พ.ร.บ.ป่าไม้
อื่นๆ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
8
4
32
42

ร้อยละ
4.0
2.0
15.8
20.8

3
12
39
16
20
8
16
2
202

1.5
5.9
19.3
7.9
9.9
4.0
7.9
1.0
100.0

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษา
2.1 สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
จากที่ได้นําเสนอสถิติเกี่ยวกับการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติในบทที่ 2
สภาพปั ญ ห า ที่ ป ร า ก ฎ อ ย่ างชั ด เ จ น คื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ ด้ า น ป ร ะ กั น ตั วจํ า เ ล ย
มีจํานวนน้อยมากโดยเฉพาะในปี 2550-2552 มีเพียงปีละ 1 รายเท่านั้นซึ่งสาเหตุของปัญหาดังกล่าวจะทํา
การวิเคราะห์ในส่วนต่อไป อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยยังมีใน
ด้านอื่นๆ อีก
จากแบบสอบถามที่ได้รับ เมื่อนํามาวิเคราะห์ผลแล้วพบว่า จําเลยรับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวน้อยมาก จากตาราง 4.10 พบว่า จําเลยส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลย โดยมีจํานวนถึง 156 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 ส่วนจําเลยที่ทราบมีเพียง 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.8
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ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของจําเลยที่รบั ทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย
การรับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ของจําเลย
ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
40
156
6
202

ร้อยละ
19.8
77.2
3.0
100.0

ในส่วนของจําเลยที่ทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยนั้น โดยส่วนใหญ่ทราบ
จากพนักงานคุมประพฤติ มีจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 อันดับต่อมา ทราบจากเจ้าพนักงานตํารวจ
มีจํานวน 12 คนคิดเป็ นร้อยละ 30 ทราบจากทนายความแจ้ง มี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.5
นอกนั้นทราบข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการ จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อัยการ/ศาลแจ้งให้ทราบมี 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอื่นๆ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11 จํานวนและร้อยละของจําเลยจําแนกตามช่องทางการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย
ช่องทางการได้รับข้อมูล
จากพนักงานคุมประพฤติ
จากเจ้าพนักงานตํารวจ
จากทนายความ
จากผู้ที่เคยใช้บริการ
จากอัยการ / ศาล
อื่นๆ
รวมทั้งหมด

จํานวน

ร้อยละ

16
12
5
2
1
4
40

40
30
12.5
5
2.5
10
100.0

นอกจากนั้น ยังพบว่า จําเลยที่มีความต้องการรับการสงเคราะห์มีสัดส่วนใกล้เคียงกับจําเลยที่ไม่
ต้ อ งการรั บ การสงเคราะห์ โดยเมื่ อ ถามจํ า เลยทั้ ง หมดในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งถึ ง ความต้ อ งการในการรั บ การ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัว จําเลยจํานวน 98 คน หรือร้อยละ 48.5 ต้องการรับการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัว และจําเลยจํานวน 87 คน หรือร้อยละ 43.1 ไม่ต้องการรับการสงเคราะห์ ดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 จํานวนและร้อยละของจําเลยที่ต้องการรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
ความต้องการรับการสงเคราะห์
ต้องการ
ไม่ต้องการ
ไม่ตอบ
รวมทั้งหมด

จํานวน
98
87
17
202

ร้อยละ
48.5
43.1
8.4
100.0

จําเลยที่ต้องการรับการสงเคราะห์ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์เพื่อประกัน
ตัว และทําให้บรรเทาความเดือดร้อน บางส่วนให้เหตุผลว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มิได้มีเจตนากระทําผิด และ
ช่วยให้มีโอกาสกลับไปดูแลครอบครัวและได้รับอิสรภาพ และจําเลยบางคนคาดหวังว่าจะได้รับความสะดวก
ในการประกันตัว ในขณะที่จําเลยที่ไม่ต้องการรับการสงเคราะห์ให้เหตุผล เรียงตามลําดับได้ดังนี้ อันดับแรก
คือ จําเลยมีเงินประกันตัวเองแล้ว และ/หรือมีญาติมาประกันตัว ไม่มีความเดือดร้อนทางการเงินและ มี
ทางเลือกอื่น อันดับที่สอง คือ จําเลยไม่ทราบว่าสํานักงานคุมประพฤติมีบริการเรื่องนี้อยู่ และ อันดับสาม
คือ ไม่เข้าใจในขั้นตอนการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยของสํานักงานคุมประพฤติและเกรงว่า
จะยุ่งยากไม่ค่อยสะดวกและล่าช้า อันดับสี่ คือ ศาลให้ประกันตัวแล้ว อันดับห้า คือ วงเงินประกันที่ศาล
กําหนดสูงกว่าที่สํานักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ และ อันดับต่อๆมา คือ มีประกันอิสรภาพ และ
บริษัทประกันภัยเป็นผู้ดําเนินการให้อยู่แล้ว หรือจําเลยตกลงกับคู่กรณีได้แล้ว เป็นต้น รายละเอียดปรากฏ
ดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 เหตุผลที่จําเลยไม่ต้องการรับการสงเคราะห์ด้านประกันตัว
เหตุผล
จํานวน
จําเลยมี เงินประกั นตัวเองแล้ว และ/หรือมีญาติ มาประกั นตัวไม่มี ความ
เดือดร้อนทางการเงินและ มีทางเลือกอื่น
44
จําเลยไม่ทราบว่าสํานักงานคุมประพฤติมีบริการเรื่องนี้
10
ไม่เข้าใจในขั้ นตอนการให้ การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจํา เลยของ
8
สํานักงานคุมประพฤติและเกรงว่าจะยุ่งยากไม่ค่อยสะดวกและล่าช้า
ศาลให้ประกันตัวแล้ว
5
วงเงินประกันที่ศาลกําหนดสูงกว่าที่สํานักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์

ร้อยละ
59.45
13.52
10.82
6.76

3
4.05
มีประกันอิสรภาพ และบริษัทประกันภัยเป็นผู้ดําเนินการให้อยู่แล้ว
3
4.05
จําเลยตกลงกับคู่กรณีได้
1
1.35
รวม
74
100
จากการสอบถามพนั ก งานคุ ม ประพฤติถึ ง สาเหตุ ข องปั ญ หาด้ า นการสงเคราะห์ จํา เลยที่ มีก าร
ดําเนินการน้อยมากในแต่ละปี โดยการให้พนักงานคุมประพฤติจัดอันดับ 5 อันดับแรกที่เป็นสาเหตุของ
ปัญหาด้านการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย จากทั้งหมด 10 ข้อ แล้วนํามาให้ค่าคะแนน โดยข้อที่
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งให้ 5 คะแนน ข้อที่ได้อันดับสองให้ 4 คะแนน ข้อที่ได้อันดับสามให้ 3
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คะแนน ข้อที่ได้อันดับสี่ให้ 2 คะแนน ข้อที่ได้อันดับห้าให้ 1 คะแนน เมื่อนําคะแนนในแต่ละข้อมารวมกัน
พบว่า พนักงานคุมประพฤติเห็นว่าสาเหตุอันดับหนึ่ง คือ ขั้นตอนเพื่อยื่นขอรับการสงเคราะห์ฯมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน สาเหตุรองลงมา คือ ผู้กระทําผิดไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลย สาเหตุอันดับ
สาม คือ พนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยอันดับสี่ คือ
วงเงินประกันที่ศาลกําหนดสูงกว่าหลักทรัพย์ที่สํานักงานฯมีอยู่ อันดับห้า คือ พนักงานคุมประพฤติขาด
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ ดังตารางที่ 4.14 จะเห็นได้ว่าสาเหตุใน 4 อันดับแรกมีคะแนนที่
ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมาก
ตารางที่ 4.14 สาเหตุที่ทําให้ไม่มีการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
สาเหตุ
1. ขั้นตอนเพื่อยื่นขอการสงเคราะห์ฯมีความยุ่งยากซับซ้อน
2. จําเลยไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลย
3. พคป.ที่รับผิดชอบไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
4. วงเงินประกันที่ศาลกําหนดสูงกว่าหลักทรัพย์ที่สํานักงานฯมีอยู่
5. พคป.ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
6. พคป. เกรงว่าจําเลยจะหลบหนี
7. จําเลยที่ถูกควบคุมตัวไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ประกันตัว
8. ไม่มีผู้ใดสนใจยื่นขอรับการสงเคราะห์ประกันตัว
9. พคป.ไม่มีเวลาให้บริการด้านนี้
10. อื่นๆ

คะแนน
330
328
316
308
269
196
189
180
154
32

เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาด้านการสงเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้ จึงได้นําข้อมูลที่
ได้จากพนักงานคุมประพฤติและจําเลย ตลอดจนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารกรม คุมประพฤติ
และผู้พิพากษาที่ทําการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่ออธิบายสาเหตุ 5 อันดับแรกที่นําเสนอใน
ข้างต้น และสรุปเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยดังนี้
1. การขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสงเคราะห์ของพนักงานคุมประพฤติในระดับ
ปฏิบัติ
สาเหตุของปัญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ พนักงานคุมประพฤติเห็นว่าขั้นตอนเพื่อยื่นขอการ
สงเคราะห์ มี ความยุ่ งยากซั บซ้อ นและไม่ท ราบหรือ ไม่เข้า ใจขั้น ตอนการปฏิบั ติงานด้ า นการสงเคราะห์
โดยเฉพาะพนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงในการให้ ก ารสงเคราะห์ จ าก
แบบสอบถามพบว่า พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 76.7 ตอบว่าทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ดังตารางที่ 4.15 แต่เมื่อจําแนกการรับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ตามตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติ
พบว่า พนักงานคุมประพฤติที่ทราบส่วนใหญ่เป็นผู้อํานวยการ และพนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
และชํานาญการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีสัดส่วนพนักงานคุมประพฤติระดับบริหารที่ทราบถึงร้อยละ 91-100
แต่พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการและพนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 31 และ 32
ตามลําดับ ไม่ทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ดังตารางที่ 4.16
23
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ตารางที่ 4.15 การรับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลยของพนักงานคุมประพฤติ
การรับทราบ
ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
161
48
1
210

ร้อยละ
76.7
22.8
0.5
100.0

โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในกรมคุมประพฤตินั้นให้ความเห็นต่อประเด็นนี้เพิ่มเติมว่าเนื่องจาก
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเข้ า ออกมาก เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ ใ นขณะนี้
สํานักงานคุมประพฤติจะมีพนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการในสัดส่วนที่มากกว่าซึ่งกลุ่มดังกล่าว
จะเวียนเข้าออกบ่อย ยากแก่การจะสอนงานหรือให้เรียนรู้งานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะอย่างต่อเนื่อง การรับรู้
รับทราบ และการเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเรื่องการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวกับกลุ่มระดับนี้และพนักงาน
คุมประพฤติที่เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติจึงไม่ชัดเจนมากนักเท่ากับกลุ่มชํานาญการขึ้นไปซึ่งรับรู้รับทราบ
เรื่องการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยมาตั้งแต่ต้น
ตารางที่ 4.16 การรับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลยจําแนกตามตําแหน่ง
ของพนักงานคุมประพฤติ
ตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติ
ผู้อํานวยการสํานักงาน
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชการ)
ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
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การรับทราบ
รวม
ทราบ
ไม่ทราบ
จํานวน/ร้อยละ จํานวน/ร้อยละ จํานวน/ร้อยละ
13
0
13
100.0
0
100.0
8
0
8
100.0
0
100.0
44
4
48
91.7
8.3
100.0
42
19
61
68.9
31.1
100.0
53
25
78
67.9
32.1
100.0
1
0
1
100.0
0
100.0

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

ในประเด็นของขั้นตอนการยื่นขอรับการสงเคราะห์นั้น พบว่า นอกจากพนักงานคุมประพฤติเห็นว่า
มีความซับซ้อนแล้ว ยังมีพนักงานคุมประพฤติถึงร้อยละ 50.5ที่ไม่ทราบถึงขั้นตอนดังกล่าว
ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 การรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการให้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
พนักงานคุมประพฤติทราบขั้นตอนการสงเคราะห์ฯ
ทราบ
ไม่ทราบ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
103
106
1
210

ร้อยละ
49.0
50.5
0.5
100.0

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติเพื่อดูสัดส่วนการรับทราบถึงขั้นตอน
การสงเคราะห์ พบว่า ผู้อํานวยการและพนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ ส่วนใหญ่ร้อยละ 92.3 และ
87.5 ตามลําดับทราบขั้นตอนของการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ในขณะที่พนักงาน
คุมประพฤติชํานาญการ ปฏิบัติการ พนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการ และผู้ช่วยพนักงาน
คุมประพฤติ มีสัดส่วนของผู้ที่ทราบขั้นตอนเพียงร้อยละ 62.5 37.7 39.7 และ 0 ตามลําดับดังตารางที่
4.18
ตารางที่ 4.18 การรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
จําแนกตามตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติ
การรับทราบ
รวม
ตําแหน่งของพนักงานคุมประพฤติ
ทราบ
ไม่ทราบ
จํานวน/ร้อยละ จํานวน/ร้อยละ จํานวน/ร้อยละ
12
1
13
ผู้อํานวยการสํานักงาน
92.3
7.7
100.0
7
1
8
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
87.5
12.5
100.0
30
18
48
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
62.5
37.5
100.0
23
38
61
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
37.7
62.3
100.0
31
47
78
พนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชการ)
39.7
60.3
100.0
ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ
0
1
1
0
100
100
25
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2. การขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ให้กับจําเลย
แม้ว่าพนักงานคุมประพฤติจะให้ความเห็นว่า สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําให้ไม่มีการสงเคราะห์
การประกันตัวจําเลยเกิดจากจําเลยไม่ทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ แต่หากพิจารณาแล้วสาเหตุน่าจะเกิด
จากการขาดการประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ จํ า เลยทราบ ซึ่ ง เมื่ อ สอบถามพนั ก งานคุ ม ประพฤติ เ กี่ ย วกั บ การ
ประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลกับผู้ที่มาติดต่อหรือจําเลยเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
พบว่า พนั กงานคุมประพฤติ ส่วนใหญ่ เห็ นว่ า สํานักงานยังมี การประชาสัม พันธ์ใ นด้ านนี้น้อยมาก โดย
พนักงานคุมประพฤติร้อยละ 36.7 เห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ในระดับน้อย และพนักงานคุมประพฤติร้อย
ละ 19.0 เห็นว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาติดต่อหรือจําเลยดังตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 ความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติตอ่ การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลโดย
สํานักงานคุมประพฤติกับผูท้ ี่มาติดต่อหรือจําเลย
ระดับของการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลของสํานักงาน
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ไม่มีการประชาสัมพันธ์
รวม

