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การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและทดลองใช้รูปแบบใหม่
ในการดําเนินงานควบคุมและสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และรองรับปัญหาปริมาณคดี ด้วยวิธีการศึกษาแนวคิดยุติธรรมชุมชน
และรูปแบบ แนวทาง การทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและชุมชนทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อนําความรู้มาสร้างเป็นรูปแบบจําลอง (model) ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และนํามาทดลองใช้ อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานคุมประพฤติ ต้องอาศัยความรู้
เทคนิค ทักษะการทํางานสหวิชาการ มีกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการดําเนินงาน อีกทั้งผลการ
ดําเนินงานมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน ดังนั้น สมาชิกในชุมชนที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมทํางานในระบบคุมประพฤติ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการดําเนินงาน
คุมประพฤติ ดังนั้น การออกแบบการวิจัยจึงมุ่งไปที่สมาชิกชุมชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติก่อน
โดยออกแบบการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงาน
คุมประพฤติ ระยะที่ 2 การนําหลักการ แนวคิด การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนรูปแบบใหม่ไปสู่การ
ปฏิบัติในโครงการทดลอง โดยความสมัครใจของสํานักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ มี
การอบรมความรู้แก่พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ระยะที่ 3 การดําเนินโครงการ
ทดลอง และระยะที่ 4 การถอดบทเรียนและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ร่วมกับการนําไปทดลองปฏิบัติใน
สภาพการณ์จริง และมีการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
สนทนากลุ่ม และการสัมมนาทางวิชาการ ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
1. ได้รูปแบบทีมบูรณาการเพื่ อการแก้ไขฟื้ นฟูผู้กระทํ าผิ ดในชุมชน (CommunityBased Correction Integrated Team Model-OCIT Model) สําหรับใช้ในโครงการทดลอง เพื่อค้นหา
คําตอบ เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางทื่เหมาะสมในการนําไปใช้ให้ได้ผลดีในแต่ละบริบทของพื้นที่ โดย
รูปแบบทีมบูรณาการ มีลักษณะเป็นการทํางานเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างอาสาสมัครประพฤติและพนักงาน
คุมประพฤติเพื่อการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู
ต่างๆรวมทั้งการทํางานงานบริการสังคม จะดําเนินการในพื้นที่โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติเป็นแกน
ประสานงานกับสถาบัน หรือภาคประชาสังคมต่างๆ ในชุมชน เช่น ครอบครัวผู้กระทําผิด วัด โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนสําหรับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด อาสาสมัครคุม
ประพฤติในทีมบูรณาการจะมีบทบาทสูงโดยเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
(ก)

พนักงานคุมประพฤติที่ทําหน้าที่ผู้นําทีมต้องเพิ่มบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ฝึกสอนงาน ผู้อํานวยความ
สะดวก ผู้ควบคุม และรับรองคุณภาพงาน
2. ได้ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือการทํางานทีมบูรณาการสําหรับพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีหลักปฏิบัติที่สําคัญคือ อาสาสมัครคุมประพฤติ มีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมประเมินผลในการบริหารจัดการงานคดีเชิงพื้นที่ และมีเกณฑ์ 3
ประการในการปฏิบัติงาน คือ อาสาสมัครคุมประพฤติต้องสมัครใจทําภารกิจ อาสาสมัครคุมประพฤติต้อง
มีความรู้ และทักษะในการดําเนินภารกิ จนั้น และอาสาสมั ครคุ มประพฤติต้องได้รับมอบหมายจาก
พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดี หรือจากแผนปฏิบัติการตามมติทีมบูรณาการ
3. ผลสรุปจากการทดลองนํารูปแบบทีมบูรณาการไปใช้ในสํานักงานคุมประพฤติ
จากการนํารูปแบบทีมบูรณาการไปทดลองใช้ในสํานักงานคุมประพฤติ 8 สํานักงาน คือ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวั ดเชียงราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุ ง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง สํานักงานคุม
ประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี พบว่าหลายสํานักงานได้นําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ โดยมีผู้ทําหน้าที่ในทีมบูรณาการรวม 427 คน เป็นพนักงานคุมประพฤติ 57 คน อาสาสมัคร
คุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 367 คน มีผู้กระทําผิดเข้าร่วมโครงการทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้รับการพักโทษ หรือลดวันต้องโทษ จํานวน 2,076 คนผู้รับการบําบัดฟื้นฟู
ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ 869 คน ผู้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 50 คน รวมมี
ผู้กระทําผิดในโครงการทดลอง ทั้งสิ้น 2,995 คน โดยปรากฏผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
3.1 ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองได้รับการสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึงเมื่อ
เทียบกับการทํางานแบบเดิม เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติในโครงการทดลองมีทีมผู้ช่วยปฏิบัติงาน
อยู่ในชุมชน ซึ่งเดิมผู้กระทําผิดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน แต่ผู้ที่อยู่ในโครงการทุกรายจะได้รับ
การเยี่ยมบ้านทุก 15 วัน- 3 เดือนต่อครั้งขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงและความต้องการเป็นรายบุคคล
3.2 ผู้กระทําผิดในโครงการทดลองปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
หรือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร้อยละ 85.49 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ว่าผู้กระทําผิดในโครงการทดลองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3.3 พนักงานคุมประพฤติสามารถบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีสํานวนคดี
ค้างดําเนินการ เนื่องจากทีมบูรณาการมีการประชุมคดี (case conference) ทุก 1-3 เดือนต่อครั้ง
และมีการประเมิน การปรับแผน และดําเนินการแก้ไขปัญหาที่พบทันที
3.4 อาสาสมัครคุมประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติในทีมบูรณาการชุมชนมี
ความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น
(ข)

พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถบูรณาการทํางานร่วมกันใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกทีมบูรณาการได้รับ
การพั ฒ นาในเชิ ง คุ ณ ภาพ และมี ป ริ ม าณที ม บู ร ณาการที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ โดยมี ปั จ จั ย แห่ ง
ความสําเร็จในการดําเนินงานของทีมบูรณาการ ดังนี้
1. นโยบายขององค์กรในการสนับสนุนการดําเนินงานทีมบูรณาการอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการทีมงาน ที่มีการวางแผน การมอบหมายงาน รวมทั้งการกํากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. การมีระบบฐานข้อมูลคดี และข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน และมีการเชื่อมโยงในระดับจังหวัด และระดับกรม
4. มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
เพื่อการรับรองคุณภาพงาน และเพื่อการพัฒนาวิธีการฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ ทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และ
แนวทางของทีมบูรณาการ และแนวคิดยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง จริงจัง
6. สัมพันธภาพ ทัศนคติที่ดีของพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
7. อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ที่มีจิตอาสา มีความพร้อม และ
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีปริมาณ และมีการกระจายตัวครอบคลุมทุกพื้นที่
8. สถานะ บทบาท การได้ รั บ ความยอมรั บ ในชุ ม ชน และความสามารถของ
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการเชื่อมต่อความร่วมมือ
ในการดําเนินงานคุมประพฤติกับ ประชาชน และสถาบันต่างๆ ในชุมชน
9. การมีสถานที่ประสานงานในชุมชนที่เป็นสัดส่วน มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น และเป็น
สถานที่ที่สะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางการทํางานเชิงพื้นที่
10. งบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ
และที ม บู ร ณาการ โดยาเฉพาะค่ า พาหนะของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
รูปแบบทีมบูรณาการชุมชน เป็นนวตกรรมก้าวแรกของการเข้าสู่วิถียุติธรรมชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติในระดับสากล ตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐ
และนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ ผลจากการนําทีมบูรณาการ
(ค)

ไปทดลองใช้ของสํานักงานคุมประพฤติปรากฏว่าได้ผลดีในการบริหารจัดการคดี ผู้กระทําผิดได้รับการ
ดูแลแก้ไขและการสงเคราะห์ใกล้ชิดมากขึ้น ผลการคุมความประพฤติประสบความสําเร็จในระดับสูง
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีความพอใจที่มีส่วนร่วมในทีมบูรณาการ อย่างไร
ก็ตาม ทีมบูรณาการชุมชนเป็นความพยายามในการพัฒนางานคุมประพฤติ แต่ยังเป็นเพียงก้าวแรก
ของยุติธรรมชุมชนซึ่งหากได้รับการส่งเสริมต่อไปอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ที่เป็นสมาชิกทีมบูรณาการจะสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ และแนวทางยุติธรรม
ชุมชนสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นผู้นําทีมบูรณาการชุมชน และ
เป็นผู้แทนภาคประชาสังคมของสํานักงานคุมประพฤติที่จะเป็นแกนนําในการประสานความร่วมมือกับ
ประชาชนและสถาบันต่างๆ ในชุมชนได้ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ดังนี้
ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการทีมบูรณาการและสํานักงาน
คุมประพฤติที่ประสงค์จะพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน มีดังนี้
1. สํานักงานคุมประพฤติพึงตระหนักว่า การป้องกันอาชญากรรมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่
เราสามารถเชื่อมโยงผู้ กระทํ าผิ ดเข้ากั บชุมชนได้ ในขณะเดียวกัน อาสาสมัค รคุมประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน สามารถเป็นแกนนําในการเชื่อมโยงงานคุมประพฤติเข้ากับชุมชนได้ ยิ่ง
ผู้กระทําผิดรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งได้ผลในเชิงป้องกันเผู้กระทําผิดที่จะหัน
ไปกระทําผิดซ้ําได้มากขึ้นเท่านั้น
2. การนําทีมบูรณาการมาใช้ในพื้นที่ ต้องเริ่มมาจากความต้องการในการพัฒนางาน
ร่วมกันของสํานักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทํางานแบบทีมบูรณาการ ซึ่งได้จากการนิเทศ อบรม สอนงาน และการศึกษาดูงาน
3. การเตรียมการต้องเริ่มจากการบริหารงานคดีเชิงพื้นที่ คือ การจ่ายคดีตามเขต
พื้นที่ จากนั้นอาจพิจารณาจ่ายคดีตามประเภทของคดีในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม และต้องจัดทํา
แผนที่ชุมชนแสดงการกระจายตัวของผู้กระทําผิด การกระจายตัวของอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อการจัดโครงสร้างทีมบูรณาการที่เหมาะสม
4. การนําคดีเข้าสู่ทีมบูรณาการ สามารถใช้คดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือคดีที่ค้าง
ดําเนินการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสํานักงานคุมประพฤติได้มากกว่าการใช้เฉพาะคดีเข้าใหม่ และยังสะดวก
ต่อการบริหารจัดการระบบงานงานคดี
5. การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ อาจทําได้หลายรูปแบบ
เช่น การใช้วิธีการบริหารจัดการความรู้ การจัดฝึกสอนงานในสํานักงานคุมประพฤติเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มย่อย การศึกษาดูงานในสํานักงานคุมประพฤตินําร่อง เป็นต้น
(ง)

6. พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องเป็นบุคคลที่สามารถ
ทํางานร่วมกับอาสาสมัครและชุมชนได้ดี โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติทกี่ รมคุมประพฤติ
กําหนดให้เป็นคุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ
7. พนักงานคุมประพฤติพึงตระหนักว่า แม้ในหลักการทีมบูรณาการจะช่วยลดภาระ
งานของพนักงานคุมประพฤติได้ แต่พนักงานคุมประพฤติยังคงต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อคุณภาพงาน
ดังนั้น ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติจะต้องเข้มข้นมากขึ้น โดยพนักงานคุมประพฤติต้อง
เพิ่มบทบาทในการเป็นผู้สอนงาน ผู้ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และผูร้ ับรองคุณภาพงาน และต้อง
ดูแลความเตลือ่ นไหวของคดีอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการประชุมคดี (case conference) อย่างสม่ําเสมอ
ข้อเสนอแนะสําหรับกรมคุมประพฤติ
เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากทีมบูรณาการ และความประสงค์ของสํานักงาน
คุมประพฤตินําร่องที่จะดําเนินการทีมบูรณาการต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นโครงการศึกษาครั้งนี้แล้ว กรม
คุมประพฤติอาจให้ความสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานควบคุมสอดส่องโดยการนําทีมบูรณาการมา
ใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานได้ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
แผนดําเนินการสนับสนุนระยะที่ 1 (พ.ศ.2556)
1. สนับสนุนให้สํานักงานคุมประพฤตินําร่องในการศึกษาครั้งนี้ สามารถดําเนินงาน
ทีมบูรณาการต่อไปได้ในลักษณะการทํางานประจําเพื่อการพัฒนารูปแบบ วิธีการทํางานที่ต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้สํานักงานคุมประพฤตินําร่องสามารถขยายพื้นที่การดําเนินงานของ
ทีมบูรณาการให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของงาน
การสนับสนุนตามข้อ 1 – 2 ทําได้โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้าร่วมทีมบูรณาการตามความเป็นจริง และให้มีการจัดอบรมอาสาสมัครคุม
ประพฤติใหม่ และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการทํางานแบบทีมบูรณาการ
ตามความต้องการของสํานักงาน ทั้งนี้กรมคุมประพฤติสามารถพิจารณาจัดทําหลักสูตรเร่งรัด หรือ
หลักสูตรเฉพาะสําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติผู้มีคุณสมบัติพิเศษ โดยการสนับสนุนตามข้อ 1 และ 2
กรมคุมประพฤติสามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะสํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวมีประสบการณ์ และ
มีความพร้อมอยู่แล้ว
3. พิจารณาให้สํานักงานคุมประพฤติทุกสํานักงานนํารูปแบบทีมบูรณาการไปใช้กับ
คดีที่ผู้รับบริการเป็นเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เนื่องจาก สํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่มี
พนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบคดีเด็กและเยาวชนเพียงคนเดียว ในขณะที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติเป็นกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด การใช้ทีมบูรณาการจะช่วยให้
สามารถเข้าถึงเยาวชนและครอบครัวได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนได้อย่างดี
(จ)

4. พิจารณาให้สํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่มีความพร้อมนํารูปแบบทีมบูรณา
การมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคดีคั่งค้าง และเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ให้ผู้พ้นโทษได้รับ
การติดตามสงเคราะห์ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขผู้กระทําผิด ให้มีการทํางานบริการสังคมในพื้นที่เป็น
การชดเชยความเสียหายให้กบั ชุมชน และสร้างความผูกพันธ์ให้แก่ผู้ถกู คุมความประพฤติและชุมชน
การสนับสนุนตามข้อ 3–4 สามารถทําได้โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติตามความเป็นจริง ให้มกี ารนิเทศหลักการแนวคิด วิธีการทีมบูรณาการ
แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติ สนับสนุนการพัฒนาพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติเพื่อรองรับการทํางานแบบทีมบูรณาการ
5. ควรมีการพัฒนาแนวทางดําเนินงานควบคุมและสอดส่อง หลักสูตรการฝึกอบรม
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ มีการจัดทําเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในแต่
ละขั้นตอนของงานคุมประพฤติ จัดทํามาตรฐานการรับรองคุณภาพงาน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานคุมประพฤติสากล และแนวคิดยุติธรรมชุมชน
6. ควรจัดทําคําขอตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าใหม่ ตาม
นโยบาย 1 อสค.1 ตําบล และของบประมาณค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของ อสค. เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การทํางานแบบทีมบูรณาการถ้าครอบคลุมทุกพื้นที่จะเท่ากับเป็นการส่งคดีให้ อสค.มีส่วนร่วมถึงร้อย
ละ 100 ซึ่งเดิมมีการดําเนินการส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดูแลเพียงร้อยละ 10-17
แผนดําเนินการสนับสนุนระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2558)
การนํานวตกรรมทีมบูรณาการมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เป็น
การปรับกระบวนการทํางานครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกของระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทย แต่เป็น
เพี ย งก้ า วแรกในการพั ฒ นาระบบงานคุ ม ประพฤติ สู่ ร ะดั บ สากล ดั ง นั้ น กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ควร
พิจารณาถึงแผนการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยสรุป ดังนี้
1. กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการกําหนดความต้องการขององค์กร ซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่พึงประสงค์ การทํางานในรูปแบบทีมบูรณาการ เป็นการก้าวสู่
คติยุติธรรมชุมชนสากล ดังนั้น กรมคุมประพฤติอาจจัดให้มีการทบทวน ทิศทาง วิสัยทัศน์ ให้ชัดเจน
ว่าจะพัฒนาองค์กรไปในทิศทางใด เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร สมรรถนะหลัก
ศาสตร์ของความเชี่ยวชาญ ที่เอื้อต่อแนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลที่สําคัญระหว่างความปลอดภัยของชุมชน ความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด และการ
พัฒนาความสามารถของผู้กระทําผิด
2. โครงสร้าง (Structure) โดยการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในที่นี้โครงสร้างองค์กรคือ การทําให้กรมคุมประพฤติสามารถบรรลุเป้าหมาย
(ฉ)

ในการดําเนินงานโดยการแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นส่วนๆ และบูรณาการของแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน
อย่างมีระบบ การแบ่งส่วนงานหรือโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของขนาด
ขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากโครงสร้างองค์กรง่ายๆ ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยน
ไปสู่โครงสร้างที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ เช่น โครงสร้างทีมบูรณาการในสํานักงาน
คุมประพฤติ อาจพัฒนาไปสู่องค์กรคุมประพฤติชุมชนซึ่งดําเนินการโดยภาคประชาสังคมในชุมชนที่
เชื่อมต่อกับสํานักงานคุมประพฤติ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของสํานักงานคุมประพฤติ
3. กระบวนการ (processes) คือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นลําดับตามระบบของสิ่งที่
ดําเนินไป ซึ่งอาจปรากฏเป็นโครงสร้างที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานให้บรรลุถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การนํารูปแบบทีมบูรณาการมาใช้เป็นการปรับ
กระบวนการทํางานเพียงบางส่วน กรมคุมประพฤติจึงควรเพิ่มการศึกษาเพื่อการรื้อปรับระบบงานคุม
ประพฤติ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งรวมถึงการใช้บริการจากองค์กรภายนอก (outsourcing)
และการจัดการกระบวนการ ที่รวมถึงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณและการเงินด้วย
4. ระบบการให้รางวัล (reward systems) เป็นแรงจูงใจสําคัญที่ทําให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างเต็มศักยภาพ รางวัล อาจมาในรูปของค่าตอบแทน และในรูปของ
สวัสดิการ การยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ ซึ่งรางวัลเป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ซึ่งองค์กร
สหประชาชาติได้ระบุไว้ว่า “ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าผลตอบแทน
ที่ จ ะได้ รั บ ” ดั ง นั้ น กรมคุ ม ประพฤติ ค วรหาความสนั บ สนุ น ในการผลั ก ดั น ให้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณค่าพาหนะสําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้น กรมควรให้ความสําคัญกับการเสริมแรงของพนักงานคุมประพฤติ โดยตั้ง
ระบบอยู่บนพื้นฐานของการประเมินจากคุณภาพงานที่สามารถตรวจสอบได้
5. นโยบายด้านบุคลากร (people policies) กรมคุมประพฤติควรพิจารณาถึงการ
จัดทําแผนอาชีพ (career path) การปฏิรูปหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง
เช่น หากมีการนําทีมบูรณาการมาใช้มีองค์ความรู้ใดที่ควรเพิ่มเติมให้แก่พนักงานคุมประพฤติ และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติอาจพิจารณาให้มีการรื้อฟื้น หรือ จัดหลักสูตรอบรมพนักงาน
คุมประพฤติร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น
6. สนับสนุนการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง เช่น ในหัวข้อ การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ของการคุมประพฤติแบบปกติและการคุมประพฤติแบบทีมบูรณาการความพึงพอใจของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติและครอบครัวต่อการปฏิบัติงานของทีมบูรณาการ ความพึงพอใจของชุมชนต่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยทีมบูรณาการชุมชน แนวคิดยุติธรรมชุมชนกับการพัฒนางานคุมประพฤติ และ
การรื้อปรับระบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นต้น
(ช)
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ ที่ขยายผลการศึกษาต่อจาก
การวิจัยเรื่อง Intensive Probation Supervision in Cabarrus County: Success and Failure
(2548) และ การวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาใช้
ในการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย (2552) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ แนว
ทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อค้นหา และสร้างรูปแบบ
แนวทางใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่สามารถรองรับปริมาณงาน
คุมประพฤติได้อย่างมีคุณภาพ อันมีส่วนช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากอาชญากรรม
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) และการสนทนา
กลุ่ ม เพื่ อ รวบรวมความรู้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน หรื อ กระบวนการทํ า งาน“ที่ ดี ที่ สุ ด ” (best
practice or what work) มาสร้างรูปแบบ ใหม่ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน และนํา
รูปแบบ แนวทางนั้นมาทดลองใช้ใน 4 ภูมิภาค 8 สํานักงาน คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สํานักงาน
คุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด นครราชสี ม า และสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด มหาสารคาม ภาคเหนื อ ที่
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง ภาคใต้สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดพัทลุง และภาคกลาง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลจังหวัดพระโขนง และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี จากนั้นจึงใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลจากแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยระหว่างการดําเนินโครงการทดลอง โดยมี
ประชากรในการศึกษา 3 กลุ่ม คือผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติในโครงการทดลอง จํานวน 40 คน
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จํานวน 80 คน และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และ
นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 42 คน ซึ่งปรากฏผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. รูป แบบใหม่ ใ นการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ าผิ ด ในชุม ชน ที่ เป็ น ผลจากการศึก ษา คื อ
รูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผ่านทางอาสาสมัครคุม
(ซ)

ประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งทํางานเป็นทีมร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ เรียกว่า “ทีม
บูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน” โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ในทีมบูรณาการจะทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของพนักงานคุมประพฤติ และแกนเชื่อมต่อระหว่างสํานักงาน
คุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติกับประชาชน และสถาบันต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
ในการทํางานเชิงพื้นที่ โดยโครงสร้างของทีมบูรณาการในแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปในรายละเอียด
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบททั่วไป และความพร้อมของสํานักงานคุมประพฤติ
2. การดําเนินงานของทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนส่วนใหญ่ ประสบ
ผลสําเร็จด้วยดี โดยสามารถควบคุมสอดส่อง และดูแลช่วยเหลือผู้กระทําผิดในความรับผิดชอบได้
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขเพื่ อ การคุ ม ความประพฤติ หรื อ คํ า วิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยดี อาสาสมัครคุมประพฤติมีความพึงพอใจใน
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น พนักงานคุมประพฤติมีผู้ช่วย
แบ่งเบาภาระงาน และสามารถบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีสํานวนคดีค้างดําเนินการ
3. การดําเนินงานของทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนสามารถยกระดับ
ขึ้นเป็นโครงสร้างศูนย์ หรือสํานักงานคุมประพฤติชุมชน ซึ่งดําเนินการบริหารจัดการร่วมระหว่าง
สํานักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครในชุมชนได้ และอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดสามารถยกระดับขึ้นเป็นผู้อํานวยการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นอยู่กับสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดได้ขึ้นอยู่กับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาต่อไปของกรมคุมประพฤติ
4. ปฏิบัติการทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน สามารถพัฒนาเป็นทีม
ปฏิบัติการพิเศษใช้ในการดูแลแก้ไขผู้กระทําผิดที่จัดอยู่ในกลุ่มพิเศษได้ เช่น กลุ่มผู้กระทําผิดที่มีความ
เสี่ยงสูง กลุ่มผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้กระทําผิดในคดียาเสพติด และกลุ่มที่ต้องรับการ
ติดตามสงเคราะห์หลังปล่อย
5. ความท้าทาย และความเสี่ยงในการขยาย หรือยกระดับปฏิบัติการทีมบูรณาการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ได้แก่ ความพร้อมของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติในการ
ตอบรับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนา ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของบุคลากรให้เท่าทัน
กับแนวโน้มการพัฒนาของงานคุมประพฤติสากล และแนวคิดยุติธรรมชุมชน การเพิ่มปริมาณ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ การยกระดับความรู้ และ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการดําเนินงานคุมประพฤติ
และงานยุติธรรมชุมชน การจัดสรรงบประมาณที่ทั่วถึง ต่อเนื่อง เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาคประชาสังคม อันเกิดเนื่องจากการช่วยปฏิบัติงานคุม
ประพฤติ
(ฌ)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้
1. เพื่อให้ทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนจะสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
การดําเนินงานได้มากยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติ ในด้านความรู้การ
บริหารจัดการงานคุมประพฤติสากล ความรู้และทักษะเฉพาะทางในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
ชุมชน จิตวิทยามวลชนสัมพันธ์ ความคิดเชิงบวกและการทํางานเป็นทีม เป็นต้น โดยมีการจัดทําแผน
วิชาชีพ (career path) และแผนการฝึกอบรม พัฒนาที่สอดคล้อง และชัดเจนต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรกรมคุมประพฤติ
2. ควรมีการพัฒนาปรับระบบอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อยกระดับอาสาสมัครคุ ม
ประพฤติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มปริมาณอาสาสมัครคุมประพฤติ
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพให้มี ความรู้ ทักษะ ในการทํางานคุมประพฤติและ
งานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาปรับระบบควรเริ่มตั้งแต่ ระบบการคัดกรอง การพัฒนา
การจัดประเภท การประเมิน กฎหมาย กฎและระเบียบ ระบบงบประมาณ ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น
3. กรมคุ ม ประพฤติ ค วรจั ด ทํ า เกณฑ์ หรื อ แนวทางการตรวจรั บ รองคุ ณ สมบั ติ
ความสามารถและทักษะ ของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานคุมประพฤติทุกขั้นตอนเป็น
รายบุคคล และจัดทําทําเนียบอาสาสมัครที่มีความสามารถ ทักษะพิเศษไว้ เพื่อให้สามารถดึงศักยภาพ
ของอาสาสมัครมาใช้ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการและสังคม
4. กรมคุมประพฤติควรจัดทําเกณฑ์ หรือแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทีมบูรณาการ หรือภาคประชาสังคม
ต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อรักษาคุณภาพของผลงาน และเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนา และการประเมินภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเพื่อใช้บริการในครั้งต่อๆไป
5. ควรมีการพัฒนาทีมบูรณาการที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อจัดการกับผู้กระทําผิดที่มี
ลักษณะเฉพาะที่ต้องการการดูแลแก้ไขเป็นพิเศษ เช่น ทีมที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กและเยาวชน ทีม
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้ติดยาเสพติด ทีมที่เชี่ยวชาญเฉพาะผู้กระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระทํา
ผิดซ้ําโดยจัดการให้บุคลากรในทีมดังกล่าวได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเฉพาะทาง
6. ควรมีการติดตามศึกษาผู้กระทําผิดในโครงการทดลองโดยเปรียบเทียบกับผู้กระทํา
ผิดที่มีลักษณะร่วมใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ผ่านโครงการทดลองของทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ในชุ ม ชนและ/หรื อ ควรมี การศึกษาการดําเนิ นงานต่ อไปของสํานักงานคุมประพฤตินําร่องทั้ง 8
สํานักงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
7. ควรมีการศึกษาต่อยอดเพื่อพัฒนางานคุมประพฤติสู่งานยุติธรรมชุมชน หรือเพื่อ
ศึกษาถ่ายโอนงานบางส่วนของกรมคุมประพฤติสู่ภาคประชาสังคมต่อไป
(ญ)
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The study of Community Involvement Models for Community-Based
Correction is a qualitative research and development. This is an extended study of the
Intensive Probation Supervision in Cabarrus County: Success and Failure (2005). This
study aims to investigate applicable models that can make a difference in improving
the effectiveness of community-based correction by maximizing the community
involvement. In so doing, a new practice model was developed and introduced to 8
probation offices nationwide. Central to the model is to offer wide-ranging channels
for the community to work more closely with the local probation offices, leading to
more effective community-based offender rehabilitation. This practice model is
deemed to be a viable proactive solution for not just Probation Officers (POs) to
overcome the chronic caseload crisis, but also for the community at large to enhance
public safety.
A documentary research method was utilized, building upon the literature
search to the ‘best practice’ or ‘what work’ model for the community-based
rehabilitation theoretically and practically. Along with this, focus group techniques
were used. The invented model was then experimented in 8 selected probation areas
in 4 regions across the country. First, in the north-eastern region: the model was
experimented at the probation offices in Nakorn Ratchasima, and Maha Sarakham
Province. Second, in the northern region: it was experimented at probation offices in
the Chiang Rai and Lam Pang Province. Third, in the southern region: the experiment
took place in Phatthalung. Lastly, in the central region, one occurred in Saraburi
Province and the other two in Bangkok by Khet Min Buri and Khet Phra Khanong
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Probation Offices. During the pilot, evaluation was conducted. Data were collected by
the use of operation report forms, observation, focus group, and in-depth interviewing
techniques. The sample was divided into 3 groups: the Department of Probation’s
policy makers and practitioners (40 people); Probation Officer Volunteers (VPOs) and
Community Justice Networks (CJNs) participating in the experiment scheme (80
people); and The Ministry of Justice’s key policy makers, academics, and others (42
people).
The results of the study indicate that:
1. The community-based rehabilitation model, which is successfully
developed through this study, is the creation of working teams in the local probation
offices. These are known as ‘integrative teams’ for the community-based
rehabilitation, constituting POs, VPOs, and CJNs. Through this model, the VPOs and
CJNs come to play crucial roles in community-based correction. That is, as a valuable
linkage among the probation office, the local community, and other related agencies,
they are nobly encouraged to get involved in delivering a wider range of probation
services in the area. However, it is also found that the teaming and practices may vary
from one setting to another, due to geographical differences and the promptness of
local probation offices.

2. Findings show that most of the integrative teams countrywide are
successful in many aspects. The operation evaluation reveals that many teams have
managed to: thoroughly supervise and provide assistance to offenders; encourage
them to comply with the probation orders or rulings of the Narcotic Addict
Rehabilitation Subcommittee; attain greater levels of satisfaction with their
participation in the community-based rehabilitation; help reduce caseloads; and
become a good support for POs to effectively operate case management.

3. Findings also suggest that the integrative teaming model can even be
further developed. For instance, it can be upgraded to be local centers or community
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probation offices, jointly run by the POs and VPOs. Moreover, qualified VPOs can be
promoted to be a director of a community justice center, working together with
provincial probation offices to expand their roles.
4. The operating team can be developed to be a special unit for
particular groups of offenders – e.g. high risk offenders, delinquents, drug offenders,
or those who need after-care services, etc.

5. Challenges of the development include: hesitation of policy makers;
willingness of practitioners to make changes; a revamp of practitioners’ knowledge,
skills, and attitudes towards community justice principles and modern global trends;
the recruitment of high-performance VPOs and CJNs to cover all areas; the
encouragement of community involvement and provision of training for VPOs and
CJNs in community justice and probation work; and efficient fiscal allocation for
VPOs, CJNs, and the wider community to support the probation services.

Research Implication:

1. To build a more successful integrative team, human resource
development is essential. Policy makers and practitioners should: be able to keep pace
with global development of community-based correction; be equipped with particular
knowledge and skills necessary to the management of local community resources
such as understand mass psychology, have positive thinking, and know how to work
as a team, etc.

2. It would be beneficial to have the Thai VPOs systems entirely
reformed. This could help VPOs to also gain international recognition. To achieve
this, the department should work to ensure that there are sufficient numbers of truly
qualified VPOs in all areas. Equally important is the quality of VOPs. That is, VPOs’s
training sessions are indispensable. Moreover, the system reform involves various
issues ranging from the screening process, the training and development, the
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classification, the evaluation, legislations, regulations, financial allocation, database
system, etc.
3. It would be advantageous for the Department of Probation to clearly
set criteria and step-by-step practice guidance of individual authorization process for
qualified individual VPOs. For instance, those with high performance or certain
capabilities should be recorded so that POs can immediately manage to put the right
man into the right job.

4. Practice standards and certification system should be developed for
VPOs, CJNs, the integrated teams, and other agencies involving in the delivery of
probation services. This is to help maintain quality of work, to monitor its
productivity, and to improve services.

5. It is imperative that a special integrative team is established to deal
with particular groups of offenders. For instance, special teams could be set up to
separately supervise young offenders, drug offenders, high risk offenders, etc.
Likewise, specific trainings are essential in this case.

6. It would be useful to conduct a follow up study of effects on
offenders in the experiment group, comparing to those in other groups. Additionally,
or alternatively, continuous evaluation of the ongoing experiments in 8 locations
should be made to improve the offender rehabilitation.

7. Further research is needed to develop the probation services to
become a real community justice agency or to learn the best way in which the
probation department could transfer certain community-based responsibilities back to
the civil society.
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คํานํา
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน” นี้ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยความอนุเคราะห์ของกรมคุมประพฤติ ที่ได้ให้
โอกาสคณะผู้วิจัยทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ และกระทรวงยุติธรรม ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการวิจัย รวมทั้งท่านผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติที่เสียสละเวลาให้
ข้อมูล นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้อํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติและเจ้าหน้าที่สํานักงานคุมประพฤติ ที่มีส่วนร่วมในการทดลอง ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทุกท่าน ที่ได้มสี ่วนร่วม
ให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ตลอดจนบุคลากรทุกกลุม่ ในสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติที่ได้ช่วยเหลือการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด คณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาวิจัยฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการ
สนับสนุนและการพัฒนางานรูปแบบ แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ตามเจตนาของ
กระทรวงยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม คุณค่าที่พึงมีจากรายงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบ
ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านตลอดทั้งผู้รวบรวมและเรียบเรียงเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยอ้างถึง และขอมอบ
เป็นกตเวทิตาต่อ บิดา มารดา ผู้เป็นบูรพาจารย์ และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
หากรายงานการศึกษาวิจัยมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ที่นี้
กันยายน 2555
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(ต)

