รายงานสรุปผลการศึกษา
“ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม
ในสาธารณรัฐสิงคโปร" สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย”

สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
กันยายน 2557

คํานํา
เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 กรมคุมประพฤติไดดําเนินการ
ในทุ กๆดานทั้ งทางดานยุ ทธศาสตร- นโยบาย แผนงานโครงการตางๆ รวมถึ งการเตรี ย มความพรอมของ
บุคลากรที่จะรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนใหเป7นไปอยางมีประสิทธิภ าพ “โครงการสัมมนาเพื่ อ
เสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซี ยน” เป7น หนึ่ งในโครงการที่มีวัต ถุป ระสงค-เ พื่อใหผูบริห าร
กรมคุ มประพฤติและบุ คลากรที่เ กี่ ย วของ เกิ ดความรูความเขาใจเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซีย นอยางแทจริ ง
ซึ่งโครงการดังกลาว นอกจากจะเป7นการใหความรูทางวิชาการแลว ยังเป;ดโอกาสใหผูบริหารกรมคุมประพฤติ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคไดเดินทางไปศึกษาดูงานและเปรียบเทียบระบบการบริหารงานคุมประพฤติและ
กระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ ไดแก 1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2. สาธารณรัฐสิงคโปร- 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ 4. ประเทศมาเลเซีย อันจะทําใหผูบริหารเกิดการเรียนรู
และเขาใจระบบงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมจากประสบการณ-ตรงในประเทศนั้นๆ และเป7นการ
ตอยอดองค-ความรูที่ไดจากการประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสามเมื่อป
พ.ศ. 2556 ที่ผานมา อีกทั้ง เพื่อจักไดนํามากําหนดประเด็นสําหรับการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ตอไป
“รายงานสรุปผลการศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมใน
สาธารณรัฐสิงคโปร- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ฉบับนี้ ประกอบไปดวยขอมูล
เกี่ยวกับลักษณะเดน ประเด็นที่นาสนใจ และสิ่งที่จะนํามาประยุกต-ใชกับระบบงานคุมประพฤติ รวมไปถึงการ
แกไขฟEF นฟูผู กระทํ าผิด ของกรมคุ มประพฤติ ประเทศไทย ซึ่ งไดมาจากโครงการสั มมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู
ระบบงานคุมประพฤติในอาเซียน เมื่อวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด- กรุงเทพฯ
โดยเป7นขอมูลจากผลการศึกษาภาพรวมงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมใน 4 ประเทศ และการ
ระดมความคิดเห็นของผูบริหารกรมคุมประพฤติ คณะผูจัดทําหวังเป7นอยางยิ่งวาขอมูลในรายงานฉบับนี้จะมี
ประโยชน-ประกอบการศึกษา คนควา การกําหนดนโยบาย หรือเป7นฐานขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบงานคุม
ประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในประเทศอาเซียนใหกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม นักวิชาการ
สถาบันการศึกษา รวมถึงผูที่สนใจไดนําไปใชเป7นประโยชน-ทางวิชาการไมมากก็นอยตอไป
คณะผูจัดทํา
กันยายน 2557
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ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมของ
สาธารณรัฐสิงคโปร,

1. ระบบงานคุมประพฤติ
หนวยงานที่ รับผิด ชอบงานคุมประพฤติของประเทศสิ งคโปร- คือ สํานั กงานคุมประพฤติ
(Probation Services Branch) ซึ่งอยูภายใตสังกัดกองการแกไขฟEFนฟู คุมครองและบริการดานศูนย-ฟEFนฟู
(Rehabilitation, Protection, and Residential Services Division) กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว
(Ministry of Social and Family Development) ปiจจุบันประเทศสิงคโปร-มีสํานักงานคุมประพฤติเพียง
แหงเดียว รับผิดชอบงานคุมประพฤติ มาตรการเบี่ยงเบนจากกระบวนการยุติธรรม และการทํางานบริการ
สังคม โดยมี Ms. Bernadette Alexander เป7นผูอํานวยการสํานักงาน และปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ
กองการแกไขฟEFนฟู

Ms. Bernadette Alexander ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสิงคโปร-
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ระบบงานคุมประพฤติประเทศสิงคโปร- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุมประพฤติผูกระทํา
ผิด (Probation of Offenders Act) และสอดคลองกับพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and
Young Persons Act) รวมทั้งอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ โดยมีเปrาหมาย (Mission) คือ
การแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหครอบครัวและชุมชนมีสวนรวมอยางสูงสุด ซึ่ง
มีหนวยงานกํากับดูแล 2 หนวยงาน คือ กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว และคณะกรรมการคุมประพฤติ
ที่มีผูพิพากษาจากศาลฎีกาเป7นประธาน สังกัดกระทรวงยุติธรรม (Ministry of Law)
หนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติมี 3 ดาน คือ
1. มาตรการเบี่ยงเบน (Diversion Program)
เป7นโครงการที่เพิ่งเริ่มในป 2556 โดยนํามาใชกับเด็กที่เสพยา อายุต่ํากวา 21 ป เป7นการ
ควบคุมดูแลแทนการดําเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม โดยมีการตรวจปiสสาวะ และเขารวมโปรแกรมฟEFนฟู
ยาเสพติด ผูที่จับกุม คือ หนวยงานยาเสพติด (Central Narcotics Bureau, CNB) และสงมาใหกระทรวง
พัฒนาสังคมและครอบครัว โดยสํานักงานคุมประพฤติเป7นผูดูแล
2. งานคุมประพฤติ (Probation Order)
การคุมประพฤติเป7นคําสั่งศาล (Court Order) โดยมีระยะเวลาคุมความประพฤติ ประมาณ
6-36 เดือน และมีการทบทวนระยะเวลาภายหลังคุมประพฤติแลว 7 เดือน โดยคณะกรรมการคุมประพฤติ
เงื่อนไขคุมความประพฤติมี 3 ดาน ไดแก การควบคุมเวลาเขาออกบาน (Time Restriction Automated
Check, TRAC) การใชเครื่องมืออิเลคทรอนิคส-ติดตามตัว (Electronic Monitoring) และการใหอยูในศูนยแกไขฟEFนฟู (Hostel Residency) ซึ่งใชตามระดับความเสี่ยงของผูกระทําผิด โดย TRAC ใชกับผูที่มีความ
เสี่ยงต่ําสุด และ Hostel ใชกับผูที่มีความเสี่ยงสูงสุด โดยใหพักที่ศูนย-ฯ ตอนกลางคืนและไปเรียนหนังสือตอน
กลางวัน 1

1

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเอกสาร การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสาม จัดพิมพ-โดย
กรมคุมประพฤติ 2556

6

ตัวอยางบัตรนัดหมาย
ปiจจุบัน พนักงานคุมประพฤติ 1 คน ดูแลผูกระทําผิด 30 คน โดยมีภารกิจการสืบเสาะ การ
เขียนรายงาน และบําบัดแบบกลุม รวมทั้งสงตอคดีไปยังหนวยงานอื่นๆ เพื่อรับการบําบัดเฉพาะดาน เชน
การบําบัดทางจิต การปrองกันการใชความรุนแรง โปรแกรมทางเพศ และการลักทรัพย- เป7นตน สถานการณในปiจจุบันมีแนวโนมผูกระทําผิดเด็กลดลง เพราะมีการใชโปรแกรมตางๆ โดยชุมชน และมีมาตรการเบี่ยงเบน
ที่เริ่มในป พ.ศ. 2556 ผูถูกคุมความประพฤติสวนใหญ ประมาณ 80% เป7 นชาย และกระทําผิดครั้งแรก

7

สําหรับผูกระทําผิดผูใหญนั้น ศาลจะสั่งโทษปรับ จําคุก หรือใหทํางานบริการสังคม รวมกับการจําคุกระยะสั้น
สวนการคุมประพฤติจะนํามาใชกับเด็กและเยาวชนเป7นหลัก

หองใหคําปรึกษาแนะแนว

ตัวอยาง: คําสั่งศาลกรณีสั่งคุมประพฤติ

8

อัตราการกระทําผิดซ้ํา พบวาภายใน 3 ป หลังพนคุมความประพฤติ มีอัตราที่ 12.9% ซึ่ง
เป7นสถิติป พ.ศ. 2552 ที่เป7นการรายงานอยางเป7นทางการลาสุด การพนคุมความประพฤติดวยดี มี 87%
สําหรับกลุมที่ใช EM พนคุมดวยดี 84% กลุม Hostel พนคุมดวยดี 75%
สําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติมีจํานวน 220 คน มีหนาที่เป7นพี่เลี้ยง พาผูถูกคุมประพฤติไป
โรงเรียน ติดตามชวยเหลือ เยี่ยมบาน คอยดูแลการทํางานบริการสังคม
การใชโปรแกรมแกไขฟEFนฟูสวนใหญทําโดยพนักงานคุมประพฤติ แตถาเป7นโปรแกรมเฉพาะ
ดานจะสงใหนั กจิ ต วิ ทยา ที่ อยู ภายใตสํ า นั ก จิ ต วิ ทยา ที่ อยู ภายใตกองเดี ย วกั น และหนวยงานภายนอก
โปรแกรมตางๆ ดําเนินการโดยใชภาษาตางๆ แตเนื้อหาเหมือนกัน การใชโปรแกรมการแกไขฟEFนฟูมีหลักการ
4 ดาน คือ การแกไขฟEFนฟูตามความเสี่ยงและความตองการ การสรางแรงจูงใจ การสรางรูปแบบชีวิตทางบวก
การใชหลักการสมานฉันทในกรณีที่ผู กระทํ า ผิ ด มีปi ญ หาซับ ซอน หรื อเป7น กลุ มที่ ต องดูแลอยางเขมงวด พนั กงาน
คุมประพฤติที่ใหคําปรึกษาแนะแนวจะตองอยูภายใตการดูแลจากพนักงานคุมประพฤติอาวุโส เพื่อรักษา
มาตรฐานการใหบริการ ตัวอยางเชน การตรวจสอบการใหคําปรึกษาโดยมีพี่เลี้ยง สังเกตการณ-ผานกระจกที่
เห็นไดทางเดียว หรือการบันทึกผานกลองวีดีโอ เพื่อใชตรวจสอบในภายหลัง

การสังเกตเพื่อใหคําแนะนําแกพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานในคดีที่มีความยุงยากซับซอน
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การใชเทคโนโลยีมาชวยงานคุมประพฤติของประเทศสิงคโปร- จะมีระบบการควบคุมเวลา
เขาออกบาน (TRAC System) มาใชกับผูที่มีความเสี่ยงต่ํา มีการโทรสุมตรวจสอบเป7นระยะ โดยการ
ตรวจสอบคลื่นเสียง (Voice Biometric Technology) เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติรูสึกวาอยูระหวางการ
คุมความประพฤติตลอดเวลา ในกรณีไมอยูรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติจะโทรตามในวันถัดไป ในป พ.ศ.
2557 มีการตรวจดวยระบบนี้ถึง 10,000 ครั้ง ซึ่งชวยลดภาระการเยี่ยมบานและการโทรติดตามโดยพนักงาน
คุมประพฤติไดเป7นอยางดี
สําหรับการใชเครื่องมืออิเลคทรอนิคส-ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เริ่มใชเมื่อป
พ.ศ. 2546 ในกรณีผูกระทําผิดละเมิดเงื่อนไข Curfew ใชกับผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ระยะเวลาใช 4-6 เดือน
เพื่อฝ•กใหกลับบานตรงเวลา สรางวินัย และเพื่อขมขูยับยั้ง
การใชเทคโนโลยี ม าชวยงานคุ ม ประพฤติ จะมี ร ะบบการควบคุ ม เวลาเขาออกบาน
(TRAC System) มาใชกับผูที่มีความเสี่ยงต่ํา มีการโทรสุมตรวจสอบเป7นระยะ โดยการตรวจสอบคลื่นเสียง
(Voice Biometric Technology) เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติรูสึกวาอยูระหวางการคุมความประพฤติ
ตลอดเวลา ในกรณีไมอยูรายงานตัว พนักงานคุมประพฤติจะโทรตามในวันถัดไป สําหรับการใชเครื่องมือ
อิเลคทรอนิคส-ติดตามตัว (Electronic Monitoring) เริ่มใชเมื่อป พ.ศ. 2546 ใชกรณีผูกระทําผิดละเมิด
เงื่อนไข curfew ใชกับผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ระยะเวลาใช 4-6 เดือน เพื่อฝ•กใหกลับบานตรงเวลา สรางวินัย
และเพื่อขมขูยับยั้ง
ในสวนของฐานขอมูล มีการใชระบบบูรณาการเพื่อบริหารจัดการคดี (Integrated Case
Management System) เป7นการรวมฐานขอมูล ทําใหการสงตอคดีทําไดงายขึ้น มีการตรวจสอบการทํางาน
ได และเป7นระบบเตือนเวลาที่ตองสงรายงานใหศาล รวมทั้งใชวิเคราะห-แนวโนมและจัดการขอมูล
นอกจากนั้น มีการใชอุปกรณ- E-Kiosk เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติหรือพยาน ที่มาติดตอ
กับสํานักงานใชรายงานตัว เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ และติดตามการใหบริการวาใชเวลา
ในแตละคดี เทาไร ตองรอรั บบริการนานแคไหน และแจงเตือนเป7น ขอความไปยังพนั กงานคุมประพฤติ
วามีผูรอรับบริการอยู Kiosk ยังไมมีการติดตั้งเพื่อใชนอกสํานักงาน
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เครื่อง Kiosk เพื่อให
ผูถูกคุมความประพฤติ
หรื อ พยานที่ ม าติ ด ตอ
กับสํานักงานใชรายงาน
ตัววามาถึงที่นัดหมาย

ปiจจุบันพนักงานคุมประพฤติทุกคนจะมีเครื่องคอมพิวเตอร-แบบ Laptop สําหรับการ
ทํางานและสามารถใชนอกสํานักงานเพื่อเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลไดจากทุกที่ ทําใหพนักงานคุมประพฤติ
มีความสะดวกคลองตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดอยางเต็มที่
2. การปฏิบัติตอเด็กที่กระทําผิดภายใตคําสั่งคุมประพฤติในศูนย,แกไขฟ45นฟูเด็กและเยาวชน
(Trybe Boys’ Hostel)
เด็กและเยาวชนที่อยูภายใตคําสั่งคุมประพฤติ ที่จําแนกวามีความเสี่ยงสูงจะไดรับการแกไข
ในศูนย-แกไขฟEFนฟู (Hostel) เด็กที่รับมาอยูในชวงอายุ 12-17 ป สวนใหญอยูในศูนย-ฯ เป7นเวลา 12 เดือน
ศูนย-แกไขฟEFนฟูที่ไปศึกษาดูงาน ชื่อ Trybe Boys’ Hostel ดําเนินการโดยหนวยงานเอกชน
ที่รับงบประมาณจากราชการ ปiจจุบันมีเด็กอยูในศูนย- 70 คน มีทั้งเชื้อชาติมาเลย- จีน และอินเดีย กิจกรรม
ในศูนย-ฯ เนนการสรางบรรยากาศการแกไข และเยียวยา โดยจัดโปรแกรมแกไขฟEFนฟูที่สรางสมดุลระหวาง
การสรางวินัยและการสรางสัมพันธ-ที่ดี เชน การปลูกผัก การเลนดนตรี กีฬา เป7นตน จัดกิจกรรมใหเด็กรูจัก
การเสี ย สละ เชน การใหเด็ ก ทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม ระดมทุ น เพื่ อ ชวยเหลื อ ผู พิ ก ารทางสมอง เป7 น ตน
มีกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหมีเปrาหมายในชีวิต มี Life coach หรือผูฝ•กสอนการใชชีวิตที่จะเป7น Role model
และตัวแทนของพอ ใหการบอกเลาเกี่ยวกับการใชชีวิตที่ประสบความสําเร็จ ตารางกิจวัตรประจําวันของ
ศูนย-ฯ จะจัดตามความเหมาะสมของเด็ก เพราะเด็กสวนใหญยังเรียนหนังสือ เชน 10:00 – 12:00 น. เรียน
หนังสือ 15:00 - 17:00 น. เลนกีฬา 18:30 – 20:30 น. ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา เป7นตน เด็กสวนใหญไป
โรงเรี ย น และกลั บ มาทํ า กิ จ กรรมในวั น หยุ ด เด็ กผู ชายจะไดรั บ การสอนเรื่ องการใชชี วิ ตในสั งคม ความ
รั บ ผิ ด ชอบตอตนเองและผู อื่ น ทั้ ง ตั ว ตอตั ว และเป7 น กลุ ม เนนการเลนกี ฬ าและการออกกํ า ลั งกายเพื่ อให
เด็กผอนคลายมากขึ้น
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หัวหนาคณะมอบของที่ระลึกใหผูอํานวยการศูนย-แกไขฟEFนฟู Trybe Boys’ Hostel

ศูนย-แกไขฟEFนฟู Trybe Boys’ Hostel
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3. การสงเคราะห,ผูกระทําผิดในโครงการ Yellow Ribbon
Yellow Ribbon Project เป7นโครงการที่เริ่มในป 2547 ภายใตการริเริ่มของกรมราชทัณฑ(Singapore Prison Service) และองค-การบําบัดฟEFนฟู (Singapore Corporation of Rehabilitative
Enterprises หรือ SCORE) ซึ่งเป7นองค-การที่กอตั้งมาจากกรมราชทัณฑ-เชนเดียวกัน เพื่อดูแลอุตสาหกรรม
สินคาราชทัณฑนับตั้งแต Yellow Ribbon Project เริ่มดําเนินการจนปiจจุบัน ไดมีกิจกรรมมากมายที่
ชวยเหลือผูพนโทษ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือผูพนโทษ โดยใชหลักการ 3 A คือ Awareness (ตระหนัก
รู) Acceptance (ยอมรับ) Action (ลงมือทํา) ทั้งนี้ เพื่อชวยเหลือผูพนโทษใหหลุดพนจากเรือนจําแหงที่
สอง (Second Prison) ซึ่งเกิดจากสังคมที่ไมยอมรับผูกระทําผิด เปรียบเสมือนการถูกป;ดกั้นจากสังคม จน
เป7นเรือนจําที่เกิดจากสังคม Yellow Ribbon Project จึงมุงมั่นที่จะชวยเหลือผูพนโทษใหไดรับโอกาส
มากกวาการชวยเหลือโดยตรง ตัวอยางเชน การจัดมหกรรมใหผูวาจางมาพบผูพนโทษเพื่อจางงาน เพื่อให
ไดรับโอกาสมีงานทํา แตหากวาหลังการจางงานจะมีการเลิกทํางานทั้งจากผูพนโทษหรือผูวาจาง แต Yellow
Ribbon Project ก็จะใหโอกาสอีกไมรูจบ
นอกจาก SCORE แลว Yellow Ribbon Project ยังไดรับการสนับสนุนจาก Community
Action for the Rehabilitation of Ex-offenders (CARE Network) ซึ่งเป7นความรวมมือจากภาครัฐและ
เอกชน เป7นเครือขายชวยเหลือผูพนโทษ
การจัดกิจกรรมของ Yellow Ribbon Project จะเนนการสรางความตระหนักรูใหกับสังคม
จนทําใหคน 9 ใน 10 คนหรือประมาณ 400,000 คนรูจักโครงการนี้ มีการแจกจายสัญลักษณ- คือ โบว-สี
เหลืองถึง 2.8 ลานชิ้น ทําใหเพิ่มผูวาจางไดถึง 3 เทาใน 10 ปที่ผานมา ปiจจุบันมีผูวาจางถึง 3,900 บริษัท มี
หุนสวนในชุมชนถึง 1,000 ราย มีอาสาสมัครถึง 2,500 คน มีการเชิญนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาเป7น
บุคคลตนแบบ และเชิญชวนหนวยงานอื่นๆเขารวม
บริษัทเอกชนที่เขารวม ยินดีเขารวมโดยไมรับการตอบแทนใดๆ ไมวาจะเป7นการลดภาษี
หรือคาตอบแทน หรือเขารวมเนื่องจากเห็นวาจะไดแรงงานราคาถูก แตเขารวมเพื่อตองการชวยเหลือและให
โอกาส อยางไรก็ตาม การจางงานจะไมแบงแยกหรือเลือกปฏิบัติ จะใหโอกาสอยางเทาเทียมระหวางคนทั่วไป
และผูพนโทษ
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คณะผูแทนไทย นําโดย นายไวพจน- พูสิทธิ์ หัวหนาผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เขาเยี่ยมชม
หนวยงาน SCORE เพื่อรับฟiงเกี่ยวกับโครงการ Yellow Ribbon
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจ
1. ประเทศสิงคโปร-ใหความสําคัญกับคน งานดานวิชาการ และผลงานวิจัย และมีการนํา
ผลการวิจัยมาใช เชน แบบการจําแนก เป7นตน
2. งานคุมประพฤติเนนการแกไขรายบุคคล การมีสวนรวมของครอบครัว และชุมชน
3. เจาหนาที่และกระบวนการทํางานไดรับการพัฒนาอยางเป7นระบบ รวมถึงมีการรองรับ
มาตรฐาน (ISO) ซึ่งเป7นสวนสําคัญที่ทําใหบุคลากรมีการตื่นตัว และพัฒนาตนเอง
4. มีการนําระบบ IT เขามาใชในการชวยลดขั้นตอนการทํางาน การรักษาความปลอดภัย
รวมถึงการใชเทคโนโลยีที่ทันสมั ย มีเครื่องแจงการรับ รายงานตั วอัตโนมัติ มี VDO
conference
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5. มีการจัดสรรพื้นที่พื้นที่ทํางานแยกเป7นสัดสวน พื้นที่ที่ทํางานของพนักงานคุมประพฤติ
พื้นที่ในการแกไขพฤติกรรม
6. ศูนย-แกไขฟEFนฟูเด็กและเยาวชน มีสถานที่เป7นกิจจะลักษณะ เพียบพรอม ทันสมัย พัฒนา
ปรับปรุงเสมอ สะอาด บุคลากรมีคุณภาพ มีความรักในงาน เสียสละ มุงมั่น รวมทั้งมี
โปรแกรมการฟEFนฟูเด็กเต็มรูปแบบ ทั้งความรู ทางจิต ความถนัด อาชีพ
7. การแกไขเด็กใชวิธีคนหาความถนัดของเด็กกอน จึงเริ่มฟEFนฟู เพื่อดึงพลังภายในของแต
ละคนใหมีความมั่นใจในตนเอง และนําตัวอยางที่ดีมาเป7นพี่เลี้ยง เพื่อลดพฤติกรรมการ
เลียนแบบที่ไมดี
8. ระบบการทํางานไมมีความซับซอนเหมือนระบบราชการไทยรวมทั้งกลไกการสรางความ
รวมมือระหวางรัฐบาลและเอกชนมีความคลองตัว
9. การชวยเหลือสงเคราะห-ผูกระทําผิดโดยวิธีการสรางความรวมมือกับชุมชน เพื่อเป;ด
โอกาสใหผูกระทําผิด โดยการสื่อสารกับสังคมและภาคเอกชนใหเขามาสวนรวมในการ
เป;ดโอกาสใหแกผูที่เคยกระทําผิดอยางจริงจัง โดยไมไดมีผลตอบแทน
10. การประชาสัมพันธ-ที่ดี ทําการประชาสัมพันธ-ทุกรูปแบบ ใชสื่อที่ทันสมัย
11. การใหรางวัลแกผูกระทําผิดที่สามารถปรับตัวสูสังคมได โดยการมอบใบประกาศนียบัตร
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. การนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน เชน การบริหารจัดการขอมูล โดยใชเครื่องรายงาน
ตัวอัตโนมัติ (Kiosk) การใช VDO conference ระหวางพนักงานคุมประพฤติกับทาง
ศาล ทํ าใหประหยั ด เวลาในการเดิ น ทาง การใชอุ ป กรณ- ร ายงานตั ว ที่บ านโดยใชการ
ตรวจจับคลื่นเสียง
2. การจัดสถานที่ใหบริการ รวมถึงสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน หองใหคําปรึกษาที่มี
สีสันสดใส มีความอบอุน ที่สามารถสรางแรงจูงใจและความไวใจระหวางพนักงานคุม
ประพฤติและผูกระทําผิด
3. การพัฒนาโปรแกรมการแกไขฟEFนฟูใหดีขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสม
กับผูกระทําผิดแตละคนและแตละฐานความผิด โดยนําศิลปะ กีฬา ดนตรี และอาชีวะ
บําบัด มาเป7นเครื่องมือในการแกไขฟEFนฟูดวย
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4. การนํ า ภาคเอกชนเขามามี ส วนรวมในการดํ า เนิ น โครงการ เชน การสงเคราะหผูกระทําผิด โดยการจัดตั้งองค-การที่เป7นเอกเทศ หรือองค-การมหาชน เพื่อดําเนินการ
ดานการชวยเหลือสงเคราะห-โดยเฉพาะ
5. การประชาสั ม พั น ธ- ใ หภาคเอกชนมาใหการสนั บ สนุ น ใหการสงเคราะห- ผู กระทํ า ผิ ด
โดยเฉพาะบริ ษัทหางรานเอกชนรับ กลุมผู กระทํ า ผิด เขาทํา งานโดยยึด หลักเทาเที ย ม
และใหปฏิบัติตอผูกระทําผิดเชนพนักงานทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ-งานเพื่อใหชุมชน
รับรูและยอมรับผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคม การใหการสงเคราะห-ผูกระทําผิด โดยใช
กลยุทธ-การจางงานอยางมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับสังคม
6. การสงเสริ ม ใหผู ที่ พ นจากการคุ ม ประพฤติ รวมตั ว กั น จั ด โครงการ เพื่ อ ชวยเหลื อ
สงเคราะห-ผู กระทํ า ผิ ดและผูพนจากการคุ มประพฤติ ใหสามารถกลับ สู สั งคมไดอยาง
ปรกติสุข
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ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

1. กรมบังคับคดีอาญาและสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 2
( Department of Criminal Sentence Execution and Judicial Support, Ministry of Public
Security)
1.1 ภารกิจ
กรมบั ง คั บ คดี อ าญาและสงเสริ ม งานตุ ล าการ สั ง กั ด กระทรวงความมั่ น คงสาธารณะ
(Department of Criminal Sentence Execution and Judicial Support) , Ministry of Public
Security)เป7นหนวยงานดานการปฏิบั ติตอผู กระทําผิ ดใหเป7น ไปตามคํ าพิพากษาหรือคําสั่ งตามกฎหมาย
รับผิดชอบการบังคับคดีอาญา ควบคุมและสอดสอง และแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด และลดวันตองโทษ โดย
ทํางานรวมกับกระทรวงยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง องค-การบริหารสวนทองถิ่น
1.2 การปฏิบัติตอผูกระทําผิด
การบังคับคดีอาญา
ระบบยุ ติ ธ รรมเวี ย ดนามจะเป7 น ไปตามระบบการปกครอง การดํ า เนิ น คดี จ ะมี 4 ระดั บ
โดยเริ่มตนจากระดับชุมชน (Commune-level) ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับรัฐบาลกลาง เมื่อมี
การละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น กรณีที่เป7นความผิดไมรายแรง จะสงเขาสูคณะกรรมการบริหารทองถิ่นระดับ
ชุมชน (Commune-level) พิจารณาคดี โดยตํารวจจะทําหนาที่เป7นคนกลางเจรจาไกลเกลี่ยคูความ หากทั้ง
คูตกลงยอมความกันได คดีถือเป7นอันสิ้นสุด ทั้งนี้ มีคดีที่สามารถสิ้นสุดในระดับชุมชน (Commune-level)
2

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security) อยูภายใต “กองกําลังความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม”
(Vietnam People’s Public Security Forces)
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รอยละ 50 และอีกรอยละ 50 จะเป7นคดีที่ไมสามารถตกลงยอมความกันไดในระดับชุมชน (Communelevel) และตองนําคดีฟrองตอศาลตอไป สําหรับกรณีคดีในความผิดรายแรง นั้น จะสงเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับที่สูงขึ้นตอไป ทั้งนี้ มีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินคดีใหเสร็จสิ้นในแตละระดับ คื อ
ระดับอําเภอ ภายใน 3 – 5 วัน ระดับจังหวัด ภายใน 7 – 1 เดือน และระดับรัฐบาลกลาง ภายใน 1 เดือน
ขึ้นไป
สําหรับโทษในคดีที่เป7นความผิดเล็กนอย นั้น คณะกรรมการบริหารทองถิ่นระดับชุมชน
(Commune-level) อาจพิจารณาใหมีการตักเตือนใหปรับปรุงตัว หากกระทําผิดซ้ําจะใชมาตรการที่หนักขึ้น
นอกจากนี้ โทษอื่นที่ใชเป7นมาตรการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในระดับชุมชน (Commune-level) ไดแก ปรับ
จํ า กั ด บริ เ วณ ใหครอบครั ว ควบคุ ม และสอดสองและใหการศึ กษาอบรม และสํ า หรั บ คดี ร ายแรงอาจใช
มาตรการ ตั้งแต การจําคุก จําคุกตลอดชีวิต ไปจนกระทั่ง การประหารชีวิต (ปiจจุบันใชวิธีฉีดสารพิษเขาสู
รางกายจนถึงแกชีวิต)
มาตรการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
ในปiจจุบัน รัฐใหความสําคัญกับการคืนคนดีสูสังคม (Community Reintegration) แตยังไม
มีงานคุมประพฤติ ซึ่งอยูระหวางการเตรียมการ อยางไรก็ตาม มีการอภัยโทษผูตองขังในวันสําคัญของชาติ และ
การลดวันตองโทษ ซึ่งเป7นหนึ่งในวิธีบริหารโทษเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูตองขังประพฤติดี ในแตละปมีการปลอย
ตัวผูตองขังประมาณ 10,000 คน อยางไรก็ตาม มีอัตราการกระทําผิดซ้ําประมาณรอยละ 20
สําหรับคดีที่เป7นความผิดเล็กนอยนั้น จะนํามาตรการแบบไมควบคุมตางๆ ดังที่กลาวมาแลว
ขางตนมาใชบังคับโทษ เชน คดีขับรถในขณะมึนเมา (Driving While Intoxicated – DWI) มีการควบคุม
และตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล-ผูขับขี่ หากมีปริมาณเกินกวาที่กําหนด จะดําเนินการยึดรถเป7นเวลา 1 เดือน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รถจักรยานยนต- และยึดใบขับขี่ หรือปรับ กรณีรถยนต-สวนบุคคล และรถยนต-พาหนะ
ขนาดใหญ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
1) มีการจัดโครงการนํารอง (Pilot Projects) ดังนี้
- โครงการสงเสริมใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด โดยมี
การทํางานรวมกับชุมชน (Commune) และองค-กรภาคเอกชน ไดแก การใหการสนับสนุนทางการเงิน
การศึ ก ษา และพั ฒ นาความรู และทั ก ษะ อาสาสมั ค รใหความชวยเหลื อ และสงเคราะห- ผู กระทํ า ผิ ด
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เชน อาสาสมัครชวยเหลือเยาวชนและสตรีกระทําผิด (Youth/Female Assistants) ครูอาสาสอนหนังสือ
และฝ•กวิชาชีพแกผูตองขัง เป7นโครงการสรางจิตสํานึกในความรักชาติ ประชาชนทุกคนเป7นทรัพยากรของ
ชาติ และมีหนาที่ความรับผิดชอบตอชาติ จึงตองชวยเหลือเพื่อนรวมชาติที่หลงผิดพลาดพลั้งใหกลับมาเป7น
พลเมืองดีมีคุณภาพเพื่อสรางความมั่นคงของชาติ อีกทั้ง สรางความเขาใจแกสังคมมิใหตีตรา (Labeling)
แตใหโอกาสเริ่มตนชีวิตใหมเพื่ออนาคต ทั้งนี้ รัฐไดสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมโดยการให
การลดหยอนภาษี
- โครงการบานกึ่งวิถี (Halfway House) สําหรับผูตองขังพนโทษระหวางการปรับตัวและ
เตรียมความพรอมเขาสูสังคม (Re-entry) ที่อยูระหวางหาที่พักอาศัยหรือหางานทํา โดยจะมีพี่เลี้ยงซึ่งเป7น
อดีตผูตองขังที่ประสบความสําเร็จในการกลับคืนสูสังคมมาเป7นอาสาสมัครคอยใหการชวยเหลือแนะนํา
- โครงการจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูตองขังพนโทษเพื่อคืนคนดีสูสังคม
2) สําหรับดานเทคโนโลยีดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด นั้น กรมบังคับคดีอาญาและสงเสริม
งานตุลาการมีความสนใจศึกษาดูงานการนําเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส-มาใชควบคุมและติดตามตัวผูกระทําผิด
(Electronic Monitoring – EM) ในระบบคุมประพฤติไทย
1.3 กฎหมาย กฎ และระเบียบ
- Penal Code 1999
- Law on Execution of Criminal Judgment No. 53/2010/QH12, 29th June 2010
- Decree on Regulations for Management of Prison and Diet, Clothing, Housing,
Living, Health Care for Prisoners
1.4 ฐานขอมูลและสารสนเทศ
กรมบังคับคดีอาญาและสงเสริมงานตุลาการมีเรือนจําในการกํากับดูแล จํานวน 12 แหง
ทั่วประเทศ ไมปรากฏการเป;ดเผยขอมูลจํานวนผูตองขังในเรือนจําจากทางการเวียดนาม แตตามรายงาน
Country Reports on Human Rights Practices for 2010 ของ United States Department of State
ไดอางขอมูลจาก International Center for Prison Study ณ วันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
วามีจํานวนผูตองขังในเรือนจําทั้งสิ้น 130,180 คน เป7นชาย 113,830 คน เป7นหญิง 16,350 คน คิดเป7น
สัดสวนผูตองขัง 145 คน ตอจํานวนประชากร 100,000 คน และมีสัดสวนผูตองขังตางชาติรอยละ 0.3
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ผูตองขังในเรือนจํา มี 2 ประเภท คือ นั กโทษเด็ ดขาดที่ศาลพิ พากษาจํา คุก และ คนตองขั ง
ระหวางคดี (กอนการตั้งขอกลาวหา และระหวางการพิจารณาคดี) ดังนี้
ประเภท
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

นักโทษเด็ดขาด

ผูตองขังระหวางคดี

รวม

107,530
7,500
115,030

13,115
2,035
15,150

120,645
9,535
130,180

1.5 ทรัพยากรบุคคล
บุคคลที่จะเขาบรรจุจะตองจบการศึกษาไมต่ํากวาระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาความมั่นคง
สาธารณะ ความมั่นคง หรือกฎหมาย มีคุณสมบัติตรงตามที่รัฐกําหนด และไดรับการฝ•กอบรมความรูและ
ทักษะสมรรถนะของตําแหนง และหนวยงานที่มีหนาที่ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดานตํารวจและความมั่นคง
ไดแก People's Police Academy of Vietnam และ People's Security Institutions of Vietnam
อนึ่ง โดยทั่วไปตํารวจสามารถปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบรอย ปrองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม และบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังมีสมรรถนะคอนขางจํากัด
โดยเฉพาะอยางยิ่ งเรื่ องการสื บสวนสอบสวน รวมทั้ ง ยั งขาดการฝ•กอบรมที่เ หมาะสม และทรั พยากรไม
เพียงพอ รัฐบาลนานาชาติยังคงใหการสนับสนุนทางวิชาการดานการฝ•กอบรมแกตํารวจ โดยเฉพาะระดับ
จังหวัด รวมทั้ง เจาหนาที่เรือนจํา ในการพัฒนาความเป7นมืออาชีพ (Country Reports on Human Rights
Practices for 2010, United States Department of State)

Mr. Lieutenant Cao Ngoc Oanh อธิบดีกรมบังคับคดีอาญาและสงเสริมงานตุลาการ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามใหการตอนรับ นายชาญเชาวน- ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และผูบริหารกรมคุมประพฤติ
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2. เรือนจําฟูซัน (Phu Son Prison)

2.1 ขอมูลทั่วไป
เรือนจําฟูซัน (Phú Sơn) ตั้งอยูทางเหนือของจังหวัดทายเงวียน (Tỉnh Thái Nguyên) อยู
ภายใตการกํากับดูแลของกรมบังคับคดีอาญาและสงเสริมงานตุลากร กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ มีหนาที่
ควบคุมและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับตนเป7นคนดี สามารถกลับสูสังคมภายนอกและดําเนินชีวิตไดอยาง
ปกติไมกระทําผิดซ้ํา โดยผูตองขังในความรับผิดชอบเป7นนักโทษเด็ดขาดที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
2.2 การปฏิบัติตอผูตองขัง
2.2.1 การควบคุม
แมวาเรือนจําฟูซันมีผูตองขังในความรับผิดชอบจํานวนทั้งหมด 5,400 คน ซึ่งสวนใหญเป7น
นักโทษเด็ดขาดในคดีอาญารายแรง เชน ฆาตกรรม คายาเสพติด คาหญิง และการยักยอก อีกทั้ง เรือนจํา
แหงนี้แตกตางจากเรื อนจํ าโดยทั่ วไปคื อไมมี กํา แพงสู งเสริ มลวดหนาม แตกลั บไมมี ร ายงานการหลบหนี
ผูตองขังมีระเบียบวินัย ใหความรวมมือดวยดี และผูตองขังบางรายพนโทษแลวก็ไมอยากออกจากเรือนจํา
ทั้งนี้ ดวยเหตุที่เรือนจํามีการจัดภูมิทัศน-และสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการแกไขฟEFนฟู ปลูกไมประดับรม
รื่นสวยงาม โดยเฉพาะ ไมกระถางดัด “บอนไซ” เจาพนักงานเรือนจําควบคุมผูตองขังใหพัฒนาพฤตินิสัย
ปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีมนุษยธรรมและไมตีตรา ในขณะเดียวกัน ก็มีการบริหารโทษเพื่อสรางแรงจูงใจ
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แกผูตองขังใหประพฤติดี โดยมีการใหรางวัลตอบแทน เชน อนุญาตใหมีการเยี่ยมแบบชีวิตคู โดยจัดสถานที่
ใหอยูกับสามีหรือภรรยาเป7นสวนตัวเดือนละ 24–48 ชั่วโมง การลดวันตองโทษ เป7นตน
นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับความเป7นอยูที่ดีของผูตองขัง ไดแก จัดอาหารใหผูตองขัง
อยางเหมาะสม มีการดูแลสุขอนามัยและรักษาพยาบาลที่ดี มีสนามฟุตบอล สนามเทนนิส สระวายน้ํา และ
ศูนย-ศิลปวัฒนธรรม ใหผูตองขังไดทํากิจกรรมดานกีฬา ศิลปะ-วัฒนธรรม และนันทนาการ มีการฝ•กฝนศิลปะ
และทีมฟุตบอล โดยมีการแขงขันฟุตบอล ระหวาง ผูตองขัง กับ เจาพนักงานเรือนจํา และมีผูตองขังรวมชม
และใหกําลังใจมากกวา 2,000 คน รวมทั้ง สงเขารวมประกวดศิลปะและแขงขันกีฬาระหวางเรือนจําอื่นใน
งานเฉลิมฉลองวันสําคัญของชาติ ไดแก วันรําลึกการปฏิวัติเดือนสิงหาคม วันชาติเวียดนาม และวันรําลึกชัย
ชนะสงครามเดียนเบียนฟู
2.3 การอบรมแกไขผูตองขัง
ทางเรือนจํา จัดกิ จกรรมที่ มุงใหผูตองขั งสามารถกลั บเขาสูสั งคมไดโดยไมกระทํา ผิดซ้ํ าอี ก
โดยการแกไขปรับปรุงบุคลิกภาพที่เสียไปของผูตองขังใหสามารถปรับตัวเขากับกฎเกณฑ-และเงื่อนไขของสังคม
เมื่อพนโทษ และโดยการใหทักษะที่จําเป7นในการดํารงชีวิตในสังคม เชน การเสริมทักษะในดานอาชีพ การให
การศึกษา และอบรมทางจริยธรรม โดยผูตองขังจะผานระบบจําแนกลักษณะผูตองขังกอนในการแรกรับ ซึ่งจะ
มีการตรวจประวัติ ทักษะและความรู เพื่อจัดโปรแกรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยตามความจําเป7นของ
ผูตองขังระหวางใชชีวิตในเรือนจํา ดังนี้
อาชีวะบําบัด
การทํ างานเป7นการสรางกิจ กรรมใหแกผูตองขังขณะถูกคุ มขังในเรือนจํา เพื่อใหมีสุขภาพดี
ปrองกันมิใหมีเวลาวางจนคิดฟุrงซาน ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และรูคุณคาของตนเองและคุณคาของการ
ทํางาน การทํางานจึงสงผลทั้งประโยชน-ดานการควบคุม และการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยไปดวยกัน อาชีวะบําบัด
เป7นโปรแกรมหลักในการแกไขฟEFนฟู ไดแก
- การทํางานที่ไมมุงเนนผลผลิต แตเพื่อฝ•กสมาธิ มิใหมีเวลาวางจนคิดฟุrงซาน เชน งานผลิตขน
ตาปลอม ซึ่งเป7นงานละเอียดและตองใชสมาธิสูงในการจัดเรียงขนตาแตละเสนตามลําดับความสั้น-ยาวใหได
รูปทรงตามที่กําหนด อีกทั้ง การทํางานเกษตรในไรนา เชน ปลูกขาว ชา และไมผล ซึ่งเป7นการฝ•กจิตใจ และ
สรางความเขาใจใหรูคุณคาของการทํางาน
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- การฝ• กวิ ช าชี พที่ ส ามารถนํ าไปประกอบอาชีพหลั งพนโทษ มี โ รงฝ• กวิ ช าชี พหลากหลายที่
ตลาดตองการ เชน ชางเครื่ องจั กรกล ชางโลหะ ชางไม ชางสิ่ งทอ ทั้ งนี้ มี การแขงขั น ประกวดเพื่ อสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาทักษะฝมือ โดยมีการไดรับมอบรางวัลจากรัฐ
การใหการศึกษา
เป7นมาตรการที่เนนใหเกิดการพัฒนาเชิงพฤติกรรมและความรู รวมถึง ยังสงผลกับระบบการ
ควบคุมดวย ไดแก
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป7นการจัดการศึกษาใหแกผูตองขังตั้งแตระดับที่ไมรูหนังสือ
จนถึ ง การศึ กษาภาคบั ง คั บ กรณี ผู ตองขั ง ไมรู หนั ง สื อ จะสอนใหอานออกเขี ย นได รวมทั้ ง การฝ• กวิ ช าชี พ
โดยผูตองขังจะผานระบบจําแนกลักษณะผูตองขังกอน จึงมีการวางแผนการใหการศึกษา
- การศึกษาตามอั ธยาศั ย จั ดใหมี ห องสมุ ด สํา หรั บอานหนั งสื อ เพื่ อสามารถเลื อกศึ กษา
เรียนรูไดดวยตนเอง
- การอบรมจริย ธรรม ใชกระบวนการสรางวินัย และปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม ทัศนคติ และ
คานิยมของผูตองขัง ไดแก อบรมเรื่องกฎหมาย นโยบายของรัฐ สิทธิและหนาที่พลเมือง ปลูกฝiงความรักชาติ
“ประชาชนของเวียดนาม เพื่อเวียดนาม”
อยางไรก็ตาม ความสําเร็จซึ่งทางเรือนจําคาดหวังคือ เมื่อผูตองขังพนโทษและกลับสูสังคมจะ
ไดรับการยอมรับและการใหโอกาสจากสังคม เพื่อที่ผูพนโทษสามารถมีงานทําเลี้ยงชีพ ประสบความสําเร็จใน
การเริ่มตนชีวิตใหม เป7นประชาชนที่มีคุณภาพ และไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
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3. กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)
3.1 ภารกิจ
กระทรวงยุ ติธ รรมมีภ ารกิจดานการพัฒ นาและดํา เนิ นการเกี่ยวกับ การออกกฎหมายและ
ระเบียบของรัฐ การประกาศใชกฎหมายและการบริหารงานยุติธรรม
3.2 การเยี่ยมคารวะ
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนา
พฤติ นิสัย (นายชาญเชาวน- ไชยานุกิจ ) อธิบ ดีกรมคุ มประพฤติ (นางสาวรื่ นวดี สุ วรรณมงคล) และคณะ
ผูบริหารกรมคุมประพฤติ ไดเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม (Dr. Dinh Trung Tung)
พรอมหารื อ ขอราชการกั บ กรมความรวมมื อระหวางประเทศ กระทรวงยุ ติ ธ รรม (Department