จํานวน
26
67
77
40
210

ร้อยละ
12.4
31.9
36.7
19.0
100.0

เมื่อสอบถามพนักงานคุมประพฤติว่า ได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวให้กับจําเลยมากน้อยเพียงใด พบว่าพนักงานคุมประพฤติไม่เคยแจ้งให้จําเลยทราบเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์ ถึงร้อยละ 45.2 และแจ้งให้ทราบเป็นบางคดี ร้อยละ 45.2 มีเพียงร้อยละ 9.1 ของพนักงาน
คุมประพฤติที่แจ้งให้จําเลยทราบทุกคดีเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ดังตารางที่
4.20
ตารางที่ 4.20 การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์
โดยพนักงานคุมประพฤติให้กับจําเลย
การประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าวสารให้แก่จําเลย
ไม่เคยแจ้งให้ทราบ
แจ้งให้ทราบเป็นบางคดี
แจ้งให้ทราบทุกคดี
ไม่ตอบ
รวม
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จํานวน
95
95
19
1
210

ร้อยละ
45.2
45.2
9.1
0.5
100.0

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

3. วงเงินสงเคราะห์ไม่สอดคล้องกันวงเงินประกันที่ศาลกําหนดให้กับจําเลย
จากการเก็บข้อมูลจากจําเลยพบว่า วงเงินประกันที่ศาลกําหนดให้กับจําเลย โดยเฉลี่ยเป็นเงินจํานวน
122,031 บาท โดยวงเงินต่ําสุด คือ 6,000 บาท และวงเงินสูงสุด คือ 1,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
วงเงินประกันกับฐานความผิดแล้ว พบว่า ความผิดต่อชีวิตมีวงเงินประกันโดยเฉลี่ยสูงสุด คือ 300,000 บาท
และความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด มีวงเงินประกันโดยเฉลี่ยต่ําสุด คือ 65,600 บาท ดังตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 ค่าเฉลี่ยวงเงินประกันตัวของจําเลยจําแนกตามฐานความผิด
ฐานความผิด
ความผิดต่อชีวิต
ความผิดเกี่ยวกับเพศ
พ.ร.บ.ป่าไม้
พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ
หมิ่นประมาท
ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์/ทําให้เสียทรัพย์
กรรโชกทรัพย์ /ฉ้อโกง)
บุกรุก
ขับรถประมาท/พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
อื่นๆ

/

วงเงินเฉลี่ย (บาท)
300,000
182,500
175,000
170,000
150,000
135,000
129,166
101,111
93,900
65,600
73,500

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวงเงินสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่สํานักงานแต่ละแห่งได้รับ
จะอยู่ในวงเงิน 20,000-130,000 บาท โดยจะเห็นได้ว่า วงเงินด้านการสงเคราะห์ที่สํานักงาน คุมประพฤติ
แต่ละแห่งได้รับนั้นต่ํากว่าวงเงินประกันที่ศาลตั้งของจําเลยอย่างมาก ทั้งนี้ส่วนใหญ่จํานวน 87 สํานักงาน
คุมประพฤติ ได้รับวงเงินอยู่ในช่วง 20,000 – 50,000 บาท
ในส่ว นความคิ ด เห็ น ของผู้ พิพ ากษาเรื่อ งวงเงิ น ในการประกั นตั วที่ ศ าลกํา หนดไว้ สู ง กว่ า วงเงิ น ที่
สํานักงานคุมประพฤติมีอยู่นั้น ผู้พิพากษาให้ความเห็นว่าการตั้งวงเงินของศาลนั้นเป็นไปอย่างรัดกุมเพื่อ
ความมั่นคงของคดีตามเหตุและผลของกฎหมายซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจที่เหมาะสมของผู้พิพากษาในแต่ละ
ศาล ดังนั้นในเรื่องวงเงินที่สํานักงานคุมประพฤติมีอยู่หากไม่เพียงพอควรจะนําไปเป็นเงินส่วนสมทบหรือ
สนับสนุนส่วนที่ผู้กระทําผิดยังขาดอยู่ซึ่งน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้การสงเคราะห์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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2.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลย
แม้ ว่ า การดํ า เนิ น การสงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว จํ า เลยจะมี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ แ ละมี ก าร
ดําเนินการน้อยมาก โดยมีที่มาจากสาเหตุต่างๆ ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ในส่วนที่ผ่านมา แต่เมื่อถามความ
คิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติแล้ว พบว่า ร้อยละ 71.4 ของพนักงานคุมประพฤติ หรือจํานวน 150 คน
เห็ น ว่ า ควรดํ า เนิ น การให้ บ ริ ก ารสงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว จํ า เลยต่ อ ไป โดยสรุ ป เหตุ ผ ลในการให้
ดํา เนิ น การต่ อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า เป็ น การช่ ว ยเหลื อจํ า เลยที่ มีฐ านะยากจน และมี
ทรัพย์สินน้อยให้ได้รับโอกาสบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย เพราะทุกคนควรมีสิทธิได้รับอิสรภาพที่
เท่าเทียมกัน ตลอดจนจําเลยอาจจะกระทําการไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดเจตนา และมีความจําเป็นอย่าง
แท้จริง
ในขณะที่ ร้อยละ 28.1 หรือ จํานวน 59 คน เห็นว่าไม่ควรดําเนินการเรื่องนี้ต่อ และส่วนใหญ่ให้
เหตุผลว่า เนื่องจากปริมาณงานในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติมีมากอยู่แล้วไม่มีเวลาให้บริการ
เรื่องนี้ ไม่สามารถควบคุมดูแลจําเลยได้ และเป็นการเพิ่มภาระให้พนักงานคุมประพฤติ รวมถึงขั้นตอนใน
การดําเนินการยุ่งยาก และมีความเสี่ยงที่จําเลยจะหลบหนีทําให้อาจสูญเสียเงินประกันเพราะจําเลยบางส่วน
ไม่มีสํานึกเข็ดหลาบเห็นควรนําเงินเรื่องการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยไปใช้ทํากิจกรรมในเรื่องอื่น
ดังตารางที่ 4.22
ตารางที่ 4.22 ความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติตอ่ การดําเนินการสงเคราะห์
ด้านประกันตัวจําเลย
ความคิดเห็นต่อการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ควรดําเนินการต่อ
ไม่ควรดําเนินการต่อ
ไม่ตอบ
รวม

จํานวน
150
59
1
210

ร้อยละ
71.4
28.1
0.5
100

ในส่วนของจําเลย พบว่า จําเลยส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะดําเนินการให้บริการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลยต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทําผิดโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน
หรือผู้ที่ไม่ได้ตั้งใจกระทําผิด โดยมีจํานวนถึง 176 คน คิดเป็นร้อยละ 87.1 มีจําเลยเพียง 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 ที่เห็นว่าไม่ควรดําเนินการให้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยต่อไปแต่ไม่ได้ให้เหตุผล
ประกอบ ดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ความคิดเห็นของจําเลยต่อการดําเนินการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลย
รับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ฯ
ควรดําเนินการต่อไป
ไม่ควรดําเนินการต่อไป
ไม่ตอบ
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จํานวน
176
10
16

ร้อยละ
87.1
5.0
7.9
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รับทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ฯ
ควรดําเนินการต่อไป
ไม่ควรดําเนินการต่อไป
รวมทั้งหมด
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จํานวน
176
10
202

ร้อยละ
87.1
5.0
100.0

นอกจากนั้ น เมื่ อให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติเ ลื อ กฐานความผิ ด ต่า งๆ ที่ ค วรได้ รั บ การสงเคราะห์
ปรากฏว่า ฐานความผิดที่ได้รับเลือกมากที่สุดอันดับหนึ่ง คือ ฐานความผิดเกี่ยวกับขับรถโดยประมาทและ
พ.ร.บ. จราจรทางบก โดยมีความถี่จํานวน 163 ครั้ง อันดับสอง คือ ความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยมี
ความถี่จํานวน 73 ครั้ง อันดับสาม คือ ความผิดในคดีกระทําผิดต่อร่างกาย โดยมีความถี่จํานวน 46 ครั้ง
อันดับสี่ คือ คดีบุกรุก โดยมีความถี่จํานวน 35 ครั้ง และอันดับห้า คือ คดีเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การพนัน โดยมี
ความถี่จํานวน 24 ครั้ง ดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24 ฐานความผิดที่ควรได้รับการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลย
ฐานความผิดที่ควรได้รับการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลย
ขับรถประมาท / พ.ร.บ.จราจรทางบก
หมิ่นประมาท
กระทําผิดต่อร่างกาย
บุกรุก
พ.ร.บ. การพนัน
รวม

จํานวน
163
73
46
35
24
341

ร้อยละ
47.80
21.40
13.49
10.27
7.04
100

ในส่ วนความเห็ นจากการประชุมนําเสนอผลการวิจัยเบื้ องต้นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารกรม
คุมประพฤตินั้นให้ความเห็นเรื่องฐานความผิดที่ควรจะให้การสงเคราะห์เพิ่มเติมว่าฐานความผิดควรจะเป็น
ฐานความผิ ดที่ มี อัตราโทษไม่ สู งมาก และในความคิดเห็นของผู้พิพากษาในเรื่องเดียวกั นผู้พิพากษาให้
แนวทางสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญว่า ฐานความผิดที่ควรได้รับการสงเคราะห์ควรเป็นฐานความผิดที่มีอัตรา
โทษไม่สูงแต่มุ่งเน้นให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาที่เจตนาของการกระทําผิดร่วมด้วย
เมื่อสอบถามความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลย โดยให้ค่าคะแนนกับแนวทางต่างๆ หากเห็นด้วยมากที่สุดว่าเป็นแนวทางที่จะพัฒนา
ให้มีการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงให้ 5 คะแนน และหากเป็นแนวทางที่เห็นด้วยน้อยที่สุดให้ 1 คะแนน ปรากฏ
ว่า พนักงานคุมประพฤติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากกับแนวทาง 4 ด้าน คือ 1) การวาง
หลักเกณฑ์และมาตรการในการสงเคราะห์อย่างชัดเจน โดยให้ 4.20 คะแนน 2) การประชาสัมพันธ์โครงการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่จําเลยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบให้มากยิ่งขึ้น ให้ 4.19 คะแนน
และ 3) การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ ให้ 4.09 คะแนน
4) การลดขั้นตอนในการดําเนินการให้ 3.9 คะแนน ดังตารางที่ 4.25
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ตารางที่ 4.25 ความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
แนวทางการพัฒนา
เพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัวจําเลย
ประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่จําเลย
และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบให้มากยิ่งขึ้น
วางหลักเกณฑ์และมาตรการในการให้บริการอย่างชัดเจน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
ลดขั้นตอนในการดําเนินการ
ควรดําเนินการเฉพาะบางสํานักงานที่มีความจําเป็นและประสงค์จะให้
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ให้หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานภายนอกเข้ามาบริหารโครงการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย

คะแนนเฉลี่ย
3.28
4.19
4.20
4.09
3.93
3.18
2.89

เมื่อนําข้อมูลจากพนักงานคุมประพฤติมาพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ
กรมคุ ม ประพฤติ รวมทั้ ง ความคิ ด เห็น ของผู้พิ พากษาที่ไ ด้จ ากการสั ม ภาษณ์ แ ล้ วอาจสรุ ป แนวทางการ
พัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้ดังนี้
1. การปรับปรุงขั้นตอนในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้มีความรวดเร็วและ
สะดวกต่อการปฏิบัติงาน แม้ว่ากรมคุมประพฤติจะกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการสงเคราะห์
ประกันตัวจําเลยไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานคุมประพฤติแล้ว แต่พนักงานคุมประพฤติยังเห็นว่าขั้นตอนยังมี
ความยุ่งยาก จึงควรลดขั้นตอนลง คือ กรมคุมประพฤติควรพิจารณาเรื่องการปรับลดขั้นตอนในการให้การ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวโดยการให้ข้อมูลร่วมกันจากการสืบเสาะเพื่อลดความล่าช้า ตัวอย่างเช่น
พนักงานคุมประพฤติ สามารถที่จะนําข้อมูลบางส่วนจากแบบ คป. 3 มาใช้ได้
นอกจากนั้ น สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ต่ ล ะแห่ ง มี อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ ยู่ ดั ง นั้ น ควรที่ จ ะ
ประสานงานกับเครือข่ายเหล่านี้ให้ดําเนินการหาข้อมูลในกรณีผู้ที่สํานักงานคุมประพฤติจะให้การสงเคราะห์
เพื่ อ ลดระยะเวลาที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะออกไปสื บ เสาะด้ ว ยตนเอง และลดขั้ น ตอนของพนั ก งาน
คุมประพฤติในการออกสืบเสาะหาข้อมูลโดยให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายเป็นผู้หาข้อมูลของ
ผู้ขอรับการสงเคราะห์ฯ
2. การอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในการทํางานให้
การสงเคราะห์ โดยกรมคุมประพฤติควรมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรการอบรมของพนักงานคุมประพฤติในเรื่องการ
ให้ ก ารสงเคราะห์ ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ใ ห้ ก ารดู แ ล และที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากมู ล นิ ธิ แ ก้ ไ ขฟื้ น ฟู แ ละ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิด ทั้งนี้จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าพนักงานคุมประพฤติระดับปฏิบัติการและพนักงาน
ราชการไม่ทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระดับที่สูงในขณะที่ระดับผู้อํานวยการ
แลระดับชํานาญการพิเศษ เกือบทุกคนทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์เรื่องนี้ ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติมความรู้
เกี่ยวกับการสงเคราะห์ในหลักสูตรการอบรมพนักงานคุมประพฤติและพนักงานราชการให้มากขึ้นโดยเน้นย้ํา
เรื่องหลักการของการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวอย่างแท้จริงว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไร และ
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สํานักงานคุมประพฤติควรกระตุ้นและสร้างให้พนักงานคุมประพฤติมีจิตสํานึกในการแสวงหาความช่วยเหลือ
ให้กับจําเลยที่มีความยากจนอยู่ในเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือได้ทั้งนี้ควรกําหนดเป็นนโยบายในระดับสํานักงาน
โดยให้เน้นการสงเคราะห์ให้มากขึ้น
3. การประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่จําเลยและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบมากยิ่งขึ้น โดยสํานักงานคุมประพฤติควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาการสงเคราะห์ฯ คือการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการนี้ ใ ห้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น โดยเน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ทั้งนี้เพราะพวกเขาเหล่านี้คือตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้ชิดคน
ในชุมชน ใกล้ชิดพื้นที่ ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้กับคนในพื้นที่นั้นจะทําได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับหรือติดประกาศตามสํานักงานคุมประพฤติหรือตามศาล
4. การปรับปรุงแนวทางการจัดสรรหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลยของแต่ละสํานักงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันสํานักงานคุมประพฤติต่างๆมีหลักทรัพย์สําหรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในวงเงินที่
ค่อนข้างน้อยกว่าวงเงินประกันที่ศาลกําหนด ซึ่งหากสํานักงานคุมประพฤติต้องการช่วยเหลือสงเคราะห์
ประกันตัว ก็อาจมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรปรับแนวทางการจัดสรรหลักทรัพย์ โดยอาจจัดสรรให้
เฉพาะสํานักงานที่ประสงค์จะให้บริการด้านนี้ และเพิ่มวงเงินหลักทรัพย์มากกว่าเดิม โดยอาจให้สํานักงานมี
หลักทรัพย์อยู่อย่างน้อย 100,000 บาท และในกรณีที่หลักทรัพย์ของสํานักงานไม่เพียงพอ อาจจะใช้วิธีการ
สมทบโดยให้จําเลยออกเงินประกันบางส่วนร่วมกับเงินสงเคราะห์
2.3 ความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัด
เนื่องจากกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัดเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งในภารกิจของ
กรมคุมประพฤติ แต่การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยยังไม่ได้ครอบคลุมกลุ่มดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึง
ทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ทั้งนี้ เพื่อนํามาวิเคราะห์ประกอบการพัฒนาการให้การสงเคราะห์ต่อไป
จากการวิเคราะห์ พบว่า พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรที่จะให้การสงเคราะห์ผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ ดังตารางที่ 4.27 พนักงานคุมประพฤติ จํานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 เห็นว่าไม่
ควรให้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยกับผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยให้เหตุผลว่า จําเลยใน
คดี เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะหลบหนี สู ง และส่ ว นใหญ่ ข าดความรั บ ผิ ด ชอบ ทํ า ให้ พ นั ก งาน
คุมประพฤติไม่มีความเชื่อมั่นว่าจําเลยในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจะดําเนินตามสัญญาประกัน และเล็งเห็นถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา ทําให้พนักงานคุมประพฤติต้องรับผิดชอบ เป็นภาระและกระทบกับการ
ปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่ทําอยู่อีกทั้งการให้ประกันตัวระหว่างตรวจพิสูจน์นั้นพนักงานคุมประพฤติเห็นว่า
ไม่เหมาะสม โดยจําเลยอาจจะหวนกลับไปเสพซ้ําอีกได้ และพนักงานคุมประพฤติส่วนหนึ่งเห็นว่า พ.ร.บ.
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้น เอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มากอยู่แล้วจึงเห็น
ว่าไม่ควรที่จะให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
ส่วนพนักงานคุมประพฤติที่เห็นว่าควรให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยแก่ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ มีจํานวน 66 คน หรือ ร้อยละ 31.4 โดยให้เหตุผลว่า สังคมควรที่จะให้โอกาสกับผู้กระทําผิด
ในทุกฐานความผิดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นอาจจะพลั้งเผลอไปเพราะ
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การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ

ปัญหาครอบครัว สังคมไม่ควรที่จะทอดทิ้ง จึงเห็นควรให้การสงเคราะห์ ด้านการประกันตัวจําเลยแก่ผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ดังตารางที่ 4.26
ตารางที่ 4.26 ความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติตอ่ การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
แก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ความคิดเห็นต่อการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยแก่
ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ
ควรสงเคราะห์
ไม่ควรสงเคราะห์
รวม