บทที่ 1
บทนํา
การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การคุมประพฤติ (probation) หรือการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (communitybased correction) เป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยการเลี่ยงโทษจําคุก เป็นการไม่ควบคุมตัว
ผู้กระทําผิดไว้ในเรือนจํา (non-custodial treatment) แต่จะใช้การกําหนดเงื่อนไขเพื่อการควบคุม
ความประพฤติไว้ให้ผู้กระทําผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติโดยไม่เป็นอันตรายต่อสังคม การ
คุมประพฤติจึงเป็นวิธีการที่เปลี่ยนแนวความคิดที่เน้นจากการลงโทษ (punishment) มาเป็นการ
แก้ไขฟื้นฟูพฤตินิสัย (rehabilitation) และใช้วิธีการเลี่ยงโทษจําคุกแทนจากการลงโทษจําคุก โดยมี
พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแล ช่วยเหลือ ให้ผู้กระทําผิดสามารถแก้ไขปรับปรุงนิสัยและ
ความประพฤติของตนได้ภายใต้ความช่วยเหลือของชุมชน โดยการคุมความประพฤติ (supervision
probation) หรือ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (community-based correction หรือ
rehabilitation of offender) ในปัจจุบันมีพัฒนาการมาจากแนวปฏิบัติของศาลในระบบกฎหมาย
แองโกลอเมริกัน โดยเริ่มที่ประเทศอังกฤษก่อน และจึงพัฒนามาเป็นรากฐานของระบบคุมประพฤติ
ปัจจุบันภายในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับการพัฒนาระบบคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี
ค.ศ.1841 โดยประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําเนิดระบบการคุมประพฤติจากการริเริ่มดําเนินการของ
ประชาชน คือ นาย จอห์น ออกัสตัส ช่างซ่อมรองเท้า แห่งนครบอสตัน ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น
“บิดาแห่งการคุมประพฤติ” (วิไล, 2528)
เนื่องจากการคุมประพฤติเป็นการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดในชุมชน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และหลักมนุษยธรรม โดยให้โอกาสผู้กระทําผิดที่อยู่ในวิสัยจะแก้ไขปรับปรุงพฤตินิสัย
ในชุมชนได้ ไม่ต้องตกไปอยู่ในวงจรของการกระทําผิดซ้ําอันมีผลส่วนหนึ่งมาจากการรับโทษในเรือนจํา
จึงเป็นผลให้หลักการ วิธีการคุมประพฤติได้รับการยอมรับเป็นสากล และถูกนําไปใช้ในหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ประสบความสําเร็จในการนําระบบคุมประพฤติมาใช้จากการ
ริเริ่มของประชาชน คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนําวิธีการคุมประพฤติมาใช้กับเด็กและเยาวชนเมื่อ ค.ศ.
1922 (พ.ศ.2565) และนํามาใช้กับนักโทษการเมืองเมื่อ ค.ศ. 1936 และเริ่มระบบคุมประพฤติยุคใหม่
เมื่อ ค.ศ. 1949 (พ.ศ.2492) (Kawaharada, 2555) โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นกําเนิดอย่างเป็นระบบ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ (volunteer probation officer-VPO) และเป็นต้นแบบของการนํา
ระบบอาสาสมัค รคุ ม ประพฤติ ม าใช้ ใ นประเทศไทย ในปัจจุบั นเป็ นที่ย อมรับ กันโดยทั่วไปว่ า การ
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนประสบความสําเร็จในหลาย
ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างได้
นําชุมชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม และดูแลแก้ไขผู้กระทําผิด
ในชุมชนด้วย และองค์การสหประชาชาติได้บัญญัติเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
หรือ การคุมประพฤติไว้ในมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยมาตรการไม่ใช้โทษจําคุก (United Nations
Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures หรือที่เรียกว่า The Tokyo Rules
เมื่อ ค.ศ. 1990 ซึ่งปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการกําหนดทิศทางในการพัฒนา
งานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสังคม
สําหรับประเทศไทย การคุมประพฤติ เริ่มดําเนินการโดยภาครัฐ เมื่อ พ.ศ. 2522 (ค.ศ.
1979) โดยการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในชุมชนเป็นภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติ ใน
ระยะแรกมีเพียงบุคลากรภาครัฐเท่านั้นที่มีบทบาทในการดําเนินงาน จนกระทั่ง พ.ศ.2525 กระทรวง
ยุติธรรมได้สนับสนุนการก่อตั้ง มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนินงานคุมประพฤติ มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทําผิดจึงนับเป็นภาคเอกชนองค์กร
แรกที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานคุมประพฤติผู้กระทําผิดในชุมชน แต่บทบาทส่วนใหญ่ของมูลนิธิฯ เป็น
การสนับสนุนด้านงบประมาณ ต่อมา พ.ศ.2529 กรมคุมประพฤติได้สรรหาประชาชนที่สมัครใจเข้า
อบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ (volunteer probation officer) ทําหน้าที่ช่วยการปฏิบัติงาน
ของพนักงานคุมประพฤติ จากนั้นหน่วยงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ได้เพิ่มบทบาทในการทํางานเพื่อชุมชน
โดยชุมชนมากขึ้น โดยดําเนินโครงการส่งเสริมบทบาทและความร่วมมือของชุมชนในงานคุมประพฤติ
ผู้ใหญ่ พ.ศ. 2530 ภายใต้แผนพัฒนาศาลและกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2530-2534 ) โดยให้
ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม หรือ งานสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนโดยไม่มีค่าตอบแทน
เพื่อให้ผู้กระทําผิดตระหนักถึงผลแห่งการกระทําผิด และมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมมาก
ยิ่งขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 กระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศนโยบายสร้างความร่วมมือและกระจาย
บทบาทงานยุติธรรมสู่ประชาชน และกําหนดยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม”
(Justice for All, All for Justice) ทั้งยังมอบหมายให้กรมคุมประพฤติ ดําเนินการอบรมเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน และสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ทั่วประเทศโดย
มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม สร้าง
ความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมร่วมกันเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐที่ต้องการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่น ปรากฎตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยปัจจุบัน (พ.ศ.2555) มีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมสนับสนุนงานคุมประพฤติ
อยู่ทั่วประเทศจํานวน 13,460 คน และมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจํานวน 774 ศูนย์ รวมสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้น 79,412 คน
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การดําเนินงานคุมประพฤติในประเทศไทยได้พัฒนาจากการเน้นเฉพาะด้านการควบคุม
สอดส่องให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติตามที่ศาลกําหนด ไปสู่แนวทาง
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนเป็นลําดับ และเปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ องค์กรภาค
ประชาสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการทํางานร่วมกับ
ชุมชนดังกล่าวนี้ดําเนินการควบคู่ไปกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการดูแลแก้ไขผู้กระทําผิดทั้งที่เป็น
เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ ผู้รับการพักการลงโทษ ผู้รับการลดวันต้องโทษจากเรือนจํา เมื่อพระราชบัญญัติ
ปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช้ ตามผลของการแยกศาลยุ ติ ธ รรม และ
กระทรวงยุติธรรมออกจากกันภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นอกจากนั้น
กรมคุมประพฤติยังต้องเป็นแกนกลางในการดูแล การบําบัดฟื้นฟู ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดยาเสพติด
ให้โทษ ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ตลอดถึงมีบทบาทในการ
ให้บริการสงเคราะห์ผู้กระทําผิดหลังปล่อยตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ดังนั้น
ปริมาณงานในความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งมีมากกว่ามาตรฐานอยู่แล้วจึงทวีคูณเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่เป็นสัดส่วนกับอัตรากําลังที่ซึ่งถูกจํากัดด้วยนโยบายปรับลดขนาดกําลังคน
ภาครัฐตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540 พ.ศ .2544) ดังปรากฏจากสถิติคดีควบคุม
และสอดส่องที่เพิ่มขึ้นจากจํานวน 692 คดี ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 118,413 คดี ในปี พ.ศ. 2547 และ
131,507คดี ในปี พ.ศ. 2554 และคดีแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นจาก 31,792 คดี ในปี
พ.ศ. 2548 เป็นจํานวน 177,582 คดี ในปี พ.ศ. 2554 (กรมคุมประพฤติ2555)
ที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติได้แก้ไขปัญหาด้านปริมาณงาน ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 แนวทาง
ใหญ่ๆ คือ 1) การปรับลดขั้นตอนการทํางาน 2) การดําเนินงานในรูปแบบกลุ่ม เช่น การปฐมนิเทศ
แบบกลุ่ม การรับรายงานตัวแบบกลุ่ม การทํางานบริการสังคมแบบกลุ่ม ฯลฯ เพื่อรองรับปริมาณ
ผู้กระทําผิดในความดูแล ซึ่งแนวทางที่หนึ่งและสอง นั้น เป็นการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานที่สามารถใช้
รองรับปริมาณงานได้อย่างมีคุณภาพหากมีการนํามาใช้อย่างเหมาะสมตามหลักการ มิใช่เพียงถูก
นํามาใช้เพื่อมุ่งรองรับปัญหาปริมาณคดีให้เสร็จสิ้นไปเท่านั้น 3) การปรับมาตรฐานปริมาณคดีต่อ
พนักงานคุมประพฤติโดยเพิ่มอัตราส่วนปริมาณคดีขึ้นจากเดิมที่ พนักงานคุมประพฤติ 1 คน ต่อ
ปริมาณคดีควบคุมสอดส่อง 5.56 คดี ต่อเดือน เป็น 15.54 คดี ต่อคน ต่อเดือน แนวทางนี้มิใช่การ
แก้ไขปัญหาในตัวของมันเอง แต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับขั้นตอนการทํางานที่ได้รับการปรับลด
และมีผลทางจิตวิทยาเพื่อลดความเครียดว่าพนักงานคุมประพฤติไม่ได้ทํางานเกินมาตรฐานหลายเท่า
และ 4) การให้อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
แนวทางนี้มีเป้าหมายสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดยุติธรรมชุมชน (community justice)
อันเป็นกลยุทธ์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยการสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐและชุมชนเพื่อมุ่งให้เกิดความปลอดภัยและความยุติธรรมในชุมชน และเป็นการพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตของคนในชุมชน (American Probation and Parole Association, 2005) ทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวทางการสร้างระบบราชการที่มีธรรมาภิบาลหรือ มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักการ
และเจตนารมณ์ที่สังคมไทยได้กําหนดไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ และมีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเปิดให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 แต่ที่ผ่านมายังมีการใช้ประโยชน์จากช่องทางการมีส่วน
ร่วมนี้ไม่มากเท่าที่ควร ประกอบกับรูปแบบของการมีส่วนร่วมยังมีอยู่จํากัด คือยังเป็นในรูปแบบของ
การส่งต่องานทางเอกสาร ไป-กลับโดยขาดการพบ ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม อีกทั้ง
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติยังทําเพียงส่วนน้อยของงานคดี คือ ไปเยี่ยมบ้านผู้ถูกคุม
ความประพฤติและส่งเอกสารรายงานกลับมายังพนักงานคุมประพฤติเท่านั้น โดยขาดการมีส่วนร่วมใน
หลายขั้นตอนของปฏิบัติงาน เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ และการประเมินผล
เป็นต้น ทําให้ขาดการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และชุมชนที่จะบูรณาการเป็น
กระบวนงานเดียวกัน ที่ผ่านมามีการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนมาใช้ในการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย (2552) ซึ่งนําผลจากการศึกษา
เรื่อง Intensive Probation Supervision in Cabarrus County: Success and Failure (2548)
มาปรับใช้ โดยใน Cabarrus County คุมประพฤติผู้กระทําผิดโดยทีมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยพนักงาน
คุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ติดตามสอดส่อง และเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ แต่ในการนํารูปแบบการ
ทํางานเป็นทีมมาใช้ในการคุมประพฤติแบบเข้มในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาด้านอัตรากําลังจึงมี
การปรับจากการใช้ทีมที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดมาเป็นทีมที่ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เป็นทีมคุมประพฤติแบบเข้มข้นสําหรับ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดกลุ่มที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีความเสี่ยงสูง ซึ่งปรากฏผลสัมฤทธิ์ด้วยดี
โดยผลจากการศึกษาพบว่า ผู้กระทําผิดที่ผ่านโครงการทดลองผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติน้อยกว่า
ผู้กระทําผิดในระบบคุมประพฤติปกติร้อยละ 7 นอกจากนั้น ยังพบว่าผู้กระทําผิดในโครงการทดลองมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 93 ในขณะที่ผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มเปรียบเทียบ
ในระบบปกติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 19 พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงร้อยละ 71
ดังนั้น จึงควรมีการต่อยอดการศึกษาในการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครและชุมชนในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยการศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทฤษฎี แนวทาง
กระบวนการปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานคุมประพฤติและความสัมพันธ์
กับชุมชนในต่างประเทศ และความพร้อมของสังคมไทยในการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอด
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อาชญากรรม เพื่อขยายผลในการหารูปแบบ แนวทาง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และทดลองนํารูปแบบ แนวทางที่เป็นผลจาก
การศึกษาไปใช้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรม และการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนให้กระบวนงานคุมประพฤติสามารถรองรับปริมาณคดีได้โดยบรรลุผล
สําเร็จเชิงคุณภาพ เพื่อลดความแออัดในเรือนจํา และเสริมสร้างความมั่นคงสงบสุขให้แก่สังคมต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ แนวทางการทํางานร่วมกันระหว่างสํานักงานคุมประพฤติและ
อาสาสมัครคุมประพฤติในแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
2. เพื่อศึกษาแนวคิด รูปแบบ ในการทํางานกับชุมชนของหน่วยงานคุมประพฤติใน
ต่างประเทศ
3. เพื่อสร้าง และทดลองใช้ รูปแบบ แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในสํานักงานคุมประพฤติ
4. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
1.3 คําถามการวิจยั
พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถบูรณาการทํางานร่วมกันใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้หรือไม่ ผลจากการดําเนินงานบูรณาการร่วมกันเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานคุมประพฤติและชุมชนหรือไม่ ภายใต้เงื่อนไข ปัจจัยขับเคลื่อนใด
1.4 สมมุติฐานการวิจัย
โครงการทดลองการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนตามแนวคิ ด ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนใน
รูปแบบของการบูรณาการทํางานพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติจะทําให้
1. ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองได้รับการสอดส่องดูแลอย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น
2. ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
หรือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
3. พนักงานคุมประพฤติสามารถบริหารจัดการงานคดีในความรับผิดชอบได้โดยไม่มี
สํานวนคดีค้างดําเนินการ
4. อาสาสมัครคุมประพฤติมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย
1.5.1 ประเด็นที่ศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข อบเขตเพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานคุมประพฤติในประเทศ
ไทย และศึกษาแนวคิด รูปแบบ การทํางานร่วมกับชุมชนของหน่วยงานคุมประพฤติในต่างประเทศ
เพื่อสร้างรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทย และศึกษาผลการนํารูปแบบ แนวทางดังกล่าวมาทดลองใช้ที่สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง และสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง และสํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
1.5.2 การเก็บข้อมูลและประชากรในการศึกษา
1.5.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จาก การศึกษาเอกสาร และข้อมูลทางอิเลคทรอนิค
1.5.2.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จาก การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการทดลอง
การเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างดําเนินโครงการ ได้จาก การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ทีมบูรณาการในพื้นที่ และการจัดสัมนาเพื่อการ
ถอดบทเรียนโครงการทีมบูรณาการ
ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการวิจัยและผลการวิจัยใน ได้จาก การสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรม และการจัดสัมมนาผลการวิจัย
รวมประชากรในการศึกษา จํานวน 162 ราย
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติกับ
ชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานควบคุมและสอดส่องโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาปริมาณงานมากกว่าอัตรากําลัง
เจ้าหน้าที่
3. มีแนวทางชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และอาสาสมัคร
คุมประพฤติ รวมทั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
4. เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนงานคุมประพฤติบางส่วน
ให้ภาคประชาสังคม

7

1.7 นิยามศัพท์ทใี่ ช้ในการศึกษา
ผู้กระทําผิดในชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึงผู้กระทําผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมคุมประพฤติ ได้แก่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ (ผถค.ผู้ใหญ่) ที่ศาลมีคําสั่งให้รอการ
ลงโทษ หรือ รอการกํ าหนดโทษ และกําหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติไว้ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน (ผถค.เด็ก/เยาวชน) ผู้รับการ
พักการลงโทษ ผู้รับการลดวันต้องโทษที่มีเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(Community-based correction or
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
rehabilitation) หมายถึง มาตรการเลี่ยงโทษจําคุกซึ่งเป็นหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรมอันเกิดจาก
การกระทําผิดซ้ําด้วยวิธีการควบคุมสอดส่อง (supervision) ดูแลแก้ไข และให้ความช่วยเหลือผู้ถูกคุม
ความประพฤติ และผู้ รั บ การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพยาเสพติ ด ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งาน
คุมประพฤติ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่กระทําผิดกฎหมายอาญาใดๆอีก
ชุมชน (Community) หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัย
อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ราชบัณฑิตยสถาน.2525) โดยรวมถึง สถาบัน
หน่วยงาน องค์กรที่ให้บริการต่อชุมชนและมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนหนึ่งของ
ชุมชนหมายรวมถึง อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การ
ดําเนินงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ทั้งโดยปัจเจกบุคคล และโดยกลุ่มบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชน เช่น อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนในชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (อสค.) หมายถึง ประชาชนที่สํานักงานคุม
ประพฤติได้คัดสรรจากผู้ที่ชุมชนให้การยอมรับว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี ได้รับความไว้วางใจยกย่อง
ในชุมชน โดยบุคคลผู้นั้นได้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ ของกรมคุมประพฤติ และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่า
ด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หมายถึง ประชาชนผู้สนใจในงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของ
กระทรวงยุติธรรม และได้ผ่านการอบรม "หลักสูตรเครือข่ายยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม" เพื่อเข้า
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหุ้นส่วนที่จะดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความยุติธรรม ความเป็นธรรม และความสงบสุขในชุมชน
ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อเกิดความพึงพอใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (input) กับผลผลิต (output) ที่
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รวมถึงคุณค่าทางสังคม ในการศึกษาครั้งนี้ ประสิทธิภาพงานคุมประพฤติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
คือ ผลงานเชิงปริมาณที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยการที่ผู้กระทําผิดในชุมชนได้รับการดูแลแก้ไข
อย่างเหมาะสม ทั่วถึง ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ไม่กระทําผิดซ้ํา สามารถปรับปรุงตนเองให้เป็น
สมาชิกที่ดีของชุมชน และความพึงพอใจของของชุมชน ผู้กระทําผิดและครอบครัว และ ผู้ดําเนินการ
1.8 ข้อจํากัดของการวิจัย
1. การศึกษาครั้งนี้เน้นการศึกษาความเป็นไปได้ของการนําแนวคิด รูปแบบการ
ทํางานไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่มีความแตกต่าง จึงมีขอบเขตการศึกษาใน
แนวกว้ า ง คื อ ศึ ก ษาหลายพื้ น ที่ พ ร้ อ มกั น ดั ง นั้ น จึ ง มี ข้ อ จํ า กั ด ในการศึ ก ษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบในเชิงลึก
2. การดํ า เนิ น โครงการทดลองตามการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ร ะยะเวลาจํ า กั ด ดั ง นั้ น
ผลสัมฤทธิ์ด้านการกระทําผิดซ้ําของผู้กระทําผิดที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงอาจสรุป
ได้ชัดเจนมากขึ้นจากการศึกษาครั้งต่อไป
3. ช่วงการดําเนินโครงการทดลองอยู่ในระหว่างการเกิดภาวะน้ําท่วมใหญ่ ในหลาย
จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สํานักงานคุมประพฤตินําร่องบางสํานักงาน
ตั้งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ เช่น สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี ได้รับ
ผลกระทบจนไม่สามารถดําเนินโครงการได้ตามแผนแต่มีการปรับแผนโดยใช้ทีม
บูรณาการไปดําเนินการในภารกิจการติดตามสงเคราะห์ผู้พ้นโทษ สํานักงาน
คุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนงได้รับผลกระทบบางส่วน สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามมีปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บางส่วน

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน นี้ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของอาสาสมัคร
คุมประพฤติในกระบวนงานควบคุมสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน งานยุติธรรม
ชุมชน การพัฒนางานคุมประพฤติในต่างประเทศ จากเอกสาร บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผ่านสิ่งพิมพ์ และผ่านข้อมูลอิเลคทรอนิค โดยคณะผู้วิจัยได้ทําการทบทวนวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน
2.2 แนวคิดทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.3 แนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community Justice)
2.4 การพัฒนางานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
2.5 การแก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชน และอาสาสมัครคุมประพฤติในประเทศไทย
2.6 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชน
ชุมชน “community” มาจาก ภาษาลาติน คําว่า “Communis” “Com” หมายถึง
"together" แปลว่า “ด้วยกัน” ส่วน “munis” หมายถึง "to have the charge of แปลว่า
“มี ห น้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ” โดยรวมแล้ ว ชุ ม ชน หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ เ ป็ น ระบบของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมเดียวกัน สําหรับชุมชนมนุษย์ จะมีจุดมุ่งหมาย
ความเชื่อ วิถีทาง ทรัพยากร ความพึงพอใจ ความต้องการ และความเสี่ยง และมีจุดร่วมที่เป็นปัจจุบัน
ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ หรือลักษณะพิเศษ ของกลุ่มชนผู้มีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนและความสามัคคี ซึ่ง
Raymond (1993) กล่าวว่าชุมชนประกอบด้วยคุณสมบัติหลัก 5 ประการ คือ 1) เป็นกลุ่มบุคคล
สามัญที่ไม่มีการนับชั้นหรือยศถาบรรดาศักดิ์ 2) เป็นสังคมขนาดเล็กที่มีการจัดระเบียบ 3) เป็นกลุ่ม
ชนของท้องที่ 4) มีสิ่งที่เหมือนกัน เช่น ความเชื่อ งาน สินค้า เป็นต้น 5) มีคุณสมบัติ ลักษณะ นิยาม
ความเป็นตัวตน ร่วมกัน โดยชุมชนจะมีคุณลักษณะของความสัมพันธ์ร่วมกัน มีความใกล้ชิดและเป็น
ท้องถิ่นต่อสมาชิกมากกว่าสังคม
ในความหมายของ UNDP (the United Nations Development Programme)
ชุมชน คือ ดินแดนแห่งการรวมตัวทางสังคมที่เป็นการสมัครใจก่อขึ้นเองโดยประชาชนส่วนใหญ่แล้ว
สนับสนุนตนเองเป็นเอกเทศจากรัฐ และอยู่ในกฎเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น ชุมชนประกอบด้วยองค์กรต่างๆ

