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คานา
ตามรายงานการประชุ มเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัว อาเซียนบวกสาม
เมื่อวัน ที่ ๕ เมษายน ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะผู้ แทนประเทศที่เข้าร่ว มประชุม คุมประพฤติและ
มาตรการไม่ควบคุ มตัว อาเซีย นบวกสาม ครั้ งที่ ๑ ตระหนั กถึง ประโยชน์ ของความร่ ว มมือระดั บภูมิ ภ าค
ในประชาคมอาเซี ย นบวกสาม และความจ าเป็ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการพั ฒ นาการคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการ
ไม่ควบคุมตัว คณะผู้ แทนทุกประเทศเห็ นควรให้มีความช่วยเหลือทางวิช าการและกิจกรรมอื่น ระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่อดาเนินการตามข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าแห่งสหประชาชาติว่าด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว
(ข้อกาหนดโตเกียว) โดยเฉพาะอย่ายิ่ง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้จัดทา
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม เพื่อเป็นกรอบใน
การสร้างเครือข่ายอาเซียนบวกสามให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน
แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ ควบคุมตัวอาเซียนบวกสามมีวัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ให้มากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามในการพัฒนาการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดและระบบมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในการใช้มาตรการไม่ควบคุมตัวในภูมิภาค
แผนขับเคลื่อนครอบคลุมประเด็นกิจกรรม ๓ ด้านหลัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ การเสริม สร้างศักยภาพ
บุคลากร และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ประกอบด้วย ๔ ระยะ
ดังนี้ ระยะที่ ๑ คือ ขั้นเตรียมการ แต่ละประเทศจะสารวจและประเมินความจาเป็นของตนและเตรียมระบบ
ของตนสาหรับความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะมีขึ้น ระยะที่ ๒ คือ ขั้นวางแผน กลุ่มประเทศมาเซียนบวก
สามจะร่วมกันกาหนดกิจกรรมการสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมอื่ นที่เกี่ยวข้องที่จะมีขึ้น ระยะที่ ๓ คือ
ขั้นดาเนินการ เป็นการนากิจกรรมที่กาหนดไปสู่การปฏิบัติในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ระยะที่ ๔ คือ ขั้นสร้าง
ความยั่ ง ยื น และยกระดั บ เพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น และยกระดั บ การประสานงา นร่ ว มกั น ในภู มิ ภ าคและ
ให้มีการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือขึ้น

สาขาทีด่ าเนินการ
๑. การแลกเปลี่ยนความรู้

๒. การเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร

แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
ระยะที่ ๓
เตรียมการ
วางแผนร่วมกัน
คาเนินการ
ค.ศ. ๒๐๑๕
ค.ศ. ๒๐๑๖
ค.ศ. ๒๐๑๗
ค.ศ. ๒๐๑๘
(พ.ศ. ๒๕๕๘)
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
(พ.ศ. ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๖๑)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ตรวจสอบความเป็นไปได้
- ออกแบบโครงการวิจัยร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็น
ในการพัฒนาการงานคุมประพฤติ - วางแผนจัดการประชุม/
เจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน
หรือมาตรการไม่ควบคุมตัวอื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
บวกสาม
ในแต่ละประเทศ
กิจกรรมสนับสนุนทางวิชาการ - จัดประชุมคณะทางาน
- พัฒนาการปฏิบัติที่ดี
ระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี
- ดาเนินโครงการวิจัยร่วม
- มีการจัดการองค์ความรู้
และระดับภูมิภาค
- จักการศึกษาดูงาน
ภายในองค์กร
- พัฒนาเอกสาร และเว็บไซต์
สาหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
- ประเมินความจาเป็น
- พัฒนาโปรแกรมแลกเปลี่ยน - ดาเนินการโปรแกรมแลกเปลี่ยน
ในการฝึกอบรม
และหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน และหลักสูตรฝึกอบรมร่วมกัน
- พัฒนาแผนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ระยะที่ ๑
เตรียมการ
ค.ศ. ๒๐๑๕
(พ.ศ. ๒๕๕๘)

ระยะที่ ๒
วางแผนร่วมกัน
ค.ศ. ๒๐๑๖
(พ.ศ. ๒๕๕๙)

ระยะที่ ๓
คาเนินการ
ค.ศ. ๒๐๑๗
ค.ศ. ๒๐๑๘
(พ.ศ. ๒๕๖๐) (พ.ศ. ๒๕๖๑)

ระยะที่ ๔
สร้างความยั่งยืนและยกระดับ
ค.ศ. ๒๐๑๙
(พ.ศ. ๒๕๖๒)
- จัดตั้งสมาคมคุมประพฤติ
อาเซียนบวกสาม

- จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมการคุม
ประพฤติอาเซียนบวกสาม

ระยะที่ ๔
สร้างความยั่งยืนและยกระดับ
ค.ศ. ๒๐๑๙
(พ.ศ. ๒๕๖๒)

สาขาที่ดาเนินการ
๓. การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด

หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงานภาคี

กิจกรรมที่ดาเนินการ
- วิเคราะห์ความจาเป็น
- จัดให้มีการประชุมกลุ่ม
- จัดทาข้อเสนอความร่วมมือ
- เสนอความร่วมมือระหว่าง
สาหรับความร่วมมือ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติ
ประเทศในการปฏิบัติต่อ
ระหว่างประเทศ อาทิ
ความเป็นไปได้และสาขา
ต่อผู้กระทาผิดต่อหน่วยงาน
ผู้กระทาผิดต่อหน่วยงาน
การควบคุมและสอดส่อง
ความร่วมมือที่จาเป๋น
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง
อาเซียนที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างพานักอยู่ต่างประเทศ
- พิจารณาช่องทาง
- จัดตั้งช่องทางสาหรับแลกเปลี่ยน - เสนอมาตรฐานหรือหลัก
การโอนตัวผู้กระทาผิด
ในการเสนอประเด็นหลัก
ข้อมูลระหว่างผู้มีอานาจหน้าที
ว่าด้วยการคุมประพฤติและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดี
ต่อหน่วยงานอาเซียน
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการไม่ควบคุมตัวอาเซียน
- การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนามาตรฐาน/หลักพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ที่เกี่ยวข้อง
ว่าด้วยการคุมประพฤติและ
มาตรการไม่ควบคุมตัว
ที่มีการแลกเปลี่ยน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
รัฐสมาชิกอาเซียน
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
และประเทศภาคีบวกสาม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
สถาบันป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดแห่งสหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
สานักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)
คณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC)
สถาบันอาชญาวิทยาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KIC)
สถาบันอาชญาวิทยาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (AIC)