จํานวน
66
144
210

ร้อยละ
31.4
68.6
100.0

สําหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารกรมคุมประพฤติในเรื่องการให้การสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ นั้นมีทั้งที่เห็นควรจะให้การสงเคราะห์โดยส่วนที่เห็นควร
ให้เหตุผลว่ากรมคุมประพฤติไม่ควรเลือกปฏิบัติ หรือเลือกฐานความผิดเพราะทุกฐานความผิดหากเข้า
หลักเกณฑ์ ก็สมควรที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ดังนั้นการให้การสงเคราะห์กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น ก็ควรที่จะศึกษาและดําเนินการได้ แต่ในส่วนที่เห็นว่า
ยังไม่ควรนั้นให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นการสร้างกระแสทางลบกับประชาชนที่อาจมองว่าพนักงานคุมประพฤติ
ช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดออกมาโดยให้เงินสงเคราะห์ทั้งที่ตํารวจแจ้งจับกุม จึงควรจะชะลอการ
สงเคราะห์กับกลุ่มดังกล่าวไปก่อน
ในส่วนผู้พิพากษาในประเด็นการให้การประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัด
นั้น ผู้พิพากษาเห็นว่าไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติหากผู้กระทําผิดมีสิทธิที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัวได้ก็ควรที่จะให้การสงเคราะห์กับ ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัดด้วย โดยให้คํานึงถึงสิทธิที่
พึงได้รับของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก โดยหากสํานักงานคุมประพฤติ
มีความเห็นว่า กลุ่มนี้ได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอยู่แล้วก็ให้ดําเนินการตามนั้น แต่
หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มนี้ยังควรที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านใดอยู่ก็ควรจะดําเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างสืบเสาะและ
พินิจ” ในครั้งนี้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาหาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการ
ประกั น ตั ว จํ า เลย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ วิ เ คราะห์ ห าแนวทางการพั ฒ นาการสงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว จํ า เลย
ตลอดจนศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานคุมประพฤติ และจําเลย รวมทั้งจัดการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
และผู้บริหารกรมคุมประพฤติเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาหาแนวทางการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการอยู่ นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้พิพากษา ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้การประกันตัว ทั้งนี้เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการวิจัยในครั้งนี้ และความคิดเห็นในการที่จะพัฒนาการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการภายใต้ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจาก
แบบสอบถามกับพนักงานคุมประพฤติและจําเลย ซึ่งคณะผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆโดยสรุป
ได้ดังนี้
1. สรุปและอภิปรายผล
พนักงานคุมประพฤติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มีจํานวน 210 คน โดยเป็นชาย 85 คน และหญิง
125 คน เป็นพนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการมากที่สุด ลําดับรองลงมาเป็นพนักงานคุมประพฤติ
ระดับปฏิบัติการ และส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสืบเสาะและพินิจ สําหรับจําเลยมีทั้งสิ้น 202 คน เป็นชาย
173 คน และเป็นหญิง 29 คน มีอายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ 33 ปี สถานภาพอยู่กินกันฉันสามีภรรยา และส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,001 – 20,000 บาท และฐานความผิด
ที่กระทําผิดเป็นอันดับหนึ่งคือฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์/ทําให้เสียทรัพย์/กรรโชก
ทรัพย์/ฉ้อโกง) รองลงมาคือ ฐานความผิดขับรถประมาท/พ.ร.บ.จราจรทางบก
1.1 สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า นอกเหนือจากการดําเนินการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่
น้อยมากในทุกสํานักงานแล้ว จําเลยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวฯโดยมี
ถึง 156 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2 และจากการสอบถามความต้องการที่จะรับการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัว พบว่าจําเลยที่ต้องการรับบริการมีประมาณร้อยละ 48.5 ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับจําเลยที่ไม่
ต้องการแต่ก็แสดงให้เห็นว่าจําเลยยังมีความต้องการรับการสงเคราะห์อยู่จํานวนไม่น้อย โดยผู้ที่ต้องการนั้น
ให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่มีเงินหรือหลักทรัพย์เพื่อประกันตัว บรรเทาความเดือดร้อน เป็นการช่วยเหลือผู้ที่
มิได้มีเจตนากระทําผิด และได้รับอิสรภาพช่วยให้มีโอกาสกลับไปดูแลครอบครัวแต่ทั้งนี้จําเลยคาดหวังว่าจะ
ได้รับความสะดวกในการประกันตัวด้วย
สําหรับสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยผลการศึกษาจาก
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จํ า เลย และผลที่ ไ ด้ รั บ จากการประชุ ม นํ า เสนองานวิ จั ย เบื้ อ งต้ น กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้พิพากษานั้น สามารถสรุปสาเหตุได้ดังต่อไปนี้
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o การขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการสงเคราะห์ของพนักงานคุมประพฤติในระดับ
ปฏิบัติการ
การไม่ ท ราบขั้ น ตอนการสงเคราะห์ ส่ ง ผลให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ก าร
ประชาสัมพันธ์หรือบอกกล่าวกับจําเลยถึงการให้บริการดังกล่าว จึงไม่ได้ให้การสงเคราะห์ โดยเฉพาะกลุ่ม
พนักงานคุมประพฤติระดับปฏิบัติ และพนักงานคุมประพฤติที่เป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้พบว่า ร้อยละ 31
และ 32 ของพนักงานคุมประพฤติระดับปฏิบัติการและพนักงานราชการไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ด้านนี้
และอีก 50.5 ไม่ทราบถึงขั้นตอนในการให้การสงเคราะห์
สําหรับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารกรมคุมประพฤติเกี่ยวกับการขาดความรู้
ความเข้าใจในขั้นตอนการสงเคราะห์ของพนักงานคุมประพฤติในระดับปฏิบัติการนั้น มองว่าส่วนหนึ่งมี
สาเหตุมาจากการย้ายเข้าออกบ่อยครั้งของพนักงานคุมประพฤติในระดับนี้ หรือการย้ายไปทํางานในส่วน
งานอื่น ทําให้การสอนงานหรือเรียนรู้งานต่างๆอย่างเข้าใจนั้นเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้สําหรับผู้พิพากษานั้นมอง
สาเหตุเรื่องของความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากหากไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้ว
การจะดําเนินการในขั้นตอนต่อไปจึงไม่มีประสิทธิภาพและไม่กล้าที่จะให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
เนื่องจากมองว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาจากสาเหตุที่ไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่าง
แท้จริงของพนักงานคุมประพฤติ ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่ง
o การขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสงเคราะห์ให้กับจําเลย
พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่เห็นว่าสํานักงานคุมประพฤติยังมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่อง
นี้น้อยมาก และพนักงานคุมประพฤติเองก็ไม่เคยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวให้กับ
จําเลยทราบด้วยสาเหตุข้างต้น ซึ่งมีประมาณร้อยละ 45.2 แต่ก็มีบางส่วนที่แจ้งให้ทราบเป็นบางคดีคิดเป็น
ร้อยละ 45.2
สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ เ ชี่ ย วชาญกรมคุ ม ประพฤติ มี ค วามเห็ น ในประเด็ น นี้ ว่ า การ
ประชาสัมพันธ์นั้นในช่วงนี้อาจจะน้อยกว่าช่วงแรก เนื่องจากปริมาณงานที่มากของพนักงานคุมประพฤติแต่
ละคน ทําให้การให้การประชาสัมพันธ์ทั้งด้วยตนเองและการนําเสนอผ่านสื่อต่างในเรื่องนี้อาจจะน้อย อีกทั้ง
ดังที่ปรากฏในผลการวิจัยว่าพนักงานคุมประพฤติส่วนหนึ่งไม่ทราบเรื่องการให้การสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลย จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ไม่ได้ให้การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเรื่องนี้กับจําเลย
ในส่วนของผู้พิพากษานั้นเห็นด้วยว่าการขาดการประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ไม่
ทั่วถึงทั้งกระบวนการยุติธรรมนั้นทําให้การดําเนินการให้การสงเคราะห์ของกรมคุมประพฤติไม่ได้เป็นไปใน
แนวทางที่วางเอาไว้มากนัก เนื่องจากผู้พิพากษาบางท่านเองนั้นก็ไม่ทราบเลยว่ากรมคุมประพฤติดําเนินการ
เรื่องนี้อยู่ จึงไม่ได้ให้การประชาสัมพันธ์ต่อให้กับผู้กระทําผิดหรือญาติของผู้กระทําผิดได้ว่ามีช่องทางในการ
ประกันตัวที่กรมคุมประพฤติดําเนินการอยู่ เป็นต้น
o วงเงินสงเคราะห์ไม่สอดคล้องกับวงเงินประกันที่ศาลกําหนดให้กับจําเลย
วงเงินสงเคราะห์ที่สํานักงานแต่ละแห่งได้รับการสนับสนุนนั้นต่ํากว่าวงเงินประกันของ
จําเลยเป็นอย่างมาก โดยพนักงานคุมประพฤติและจําเลยให้ข้อมูลสนับสนุนทั้งสองกลุ่มเนื่องจากวงเงิน
ประกันที่ศาลกําหนดให้กับจําเลยโดยเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 122,031 บาท ต่ําสุดประมาณ 6,000 บาท
และสูงสุดประมาณ 1,000,000 บาท แต่วงเงินที่สํานักงานคุมประพฤติให้การสนับสนุนนั้นจะอยู่ในช่วง
ประมาณ 20,000 – 120,000 บาท โดยเมื่อพิจารณาตามฐานความผิดจากผลการวิจัยครั้งที่พบว่าฐาน
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ความผิดอันดับหนึ่ง คือฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งมีวงเงินในการประกันตัวที่ศาลกําหนดประมาณ
129,166 บาท ซึ่งมากกว่าวงเงินสนับสนุนของสํานักงาน สาเหตุนี้จึงทําให้พนักงานคุมประพฤติจึงไม่ได้ให้
การสงเคราะห์ ส่วนจําเลยนั้นจะดําเนินการโดยหาหลักทรัพย์มาประกันตัวจากแหล่งอื่นแทนการรับบริการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจากสํานักงานคุมประพฤติ หรือการมีประกันอิสรภาพอยู่แล้ว จึงไม่ได้ใช้
บริการ อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสํานักงานคุมประพฤติมีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยอยู่
1.2 แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลย
จากการสอบถามความคิดเห็นส่ วนใหญ่ของพนั กงานคุมประพฤติ จําเลย รวมถึงผู้ เชี่ ยวชาญ/
ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติ และ ผู้พิพากษา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการสงเคราะห์ ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนิ นการโดยสํานักงานคุมประพฤติทุ กฝ่ ายให้
ความเห็นตรงกันว่าควรดําเนินการต่อไปโดยพนักงานคุมประพฤติร้อยละ 71.4 เห็นว่าควรดําเนินการต่อไป
สํา หรั บ เหตุ ผ ลนั้ น ส่ ว นใหญ่ ใ ห้เ หตุ ผ ลว่า เป็ น โครงการที่ดี ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ กั บ จํ า เลย โดยเป็ น การ
ช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกันตัว ให้ได้รับโอกาสและอิสรภาพ อีกทั้ง
การกระทําผิดจําเลยอาจจะกระทําไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดสติ อารมณ์ชั่ววูบ หรืออาจมีความจําเป็น
อย่างแท้จริง และไม่ควรที่จะมุ่งเน้นที่ปริมาณว่าจะต้องให้การสงเคราะห์ได้มาก เพราะการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวนั้นแม้ให้การสงเคราะห์ได้เพียงรายเดียวก็ถือว่าเป็นความสําเร็จแล้ว
ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าควรให้การสงเคราะห์กับจําเลยในฐานความผิด
เกี่ยวกับขั บรถโดยประมาทและ พ.ร.บ.จราจรทางบกเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ฐานความผิดหมิ่น
ประมาทและอันดับสามคือ ฐานความผิดในคดีกระทําผิดต่อร่างกาย
สําหรับแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยนั้น พนักงานคุมประพฤติที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้พิจารณาแนวทางที่เสนอให้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยเป็นระดับมากกับแนวทาง 4 ด้าน
ได้แก่ การวางหลักเกณฑ์และมาตรการในการให้บริการอย่างชัดเจน การประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่จําเลยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบให้มากยิ่งขึ้น การจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ และการลดขั้นตอนในการดําเนินการ
โดยสรุป งานวิจัยครั้งนี้ ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ ไว้ดังนี้
1. การปรับปรุ งขั้ น ตอนในการให้ก ารสงเคราะห์ ด้านการประกัน ตัวจํา เลยให้มีค วาม
รวดเร็วและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน แม้ว่ากรมคุมประพฤติจะกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการ
สงเคราะห์ประกันตัวจําเลยไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานคุมประพฤติแล้ว แต่พนักงานคุมประพฤติยังเห็นว่า
ขั้นตอนยังมีความยุ่งยาก จึงควรลดขั้นตอนลง ดังนี้ กรมคุมประพฤติควรพิจารณาเรื่องการปรับลดขั้นตอน
ในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวโดยการให้ข้อมูลร่วมกันจากการสืบเสาะเพื่อลดความล่าช้า
ตัวอย่างเช่นพนักงานคุมประพฤติ สามารถที่จะนําข้อมูลบางส่วนจากแบบ คป. 3 มาใช้ได้
นอกจากนั้น สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่ ดังนั้นควรที่จะ
ประสานงานกับเครือข่ายเหล่านี้ให้ดําเนินการหาข้อมูลในกรณีผู้ที่สํานักงานคุมประพฤติจะให้การสงเคราะห์
ฯ เพื่อลดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติจะออกไปสืบเสาะด้วยตนเอง และลดขั้นตอนของพนักงานคุม
ประพฤติในการออกสืบเสาะหาข้อมูลโดยให้อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือข่ายเป็นผู้หาข้อมูลของผู้ขอรับ
การสงเคราะห์ฯ
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2. การอบรมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางานให้การสงเคราะห์ โดยกรมคุมประพฤติควรมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรการอบรมของพนักงานคุมประพฤติ
ในเรื่องการให้การสงเคราะห์ที่กรมคุมประพฤติให้การดูแล และที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระทําผิ ด ทั้งนี้จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าพนักงานคุมประพฤติระดับปฏิบัติการและ
พนักงานราชการไม่ทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระดับที่สูงในขณะที่ระดับ
ผู้อํานวยการแลระดับชํานาญการพิเศษ เกือบทุกคนทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์เรื่องนี้ ดังนั้นจึงควร
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ในหลักสูตรการอบรมพนักงานคุมประพฤติและพนักงานราชการให้
มากขึ้ น โดยเน้ น ย้ํ า เรื่ อ งหลั ก การของการให้ ก ารสงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว อย่ า งแท้ จ ริ ง ว่ า จะเกิ ด
ประโยชน์อย่างไร และสํานักงานคุมประพฤติควรกระตุ้นและสร้างให้พนักงานคุมประพฤติมีจิตสํานึกในการ
แสวงหาความช่วยเหลือให้กับจําเลยที่มีความยากจนอยู่ในเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือได้ทั้งนี้ควรกําหนดเป็น
นโยบายในระดับสํานักงานโดยให้เน้นการสงเคราะห์ให้มากขึ้น
3. การประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่ จําเลยและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบมากยิ่งขึ้น โดยสํานักงานคุมประพฤติควรมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อพัฒนาการสงเคราะห์
ฯ คือการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและ
อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ทั้งนี้เพราะพวกเขาเหล่านี้คือตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมที่ใกล้ชิดคน
ในชุมชน ใกล้ชิดพื้นที่ ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆให้กับคนในพื้นที่นั้นจะทําได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับการ
ประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับหรือติดประกาศตามสํานักงานคุมประพฤติหรือตามศาล
4. การปรั บปรุงแนวทางการจัดสรรหลัก ทรัพย์ประกั นตั วจํ าเลยของแต่ ละสํ านั กงาน
เนื่องจากปัจจุบันสํานักงานคุมประพฤติต่างๆมีหลักทรัพย์สําหรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยใน
วงเงินที่ค่อนข้างน้อยกว่าวงเงินประกันที่ศาลกําหนด ซึ่งหากสํานั กงานคุ ม ประพฤติ ต้องการช่วยเหลื อ
สงเคราะห์ประกันตัว ก็อาจมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงควรปรับแนวทางการจัดสรรหลักทรัพย์ โดย
อาจจัดสรรให้เฉพาะสํานักงานที่ประสงค์จะให้บริการด้านนี้ และเพิ่มวงเงินหลักทรัพย์มากกว่าเดิม โดยอาจ
ให้สํานักงานมีหลักทรัพย์อยู่อย่างน้อย 100,000 บาท และในกรณีที่หลักทรัพย์ของสํานักงานไม่เพียงพอ
อาจจะใช้วิธีการสมทบโดยให้จําเลยออกเงินประกันบางส่วนร่วมกับเงินสงเคราะห์
1.3 ความเป็นไปได้ในการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบ
บังคับบําบัด
ผลการวิจัยในเรื่องนี้สรุปได้ว่าพนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่เห็นว่ายังไม่ควรที่จะให้การสงเคราะห์
กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยให้เหตุผลว่าแนวโน้มในการหลบหนีของจําเลยในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมี
สูง และในความคิดเห็นแล้วจําเลยในคดียาเสพติดขาดความรับผิดชอบ จึงไม่เชื่อมั่นว่าจะดําเนินตามสัญญา
ประกัน เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา ทําให้พนักงานคุมประพฤติจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูง
กระทบกับการปฏิบัติงานในภารกิจหลักที่ทําอยู่
อีกทั้งการให้ประกันตัวระหว่างตรวจพิสูจน์นั้นพนักงานคุมประพฤติเห็นว่าไม่เหมาะสม โดยจําเลย
อาจจะหวนกลับไปเสพซ้ําอีกได้ นอกจากนั้นพนักงานคุมประพฤติส่วนหนึ่งเห็นว่า พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 นั้นเอื้อประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มากอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่ควรที่จะให้
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545
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สําหรับความคิดเห็ นของผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารกรมคุมประพฤตินั้นมีทั้งที่เห็นควรจะให้การ
สงเคราะห์กับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์โดยส่วนที่เห็นควรให้เหตุผลว่ากรมคุมประพฤติไม่ควรเลือกปฏิบัติ
หรือเลือกฐานความผิดเพราะทุกฐานความผิดหากเข้าหลักเกณฑ์ ก็สมควรที่จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ดังนั้นกับการให้การสงเคราะห์กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น ก็
ควรที่จะศึกษาและดําเนินการได้ แต่ในส่วนที่เห็นว่ายังไม่ควรนั้นให้เหตุผลว่า อาจจะเป็นการสร้างกระแส
ทางลบกับประชาชนที่มองการทํางานของคุมประพฤติและเจ้าพนักงานได้ ควรจะชะลอกลุ่มนี้ไว้ก่อน
ในส่วนความคิดเห็นของผู้พิพากษาในประเด็นการให้การประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ใน
ระบบบังคับบําบัดนั้น ผู้พิพากษาเห็นว่าไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติและเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่บุคคลพึง
ได้รับ ดังนั้นหากมีสิทธิที่สามารถให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวได้ควรที่จะให้การสงเคราะห์กับ ผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัดด้วย โดยให้คํานึงถึงสิทธิที่พึงได้รับของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็น
หลัก โดยหากสํานักงาน คุมประพฤติมีความเห็นว่า กลุ่มนี้ได้รับสิทธิตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดอยู่แล้วก็ให้ดําเนินการตามนั้น แต่หากพิจารณาแล้วว่ากลุ่มนี้ยังควรที่จะได้รับการสงเคราะห์ด้านใด
อยู่ก็ควรจะดําเนินการ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลการวิ จัยที่ได้ รั บ ในครั้ง นี้ทํ า ให้ผู้ ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายได้ ท ราบถึ ง สาเหตุข องปั ญ หา ร่ วมกัน หา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน ตลอดจนการแสวงหาแนวทางในการขยายรูปแบบการ
สงเคราะห์ให้มีความครอบคลุมกลุ่มต่างๆที่ควรจะได้รับสิทธิในการรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
จําเลย ในที่นี้จากการวิจัยคณะผู้วิจัยเสนอข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทบทวนขั้นตอนการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้มี
ความสะดวกรวดเร็ ว มากยิ่ ง ขึ้น รวมถึง บูร ณาการขั้น ตอนร่ว มกับ กระบวนการสื บ เสาะ และควรมี ก าร
มอบหมายให้ อาสาสมั ครคุ มประพฤติเข้ามาช่วยในการแสวงหาข้ อเท็ จจริงมากยิ่งขึ้นเพื่อลดภาระของ
พนักงานคุมประพฤติ
2. สํานักงานคุมประพฤติควรสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ของการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย รวมถึงการให้การสงเคราะห์ทุกๆด้านที่กรมคุมประพฤติ
ดําเนินการอยู่เพื่อสร้างจิตสํานึกในการช่วยเหลือและให้โอกาสกับคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ
3. กรมคุมประพฤติควรสํารวจความต้องการของสํานักงานคุมประพฤติในการให้บริการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยโดยอาจให้สํานักงานคุมประพฤติศึกษาถึงความพร้อมของหน่วยงานร่วมกับความ
ต้ อ งการของจํ า เลยที่ จ ะรั บ บริก ารในด้ า นนี้ เพื่ อจั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ม ากขึ้ น โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งจั ดสรร
หลักทรัพย์ให้กับทุกสํานักงาน
4. กรมคุมประพฤติ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยงในการ
ประกันตัวกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ก่อนที่จะให้บริการด้าน
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้กับผู้ติด/ผู้เสพ ทั้งนี้อาจจะทําการศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีความ
เสี่ยงเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น อัตราการหลบหนีประกันของกลุ่ มนี้อย่างจริงจัง หรือคุณสมบัติที่
เกี่ยวข้องกับการให้การสงเคราะห์เพื่อดูว่าผู้ติดยาเสพติดมีความเสี่ยงในการที่จะหลบหนีมากน้อยเพียงใด
รวมทั้งศึกษาถึงความต้องการรับการสงเคราะห์ของผู้ติดยาเสพติดในด้านต่างๆด้วย เป็นต้น
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สํานักงานคุมประพฤติ

ภาคผนวก 2
รายงานการประชุมนําเสนองานวิจัย “การพัฒนาการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ

ภาคผนวก 3
1.
2.
3.
4.