10

ทั้งทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึง กลุ่ม ชมรมความสนใจ เช่น กลุ่มวัฒนธรรม ศาสนา สมาคม
อนุรักษ์ หรือพัฒนาสังคม (:www. undp. org/ governance/marrakechcdrom/concepts/
Rabinvitch.pdf)
Mask S. Homan (1994) กล่าวว่า ชุมชน หมายถึง การที่คนจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่
พื้นที่แห่งหนึ่งมีความเชื่อผลประโยชน์ กิจกรรม และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน คุณลักษณะ
เหล่านี้มีลักษณะเด่นเพียงพอที่จะทําให้สมาชิกนั้น ตระหนัก และเกื้อกูลกัน (อ้างใน ปาริชาติ, 2543:
26) หรือ “ชุมชน”
หมายถึง กลุ่มทางสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เช่น
ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ตําบล หรือเรียกเป็นอย่างอื่นมีความ เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กัน มีการ
ติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพัน เอื้ออาทรกันภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน
ร่วมมือและพึ่งพา อาศัยกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน (สนธยา, 2545)
จากนิยามของ “ชุมชน” จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะที่สําคัญยิ่งของการก่อเกิดเป็นชุมชน
คือความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มคน ซึ่งเป็นที่มาของ “การมีส่วนร่วม” ดังมีการให้
ความหมาย และคําอธิบายหลายแง่มุมจากผู้ศึกษาหลายท่าน ดังนี้
องค์การสหประชาชาติ (United Nation, 1975: 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนไว้ว่า เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกระทํา และเกี่ยวข้องกับมวลชนในระดับต่าง ๆ
ประการแรกในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งตัดสินใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ ทางสังคม และการจัดสรร
ทรัพยากร และประการที่สองในการกระทําโดยสมัครใจ ต่อกิจกรรมและโครงการ
ความสําคัญของการมีส่วนร่วม คือ ทําให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาของตน และมี
โอกาสที่จะได้ใช้และพัฒนาความสามารถของตนเอง การมีส่วนร่วมเป็นการระดมทรัพยากรบุคคลมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของทําให้การพัฒนามีความมั่นคงและ
ต่อเนื่อง ทั้งยังส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ทําให้ประชาชนมีความคิดอิสระในการตัดสินใจ ที่สําคัญ
คือประชาชนได้มีส่วนรับผิดชอบ และมีอํานาจในการพัฒนาชุมชนเอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม World Health Organization (1981) เสนอว่า
ปัจจัยพื้นฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดจาก 3 ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ สิ่งจูงใจ การ
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดนั้น ต้องมีสิ่งจูงใจจากเหตุผลการมองเห็นผลประโยชน์ตอบแทน และการถูก
ชั ก ชวนจากเพื่ อ น ปั จ จั ย ที่ ส อง เป็ น ปั จ จั ย โครงสร้ า งของช่ อ งทางการเข้ า มี ส่ ว นร่ ว ม แม้ จ ะเห็ น
ประโยชน์ของการเข้ามีส่วนร่วม แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากไม่มีช่องทางของการมี
ส่ ว นร่ ว ม หรื อ เข้ า ร่ ว มแล้ ว ผลไม่ เ ป็ น ไปตามที่ ค าด เนื่ อ งจากขาดการจั ด รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ที่
เหมาะสม เช่น ภาวะผู้นํา ลักษณะการทํางาน กฎระเบียบแบบแผน เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการเปิด
โอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วม โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการมีส่วนร่วมโดยตรง
หรือโดยมีตัวแทนก็ได้ และควรมีการกําหนดเวลาที่แน่ชัด เพื่อให้ผู้ร่วมสามารถกําหนดเงื่อนไขของ
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ตนเองได้ และปัจจัยสุดท้าย ได้แก่ การให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสกําหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์
ของกิจกรรมของตนเอง (สุชาติ, 2541: 22-23)
นอกจากนั้นยังอาจแบ่งปัจจัยของการมีส่วนร่วมได้อีก 3 ประการ คือ ความสนใจ และ
ความห่วงกังวลร่วมกันจนกลายเป็นความห่วงกังวลของส่วนรวม ประการต่อมา คือความเดือดร้อน
และความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์บางอย่างที่นําไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และกระทํา
การร่วมกัน ประการสุดท้ายคือ การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลง (สากล, 2532: 166-167)
เงื่อนไขของการมีส่วนร่วม นอกจากการมีปัจจัยหลากหลายที่สนับสนุนการมีส่วนร่วม
แล้ว ยังมีเงื่อนไขที่อาจเป็นการขัดขวางต่อการมีส่วนร่วมที่สําคัญดังนี้
1. ประชาชนมีอิสระภาพที่จะมีส่วนร่วม (freedom to participation)
2. ประชาชนมีความสามารถในการมีส่วนร่วม (ability to participation) เช่น มี
ศั ก ยภาพในการค้ น หาความต้ อ งการ วางแผน บริ ห ารองค์ ก ร และการใช้
ทรัพยากร
3. ประชาชนเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (willingness to participation) โดยเห็น
ประโยชน์ในการเข้าร่วม ไม่ใช่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม
4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าร่วม (possibility to participation) การเปิด
โอกาสในการเข้าร่วมให้แก่ประชาชนเป็นการกระจายอํานาจในการตัดสินใจ และ
กําหนดกิจกรรมที่ประชาชนต้องการในระดับที่เหมาะสม โดยมีโอกาสและมีความ
เป็นไปได้ที่ประชาชนจะจัดการด้วยตนเอง
5. ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมเกินกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ
6. ประชาชนต้องมีความสนใจทีส่ ัมพันธ์สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมนั้น
7. ประชาชนต้องสามารถสื่อสารรู้เรื่องกันทุกฝ่าย
8. ประชาชนต้องมารู้สึกกระทบกระเทือนต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือ สถานภาพทาง
สังคมหากจะมีส่วนร่วม
(http://frc.forest.ku.ac.th/maewang/ews/early/page35.htm
ลักษณะของการมีส่วนร่วม
โคเฮนและอัพฮอฟฟ์ (จากการอ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร 2543: 139-140) แบ่ง
ลักษณะการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอนคือ
ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การ
สนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ
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3.
4.

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วย ผลประโยชน์ด้าน
วัสดุ ด้านสังคมและส่วนบุคคล
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)

ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527) กล่าวว่าลักษณะของประชาชนที่ผ่านมา เป็นการเข้ามามี
ส่วนร่วมในแง่เข้ามาร่วมสมทบแรงงาน สมทบวัสดุ สมทบเงิน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันทํา แต่การ
เข้ามามีส่วนร่วมในปัจจุบันและอนาคต จะเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทํา และร่วม
บํารุงรักษา มากกว่าการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงประชาชนเอง ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนานั้นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้
1. ร่วมศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาและความต้องการของชุมชน
2. ร่วมคิดสร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน
3. ร่วมกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม
4. ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เน้นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
5. ร่วมบริหารงานพัฒนาทั้งสติปัญญา แรงงานและทุน ตามขีดความสามารถรวมทั้ง
การควบคุม ติดตามประเมินผล และซ่อมบํารุงรักษาผลที่เกิดจากกิจกรรมนั้น
เนตินา โพธินพงศา (2541) ได้สรุปลักษณะของการมีส่วนร่วม ซึ่งจะเน้นหนักด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ (Formal
informal
participation)
1) การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ (Formal participation) เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ถูกต้องตามระบบขององค์การ เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นไปตามการจัดผังการบังคับบัญชา
ขององค์การ ซึ่งเท่ากับการมีส่วนร่วมตามหน้าที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมตามขอบเขตที่องค์การได้วาง
นโยบายไว้
2) การมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (Informal participation) เป็นการมี
ส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีโครงสร้าง เป็นการร่วมตกลงกันระหว่างสมาชิกกลุ่ม ระหว่างพนักงานหรือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้างานและลูกน้องทีเ่ ป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
บรรยากาศของความเป็นส่วนตัว มากกว่าลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ
2. การมีส่วนร่วมทางตรงและทางอ้อม (Direct and indirect participation)
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง (Direct participation) คือ ประชาชน
เข้าไปช่วยในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีขอบเขตดังนี้
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(1) การกระทําอันเป็นหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งผู้ใดละเว้นการปฏิบัติก็จะได้รับโทษตามกฎหมาย
(2) การกระทําอันเป็นสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วม ซึง่ อาจเกิดจาก
กฎหมายบัญญัติ หรืออาจเกิดจากนโยบายของรัฐบาล หรือการริเริ่มของประชาชน โดยประชาชนจะ
ใช้สิทธินี้หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจหรือความสมัครใจของประชาชน
(3) การกระทําในฐานะเจ้าหน้าที่ชั่วคราวของรัฐ เจ้าหน้าที่ชั่วคราวมาจาก
ประชาชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ และมีวาระการดํารงตําแหน่ง มีอํานาจหน้าที่
ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว้ ใ ห้ ทํ า หน้ า ที่ ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจํ า เพื่ อ ให้ ง านในหน้ า ที่ ข องรั ฐ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยทางอ้อม (Indirect participation) คือ
ประชาชนไม่ได้ช่วยกระทําการในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง แต่เป็นส่วนสําคัญทีท่ ํา
ให้การดําเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพ เช่น การให้ความร่วมมือโดยการเสียภาษีอากร เป็นต้น
รูปแบบการมีสว่ นร่วม องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1981) จําแนกการมี
ส่วนร่วมไว้เป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซึ่งเป็นการอาสาสมัคร หรือรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหา
ของตนเองโดยเน้นการกระทําที่มิได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก
2. การมีส่วนร่วมแบบชักนํา เป็นการเข้าร่วมโดยความเห็นชอบ หรือสนับสนุนจาก
รัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศที่กําลังพัฒนา
3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ เป็นการมีส่วนร่วมภายใต้การดําเนินนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้การจัดการของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้ผู้กระทําจะได้รับผลทันที แต่
ไม่ใช่ในระยะยาวและอาจมีผลเสียในภายหลังเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
องค์การอนามัยโลก เสนอรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผน (Planning) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
จัดลําดับความสําคัญ ตั้งเป้าหมาย กําหนดการใช้ทรัพยากร กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
และประการสําคัญคือ การตัดสินใจ
2. การดําเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมจัดการและ
การบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรและควบคุมทางการเงินและการบริหาร
3. การใช้ประโยชน์ (Utilization) ประชาชนต้องมีความสามารถในการนําเอา
กิจกรรมมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มระดับของการพึ่งตนเองและควบคุมทางสังคม
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4. การได้รับประโยชน์ (Obtaining benefits) ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จาก
ชุมชนเท่าเทียมกัน จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวในสังคมหรือในรูปของวัตถุก็ได้ (ปาริชาติ, 2543: 141)
พชระ พิพัฒนโยธะพงศ์ (2547) สรุปว่าการมีส่วนร่วมทั่วไปสรุปได้เป็น 3 รูปแบบ คือ
1. การรับรู้ข่าวสาร (Public information) ประชาชน บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดของโครงการที่จะดําเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น ทั้งนี้การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินโครงการ
2. การปรึกษาหารือ (Public consolation) ระหว่างผู้ดําเนินโครงการกับประชาชน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความเห็น และตรวจสอบข้อมูลประกอบการจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบ
และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
เกิดความเข้าใจในโครงการมากขึ้น และเพือ่ ให้มีการให้ขอ้ เสนอและทางเลือกในการตัดสินใจ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public meeting) การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมและผู้มีอํานาจ
ตัดสินใจในการทําโครงการหรือกิจกรรมนั้น ได้ใช้เวทีสาธารณะในการทําความเข้าใจ และค้นหา
เหตุผลที่จะดําเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นั้นหรือไม่
ระดับของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นประเด็นสําคัญที่ถูกกําหนดไว้
ในทุกระดับเพื่อให้เป็นมาตรการสําคัญที่ช่วยประกันความต่อเนื่องของการพัฒนา โดยองค์ประกอบ
หลักของระบบราชการแบบมีส่วนร่วม มี 5 ระดับ คือ
1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นการเริ่มต้นที่สว่ นราชการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
2. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการรับฟังความคิดเห็น โดยประชาชนสามารถแสดง
ความคิดเห็น บอกข้อปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ
3. ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
นโยบาย วางแผนงาน/โครงการ ซึ่งอาจดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ
4. ระดับการร่วมมือ ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาท หรือมีฐานะหุ้นส่วน หรือ
ภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ
5. ระดับการเสริมอํานาจประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นระดับ
ของการมอบอํานาจการตัดสินใจให้ประชาชนเป็นผู้กําหนด
(www.opdc. go.th/oldweb/Mission/File_download/1148637063-1.ppt)
เครื่องชี้ระดับการมีส่วนร่วม Chapin (1977:317) กล่าวว่า เครื่องชี้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางสังคมดูได้จากลักษณะทีแ่ สดงออก เช่น การเป็นสมาชิกกลุ่ม การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

15

การบริจาคเงินทอง วัสดุ สิ่งของ การเสียสละเวลา แรงงาน เงิน การเป็นสมาชิกคณะกรรมการ และ
การเป็นผู้ดําเนินการในกิจการนั้นๆโดยตรง และได้เสนอเครื่องชี้วัดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทางสังคมโดยกําหนดความสําคัญของการมีส่วนร่วมกรรมของสมาชิกในองค์กรของชุมชน ดังนี้
1. การมีความสนใจในกิจกรรมและการเข้าร่วมประชุม
2. การให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ได้แก่ การอุทิศเงิน เวลา ให้แก่ส่วนรวม
3. การเป็นสมาชิกและกรรมการ ได้แก่ การอุทิศแรงงานในการทํากิจกรรมของ
ส่วนรวม โดยการสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการของชุมชน
4. การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ ได้แก่ การยอมรับใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจสั่งการ
คาสเปอร์สันและบริทบาร์ท (Kasperson ;& Breitbart 1974: 3-4) ได้เสนอเกี่ยวกับ
มาตรวัดระดับของการมีส่วนร่วมไว้สามารถสรุปได้ 3 ประการ คือ
1. การดูจากการกระทําของแต่ละบุคคลไม่ใช่การกระทําโดยกลุ่มจะทําให้ขอ้ มูลที่ได้
ถูกต้องเพราะการแสดงออกของปัจเจกชนในการมีส่วนร่วมจะแสดงถึงพฤติกรรม ค่านิยม การรับรู้
ของแต่ละคน
2. การดูจากความถี่ของการกระทํา โดยการกระทําที่บ่อยครั้ง มีช่วงเวลาการร่วม
ดําเนินกิจกรรมที่ยาวนาน มีความผูกพัน และมีแรงจูงใจในการกระทํา
3. การดูจากคุณภาพของการเข้าร่วม ซึ่งพิจารณาได้จากผลลัพท์ และผลกระทบ
ของการกระทํา เช่น ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปิดกว้าง ยอมรับความสามารถและ ความ
คิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับผลการประเมิน
อย่างไรก็ตามในสังคมโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน ที่สภาพการคมนาคมไม่เป็นอุปสรรค และการ
กระจายความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้น
ชุมชนส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นระบบปิดลดลง
ดังนั้น ความเห็นที่ว่า ชุมชน คือการที่กลุม่ คนมีวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อค่านิยมค้ายคลึงกัน จึง
ควรเปลี่ยนไป โดยหมายรวมถึงการมีวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อค่านิยม ที่อาจแตกต่างกันแต่
สามารถอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจและความทัดเทียมกัน อีกทั้ง ชุมชน ไม่ใช่กลุ่มคนทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้น แต่หมายถึงกลุม่ คนที่ได้รับผลกระทบทั้งผลบวกและทางลบร่วมกันอีกด้วย
เช่น ชุมชนที่มีปัญหาอาชญากรรม ทุกคนได้รับผลกระทบทั่วกันแต่น้ําหนักความรุนแรงของผลกระทบ
ต่างกันไป บางคนได้รับผลกระทบทางตรง คือเป็นเหยื่ออาชญากรรม บางคนได้รับผลกระทบทางอ้อม
เช่น ตกอยู่ในภาวะของความหวาดกลัว และขาดความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น
ประชาชน ในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน จึงควรมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ ทุกระดับของ การ
ดําเนินกิจกรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
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2.2 แนวคิดทฤษฎีทางอาชญวิทยาและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2.2.1 ทฤษฎีทางนิเวศน์วิทยา (social ecology theroies of crime) เชื่อว่าวิถีทางในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ทั้ ง หลายมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มโดยรอบ การศึ ก ษาปั ญ หา
อาชญากรรมตามแนวคิดเชิงนิเวศน์มุ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพื้นที่ที่มีความเป็นไปทางสังคม
ในแง่สถานที่หรือแหล่งอาชญากรรมที่อยู่อาศัยของอาชญากร หรือ อิทธิพลของพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการ
กระทําผิด ในทํานองเดียวกัน พื้นที่ก็มีอิทธิพลสําคัญต่อการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชนด้วยการมีส่วานร่วมของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยในชุมชน ประชาชนควรได้รับการกระตุ้นให้ตระหนัก
ถึงความสําคัญ และผลกระทบของปัญหาความมั่นคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินต่อตนเองและบุคคล
ในชุมชน โดยยึดหลักว่า การแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชนจะสามารถลดปัจจัย และเงื่อนไขต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดปัญหา ทําให้สามารถหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ซึ่ง สุรพจน์ พิสุทธิวงส์ (2539: 32–
33) กล่าวถึงการแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ ตามแนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 5 ด้าน คือ Community
awareness การตระหนักรู้ของชุมชนต่อปัญหาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
Community commitment การสร้างพันธะให้ชุมชนดํารงเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะแก้ปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน Community participation การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน Community organization การใช้หลักการจัดองค์กรชุมชน Inter-community network
การจัดรูปแบบเครือข่ายชุมชนภายในชุมชน
แนวคิด 5 ด้านเมีส่วนสําคัญที่ทําให้ประชาชนในชุมชนมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน อันจะทําให้เกิดองค์กรของประชาชนภายในชุมชนนั้นๆ ที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพัฒนาในทิศทางเดียวกันได้ง่าย เนื่องจากประชาชนมีความเป็นเอกภาพ
2.2.2 ทฤษฎีในกลุม่ การควบคุมอาชญากรรม (Theory of Crime Control)
นักอาชญวิทยาที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ มี Durkhcim, Reckless, Hirschi, Gottfredson,
และ Hagan แนวคิดนี้ต่างจากกลุ่มทฤษฎีอื่น ในขณะที่ทุกกลุ่มต้องการหาสาเหตุว่า “ทําไมคนจึง
ประกอบอาชญากรรม” แต่นักคิดกลุ่มนี้มุ่งไปยังคําถามที่ว่า “ทําไมคนจึงไม่ประกอบอาชญากรรม”
บนสมมุติฐานที่ว่าแรงจูงใจในการกระทําผิดมีอยู่ทั่วไป แต่ปัจจัยสําคัญที่เป็นสาเหตุของอาชญากรรม
คือ การขาดหายไปของการควบคุมทางสังคม (social control) ซึ่งหยั่งรากลงในความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในสังคมเป็นความผูกพันทางสังคม นักอาชญวิทยาในกลุ่มนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่าความผูกพันทาง
สังคมสามารถควบคุมพฤติกรรมอาชญากรได้ เช่น ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bonds
Theory) หรือเป็นการควบคุมภายใน เช่นทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-control Theory) (Cullen
& Agnew,2003:6) ทฤษฎีในกลุ่มควบคุม ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรมคือ ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bonds Theory)
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2.2.3 ทฤษฎีความผูกพันทางสังคม (Social Bonds Theory)
Travis Hirschi ศึกษาสาเหตุการกระทําผิดของเยาวชน (Causes of Delinquency,
1969) เขาเสนอว่าการคบหาสมาคมกับกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะไม่ทําให้เยาวชนมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยตรงหากเยาวชนมีความผูกพันทางสังคมที่ดี การรวมกลุ่มของเยาวชนกระทํา
ผิดที่ขาดความผูกพันเหมือนๆ กันเป็นเพราะความผูกพันทางสังคมที่ล้มเหลว สรุปคือคนที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน เนื่องจากไม่มีความผูกพันทางสังคมส่วนคนที่สามารถมีความผูกพันทางสังคมอย่างแนบแน่น
จะไม่ประกอบอาชญากรรม
องค์ ป ระกอบของความผู ก พั น ทางสั ง คมตามทฤษฎี นี้ มี อ ยู่ 4 ปั จ จั ย ด้ ว ยกั น ดั ง นี้
(Cullen & Agnew,2003:221-222)
1) Attachment to parents, peers, or school หมายถึง ความผูกพันทาง
อารมณ์ หรือความรักระหว่างบุคคล ความรักความผูกพันต่อ สถาบัน ได้แก่ ผูกพันต่อครอบครัว
โรงเรียน กลุ่มเพื่อน สถาบันศาสนา ความผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ และผูกพันต่อสังคมโดยรวม ฯลฯ
การสนใจต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่น ความผูกพันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสําคัญที่ทําให้บุคคล
มีพัฒนาการยอมรับค่านิยมและบรรทัดฐานของสังคม ทําให้เกิดสามัญสํานึกที่จะควบคุมตนเองให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานสังคมโดยประพฤติตนเป็นคนดี
2) Commitment to conventional lines of action หมายถึง พันธะ หรือ
ความรับผิดชอบของบุคคลทีจ่ ะดําเนินชีวิตตามที่สังคมยอมรับ โดยยอมรับกฎเกณฑ์ ค่านิยมทางสังคม
เช่น การศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะได้ประกอบอาชีพสุจริต เพื่อให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ซึ่งทําให้
บุคคลไม่ทําผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเสี่ยงต่อการสูญเสียความสําเร็จในชีวิต
3) Involvement in conventional activities หมายถึง การที่บุคคลได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม
4) Belief in a common value หมายถึง ความเชื่อที่บุคคลมีค่อค่านิยม และ
บรรทัดฐานของสังคม ความรู้สึกรัก และผูกผันกับบุคคลอื่นๆ และสังคม (social bonds) ของแต่ละ
บุคคล เป็นสิ่งที่ยึดโยง ควบคุมบุคคล บุคคลส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อสังคมอย่างเข้มแข็งจะไม่กระทํา
ฝ่าฝืนเงื่อนไขของสังคม ในชุมชนที่บุคคลมีความผูกพันกับสังคมมากจะเกิดอาชญากรรมน้อย ใน
ชุมชนที่บุคคลมีความผูกพันกับสังคมน้อยอาชญากรรมจะเกิดมาก ตามทฤษฎีนี้ บุคคลประกอบ
อาชญากรรม เพราะเหตุ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้คือ
1) บุคคลไม่ผูกพันต่อครอบครัว โดยครอบครัวอยู่แบบตัวใครตัวมัน
2) บุคคลไม่ผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ เช่น ชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบตัว
ใครตัวมัน ไม่มีกิจกรรมในชุมชนร่วมกัน วัดไม่สามารถเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชุมชนได้
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3)