of

International Cooperation, Ministry of Justice) ในประเด็นการจัดทําบันทึกความเขาใจความรวมมือ
ดานความยุติธรรมไทย-เวียดนาม ซึ่งทางฝ—ายเวียดนามไดจัดทํารางเสนอมา นั้น ทางฝ—ายไทยอยูระหวาง
พิจารณาทําความเห็นในเบื้องตนและไดหารือเกี่ยวกับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย ในชวงเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อหารือ
ถึงแนวทางการสงเสริมความรวมมือทางยุติธรรม แตเนื่องจากประเทศไทยกําลังประสบกับปiญหาสถานการณความไมสงบทางการเมือง จึงเลื่อนกําหนดการเดินทางออกไปกอน
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Dr. Dinh Trung Tung รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงยุติธรรม ใหการตอนรับ
นายชาญเชาวน- ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ประเทศไทย ในโอกาสเดินทางศึกษาระบบงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
4. กรมกฎหมายอาญาและปกครอง กระทรวงยุติธรรม
(Department of Criminal and Administrative Laws, Ministry of Justice)
4.1 ภารกิจ
กรมกฎหมายอาญาและการปกครอง สังกัดกระทรวงยุติธรรม (Department of Criminal
and Administrative Laws, Ministry of Justice) เป7นหนวยงานดานกฎหมาย กําหนดนโยบายและการ
บริหารงานยุติธรรม สําหรับเป7นกรอบและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานปฏิบัติตางๆ ใหเป7นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร-ชาติ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา
4.2. นโยบาย
4.2.1 นโยบายการบริหารงานยุติธรรม
1) มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Lay Assessors) ในทุกระดั บ ขึ้นตรงและรายงานตอ
กระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตรวจสอบในประเด็นการคุมครองสิทธิของทุกคนที่
เขามามีสวนเกี่ยวของ (Steak Holders) ในกระบวนการยุติธรรม
2) ใหคําปรึกษาดานกฎหมายและทํางานรวมกับหนวยงาน/องค-กรในกระบวนการยุติธรรม
องค- การบริ ห ารสวนทองถิ่ น และองค- กรภาคเอกชน เพื่ อใหเป7น ไปตามนโยบายและยุ ทธศาสตร- ช าติ ด าน
กฎหมายและความยุติธรรม
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4.2.2 กฎหมายคุมครองเด็กและเยาวชน สตรี และคนชรา
1) เพิ่มโทษคดีขมขืนกระทําชําเราเด็กและสตรี กรณีเหยื่อที่เป7นเด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา
18 ป โดยจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษประหารชีวิต และกําหนดโทษใหรุนแรงมากขึ้นสําหรับคดีลวง
ละเมิดสตรี
2) ปรับปรุงกฎหมายใหบิดา-มารดาตองมีหนาที่อบรมเลี้ยงดู และเอาใจใสบุตร-ธิดา กรณีเด็ก
และเยาวชนกระทํ า ผิด อายุ ต่ํ า กวา 18 ป บิ ด า-มารดาตองมี ส วนรั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า ผิ ด ของเด็ กและ
เยาวชนนั้นดวย และในทางกลับกัน เมื่อบิดา-มารดาอายุเกิน 60 ป บุตร-ธิดาตองมีหนาที่เลี้ยงดูตอบแทนคุณ
ในวัยเกษียณงาน
4.2.3 นโยบายดานยาเสพติด
ในป ค.ศ. 2009 มีนโยบายดานยาเสพติดที่มองวา ผูเสพคือผูป—วยตองไดรับการบําบัดรักษา
ผูคาตองไดรับโทษอยางรุนแรง (โทษประหารชีวิต) ซึ่งการบําบัดและฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด นั้น กรณี
ที่เพิ่งเริ่มเสพจะใหครอบครัวควบคุมและสอดสอง และใหการศึกษาอบรม กรณีติดยาเสพติดจะสงตัวเขาสถาน
บําบัดเพื่อบําบัดเยียวยา มีการใชยาถอนพิษและลดอาการอยากยาเขาชวย หรืออาจสงตัวเขาคายบําบัดและ
ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งแตละปรัฐตองสูญเสียงบประมาณเพื่อเป7นคาใชจายในการดําเนินการตาม
นโยบายดานยาเสพติดเป7นจํานวนมาก
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บทสรุป
1. การปฏิบัติตอผูกระทําผิด
ปiจจัยที่กําหนดรูปแบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด คือ การปกครองของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ซึ่งเป7นระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต- มีพรรคคอมมิวนิสต-เวียดนาม (VCP) เป7นพรรคการเมืองเพียง
พรรคเดียว และมีบทบาทในการกําหนดแนวทางและการบริหารประเทศในทุกดาน อีกทั้งการปกครองสวน
ทองถิ่นที่มี “ชุมชน” หรือ Commune เป7นหนวยพื้นฐาน
เนื่องจากพิจารณาวาการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดเป7นงานดานความมั่นคงภายใน จึงกําหนดให
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเป7นหนวยงานปฏิบัติ ซึ่งกํากับดูแลงานบังคับคดีอาญา ตํารวจ และเรือนจํา
สําหรับคดีที่เป7นความผิดไมรายแรงซึ่งอาจใชมาตรการแบบไมควบคุมตัว นั้น จะดําเนินการรวมกับองค-การ
บริหารสวนทองถิ่นระดับชุมชน (Commune) ครอบครัว และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รวมถึงการปฏิบัติตอ
ผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวหลังพนโทษ ในขณะเดียวกัน กําหนดใหกระทรวงความยุติธรรมเป7นหนวยงาน
ดานนโยบายและยุทธศาสตรอยางไรก็ตาม แมการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดจะดําเนินการโดยหลายหนวยงาน (ซึ่งตางจาก
ประเทศไทยที่อยูภายใตกระทรวงยุติธรรม) แตตองอยูในกรอบและแนวทางเดียวกัน และสนองตอบนโยบาย
และยุทธศาสตร-ชาติที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต-เวียดนาม (VCP)
2. กฎหมาย กฎ และระเบียบ
แมการบริหารงานเรือนจําจะมีกฤษฎีกาวาดวยระเบียบการจัดการเรือนจํา หรือ Decree on
Regulations for Management of Prison and Diet, Clothing, Housing, Living, Health Care for
Prisoners แตยังไมมีกฎหมายระดับรัฐบัญญัติ (Act of Parliament) รองรับเป7นการเฉพาะสําหรับเป7น
แนวทางการปฏิบัติทางกฎหมายที่ชัดเจนในการดําเนินงานดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา และ
มาตรการแบบไมควบคุมตัว ดังนั้น จึงอาศัยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) และ
กฎหมายวาดวยการบังคับคดีอาญา (Law on Execution of Criminal Judgment) ซึ่งกําหนดเฉพาะ
หนวยงานรับผิดชอบ และโครงสรางการบริหาร แตมิไดกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้ง บุคลากร
(คุ ณสมบั ติ การสรรหา บรรจุ และแตงตั้ ง การพั ฒ นาสมรรถนะ) โดยเฉพาะอยางยิ่ ง สํ า หรั บ การดํ า เนิ น
มาตรการแบบไมควบคุมตัว
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3. ฐานขอมูลและสารสนเทศ
ขาดการจั ด ทํ า ฐานขอมู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ใชกํ า หนดแผนการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงาน รวมทั้ง มาตรฐานการดําเนินงาน การประเมินและวัดผล จึงทําใหยังคงมีอัตราการกระทําผิดซ้ําสูง
ถึงรอยละ 20
4. ศักยภาพบุคลากร
ขาดการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมทั้ง แผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งปiจจุบันเจาหนาที่ตํารวจ และเจาพนักงานเรือนจํายังคงจําเป7นตองไดรับการสนับสนุนดานการพัฒนา
และฝ•กอบรมจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับมาตรการแบบไมควบคุมตัว นั้น ยังขาดแคลนอัตรากําลัง
แมจะมีการนําอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินงาน และสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐได
พยายามดําเนินโครงการตางๆ เพื่อแกปiญหาดังกลาว และมีมาตรการสรางแรงจูงใจ เชน การลดหยอนภาษี
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ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย

1. กรมสิทธิมนุษยชน (Directorate General of Human Rights)

กรมสิทธิมนุษยชน (Directorate General of Human Rights) สังกัดภายใตกระทรวง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Law and Human Rights) รับผิดชอบดูแลเรื่องกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนของประเทศอินโดนีเซีย และใหคําแนะนําดานกฎหมายแกประธานาธิบดีในการบริหารประเทศ ซึ่งจะ
คลายกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของประเทศไทย กรมสิทธิมนุษยชนไมเพียงแตมีหนาที่ปกปrองและ
คุมครองสิทธิของประชาชนเทานั้น แตยังหมายรวมถึงสิทธิของผูกระทําผิดอีกดวย
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โครงสรางองค-กรของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
กรมควบคุมและบังคับใช
กฎหมาย
ปลัดกระทรวง
(นโยบายดานงบประมาณ)

ศาลและการจัดการของรัฐ
กรมการตรวจคนเขาเมือง
กรมสิทธิมนุษยชน

กระทรวงกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กรมปกปrองทรัพย-สินทาง
ปiญญา
การพัฒนาการกฎหมาย
แหงชาติ
กรมบริหารจัดการ
กฎหมายทัว่ ไป

สถาบันวิจยั และพัฒนา
สิทธิมนุษยชน

กรมราชทัณฑ,

ฝ—ายทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตอผูตองขัง
เพื่ อ รั บ ประกั น วาผู ตองขั ง ไดรั บ การปฏิ บั ติ ด วยความเป7 น ธรรม ตามสิ ท ธิ ที่ พึ ง จะไดรั บ
กรมสิทธิมนุษยชนจึงปฏิบัติตอตามมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด และดําเนินการโดยตั้งอยูบน
หลักของกฎหมาย และขอบังคับ ดังตอไปนี้
1. กฎหมาย ป 1995 ขอที่ 12 วาดวยงานราชทัณฑ- (Law no. 12 of 1995 on
Corrections)
2. กฎหมาย ป 1998 ขอที่ 5 วาดวยอนุสัญญาตอตานการทรมาน (Law no. 5 of 1998 on
Ratification of Convention against Torture)
3. กฎหมาย ป 1999 ขอที่ 39 วาดวยสิทธิมนุษยชน (Law no. 39 of 1999 on Human
Rights)
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4. คําสั่งประธานาธิบดี ป 1999 ขอที่ 174 วาดวยการลดโทษ (Presidential Decree no.
174 of 1999 on Remission)
5. ขอบังคับของรั ฐบาล ป 1999 ขอที่ 31 วาดวยการแกไขฟEF นฟูและการใหคํ าปรึ กษา
ผูตองขัง (Government Regulation no. 31 of 1999 on Treatment & Counseling
of Prisoners)
6. ขอบังคับของรัฐบาล ป 1999 ขอที่ 32 วาดวยขอบังคับและวิธีการสําหรับดําเนินการ
เกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง (Government Regulation no. 32 of 1999 on
Requirements and Procedures for Implementing Prisoners’ Rights)
หลักการพื้นฐานในการดูแลผูกระทําผิด
1. การปกปrองคุมครอง
2. ความเสมอภาคมากอนกฎหมาย
3. ผูกระทําผิดไดรับการศึกษา
4. การเคารพในสิทธิมนุษยชนและใหเกียรติในความเป7นมนุษย5. การสูญเสียอิสรภาพตองเป7นความเจ็บปวดเพียงอยางเดียวที่ผูกระทําผิดไดรับ
6. การใหสิทธิ์ผูกระทําผิดในการติดตอสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว
การดูแลผูกระทําผิดในระบบยุติธรรมทางอาญาของอินโดนีเซีย
การดูแลผูตองขังในชวงแรกจะมีความเขมงวดมากเพื่อใหแนใจวามีการปฏิบัติตามกฎของ
เรือนจําอยางเครงครัด แตเมื่อผูตองขังไดใชโทษเป7นชวงเวลาหนึ่งและไดเขารวมโปรแกรมแกไขฟEFนฟู ผูตองขัง
จะมีอิสระมากขึ้นตามความกาวหนาของพฤติกรรมของผูตองขังแตละราย ทั้งนี้ก็เพื่อสรางใหผูตองขังมีความ
รับผิดชอบในตนเองและลดผลกระทบทางลบจากการถูกกักขัง การดูแลผูตองขังแบงออกเป7น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
การรับตัวผูตองขัง ผูตองขังใหมจะไดรับการปฐมนิเทศ และการประเมินทางสังคมจิตวิทยา
ในระยะแรกผูตองขังใหมจะถูกนําตัวไปไวที่แดนที่มีระดับความมั่นคงสูงสุดอยางนอยหนึ่งเดือน เพื่อใหเจาหนา
ทํ า การสั งเกตพฤติ กรรมและรวบรวมขอมู ล ไดแก สาเหตุ ข องการกระทํ า ผิ ด ทั ศนคติ ของผู ตองขั ง และ
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สภาพแวดลอมของชุ ม ชนที่ ผู ตองขั งอาศั ย อยู เพื่ อนํ า มากํ า หนดระดั บ การแกไขฟEF น ฟู ที่เ หมาะสมและวาง
แผนการฟEFนฟูเป7นรายบุคคล ฐานความผิดที่พบมาก คือ กอการรายและยาเสพติด โดยกวารอยละ 50 ของ
ผูตองขังเป7นคดียาเสพติด
ระยะที่ 2
หากจากการสั งเกตพฤติ กรรมพบวา ผู ตองขั งสามารถปรั บ ตั ว ได ผู ตองขั งจะเริ่ มเขารวม
โปรแกรมแกไขฟEFนฟู เชน การฝ•กอบรมทักษะชีวิตที่สอดคลองกับความสามารถและความสนใจของผูตองขัง
เชน การทําธุรกิจสวนตัว และทักษะที่จําเป7นอื่นๆ เสริมสรางทัศนคติของการเป7นพลเมืองดีและการพึ่งตนเอง
เพื่อใหผูตองขังสามารถกลับออกไปเป7นพลเมืองที่ดีของสังคมและสามารถหาเลี้ยงตนเองไดอยางสุจริต อยางไร
ก็ตาม ในระยะนี้ผูตองขังยังคงอยูในแดนที่มีระดับความมั่นคงสูงสุด
ระยะที่ 3
ผูตองขังที่จะเขามาสูในระยะนี้ตองเป7นผูที่เจาหนาที่เรือนจําลงความเห็นวามีความกาวหนา
กลาวคือ แสดงความสํานึกผิด มีวินัย เชื่อฟiงและปฏิบัติตามกฎของเรือนจํา ผูตองขังในระยะนี้จะถูกยายไปอยู
ในแดนที่มีความมั่นคงระดับปานกลาง ไดรับอิสระและมอบหมายความรับผิดชอบมากขึ้น เชน ไดรับอนุญาตให
ออกไปทํางานบริการสังคมนอกเรือนจํา ผูตองขังสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ของเรือนจําได เชน เรียน
หนังสือ การฝ•กอาชีพ กิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ กีฬา และการใหคําปรึกษา เป7นตน ผูตองขังยังไดรับ
โอกาสใหชวยงานของเรือนจํา หรือออกไปทํางานขางนอกเรือนจํา ตลอดจนสามารถกลับไปเยี่ยมครอบครัวได
ในระยะนี้ การดูแลผูตองขังจะดําเนินการโดยประสานขอความรวมมือจากหนวยงานภาคีทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และองค-กรที่มิใชของรัฐ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงศาสนา
กระทรวงสวัสดิการสังคม คณะกรรมการยาเสพติดแหงชาติ เป7นตน
ระยะที่ 4
ผูตองขังที่สามารถเขาสูระยะนี้ไดตองรับโทษมาแลวไมนอยกวา 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด และ
ตองถูกจําคุกมาแลวอยางนอย 9 เดือน หากเจาหนาที่เรือนจําเห็นวามีความประพฤติดีอาจเสนอใหไดรับการ
พักการลงโทษ และดําเนินการแกไขฟEFนฟูในชุมชนตอไป ในระยะนี้จะใหความสําคัญกับการชวยใหผูตองขัง
ปรับตัวเขากับสังคม การควบคุมและใหคําแนะนําจะนอยกวาเมื่อเทียบกับระยะกอนหนา เพื่อที่วาทายที่สุด
แลว ผูกระทําผิดจะสามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและพึ่งพาตนเองได
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แนวทางยุติธรรมสมานฉันท,
กรมสิทธิ มนุษยชนกําลังดํา เนินการรางกฎหมายเพื่อรองรับอํ านาจหนาที่ของพนักงานคุ ม
ประพฤติในการทํางานยุติธรรมสมานฉันท- (Restorative Justice) เนื่องจากปiจจุบันการใชแนวทางยุติธรรม
สมานฉันท- ขึ้นอยูกับผูพิพากษาแตละราย แนวทางดังกลาวไดถูกนํามาใชเป7นโครงการนํารองในเมืองบันดุง
แตจํากัดอยูเพียงแตคดีที่ผูกระทําผิดเป7นเด็กและเยาวชนเทานั้น โดยใหคํานึงถึงผลประโยชน-ของเด็กเป7นสําคัญ
ตามกฎอันเป7นมาตรฐานขั้นต่ําของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวแกคดีเด็กและเยาวชน
(กฎแหงกรุงปiกกิ่ง : Beijing Rules)

Mrs. Harkristuti Harkrisnowo อธิบดีกรมสิทธิมนุษยชน
และเจาหนาที่ใหการตอนรับและนําเสนอระบบงานใหกับคณะผูบริหารกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
ปiญหาที่พบในการดูแลผูกระทําผิดของประเทศอินโดนีเซีย
ปiญหาภายใน
1. ความแออัดของเรือนจํา
- เรือนจํามีจํานวนไมเพียงพอ
- ศาลมีแนวโนมจะมีคําสั่งใหจําคุก มากกวาการลงโทษทางเลือกอื่นๆ
- อัตราการกออาชญากรรมสูงขึ้น
- การลงโทษตามกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียถูกอิทธิพลดวยแนวคิดการจําคุก
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2. บุคลากรไมเพียงพอ
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
- สถาบันเพื่อการฝ•กอบรมเจาหนาที่ราชทัณฑ-สามารถรับบุคลากรไดจํานวนจํากัด
- งบประมาณดานการฝ•กอบรมมีจํากัด
3. ขาดแคลนงบประมาณ
ปiญหาภายนอก
- ขาดการสนับสนุนจากฝ—ายการเมืองผูกําหนดนโยบาย
- ประชาชนมองวาเรือนจําเป7นมหาวิทยาลัยผลิตอาชญากร
- ผูกระทําผิดถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากสาธารณะ
- ไมไดรับความสนใจจากนักวิชาการและนักวิจัยในการเขามาศึกษาประชากรกลุมนี้
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจ
1. เป7น หนวยงานขนาดใหญ มีโ ครงสรางองค- กรและระบบการทํางานที่ชัด เจน มี บุคลากรเพีย ง
พอที่จะสามารถดูแลผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพไดทั่วถึง เป7นกรมที่แยกเป7นอิสระตางหาก ทําใหมี
การทํางานที่เป7นเอกภาพ ซึ่งตางจากในประเทศไทยที่หนวยงานคุมครองสิทธิตองอาศัยอยูกับ
หนวยงานอื่น ทําใหขาดการบริหารจัดการ
2. สาเหตุหนึ่งของความแออัดของเรื อนจํา คือ ผูตองหาสวนใหญไมมีเ งินจายคาปรับหรือศาลมี
แนวโนมสั่งใหจําคุกมากกวาใชมาตรการทางเลือกอื่น
3. มีกฎหมายที่เกี่ยวของในการคุมครองและดูแลผูกระทําผิดหลายฉบับ เชน กฎหมายราชทัณฑกฎหมายสิทธิมนุษยชน เนนการดูแลใหผูตองขังไดรับสิทธิขั้นพื้นฐาน และไดรับการปฏิบัติอยางมี
มนุษยธรรม
4. มีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของผูตองขังในเรือนจําอยางจริงจัง ใหสิทธิ์ผูตองขังใหไดรับการแกไข
ฟEFนฟู มีกิจกรรมการอบรมตางๆ โดยเฉพาะการฝ•กอบรมวิชาชีพ ฝมือแรงงาน เพื่อใหผูตองขัง
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สามารถกลั บ สู สั ง คมและมี อ าชี พ เลี้ ย งตนเอง โดยรั ฐ พยายามใหมี โ ปรแกรมดั งกลาวตลอด
ระยะเวลาการจําคุกและหลังปลอย แตถูกจํากัดดวยงบประมาณ
5. มีแผนการปฏิบัติที่ครอบคลุมการดูแลสิทธิมนุษยชนของประชาชน ตลอดจนมีการเผยแพรขอมูล
และใหความรูเกี่ย วกับหลักสิทธิมนุษยชนแกประชาชน โดยการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
ทองถิ่นและนักเรียน เพื่อใหผูผานโครงการดังกลาวไปขยายผลการดําเนินงานตอ
6. มี อ งค- ก รที่ มิ ใ ชของรั ฐ (NGOs) เขามามี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการชวยเหลื อ และทํ า งานรวมกั บ
กรมสิทธิมนุษยชน
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. การผลักดันใหมีกฎหมายรองรับการทํางานของพนักงานคุมประพฤติในเรื่องยุติธรรมสมานฉันทและยุติธรรมชุมชน
2. การใหความรูบุคลากรในสํานักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับความสําคัญของสิทธิมนุษยชน
3. กรมสิทธิมนุษยชนจะใหความรูแกประชาชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งสามารถนํามาใชไดในหนวยงาน
ของไทยในการใหความรูความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน
4. การประชาสัมพันธ-หนวยงานใหเป7นที่รูจัก ทําใหประชาชนเห็นความสําคัญในเรื่องสิทธิตางๆ ของ
ตนเองและมาขอความชวยเหลือ
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2. กรมราชทัณฑ, (Directorate General of Corrections)

กรมราชทัณฑ- (Directorate General of Corrections) เป7น 1 ใน 6 กรมทั้งหมดที่สังกัด
ภายใตกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (Ministry of Law and Human Rights) มีหนวยงานกระจายอยู
ในทุกภูมิภาคของประเทศอินโดนีเซีย มีหนาที่และความรับผิดชอบในการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดทั้งที่เป7นเด็ก
และผูใหญ ภายในและภายนอกเรือนจํา

โครงสรางองค-กรของกรมราชทัณฑกระทรวงกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
กรมราชทัณฑ,

สํานักความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย

สํานักดูแลสุขภาพ
ผูตองขัง

สํานักใหคําแนะนําและ
แกไขฟEFนฟู

สํานักจัดการทรัพย-สินที่
ถูกริบ

สํานักงานเลขานุการกรม
ราชทัณฑ-

สํานักขอมูลและการ
สื่อสาร

สํานักพัฒนาการการ
บริหารผูตองชัง

36

ภารกิจของกรมราชทัณฑ,
1. รางนโยบายเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ การพักการลงโทษ และการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดที่
เป7นเยาวชน
2. ดําเนินการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด
3. สรางหลักปฏิบัติ มาตรฐาน วิธีการ และหลักเกณฑ-ที่เกี่ยวกับการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด
4. รางนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติสําหรับผูถูกคุมประพฤติและผูไดรับการพักการลงโทษ
(Correctional Clients) ในเรื่องตางๆ ไดแก การลงทะเบียน การศึกษา การแกไขฟEFนฟู
ผูกระทําผิดที่เป7นเยาวชน การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดผูใหญ เป7นตน
ระบบการแกไขฟ45นฟูผูกระทําผิดในเรือนจํา