แบบสอบถามพนักงานคุมประพฤติ
แบบสอบถามจําเลยผู้กระทําผิด
แบบสัมภาษณ์ผู้พิพากษา และ สรุปการสัมภาษณ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ตารางรายละเอียดบัญชีหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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กรมคุมประพฤติ

โครงการวิจัย
“การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดาํ เนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ”
1. ความสําคัญและที่มาของปัญหา
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่กรมคุมประพฤติ เพื่อนํามาใช้ในการสงเคราะห์จําเลยที่ไม่มีหลักทรัพย์มาใช้ประกันตัวระหว่างการ
พิจารณาคดี โดยมูลนิธิได้มอบเงินจํานวน 2 ล้านกว่าบาท เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวจําเลยที่
ต้องขังในชั้นสอบสวน กรมคุมประพฤติจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือโดยกําหนดให้ความ
ช่วยเหลือแก่จําเลยที่ยากจน และญาติไม่สามารถให้ความช่วยเหลือนําหลักทรัพย์มาประกันตัวได้ ซึ่งการ
สงเคราะห์ดังกล่าว จะทําให้จําเลยไม่ต้องถูกต้องขัง ระหว่างการพิจารณาคดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและทํางานหรือเรียนได้อย่างปกติระหว่างการพิจารณาคดี
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
น้อยมาก โดยในปี 2548 มีการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลยเพียง 3 ราย และลดลงมาเหลือเพียง ปีละ 1
ราย ในปี 2550-2552 โดยที่เงินหลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวในแต่ละสํานักงานมีประมาณแห่งละ 20,000 –
120,000 บาท รวมเงินหลักทรัพย์ทั่วประเทศ มีประมาณ 2,485,051.54 บาท4
แม้ว่า การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย จะมีการดําเนินการน้อยมากในแต่ละปี แต่เนื่องจาก
การให้การสงเคราะห์ด้านนี้ ยังมีความจําเป็นอยู่ เนื่องจากยังมีจําเลยที่ยากจนอยู่เป็นจํานวนมาก และการ
ช่วยเหลือการประกันตัวจะช่วยให้จําเลย ซึ่งศาลยังไม่ได้ตัดสินว่ากระทําผิด ได้มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
ไม่ ต้ อ งรั บ ความลํ า บากจากการต้ อ งขั ง ซึ่ ง ตรงกั บ เจตนารมณ์ ข องมู ล นิ ธิ ใ นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด
ดังนั้น เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยดําเนินการไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงควรมี
การศึกษาถึงสาเหตุของปัญหาการให้การสงเคราะห์ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ และหาวิธีการ
แก้ไขและพัฒนาแนวทางการสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานคุมประพฤติ
2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
3. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับ
บําบัด
3. ขอบเขตของการวิจัย
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างพิจารณาคดี และการ
ประกันตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัด ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ โดยจะ
ศึกษาถึงสาเหตุและสภาพปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไข ในกรณีการสงเคราะห์จําเลยที่ศาลสั่งให้พนักงานคุม
ประพฤติทําการสืบเสาะและพินิจ และศึกษาหาแนวทางการสงเคราะห์การประกันตัวแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ซึ่งยังไม่เคยดําเนินการมาก่อน

4

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2552 ที่มาของข้อมูล: กลุ่มสงเคราะห์ผกู้ ระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
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4. วิธีการวิจัย
4.1 ประชากร คือ จําเลยในคดีที่ศาลสั่งสืบเสาะและพินิจ (ม.56) จํานวน 3,345 คดีต่อเดือน5
และพนักงานคุมประพฤติจากสํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ จํานวน 1,813 คน6
4.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)โดยกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสํานักงานคุมประพฤติขนาดพิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ให้มีสัดส่วนกับ
ประชากรในแต่ละขนาดสํานักงาน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อเลือกสํานักงานที่จะเก็บข้อมูล
ในแต่ละกลุ่ม และทําการเก็บข้อมูลจากจําเลยที่เป็นคดีรับใหม่และและพนักงานคุมประพฤติทุกคนใน
สํานักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
4.3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มจําเลยในคดีทศี่ าลสั่งสืบเสาะและพินิจ จํานวน 250 คน และกลุ่ม
พนักงานคุมประพฤติจํานวน 250 คน7 และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วนกับจํานวนพนักงานและ
จําเลยในแต่ละขนาดสํานักงาน (สถิติเดือนกุมภาพันธ์ 2552) ใช้สูตร n1 = (Ni x n)/N
4.4 เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างคือจําเลยผู้กระทําผิด และพนักงาน
คุมประพฤติ ตอบด้วยตนเอง และ แบบสัมภาษณ์ สําหรับผูพ้ ิพากษา
ขนาดสํานักงาน
ขนาดพิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
รวม

จํานวนพนักงานคุมประพฤติ
31
58
81
80
250

จํานวนจําเลย
19
46
98
87
250

จํานวนสํานักงาน
1
3
5
16
25

5. ระยะเวลา (สิงหาคม พ.ศ. 2552 – กรกฏาคม พ.ศ. 2553 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5
6

กิจกรรม
สค กย ตค พย ธค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค
เขียนโครงการและ
ทบทวนวรรณกรรม
ออกแบบสอบถาม
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานการวิจัย
นําเสนอผลการวิจัยต่อ

จํานวนคดีรับใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2552
พนักงานคุมประพฤติที่เป็ นข้าราชการและพนักงานราชการที่ปฏิบตั ิงานในสํานักงานคุมประพฤติ ปี 2552

Nk 2 X

ใช้สูตร n
เพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างสําหรับจําเลยและพนักงานคุมประพฤติ ด้วยระดับความเชื่อมัน่ 0.5 ขนาด
2
k 2 X  NE 2
ความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณ E =0.06 ได้เป็ นขนาดตัวอย่าง (n) คือ 247 และ 233 ตามลําดับ จากนั้น ปรับเป็ นขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยประมาณ
2

7
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ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7. สรุปประเด็นที่ได้รับ
จากการประชุมและจัดทํา
แบบสัมภาษณ์
7. สัมภาษณ์ผู้พิพากษา
7.นําเสนอผลการวิจัย และ
จัดส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ให้กับมูลนิธิฯ
6. งบประมาณ
งบประมาณจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด จํานวน 20,000 บาท เพื่อเป็นค่าเก็บ
ข้อมูล จัดการประชุมนําเสนอรายงานการวิจัย และจัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
8. ประโยชน์ของการวิจัย
8.1 เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวตรงกับความต้องการของผู้กระทําผิดมากที่สุดโดย
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้การช่วยเหลือผู้กระทําผิดที่มีฐานะยากจนและมีเหตุอันสมควรในการ
ได้ รั บ การประกั น ตั ว ตามหลั ก เกณฑ์ รวมถึ ง การพั ฒ นาการสงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว สํ า หรั บ
สํานักงานคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
8.2 เป็นการจัดสรรเงินช่วยเหลือของมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริง คุ้มค่า ตรงตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯและกรมคุมประพฤติ
8.3 ขยายขอบเขตและแนวทางการช่วยเหลือผู้กระทําผิดด้านการการประกันตัวให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเดิมและการสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความต้องการได้รับการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัว
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ภาคผนวก 2
รายงานการประชุมนําเสนองานวิจัย
“การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดย
สํานักงานคุมประพฤติ”
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รายงานการประชุมนําเสนองานวิจัย
“การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดาํ เนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ”
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 2
ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นางสุวรีย์ ฉายากุล ฉางปูนทอง
2. นางกรกช นาควิเชตร
3. นางอังคณา บุญสิทธิ์
4. นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย
5. นางรจนา บุญญะฐี
6. นางกนกพรรณ กัลยาณสุต
7. นายพยนต์ สินธุนาวา
8. นายนิพนธ์ เจิมจํานงค์
9. นางชลาลัย ฤทธิรัตน์
10.นางสาวระยอง เวียงละออ
11.นางสาวจิราพร แก้วศรีงาม
12.นายสุรินทร์ มุสิกเจริญ
13.นางสาวอัญชลี รุ่งสิทธิชัย
14.นางสาววิภาดา ปรีชาวัย
15.นางสาวจุรีย์ ภิรมย์สังข์
16.นางชนกพรรณ จินดามัง
17.นางสาวกรกช ลีลาศิลป์
18.นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
19.นางสาวสายฝน จันทะพรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง (ประธานการประชุม)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
ผู้อํานวยการกลุ่มสืบเสาะและพินิจ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ (แทนผู้อํานวยการ)
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (แทนผู้อํานวยการ)
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
ผู้อํานวยการกลุ่มงานส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ (แทนผู้อํานวยการ)
กลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ(แทนผู้อํานวยการ)
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
นักวิจัยสังคมศาสตร์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้วิจัย)
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
(ผู้วิจัย)
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
/ เริ่มการประชุม...
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-2เริ่มการประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กล่าวถึงที่มาของการดําเนินการวิจัย การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ ที่สืบเนื่องมาจากการประชุมสามัญ ประจํ าปี พ.ศ. 2552 ของ
คณะกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2552 ณ ห้อง
ประชุมศาลอุทธรณ์ภาค 6 ที่ประชุมได้พิจารณาถึงปัญหาการประกันตัวจําเลยที่มีการสงเคราะห์ลดน้อยลง
มาก จึงได้มีมติให้สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและ
แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษากรณีการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวผู้ต้องหาและจําเลยของมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระทําผิดโดยมีท่านไสลเกษ วัฒนพันธุ์ เป็นประธานคณะทํางาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้รับผิดชอบการวิจัยดังกล่าวได้มอบหมาย
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการทําวิจัยโดยใช้ชื่อในการวิจัยเรื่องนี้ว่า
“การ
พัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ” มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา เพื่อศึกษาสาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดย
สํานักงานคุมประพฤติ วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวแก่ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบําบัด จากการศึกษาวิจัยปรากฏปรากฏผลที่น่าสนใจในหลายประการซึ่งจะ
นํามาเสนอในช่วงแรก
การประชุมในวันนี้เป็นการระดมสมองเพื่อรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ก่อนที่จะนําเสนอผลการวิจัยให้กับคณะทํางานเพื่อศึกษากรณีการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวและนําเสนอมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ต่อไป
วาระที่ 2 นําเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น
นําเสนอผลการวิจัยโดยดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา และนางสาว
สายฝน จันทะพรม พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ (ทีมวิจัย) โดยแบ่งการนําเสนอเป็น สองช่วง ช่วงแรก
เป็นการนําเสนอข้อมูลทั่วไปของพนักงานคุมประพฤติ และจําเลยผู้กระทําผิดและระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการ
ทําการวิจัยครั้งนี้ ในช่วงที่สองเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของ
พนักงานคุมประพฤติ และจําเลยผู้กระทําผิด ตามรายงานการวิจัยเบื้องต้น การพัฒนาการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งคณะผู้วิจัยได้จัดส่งให้กับผู้เข้าร่วมการ
ประชุมได้พิจารณาเพื่อให้ข้อคิดเห็นเพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกันในการประชุม ครั้งนี้
/ วาระที่ 3...
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรมคุมประพฤติ

-3วาระที่ 3 ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่
ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติ
ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ตามประเด็นที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สรุปประเด็น
ได้ดังต่อไปนี้
1. แนวทางในการดําเนินการเพื่อให้เกิดการให้บริการการสงเคราะห์ให้มากขึ้น
 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ : ให้ความเห็น
เกี่ ย วกั บ โครงการให้ ก ารสงเคราะห์ ด้า นการประกั นตั ว จํ า เลยว่ า เรื่ อ งนี้ สํ านั ก งานคุ ม
ประพฤติฯไม่ได้ดําเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยศาลเองนั้นแจ้งว่าวงเงินของสํานักงานคุม
ประพฤติในการใช้ประกันตัวจําเลยนั้นน้อยมากเมื่อเทียบกับวงเงินที่ศาลตั้งไว้ จึงทําให้การ
ดําเนินการเรื่องนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติจากสํานักงานคุมประพฤติเท่าที่ควร ดังนั้นแนวทางที่
จะให้เกิดการสงเคราะห์ได้จริงควรที่จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มวงเงินในการประกันฯให้มาก
ยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความเป็นจริง
 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร : ประเด็นเรื่องของวงเงินประกัน
นั้นเห็นด้วยที่ควรเพิ่มวงเงินประกันให้เหมาะสม แต่ทั้งนี้ปัญหาหลักอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทําให้
พนักงานคุมประพฤติไม่ได้ให้การสงเคราะห์เรื่องการประกันตัวจําเลยมากนัก เนื่องจาก
ภาระงานที่มากในปัจจุบันอีกทั้งหากให้การสงเคราะห์จะต้องรีบดําเนินการในการสืบ
เสาะหาข้อมูลตามขั้นตอนการให้การประกันฯซึ่งนั่นหมายถึงว่างานอื่นๆที่รับผิดชอบอยู่
อาจจะต้องพักไว้ก่อนจึงมีผลกระทบ ดังนั้นด้วยภาระงานที่มีระยะเวลาในการทํางานและ
ปริมาณที่มาก จึงทําให้พนักงานคุมประพฤติให้ความสําคัญกับการให้การสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยน้อยกว่า จึงเสนอแนวทางในการที่จะทําให้การให้การสงเคราะห์
สามารถดําเนินการได้จริง คือ สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งมีอาสาสมัครคุมประพฤติ
อยู่ ดังนั้นเราควรที่จะประสานงานกับเครือข่ายมือสองเหล่านี้ให้ดําเนินการหาข้อมูลใน
กรณีผู้ที่เราจะให้การสงเคราะห์ฯ เพื่อลดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติจะออกไป
สืบเสาะด้วยตนเอง นอกจากนั้นความเสี่ยงในการให้การประกันตัวจําเลยนั้นพนักงานคุม
ประพฤติจะต้องรับผิดชอบด้วยจึงทําให้พนักงานคุมประพฤติไม่อยากให้การสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลย ดังนั้นแนวทางในการที่จะทําให้การสงเคราะห์ทําได้จริงคือ เรื่อง
วงเงินการประกันตัวซึ่งควรเพิ่มหรือหากเครือข่ายทําความเข้าใจกับศาลให้ค้ําประกันจะ
ทําให้ศาลท่านลดวงเงินได้หรือไม่ และการลดขั้นตอนของพนักงานคุมประพฤติในการออก
สืบเสาะหาข้อมูลโดยให้อาสาสมัครคุมประพฤติ หรือเครือข่ายเป็นผู้หาข้อมูล เป็นต้น
/ ผู้อํานวยการ...
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-4 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี : ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติให้
แนวทางในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยปฏิบัติได้จริง ตามประเด็นต่างๆ
ดังนี้
1. การปรับวงเงินในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย แต่ทั้งนี้ควรมี
การพูดคุยและสํารวจความคิดเห็นจากศาลท่านก่อน
2. ควรมีการสํารวจเรื่องการหลบหนีประกั นของผู้ ขอรับการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวว่าตั้งแต่เริ่มต้นดําเนินการนั้นมีการหนีประกันบ้างหรือไม่เพื่อนําเสนอ
ให้ศาลท่านพิจารณา
3. ควรพิจารณาเรื่องขั้นตอนในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัว โดยเฉพาะ
การดําเนินการในเรื่องเอกสาร
ในส่วนประเด็นของการให้การสงเคราะห์กับผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตามพรบ.
ฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดนั้น ผู้อํานวยการฯไม่เห็นด้วยกับการให้การประกันกับ
กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เป็นต้น
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน : ให้ความเห็นว่าการให้การ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดด้านการประกันตัวแม้จะให้การสงเคราะห์ได้เพียงรายเดียวก็ถือ
ว่ า ได้ ใ ห้ ป ระโยชน์ กั บ ผู้ ไ ด้ รั บ การสงเคราะห์ ไ ม่ ค วรมองที่ ป ริ ม าณว่ า จะต้ อ งให้ ก าร
สงเคราะห์ได้มาก ทั้งนี้หากพิจารณาแล้วส่วนตัวมองว่า พนักงานคุมประพฤติได้ทํา
หน้ า ที่อ ย่ า งเต็ ม ที่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องจํ า เลยตามสิ ท ธิ ที่ จํ า เลยควรได้ รั บ แต่ เ นื่ อ งจาก
ปริมาณงานมากและมีความเสี่ยงหากจําเลยหลบหนีพนักงานคุมประพฤติต้องรับผิดชอบ
จึงทําให้มีการดําเนินการน้อย สําหรับแนวทางเพื่อให้เกิดการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัวได้จริงตามวัตถุประสงค์เห็นว่าเป็นเรื่องของนโยบายของสํานักงานคุมประพฤติที่จะ
บริหารจัดการเนื่องจากเงินในการสงเคราะห์ก็อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักงาน
คุมประพฤตินั้นๆอยู่แล้ว
 ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง : นางสาว
ระยอง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อํานวยการสํานักงานฯ นําเสนอ
ข้อคิดเห็นของผู้อํานวยการในประเด็นต่างๆดังนี้
1. นโยบายเรื่องการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะ
และพินิจควรมีความต่อเนื่อง และเอาจริงเอาจัง
/2.สํานักงาน..
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2. สํานักงานคุมประพฤติที่ทําเรื่องการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยใน
ระหว่างการสืบเสาะและพินิจจะได้รับหรือไม่ได้รับประโยชน์อะไร
3. กรมคุ ม ประพฤติค วรที่ จ ะกํ า หนดเรื่องการสงเคราะห์ด้ า นการประกันตั ว
จําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจเป็นตัวชี้วัดเพื่อให้เกิดการดําเนินการ
เรื่องนี้มากขึ้นจากสํานักงานคุมประพฤติ
4. หากมีการปรับขั้นตอนในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยควร
ที่จะลดภาระของพนักงานคุมประพฤติในสํานักงานมากกว่าการเพิ่มภาระ
5. การลดวงเงินประกันของศาลคงไม่สามารถทําได้
6. ประเด็ น การให้ ก ารสงเคราะห์ สํ า หรั บ กลุ่ ม ผู้ เ ข้ า รั บ การตรวจพิ สู จ น์ ต าม
พ.ร.บ.ฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติดยาเสพติ ด ไม่ค วรเนื่องจากจะเป็ นการสร้า ง
กระแสทางลบกั บ ประชาชนที่ ม องการทํ า งานของคุ ม ประพฤติ แ ละเจ้ า
พนักงาน
7. พนักงานคุมประพฤติอาจจะแสดงบทบาทผิดได้ในการให้การสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
 ผู้อํานวยการกลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด : อ้างอิงคําพูดของหม่อมหลวงไกรฤกษ์
เกษมสันต์ ซึ่งพูดไว้ว่าการให้การสงเคราะห์ถ้าจําเป็นต้องใช้ก็ต้องคงอยู่ถึงมีน้อยก็ต้อง
มี ดังนั้นโครงการนี้ควรดําเนินการต่อไป สําหรับแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวจําเลยนั้นควรให้ความรู้กับพนักงานคุมประพฤติในระดับปฏิบัติการ
และสร้างจิตสํานึกในการแสวงหาความช่วยเหลือให้กับจําเลยอย่างแท้จริง ในส่วนของ
ขั้นตอนซึ่งทําการวิจัยแล้วพบว่าขั้นตอนมีความยุ่งยากนั้นส่วนตัวมองว่าขั้นตอนดู
เหมือนจะมีมากก็จริงแต่ในรายละเอียดบางส่วนนั้นพนักงานคุมประพฤติสามารถที่จะ
นํามาจากแบบ คป. 3 ได้ แต่การดําเนินการภายหลังจากได้ข้อมูลแล้วอาจจะยุ่งยาก
สําหรับพนักงานคุมประพฤติในเรื่องการยื่นต่อศาลซึ่งบางครั้งภาระงานที่มีมากอยู่แล้ว
จะต้องมาดําเนิ นการเรื่องเอกสารและขั้นตอนของการให้การสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลยอีกจึงไม่สามารถจะทําได้เต็มที่
 ผู้อํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ : การให้การสงเคราะห์เราไม่ควรที่จะ
เลื อ กปฏิ บั ติ หรื อ เลื อ กฐานความผิ ด เพราะทุ ก ฐานความผิ ด เราควรที่ จ ะให้ ค วาม
สงเคราะห์ช่วยเหลือดังนั้นกับการให้การสงเคราะห์กลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้นก็ควรที่จะศึกษา
/ และดําเนินการ
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-6และดําเนินการได้ ส่วนประเด็นของผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัด
พระโขนงที่จะให้นําเรื่องการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยเป็นตัวชี้วัดนั้น
จะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวชี้วัดทุกตัวของกรมคุมประพฤติต้องนําไปสู่ผลผลิตหลักของกรมคือ
การคืนคนดีสู่สังคม การที่จะนํามาเป็นตัวชี้วัดต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน สําหรับผลการวิจัยที่
ปรากฏผลว่ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ห รื อ สํ า นั ก งานไม่ ค่ อ ยประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ ก าร
สงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว จํ า เลยนั้ น มองว่ า พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ ไ ม่ ค่ อ ย
ประชาสัมพันธ์หรือไม่ทราบว่ามีบริการเรื่องนี้อยู่นั้นเป็นกลุ่มพนักงานคุมประพฤติที่เป็น
พนั ก งานราชการ แต่ สํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการในระดั บ ตั้ ง แต่
ปฏิบัติการขึ้นไปนั้นหากมีกรณีที่จําเลยอยู่ในข่ายจะได้รับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
จําเลยนั้นพนักงานคุมประพฤติควรจะแจ้งให้ทราบ
2. การดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นเรื่องของการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลยให้เพิ่มมากขึ้นนั้น ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ให้ความคิดเห็น ดังนี้
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน : ให้ความเห็นว่าควรจะมีการ
ปรับขั้นตอนการให้การสงเคราะห์ให้มีความสะดวกรวดเร็วและรัดกุมสําหรับการทํางาน
ของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ โดยสร้ า งความตระหนั ก ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ว่ า การ
ดําเนินการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยนั้นให้ประโยชน์ต่อจําเลยอย่างไร แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะเน้นเรื่องจํานวนปริมาณว่าควรจะได้มากได้น้อยเพียงใดเนื่องจากการ
ให้การสงเคราะห์แม้เพียงรายเดียวก็ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของ
เรื่องนี้แล้ว ในส่วนของสํานักงานคุมประพฤตินั้น ระดับหัวหน้ากลุ่มผู้ควบคุมงานควรมีการ
ตรวจสอบหรื อ พิ จ ารณาดู ว่ า คดี ไ หน หรื อ จํ า เลยรายใดเข้ า เกณฑ์ ที่ ค วรจะได้ รั บ การ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ตลอดจนสํานักงานคุมประพฤติควรประสานงานกับ
เครือข่ายของตนเองให้เป็นผู้ตรวจสอบให้ข้อมูลว่าจําเลยเป็นอย่างไรในเบื้องต้นหรือให้มี
ความเห็นว่ารายนั้นๆสมควรหรือไม่ที่จะให้การสงเคราะห์ประกันตัวฯ
 ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร : เห็นด้วยกับความเห็นของ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรีที่ให้มีการสอบถามความคิดเห็นกับศาลเกี่ยวกับ
การให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการอยู่ โดย
มีการหารือในประเด็นต่างๆรวมถึงเรื่องของวงเงินประกันตัวด้วยโดยอาจจะใช้เครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ร่วมกัน
/ ผู้เชี่ยวชาญ...
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-7 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง : ควรมุ่งเน้นเรื่องหลักสูตรการอบรม
ของพนักงานคุมประพฤติในเรื่องการให้การสงเคราะห์ที่กรมคุมประพฤติให้การดูแลและที่
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ทั้งนี้จากผลการวิจัย
ครั้งนี้พบว่าพนักงานคุมประพฤติระดับปฏิบัติการและพนักงานราชการไม่ทราบว่ามีการให้
การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระดับที่สูงในขณะที่ระดับผู้อํานวยการ และ
ระดับชํานาญการพิเศษ เกือบทุกคนทราบว่ามีการให้การสงเคราะห์เรื่องนี้ ดังนั้นจึงควรให้
ความรู้เกี่ยวกับการสงเคราะห์ในหลักสูตรการอบรมพนักงานคุมประพฤติและพนักงาน
ราชการให้ มากขึ้ นโดยเน้นย้ําเรื่องหลักการของการให้การสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัวอย่างแท้จริง
3. สรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สรุปความเห็นจากการประชุมนําเสนองานวิจัยการพัฒนาการ
สงเคราะห์ ด้ า นการประกั น ตั ว จํ า เลยที่ ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จากผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม โดยสรุปดังนี้
1. สอบถามความคิดเห็นของผู้พิพากษาเกี่ยวกับโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่
ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการดังกล่าว รวมถึง
ประเด็นของวงเงินในการประกันตัวจําเลยว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่ที่จะลดวงเงิน
ในการประกัน เป็นต้น
2. การขยายการดําเนินการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวไปยังกลุ่มผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ควรมี
การหาข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการประกันตัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ รวมถึงการหลบหนี
ประกัน ทั้งนี้เพื่อประกอบในการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการให้การสงเคราะห์กับกลุ่มดังกล่าว
3. ข้อคิดเห็นที่ได้รับในการประชุมคณะผู้วิจัยจะนํามาปรับปรุงข้อมูล และเพิ่มเติมในประเด็นที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้มีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการต่อไป
ปิดการประชุม เวลา 12.00 น
(ลงชื่อ)
สายฝน จันทะพรม
น.ส. สายฝน จันทะพรม (พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ)
ผู้จดรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)

ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา (ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก 3
1. แบบสอบถามพนักงานคุมประพฤติ
2. แบบสอบถามจําเลยผู้กระทําผิด
3. แบบสัมภาษณ์ผพู้ ิพากษา และสรุปการสัมภาษณ์พร้อม
ข้อเสนอแนะ
4. ตารางรายละเอียดบัญชีหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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กรมคุมประพฤติ

แบบสอบถามสําหรับพนักงานคุมประพฤติ

แบบสอบถามความคิดเห็นตามโครงการวิจัย เรื่อง
การพัฒนาการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
___________________________________________________________________________
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกัน
ตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
สาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย และเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขการบริการด้านการสงเคราะห์การประกันตัวจําเลยให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อคําถามดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สําหรับนักวิจัย

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ________________ปี
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติ (พนักงานราชการ)
อื่นๆ_______________________
ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มงาน/ฝ่าย _______________________________________________
สํานักงานคุมประพฤติ/ศูนย์ _______________________________________________
ขนาดหน่วยงาน
เล็ก
กลาง
ใหญ่
พิเศษ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
1. สํานักงานคุมประพฤติได้มีการประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวจําเลยให้กับจําเลยหรือผู้มาติดต่อที่สํานักงานทราบมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีเลย
2. ท่านทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยหรือไม่
ทราบ
ไม่ทราบ
3. ท่านได้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับบริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยให้แก่
ผู้กระทําผิดได้รับทราบมากน้อยเพียงใด
ไม่เคยแจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบเป็นบางคดี

แจ้งให้ทราบทุกคดี

4. ท่านทราบขั้นตอนของการให้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยหรือไม่
ทราบ