บุคคลไม่ผูกพันต่อสังคมโดยรวม เช่น การอพยพย้ายถิ่นฐาน ทําให้ไม่รู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่อาศัยอยู่
สังคม ชุมชนจึงเป็นส่วนสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการกระทําของบุคคลในขณะเดียวกันสังคม
ชุมชนก็ได้รับผลกระทบจากการกระทําของบุคคลไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือร้าย ดังนั้น จึงต้องเข้า
มามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรมและแก้ไขผู้กระทําผิดด้วยเช่นกัน
2.2.4 ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (Social support theory)
ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในกลุ่มทฤษฎีอาชญากรรมแบบบูรณาการ(Integrated
theories of crime) ผู้นําในทฤษฎีกลุ่มนี้ ได้แก่ Elliott, Thornberry, Tittle, และ Cullen ทฤษฎี
กลุ่มนี้เกิดจากการบูรณาการองค์ประกอบของทฤษฎีอื่นๆ เข้าด้วยกัน ส่วนใหญ่เป็นทฤษฎีความกดดัน
(Strain theory – พฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดจากความกดดันในการดําเนินชีวิต ไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่
สังคมกําหนดค่านิยมไว้- Merton’ Strain Theory) ทฤษฎีการควบคุม (Control theory) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) แล้วสร้างขึ้นเป็นทฤษฎีใหม่ทอี่ ธิบายเกี่ยวกับ
อาชญากรรม ทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคม (Cullen & Agnew, 2003: 7) ซึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ กล่าวว่า
ระดับของอาชญากรรม (levels of criminal activity) จะถูกประนีประนอมโดยระดับการสนับสนุน
ของสถาบัน (level of institutional support) ซึ่งพบได้ในชุมชน โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่า การให้
ความสนับสนุนทางสังคมจะช่วยลดอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยผลของความกดดันที่มาจากเศรษฐกิจ
และสังคม ผลการวิจัยระดับชาติ ปี 1960 ถึงปี 2003 ที่ศึกษาถึงผลของการให้การสนับสนุนทาง
สังคมจากสถาบันต่างๆ ที่มีต่อการเกิดอาชญากรรม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจากประชากรทั่ว
ประเทศที่มีความหลากหลายในสังคม และใช้ข้อมูลสําคัญด้านอาชญากรรมจาก the Correlates of
Crime Archive ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิจัยต่างๆ ในเรื่องเดียวกันนี้ ที่ส่วนใหญ่ที่
กระทําในรูปแบบการวิจัยแบบตัดขวาง ( Cross-sectional designs) ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยการให้ความ
สนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญต่อความเข้าใจอาชญากรรม
(www.allacademic.com/meta/p32826_index.html)
2.3 แนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community Justice)
2.3.1 ความหมายของยุติธรรมชุมชน
David R. Karp และ Todd R. Clear (2000) กล่าวว่า ยุติธรรมชุมชน มีความหมาย
อย่างกว้างถึงการป้องกันอาชญากรรมและกิจกรรมทางด้านความยุติธรรมที่หลากหลายของหน่วยงาน
ในระบบยุติธรรมทางอาญาที่ใช้สืบกันมา ที่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน ‘กระบวนการ’
แก้ไขปัญหา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก ที่ต้องการผลลัพธ์ในระดับชุมชน
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การขยายขอบเขตของยุติธรรมชุมชน หมายรวมถึง การป้องกันอาชญากรรมในชุมชน (community
crime prevention), ตํารวจชุมชน (community policing), ชุมชนป้องกันตนเอง (community
defense), อัยการชุมชน (community prosecution), ศาลชุมชน (community courts), และ
ระบบควบคุมทางสังคมด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (restorative justice sanctioning
systems) วิธีการต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานร่วมของแนวคิดยุติธรรมชุมชนที่ได้รับการนํามาใช้ให้เหมาะ
กับชุมชนโดยเน้นการแก้ไข ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การฟื้นฟูเหยื่ออาชญากรรม การ
เสริม สร้า งความเข้ม แข็งของมาตรฐานสัง คม และการบู ร ณาการผู้ก ระทํา ผิด กลับสู่สั ง คมอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (effectively reintegrating offenders) และ ให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ของบุคคล
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้ทรงคุณวุฒิในสหรัฐอเมริกาสรุปว่า แนวคิดยุติธรรม
ชุมชนเป็นรูปแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์ (Strategic method) ในการลดและป้องกันอาชญากรรมด้วย
การเสริมสร้างการทํางานร่วมกันแบบหุ้นส่วนภายในชุมชน โดยนโยบายของรัฐตามแนวความคิด
ยุติธรรมชุมชนจะเน้นการทํางานในเชิงรุก (proactive)
และความสามารถในการแก้ปัญหา
(problem-solving) โดยมุ่งไปที่การป้องกันอาชญากรรม, ควบคุมอาชญากรรม ลดปัญหา
อาชญากรรม และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม โดยมีเป้าหมายคือการสร้าง และ
ช่วยเหลือส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งความเป็นธรรม ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน (U.S. Department of Justice, 2000)
สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษสหรัฐอเมริกา (American Probation and
Parole Association-APPA, 2009) ให้ความหมายว่า ยุติธรรมชุมชน คือยุทธวิธีในการลดและ
ป้องกันอาชญากรรมด้วยการสร้างหรือพัฒนาการทํางานร่วมกันในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนภายใน
ชุมชน นโยบายยุติธรรมชุมชนเผชิญหน้ากับอาชญากรรมด้วยการดําเนินกิจกรรมเชิงรุกในการลงมือ
แก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ควบคุม ลด และเยียวยา ความ
เสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม เพื่อเป้าหมายในการสร้างสรรค์ และบํารุงรักษาไว้ซึ่งชีวิตที่ดี มีความ
เข้มแข็ง ความปลอดภัย ความยุติธรรมในชุมชน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในชุมชน
สถาบันเมือง (Urban Institute, 2009) องค์กรวิจัยนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา ให้คํานิยามยุติธรรมว่า “ยุติธรรมชุมชน คือขบวนการมีส่วนร่วมกันของหุ้นส่วนในการ
แก้ไขปัญหามวลรวมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัยของชุมชน สนับสนุนให้
ชุมชนมีความสามารถในการดําเนินกิจกรรม และเยียวยาความเสียหายจากอาชญากรรม องค์กร
ชุมชนทุกองค์กรต้องเป็นหุ้นส่วนดําเนินงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว (an active partner) การอยู่นิ่งเฉย
(having a place at the table) ไม่ใช่ยุติธรรมชุมชน
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สํ า หรั บ ในประเทศไทย ดร.กิ ต ติ พ งษ์ กิ ต ยารั ก ษ์ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม กล่ า วว่ า
“ยุติธรรมชุมชน” เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ที่ว่าด้วยการให้ความสําคัญกับคนในชุมชนในการสร้างความ
เข้มแข็งในรูปของพลังเครือข่ายเพื่อควบคุมอาชญากรรมในชุมชน โดยการดําเนินงานของยุติธรรม
ชุมชนมีจุดเน้นเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่าย และกระตุ้นให้
ชุมชนพัฒนาศักยภาพ หรือความสามารถในการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนโดยการระดมพล และใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานคิดให้ชุมชนแก้ปัญหาของชุมชนเอง เพื่อ
นําไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือความสมานฉันท์อย่างยั่งยืนของชุมชน โดยมีภารกิจหลัก 4 ประการคือ
1.การป้องกันควบคุมอาชญากรรมและการกระทําผิด 2.การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ 3.การ
เยียวยาและเสริมพลัง และ 4.การคืนคนดีกลับสู่ชุมชน อันเป็นภารกิจสํ าคัญที่จะช่วยผลักดันให้
กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยได้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อให้ทุกคนในสังคมไทยได้มีโอกาสในการ
เข้าถึงความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคกัน (กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย
และคณะ, 2550)
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ผิดชอบดําเนินการ
อบรม และสนับสนุนเครือข่ายยุติธรรมชุมชนของประเทศไทยได้ให้ความหมายของ "เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน" ว่า หมายถึง ประชาชน กลุ่ม หรือองค์กรที่มีความสนใจและสมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสานความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนเข้ามามีสว่ น
ร่วมและมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมสร้าง
ความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ “ยุติธรรมชุมชน” หมายถึง แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่มีต่อความยุติธรรม และความมั่นคงปลอดภัยของชุมชนที่
นําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนส่วนรวม ในทางปฏิบัติหมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อความ
เป็นธรรม และการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนร่วมดําเนินการของ
สมาชิกชุมชน โดยรวมถึงองค์กรต่างๆ ในชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง
และคํ า นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการ และประโยชน์ ข องชุ ม ชนเป็ น เป้ า หมายหลั ก และชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ดําเนินการทั้งในระดับการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินโครงการ การใช้ประโยชน์ และการ
ประเมินผล
2.3.2 องค์ประกอบของยุติธรรมชุมชน
สภาวะยุติธรรมชุมชน มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ที่แสดงถึงความแตกต่างจาก
กระบวนการยุติธรรมอาญาที่เป็นทางการ คือ องค์ประกอบด้านพื้นที่ (neighborhoods) การ
แก้ปัญหา (problem solving) การกระจายอํานาจที่สามารถตรวจสอบได้ (decentralization of
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authority and accountability) การคํานึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน (community quality of
life), และการมีส่วนร่วมของประชาชน (citizen participation) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ยุติธรรมชุมชนเน้นการดําเนินงานในพื้นที่ (Community justice operates at
the neighborhood level) ขณะที่เขตพื้นที่ดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาถูก
กําหนดโดยเขตพื้นที่การปกครอง เช่น เขตจังหวัด อําเภอ แต่เขตพื้นที่ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชนเน้น
ปฏิบัติการในพื้นที่แต่ไม่ถูกจํากัดด้วยเขตพื้นที่ปกครอง โดยปฏิบัติการยุติธรรมชุมชนอาจมีพื้นที่
ดําเนินการแคบ เช่น กลุ่มบ้าน หมู่บ้าน หรือ คอนโดหลังใดหลังหนึ่ง หรืออาจมีพื้นที่ปฏิบัติการกว้าง
ออกไปขึ้นอยู่กับขอบเขตและผลกระทบของความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น
2. ยุติธรรมชุมชนเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา (Community justice is problem
solving) โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปัญหาความปลอดภัยสาธารณะ และผลที่จะ
ตามมาจากการแก้ปัญหานั้น ข้อมูลในระดับชุมชนจะถูกนํามาใช้แก้ไขปัญหาใน 3 แนวทาง ดังนี้
(1) การใช้ ข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ เป็ น การใช้ ข้ อ มู ล พื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปัญหาเร่งด่วน (Taylor & Harrell, 1996 อ้างใน Karp & Clear, 2000: 328) พื้นที่
ที่มีอาชญากรรมสูงจะได้รับการจัดลําดับเพื่อแก้ไขปัญหาก่อน รวมทั้งการได้รับการลงทุน การจัดสรร
ทรัพยากรในท้องถิ่นมากกว่า เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยากกว่า และเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนที่ต้องให้ความสําคัญก่อนพื้นที่ที่มีอาชญากรรมต่ํากว่า
(2) ความวิตกและความต้องการของชุมชน มีความสําคัญต่อการการแก้ปัญหา
หรือโครงการเพื่อชุมชน โดยสมาชิกชุมชนจะบอกเล่าปัญหาการดําเนินชีวิตในชุมชนได้ใกล้เคียงที่สุด
(3) ข้อมูลนั้นจะถูกแปลงไปสู่เป้าหมาย ที่สามารถนําไปใช้ประเมินความสําเร็จ
ของกลยุทธ์ที่ใช้ต่อกรกับอาชญากรรม โดยใช้วัดถึงความก้าวหน้าของยุติธรรมชุมชนที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ด้วยการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลเดิม (Sherman et al. 1997 อ้างใน Karp & Clear,
2000: 328)
3. ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเน้ น การกระจายอํ า นาจและการตรวจสอบได้ (Community
justice decentralizes authority and accountability) กระบวนการยุติธรรมชุมชน ไม่ติด
กฎระเบียบปฏิบัติขององค์กรแบบขั้นตอนราชการ โดยผู้ที่ทําหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
สามารถรายงานต่อกลุ่มประชาชน รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานได้โดยตรง หรือมีการติดต่อข้าม
หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงความร่วมมือและเพิ่มการร่วมปฎิบัติการและความคิดผสมข้ามกลุ่ม (crossfertilization of ideas) เช่น ปฎิบัติการส่องสว่างยามวิกาลในเมืองบอสตัน (Boston’s Operation
Nightlight) ซึ่ง เจ้าหน้าที่ตํารวจ และพนักงานคุมประพฤติจะเป็นคู่หูออกปฏิบัติการตรวจพื้นที่เพื่อ
เยี่ยมอดีตผู้กระทําผิด (ex-offenders) ที่อาศัยอยู่ในชุมชน (Corbett, Fitzgerald, and Jordan
1996)
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4. ยุติธรรมชุมชนให้ความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน (Community justice
gives priority to a community’s quality of life) ยุติธรรมชุมชน เน้นว่ากระบวนการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการกระทําผิดนั้น ไม่เพียงแต่ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของผู้กระทําผิด และผู้เสียหาย แต่ยังต้อง
เพิ่มความความแข็งแกร่งให้กับชุมชนในการปกป้องคุ้มครองตนเองให้ได้ด้วย (Bursik and Grasmick
1993) โดยให้ความสําคัญในศักยภาพชุมชนต่อการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิกของชุมชนโดยชุมชน
5. ยุติธรรมชุมชนเกี่ยวข้องกับประชาชนในกระบวนการยุติธรรม (Community
justice involves citizens in the justice process.) มีบทบาทหลากหลายสําหรับประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เช่น อาสาเข้าทํางานแบบไม่เป็นทางการ การให้ความช่วยเหลือเหยื่อ
อาชญากรรมในโครงการสงเคราะห์เหยื่ออาชญากรรม การอาสาทํางานในโครงการเตรียมการคืนสู่
ชุมชนสําหรับผู้กระทําผิด การอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม หรือ
อาสาเพื่อรับคัดเลือกเข้าทํางานในระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบบเป็นทางการ ในรูปของ
กรรมการ ฯลฯ
2.3.3 หลักการของยุติธรรมชุมชน (Principles of Community Justice)
ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ประกอบด้ ว ยหลั ก การที่ สํ า คั ญ 7 ประการ ซึ่ ง สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการ
ประเมินการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนได้ โดยหลักการดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปรัชญา
ประชาธิปไตย และกลุ่มปรัชญาแห่งความเสมอภาค ดังอธิบาย โดยสรุปจาก Community Justice:
A Conceptual Framework โดย David R. Karp และ Todd R. Clear (2000) ได้ดังนี้
1. กลุ่มหลักประชาธิปไตย (Democratic principles) ยุติธรรมชุมชนเป็น
กระบวนการที่ ผู้เสียหาย ผู้กระทําผิด ผู้ใกล้ชิดกับทั้งสองฝ่าย และชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกัน
แก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบ หรือที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการดังกล่าวจะควบคุมด้วย
กติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ และต้องรับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้น เป็นการสอนให้คนเคารพ
เสียงส่วนใหญ่ หรือเห็นความสําคัญของส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งประกอบด้วยหลักการ
ย่อย 3 ประการ คือ
(1) หลักการยอมรับบรรทัดฐานของชุมชน (Norm affirmation) สมาชิกของ
ชุมชนที่กระทําผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบของชุมชนต้องยึดมั่นต่อบรรทัดฐานของชุมชน ซึ่งไม่เพียงแต่จะ
ทําให้ชุมชนนั้น ได้รับความเคารพและความเชื่อถือจากสมาชิกในด้านการรักษาระเบียบทางคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรมของชุมชนเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเตือนให้แก่สมาชิกที่คิดจะฝ่าฝืน
กฎกติกาอีกทางหนึ่ง
(2) หลักการสมานฉันท์ (Restoration) เป็นการปฏิเสธการลงโทษที่ไม่ได้มุ่ง
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้เกิดสํานึกรับผิดชอบต่อการกระทําของตน ผู้กระทําผิดจะได้รับการทําให้เกิด
การตระหนักรู้เพื่อพร้อมจะเยียวยาชดเชยให้ผู้เสียหายและชุมชน และปรับปรุงตนเองให้กลับคืนสู่
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ชุมชนในฐานะพลเมืองดีของสังคม ตามแนวคิดที่ว่าอาชญากรรมก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งต้อง
ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ด้วยกระบวนการสมานฉันท์ยิ่งกว่าการแก้แค้นทดแทนกันอันจะทําให้เกิด
ความเจ็บปวดเสียหายมากยิ่งขึ้น (Clear 1994 อ้างใน Karp & Clear, 2000: 332)
(3) หลักความปลอดภัยของสาธารณะ (Public safety) หลักการนี้ทําให้เกิด
ความเชื่ อ มั่ น ว่ า ผู้ ก ระทํ า ผิ ด จะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ชุ ม ชนอี ก เพื่ อ ลดความหวาดกลั ว
อาชญากรรมของชุมชน คุณภาพชีวิตของชุมชนส่วนหนึ่งวัดได้จากความเชื่อมั่นในความปลอดภัยเมื่อ
อยู่ในที่สาธารณะ และการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกอื่นของชุมชนทําได้อย่างปลอดภัย เมื่อผู้กระทําผิด
คนใดคนหนึ่งถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดไม่ว่าจะลงโทษในรูปแบบใดก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของ
สมาชิกของชุมชนว่าเมื่อคนผู้นั้นกลับสู่ชุมชนในภายหน้า เขาจะเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือไม่ ดังนั้น
จึงต้องมีการสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบควบคุมทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการ
2. กลุ่มหลักความเสมอภาค (Egalitarian principles) ประกอบด้วยหลักย่อย 4
ประการที่ เ ป็ น กรอบในการจั ด การกั บ เงื่ อ นไขที่ ทํ า ให้ เ กิ ด อาชญากรรม (criminogenic
neighborhood conditionsโดยการขยายจากภูมิหลังของยุติธรรมทางอาญาไปสู่บริบทของเงื่อนไข
ทางสังคม ที่ทําให้บุคคลตกอยู่ในความเสี่ยงจากปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด การว่างงาน ความ
ล้มเหลวของโรงเรียน และปัญหาวัยรุ่นโดยเน้นมาตรการเชิงรุกที่เน้นหลักความเท่าเทียมกัน หลักการ
มีส่วนร่วมโดยไม่เลือกปฏิบัติ หลักการทํางานร่วมกันอย่างเท่าเทียม และหลักความรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ ดังนี้
(1) หลักความเท่าเทียมกัน (Equality) คือการเข้าถึงความเท่าทียมกันทาง
สังคมที่อยู่บนพื้นฐานทางศีลธรรม แม้ว่าจะมีความต่างกันในด้านเชื้อชาติและฐานะ ชุมชนที่มีปัญหา
อาชญากรรมอย่างหนักมักจะเป็นชุมชนที่ไร้ระเบียบ และขาดแคลนทรัพยากรที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
ในชุมชน ยุติธรรมชุมชนจะจัดการกับปัญหาความไม่เท่าเทียมกันโดยการสํารวจความสามารถของ
ชุมชนในการตอบสนองต่ออาชญากรรม และสํารวจสถาบันในชุมชนที่รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ
ชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนให้เกิดการระดมทรัพยากรท้องถิ่นพิ่มขึ้นด้วยตนเอง
(Bursik and Grasmick 1993)
(2) หลักการมีส่วนร่วมโดยไม่เลือกปฏิบัติ (Inclusion) สมาชิกในชุมชนทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร เป็นพลเมืองดี หรือผู้กระทําผิดต่างก็มีสถานะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเช่นกัน การเอาคนเลวออกจากชุมชนเป็นการง่ายเกินไป ซึ่งใช้ไม่ได้ผล และไม่ใช่กลยุทธ์หลักใน
การแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชุมชน เพราะผู้กระทําผิดสามารถกลับเข้ามาอยู่ในชุมชนได้อีก แต่
ยุติธรรมชุมชนเชื่อว่าสมาชิกชายขอบชุมชนยังเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชนหากพวก
เขาได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม ความท้าทายจึงอยู่ที่การหาทางให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนร่วมกันโดยไม่กีดกันเขาออกจากชุมชน
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(3) หลักการทํางานร่วมกันแบบหุ้นส่วน (mutuality) จริยธรรมขั้นพื้นฐาน
ของงานยุติธรรมชุมชน คือ การยึดมั่นในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข จริยธรรมขั้นสูงขึ้นไป คือ
การยึดมั่นในหลักการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนและกับชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ในลักษณะของการ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน และการร่วมรับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
เชิงบวก ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่ การให้ผู้กระทําผิดทํางานบริการสังคม การร่วมรณรงค์
ป้องกันอาชญากรรม การเรียนรู้ทักษะสังคม และการควบคุมและสอดส่อง การทําให้ผู้กระทําผิดเกิด
ความสํานึกรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของเขา การลดความเสี่ยงในการกระทํา
ผิดด้วยมาตรการค้นหาอาชญากรรม การลดความเสี่ยงแก่ผู้ที่อาจตกเป็นเป้าหมายอาชญากรรม เช่น
การปรับสภาพแวดล้อมที่เคยเป็นแหล่งเกิดอาชญากรรมสูงให้ยากต่อการกระทําผิด หรือ การลด
แรงจูงใจที่จะนําไปสู่การกระทําผิด
(4) หลักความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ (Stewardship) หมายถึง
การเสริม สร้ า งให้ ส มาชิ ก ในชุม ชนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบดู แ ลช่ว ยเหลือ ต่ อ สวั ส ดิ ก าร สวัส ดิภ าพของ
ส่วนรวมซึ่งไม่ใช่การมุ่งประโยชน์เฉพาะตนแต่ให้คํานึงถึงความต้องการและประโยชน์ของบุคคลอื่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของบุค คลด้ อ ยโอกาสที่ ไม่ส ามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็น หลัก การของ
ยุติธรรมชุมชนที่จะสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับของการดําเนินการอันเป็นพื้นฐานของ
ความเป็นประชาธิปไตย
(5) หลักความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะชน เป็นแนวคิดในการสร้าง
ทรัพยากรเพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชน ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ให้แพร่กระจายในหมู่
สมาชิกชุมชนด้วยการบริหารจัดการ โดยใช้ประโยชน์ชุมชน (Public good) เป็นหลัก ซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้
ในสังคมที่มีความเป็นส่วนตนสูงเพราะมีความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วน
บุคคล ดังนั้น จึงต้องบ่มเพาะหลักความรับผิดชอบนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกชุมชน
2.3.4 กลยุทธ์ยุติธรรมชุมชน (Community Justice Strategy)
สมาคมคุมประพฤติและพักการลงโทษ (American Probation and Parole
Association- APPA) สรุปว่า ยุทธวิธียุติธรรมชุมชนครอบคลุมการดําเนินการในขอบเขต ดังนี้
1. กระบวนการและวิธีการปฎิบัติการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
2. ผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชน
3. เน้นการสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยกว่ามากกว่าการดําเนินการกับผู้กระทําผิด
เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ผู้กระทําผิด
4. เน้นการทําให้บรรลุเป้าหมายความปลอดภัยสาธารณะ (public safety) ภายใน
ขอบเขตของการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