ผู ที่ จ ะไดรั บ การพั ก การลงโทษตองชดใชโทษแลวเป7 น เวลาอยางนอย 1 ป และมี ค วาม
ประพฤติดี หากระหวางการพักการลงโทษ ผูตองขังทําผิดเงื่อนไขจะถูกนําตัวกลับเขาเรือนจําเชนเดิม เมื่อพน
ระยะเวลาพั กการลงโทษแลวจะมี การติ ด ตามผล 1 ป แตจะไมติ ดตามทุ กราย แตจะติ ด ตามเฉพาะรายที่
ตองการความชวยเหลือเป7นพิเศษเทานั้น
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Mr. Handoyo Sudradjat อธิบดีกรมราชทัณฑ-และเจาหนาที่ของประเทศอินโดนีเซีย ใหการตอนรับ
นายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผูบริหารกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ (Indonesian Correctional Database System)
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ระบบราชทัณฑ-อินโดนีเซียประสบปiญหาการมีเอกสารจํานวนมาก
ทําใหการคนหาแฟrมหรือจัดเก็บเอกสารของผูตองขังแตละรายเขาแฟrมตองใชเวลานาน ดังนั้น ในป พ.ศ. 2552
ระบบราชทั ณ ฑ- อิ น โดนี เ ซี ย ไดมี ก ารปฏิ รู ป ครั้ ง ใหญโดยนํ า การจั ด เก็ บ ฐานขอมู ล ผู กระทํ า ผิ ด ในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส- (Electronic Database System) เขามาใช โดยในชวงของการแรกรับ เจาหนาที่เรือนจําจะ
บันทึกประวัติ ขอมูลการกระทําผิด และลายนิ้วมือของผูตองขังไวในฐานขอมูล โปรแกรมจะแสดงขอมูลทั้งหมด
ของผู กระทําผิ ด เชน โทษที่ไดรับ วันที่ต องไปศาล การเขารวมกิ จกรรมตางๆ และรายงานความกาวหนา
โปรแกรมดังกลาวยังสามารถคํานวณจํานวนวันตองโทษที่เหลืออยูและทําการเตือนเจาหนาที่เรือนจําสําหรับผู
ที่ตองขังที่ใชโทษครบแลว นอกจากนี้ ผูกระทําผิดสามารถเรียกดูขอมูลและตรวจสอบสิทธิประโยชน-ของตนเอง
ไดโดยการแสกนลายนิ้วมือ ซึ่งทําใหการรั่วไหลของขอมูลเป7นไปไดยาก
2. SMS Gateway
เพื่อใหผูบริหารของกรมราชทัณฑ- และผูบริหารของกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนมี
ขอมูล เกี่ ยวกับ ผูตองขังที่เ ป7น ปiจ จุบั นอยูเสมอ อิน โดนี เซี ยไดนํ าวิ ธีการสงขอความเขามาใช โดยเจาหนาที่
เรือนจําจะสงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูตองขังแตละวัน จําแนกตามเพศ อายุ และฐานความผิด เขามาในระบบ
ของสวนกลาง และระบบดังกลาวจะสงขอความไปยังโทรศัพท-มือถือของผูบริหารระดับสูงของกระทรวง ทําให
ผูบริหารสามารถเรียกดูขอมูลไดทันทีเมื่อมีความตองการ เชน สําหรับวางแผนการดําเนินการ ของบประมาณ
จากรัฐ เป7นตน
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3. Online Training for Officer
เนื่ องจากอิ น โดนี เ ซี ย มี ขนาดใหญและลั กษณะภู มิป ระเทศเป7 น เกาะทํ า ใหการเดิ น ทางมา
ฝ•กอบรมตามสวนภูมิภาคมีความยากลําบาก กรมราชทัณฑ-จึงออกแบบโปรแกรมการฝ•กอบรมเจาหนาที่แบบ
ออนไลน-ขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่สามารถศึกษาหาความรู และไดรับการฝ•กอบรมที่กําหนดโดยไมตองเดินทางเขา
มาในสวนกลาง

สถิติขอมูล ปm พ.ศ. 2557
สถานที่
สํานักงานพักการลงโทษ
สถานพินิจ (Detention Center)
เรือนจํา
โรงเก็บทรัพย-สินที่ถูกยึด
โรงพยาบาล

จํานวน (แหง)
71
211
252
63
1

เรือนจําจําแนกตามประเภทของเรือนจํา
เรือนจํา
เรือนจําสําหรับผูตองขังชาย
เรือนจําสําหรับผูตองขังหญิง
เรือนจําสําหรับเยาวชน
เรือนจําสําหรับเด็ก
เรือนจําสําหรับผูติดยาเสพติด
เรือนจําเป;ด
รวม

จํานวน (แหง)
197
9
19
2
19
6
252
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จํานวนบุคลากร/เจาหนาที่
บุคลากร
เจาหนาที่ภายในกรม (Structural Officers)
ผูคุมผูตองขัง (Security Officers)
เจาหนาที่ดานการแกไขฟEFนฟู
(Inmate Treatment Officer)
เจาหนาที่ฝ—ายบริหารทั่วไป
(Administrative Officer)
พนักงานคุมประพฤติ (Probation Officer)
แพทยพยาบาล
รวม

จํานวน (คน)
4,066
12,311
3,908
4,754
994
206
376
26,615

จํานวนผูรับบริการ
ผูรับบริการ
ผูตองขัง
ผูถูกคุมความประพฤติและผูไดรับการพักการลงโทษ

จํานวน (คน)
162,742
64,709

ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจ
1. กระบวนการคุ ม ประพฤติ คลายของไทย แตมี ผู เขาสู การคุ ม ประพฤติ น อย เนื่ อ งจากการคุ ม
ประพฤติ เ ป7 น สวนหนึ่ งของงานราชทั ณ ฑ- กลาวคื อ ตองผานการลงโทษจํ า คุ ก เสี ย กอน เมื่ อ
คณะกรรมการเห็นวาสมควรไดรับการพักการลงโทษ จึงใหเขาสูการคุมประพฤติ
2. จํานวนนักโทษทั้งประเทศ 160,000 คนตอประชากร 250 ลานคน ซึ่งถือวานอยมาก แสดงวา
ทั้งกฎหมายและจารีตประเพณี (ศาสนา) มีสวนสําคัญตอการกํากับดูแลคนในสังคม
3. ระบบงานราชทัณฑ- งานคุมประพฤติ พักการลงโทษ และบริการสังคม รวมอยูในกรมเดียวกัน
ทําใหมีจุดแข็ง คือ การบังคับบัญชาไดโดยตรง บริหารจัดการงาย จุดออน คือ ขาดความชํานาญ
เฉพาะดาน
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4. มีสถาบันเพื่อผลิตบุคลากรราชทัณฑ-โดยเฉพาะ (Correctional Academy) ทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความรูและทักษะที่จําเป7นเกี่ยวกับงานราชทัณฑ5. มีการจัดระบบการบริหารบุคคล ชัดเจน ตรงภารกิจที่รับผิดชอบ เชน แยกตําแหนงผูคุมผูตองขัง
นักบําบัด และพนักงานคุมประพฤติอยางชัดเจน
6. เจาหนาที่ทุกทานแตงกายดวยเครื่องแบบ (Uniform) เหมือนกัน ดูเป7นระเบียบเรียบรอยและ
แสดงถึงความมีระเบียบวินัย
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. ควรมีการพิจารณาทบทวนเพื่อสรางระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานงานคุมประพฤติเป7น
การเฉพาะ ในลักษณะของสถาบันวิชาชีพเพื่อสรางความเป7นมืออาชีพในงานคุมประพฤติโดยตรง
2. ระบบติ ด ตามผลที่ เ ลื อ กชวยเหลื อ เฉพาะผู พนคุ ม ความประพฤติ ที่ มี ค วามตองการ ซึ่ ง จะมี
ประโยชน-มากกวาการจับผิด
3. จัดทําระบบสารสนเทศ โดยใชวิธีสแกนลายนิ้วมือของผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อใหตัวผูถูกคุม
ความประพฤติ ส ามารถตรวจสอบสิ ทธิ และประวั ติ การคุมความประพฤติ ของตนเอง และให
เจาหนาที่สามารถตรวจสอบขอมูลไดสะดวกขึ้น
4. ระบบการปลอยตัวผูตองขังตอนเชาเพื่อใหออกไปเรียนหนังสือ หรือทํางาน และกลับเขาเรือนจํา
ตอนเย็น เป7นการชวยผูตองขังในการปรับตัวเขากับสังคมและจูงใจใหประพฤติดี และลดคาใช
จายของเรือนจําลงไดมาก
5. ในอนาคตหากมีการประสานความรวมมือในการดําเนินงานคุมประพฤติ ความรูจากการดูงานใน
ครั้งนี้จะเป7นปiจจัยเสริมในการทําความเขาใจและกําหนดแนวทางในการประสานความรวมมือใน
ภารกิจตางๆ รวมกันไดสะดวกขึ้น
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3. สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Office)

สํานักงานคุมประพฤติ (Probation Office) สังกัดอยูภายใตกรมราชทัณฑ- รับผิดชอบการ
ควบคุมและสอดสอง การแกไขฟEFนฟูและใหความชวยเหลือดานตางๆ เชน การประกันตัว การขึ้นศาล การ
ทํา งานบริ การสั งคมแกผูกระทํา ผิ ด ที่ ไดรั บ การพั กการลงโทษ ปลอยตั ว กอนกํ า หนด หรื อปลอยตั วอยางมี
เงื่อนไข อาจกลาวไดวาพนักงานคุมประพฤติเป7นผูชวยเหลือ ในทุกขั้นตอนทั้งกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ในการพิจารณาใหผูตองขังแตละรายไดรับการพักการลงโทษหรือปลอยตัวอยางมีเงื่อนไขนั้น
เรือนจําจะสงคํารองมาที่สํานักงานคุมประพฤติเพื่อจัดสงเจาหนาที่ไปสัมภาษณ-ผูตองขัง และพิจารณาความ
พรอมในดานตางๆ นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติตองสัมภาษณ-ครอบครัวของผูตองขัง ชุมชน ผูเสียหาย
และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมมาเป7นขอมูลในการพิจารณาวาผูตองขังรายนั้นๆ สมควรไดรับการพัก
การลงโทษหรือไม โดยเฉพาะอยางยิ่งความพรอมของครอบครัว
ผูที่ ไดรั บการพั กการลงโทษจะตองมารายงานตัว ที่ สํ า นั กงานคุ มประพฤติเ พื่ อลงทะเบี ย น
ประวัติในระบบสารสนเทศ พรอมทั้งแสกนลายนิ้วมือ เมื่อไดรับสํานวนเขามาแลว พนักงานคุมประพฤติจะมี
การประชุมกลุม (Case Conference) ในการวางแผนดําเนินการแกไขฟEFนฟูผูถูกคุมความประพฤติแตละราย
และจะมีการประเมินผลความกาวหนา 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการคุมประพฤติ ทําใหสามารถทราบปiญหาและ
ความตองการของผูถูกคุมความประพฤติในทุกระยะ และนําไปใชเป7นขอมูลในการปรับแผนการแกไขฟEFนฟูได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ การประเมินแบบ case conference ดังกลาวนอกจากจะเป7นการระดม
สมองแลว ยังเป7นการพัฒนาบุคลากรอีกดวย
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กระบวนการรับตัวเขามาอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ

หนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ
1.
2.
3.
4.
5.

การประเมินผูตองขังเพื่อพิจารณาใหไดรับการพักโทษและคุมประพฤติ
ควบคุมและสอดสองใหผูกระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการพักการลงโทษ
สอดสองเยี่ยมเยียนผูถูกคุมความประพฤติ
ใหคําปรึกษาและใหความชวยเหลือผูกระทําผิดในการขึ้นศาลในเรือนจํา
ดําเนินการอบรมความรูในเรื่องตางๆ เชน ศาสนา ยาเสพติดใหโทษและความเสี่ยงใน
การติดเชื้อ HIVs ใหคําแนะนําเกี่ยวกับกฎหมาย
6. จัดอบรมฝ•กอาชีพใหผูกระทําผิด เชน สอนขับรถ เพนท-เสื้อ เสริมสวย ตัดผม ซอม
เครื่องปรับอากาศ นวดคลายกลามเนื้อ เป7นตน
7. การประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชน ศาล ตํารวจ ผูนําชุมชน เชน
ทํางานรวมกับอาสาสมัครในชุมชนในการดูแลและสอดสองผูไดรับการพักการลงโทษ แต
สวนใหญอาสาสมัครจะดูแลผูไดรับการพักการลงโทษที่เป7นเยาวชน
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พนักงานคุมประพฤติขณะปฏิบัติหนาที่รับรายงานตัว

การประชุมประเมินผูตองขังเพื่อพิจารณาใหไดรับการพักโทษและคุมความประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติอบรมใหความรูกับผูถูกคุมความประพฤติและผูพักการลงโทษ
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สํ า นั กงานคุ ม ประพฤติ ป ระเทศอิ น โดนี เ ซี ย ไดใหความสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
บุคลากร ผานการอบรมและกิจกรรมตางๆ ไดแก การฝ•กระเบียบวินัยของเจาหนาที่ การบริหารจัดการองคความรู การออกกําลังกาย การอบรมเจาหนาที่เขาใหม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรมเชื่อมสัมพันธ-ระหวาง
พนักงานคุมประพฤติกับผูถูกคุมความประพฤติอีกดวย
จากขอมูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ- พ.ศ. 2557 มีผูที่อยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติที่
เป7นผูใหญ 906 คน และที่เป7นเด็กและเยาวชน 31 คน
ตารางแสดงรอยละผูที่พนคุมประพฤติดวยดี
ปm

จํานวนผูที่อยูในความควบคุมและ
สอดสองของสํานักงานคุมประพฤติ

จํานวนผูที่กระทํา
ผิดซ้ํา

2554
2555
2556

1,397
1,248
1,797

15
12
9

จํานวนผูที่พน
คุมประพฤติ
ดวยดี
1,382
1,236
1,788

รอยละของ
ความสําเร็จ
98.93
99.04
99.50

จากตาราง พบวา อัตราการผิดเงื่อนไขของผูพักการลงโทษมีนอย เนื่องจากมีการทําขอตกลงรวมกัน
กอนการคุ มประพฤติ ห รื อ พั ก การลงโทษ โดยใหครอบครั ว เขามามี ส วนรวมในการดู แลและรั บ รองความ
ประพฤติของผูพักการลงโทษ
ตาราง: แสดงรอยละผูพนคุมประพฤติที่มีงานทํา
ปm
2011
2012
2013

จํานวนผูที่อยูในความควบคุมและ
สอดสองของสํานักงานคุมประพฤติ

จํานวนผูที่ไมมี
งานทํา

1,397
1,248
1,797

549
223
187

ผูถูกคุมความ
ประพฤติที่มี
งานทํา
848
1,025
1,610

รอยละของผูที่มี
งานทํา
60.70
82.13
89.59

จากตาราง พบวา อั ต ราผู พนคุ ม ประพฤติ ที่ มี ง านทํ า คอนขางสู ง เนื่ อ งจากสํ า นั ก งาน
คุมประพฤติใหความสําคัญกับการอบรมอาชีพแกผูถูกคุมความประพฤติ และใหการชวยเหลือเพื่อสามารถ
นําไปประกอบอาชีพไดจริง
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ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจ
1. เมื่อผูพักการลงโทษผิดเงื่อนไข ที่สํานักงานคุมประพฤติประเทศอินโดนีเซียสามารถใช
มาตรการในการลงโทษไดดวยตนเอง จึ ง ทํ า ใหการผิ ด เงื่ อ นไขมี ป ริ ม าณนอย แตใน
ประเทศไทย พนักงานคุมประพฤติตองรายงานศาลหรือราชทัณฑ- ซึ่งบางครั้งทําใหการ
ผิดเงื่อนไขไมมีผลกระทบมากนัก
2. พนั กงานคุมประพฤติ ป ระเทศอิ นโดนีเ ซี ย ปฏิ บั ติตั ว ในฐานะผูชวยเหลือผู ถูกคุ มความ
ประพฤติ ในขณะที่ พนักงานคุมประพฤติไทยปฏิบัติตัวเป7นผูบังคับใชกฎหมาย ทําให
ขาดความสัมพันธ-ที่ดีตอกัน
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยการใชวิธีหยอดเหรียญใสกลอง ดีมาก
ปานกลาง นอย หากตองปรับปรุงก็ใหเขียนขอความใสกลองรับความคิดเห็น
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. มี ก ารทํ า ขอตกลงระหวางผู พั ก การลงโทษกั บ ครอบครั ว และพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติประเทศไทยสามารถนํามาประยุกต-ใชได โดยเมื่อไดรับคดี ก็นัด
มาพบพรอมกั น และทํ า ความเขาใจและขอตกลงรวมกั น เพื่ อ ใหการคุ ม ประพฤติ
เป7นไปไดดวยดี
2. การจัดโครงการฝ•กอาชีพใหแกผู ถูกคุความประพฤติ เมื่อดํ าเนินการเสร็จแลวจะตอง
สามารถใหผูถูกคุมความประพฤติสามารถหางานทําหรือประกอบอาชีพได
3. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น อาจเป7นลักษณะของ
การเขาคาย รวมกิจกรรมตางๆ ควบคูกับการใหความรูทางวิชาการ
4. กิ จ กรรมสรางความสั มพั น ธ- ร ะหวางพนั ก งานคุ มประพฤติ กับ ผู ถู กคุ มความประพฤติ
ซึ่ ง ตางกั บ ของประเทศไทยที่ กิ จ กรรมเชื่ อ มความสั ม พั น ธ- มีน อยมาก เพราะปริ ม าณ
คดีมาก
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4. สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat)

สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ- 2519
โดยรัฐบาลอินโดนีเซียไดมอบอาคารทางตอนใตของกรุงจาการ-ตาเพื่อใชเป7นสํานักงาน และเป7นสํานักงานใหญ
ถาวรของอาเซียนนับตั้งแตกอตั้งมาจนถึงปiจจุบัน มีเลขาธิการอาเซียน (Secretary General of ASEAN)
เป7นหัวหนาสํานักงาน เลขาธิการอาเซียนคนปiจจุบัน คือ นาย Le Luong Ming จากประเทศเวียดนาม
หนาที่ของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน คือ ประสานงานระหวางหนวยงานของอาเซียนใน
การดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ของอาเซียนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่วา ภายในป 2558 “การสรางประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง มีกฎเกณฑ-กติกาที่
ชัดเจน และมีประชาชนเป7นศูนย-กลาง”
พันธกิจของสํานักงานเลขาธิการอาเซียน คือ การริเริ่ม เอื้ออํานวย และประสานความรวมมือ
ของผูมีสวนไดสวนเสียในอาเซียน โดยมีเปrาหมายและหลักการตามที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน
เพื่อประโยชน-ในการพัฒนาศักยภาพในการรวมมือกันแกไขปiญหาและรองรับความทาทาย
ตลอดจนเพื่อสรางความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิก ผูนําอาเซียนจึงไดลงนามรวมกันใน
ปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord
II) เพื่อประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) เพื่ อ
สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน โดยไดจัดตั้ง 3 ประชาคมหลัก ไดแก
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ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดเห็น ชอบใหเรงรัด การรวมตัวเป7นประชาคมอาเซียนใหเร็ว ขึ้น คื อ
ภายในป พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) เพื่อใหอาเซียนสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธ-ในภูมิภาค
และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
เนื่องดวยเวลาศึกษาดูงานที่จํากัด ประกอบกับภารกิจของกรมคุมประพฤติมีความเกี่ยวของ
โดยตรงกับ 2 ประชาคม การศึกษาดูงานสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในครั้งนี้จึงเป7นการบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับ 2 ประชาคมเทานั้น
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC)
มีวัตถุประสงค-เพื่อเป7นหลักประกันใหประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนใหอยูรวมกัน
อยางสันติ ในบรรยากาศของความเป7นประชาธิปไตย ความยุติธรรมและการมีความปรองดองตอกัน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค-ดังกลาว ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงสงเสริมความรวมมือดานการพัฒนา
ทางการเมือง ความรวมมือดานนิติธรรม ระบบยุติธรรมและโครงสรางพื้นฐานทางกฎหมายและธรรมาภิบาล
ตลอดจนสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบดวย 3 คุณลักษณะ ไดแก
ก) ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน
ข) ประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเป7นเอกภาพ สงบสุข แข็งแกรง พรอมทั้งมีความ
รับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปiญหาความมั่นคงในทุกมิติ
ค) ประชาคมที่ทําใหเป7นภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัว
และพึ่งพาอาศัยกันและกันมากยิ่งขึ้น
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ผลการดําเนินการปm พ.ศ. 2556
1. ดํ า เนิ น การจั ด ตั้ ง สถาบั น อาเซี ย นวาดวยสั น ติ ภ าพและความสมานฉั น ท- (ASEAN
Institute of Peace and Reconciliation)
2. ดําเนินการตามสนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร-ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEANWFZ) และแผนปฏิบัติการภายใตสนธิสัญญาฯ
3. ดําเนินการอยางสมบูรณ-ตามปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต (DOC)
ผานโครงการและกิจกรรมที่เป7นรูปธรรม
4. การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนประจําปครั้งที่ 2 (ADMM-Plus) ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2556
5. การประชุ ม อาเซี ย นวาดวยความรวมมื อ ดานการเมื อ งและความมั่ น คงในภู มิ ภ าค
เอเชีย-แปซิฟ;กในเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติ (ARF DIREX) ที่อําเภอชะอํา ประเทศไทย
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
ในป พ.ศ. 2557 ประธานอาเซียน คือ ประเทศเมียนมาร- ซึ่งดําเนินการภายใตแนวคิดหลัก
ที่วา “การกาวอยางเป7นหนึ่งเดียวสูการเป7นสังคมที่สงบสุขและรุงเรือง” โดยใหความสําคัญกับเรื่องตอไปนี้
1. ลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
2. สงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในฐานะผูนําหลักทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21
3. สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนและขจัดความยากจน
4. สงเสริมการเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศ และการรักษาสิ่งแวดลอม
5. สงเสริมการปกครองที่ดีและสิทธิมนุษยชน
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ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC)
มีเปrาหมายที่จะทําใหเกิดประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป7นศูนย-กลาง และเป7นสังคมที่
รับผิดชอบเพื่อกอใหเกิดความเป7นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเสริมสรางอัตลักษณ-รวมกัน สรางสังคมที่เอื้ออาทร
ประชาชนมีสวนรวม โดยมีคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีขึ้น ใหความสําคัญกับมิติทางสังคมใน
เรื่ อ งการลดชองวางการพั ฒ นา โดยขจั ด ความแตกตางทางการพั ฒ นาระหวางประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครอบคลุม 6 ลักษณะ ดังนี้
1. การพัฒนามนุษย,
เนนการบูรณาการดานการศึกษา สรางสังคมความรู พัฒนาทรัพยากรมนุษย- สงเสริมการจาง
งานที่เหมาะสม สงเสริมดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)
2. การคุมครองและสวัสดิการสังคม
ขจัดความยากจน การแกปiญ หาความเหลื่ อมล้ํา สรางเครือขายความปลอดภัย ทางสังคม
สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยดานอาหาร การควบคุมโรคติดตอ
3. ความยุติธรรมและสิทธิ
คุมครองสิทธิผูดอยโอกาส คนกลุมนอย เด็กและผูหญิง แรงงานยายถิ่นฐาน สงเสริมความ
รับผิดชอบตอสังคมขององค-กรธุรกิจ
4. ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม
การจั ด การปi ญ หาสิ่ ง แวดลอมของโลก ปi ญ หามลพิ ษ ทางสิ่ ง แวดลอมขามแดน การ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ สงเสริมการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ ความรวมมือกันแกไขปiญหา
สิ่งแวดลอม
5. การสรางอัตลักษณ,อาเซียน
สรางความรูสึ กเป7 นเจาของ อนุ รั กษ- มรดกทางวั ฒ นธรรมของอาเซี ย นสงเสริมการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6. การลดชองวางการพัฒนา
สรางความรวมมือเพื่อลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกโดยเฉพาะมิติการพัฒนา
ดานสังคม
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ประเด็นที่มีความเสี่ยง
1. สุขภาพและผูสูงอายุ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงมีภูมิอากาศที่เอื้อตอการแพรกระจายของโรคติดตอไดงาย เชน
AH1N1 ไขหวัดซาร- ไขหวัดใหญ ไขเลือดออกแดงกี่ และมาลาเรีย ดังนั้นจึงมีประชาคมนี้จึงมีเปrาหมายเพื่อ
เสริมสรางความพรอมและประสิทธิภาพในระดับภูมิภาค โดยบูรณาการแนวทางการปrองกัน ควบคุม และการ
ตอบสนองที่ทันเวลาเพื่อแกปiญหาโรคติดตอและโรคติดเชื้ออุบัติใหม
2. แรงงานยายถิ่น
แมวาเปrาหมายหนึ่งในการรวมกลุมเป7นประชาคมอาเซียนคือ การเคลื่อนยายแรงงานไดอยาง
เสรี แตพบวาแรงงานในภู มิ ภ าคสวนใหญเป7 น แรงงานที่ มี ทักษะในระดั บ ต่ํ า ซึ่ งแรงงานเหลานี้ ถือ เป7 น ตั ว
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สําคัญ อยางไรก็ตาม แรงงานบางสวนโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานที่เป7นผูหญิง มัก
ไมไดรับการคุมครองจากกฎหมายแรงงานเทาที่ควร และแรงงานจํานวนมากมีความเสี่ยงสูงตอการถูกเอา
เปรียบและถูกทําราย
3. ภัยธรรมชาติ
ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2552 น้ําทวม พายุ แผนดินไหวและดินถลม เป7นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บอยที่สุด ในขณะที่แผนดินไหวสรางความเสียหายมากที่สุด ในแงของจํานวนผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บและไรที่อยู
การประมาณความเสียหายจากภัยธรรมชาติทั่วโลกในชวงปดังกลาว คิดเป7นมูลคาถึง 861 พันลานดอลลาหสหรัฐ โดยรอยละ 8 ของจํานวนดังกลาวมาจากภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นเรงดวนสําหรับปm พ.ศ. 2556
1. วัฒนธรรม
2. กีฬา
3. การศึกษา
4. การปกปrองสังคม
5. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
6. การบริหารจัดการกับภัยธรรมชาติ
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ผลจากการทบทวนกลางรอบของการดําเนินการตามแผนงาน
ประเทศสมาชิกมีความพึงพอใจกับความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานของ ASCC
หลายประเทศไดผนวกเปrาหมายของ ASCC ไวกับแผนพัฒนาแหงชาติ แตสิ่งที่ยังเป7นความทาทายสําหรับ
แผนงานนี้คือ การขาดแคลนงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการตางๆ การขาดบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ การ
ขาดการประสานความรวมมือกับกับ APSC และ AEC และการที่ขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชนยังขาด
การตระหนักรูเกี่ยวกับ ASCC จึงเป7นความทาทายวาทําอยางไรใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
รวมตัวเป7นประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจ
1. ภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมมีความสําคัญเป7นอยางยิ่ง เนื่องจากปiญหาสังคมมี
ผลกระทบตอปiญหาทุกดาน หากประชาคมสังคมและวัฒนธรรมประสบความสําเร็จ ก็จะ
สงผลใหการแกปiญหาในอีกสองประชาคมงายขึ้น อยางไรก็ตาม ทั้งสามประชาคมตอง
ดําเนินการควบคูกันไป เพราะตางก็มีความเชื่อมโยงกัน
2. การลดชองวางของประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา
ความยากจน และสุขภาพ
3. ขาราชการ เจาหนาที่ และประชาชนยังมีความตระหนักรูนอยเกี่ยวกับการกาวเขาสูการ
เป7นประชาคมอาเซียน
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชในงานคุมประพฤติของไทย
1. เสริมสรางสมรรถนะและเตรียมความพรอมบุคลากรในสํานักงานคุมประพฤติ ใหมี
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และทักษะดานภาษาในอาเซียนและภาษาอังกฤษ
2. กําหนดยุทธศาสตร-กรมคุมประพฤติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเขาสูการเป7น
ประชาคมอาเซียน ตลอดจนวิเคราะห-ผลกระทบทั้งดานบวกและลบ
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ให
รองรับการเปลี่ยนแปลง
4. การสรางอัตลักษณ-ของประเทศ โดยการจัดงานสังคมวัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งถือเป7น
นโยบายการเชื่อมโยงประชาชนตอประชาชน
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ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมของ
ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซี ย ไมมี หนวยงานคุ มประพฤติสํ าหรั บผู ใหญแบบประเทศไทย แตมี การนํ า
มาตรการแทนการจําคุกมาใชในกระบวนการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดนั่นคือ การพักการลงโทษ (Parole) โดยมี
หนวยงานที่ดูแล คือ กรมราชทัณฑ- กระทรวงมหาดไทย (Prison Department, Ministry of Home Affairs)
1. ระบบการพักการลงโทษ (Parole)
ประเทศมาเลเซียเริ่มตนใชระบบการพักการลงโทษตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนถึง
ปiจจุบัน มีจํานวนผูไดรับการพักการลงโทษแลวทั้งสิ้น 7,695 ราย (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ- พ.ศ. 2557)
ผูกระทําผิดที่จะไดรับการพักการลงโทษจะตองรับโทษมาแลวกึ่งหนึ่งของระยะเวลาตองโทษทั้งหมด รวมทั้ง
จะมี “คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ” ซึ่งประกอบดวย ผูพิพากษาหรือตัวแทนจากศาล เจาหนาที่
ราชทัณฑ-อาวุโส เจาหนาที่ตํารวจอาวุโส นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห- และ ตัวแทนจากหนวยงาน
NGO โดยมีเกณฑ-ในการพิจารณาการพักการลงโทษซึ่งจะคํานึงถึงในหลากหลายปiจจัย อาทิ พฤติกรรมของ
ผูกระทําผิดขณะอยูในเรือนจํา เป7นตน ยกเวนสําหรับผูกระทําผิดในคดีฆาตกรรม ขมขืน อนาจาร อาวุธปEน
หรือรายที่ศาลสั่งประหารชีวิต จะไมมีสิทธิ์ในการไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ
วัตถุประสงค,ของการพักการลงโทษ
1.

เพื่อชวยใหผูกระทําผิดกลับคืนสูสังคมไดอยางราบรื่น

2.

สรางโอกาสใหไดรับการจางงาน

3.

ลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา

4.

สงเสริมพฤติกรรมที่ดี

5.

เพื่อใหการแกไขฟEFนฟูเป7นไปอยางตอเนื่อง

6.

ลดความแออัดในเรือนจํา ลดปiญหาผูตองขังลนเรือนจํา
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7.

ลดงบดําเนินการของเรือนจํา

8.

ใหครอบครัวและสังคมเขามามีสวนรวมในการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด และกระตุน
ใหเกิดความรวมมือ

การสอดสองและการแกไขฟ45นฟูระหวางการพักการลงโทษ
1.

การเยี่ยมบาน

2.

การโทรศัพท-เพื่อรายงานตัวกับเจาหนาที่พักการลงโทษ

3.

การไปเยี่ยมที่ทํางาน/ พูดคุยกับนายจาง

4.

การจัดโปรแกรมแกไขฟEFนฟู

5.

การใหมารายงานตัวที่สํานักงานการพักการลงโทษ

6.

การทํางานบริการสังคม

7.

การตรวจสารเสพติดในปiสสาวะ

ความเขมงวดในการสอดสองดู แ ลของเจาหนาที่ พั กการลงโทษจะถู ก กํ า หนดไวในระดั บ
เขมงวดสูงสุดในทุกกรณี นั่นคือ จะมีเจาหนาที่ออกไปสอดสองจํานวน 3 ครั้งตอสัปดาห- อยางไรก็ตามหากมี
ปริมาณงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นก็สามารถลดระดับความเขมงวดในการสอดสองลงมาได ทั้งนี้ใหขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของเจาหนาที่และผูบังคับบัญชาในหนวยงานเป7นสําคัญ
การบริหารจัดการดานการพักการลงโทษถูกแบงในเชิงของพื้นที่ในการปฏิบัติงาน แตละพื้นที่
ประกอบไปดวย สํานักงานการพักการลงโทษ 1 แหงและเจาหนาที่ 9 ราย โดยเจาหนาที่จะไดรับการอบรมใน
เรื่องตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอทั้งในดานกฎหมาย สังคมจิตวิทยา และ การปฏิบัติงาน
ดานอื่นๆ โดยหลักสูตรการอบรมจะพัฒนามาจาก หลักสูตรการอบรมระบบการพักการลงโทษของประเทศ
ออสเตรเลียเป7นหลัก
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ผลสําเร็จของการพักการลงโทษ
ตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ผานมาผูกระทําผิดที่เขามาสูระบบการพักการลงโทษมีรอยละของ
การกระทําผิดซ้ําเพียงรอยละ 0.75
ปm
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

จํานวนผูที่ไดรับ
การพักการลงโทษ (คน)
199
722
1029
1482
1417
2425
421

จํานวนผูที่ผิดเงื่อนไข
การพักการลงโทษ (คน)
4
22
28
31
28
26
6

รอยละความสําเร็จ
97.99
96.95
97.28
97.91
98.03
98.83

สําหรับความสําเร็จในดานการฝ•กอาชีพนั้น ผูที่ไดรับการพักการลงโทษสวนใหญเมื่อพนโทษ
ไปแลวมีอาชีพในดานการเกษตร การปลูกยาง งานชางไม ตัดผม และ งานกอสราง ตามลําดับ
ปiจจั ยที่นํ าไปสูความสํา เร็จ ของระบบการพักการลงโทษในประเทศมาเลเซีย คือ “การที่
ผูกระทําผิดมีงานทํามีอาชีพที่มั่นคงหลังจากที่พนโทษไปแลว และการนําครอบครัวมามีส#วนร#วมในการ
แกไขฟ'(นฟูผูกระทําผิด”
การทํางานกับเครือขาย
ในการดูแลผูกระทําผิดภายใตการพักการลงโทษของกรมราชทัณฑ- ประเทศมาเลเซีย นั้น
ไมไดทํางานแตเพียงหนวยงานเดียว แตมีการสรางภาคี และประสานการทํางานรวมกับเครือขายตางๆ ดังนี้
- หนวยงานการปrองกันและปราบปรามยาเสพติด (Anti Drug Agency)
- กระทรวงสาธารณสุข
- สํานักงานสวัสดิการสังคม
- กรมการศาสนาอิสลาม
- กรมตํารวจ
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- หนวยงานตรวจคนเขาเมือง
- หนวยงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หนวยงาน NGO ตางๆ
สําหรับผูกระทําผิดที่มีปiญหาดานยาเสพติด หลังจากถูกตองขังในเรือนจําไประยะหนึ่งแลว
จะมีการประเมินพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด หากพบวาเป7นผูติด/ผูเสพ จะถูกสงตัวเขาในระบบบังคับ
บําบัด ณ ศูนย-ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่อยูในการดูแลของกรมราชทัณฑ-เชนเดียวกัน โดยในประเทศ
มาเลเซียมีศูนย-ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ทั้งหมด 5 แหง ในกระบวนการของการบังคับบําบัดเมื่อ
ผูกระทําผิดผานการบําบัดในศูนย-ฟEFนฟูจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว จะเขาสูกระบวนการของการพักการ
ลงโทษ ระหวางที่อยูในศูนย-ฟEFนฟูฯ ผูกระทําผิดจะไดรับโอกาสในการฝ•กอาชีพ เชน ทําเกษตรกรรม ทําอาหาร
ซอมเครื่องใชไฟฟrา การพนสี ฝ•กตัดผมและการนวดเทา เป7นตน นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการที่จะศึกษาตอใน
ระดับตางๆ
นอกจากระบบการพักการลงโทษที่เป7นมาตรการแบบไมควบคุมตัวแลว ประเทศมาเลเซียยังมีการใช
ระบบบังคับบําบัด (Compulsory Attendance Order) คือ ศาลมีคําสั่งใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม
ตามที่ศาลสั่งแทนการลงโทษ การกําหนดโทษแบบบังคับบําบัดจะมีระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ทํางานบริการ
สังคมไมเกิน 4 ชั่วโมงตอวัน โดยงานสวนใหญที่ใหผูกระทําผิดทํา เชน การทํางานในบานพักคนชรา หรือ
ศาสนสถานตางๆ เป7นตน
2. เรือนจําหญิง เขต Kajang ประเทศมาเลเซีย (Kajang Prison)
ภายในเรือนจําประเทศมาเลเซียมีการบริหารจัดการที่คลายคลึงกับเรือนจําในประเทศไทยคือ
จะมี ห นวยแรกรับ ที่ ผู ตองขั งเขามาครั้ งแรกจะมี การมีกรอกประวั ติ ฝากสิ่ งของและตรวจรางกาย ภายใน
เรือนจํา มีอาคารสําหรับการฝ•กอาชีพ อาคารประกอบอาหาร โรงอาหาร อาคารพักอาศัย อาคารเพื่อประกอบ
พิธีทางศาสนา สนามหญา หนวยบริการทางดานสุขภาพและอาคารสําหรับนักโทษหญิงที่ตั้งครรภ-หรือกําลังอยู
ระหวางการใหนมบุตร ในเรือนจําแหงนี้มีจํานวนนักโทษหญิงทั้งหมด 557 ราย นักโทษสวนใหญจะเป7นชาว
มาเลเซียมีชาวตางชาติอยูโดยประมาณรอยละ 10 ซึ่งในจํานวนนี้มีนักโทษหญิงสัญชาติไทยจํานวน 3 คน
เนื่องจากมาเลเซีย เป7น ประเทศที่ป ระชากรในประเทศสวนใหญนับถื อศาสนาอิส ลามเป7 น
ดั ง นั้ น ในเรื อนจํ า หญิ ง แหงนี้ จึ ง มี ก ฎเกณฑ- ที่ เ ครงครั ด มากเรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ต อนั กโทษหญิ ง เจาหนาที่
ราชทัณฑ-ที่ดูแลเรือนจําหญิงจะเป7นเจาหนาที่หญิงทั้งหมด เจาหนาที่ชายจะไมสามารถเขาในบริเวณเรือนจําได
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ในดานการบริหารจัดการมีการแบงประเภทของนักโทษจากสีชุดที่ใส เชน สีแดง เขียว ฟrา ขาว มวง แตละสีจะ
มีความหมายที่แตกตางกันไป เชน สีขาว คือ นักโทษที่เหลือระยะเวลาตองโทษไมเกิน 3 เดือน สีแดง คือ
นักโทษใหม สีเขียว คือ นักโทษที่มีความประพฤติดีเยี่ยม เป7นตน
สําหรับกิจกรรมการแกไขฟEFนฟูในเรือนจํานั้นจะมุงเนนไปที่การฝ•กอาชีพ ณ เรือนจําแหงนี้
มีกิจกรรมฝ•กอาชีพหลากหลายดาน อาทิ การทําผาบาติก การออกแบบตัดเย็บเสื้อผา การผลิตอาหารแชแข็ง
อาหารสําเร็จรูป การทํางานจักสารและงานประดิษฐ-ตางๆ ผลผลิตที่ไดจากกิจกรรมตางๆเหลานี้จะถูกสงไป
ขายภายนอกเรือนจํา ในบางกรณีจะมีบุคคลหรือเอกชนมาติดตอผานเรือนจําเพื่อจางใหนักโทษผลิตชิ้นงาน
ตางๆ รายที่ไดรับจะถูกนํามาจัดสรรใหนักโทษเจาของผลงาน การจัดสรรนั้นจะเป7นไปตามระดับของสีเสื้อ
นักโทษที่ใกลถึงวันปลอยตัว หรือ มีความประพฤติดีเยี่ยมจะไดรับจัดสรรในรอยละที่สูงกวากลุมอื่นๆ ภายนอก
เรือนจํามีการจัดตั้ง รานขายผลิตภัณฑ-จากเรือนจํา และ สปารานเสริมสวยเพื่อบริการแกบุคคลภายนอก โดยผู
ใหบริการเป7นนักโทษหญิงที่ผานการฝ•กอาชีพดานการเสริมความงาม การทําผมและการนวดเทา

รานสปาและรานคาสวัสดิการจําหนายผลิตภัณฑ-การฝ•กอาชีพของผูตองขังหญิง
นอกจากการฝ•กอาชีพ ในเรือนจํายังมีบริการทางสุขภาพตางๆ ทั้งดานสุขภาพกายและจิต
หนวยบริการดานสุขภาพจะมีแพทย-เขาเวรตรวจเป7นประจําและนักจิตวิทยาที่ใหบริการปรึกษาทางจิตวิทยา
รวมทั้งเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเรือนจําแหงจะผานการอบรมเรื่องสุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องตน สําหรับ
กรณีของนักโทษที่มีบุตรทารก ในเรือนจําแหงนี้มีการจัดสัดสวนสําหรับนักโทษกลุมนี้และอนุญาตใหบุตรพัก
อาศัยในเรือนจําไดจนครบอายุ 2 ป
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หัวหนาสวนเรือนจําหญิง รับมอบของที่ระลึกและคําขอบคุณจากนางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุม
ประพฤติ สําหรับการนําเสนอขอมูลและนําคณะผูบริหารกรมคุมประพฤติเขาศึกษาระบบการบริหารงาน
ในเรือนจํา
3. ศูนย,ฟ45นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดชาย

ศูนย-ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดชายแหงนี้เป7นศูนย-ฟEFนฟูในระบบบังคับบําบัด คลายกับ
ศูนย-ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ที่อยูภายในการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติในประเทศไทย ผูกระทํา
ผิดที่เขาสูศูนย-ฟEFนฟูแหงนี้คือผูกระทําผิดที่ใชหรือติดยาเสพติด
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ในศูนย-ฟEFนฟูแหงนี้มุงเนนที่การสรางอาชีพและการพัฒนาดานการศึกษาของผูกระทําผิด ใน
ศูนย-แหงนี้มีอาคารที่เป7น ศูนย-เ รียนรู ที่ทางกรมราชทัณฑ- รวมมื อกับทาง Open University Malaysia
ใหบริการศึกษาวุฒิบัตรระดับตางๆ
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจของการพักการลงโทษประเทศมาเลเซีย
1. มุงเนนใหเจาหนาที่ออกไปเยี่ยมบานผูพักการลงโทษ มากกวาการใหผูพักการลงโทษมา
รายงานตัวตอเจาหนาที่ที่หนวยงาน โดยเจาหนาที่ 2 คน จะดูแลผูพักการลงโทษ 1 คน
และออกไปเยี่ ย มบานสั ป ดาห- ล ะ 3 ครั้ ง ในการทํ า งานเจาหนาที่ จ ะประสานงานกั บ
ครอบครั ว ชุ มชน หนวยงานภาคี เ พื่ อรวมมื อ กั น แกไขฟEF น ฟู ฯ และใหการสงเคราะหเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค-ในการที่จะไมใหกลับมากระทําผิดซ้ําอีก รวมถึงมีความมั่นใจใน
การกลับคืนสูสังคม เสริมสรางความสัมพันธ-ในครอบครัว และสามารถมีงานทําหาเลี้ยง
ตนเองได
2. ผูไดรับการพักการลงโทษมีอัตราในการกระทําผิดซ้ําที่นอยมาก
3. จํานวนผูตองขังนอย และสัดสวนของผูตองขังกับเจาหนาที่มีความเหมาะสม จึงสามารถ
บริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ
4. ปiจ จัย ความสํา เร็ จของการดู แลผูกระทํา ผิ ดภายหลั งปลอย พักการลงโทษ หั วใจแหง
ความสําเร็จ คือ การใหผูกระทําผิดมีงานทํา มีรายได สามารถเลี้ยงดูตนเองอันเป7นการ
สรางความมั่นใจในการดํารงตนในสังคม โดยไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
5. ชุ ม ชนเขามามี บ ทบาทในการคุ ม ความประพฤติ ผู พั ก การลงโทษมาก โดยมี ก ารใช
โปรแกรมตามระดับการจําแนกที่เหมาะสม
6. มีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง NGOs เขามาเป7นภาคีในการแกไขฟEFนฟู และ
ใหการสงเคราะห-ผูกระทําผิดจํานวนมาก
7. มีการคัดกรองผูพักการลงโทษและจํา แนกระดั บการคุมความประพฤติกอนมีคําสั่งให
พักการลงโทษ
8. มีการติดตามผลการคุมความประพฤติหลังออกจากเรือนจําไปแลวเป7นเวลา 3 ป เพื่อ
ติดตามวามีการทําผิดอีกหรือไม
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9. การบังคับใชกฎหมายมีความชัดเจน ไมยุงยาก ไมซับซอน
10. ระบบการจําแนกผูกระทําผิดชัดเจน โดยใชการแบงตามสีเสื้อ และมีการใหรางวัลหรือ
คาตอบแทนแกผูกระทําผิดเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูกระทําผิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองใหดียิ่งขึ้น
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. ระบบการจําแนกผูกระทําผิดที่แบงเป7นระดับอยางชัดเจน ทําใหงายตอการดูแล และจัด
โปรแกรมในการแกไขฟEFนฟูและดานความปลอดภัยในการปฏิ บัติงานใหกับเจาหนาที่
สามารถนํามาปรับใชกับผูถูกคุมประพฤติ หรือผูเขารับการฟEFนฟูฯ ของกรมคุมประพฤติ
ได
2. กระบวนการในการติดตามดูแล แกไขผูกระทําผิดโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การดู แลผู กระทํ า ผิ ดในทุ กภารกิ จ ควรมี การจั ด สรรอั ต รากํ า ลั งเจาหนาที่ ใ หมี ความ
เหมาะสม เป7นสัดสวนที่พอเหมาะกับผูกระทําผิด เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. การใหหนวยงานภาคี หรือชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดฯ และให
การสงเคราะห-ที่เป7นรูปธรรม
5. หลักการในการทํางานของเจาหนาที่ Malaysia Prison คือ “อะไรก็ตามที่ดีและทําแลว
จะทําใหผูตองโทษ ผูพักโทษ ไมกระทําผิดซ้ําอีกใหดําเนินการไดเลยโดยไมตองรอ”
6. การทํางานเชิงรุก ออกไปพบผูรับบริการดวยตนเองทําใหไดพบสภาพจริง การประสาน
กับชุมชน โดยยึดหลักการอะไรก็ตามที่เห็นวาดีในการแกไขฟEFนฟูฯ ใหดําเนินการไดเลย
7. ปiจจัยแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงาน คือ การชวยใหเขามีงานทํา เสริมสรางความ
เขาใจใหกับครอบครัวและใหครอบครัวมีบทบาทในการดูแลชวยเหลือ
8. กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ควรตองมีกฎหมายหรือระเบียบที่ใหอํานาจในการบริหาร
จัด การกระบวนการแกไขฟEF น ฟู ผู กระทํ า ผิ ด เป7 น การเฉพาะ เชน พ.ร.บ. คุ มประพฤติ
เพื่อใหเจาหนาที่ทํางานไดอยางเต็มที่ เหมาะสมและตามขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกตองของ
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กฎหมาย โดยสามารถกําหนดเงื่อนไขตางๆไดเองตามเหตุอันสมควรและสามารถใหพน
การคุมความประพฤติกอนกําหนดได
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ, ประเทศมาเลเซีย
1. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร และเสริมสรางขวัญกําลังใจใหกับเจาหนาที่ เชน
เรื่องเงินเดือน สวัสดิการคาครองชีพ การดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการสงไปดูงานตางประเทศหรือเขารับการฝ•กอบรมตางๆตามความสมัครใจและ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ความสัมพันธ-ระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดวยกันคอนขางอบอุน ไมมีการแบงชั้นยศ
มาก ไมเครงครัดตอสายบังคับบัญชามากเกินไป ทําใหเจาหนาที่ทํางานดวยความสบาย
ใจและมีกําลังใจในการทํางาน
3. การเขาสูตําแหนงเจาหนาที่พักการลงโทษ มีการรับสมัครและคัดเลือกจากเจาหนาที่
กรมราชทัณฑ-ที่ผานงานมาแลว จึงมีประสบการณ-ในการดูแลนักโทษในเรือนจํา
4. บุคลากรที่รับผิดชอบงานดานพักการลงโทษ สามารถทํางานดานการดูแลผูกระทําผิด
(นักโทษ) ในเรือนจําแลวยังสามารถประสานงานสงตอผูกระทําผิดในการกลับคืนสู
ชุมชนโดยใชทักษะการเตรียมชุมชนดวยตนเองและใหชุมชนมีสวนรวมในการกระทํา
ความผิด โดยไมมีอาสาสมัครแตจะเนนใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขฟEFนฟูฯ
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. ใหบุคลากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเป7นศูนย-กลางในการพัฒนา เสริมสรางองค-ความรู
และขวัญกําลังใจ ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน
2. บุคลากรไดรับโอกาสในการฝ•กอบรมและพัฒนาตามลักษณะงานหรือหนาที่ที่ปฏิบัติ
3. การพัฒนาทักษะ และสรางบุคลากรในงานคุมประพฤติดานการทํางานประสานชุมชน
ตั้งแตการเตรียมความพรอม และติดตามผลในชุมชน รวมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
และชุมชนในการดู แลผู กระทํ าผิ ดในชุ มชนอยางเป7 น ระบบ และมี การสงตอดานการ
ทํางาน และประกอบอาชีพ ดานการสรางแรงจูงใจใฝ—สัมฤทธิ์ใหกับผูกระทําผิดภายหลัง
ปลอยพักการลงโทษ หรือ ปลอยพนโทษ
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4. การมุงเนนใหมีงานทํา มีอาชีพ ถือเป7นปiจจัยความสําคัญของการลดการกระทําผิดซ้ํา
และสรางความมั่น ใจแกผู กระทํ า ผิดใหสามารถใชชี วิ ต อยางปรกติ สุข และไดรั บ การ
ยอมรั บ จากสั ง คม ชุ ม ชน โดยมี พ นั ก งานเจาหนาที่ ข องรั ฐ ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานเป7 น ผู
ประสานงานรวมกับครอบครัว และชุมชนอยางใกลชิด ตอเนื่อง อนึ่ง ภายใตเงื่อนไข
ปริมาณผูกระทําผิดที่ไมสูงมากเกินไป
ลักษณะเดนและประเด็นที่น าสนใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติ งานของกรมราชทัณ ฑ,
ประเทศมาเลเซีย
1. ระบบลงทะเบี ย นผู ตองขั งมี การเชื่ อ มโยงกั น ทั่ ว ประเทศทํ า ใหทราบขอมู ล พื้ น ฐาน
สามารถนํามาจัดระบบการบําบัดแกไขพฤติกรรมของผูตองขัง หรือ สามารถเรียกดู
ขอมูลเพื่อประกอบการดําเนินการตางๆไดอยางถูกตองและแมนยํา เชน การปรับสภาพ
ทางรางกาย จิตใจ อารมณ-ของผูตองขัง, การแยกฐานความผิดแลวใชศาสนามาแกไข
พฤติกรรม การดูแลใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อการแกไขฟEFนฟูฯ การฝ•กอาชีพและ
แนะนําอาชีพ เป7นตน
2. รัฐบาลใหความสําคัญและมีนโยบายการนําระบบ IT มาใชในการปฏิบัติ งานของ
หนวยงานราชการที่ชัดเจน เชน มีการวางระบบงานดาน IT การพัฒนาบุคลากรในดาน
IT มุงเนนการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จไมมีคั่งคางสามารถที่จะ Print out ขอมูลใหกับ
ผูปฏิบัติงานจากระบบไดอยางทันทีทันใด
3. การนําเขาขอมูลผูกระทําผิดไมมีปiญหาเนื่องจากมีโครงสรางบุคลากรที่รับผิดชอบอยาง
ชัดเจน จํานวนถึง 13 คน ในการตรวจสอบขอมูลและนําเขาขอมูลในระบบ โดยจะมี
เจาหนาที่ดานเทคนิคคอมพิวเตอร-จํานวน 1 คน เพื่อดูแลและแกไขปiญหาในเบื้องตน
อีกทั้งแมจํานวนขอมูลจะมากแตมีจํานวน Case นอย จึงทําใหระบบการนําเขาขอมูล
ไมมีปiญหา
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. การนําระบบสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหไดมากที่สุด
2. การปรับปรุงในดานโครงสรางของระบบ IT สารสนเทศภายในสํา นักงาน ควรมี
เจาหนาที่รับผิดชอบเฉพาะ
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3. การใหความสําคัญของภาครัฐ และหนวยงานตางๆในการนําระบบสารสนเทศมาใช
สนับสนุน
4. การปฏิ บั ติ งาน หรื อ การมี เ จาหนาที่ เ ฉพาะในดานนี้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของ
พนักงานคุมประพฤติของประเทศไทยในสํานักงานคุมประพฤติ
4. บานกึ่งวิถี (Halfway House)

คณะผูบริหารบานกึ่งวิถีใหการตอนรับ นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผูบริหาร
กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย พรอมทั้งนําเสนอขอมูลระบบการบริหารจัดการของบานกึ่งวิถี
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โครงการบานกึ่งวิถี (Halfway House) ถูกกอตั้งขึ้นตั้งแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 โดย
หนวยงาน NGO ที่ชื่อวา Malaysia Crime Prevention Foundation ภายหลังทางกระทรวงมหาดไทยได
มอบหมายใหกรมราชทัณฑ- เขามาดํา เนิน การเพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัด การ บานกึ่งวิ ถีแหงนี้
บริการโดยไมคิดคาใชจายสําหรับผูกระทําผิดสัญชาติมาเลเซียเทานั้น
บานกึ่งวิถีในประเทศมาเลเซียแบงเป7นสองประเภท คือ ประเภทที่ 1 สําหรับผูที่ไดรับการพัก
การลงโทษ และ ประเภทที่ 2 สํ า หรั บ ผู กระทํ า ผิ ด ที่ พ นโทษแลว ปi จ จุ บั น มี บ านกึ่ ง วิ ถีทั่ว ประเทศจํ า นวน
14 แหง โดยมี 2 แหงที่มีไวสําหรับผูพักการลงโทษ และ ผูกระทําผิดหญิง ผูกระทําผิดที่เขามาใชบริการ
ที่บานกึ่งวิถี รอยละ 90 เป7นผูกระทําผิดในคดียาเสพติด
แนวคิดในการจัดตั้งบานกึ่งวิถี
- เพื่อรองรับผูกระทําผิดที่ ไมมีพักอาศัยหลังพนโทษ
- เพื่อรองรับผูกระทําผิดที่มีปiญหาความสัมพันธ-ในครอบครัว
- เป7นระบบสมัครใจ
- กําหนดระยะเวลาพักอาศัยไมเกิน 3 เดือน
- เป7นที่พักชั่วคราว ชวงระหวางหางาน
- มีบริการชวยเหลือในการกลับไปใชชีวิตในสังคม เชน บริการจัดหางาน บริการใหคําปรึกษา
เชิงจิตวิทยา กิจกรรมสันทนาการและการสงเสริมใหไดรับการศึกษา
วัตถุประสงค,
- เพื่อลดและปrองกันการกระทําผิดซ้ํา
- เพื่อสรางความมั่นใจในตนเองใหผูกระทําผิด
- สงเสริมใหผูกระทําผิดมีอาชีพ
- ความชวยเหลือในดานจิตใจ
สาธารณูปโภคในบานกึ่งวิถี
- หองทานอาหาร
- เรือนนอน
- หองครัว
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- หองกิจกรรม (โต•ะป;งปอง ปาเปrา ฯลฯ)
- หองนั่งเลน

เรือนนอนผูพักอยูบานกึ่งวิถีซึ่งจะตองดูแลทําความสะอาดดวยตนเองใหเรียบรอย

หองซักรีดเสื้อผาภายในบานกึ่งวิถี
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การดําเนินการของบานกึ่งวิถี
การดําเนินการในบานกึ่งวิถี แบงเป7น 3 ระยะ
1. การปฐมนิเทศ
ในชวง 2-3 วันแรกในการเขามาเป7นสมาชิกบานกึ่งวิถีเจาหนาที่จะมีการปฐมนิเทศเพื่อสราง
ความเขาใจใหสมาชิก เก็บประวัติขอมูลสวนบุคคล ปรับความเขาใจที่ตรงกัน ระเบียบในการเป7นสมาชิก ฯลฯ
2. การวิเคราะห,ทักษะและโอกาสในการพัฒนาดานอาชีพ (Skills Analysis)
เจาหนาที่จะทําการประเมินทักษะทางอาชีพของสมาชิกวาเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ
ตางๆ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาทักษะที่สมาชิกควรพัฒนาตอไป
3. การจัดหางาน
ภายในสั ป ดาห- แ รกของการเขาพั กในบานกึ่ งวิ ถี เจาหนาที่ จ ะพยายามจั ด งานใหสมาชิ ก
เพื่อที่สมาชิกจะไดออกไปทํางานและมีโอกาสไดพบปะกับผูคนในสังคม
วิถีภายในบานกึ่งวิถี
บานกึ่งวิถีดําเนินการภายใตหลักการที่วา "Loving Care Concern Patience and a
Portion of Responsibilities" นั่นคือ “ความรัก ความเอาใจใส ความหวงใย ความอดทน และ ความรูสึก
รับผิดชอบ” ในระยะแรก สมาชิกแตละรายจะมีหนาที่ที่ตนตองรับผิดชอบในงานบานตางๆ เชน การทําความ
สะอาด การประกอบอาหาร ทําสวนปลูกผักสวนครัว เหมือนดังเชนตนอยูในบานของตนเอง ในบานกึ่งวิถีจะมี
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่พอบานที่คอยดูแลความเรียบรอยและใหความชวยเหลือเบื้องตน สําหรับสมาชิกที่ได
งานทําแลวก็จะออกไปทํางานตามปกติแลวกลับมาพักที่บานกึ่งวิถี ระเบียบของบานจะกําหนดเวลากลับบานให
สมาชิ ก ระหวางชวงสุ ด สั ป ดาห- เ จาหนาที่ จ ะมี การทํ า กิ จ กรรมตางๆเพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ใหสมาชิ ก เชน
กิจกรรมใหบริการปรึกษาทางจิตวิทยา กิจกรรมสันทนาการ
หลังจาก 3 เดือน สมาชิกที่รูสึกมั่นใจที่ออกไปใชชีวิตในสังคมแลวจะยายออกจากบาน หาก
ยังรูสึกวายังตองการความชวยเหลือ สมาชิกสามารถตอระยะเวลาในการพักอาศัยไดครั้งละ 1 เดือน บานกึ่งวิถี
1 แหงจะมีเจาหนาที่ผูดูแล 3 ทาน (หัวหนาบาน 1 ทาน) และมีเจาหนาที่พักการลงโทษคอยดูแลในภาพรวม
นอกจากการดูแลสมาชิกในบานแลว เจาหนาที่ยังมีหนาที่ในการออกไปสรางเครือขายสนับสนุนการดําเนินการ
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เชน การออกไปประสานติดตอกับธุรกิจในพื้นที่เพื่อขอโอกาสในการจางงานสมาชิกในบาน และการสนับสนุน
อื่นๆ การออกไปประชาสัมพันธ-โครงการบานกึ่งวิถีกับนักโทษในเรือนจํา (เดือนละ 2 ครั้ง) เป7นตน
ผลสําเร็จของการดําเนินการบานกึ่งวิถี
ตั้งแต ป พ.ศ. 2553 ถึงปiจจุบัน มีสมาชิกที่เขามาใชบริการบานกึ่งวิถีทั้งสิ้น 158 ราย ทุกคน
สามารถหางานทํางานและมีอาชีพสมาชิกสวนใหญออกไปประกอบอาชีพ รับจาง รักษาความปลอดภัย และ
ทํางานในธุรกิจอาหาร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเอกชน และ NGO หลายแหงใหการสนับสนุนการดําเนินการ
และรับสมาชิกเขาทํางาน
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการดําเนินการของบานกึ่งวิถี
1. บานกึ่งวิถีเป7นชองทางที่รับตอจากเรือนจํา จุดเดน คือ เจาหนาที่พักการลงโทษจะเป7น
ผูดําเนินการ โดยวิธีการคือ จะหาเปrาหมายเพื่อดําเนินการและหัวใจหลัก คือ เนนการ
ชวยเหลือ โดยการฝ•กงาน ใหอาชีพ เพื่อใหมีรายได ลดการกระทําผิดซ้ํา เสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และจะรับเฉพาะผูที่สมัครใจจะอยูเทานั้น
2. บานกึ่งวิถีสามารถใชเป7นเครื่องมือในการตอบโจทย-เกี่ยวกับปiญหาเฉพาะตัวของผูกระทํา
ผิดที่อาจประสบปiญหาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย, การยอมรับของบุคคลในครอบครัว ชุมชน
หรือองค-กร หนวยงานในสิ่งแวดลอมที่ทํางานของผูกระทําผิดได
3. มีบ านกึ่ งวิ ถีกระจายไปทั่ว ประเทศจํา นวน 14 แหง โดยมี บานกึ่งวิถีสํ าหรั บผู พั กการ
ลงโทษ จํานวน 2 แหง และบานกึ่งวิถีสําหรับผูพนโทษ จํานวน 12 แหง ซึ่งรัฐบาลจะ
เป7นผูสนับสนุนงบประมาณทั้งหมด และมอบหมายใหกรมราชทัณฑ- ดูแลรวมถึงสามารถ
จางใหบุ ค คลภายนอกเขามาปฏิ บั ติ ง านประจํ า ในบานกึ่ ง วิ ถี แ ตละแหงได โดยจะมี
เจาหนาที่ของกรมราชทัณฑ-คอยควบคุมและติดตามการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
4. หลักการที่สําคัญของบานกึ่งวิถี คือ การมุงเนนใหผูกระทําผิดมีงานทํา มีความรับผิดชอบ
และมีรายไดเลี้ยงดูตนเองได โดยเจาหนาที่ประจําบานจะเป7นทั้งผูใหคําแนะนําปรึกษา
และติดตอประสานเพื่อหางานตามความเหมาะสมทั้งในภาครัฐและเอกชนใหทํา
5. เจาหนาที่สามารถหางานใหผูพักการลงโทษที่อยูใน Halfway House ทํางานไดภายใน
2 วัน
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6. ประชาสัมพันธ-ใหผูตองขังรับรูรับทราบวาหากยังไมพรอมที่จะกลับไปในชุมชนหรือสังคม
รัฐบาลมีบานกึ่งวิถีรองรับใหความชวยเหลือดานการเตรียมความพรอมกอนกลับชุมชน
ฝ•กงาน หาอาชีพใหทํา โดยมีระยะเวลาในการอยูในบานกึ่งวิถี 3 เดือน
7. มีกฎระเบี ยบในการอยู รวมกัน ของคนในบานที่ ชัด เจนและจะตองยึ ด ถือรวมกัน ตอง
ชวยเหลือกันภายในบาน เชน ชวยกันทําอาหาร ทําความสะอาดบานพัก เป7นตน โดย
หากมีการกระทําผิดระเบียบ หรือไมสมัครใจที่จะอยูในบานกึ่งวิถีตอไป ทางหนวยงานจะ
ไมรั้งรอที่จะใหอยูตอ แตจะใหออกจากบานทันที
8. หลักในการอยูในบานกึ่งวิถี “มีงานทํา มีเงินใช ถูกจับใหม สงเรือนจํา ใชระบบสังเกต
พฤติกรรม ในการตรวจปiสสาวะ จะไมกําหนดวาเมื่อไหรที่แนนอน เสริมสรางความเขาใจ
และใหกําลังใจในการอยูกับชุมชน”
9. มาตรฐานของบานกึ่งวิถี คือ ผูเขามาบานแลวจะไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก ทําวิธีใดก็
ไดที่เป7นผลดีตอเขา ไมตองกําหนดแผนเป7นมาตรฐานที่ตองทํา แตมีระบบโครงสรางเป7น
แนวทางในการดําเนินงานแกไขเทานั้น
10. เปrาหมาย คือ การคืนคนดีสูสังคม โดยจะทําวิธีใดก็ไดไมตองกําหนดวาทุกคนจะตองผาน
การพัฒนาหรือระบบ หลักสูตรการฟEFนฟูฯ แบบเดียวกัน
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. ประเทศไทยควรมีการนําระบบบานกึ่งวิถีมาใชอยางจริงจังเชนประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก
สามารถชวยเหลือผูพนโทษไดอยางยั่งยืนในการมีอาชีพ มีงานทํา นอกจากนี้ ไดรับการตอบ
รั บ จากภาคเอกชนสนั บ สนุ น งาน จั ด จางกลุ มดั ง กลาวไปทํ า งานซึ่ ง ทํ า ใหมี ร ายไดและมี
ความรูสึกไดรับการยอมรับจากสังคมหรือแมกระทั่งฝ•กงานให เป7นตน
2. ดานนโยบาย รั ฐ ควรกํ า หนดนโยบายในเรื่ อ งนี้ ใ หชั ด เจน และตอเนื่ อ ง มี ห นวยงานที่
รับผิดชอบเฉพาะเพื่อไมใหงานซ้ําซอนกันโดยมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบกันใหชัดเจน
3. ดานการบริหารจัดการ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ การบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะหนวยงานรองรับดานการทํางาน ควรมีการประสานงานในระดับนโยบายทั้งใน
ระดับรัฐและระดับกรม
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4. ประเทศไทยควรมีการดําเนินงานบานกึ่งวิถี ที่ภาครัฐใหการสนับสนุนอยางจริงจัง โดยเนน
กระบวนการกลั บ คื น สู สั ง คม เชน ประเทศมาเลเซี ย โดยเร็ ว ทั้ ง นี้ สามารถใหเอกชน
ดําเนินการไดบางสวนโดยภาครัฐสนับสนุนและควบคุมมาตรฐานในสวนขององค-ความรู การ
แกไขฟEFนฟูฯ เพื่อกลับคืนสูสังคมสําหรับในภาคของเอกชนสนับสนุนในเรื่องสถานที่ อุปกรณตางๆ เนื่องจากสังคมยังคงเชื่อมั่นในการดําเนินการโดยภาครัฐมากกวาภาคเอกชน
5. การนําระบบการจําแนก คัดกรองผูพนโทษ โดยคัดเลือกผูที่มีความพรอมและสนใจที่จะอยู
บานกึ่งวิถีและไดรับการฝ•กงานอาชีพจนสามารถไดรับงาน หาเลี้ยงตนเองได
6. สรางเครือขายองค-กรเอกชนเพื่อจางงานและรับรองอาชีพใหกับผูกระทําผิด
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของบานกึ่งวิถี
1. พัฒนาความรู เทคนิค ทักษะใหเจาหนาที่อยางตอเนื่องทั้งจัดอบรมเอง และจัดสงไปอบรมใน
หนวยงานตางๆ
2. บุคลากรมีความมุงมั่นโดยประกันความสําเร็จในงานของตนเองวา “ไมเกิน 3 วัน ผูรับการ
ดูแลจะตองไดงานทํา”
3. การเป;ดโอกาสใหทุกคนที่ประสงค-จะรวมงานกับบานกึ่งวิถีไดพัฒนาตัวเอง ไดมีโอกาสรวม
กิจกรรม รับคนเคยผานการติดยาเสพติด เคยรับโทษจําคุกมาเป7นเจาหนาที่ดูแลภายในศูนยเป7นตน
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. การประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนโดยเนนใหเขามามีบทบาทแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิด
โดยพัฒนาอาสาสมัครใหเป7นพนักงานคุมประพฤติประชาชน
2. จาหนาที่จะทํางานเชิงรุก ออกพื้นที่ ประสานงานกับภาคเอกชน และหนวยงานตางๆ เพื่อให
การชวยเหลือผูที่พนโทษและฝ•กอาชีพใหมีงานทํา
3. เจาหนาที่ใชดุลยพินิจในการพิจารณาใหความชวยเหลือที่เด็ดขาดและจนจบกระบวนการ
4. Loving Care, Concern Patience, Portion Responsibility
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ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานบานกึ่ง
วิถี
การใหเอกชนเขามาดํา เนิ นการ และรัฐควบคุ มสามารถทํ าใหผูกระทํ าผิดไดงานที่ตรงกั บ
ความสามารถ ซึ่ งจากขอมูล สถิ ติตั้ งแตวั นที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – 30 กั นยายน พ.ศ. 2555 พบวา
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 49 ราย ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 28 ราย ทํางานเป7นเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย จํานวน 41 ราย รวมแลวทั้งสิ้น มีอาชีพ 158 ราย
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับงานคุมประพฤติของไทย
1. บานกึ่งวิถีของประเทศมาเลเซียมีการประชาสัมพันธ-ภารกิจของหนวยงานตามสื่อภาครัฐ
และเอกชนอยางสม่ํ า เสมอ หรื อแมแตการติ ด ปr า ย โปสเตอร- ป ระชาสั มพั น ธ- ต ามสถานที่
ราชการ เอกชน หรือองค-กรตางๆเทาที่จะมีโอกาส ทําใหเป7นที่รับรู ของประชาชนรวมถึ ง
ชุมชนวามีหนวยงานที่ดําเนินการในลักษณะนี้อยู
2. ระบบการเชื่อมตอฐานขอมูลเกี่ยวกับงาน หรือ สงตอความตองการไปยังองค-กรเอกชน
NGOs ตางๆ เพื่อจัดจางเขาทํางานมีความรวดเร็วและทันสมัยเป7นปiจจุบัน
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5. สถานบําบัดฟ45นฟูผูติด/ผูเสพและผูไดรับผลกระทบจากยาเสพติดแบบสมัครใจ
(Cure & Care 1 Malaysia Clinic)