ไม่ทราบ
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5. ท่านคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ไม่มกี ารสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
(กรุณาจัดอันดับความสําคัญ 1 = สําคัญมากที่สุด, 5 = สําคัญน้อยที่สุด)
พนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
วงเงินประกันที่ศาลกําหนดสูงกว่าหลักทรัพย์ที่สํานักงานฯมีอยู่
ขั้นตอนเพื่อยื่นขอการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลยมีความยุ่งยากซับซ้อน
จําเลยที่ถูกควบคุมตัวไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ประกันตัว
ผู้กระทําผิดไม่ทราบว่ามีการสงเคราะห์ประกันตัวจําเลย
พนักงานคุมประพฤติขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ
ไม่มีผู้ใดสนใจยื่นขอรับการสงเคราะห์ประกันตัว
พนักงานคุมประพฤติไม่มีเวลาให้บริการด้านนี้
พนักงานคุมประพฤติเกรงว่าจําเลยจะหลบหนีประกัน
อื่นๆ____________________________________________________________
6. ท่านคิดว่าผู้กระทําผิดในคดีใดควรได้รับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
เกี่ยวกับเพศ
ต่อชีวิต
ต่อร่างกาย
เกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์/ทําให้เสียทรัพย์/กรรโชกชิงทรัพย์/ยักยอกทรัพย์,
ฉ้อโกง)
หมิ่นประมาท
บุกรุก
ขับรถประมาท/พรบ.จราจรทางบก
พรบ.ยาเสพติด
พรบ.การพนัน
อื่นๆ
7. ท่านคิดว่าควรให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม พรบ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 หรือไม่
ควร(เพราะ___________________)
ไม่ควร (เพราะ___________________)
8. ท่านคิดว่าควรดําเนินการให้บริการสงเคราะห์ด้านประกันตัวจําเลยต่อไปหรือไม่
ควร
เพราะ__________________________________________________________
ไม่ควร
เพราะ________________________________________________________
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9. ท่านคิดว่าวิธีการใดจะส่งเสริมให้มีบริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยอย่างทั่วถึง (กรุณาให้
คะแนน 1 = น้อยที่สุด, 5 = มากที่สุด)
วิธีการ
9.1. ให้หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานภายนอกเข้ามาบริหารโครงการ
สงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย

1

2

3

4

5

9.2. วางหลักเกณฑ์และมาตรการในการให้บริการอย่างชัดเจน
9.3. ลดขั้นตอนในการดําเนินการ
9.4. เพิ่มหลักทรัพย์ในการประกันตัวจําเลย
9.5. ประชาสัมพันธ์โครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ให้แก่จําเลยและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบให้มากยิ่งขึ้น
9.6. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ
ให้บริการ
9.7. ควรดําเนินการเฉพาะบางสํานักงานที่มีความจําเป็นและ
ประสงค์จะให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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แบบสอบถามสําหรับจําเลย
แบบสอบถามความคิดเห็นตามโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาการสงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ
___________________________________________________________________________

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อต้องการทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งข้อมูลที่ได้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
สาเหตุและสภาพปัญหาของการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขการบริการด้านการสงเคราะห์การประกันตัวจําเลยให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบข้อคําถามดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
สําหรับนักวิจัย

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ _______________________________ปี
สถานภาพทางครอบครัว
โสด
สมรส
อยู่กินฉันสามี-ภรรยา
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
อื่นๆ(โปรดระบุ)_______________________________________________________
อาชีพ
เกษตรกรรม
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
ลูกจ้าง
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
อื่น(ระบุ)___________
รายได้ต่อเดือน
ต่ํากว่า 5,000 บาท/เดือน
5,001-10,000 บาท/เดือน
10,001-15,000บาท
15,001บาทขึน้ ไป/เดือน
อื่นๆ(ระบุ)______________
ท่านเป็นผู้กระทําผิดในฐานความผิดใด
เกี่ยวกับเพศ
ต่อชีวิต
ต่อร่างกาย
เกี่ยวกับทรัพย์ (ลักทรัพย์/วิ่งราวทรัพย์/ทําให้เสียทรัพย์/กรรโชกชิงทรัพย์/ฉ้อโกง)
หมิ่นประมาท
บุกรุก
ขับรถประมาท/พรบ.จราจรทางบก
อื่นๆ(ระบุ)____.............................................
วงเงินประกันตัวของท่านมีมูลค่าเท่าใด _________________________________________ (บาท)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
1. ท่านทราบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยหรือไม่
ทราบ (ตอบข้อ 2)
ไม่ทราบ(ข้ามไปตอบข้อ 3)
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2. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยจากที่ใด
พนักงานคุมประพฤติแจ้งให้ทราบ
ทราบจากผู้ที่เคยใช้บริการ
เจ้าพนักงานตํารวจแจ้งให้ทราบ
นักสังคมสงเคราะห์แจ้งให้ทราบ
ทนายความแจ้งให้ทราบ
อัยการ/ศาลแจ้งให้ทราบ
อื่นๆ(ระบุ)_______________________________________________
3. ท่านจะใช้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติหรือไม่
ใช้บริการ เพราะ _____________________________________________
ไม่ใช้บริการ เพราะ____________________________________________
4. ท่านคิดว่าควรมีการดําเนินการให้บริการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยต่อไปหรือไม่
ควร เพราะ_____________________________________________________
ไม่ควร เพราะ___________________________________________________
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ชุดที่ ........
แบบสัมภาษณ์ผู้พพิ ากษา
“ การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยในระหว่างการสืบเสาะและพินิจ ”
ศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
กรมคุมประพฤติ
.......................................................................................................................................
ที่มาของการศึกษา
การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ จัดทํา
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ โดยมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิด ซึ่งให้การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่กรมคุมประพฤติเพื่อนํามาใช้ในการให้การสงเคราะห์ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ดําเนินการวิจัย เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่มีผู้ขอรับการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยลดน้อยลง
ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้เป็นไปตามเจตจํานงของการให้การสงเคราะห์
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ค้ น หาสาเหตุ แ ละสภาพปั ญ หาเพื่ อ นํ า มา
วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุม
ประพฤติ โดยคณะวิจัยได้ดําเนินการโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้
ครอบคลุมข้อคิดเห็นจากทุกกลุ่มที่มีส่วนได้เสียและมีความสําคัญในการพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการ
ประกันตัวจําเลยให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์มี 3 หน้า ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

ข้อมูลส่วนบุคคล
ความคิดเห็นต่อโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานคุมประพฤติ
การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการ
โดยสํานักงานคุมประพฤติ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ

คําชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ใช้สําหรับสัมภาษณ์ผู้พิพากษาโดยการให้ / ลงในช่องที่ต้องการให้ข้อมูล และให้
ความเห็นในข้อที่เป็นคําถามปลายเปิด
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ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ นาย / นาง / นางสาว

....................................................................................

2. ตําแหน่ง

....................................................................................

3. สถานทีท่ ํางาน

....................................................................................

ส่วนที่ 2. ความคิดเห็นต่อโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุม
ประพฤติ
2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าสํานักงานคุมประพฤติมีการดําเนินการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัว
จําเลย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดย
สํานักงาน
คุมประพฤติ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3 ท่านเห็นว่าควรจะให้การสงเคราะห์ฯ กับจําเลยในฐานความผิดใดบ้าง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4 หลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวกับจําเลยควรมีลักษณะอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 3. การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
3.1 จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานคุมประพฤติ พบว่า สาเหตุ
หนึ่งที่
ทําให้การให้การสงเคราะห์ลดน้อยลงเนื่องจาก วงเงินประกันที่ศาลกําหนดสูงกว่าหลักทรัพย์ที่
สํานักงานคุมประพฤติมีอยู่ จากสาเหตุดังกล่าวท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.2 ในกรณีที่สํานักงานคุมประพฤติจะให้การสงเคราะห์กับจําเลยรายใดนั้น พนักงาน
คุมประพฤติจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้คือ จําเลยมีฐานะยากจนไม่สามารถประกันตนเองได้ ,
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง รวมทั้งจากการประมวลข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติแล้วค่อนข้าง
แน่ใจว่าจําเลยจะไม่หลบหนี และจําเลยต้องขังในชั้นสอบสวนเป็นระยะเวลาสั้น
โดยเมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับคําร้องขอรับการสงเคราะห์ให้ช่วยประกันตัวจําเลยแล้ว
จะมีการสอบปากคําให้ได้ความว่าจําเลยสามารถได้รับการประกันตามหลักเกณฑ์ข้างต้นหรือไม่
และหากอยู่ในหลักเกณฑ์แล้วจําเลยมีโอกาสที่จะปฏิบัติตามสัญญาประกันมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้
หากเห็นสมควรด้วยทุกประการแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะระบุประโยชน์ในการให้การสงเคราะห์
ด้วย เช่น จําเลยจะได้รับโอกาสในการที่ไม่ต้องถูกออกจากงานหรือออกจากสถานศึกษา ซึ่งนับเป็น
ประโยชน์นอกเหนือจากอิสรภาพที่จะได้รับแล้ว และที่สําคัญในการทําสัญญาจําเลยจะต้องมีผู้ค้ํา
ประกันซึ่งจะต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด
จากหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการเพื่อให้การสงเคราะห์ด้าน
การประกันตัวกับจําเลยข้างต้นนั้นจะมีความรัดกุมในการพิจารณาเพื่อให้การสงเคราะห์ ดังนั้นจาก
สาเหตุหนึ่งของการที่ทําให้การสงเคราะห์น้อยลง คือ วงเงินที่ศาลตั้งสูงกว่าวงเงินที่สํานักงานคุม
ประพฤติมีอยู่นั้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถที่จะลดวงเงินในการประกันตัวได้หรือไม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ท่านเห็นว่าสํานักงานคุมประพฤติควรมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้การสงเคราะห์มี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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กรมคุมประพฤติ

สรุปการสัมภาษณ์ผพู้ ิพากษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
1. นายสงพงษ์ ฐิติสุริยารักษ์
ตําแหน่ง
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครเหนือ
สถานที่ทํางาน
ศาลแขวงพระนครเหนือ
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
คุมประพฤติ
การดําเนินโครงการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยนั้น ทราบว่ากรมคุมประพฤติมีการ
ดําเนินการ และเห็นด้วยที่มีโครงการนี้ เพราะการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยสําหรับผู้ที่มี
ฐานะยากจน และไม่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ ใ นการประกั น ตั ว เป็ น การดี โ ดยเฉพาะผู้ ที่ ด้ อ ยโอกาสและเข้ า มาสู่
กระบวนการยุติธรรมโดยพลั้งพลาด ซึ่งโครงการนี้จะทําให้ ผู้ที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาว่าผิดจริงไม่ต้องตกไป
เป็นเหยื่อของตีนโรงตีนศาลได้รับโอกาสจากสังคม
สําหรับฐานความผิดที่เห็นว่าควรจะให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยนั้น ตามที่สํานักงาน
คุมประพฤติให้การสงเคราะห์อยู่ในขณะนี้คิดว่าเหมาะสมแล้ว เนื่องจากเป็นฐานความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูง
นัก แต่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ โดยการหาข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจให้การสงเคราะห์
ในแต่ละรายเนื่องจากในบางคดีนั้นดูจากฐานความผิดหรือข้อหาแล้วเบาไม่หนัก แต่เนื้อหาของการกระทํา
ผิดส่งผลเสียหายมาก ยกตัวอย่างคดีของศาลแขวงพระนครเหนือ คดีเกี่ยวกับเช็คมีมูลค่าเช็คน้อยแต่ความ
เสียหายทําให้เกิดความเสียหายมากกับผู้เสียหายหลายราย เหล่านี้เป็นต้น
หลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์ตามที่กรมคุมประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ก็ถือว่ามีความรัดกุม
และรอบคอบดี แต่ในขั้นตอนต่างๆนั้นหากมีความรวดเร็วด้วยจะทําให้ผู้กระทําผิดได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามเข้าใจว่าพนักงานคุมประพฤติแต่ละคนมีคดีในมือมากทําให้อาจจะไม่มีเวลาให้บริการการ
สงเคราะห์ฯ แต่หากสามารถทําการหาข้อมูลของผู้ที่จะให้การประกันไปด้วยในระหว่างการสืบเสาะอาจจะ
ลดภาระงานได้และทําให้ปริมาณของการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยของสํานักงานคุม
ประพฤติเพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
ประเด็นเรื่องของวงเงินในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยซึ่งสาเหตุหนึ่งที่พบจาก
การวิจัยว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยลดน้อยลงเนื่องจากวงเงินที่ศาลตั้งสูง
กว่าที่สํานักงานคุมประพฤติมีอยู่นั้น จริงอยู่ท่านประธานศาลฎีกากําหนดระเบียบเรื่องของวงเงินเอาไว้
กว้างๆโดยให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละศาลด้วยในการเพิ่มหรือลดวงเงินประกันตัว สําหรับศาลแขวงพระนคร
เหนือ นั้นรับผิดชอบในคดีเล็กๆน้อยๆ อัตราโทษไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ซึ่งมีการปล่อย
ชั่วคราวอยู่แล้วตามเงื่อนไข เช่นปล่อยชั่วโดยโดยให้มีการปฏิญาณว่าจะมารายงานตัวตามกําหนดนัด ไม่มี
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สัญญาหรือหลักทรัพย์ประกัน กรณีที่สองปล่อยชั่วคราวโดยมีการทําสัญญาแต่ไม่มีการวางหลักทรัพย์
ประกัน และกรณีที่สามคือการปล่อยชั่วคราวแบบมีสัญญาและมีหลักทรัพย์ในการประกันตัว
การปล่อยชั่วคราวนั้น สิ่งที่จะต้องพิจารณาและชั่งใจอย่างมาก คือ 3 เรื่อง เรื่องแรกคือหลักประกัน
เรื่องที่สองคือ ความเสี่ยงในการหลบหนี และเรื่องสุดท้ายคือเสรีภาพ ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ดี ดังนั้นเรื่อง
วงเงินในการประกันตัวในกรณีของสํานักงานคุมประพฤตินั้นศาลแขวงพระนครเหนือเห็นว่าสําหรับที่นี่ไม่ใช่
สาเหตุสําคัญแต่อาจจะเป็นในกรณีของศาลจังหวัด ศาลอาญา ซึ่งมีอัตราโทษสูง ความเสี่ยงในการหลบหนีมี
มาก เพราะฉะนั้นวงเงินในการประกันตัวจะต้องสูงสมเหตุสมผลของคดี เพื่อป้องกันในหลายๆส่วนการลด
หรือเพิ่มวงเงินจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ส่วนที่ 4 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
1. ความเสี่ยงของพนักงานคุมประพฤติในการให้การประกันตัวเนื่องจากอาจจะหลบหนีได้ดังนั้น
การดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับการสงเคราะห์จะต้อง
พิจารณาให้ดี รอบคอบ และผู้ค้ําประกันก็มีความสําคัญ
2. การให้การประกันด้วยบุคคลก็เป็นอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ศาลขอให้เป็นในกรณีที่จําเป็นจริงๆ
เนื่ อ งจากพบมากกว่ า ผู้ ที่ ม าเป็ น ผู้ ป ระกั น ให้ นั้ น ไม่ ท ราบว่ า ผลที่ ต นเองจะได้ รั บ หากมี ก าร
หลบหนีนั้นมีความเสียหายต่อตนเองมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
3. การให้การสงเคราะห์กับผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆไม่ว่าจะด้อยโอกาสในเรื่องใด สังคมมีส่วนในการที่
จะให้การช่วยเหลือ กรมคุมประพฤติและศาลมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์กับสังคมทั้งสอง
หน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างสังคมที่สงบสุขเช่นเดียวกัน
2. นายกําพล รุ่งรัตน์
ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน

ผู้พิพากษาศาลอาญา
ศาลอาญา กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
คุมประพฤติ
โครงการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการอยู่นั้นเป็น
โครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการช่วยเหลือ และให้โอกาสกับผู้ที่ยากไร้ ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการประกัน
ตัว แต่ส่วนตัวแล้วขอออกตัวก่อนว่าพึ่งทราบว่ากรมคุมประพฤติมีการดําเนินการเรื่องนี้อยู่ ซึ่งน่าเสียดายที่
ไม่เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางจึงทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการสงเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ฐานความผิดที่ควรได้รับการสงเคราะห์ควรเป็นฐานความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูง แต่ให้พิจารณาที่
เจตนาของการกระทําผิดด้วย ส่วนหลักเกณฑ์ในการให้การสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย ดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมคุมประพฤติใช้อยู่นั้นดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะต้องให้ความสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญ
มากคือ พนักงานคุมประพฤติ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้การสงเคราะห์ด้วย เนื่องจาก
การพิจารณาตามหลักเกณฑ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่การพูดคุยสนทนากับจําเลยเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆนั้น
จะต้องพิจารณาถ้อยคํา กิริยา การแสดงออกทาง สีหน้าท่าทางร่วมด้วยว่าเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ จึง
ต้องอาศัยทั้งความรู้และทักษะความชํานาญของพนักงานคุมประพฤติอย่างมาก
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ส่วนที่ 3 การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
การพัฒนาการสงเคราะห์ในประเด็นเรื่องของวงเงินในการประกันที่ศาลตั้งสูงกว่าวงเงินที่สํานักงาน
คุมประพฤติมีอยู่นั้นในสาเหตุตรงนี้มองว่า วงเงินที่ศาลตั้งนั้นตั้งโดยพิจารณาถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงต่างๆดังนั้น
การเพิ่มหรือลดแม้จะเป็นดุลยพินิจของศาลในการพิจารณาแต่ก็มีหลักเกณฑ์กํากับไว้อย่างชัดเจนว่าจะอยู่ใน
ขอบเขตใดที่จะทําให้เกิดความน่าเชื่อถือสูงสุด ดังนั้นเรื่องวงเงินมีความเห็นว่าสํานักงานคุมประพฤติควรที่
จะนําเงินที่ให้การสงเคราะห์นั้นให้เป็นไปในลักษณะของการให้เป็นเงินสนับสนุน หรือส่งเสริม มากกว่าที่จะ
ให้เป็นเงินสงเคราะห์เต็มวงเงินที่เรียกประกันในแต่ละฐานความผิดนั้นๆ เพราะ หากเรามีเงินอยู่จํากัดการให้
การสนับสนุนส่วนที่ขาดน่าจะดีกว่า เพื่อให้โครงการดําเนินการได้ต่อเนื่องและช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ให้ได้รับโอกาส เช่น หากจําเลยมีอยู่จํานวนหนึ่งแต่ไม่พอจะต้องหาเพิ่มเติมอีกจํานวนหนึ่ง สํานักงาน
คุมประพฤติควรที่จะเข้ามาช่วยเหลือในส่วนที่ยังขาดมากกว่าที่จะให้ทั้งหมดเพราะเราไม่มีให้จึงทําให้ไม่ได้ให้
การสงเคราะห์เพราะรู้ว่าวงเงินน้อยกว่าที่ศาลตั้ง อย่างนี้เป็นต้น
มาตรการเพิ่มเติมในการพัฒนาการสงเคราะห์นั้นสิ่งที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนคือการประชาสัมพันธ์
ผ่านเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) การประชาสัมพันธ์โดยแผ่นพับหรือติด
ประกาศตามสํานักงานหรือศาลอาจจะได้ผลน้อยเนื่องจากประชาชนอาจจะยังไม่เข้าใจ หรือหากมีข้อสงสัย
อาจจะไม่ได้รับคําตอบในทันทีจึงไม่มีประสิทธิภาพเหมือนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ขอรับการสงเคราะห์น้อยเนื่องจาก
ไม่ทราบว่าสํานักงานคุมประพฤติมีการให้บริการเรื่องนี้
3. นายวิธูร คลองมีคุณ
ตําแหน่ง
สถานที่ทํางาน

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนกคดีอาญา ฯ ศาลฎีกา

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงาน
คุมประพฤติ
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เพราะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนที่ยังไม่ถูกพิพากษาถึงที่สุด
ควรจะได้รับการประกันตัว และได้รับโอกาสในอิสรภาพ ดังนั้นโครงการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลย
ที่สํานักงานคุมประพฤติดําเนินการอยู่นี้จึงเป็นโครงการหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
และหลักการของความมีมนุษยธรรม
ส่วนฐานความผิดนั้นเห็นด้วยกับฐานความผิดที่กรมคุมประพฤติพิจารณา แต่เห็นควรเพิ่มฐาน
ความผิดเรื่องยาเสพติดด้วยเพราะควรจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่ควรเลือกปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการสงเคราะห์ด้านการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
1. การพัฒนาการสงเคราะห์นั้นกรมคุมประพฤติควรที่จะมอบหมายให้พนักงานคุ มประพฤติ
รั บ ผิ ด ชอบคนใดคนหนึ่ ง โดยเฉพาะเพื่ อ ให้ มี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งรวดเร็ ว และพิ จ ารณา
รายละเอียดของการให้การประกันได้อย่างดี และรอบคอบ อีกทั้งจะทําให้มีความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติอย่างมืออาชีพอีกด้วย
2. ควรจะให้ ค วามรู้ แ ละข้ อมู ล เรื่ อ งการสงเคราะห์ ด้า นการประกั นตั วจํ า เลยที่สํ านั กงาน คุ ม
ประพฤติทําอยู่ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือประสานงานผ่านศูนย์เครือข่ายยุติธรรม
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ชุมชน ทั้งนี้เพราะกรมคุมประพฤติมีขุมกําลังอยู่แล้วในชุมชนโดยที่ไม่จําเป็นต้องลงไปทําเองทุก
ขั้นตอนแต่ควรใช้ศักยภาพของอาสาสมัครและเครือข่ายให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
3. การสร้างจิตสํานึกใหม่ในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่
ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยมุ่งเน้นแนวทางของหมอประเวศ วะสี ซึ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก
ใหม่ กั บ ข้ า ราชการหรื อ ผู้ ทํ า งานกั บ ประชาชนว่ า ควรเน้ น ความมี น้ํ า จิ ต น้ํ า ใจกั บ ประชาชน
ชาวบ้าน ทั้งนี้เช่นเดียวกันหากพนักงานคุมประพฤติในสํานักงานดําเนินการให้การสงเคราะห์
ด้านการประกันตัวกับจําเลยโดยมีจิตสํานึกในการให้บริการภายใต้ความรู้สึกด้วยน้ําจิตน้ําใจ
และความเป็นวิชาชีพที่ยึดถือหลักการที่ถูกต้อง ก็จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประชาชน
เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนั้นข้าราชการของเราไม่ใช่แค่คุมประพฤติแม้แต่ศาลเองบางครั้ง
ทํางานแบบมีอคติต่อผู้กระทําผิดจึงส่งผลให้ไม่ได้ให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ตามสิทธิที่พึงมีพึง
ได้รับของจําเลย
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในความเห็นของผู้พพิ ากษาต่อการดําเนินโครงการการให้การ
สงเคราะห์ดา้ นการประกันตัวจําเลยที่ดําเนินการโดยสํานักงานคุมประพฤติ
1. ความเสี่ยงของพนักงานคุมประพฤติในการให้การประกันตัว เนื่องจากจําเลยอาจจะหลบหนีได้
ดังนั้นการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับการสงเคราะห์
จะต้องพิจารณาให้ดี รอบคอบ และผู้ค้ําประกันก็มีความสําคัญมากพนักงานคุมประพฤติจึงต้อง
พิจารณารายละเอียดอย่างรัดกุม
2. การให้การประกันด้วยบุคคลก็เป็นอีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ศาลขอให้เป็นในกรณีที่จําเป็นจริงๆ
เนื่ อ งจากพบมากกว่ า ผู้ ที่ ม าเป็ น ผู้ ป ระกั น ให้ นั้ น ไม่ ท ราบว่ า ผลที่ ต นเองจะได้ รั บ หากมี ก าร
หลบหนีนั้นมีความเสียหายต่อตนเองมากน้อยแค่ไหน เป็นต้น
3. การให้การสงเคราะห์กับผู้ที่ด้อยโอกาสต่างๆไม่ว่าจะด้อยโอกาสในเรื่องใด สังคมมีส่วนในการที่
จะให้การช่วยเหลือ กรมคุมประพฤติและศาลมีการทํางานที่เอื้อประโยชน์กับสังคมทั้งสอง
หน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้างสังคมที่สงบสุขเช่นเดียวกัน ดังนั้นการดําเนินการเรื่องใด
ก็ตามอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม ศาลยินดีให้ความร่วมมือและพร้อมทํางานเดินไปด้วยกันกับ
กรมคุมประพฤติ
4. การสร้างจิตสํานึกใหม่ในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่
ต้น ทางจนถึ ง ปลายทาง โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ใหม่ กั บ ข้ า ราชการหรื อ ผู้ ทํ า งานกั บ
ประชาชนว่าควรมีจิตใจในการทํางานด้วยความ เอื้ออารี และมีน้ําใจกับประชาชน แม้ว่าบุคคล
นั้นจะกระทําผิดก็ควรดําเนินการตามกฎหมายในขณะเดียวกันก็ไม่ควรจะละทิ้งสิทธิที่ผู้กระทํา
ผิดพึงได้รับ การลดอคติและใช้มุมมองต่อผู้กระทําผิดใหม่จะทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
แนวทางของความถูกต้องเหมาะสม
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ตารางรายละเอียดบัญชีหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายชื่อสํานักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพ
อาญา
อาญาใต้
แขวงพระนครเหนือ
แขวงพระนครใต้
แขวงพระโขนง
แขวงดุสิต
มีนบุรี
รวม
สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
อาญาธนบุรี
แขวงธนบุรี
แขวงตลิ่งชัน
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1
พระนครศรีอยุธยา
นนทบุรี
ปทุมธานี
สระบุรี
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 2
ลพบุรี
ชัยนาท
สิงห์บุรี
อ่างทอง
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 3
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี
นครนายก
สมุทรปราการ
รวม

ยอดเงิน
34,485.16
22,458.67
21,722.06
22,229.63
23,592
22,782.89
22,042.2
169,312.61
56,097.3
22,280.73
22,170.73
100,548.76
22,960
22,752.47
22,140.84
22,107.45
89,960.76
22,346.62
21,766.69
23,366.69
22,641.07
90,121.07
22119.28
22147.24
23366.69
23221.57
22910.85
113,765.63
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สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 4
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 5
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 6
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
หลังสวน
นครศรีธรรมราช
ทุ่งสง
พัทลุง
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 7
ภูเก็ต
ระนอง
พังงา
กระบี่
ตรัง
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 8
สงขลา
สงขลา
สตูล
ปัตตานี
ยะลา
นราธิวาส
รวม
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23,592.28
22,653.03
22,452.96
22,419.94
91,118.21
22,209.95
22,554.05
23,077.3
22,665.47
90,506.77
22472.46
22069.37
22221.63
22143.34
23016.02
22419.27
134,342.09
73,697.3
22,564.97
23,025.37
21,755.29
22,346.53
163,389.46
45,012.32
46,246.7
22,208.18
21,971.71
21,812.6
23,544.59
180,796.10

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 9
ชลบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ตราด
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 10
อุดรธานี
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 11
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 12
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 13
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ยโสธร
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 14
นครราชสีมา
สีคิ้ว
สุรินทร์
บุรีรมั ย์
ชัยภูมิ
ภูเขียว
รวม

กรมคุมประพฤติ

23,122.99
23,431.22
21,938.93
22,138.36
90,631.50
22,960.05
21,893.71
22,307.82
67,161.58
22,079.51
23,438.64
22,583.6
68,101.75
23,004.12
22,585.88
22,022.19
21,905.85
89,518.04
21,663.46
21,834.73
22,388.71
23,025.39
88,912.29
22,496.51
22,465.27
23,166.49
21,971.69
22,182.45
22,631.45
134,913.86
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สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 15
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
ลําพูน
ลําพูน
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 16
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 17
พิษณุโลก
แม่สอด
สุโขทัย
สวรรคโลก
เพชรบูรณ์
รวม
สํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 18
นครสวรรค์
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
กําแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
รวม
รวมทั้งหมด

45,806.6
21,882.73
22,545.28
23,577.64
23,077.31
136,889.56
22,138.87
22,009.86
22,988.53
22,976.37
90,113.63
22,249.57
22,166.1
22,536.89
22,137.74
22,280.73
111,371.03
21,839.31
129,667.18
109,103.79
109,103.79
23,155.42
22,384.43
415,253.92
2,516,728.62

ที่มา : ข้อมูลรายละเอียดบัญชีหลักทรัพย์ประกันตัวจําเลย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ของมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ ผู้กระทําผิด จาก กลุ่มสงเคราะห์ผู้กระทําผิด สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
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