25

5.
6.

7.
8.

ให้ความสําคัญต่อสิทธิและความจําเป็นของเหยื่ออาชญากรรมและของชุมชนไว้
ในลําดับต้น
ประสานความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทํางานท่ามกลางหน่วยงาน
ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายปฏิบัติการในกระบวนการยุติธรรม ประชาชน ชุมชน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสังคม ระบบการศึกษา และความศัทธาของ
ชุมชน
เน้นความสําคัญของสาเหตุแห่งปัญหา (problems causing) เท่ากับเหตุที่เกิด
จากอาชญากรรม (caused by crime)
สนับสนุนโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัย
และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้

2.3.5 ค่านิยมหลัก (Core Values)
APPA ยังกําหนดค่านิยมหลักของยุติธรรมชุมชนไว้ ดังนี้
1) ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเสียหายซึ่งเป็นผลจาก
อาชญากรรมทีเ่ กิดขึ้นต่อผู้เสียหายและชุมชน
2) ในการป้องกันอาชญากรรมและผลร้ายที่เกิดขึ้นต้องเน้นที่การจัดการกับ
ปัญหา (addressing problems) มากกว่ากระบวนการทางคดี (processing
cases)
3) ต้องสนับสนุนการป้องกันชุมชนผ่านการดําเนินการเชิงรุก (proactive) ที่มุ่ง
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสยั ในการประกอบอาชญากรรม
2.4 การพัฒนางานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
งานคุมประพฤติในสหรัฐอเมริกาเริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1841 โดยประชาชน ชื่อว่าจอห์น
ออกัสตัส จากสถิติในปี ค.ศ. 1999 สหรัฐอเมริกามีผู้ถูกคุมความประพฤติจํานวนทั้งสิ้น 3.7 ล้านคน
ทําให้การคุมประพฤติกลายเป็นวิธีการลงโทษผู้กระทําผิดทางอาญาที่ใช้มากที่สุด และในปี ค.ศ. 2001
ปรากฏว่าร้อยละ 51 ของผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นคดีอุกฉกรรจ์ (felonies) โดย ศาสตราจารย์
จอห์น เจ ดิลูลิโอ จูเนียร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ร่วมกับสถาบันแมนแฮทตัน พบว่า เกือบทุก
1 ใน 5 ของผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในคดีอุกฉกรรจ์จะถูกศาลสั่งให้คุมความประพฤติ สิ่งนี้ทําให้
ประชาชนเกิดความไม่พอใจงานคุมประพฤติเพราะคิดว่าเป็นมาตรการที่อ่อนข้อให้แก่ผู้กระทําผิด
Michael Jacobson อดีตผู้บริหารหน่วยงานคุมประพฤติแห่งมหานครนิวยอร์ค ซึ่งเป็นศาสตราจารย์
ภาควิชาอาชญวิทยาของวิทยาลัยจอห์นเจย์ ในนิวยอร์ค ชี้ให้เห็นว่าพนักงานคุมประพฤติในนคร
นิวยอร์คมีคดีในความรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อคนถึง 240 คดี และในเมืองใหญ่บางแห่ง เช่น ลอสแอง
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เจลลิส มีปริมาณคดีเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,000 คดี ต่อเจ้าหน้าที่ 1 คนเห็นได้ชัดว่า พนักงานคุมประพฤติที่
ต้องรับผิดชอบปริมาณคดีมากมายขนาดนั้นคงไม่มีทางที่จะรู้จักผู้ถูกคุมความประพฤติทุกราย หรือ
รู้จักทุกชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ เมื่อต้องรับคดีที่มากมายเช่นนั้น พนักงานคุมประพฤติย่อมพยายามที่
จะแยกผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้เวลากับผู้ถูกคุมความประพฤติที่น่าเป็นห่วงที่สุดและอาจก่อ
อันตรายกับผู้อื่นก่อน ในขณะที่แบ่งทรัพยากรเพียงเล็กน้อยให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เหลืออีก
จํานวนมาก นั่นหมายความว่า อย่างดีที่สุดผู้ถูกคุมความประพฤติจํานวนหนึ่งอาจได้รับการสนับสนุน
และการส่งต่อที่จําเป็น (necessary referals) เพื่อให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น
ในขณะที่ผู้ถูกคุมความประพฤติส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนโดยปราศจากการดูแลควบคุมและ
สอดส่องอย่างแท้จริง แม้จะมีปริมาณคดีที่มากก็ไม่ได้หมายความว่างบประมาณที่กรมคุมประพฤติ
ได้รับจะมากขึ้น แต่เมื่อคํานึงถึงเม็ดเงินจํานวนมหาศาลที่ต้องจ่ายให้กับเรือนจําในแต่ละปีแล้วจึงทําให้
กรมคุมประพฤติถูกบังคับให้เป็นองค์กรที่ต้องดําเนินกิจการบนความคิดสร้างสรรค์เพราะต้องรองรับ
ปริมาณงานมากภายใต้งบประมาณที่จํากัด
ในนครนิวยอร์ค มีผู้ถูกคุมความประพฤติราว 90,000 คน ในกลุ่มเสี่ยงต่ํา จะรายงานตัว
ผ่านเครื่องรับรายงานตัวด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ (kiosks) Jacobson กล่าวว่า “เนื่องจาก
งบประมาณที่จัดสรรให้กับงานคุมประพฤติมีไม่มาก คุณจําเป็นต้องเลือก” “เราตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นที่
กลุ่มผู้กระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง (high risk offenders) และใช้มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มงวด
(intensive probation) กับกลุ่มนี้ แต่นั่นหมายความว่าคนอีกหลายหมื่นคน ซึ่งเราจําแนกว่าเป็นกลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงต่ํากว่า ต้องไปรายงานตัวกับเครื่องฯ คงไม่มีใครจะบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดี”และแม้ว่าเมื่อ
พวกเขาได้ ส่ ง ต่ อ ลู ก ค้ า ไปยั งหน่ ว ยสนั บ สนุ น เช่น ศู น ย์ บํา บั ด ฟื้ น ฟูผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ศู นย์ ฝึ ก อาชี พ
พนักงานคุมประพฤติส่วนใหญ่ยังไม่มีเวลาเหลือเพียงพอ ยังขาดการฝึกฝน และยังขาดทรัพยากรใน
การติดตามประเมินผล ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าโปรแกรมบําบัดฟื้นฟูยาเสพติดแล้วจะเลิกติดยาได้
เด็ดขาดหรือ? หากพวกเขาเข้ารับการฝึกอาชีพแล้วจะมีงานทําแน่นอนใช่หรือไม่? ที่สําคัญกว่านั้น
หากพวกเขาปฏิบัติตามคําสั่งศาลแล้วจะทําให้พวกเขาไม่ทําผิดกฎหมายอีกหรือไม่? คําถามเหล่านี้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับความวิตกของสังคมในเรื่องความปลอดภัย (public safety) แต่กรมคุมประพฤติ
น้อยแห่งจะมีทรัพยากรเพียงพอ หรือว่างพอที่จะตอบคําถามเหล่านี้หรือไม่ ว่าการคุ้มครองสังคม
(Protecting the Public) โดยการคุมประพฤติ “ไม่เด็ดขาดพอที่จะแก้ปัญหาอาชญากรรม” (soft
on crime) จริงหรือ เมื่อประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมความประพฤติในระยะเวลาที่กําหนดได้ และในแต่ละปีผู้ถูกคุมความประพฤติหลาย
แสนคนไม่มารายงานตัว ที่แย่กว่านั้นคือ ประมาณสองในสามของผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมดถูกจับ
ใหม่ เนื่องจากก่อคดีซ้ํา ในณะที่ ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1999 มีผู้ถูกคุมความประพฤติทั้งหมด 3.7 ล้าน
คน มากกว่าจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจําซึ่งมีประมาณ 1.8 ล้านคน ถือว่ามากกว่าสองเท่า และการ
จํานวนผู้ถูกคุมความประพฤติก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
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โดยสอดคล้องกับ Michael Jacobson ผู้บริหารงานยุติธรรมต่างก็ยอมรับว่าความไม่พึง
พอใจของสังคมมีเหตุผลเมื่อพนักงานคุมประพฤติต้องเผชิญกับปริมาณคดี (case load) ที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งยากที่จะคงคุณภาพงาน จึงทําให้อัตราการกระทําผิดซ้ํา (recidivism rates) เพิ่มขึ้น
และส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของประชาชน ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการยุ ติ ธ รรม และงาน
คุมประพฤติลดลง หน่วยงานคุมประพฤติทั่วประเทศต่างพยายามที่จะคิดค้นวิธีการ หรือนวัตกรรม
เช่น วิธีการลงโทษระดับกลาง (intermediate sanction) การคุมประพฤติแบบเข้มข้น (intensive
probation) การควบคุมในชุมชนโดยระบบอิเลคทรอนิค (electronic monitoring) เป็นต้น
นอกจากนั้น ยังมีการทบทวนความรับผิดชอบใหม่ ตั้งแต่เรื่องลักษณะงานที่ควรจะเป็นของพนักงาน
คุมประพฤติ และการปรับโครงสร้างของหน่วยงานไปจนถึงเรื่องการทบทวนหลักการพื้นฐานที่แท้จริง
ของการควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
วิธีหนึ่งที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้เริ่มใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ คือการย่อส่วนองค์กร
ลง ระบบศาลที่เคยใหญ่โตและขึ้นกับส่วนกลางก็ได้เริ่มก่อตั้งศาลชุมชนเล็กๆ ที่อาศัยความร่วมมือของ
เพื่อนบ้าน โดยเน้นที่จะแก้ปัญหาการกระทําผิดลหุโทษ เช่น โสเภณี การดื่มในที่สาธารณะ ซึ่งกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน พนักงานอัยการซึ่งเคยทํางานเฉพาะในห้องพิจารณาคดีก็ได้ลงมาเปิด
สํานักงานในชุมชนเพื่อทํางานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องความ
ปลอดภัยในชุมชน เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ทํางานใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นและได้จัดโครงการใหม่ๆ ที่
เป็นมากกว่าแค่การแก้ปัญหาอาชญากรรม (solving crime) แต่เป็นการป้องกัน (prevention)
ก่อนที่ปัญหาจะเกิด และหน่วยงานคุมประพฤติก็ได้ทําทุกอย่างที่กล่าวข้างต้น คือ การเปิดสํานักงาน
ในชุ ม ชน การให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม และเน้ น งานในเชิ ง ป้ อ งกั น ดั ง นั้ น “ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน”
(community justice) จึงได้กลับมาเป็นความหวังที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้ น ด้ ว ยการรื้ อ ฟื้ น คื น ความเชื่ อ มโยงระหว่า งหน่ ว ยงานกระบวนการยุ ติ ธ รรมและชุ ม ชน และมุ่ ง
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดของประชาชนว่าอาชญากรรม ไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องดําเนินการโดยภาครัฐเท่านั้นแต่
เป็นปัญหาของชุมชนที่ชุมชนต้องร่วมกันแก้ไข (จอห์น เจ ดิลูลิโอ จูเนียร์ อ้างแล้ว)
การให้พนักงานคุมประพฤติมีที่ตั้งสํานักงานในชุมชน ซึ่งจะทําให้พวกเขาสามารถพบปะ
คนในชุมชนนั้นอย่างสม่ําเสมอ เพื่อจะได้พูดคุยเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องปัญหาอาชญากรรมของ
ชุมชน พร้อมทั้งเสนอความคิดในการคืนคนดีสู่ชุมชน (reintegration into community) โดยการ
เป็นหุ้นส่วน (partnering) กับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ขึ้นสําหรับการส่งต่อ (referral network) ผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
ได้ โดยการอาศัยความร่วมมือของชุม ชน รวมถึงญาติ เพื่ อนบ้าน และนายจ้างของผู้ถูกคุ มความ
ประพฤติในการติดตาม (monitor) และควบคุม (control) ความประพฤติของพวกเขา และ โดยการ
ให้สมาชิกในชุมชนมีบทบาทอย่างแท้จริงในการควบคุมดูแล (supervising) และทํางานร่วมกับผู้ถูกคุม
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ความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจําเป็นต้องรู้จักชุมชนที่ตนทํางานด้วย รวมถึงรู้จักคนที่อาศัยใน
ชุมชนนั้นเป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่สามารถแก้ปัญหาและร่วมมือกันสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชนขึ้นมาได้ พนักงานคุมประพฤติซึ่งลงพื้นที่ทํางานกับชุมชนจะทราบได้ในทันทีเมื่อชุมชนใดรู้สึกไม่
ปลอดภัย และปัญ หาใดของชุมชนควรได้ รับการแก้ไขเป็นอั นดับแรก เมื่อคนอาศัยในชุ มชนด้วย