Cure & Care Clinic เป7นสถานบําบัดฟEFนฟูผูติด/เสพ และผูที่ไดรับผลกระทบจากยาเสพติด
แบบสมัครใจ ไมมีเงื่อนไขผูกมัด ไมมีขอกําหนดทางกฎหมาย ผูป—วยสามารถเดินเขามาขอรับการบําบัดดวย
ตนเองโดยไมเสียคาใชจาย หรือ เป7นการสงตอมาจากโรงพยาบาล นายจาง หรือมาจากการที่เจาหนาที่ออกไป
ประชาสัมพันธ-ในชุมชน ทั้งนี้ประวัติการรักษาจะถูกเก็บเป7นความลับ
คลินิกใหบริการเฉพาะผูป—วยสัญชาติมาเลเซียเทานั้น ผูป—วยรอยละ 82 เป7นผูที่เสพยาเสพติด
ประเภทสารประกอบจากฝ;Ÿน เชน เฮโรอิน โคเคน ฯลฯ รอยละ 15 เป7นผูที่เสพยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน
รอยละ 2 เป7นผูที่เสพยาเสพติดประเภทกัญชา รอยละ 1 เป7นผูติดเหลา ในป พ.ศ. 2556 มีผูมาใชบริการ
ทั้งหมด 820 คน เป7นชาย 788 คน และ หญิง 32 คน ในจํานวนนี้มีเยาวชน 92 คน
คลินิกแหงนี้มีพื้นที่ 15 เฮคเตอร- ประกอบไปดวยอาคาร 6 หลัง ไดแก หนวยสังเกตอาการ
หอพั ก ผู ป— ว ยหญิ ง หอพั ก ผู ป— ว ยชาย หองยา คลิ นิ ก แพทย- หองประชุ ม นอกจากนี้ ยั ง มี สนามฟุ ต ซอล
หองสันทนาการ โรงอาหาร และหองทํากลุมบําบัด มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจํานวน 25 ทาน ประกอบไปดวย
แพทย-ประจําบาน เภสัชกร จิตแพทย- เจาหนาที่ทางสายงานสุขภาพ เชน พยาบาล ผูชวยพยาบาล เจาหนา
ทั่วไปที่ไดรับการอบรมจาก NADA (ปปส.) ในดานการบําบัดยาเสพติด การใหคําปรึกษาเชิงจิตวิทยา การ
ประชาสั มพั น ธ- การบริ ห ารงาน นโยบาย และ การจั ด กิ จ กรรมตางๆ อาทิ ศิ ล ปะบํ า บั ด กิ จ กรรมบํ า บั ด
นอกจากนี้ยังมีเจาหนาที่ที่เคยเป7นผูป—วย อาสาสมัคร ผูนําทางศาสนา
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แนวทางการดําเนินงานของ C&C
-

การบําบัดฟEFนฟู

-

การปrองกันการเสพซ้ํา

-

สรางกลุมสนับสนุนทางสังคม

-

สงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว

-

การใหบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการแนะแนว

-

ตางๆ ทั้งแบบกลุมและรายบุคคล เชน

-

การใหบริการปรึกษาเชิงจิตปiญญา

-

Cognitive Behavioral Therapy, การสะกดจิต Hypnotherapy,
ศิลปะบําบัด Art Therapy ฯลฯ

-

การใหความรูเรื่องสุขภาพ และ ทางจิตวิทยา

-

บูรณาการดานศาสนาและจิตวิญญาณ

-

พัฒนาทักษะอาชีพ เชน การประกอบอาหาร ทําขนม นวดเทา ทํารองเทา

-

ประยุกต-ใชกิจกรรมสันทนาการ เชนการทัศนศึกษา การทองเที่ยว กีฬา การโชว-/

ประกวดความสามารถพิเศษ
-

การดํ าเนิ น การเชิงรุ ก คื อ มี เจาหนาที่ ออกสํ า รวจในพื้น ที่ ชุ มชนเพื่อเชิ ญชวนผู มี

ปiญหายาเสพติดใหสมัครใจเขาบําบัดรักษา
-

การดําเนินการติดตามผล

-

การใหบริการทางการแพทย- ตาม C&C model

-

การถอนพิษยา

-

การใหเมททาโดน (ปริมาณตามแพทย-สั่ง ติดตอกัน 10 วัน)

-

การใหบริการรักษาอาการทางจิตประสาท

-

การรักษาโรคเอดส- ตับอักเสบ วัณโรค โรคติดตอทางเพศ

-

การรักษาผูติดสารระเหย ติดเหลา และสารนิโคติน

-

ใหฉีดวัคซีนปrองกันโรค เชน วัณโรค ตับอักเสบ

-

การคัดกรองโรคติดตอ
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ผูติดยาเสพติดที่อยูระหวางบําบัดรักษาภายในสถานบําบัดฯ
ขั้นตอนการใหบริการ
1. คั ด กรองเบื้ องตนวาผู ป— ว ยเป7 น ผู ติ ด หรื อผู เสพ ประเมิ น ความเสี่ ย งความตองการ โดยใชแบบ
ประเมิน ASSIST
2. เลือกเครื่องมือในการรักษาผานรูปแบบของ F.R.A.M.E. (Feedback, Response, Advice,
Menu, Empathy, Self-efficacy)
3. การวางแผนบําบัดตามผลของการประเมินความเสี่ยงความตองการ กําหนดระยะเวลาการบําบัด
(30 -60- 90 วัน สามารถขยายได) ควรรับเป7นผูป—วยในหรือผูป—วยนอก กําหนดโปรแกรมที่ผูป—วย
ควรเขารวมตามแนวทางดําเนินการ C&C
4. ดําเนินการตามแผน
5. ติดตามผลและเยี่ยมบาน

73

หองสําหรับรับยาเมททาโดนสําหรับผูติดยาเสพติดซึ่งจะมีแพทย- เภสัชกร และเจาหนาที่ประจํา
โดยนอกจากใหยาแลวมีบริการใหคําแนะนําปรึกษาหากผูรับบริการมีปiญหาหรือความเครียด

เจาหนาที่ภายในสถานบําบัดฯ ซึ่งทําหนาที่ทะเบียน และบันทึกขอมูลผูรับบริการทุกกลุม
วิถีภายใน Cure & Care
สโลแกนของสถานบําบัดแหงนี้ คือ “Fun Easy to Implement Effective” โดยหากเป7น
ผูป—วยใน ทางคลินิกจะมีตารางกิจวัตรประจําวันที่เป7นระบบ เริ่มตั้งแต 6.00 น. จนถึง 20.00 น. จากการ
ตื่น นอน ทํา กิ จกรรม รั บประทานอาหาร ออกกํ าลั งกาย ทํ า กิ จกรรมทางศาสนา ฯลฯ รวมทั้ งยังมี การจั ด
กิจกรรมเป7นพิเศษเฉพาะผูหญิงและวัยรุน นอกจากนี้คลินิกมีการเชิญผูแทนทางศาสนาตางๆมาจัดกิจกรรม
ใหผูป—วยที่นับถือศาสนาตางๆ อยางไรก็ตามผูป—วยเองตองเคารพระเบียบของคลินิก หากนํายาเสพติดเขามาใน
คลินิกจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
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ผลสําเร็จของการดําเนินการ
นับจนถึงปiจจุบันมีผูเขารับบริการทั้งสิ้น 11, 214 ราย และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกป จาก
การประเมินพบวารอยละ 82.2 ผูเขารับบริการมีความเห็นวาสามารถเขาถึงบริการไดสะดวก และรอยละ 76.6
รายงานวาบริการที่ C&C สามารถชวยใหเขาเลิก/ลดใช ยาเสพติดได
เนื่องจาก C&C ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐอยางเต็มที่ จึงไมมีปiญหาดานงบประมาณ
ผูป—วยในจะไดบริการอาหารวันละ 6 มื้อ ยิ่งไปกวานั้น C&C ยังไดมีการดําเนินงานเพื่อขยายเครือขายและทํา
ความเขาใจกับชุนชนบริเวณรอบคลินิก เพื่อใหชุมชนยอมรับวาผูเสพคือผูป—วย และใหรวมมือในการบําบัดฟEFนฟู
เขาเหลานั้น มีหนวยงาน NGOs มารวมจัดกิจกรรมแกไขฟEFนฟูใหผูป—วย อยางไรก็ตามมีผูป—วยที่ถอนตัวกอนครบ
กําหนดการรักษาเฉลี่ยรอยละ 10-15
สิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดของประเทศมาเลเซียในครั้ง
นี้ นอกเหนือจากความสําเร็จตามวัตถุประสงค-ที่ไดกําหนดไวแลว ขอมูลตางๆที่ไดรับยังจะไดนํามากําหนด
ประเด็นสําหรับการประชุมวิชาการระหวางประเทศดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดภูมิภาคอาเซียน ที่กรมคุม
ประพฤติ ประเทศไทยจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 อีกดวย นอกจากนี้ยังเป7นการสรางความสัมพันธในระดับองค-กรดานการคุมประพฤติและมาตรการแบบไมควบคุมตัวของ 2 ประเทศใหมีความแนนแฟrนมาก
ยิ่งขึ้นอีกดวย
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการบําบัดรักษาของ Cure & Care
1. บําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบสมัครใจ โดยแยกตามกลุมเปrาหมาย และมีการจําแนกโดยใช
แบบ ASSIST ที่มีโมเดลใชตอเนื่อง แยกตามกลุมเพื่อดูแลผูฟEFนฟู และผูที่ไดรับผลกระทบจาก
การติดยา ดําเนินการอยางครบวงจรอยางจริงจังและไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 100
เปอร-เซ็นต- โดยทําหนาที่ในการใหการบําบัด ฟEFนฟู สงเคราะห-เทานั้น
2. การบําบัดฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ เริ่มดําเนินการเมื่อป ค.ศ. 2010
รวมระยะเวลาประมาณ 4 ป แตไดรับการยอมรับเป7นที่รูจักแพรหลายในประเทศมาเลเซีย
โดยมีผูติดยาเสพติดเขามาขอรับการบําบัดรักษา หรือขอรับบริการผานทางคลินิกในปริมาณ
มากขึ้นโดยอาศัยการไววางใจจากผูผานการบําบัด และครอบครัวที่บอกตอกันปากตอปาก
และที่ สํา คัญ คือการประชาสั มพั นธ- ขององค- กรผานสื่อตางๆที่มีการดํา เนิ นการเชิ งรุ กและ
ประสบผลสําเร็จมาก
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3. สถานที่มีความเป7นสัดสวน เรียบงาย มีกระบวนการทํางานเป7นลําดับ ตั้งแตจุดแรกรับ คัด
กรอง รวมทั้งกระบวนการบําบัด และระยะเวลาที่เหมาะสม โดยยังเป7นคลินิกทางดานโรค
ทางกาย โรคติดตอรายแรง และโรคทางจิตของผูป—วยดานยาเสพติดดวย และที่สําคัญคือ
ขอมูลของผูป—วยที่เขามาที่หนวยงานแหงนี้จะเป7นความลับ
4. เป7นโปรแกรมที่ไมบังคับกับผูบําบัด โดยใหผูบําบัดตัดสินใจเองที่จะอยูรักษาเป7นระยะเวลา 1,
2 หรือ 3 เดือน ขึ้นอยูกับความสมัครใจและไมมีคาใชจาย
5. ประสบความสําเร็จในการจูงใจใหผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขามารับการบําบัดรักษาโดยสมัครใจ
โดยมีทั้งระบบผูป—วยใน และผูป—วยนอก
6. สรางความมั่นใจใหกับผูเสพและผูติดยาเสพติดวาจะไมถูกจับกุมในระหวางสมัครใจบําบัด
ไมเกี่ยวของกับตํารวจจึงทําใหผูเสพและผูติดยามีความสบายใจสมัครใจเขารับการรักษา
7. หากพบมีการใชยาเสพติดอีกจะนําสงเจาหนาที่ตํารวจทันที
8. มี ส หวิ ช าชี พ ในการใหการดู แ ลรั ก ษาผู เสพ/ผู ติ ด ยาเสพติ ด โดยประกอบดวย แพทยนักจิตวิทยา เภสัชกร ทํางานรวมกันเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห-ปiญหาของผูป—วยเพื่อใหการรักษาที่
ถูกตอง
9. มีระบบการติดตามผล โดยวิธีการไปเยี่ยมบาน มีโปรแกรมอบรมครอบครัว รวมทั้งคนใน
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตามผล
สิ่งที่สามารถนํามาประยุกต,ใชกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบสมัครใจของไทย
1. ภาครั ฐควรใหความสํ าคั ญ และสนับ สนุ นงบประมาณกับ หนวยงานที่มีภารกิ จรั บผิ ดชอบ
ดานการบําบัดในระบบสมัครใจมากยิ่งขึ้น
2. ประเทศไทยควรเนนการบําบัดรักษาแบบสมัครใจใหมากขึ้นและใหความสําคัญอยางจริงจัง
เพราะการบําบัดที่จะประสบผลสําเร็จตองไดรับความรวมมือใน 3 สวน คือ สวนที่ 1 ผูเขารับ
การบํ า บั ด สวนที่ 2 ครอบครั ว และสวนที่ 3 การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง ในเรื่ อ งของ
งบประมาณ และกระบวนการบริหารจัดการ โปรแกรมตางๆ ที่สําคัญ คือ “ความสมัครใจ
เขาบําบัด”

76

3. ควรสรางความเชื่อมั่นแกผูติดยาเสพติดใหเขารับการบําบัดโดยสมัครใจ ไมวาจะมีฐานะ หรือ
ประกอบอาชีพอะไรทุกคนไดรับการดูแลอยางเทาเทียมกัน
4. การสรางการยอมรับใหกับชุมชน และเขามามีสวนรวมในการแกไขฟEFนฟูผูติดยาเสพติด โดย
ไมมี ข อจํ า กั ด วาจะเขามาบํ า บั ด กี่ ค รั้ ง โดยมี ค วามเป7 น มื อ อาชี พ และจรรยาบรรณที่ จ ะไม
เป;ดเผยขอมูลของผูเขารับการบําบัด
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ Cure & Care
1. บุ ค ลากรไดรั บ การพั ฒ นาทุ ก ระดั บ ทุ ก วิ ช าชี พ โดยแมแตในระดั บ ชั้ น ผู นอยก็ ใ หโอกาสใน
การศึกษาดูงานในตางประเทศ
2. บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลาย และมีคุณภาพ โดยไดรับการสนับสนุนการฝ•กอบรมการให
สวัสดิการตางๆจาก NADA ซึ่งเป7นองค-กรลักษณะคลายกับ ปปส. ของประเทศไทย ซึ่ง NADA
สามารถคัดเลือก/เปลี่ยนตัวบุคลากรที่มีความรูความสามารถมาทํางานไดตลอดเวลา
3. มุงเนนการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดานในสายอาชีพนั้นๆ
4. ปลูกฝiงใหเจาหนาที่ทํางานดวยหัวใจ ผูเขารับการบําบัดคือญาติของเราที่ตองการใหการดูแล
รักษา
5. ผูที่ผานการบําบัดจนหายแลว สามารถอาสามาเป7นผูชวยเหลืองานภายในศูนย-ได โดยอาจจะมา
ชวยในโปรแกรมทางจิตวิทยา การสงเสริมและใหกําลังใจกับผูที่ยังบําบัดรักษาอยู
ลักษณะเดนและประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใชในการดําเนินการของ
Cure & Care
1. มุงเนนการประชาสัมพันธ-และการใหขอมูลขาวสารกับชุมชนอยางดีมาก ทําใหชุมชนเกิดความ
เขาใจและไมตอตานการจัดตั้งศูนย-ซึ่งแมจะตั้งอยูกลางชุมชนก็ไมมีปiญหาชุมชนใหการยอมรับ
2. การใชระบบคอมพิวเตอร-มาชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่เป7นคูขนานกับการดูแลบําบัด
ดวยเอกสารโดยแพทย-เป7นผูลงขอมูลดวยมือ เพื่อใหเจาหนาที่ดูแลขอมูลกรอกรายละเอียดแบบ
สรุปใชประกอบการบําบัดรักษา
3. ใชระบบไอทีในการลงทะเบียนรับผูเขารับการบําบัด โดย NADA เป7นผูพัฒนาและวางระบบให
ทั้งหมด
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สิ่งที่สามารถจะนํามาประยุกต,ใชกับการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดแบบสมัครใจของไทย
1. ปรับโครงสรางระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีดานไอทีใหเอื้อตอระบบการนําเขาขอมูลและ
การนําขอมูลไปใชประโยชน-ในเบื้องตน
2. การปรับปรุงระบบเครือขายโดยใช Leassed Line ในการเชื่อมโยงระบบ
3. ประชาสัมพันธ-ใหประชาชนเห็นความสําคัญของระบบสมัครใจบําบัดรักษา
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ภาคผนวก
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โครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียน
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กรมคุมประพฤติไดกําหนด “แผนงานความรวมมือการบริหารจัดการผูกระทําผิดใน
ชุมชนเพื่ อควบคุ มและปr องกัน ความเสี่ ย งจากการกออาชญากรรมในประชาคมอาเซี ย น กรมคุ มประพฤติ
พ.ศ. 2557 – 2558” เพื่อพัฒนางานตามภารกิจหลักในมิติดานมาตรฐานการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
มิติดานกฎหมาย กฎ และระเบียบ มิติดานฐานขอมูลและสารสนเทศ และมิติดานศักยภาพบุคลากร อันเป7น
การรองรับการเขาสู ประชาคมอาเซียนในปลายป พ.ศ. 2558 ซึ่ งแผนดั งกลาว กําหนดใหมี การจัด ประชุ ม
วิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียนขึ้น โดยประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรม การสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียน แบงเป7นการ
สัมมนาวิชาการ และการศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมอาเซียน
เพื่อใหบุคลากรกรมคุมประพฤติมีศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซีย น และรวมหารื อกํ าหนดประเด็ น
สําหรับการประชุมวิชาการระหวางประเทศที่มีกําหนดจัดขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม 2557
2. กิจกรรม การประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
ในการนี้ เพื่อเป7นการขับเคลื่อนโครงการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดใน
ชุมชนภูมิภาคอาเซียน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับกองแผนงานและสารสนเทศ กองบริหารทรัพยากร
บุคคล และสํานักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ จึงกําหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพใน
การเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหผูบริหารกรมคุมประพฤติและบุคลากรที่เกี่ยวของ เกิดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งโครงการสัมมนาดังกลาว นอกจากจะเป7นการใหความรูทางวิชาการแลว ยังเป;ด
โอกาสใหคณะผู บริ ห ารกรมคุ ม ประพฤติ ทั้ ง ในสวนกลางและสวนภู มิ ภ าคไดเดิ น ทางไปศึ ก ษาระบบการ
บริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน จํานวน 4 ประเทศ คือ สาธารณรัฐ
สิงคโปร- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย อันจะทําใหเกิดการเรียนรู
และเขาใจจากประสบการณ-ตรง และเป7นการตอยอดองค-ความรูที่ไดจากการประชุมคุมประพฤติและมาตรการ
แบบไมควบคุมตัวอาเซียนบวกสามเมื่อปงบประมาณที่ผานมา อีกทั้ง เพื่อจักไดนํามากําหนดประเด็นสําหรับ
การประชุ ม วิ ช าการดานการแกไขฟEF น ฟู ผู กระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนภู มิ ภ าคอาเซี ย นในเดื อ นสิ ง หาคม 2557
นอกจากนี้ ยังเป;ดโอกาสใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป7นบุคลากรที่มีสวนสําคัญ
ในการแกไขผู กระทํ า ผิดในชุ มชน ไดเขารวมโครงการเพื่อเสริ มสรางศั กยภาพของอาสาสมั ครและกระชั บ
ความสัมพันธ-ระหวางผูบริหารและอาสาสมัครใหแนนแฟrนยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค,
1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของผูบริหารและบุคลากรของกรมคุมประพฤติในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมอาเซียน
3. เพื่อนําองค-ความรูมากําหนดประเด็นสําหรับการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทํา
ผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
กลุมเป{าหมายโครงการ
1. ผูบริหารกรมคุมประพฤติ จํานวน 123 คน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติ จํานวน 4 คน
3. ผู สั ง เกตการณ- จํ า นวน 9 คน ประกอบดวยผู แทนจากสํ า นั กงานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน กพร.
4. เจาหนาที่ จํานวน 12 คน
รวมทั้งสิ้น 148 คน
กิจกรรมในโครงการ
1. สัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. การเดิ น ทางไปศึ ก ษาระบบการบริ ห ารงานคุ ม ประพฤติ แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรมใน
กลุ มประเทศอาเซี ย น จํ า นวน 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรั ฐ สิ งคโปร- สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร,
1. สอดคลองกับยุทธศาสตร-ชาติในประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 4 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
2. สอดคลองกั บ ยุ ทธศาสตร- ของกระทรวงยุ ติ ธ รรมในประเด็ น ยุ ทธศาสตร- ที่ 2 พั ฒ นาความ
รวมมือระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับผลกระทบทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหวาง
กันในอาเซียน
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ระยะเวลา และสถานที่
1. สัมมนาวิชาการ จัดระหวางวันที่ 19-21 กุมภาพันธ- 2557 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
2. ศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2557 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหวางวันที่ 17 –20 มีนาคม 2557 ณ สาธารณรัฐสิงคโปรระหวางวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ระหวางวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย
ผลผลิตของโครงการ
1. สัมมนาวิชาการจํานวน 1 ครั้ง
2. เอกสารขอมู ล การศึ ก ษาระบบบริ ห ารงานคุ ม ประพฤติ แ ละกระบวนการยุ ติ ธ รรม ใน
4 ประเทศอาเซียน
ผลลัพธ,ของโครงการ
1. บุคลากรกรมคุมประพฤติไดรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. บุคลากรกรมคุมประพฤตินําองค-ความรูมาพัฒนางานตาม “แผนงานความรวมมือการบริหาร
จัดการผูกระทําผิดในชุมชนเพื่อควบคุมและปrองกันความเสี่ยงจากการกออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน
กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2557 – 2558
3. บุคลากรกรมคุมประพฤตินําองค-ความรูมาสรุปรวมกันและกําหนดเป7นประเด็นสําหรับการ
ประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กองแผนงานและสารสนเทศ กองบริหารทรัพยากรบุคคล และสํานักงาน
เลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ
ที่ปรึกษาโครงการ
1) นายชาญเชาวน- ไชยานุกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

2) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

อธิบดีกรมคุมประพฤติ
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โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบงานคุมประพฤติในอาเซียน
หลักการและเหตุผล
ตามที่ กรมคุมประพฤติอนุมัติใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในเขาสูประชาคมอาเซียน วงเงิน 4,797,000 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) ตาม
แผนงานความรวมมือการบริหารจัดการผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อการควบคุมและปrองกันความเสี่ยงจากการกอ
อาชญากรรมในประเทศอาเซียน โดยประกอบดวยกิจกรรมการสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน และการศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุม
ประเทศอาเซียนจํานวน 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร- โดยในวันที่ 18 กุมภาพันธ- 2557 กรมคุมประพฤติไดอนุมัติใหกองแผนงาน
และสารสนเทศ โอนจัดสรรเงินงบประมาณเบิกแทนกันเพื่อรองรับเป7นคาใชจายตามโครงการพัฒนาระบบ
กฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ สําหรับการจัดโครงการ
สัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียนในสวนกิจกรรมการศึกษาระบบการบริหารงาน
คุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน 4 ประเทศ วงเงิน 4,000,000 บาท (สี่ลานบาท
ถวน) ใหกับสถาบันวิจัยและพัฒนา นั้น
เพื่อใหโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียน และการศึกษา
ระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน บรรลุตามวัตถุประสงคในการใหผู บริ ห ารกรมคุ ม ประพฤติ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วของไดมี อ งค- ค วามรู สามารถนํ า เสนอขอมู ล และ
เปรียบเทียบระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในประเทศอาเซียน รวมถึงมีเวทีในการ
แลกเปลี่ ย นความรู สรุ ป ขอมูล และนํ า เสนอรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ การศึ กษาดูงานประเทศในอาเซีย นที่ ได
เดินทางไปศึกษาดูงานที่ผานมา อธิบดีกรมคุมประพฤติจึงไดโปรดมีนโยบาย และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดําเนินการจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบงานคุมประพฤติในอาเซียน ขึ้น ภายหลังจากที่คณะ
ผูบริ ห าร ผูอํ า นวยการสํ า นั กงานคุ มประพฤติ และเจาหนาที่ เ ดิน ทางกลั บจากการศึกษาดู งานประเทศใน
ประเทศอาเซียนทั้ง 4 ประเทศ ในวันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล องค-ความรูเกี่ยวกับ
ระบบงานคุมประพฤติและการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนของแตละประเทศ และสามารถนํามากําหนด
ประเด็นสําหรับการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีกําหนดจะจัด
ขึ้นในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตอไป
วัตถุประสงค,
1. เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรกรมคุมประพฤติไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบงานคุมประพฤติในอาเซียน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมอาเซียนของ
ประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
3. เพื่อนําองค-ความรูมากําหนดประเด็นสําหรับการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดใน
ชุมชนภูมิภาคอาเซียน
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กลุมเป{าหมายโครงการ
1. ผูบริหารกรมคุมประพฤติ 157 คน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติ 4 คน
3. ผูสังเกตการณ- 18 คน
4. เจาหนาที่ 10 คน
รวมทั้งสิ้น 189 คน
กิจกรรมในโครงการ
1. การนําเสนอผลการศึกษาภาพรวมงานคุมประพฤติใน 4 ประเทศ
2. การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อใชประกอบการประชุมวิชาการระหวางประเทศในอาเซียน
ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร,
1. สอดคลองกั บยุ ทธศาสตร- ชาติในประเด็ นยุ ทธศาสตร- ที่ 4 การปรับ สมดุ ลและพัฒ นาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
2. สอดคลองกับยุทธศาสตร-ของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 2 พัฒนาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อรองรับผลกระทบทางลบที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหวางกันใน
อาเซียน
ระยะเวลา และสถานที่
วันที่ 21 และ 28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด- กรุงเทพฯ
ผลผลิตของโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบงานคุมประพฤติ จํานวน 2 ครั้ง
ผลลัพธ,ของโครงการ
1. บุคลากรกรมคุมประพฤติไดรับการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. บุ คลากรกรมคุมประพฤตินํ า องค-ความรูมาพั ฒ นางานตาม “แผนงานความรวมมื อการบริห าร
จัดการผูกระทําผิดในชุมชนเพื่อควบคุมและปrองกันความเสี่ยงจากการกออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน
กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2557 – 2558
3. บุคลากรกรมคุมประพฤตินําองค-ความรูมาสรุปผลรวมกันและสามารถนํามากําหนดเป7นประเด็น
สําหรับการประชุมวิชาการดานการแกไขฟEFนฟูผูกระทําผิดในชุมชนภูมิภาคอาเซียน
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สถาบันวิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
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รายชื่อผูเขารวมโครงการ
ศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2557
1. สาธารณรัฐสิงคโปร,
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
1. นายไวพจน- พูสิทธิ์
2 นายมณฑล แกวเกา
3 นางสาวพวงแกว เชื้อเชย
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
4 นางถิระวัฒน- ศรีวิฑูรยกองแผนงานและสารสนเทศ
5 นายชัยวัฒน- รางเล็ก
กองพัฒนาการฟ45นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
6 นางมณีรัตน- บุญฤทธิ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
7 นางยศวันต- บริบูรณ-ธนา
สํานักงานคุมประพฤติในสวนกลางและตางจังหวัด
8 นายธงชัย ไชยเดช
9

นางสาวระยอง เวียงลอ

10
11
12
13
14
15

นางนงนารถ ชื่นอารมยนายธีรนิตย- ลิมปรังษี
นางอลงกรณ- กาญจนาชีวะ
นางชลาลัย ฤทธิรัตนนางสาววนิดา กุณาศล
นางอัญชลี พงษ-พิทักษ-

16
17

นางเสาวนีย- สิมรีวงษนายสราวุธ เมืองทอง

ตําแหนง
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
ผูอํานวยการกองพัฒนาการฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร-บุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
สาขาบัวใหญ
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18
19
20

นายผดุงศักดิ์ ศรีจันทรนางวราภรณ- เปลงแสง
วาที่ ร.ท. สนธยา บัวศรี

21
22

นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติ
สิบเอกมลชัย เทียนแนวนุม

23
24
25
26
27
28
29

นายจิตติสานติ์ วุฒิเวชชนายสมศักดิ์ กิจนาคะเกศ
นางสาวญาดา มนทมาส
นายนภดล ศรีทาเกิด
นายเสรี หาแกว
นางสุธาทิพย- ศรีโหร
นางสาวทรงศิริ มุสิกะ

30 นายธีรพัทธ- รอดความทุกขอาสาสมัคร
31 นายเชา พุมใย
หนวยงานภายนอก
32 นางสาวฉวีวรรณ แสนทวี
33 นายชัยวุฒิ อธิสุข
รายชื่อเจาหนาที่
34 วาที่ ร.ต.จํานงค- แกวมาดีงาม
35 นางสาวประทุมรัตน- แกวทองรักษ36 นายพีฐิพันธน- ณัฐวัตรจินดา
37 นางชุติมา บัวกอน

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทรผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมยสาขานางรอง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
สาขาภูเขียว
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแมฮองสอน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรคผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
สาขาหลังสวน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กระทรวงยุติธรรม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ผูสังเกตการณ,กิตติมศักดิ์
1 นายชาญเชาวน- ไชยานุกิจ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
2 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
3 นางสาวอังคณา บุญสิทธิ์
กลุมตรวจสอบภายใน
4 นางสาวสิริกุล ศรารัชตสํานักงานเลขานุการกรม
5 นางชลาทิพย- โลหะศิริ
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
6 นางธารินี แสงสวาง
ศูนย,ฟ45นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
7 นางอัญชลี พัฒนสาร
สํานักงานคุมประพฤติในสวนกลางและตางจังหวัด
8 นางกรองทอง วัฒนภิรมย9
นางจําเรียง สวัสดิวัฒน- ณ อยุธยา
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายทัพพ-ฐพนธ- ลั่นซาย
นายณรงค- ขําเพชร
นางดวงพร นิยะพัตรนายนพพร บายแสง
นายถาวร กูลศิริ
นายไพบูลย- สุนทรประเสริฐ
นางเยาวดี พันธ-หินกอง
นางสุวัฒนา แดงกรัด
นายวินัย เรืองขจร
นายชัยศิษฏ- วังแวว
นางวันทนา คันทาเวช
นายยงยุทธ ธรรมนิตยางกูร

ตําแหนง
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
เลขานุการกรม
ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการชุมชน
ผูอํานวยการศูนย-ฟEFนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอางทอง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแกน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนาน
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22

นายชิด ปาคํามา

23 นายสายยนต- ปiญญาทา
24 นางสาวนิตยา คงสุวรรณ
25 นางจินดา วัฒนวิกย-กรรม26 นายประสาร สงาแสง
27 นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล
28 นางนุสรา วงษ-สุวรรณ
29 นางดวงจันทร- ทองขาว
30 นายนพดล นมรักษ31 นายบัญญัติ วงค-สวาง
32 นายคนอง รอดทอง
อาสาสมัคร
นายเคลิน มิ่งทอง
33
หนวยงานภายนอก
34 นางเยาวภาณี รังแกว
35 นางสาวปาริชาต ศรีประเสริฐ
36

นางสาววันรพี ขาวสะอาด

37

นางนาฏยา สังข-วรรณะ

รายชื่อเจาหนาที่
38 นางสาวบุษกร รินไชยสงค39 นางกรรณิการ- ปiญญาชัยรักษา
40 นายฐนิตนันท- เมฆสัมฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณสาขาหลมสัก
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปiตตานี
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ผูอํานวยการกองคลัง กระทรวงยุติธรรม
นักวิเทศสัมพันธ-ชํานาญการ กองการตางประเทศ
กระทรวงยุติธรรม
นิ ติ ก รชํ า นาญการ สวนนโยบายและยุ ท ธศาสตร- จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต สํานักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม
ผูอํานวยการสวนงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม 3
สํานักงบประมาณ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ-
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รายชื่อผูเขารวมโครงการ
ศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ. 2557
1. ประเทศอินโดนีเซีย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
1. นายประสาร มหาลี้ตระกูล
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
2 นางสาวอัจฉรา ทองตัน
ผูเชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ
3
นายสันติ ฤทธิรัตน-

ตําแหนง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
รักษาราชการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการควบคุม
และสอดสอง

สํานักงานคุมประพฤติในสวนกลางและตางจังหวัด
4 นายศักดิ์กิจ รัตนพัฒนากุล
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
5 นายประทักษ- ประทุมทิพยพนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
6 นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
7 นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
8 นางสาวลดาวัลย- โรจนพานิช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห-บุรี
9 นางสิญา ทองดี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
10 นางณัฏฐกานต- เหมัษฐิติ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
11 นายรมพงษ- ผลวัฒนะ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
12 นายวีระศักดิ์ ไชยสิงหผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดรอยเอ็ด
13 นายสุทิน ไชยวัฒนผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอํานาจเจริญ
14 นายไพรัช ปฐมวงศ-ไพรัช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ15 วาที่ ร.ต. พิเชษฐ- แกวจินดา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
16 นางวรัญญา ภวภูตานนท- ณ มหาสารคาม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู
17 นายยุทธพร คุณารักษผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
18 นางรัชนี กันทะสี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง
19 นายอภิฑูรย- ภูเพชร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
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20
21

นางสุรีย- ภูเพชร
นางสุภาภรณ- นุมนาค

22

นางชมนารถ ดิสสงค-

23 นางสาวนงเยาว- มูลเครือคํา
24 นางศรีจันทร- เฉลิมเกียรติ
25 นางไพเราะ คงเปรม
26 นายนนทจิต เนตรพุกกณะ
27 นายโกมล เสรยางกูร
28 นายฉวี อินทระ
29 นายบัญชา หนูประดิษฐ30 นางสุจิตรา รัตนเสวี
อาสาสมัครคุมประพฤติ
31 นายประพันธ- เฉียบแหลม
หนวยงานภายนอก
32 นางสาววิสนีย- งามเปŸยม
33 นางสาวรฐา โชติธีรชัย
รายชื่อเจาหนาที่
34 นางแพรทิพย- แสงวัฒนะ
35 นางสาวธฤตา แกลวกลา

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําพูน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพิษณุโลก
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย
สาขาสวรรคโลก
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร-ธานี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแกน
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กระทรวงยุติธรรม
นักพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
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2. ประเทศมาเลเซีย
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
1. นางฉลอง อติกนิษฐ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
2 นางรจนา บุญญะฐี
ผูเชี่ยวชาญกรมคุมประพฤติ
3 นายพยนต- สินธุนาวา
4 นางพรประภา แกลวกลา

ตําแหนง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการสืบเสาะและพินิจ
รักษาราชการในตําแหนงผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการแกไขฟEFนฟู

และกิจกรรมชุมชน
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
5 นางกรกช นาควิเชตร
ศูนย,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 นางสาวจินดารัตน- เหล็มเต•ะ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
นักวิขาการคอมพิวเตอร-ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการศูนย-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานคุมประพฤติในสวนกลางและตางจังหวัด
7 นายวันชัย ชนาลังการ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
8 นางสาวมนทิพ ดาราศรีศักดิ์
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
9 นางชนกพรรณ จินดามัง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
10 นางสาวคริษฐ-ฐา เมืองสมบูรณพนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
11 นายกีรติ ณ พัทลุง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 นายปรัชญา ชัยวรานุรักษผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
13 นายอนันต- นานอยูเปรม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแกว
14 นายบุญเลิศ คงหอม
ผูอํ า นวยการสํ า นั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ด นครราชสี มา
สาขาสีคิ้ว
15 นายมานิตย- แกวโสพรม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
16 นายยุทธพงษ- หิรัญมาพร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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17
18
19
20
21
22

นายประเวศ กันสุข
นายเทพพรหม ออนสีบุตร
นางจิราวรรณ ไชยวุฒิ
นายไพโรจน- พุทธิวิศิษฎนายเศวตนันท- สุขพันธนายประเสริฐ อินทรัตน-

23
24
25
26

นายดําริ ทองยม
นายอภัย เอียดบัว
นางพาณี วลัยใจ
นายอธิพล มะหันตาพันธ-

27

นายศักย- ดิษฐาน

28 นางสาวดุษสิยา วงศ-วาสนา
29 นางนริศา ปานสอาด
30 นายคงศักดิ์ ปานสอาด
อาสาสมัครคุมประพฤติ
31 นายวันชัย เณรทรัพยหนวยงานภายนอก
32 นางสิริพร อาจหาญ
รายชื่อเจาหนาที่
33 นางสาวสายฝน จันทะพรม
34 นางสาวจิรา มณเฑียร
35 นายนิยม ศรีสด
36 นางสาววิกานดา ศรีจรัสรุง

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกําแพงเพชร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
สาขาแมสอด
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
ผูอํ า นวยการสํ า นั กงานคุ มประพฤติ จังหวั ด สุ ราษฎร- ธ านี
สาขาเกาะสมุย
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาขาทุงสง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
ผูอํานวยการสวนบริหารรายจาย กรมบัญชีกลาง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
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กําหนดการ
การศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางวันที่ 17-20 มีนาคม พ.ศ. 2557
1. สาธารณรัฐสิงคโปร,
17 มีนาคม 2557

18 มีนาคม 2557
9.00-11.00

12.00-13.00
14.00-16.00
19 มีนาคม 2557
9.00-11.00

12.00-13.00
20 มีนาคม 2557

กิจกรรม
- คณะผูบริหารออกเดินทางจาก
ประเทศไทยถึงประเทศปลายทาง
กิจกรรม
- ศึกษาระบบงานคุมประพฤติผูใหญ
และเด็ก และการใชเทคโนโลยี
ดานการคุมประพฤติและการบริหาร
จัดการคดี

หนวยงาน

ที่ตั้ง

หนวยงาน
ที่ตั้ง
กองการแกไขฟEFนฟู
MCYS Buildnig
คุมครองและบริการดาน #07-00 Singapore
ศูนย-ฟEFนฟู
(Rehabilitation,
Protection, and
Residential Services
Division)
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ครอบครัว (Ministry of
Social and Family
Development)

-พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ศึกษาระบบของ Trybe Boys’ Hostel Trybe Boy’s Hostel
กิจกรรม
หนวยงาน
- ศึกษาระบบการสงเคราะห-ผูกระทําผิด Yellow Ribbon Project
หลังปลอยในโครงการ
Yellow Ribbon
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม
หนวยงาน
- คณะผูบริหารเดินทางกลับ
ประเทศไทย

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
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2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
17 มีนาคม 2557

18 มีนาคม 2557
8.00
9.00-11.00

12.00-13.00
13.00
14.00-16.30
17.00-19.00

19.30
19 มีนาคม 2557
9.00-11.00

12.00-13.00
20 มีนาคม 2557

กิจกรรม
- คณะผูบริหารออกเดินทางจาก
ประเทศไทยถึงประเทศปลายทาง
กิจกรรม
- ออกจากโรงแรม
- ศึกษาระบบการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชนและคืนคนดีสูสังคม

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ออกเดินทางไปเรือนจํา
- ศึกษาการฝ•กอาชีพและการให
การศึกษาผูกระทําผิด
- รับประทานอาหารค่ํา โดยอธิบดีกรม
บังคับคดีอาญาและสงเสริมงาน
ตุลาการและผูอํานวยการเรือนจํา
Phu Son
- เดินทางกลับฮานอย
กิจกรรม
- เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงยุติธรรม
- ศึกษากฎหมายดานมาตรการแบบ
ไมควบคุมตัวและยุติธรรมทางเลือก
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม
คณะผูบริหารเดินทางกลับ
ประเทศไทย

หนวยงาน

ที่ตั้ง

หนวยงาน
ที่ตั้ง
กรมบังคับคดีอาญาและ
Head Quatuer:
สงเสริมงานตุลาการ
17/175 Dinh Cong,
(Department of Criminal Hoang Mai, Hanoi
Sentence Execution and
Judicial Support)
กระทรวงมหาดไทย (Ministry
of Public Security)
เรือนจํา Phu Son

หนวยงาน
กระทรวงยุติธรรม
Department of Criminal
and Administrative Laws

หนวยงาน

Phu Son Prison,
Thai Nguyen
province

ที่ตั้ง
Ha Noi

ที่ตั้ง
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กําหนดการ
การศึกษาระบบการบริหารงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม พ.ศ. 2557
1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
24 มีนาคม 2557

กิจกรรม
- คณะผูบริหารออกเดินทางจาก
ประเทศไทยถึงประเทศปลายทาง
กิจกรรม
- ศึกษาระบบการแกไขผูกระทําผิด
ในชุมชน

หนวยงาน
กรมราชทัณฑ- (Directorate
General for Conections)

ที่ตั้ง
Jl. Veteran No.11
Jakarta Pusat

12.00-13.00
14.00-16.30

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษางานคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติ

26 มีนาคม 2557
9.00-11.00

กิจกรรม
กลุมที่ 1
ศึกษาภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียน
กลุมที่ 2
ศึกษาสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตอผูกระทําผิด

Jl. Percetakan Negara
VIII No.54,Salemba
ที่ตั้ง

25 มีนาคม 2557
9.00-11.00

12.00-13.00
13.00-17.00
27 มีนาคม 2557

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษาสภาพสังคมวัฒนธรรม
กิจกรรม
- คณะผูบริหารเดินทางกลับ
ประเทศไทย

หนวยงาน

หนวยงาน
Asean Secretariat

ที่ตั้ง

Jakarta

กรมสิทธิมนุษยชน
(Directorate General of
Human Rights)

หนวยงาน

ที่ตั้ง

97

2. ประเทศมาเลเซีย
24 มีนาคม 2557

25 มีนาคม 2557
9.00-11.00

กิจกรรม
- คณะผูบริหารออกเดินทางจาก
ประเทศไทยถึงประเทศปลายทาง
กิจกรรม
- ศึกษาระบบการแกไขผูกระทําผิดใน
ชุมชน

12.00-13.00
14.00-16.30
26 มีนาคม 2557
9.00-11.00

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ศึกษาบานกึ่งวิถี (Halfway House)
กิจกรรม
- ศึกษากระบวนการแกไขผูติด
ยาเสพติดในระบบสมัครใจ

12.00-13.00
27 มีนาคม 2557

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม
- คณะผูบริหารเดินทางกลับ
ประเทศไทย

หนวยงาน

หนวยงาน
เรือนจําหญิง และศูนย-ฟEFนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดชาย
เขต Kajang สังกัดกรมราชทัณฑ(Prison Department)
กระทรวงมหาดไทย Ministry of
Home Affairs)
สังกัด กรมราชทัณฑหนวยงาน
Cure and Care Center
1Malaysia Clinic

หนวยงาน

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
Selangor

ที่ตั้ง
Kualar
Lumpur

ที่ตั้ง
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