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดการให้ผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ห่างจากพื้นที่
นั้นและไม่สร้างปัญหา เช่น หากชุมชนมีปัญหาเรื่องขยะ พนักงานคุมประพฤติก็อาจนําผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเข้าไปทํางานบริการสังคม จัดการทําความสะอาดพื้นที่บริเวณนั้นได้ ชุมชนก็จะได้ประโยชน์
จากสัมพันธภาพเหล่านี้ในด้านต่างๆ ที่สําคัญที่สุด คือความกังวลของชุมชนจะสามารถนํามาพัฒนา
เป็นยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานคุมประพฤติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้มากขึ้น และช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การสนับสนุน
ชุมชนให้มีบทบาทเชิงรุกในการร่วมคืนคนดีสู่สังคม (an active role in the reintegration of
offenders) ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ศาลกําหนด อีกทั้งเป็นการให้โอกาสพวกเขาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งและกลับตัวเป็นคนดีของ
สังคม ด้วยวิธีการนี้ ความปลอดภัยของสังคมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดก็จะสามารถเกิดขึ้นได้
พร้อมกัน (Michael Jacobson อ้างแล้ว)
กรณีศึกษาสํานักงานคุมประพฤติ หรือสํานักงานยุติธรรมชุมชน
Robin Campbell and Robert Victor Wolf (2001) ได้นําเสนอความพยายามในการ
ปฏิรูปงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่แตกต่างกัน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการคุมประพฤติลาดตระเวน ( Beat Supervision) ในเขตมาริโคปา
(Maricopa county) มลรัฐอริโซนา เริ่มดําเนินการ ในปี ค.ศ.1996 โดยหน่วยงานคุมประพฤติมาริโค
ปา ซึ่งดูแลผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ได้ก่อตั้งสํานักงานทดลอง กระจายตัวในเมืองฟีนิกซ์ พื้นที่โคโรนา
โด ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ราว 250 คน จากจํานวนประชากร 10,000 คน ซึ่งเหมาะต่อ
การดําเนินโครงการทดลอง “Beat Supervision” ซึ่งได้รูปแบบแนวความคิดมาจากตํารวจ
ลาดตระเวนพื้นที่ในชุมชน พนักงานคุมประพฤติ “ลาดตระเวน” ก็จะมีสถานที่ทํางานอยู่ในชุมชนและ
ได้รับมอบหมายคดี ในพื้นที่โดยรอบนั้น
ในการเข้าสู่ชุมชน สํานักงานประพฤติ ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ สมาคมเพื่อนบ้านโคโรนา
โดใหญ่ (the Greater Coronado Neighborhood Association-GCNA) องค์กรในชุมชน ที่มี
บทบาทการทํางานเชิงรุก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรมในการจัดโครงการต่อต้านแก๊งค์
อันธพาล (anti-gang initiative) แม้ในช่วงแรกชุนชน และ GCNA จะรู้สึกหวาดกลัวว่าการเปิด
สํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ จะทําให้เกิดอันตรายกับชุมชนจากการดึงเอาผู้กระทําผิดจากทั่วทุกทิศ
ของ Coronado เข้ามา แต่ไม่นานหลังจากพนักงานคุมประพฤติได้ย้ายเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งสมาคมฯ
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จัดหาให้ พนักงานคุมประพฤติ ก็ได้มีโอกาสพิสูจน์ความสามารถว่าแท้จริงแล้วพวกเขาจะสามารถทํา
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ เมื่อนําผู้ถูกคุมความประพฤติราว 40 คน เข้าซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความ
เสียหายจากพายุจนดูดีกว่าเดิม สิ่งที่พนักงานคุมประพฤติกําลังทําอยู่ในชุมชนก็คือการสร้างชุมชนใน
ภาพรวมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการมีส่วนสร้างชุมชนของผู้ถูกคุมความประพฤติจะช่วยสร้างความ
ผูกพันระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติกับชุมชนขึ้นซึ่งจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมโดยผู้ถูกคุมความ
ประพฤติแล้ว การที่ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นจะเอื้อต่อการลดการก่ออาชญากรรมในชุมชน โดย
วิธีนี้พนักงานคุมประพฤติได้ทําในสิ่งที่มากกว่าการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างใกล้ชิด แต่ยัง
พยายามทํางานเพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชนทุกที่เท่าทีท่ ําได้
หลังจากนั้น 4 ปี สมาชิกของชุมชน Coronado ทราบว่าพนักงานคุมประพฤติเข้ามาอยู่
ตรงนั้นก็เพื่อช่วยเหลือพวกเขา เช่น เมื่อตํารวจจราจรได้ขอความร่วมมือกับพนักงานคุมประพฤติใน
การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ก็ได้มีการรวมกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติมากที่สุดเท่าที่ทําได้มาร่วมในการ
รณรงค์ และทําให้การรณรงค์ครั้งนั้นประสบความสําเร็จด้วยดี การทํางานบริการสังคมได้เปลี่ยน
ภาพลักษณ์ของผู้ถูกคุมความประพฤติในสายตาของคนในพื้นที่ ทั้งยังทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเสียงสะท้อนด้านบวกจากชุมชนของตน แน่นอนว่า พนักงานคุมประพฤติที่
ลงมาทํางานร่วมกับชุมชนย่อมได้เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติมากขึ้น ได้จากการสังเกตอย่าง
ใกล้ชิด และการพบปะกับครอบครัวและชุมชน การได้คลุกคลีกับชุมชน และรูค้ วามเป็นไปที่เกิดขึ้น
ช่วยให้สามารถเข้าไประงับเหตุร้ายได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามกลายเป็นอาชญากรรมครั้งใหม่ โครงการ
นี้ช่วยให้พนักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการควบคุมและสอดส่อง (supervision) ได้เข้มข้นขึ้น
และคืนคนดีสสู่ ังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยทําให้ชุมชนเข้าใจได้ว่าพนักงานคุมประพฤติ
คือส่วนหนึ่งของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อประโยชน์ของชุมชน
จากการประเมินของ Maricopa County พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติของ Coronado
ที่ศาลมีคําสั่งให้ทํางานบริการสังคมมี ร้อยละ 71 ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบทํา
ตามเงื่อนไขเพียงร้อยละ 28 และร้อยละ 70 ของผู้กระทําผิดในโครงการได้ชดใช้เยียวยา รวมทั้งจ่าย
ค่าชดเชยให้ผู้เสียหาย ในขณะที่กลุ่มเปรียบเทียบมีเพียงร้อยละ 44 ที่มกี ารเยียวยาให้ผู้เสียหาย
2. โครงการปฏิบัติการส่องสว่างยามวิกาล หรือ Boston: Operation Night Light
(1992) เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสท เป็นเมืองที่มีอาชญากรรมรุนแรงบ่อยครั้ง รวมถึงการปะทะกัน
ของแก๊งค์วัยรุ่น ผู้ถกู คุมความประพฤติในพื้นที่นี้เป็นผู้กระทําผิดในคดีร้ายแรง ถึง 20% ในจํานวนผู้
ถูกคุมความประพฤติคดีฆ่าคนตายเป็นผู้กระทําผิดที่เป็นผูใ้ หญ่ 98 คน เป็นเยาวชน 16 คน ผู้บริหาร
สํานักงานคุมประพฤติรับว่า “ทุกอย่างบนถนนอยู่เหนือการควบคุม” และไม่สามารถบังคับให้มีการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความร่วมมือของตํารวจ
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ด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงเกิดโครงการ Boston: Operation Night Light จากการ
ริเริ่มของ Bill Stewart และ Rick Skinner พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับ Bob Merner นักสืบจาก
หน่วยปราบปรามแก๊งค์วัยรุ่น ที่พยายามจะหาวิธีหยุดความรุนแรงนี้ Steward และ Skinner เชื่อว่า
ทางหนึ่งที่พวกเขาจะทําได้คือการทําให้มั่นใจได้ว่าผู้ถูกคุมความประพฤติจะปฏิบัติตามเงื่อนไขศาล
เช่น ห้ามออกนอกบ้านตามเวลาที่ศาลกําหนด (curfews) อย่างน้อยก็สามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง
โดยปกติ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ มี อํา นาจในการจับ กุม ผู้ฝ่ าฝื น เงื่อ นไขการคุ ม ความประพฤติ แต่
ส่วนใหญ่จะขอความร่วมมือจากตํารวจในการจับกุมทําให้เกิดแนวทางใหม่ในการควบคุมและสอดส่อง
ผู้กระทําผิดในชุมชน
ปฏิบัติการ“Operation Night Light” เป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง
กรมตํารวจบอสตัน และสํานักงานงานคุมประพฤติแมสซาชูเสท (Office of the Commissioner of
Probation for Massachusetts ข้อดีที่เห็นได้ชัดที่สุดของความร่วมมือนี้คือการที่พนักงาน
คุมประพฤติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติได้มากขึ้น ซึ่ง
ช่วยให้ได้สัญญาณล่วงหน้าว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกําลังออกนอกทาง และสามารถดําเนินการส่งต่อ
ที่เหมาะสมและว่องไวไปยังหน่วยสนับสนุนอื่น ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน
เพราะพวกเขาจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่แม่นยํากว่าในการทํางานเมื่อต้องดําเนินมาตรการป้องกันหรือ
สอบสวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ดี มาตรการที่เข้มงวดในการจัดการกับอาชญากรรม อย่างเดียวไม่เพียงพอ
ต้องมีการเสนอทางเลือกอื่นควบคู่ด้วย ซึ่ง “Operation Night Light” ได้หันไปพึ่งพาชุมชนในเรื่องนี้
จึงเกิดความร่วมมือระหว่างสหพันธ์โบสถ์ องค์กรเพื่อสังคมที่ทํางานช่วยเหลือเยาวชนที่ต้องคดี และ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายขึ้น โดยเริ่มแรก ความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่น เพราะองค์กรเพื่อสังคมมอง
ว่ า อี ก ฝ่ า ยเป็ น ตํ า รวจ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในขณะที่ ฝ่ า ยเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ มองว่ า อี ก ฝ่ า ยเราเป็ น ทนาย
ผู้ช่วยเหลือเด็กที่กระทําผิด แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีความเข้าใจร่วมกันว่าแท้จริงทุกฝ่ายคือพันธมิตร
ปัจจุบันโครงการนี้ได้ทํางานร่วมกันที่จะช่วยให้เด็กได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยผู้แทนองค์กร
เพื่อสังคมกล่าวว่า “ปัจจุบันได้มีการทํางานเป็นทีมร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่อีก 2
คนได้เข้าไปในชีวิตของพวกเขา”
โครงการ Operation Night Light ซึ่งต่อมาได้ขยายมาใช้ในงานคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่
และเยาวชน ได้ทําให้พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติพัฒนาดีขึ้น พนักงานคุมประพฤติลดภาระ
งานลง มีสถิติชี้ให้เห็นว่าอาชญากรรมในพื้นที่ที่ลดลงอย่างมาก จากการรับแจ้งเหตุประมาณ 12,000
– 15,000 ราย เหลือเพียง 8,636 ราย อย่างไรก็ตาม Operation Night Light เพียงลําพังอาจไม่
สามารถอ้างได้ว่านี่คือผลจากการดําเนินโครงการเนื่องจากนี่ไม่ใช่โครงการในการป้องกันอาชญากรรม
เพียงโครงการเดียวที่ดําเนินการในพื้นที่ในช่วงเวลานั้น
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ความท้าทายสําคัญประการหนึ่งของ Operation Night Light คือการเอาชนะความไม่
ไว้วางใจซึ่งกันและกันของตํารวจและพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งคุ้นเคยกับการแยกกันทํางานและมี
แนวโน้มที่จะมี “ถิ่น” ของตน แต่ก็สามารถพัฒนาการทํางานร่วมกันได้ ปฏิบัติการนี้ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี และแรงจูงใจ (incentives) ในรูปแบบต่างๆ สําหรับเจ้าหน้าที่ในการทํางานช่วง
กลางคืนและวันหยุดสุดสัปดาห์ได้มีการกําหนดไว้ในข้อสัญญา และเกือบร้อยละ 45 ของเจ้าหน้าที่
ทั้งหมดได้ตกลงเข้าร่วมโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ได้หยั่งรากและกลายเป็นส่วนหนึ่งของ DNA
ขององค์กรในปัจจุบันแล้ว
3.

โครงการรัฐเวอร์มอนท์ มหาชนตั้งต้นใหม่ ( Vermont: Starting with the

Public)
ช่วงปี ค.ศ.1984–1994 จํานวนผู้ต้องขังในมลรัฐเวอร์มอนท์เพิ่มมากขึน้ ถึง 133% แต่ใน
ขณะเดียวกัน เรือนจํามีพื้นที่คุมขังเพิ่มขึ้นเพียง 79% และต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการสร้าง
เรือนจําเพิ่มขึ้น จึงมีการขอความเห็นจากภาคประชาชน และพบว่า 75% เห็นว่าควรมีการปฏิรูป
กรมราชทัณฑ์ (Vermont’s Department of Correction) ทั้งระบบ โดยประชาชนต้องการเห็น
ระบบที่สามารถให้ในสิ่งที่เขาต้องการ อาทิ ความปลอดภัยจากการไม่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง การ
เห็นผู้กระทําผิดในคดีที่ไม่เกีย่ วกับความรุนแรงออกมาแสดงความรับผิดชอบ (accountability) มี
ทางเลือกที่ยอมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น และเห็นด้วยกับหลักการจัดตั้ง
คณะกรรมการเยียวยาผู้เสียหาย (reparative board) ถึง 92% รัฐจึงรื้อโครงสร้างระบบคดีทั้งหมด
ภายใต้นโยบายใหม่นี้ ผู้กระทําผิดที่ก่อคดีไม่รุนแรง ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ํา เช่น พวกขโมยของในร้านค้า
(shoplifters) พวกที่ชอบขีดเขียนในที่สาธารณะ (vandals) ผู้ปลอมแปลงเช็ค (check forgers) จะมี
โอกาสเลือกที่จะเข้าประชุมร่วมกับ reparative board ในโปรแกรม Reparative Probation
Program –โดยคณะกรรมการนี้คือกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนที่ทําหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามคําสั่ง
คุมประพฤติ (probation sentence) ในช่วง 90 วัน ทีผ่ ู้กระทําผิดต้องปฏิบัติตามสัญญาที่จะชดเชย
ความเสียหายแทนการเข้าสูก่ ระบวนการคุมประพฤติปกติ หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามที่ตกลงก็จะต้อง
กลับสู่มาตรการคุมประพฤติปกติ ซึ่งสําหรับใน Vermont แล้วอาจค่อนข้างหนัก โดยในบางคดี
ผู้กระทําผิดอาจถูกคุมประพฤติไปตลอดชีวิต
โดยทั่วไป Reparative boards จะประกอบด้วยสมาชิก 3-6 คนในแต่ละ session และ
จะมีการนัดประชุมทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ หลักการคือผู้กระทําผิดได้ก่อความเสียหายขึ้นจึง
ต้องชดใช้ และไม่ใช่เพียงการชดใช้ในรูปตัวเงิน แต่โดยการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้กลับมาดีดังเดิม
เช่น กรณีที่หญิงวัย 24 ปีที่ขโมยเช็คมูลค่า 800 เหรียญ คณะกรรมการให้เธอได้เขียนจดหมายขอโทษ
ผู้เสียหายและเนื่องจากเธอไม่มีงานทํา ไม่มีเงิน คณะกรรมการจึงให้เธอทํางานพิเศษในชุมชนเพื่อ
ชดใช้เงินจํานวนนั้น แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าผู้เสียหายยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเป็นการเน้น
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ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง อีกกรณี คือคดีชายหนุ่มคนหนึ่ง ขับรถชนถังขยะกระเด็นไปถูกถังแก๊สขนาด
ใหญ่ ทําให้ เกิ ดระเบิ ดเป็นวงกว้าง นอกจากเขาต้องเสียค่ าปรั บเป็ นจํานวนมากแล้ว ยั งมี ผลของ
ข้อตกลงกับคณะกรรมการเยียวยา คือ ชายผู้นั้นต้องศึกษาและเขียนถึงประสบการณ์ ความรู้สึก
รวมถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานของตํารวจในการดําเนินการกรณีเมาแล้วขับ และการทํางาน
ของตํารวจดับเพลิงในเหตุการณ์ฉุกเฉินลักษณะเดียวกับที่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเข้าใจผลกระทบของการ
กระทําผิด และต้องเขียนจดหมายขอโทษไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ต้องเสี่ยงภัยจาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ รวมถึงประชาชนที่ต้องอพยพย้ายจากบ้านพักอาศัยขณะที่มีการเคลียร์พื้นที่ และเพื่อ
เป็นการเยียวยาผู้เสียหายเขาต้องทํางานบริการสังคมเป็นนักออกแบบภายนอกอาคาร และเป็นช่าง
หิน โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง และสถานที่สําคัญให้สวยงาม สําหรับ
การป้องกันไม่ให้กระทําผิดซ้ําอีก เขาตกลงเข้าบําบัดการติดสุรา และตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
สม่ําเสมอตามที่กําหนด ปัจจุบัน คณะกรรมการเยียวยาผู้เสียหายมีคดีในความดูแลมากกว่าพนักงาน
คุมประพฤติถึงร้อยละ 30 โดยมีอาสาสมัครเกินกว่า 350 คนในรูปของคณะกรรมการฯ กว่า 50 คณะ
ทั่วทั้งรัฐ และมีหลายเมืองที่เรียกร้องให้มีคณะกรรมการฯ เช่นเดียวกันนี้ ในเมืองนั้นๆ
การจัดตั้ง Reparative Boards ทําให้งานของพนักงานคุมประพฤติเปลี่ยนไปเช่นกัน
โดยนอกจากจะทําหน้าที่ควบคุมและสอดส่อง (supervision) ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ไม่ได้เข้า
โปรแกรม Reparative Probation แล้ว ยังต้องสนับสนุนการทํางานของ reparative boards หลาย
ด้าน เช่น สร้างเครือข่ายการส่งต่อ (referral network) สําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ และ
ประสานงานร่วมกับชุมชนเพื่อค้นหาผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกับ reparative boards โดยหลักการ
เนื่องจากผู้กระทําผิดในกลุ่มเสี่ยงต่ําที่คณะกรรมการดูแลมีจํานวนมาก พนักงานคุมประพฤติจึงควรมี
เวลาเหลือมากขึ้นที่จะมุ่งไปที่คดีของกลุ่มเสี่ยงสูง (high-risk cases) ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีอุกฉกรรจ์หรือ
คดีที่มีความรุนแรง (felony or violent offenders) แต่นั่นยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่ reparative boards
ช่วยแบ่งเบาภาระงานของพนักงานคุมประพฤติไปแล้ว แต่ปริมาณคดี (caseload) ของพนักงาน
คุมประพฤติก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากมีความนิยมในมาตรการคุมประพฤติเพิ่มขึ้น
ปริมาณคดีของเจ้าหน้าที่จึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า คือราว 200 คดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่พนักงาน
คุมประพฤติยังคงหนักใจกับภาระปริมาณคดี แต่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งพอใจที่ได้หันมาทํางานร่วมกับ
ชุมชนและผู้เสียหายมากยิ่งขึ้น การวัดผลโครงการในเวอร์มอนท์ ใช้วิธีสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด ปรากฏว่าความพึงพอใจของประชนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
4. โครงการสร้างใหม่เคาน์ตี้เดชูท
(Deschutes County: Reinventing a Department)
เคาน์ตี้เดชูท (Deschutes County) มลรัฐออริกอน (Oregon) ได้บูรณาการงาน
คุมประพฤติโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนเข้ากับระบบศาลรูปแบบใหม่ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
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ก้าวกระโดดที่เน้นหลักการยุติธรรมสมานฉันท์ (restorative justice) ซึ่งเป็นนโยบายเชิงป้องกัน โดย
Deschutes County ได้รับทุนจาก สถาบันแก้ไขผู้กระทําผิดแห่งชาติ เพื่อดําเนินโครงการยุติธรรม
ชุมชนนําร่อง และรัฐได้ออกกฎหมายใหม่บงั คับให้ county ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานคุมประพฤติผู้ใหญ่
ในขณะที่งานคุมประพฤติเยาวชนได้มีการปฏิรูปไปแล้ว โดยพนักงานคุมประพฤติจะถูกแบ่งออกเป็น
3 ทีม คือ
1) Accountability Team ทําหน้าที่ในการติดต่อ ดูแล แก้ไขผู้กระทําผิด
และประสานงานกับศาล
2) Community Outreach Team ลงพื้นที่ทํางานร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
โครงการต่างๆ สําหรับทั้งผู้ถกู คุมความประพฤติเองและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
3) Restoration Team ทําหน้าที่ดําเนินการไกล่เกลี่ยแทนศาลในคดี
ความผิดเล็กน้อยและพยายามที่จะทําให้ผู้กระทําผิดได้ชดใช้ความเสียหาย
ต่อผู้เสียหายจากความผิดที่เขาได้ทําลงไป
ภายใต้รูปแบบ (model) ใหม่นี้ ทําให้ขอบเขตความรับผิดชอบเดิมๆ ของพนักงาน
คุมประพฤติได้เปลี่ยนไป ทั้ง “พนักงานคุมประพฤติ” probation officer ยังได้เปลี่ยนชื่อไปเป็น
“พนักงานยุติธรรมชุมชน” community justice officer และหันมาบูรณาการงานชุมชนร่วมกับงาน
คุมประพฤติเด็กและเยาวชน ที่ทํางานเพื่อแก้ปัญหาชุมชน และงานคุมประพฤติกลายเป็นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือของพวกเขาเท่านั้น (probation was but one of their tools) งานคุมประพฤติชุมชน
(community-based probation) ได้ถูกนํามาบูรณาการสู่ระบบใหม่ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น
Restorative Team ซึ่งทําหน้าที่ร่างข้อตกลงระหว่างผู้กระทําผิดและผู้เสียหายโดยมีจุดประสงค์ให้
ผู้กระทําผิดได้รับผิดชอบต่อการกระทําของเขา อาจจะโดยการทํางานให้กับผู้เสียหายจนกระทั่งได้
มูลค่าตามที่เกิดความเสียหายนั้น หรือ ผู้ถูกคุมความประพฤติอาจจะได้รับมอบหมายให้ทํางานบริการ
สังคมที่เป็นโครงการที่ร่วมพัฒนากับ Community Outreach Team และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น
(local stakeholders) ลักษณะงานบริการสังคม อาทิ การช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวของผู้ที่มี
รายได้ต่ํา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการชดใช้ (pay back) ให้กับชุมชน รวมทั้งให้ผู้กระทําผิดได้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจ บางกรณี ผู้กระทําผิดอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรแกรมก้าวใหม่ (Fresh Start) ซึ่งพวก
เขาจะสามารถได้รับค่าจ้างขั้นต่ําจนกระทั่งพวกเขามีเงินพอที่จะจ่ายคืนให้กับผู้เสียหาย การป้องกัน
อาชญากรรม (crime prevention) จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่เราสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําผิดเข้ากับ
ชุมชนได้ ยิ่งผู้กระทําผิดรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งได้ผลในเชิงป้องกันเผู้กระทํา
ผิดที่จะหันไปกระทําผิดซ้ําได้มากขึ้นเท่านั้น
ผลการดําเนินโครงการของ Deschutes County พบว่า นอกจากการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยา (reparative board) จะสูงมากอยู่ที่ร้อยละ 85 แล้ว จาก
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การติดตามผู้กระทําผิดในการทํางานบริการสังคมซึ่งเคยเป็นสิ่งน่าเบื่อสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ
กลั บพบว่า เมื่ อเขาได้ ทํางานที่มีคุณค่าในชุมชน เช่ น การสร้ างศู นย์สําหรั บเด็ กที่ถูกทารุ ณกรรม
สวนสาธารณะ ฯลฯ ผู้กระทําผิดจะไม่ขาดงาน และมักทํางานล่วงเลยช่ วงเวลาที่กําหนดให้ โดย
ผู้กระทําผิดรับว่ามีค วามรู้สึ กที่ดีมากที่ ได้ รู้ว่ากําลังได้ช่วยเหลือชุมชน ได้ชดเชยสิ่งที่ทําผิดไป ใน
ขณะเดียวกันก็รู้สึกได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งนี้ปรากฏว่าผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน
ลดลงถึงร้อยละ 27 ในช่วงเวลาสองปีนับตั้งแต่มีการดําเนินโครงการนี้ในเขตเดชูท
โดยสรุปแล้วโครงการทั้ง 4 เป็นโครงการที่ดําเนินต่อไปบนหลักการของยุติธรรมชุมชน
แต่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากบริบทที่ต่างกัน เช่น โครงการที่ทดลองทั่วทั้งรัฐเวอร์มอนท์
ให้อํานาจอาสาสมัครชุมชน (community volunteers) ในการกําหนดและควบคุมดูแลเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ โครงการในบอสตันเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและตํารวจใน
การจัดการกับความรุนแรงในหมู่แก๊งค์วัยรุ่น โครงการของเดชูทในรัฐออเรกอน ได้ปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ทั้งหมด และเน้นเรื่องการป้องกันอาชญากรรม และโครงการทดลองในมาริโคปา มลรัฐ
อริโซน่า ให้ความสําคัญกับการส่งพนักงานคุมประพฤติลงพื้นที่สอดส่องและเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความ
ประพฤติในชุมชนอย่างประจํา สม่ําเสมอ ในขณะที่โครงการทั้ง 4 แห่ง มีความแตกต่างกันอย่างมาก
แต่ก็ทํางานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือ การเพิ่มประสิทธิภาพงานคุมประพฤติ ด้วยการสร้างเครือข่าย
กับชุมชน (building connections with local communities) เน้นให้ความสําคัญกับเป้าหมายที่
กว้างขึ้น นั่นคือการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด และต่างเสาะแสวงหาหนทาง
ที่จะให้พนักงานคุมประพฤติมีทางเข้าถึงทรัพยากรที่มากขึ้น และมีปริมาณคดีที่ลดลง โครงการเหล่านี้
ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะฟื้นคืนความเชื่อมั่นในงานคุมประพฤติ ทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ในองค์กร
รวมถึงจากประชาชนด้วย
นอกจากการศึกษาของ Robin Campbell และ Robert Victor Wolf แล้วยังมี
กรณีศึกษาเกี่ยวกับสํานักงานคุมประพฤติ หรือสํานักงานยุติธรรมชุมชนอีกดังนี้
กรมคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนทอมป์คินส์เคาน์ตี้ นครนิวยอร์ค
(County Department of Probation and Community Justice, New York)
พันธกิจ (Mission): แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนเป็นรายบุคคลเพื่อลดการใช้เรือนจํา
และระบบงานศาล โดยมุ่งให้ให้ผู้กระทําผิดมีความรับผิดชอบ เสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของครอบครัว
ความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน และเยียวยาผู้เสียหาย
หลักการที่มีต่อกลุ่มผู้รับบริการ
1. การปกป้องชุมชน และความปลอดภัยของชุมชน มีความสําคัญเป็นอันดับแรกใน
การให้บริการงานด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
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2.
3.

ผู้กระทําผิดควรได้แสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและชุมชน
ทุกคนมีความเข้มแข็งและมีศกั ยภาพที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกและมี
ศักยภาพที่จะตัดสินใจที่ดีกว่าในชีวิตของพวกเขา
4. ผู้กระทําผิดสามารถเรียนรู้ทจี่ ะแสดงความรับผิดชอบในการกระทําของพวกเขา
จากการได้รับบทลงโทษตามระดับ
หลักการความเชื่อต่อเจ้าหน้าที่และองค์กร
1. เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความเป็นมืออาชีพ
(professional excellence) เพื่อตนเองและองค์กร
2. เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (honesty) สามัคคี (Integrity) และ
ทํางานในวิชาชีพโดยปราศจากอคติและการแบ่งแยกชนชั้นในทุกรูปแบบ (free
of any form of bias and discriminatory)
3. เจ้าหน้าที่จะกระตือรือร้นที่จะทําความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (cultural diversity) ต่อกลุ่มผู้รบั บริการและเจ้าหน้าที่ของเรา
4. เจ้าหน้าที่จะเป็นเจ้าพนักงาน และผู้กระตุ้นให้ผู้กระทําผิดเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเองด้วยแนวทางการคุมความประพฤติที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมายองค์กร ปี 2012 )
1. ประสบความสําเร็จในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และใช้กฎการควบคุมและสอดส่อง
ฉบับใหม่ (supervision Rule) กฎฉบับใหม่นี้กําหนดจํานวนและคุณภาพของ
การรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย ขึ้นอยู่กับความระดับความ
เสี่ยงและความต้องการ (risk&need) รวมทั้งมีการใช้เทคนิคการวางแผนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ร่วมมือกับคลินิกสุขภาพจิตแห่งมลรัฐทอมป์คินส์ ในการใช้เครื่องมือประเมิน
ความเสี่ยงในการควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดในคดีเกีย่ วกับเพศ เพื่อสร้าง
ความแม่นยําในการจําแนกผูก้ ระทําผิด
3. ศึกษาติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการนําร่องเรื่องเด็กถูกรังแกใน
โรงเรียน
4. ทํางานร่วมกับฝ่ายบริหารมลรัฐและ ในการหาที่ตั้งสํานักงานใหม่สําหรับศูนย์
ยุติธรรมชุมชน (Community Justice Center) ซึ่งจะดูแลเรื่องการรายงานตัว
ตอนกลางวัน พนักงานคุมประพฤติศาลยาเสพติด (Drug Court Probation
Officers) และโปรแกรมครอบครัวบําบัด
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สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ทราวิสเคาน์ตี้ มลรัฐเท็กซัส
(Travis County Adult Probation, Texas)
พันธกิจ: ทําให้ชุมชนปลอดภัยและเปลี่ยนชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติผู้ใหญ่ทราวิสเคาน์ตี้ กําหนดแผนยุติธรรมชุมชนประจําปี 20122013 ว่าจะทํางานร่วมกับชุมชน เพื่อให้ผู้ถกู คุมความประพฤติแต่ละคนประสบความสําเร็จในการ:
เยียวยาความเสียหายให้แก่ชมุ ชน และผู้เสียหาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และเข้า
ร่วมโปรแกรมและบริการอย่างครบถ้วนเพื่อเปลี่ยนชีวิตในทางบวก และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมี
เป้าหมายระยะยาว คือ
1. สนับสนุนให้การพิจารณาคดีของศาลเน้นการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของ
ผู้กระทําผิดมากขึ้นโดยกําหนดไว้ในคําพิพากษาซึ่งเป็นการลงโทษผู้ต้องหาใน
คดีอาญาที่มีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มโอกาสให้กบั ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่จะชดเชยความเสียหายให้กับผู้เสียหาย
ด้วยเงินหรือด้วยการทํางานบริการสังคม
3. จัดทําเกณฑ์และวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้กระทําผิดในชุมชน ที่มีต่ออัตราการกระทําผิดซ้าํ
4. จัดทําโครงการและงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนให้มาก
5. สนับสนุนโปรแกรมการปฏิบัติงานดูแลผู้กระทําผิดใน อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุ้มค่า โดยดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
สํานักงานยุติธรรมชุมชนแจคสันเคาน์ตี้
(Department of Jackson County Community Justice, Oregon)
สํานักงานยุติธรรมชุมชนแจคสันเคาน์ตี้ มลรัฐออเรกอน ดําเนินการคุมความประพฤติ
และผู้ได้รับการพักการลงโทษที่เป็นผู้ใหญ่ การคุมความประพฤติเยาวชน สถานที่กักกันและกัก
บริเวณต่างๆ (detention and residential facility) ตลอดจนดําเนินงานในศูนย์พักพิง (Transition
Center) หน่วยงานทั้งหมดนี้ได้กําหนดกรอบการทํางานร่วมกันในการจัดการกับพฤติกรรมการกระทํา
ผิดที่เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งทํางานร่วมกันในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและการชดเชยความเสียหาย
สํานักงานยุติธรรมชุมชนแจ๊คสันเคาน์ตี้ทํางานร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ รวมทั้งชุมชนเพื่อให้เกิดผล
ในเชิงบวก และลดปัญหาการกระทําผิดซ้ํา ผลการดําเนินงานของหน่วยงานประสบความสําเร็จตาม
เป้าหมายเนื่องจากการทํางานอย่างใกล้ชิดของทีมเจ้าหน้าที่ร่วมกับชุมชน องค์กรด้านการบําบัด
(treatment organization) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ (law enforcement agencies)
และด้วยโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ อาทิ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูและการควบคุมและสอดส่องผู้กระทํา
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ผิ ด ในคดี ท างเพศ การดํ า เนิ น งานด้ า นยาเสพติ ด หน่ ว ยพิ เ ศษด้ า นคดี ค วามรุ น แรงในครอบครั ว
(specialized domestic violence unit) โปรแกรมการกักขังและให้การศึกษาแก่เยาวชนในสถานที่
คุมขัง ซึ่งจะเน้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดและการรับผิดชอบต่อชุมชน ตลอดจนโปรแกรมการทํางาน
บริการสังคมทั้งสําหรับผู้ใหญ่และเยาวชน ซึ่งทํางานให้กับองค์กรกว่า 100 องค์กร ทั้งที่เป็นองค์กร
ของรัฐและองค์กรไม่แสวงหากําไร
พันธกิจ (mission) ของสํานักงานยุติธรรมชุมชนแจ๊คสันคาน์ตี้ คือ การช่วยเหลือ
ประชาชนให้ปลอดภัย โดยการควบคุมและสอดส่อง คุมความประพฤติและผู้ได้รับการพักการลงโทษ
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธภาพเพื่อปกป้องชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ได้ทําให้เกิด
ผู้เสียหายรายใหม่ หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เสียหายรายเดิมซ้ํา สนับสนุนสิทธิของผู้เสียหาย
ส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด และช่วยเหลือผู้กระทําผิดให้เปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ้นโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ทําให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม
วิสัยทัศน์ (Vision) คือการดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมและความไม่สงบ
เรียบร้อย ภายในกรอบของสังคมที่มีความเป็นอิสระ แต่ภายใต้นิติรัฐ
เป้าหมาย (Goals) เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนโดยการลดอาชญากรรม ให้ความรู้และ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และสัมพันธภาพกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย
ของชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในระบบความปลอดภัยของชุมชน คงไว้
ซึ่งทางเลือกในการลงโทษ ปฏิบัติ และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่หลากหลาย พัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบความปลอดภัยของโดยมีการประเมินผล (evaluation) ควบคู่ไปด้วย
งานคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่ (Adult Services)
สํานักงานยุติธรรมชุมชนแจ๊คสันเคาน์ตี้ มีพนักงานคุมประพฤติ 21 ตําแหน่ง ทําหน้าที่
ดูแลผู้กระทําผิดราว 1,750 คน พนักงานคุมประพฤติทุกคนจะได้เข้าฝึกที่สถาบันมาตรฐานความ
ปลอดภัยชุมชนและการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตรจากรัฐออริกอน หน้าที่ของพนักงาน
คุมประพฤติ ได้แก่ การออกเยี่ยมผู้กระทําผิดที่บ้าน ที่ทํางาน และในชุมชน รับรายงานตัว ดูแลให้
ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไข เข้าร่วมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ช่วย
ปราบปรามการก่ออาชญากรรม เป็นทรัพยากรของชุมชนและสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยการ
ประสานงานร่วมกับชุมชน ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการลงโทษที่เหมาะสม
การดําเนินงานมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานตามลักษณะคดี ซึ่งจะมีการแบ่งไปตามเขต
พื้นที่ได้แก่ หน่วยผู้กระทําผิดทางเพศ (Sex Offender Unit) หน่วยความรุนแรงในครอบครัว
(Domestic Violence Unit) ทําหน้าที่ดูแลผู้กระทําผิดที่ได้ก่อคดีความรุนแรงในครอบครัว โดย
(Reduced
ร่วมมือกับหน่วยการบําบัดและชุมชน หน่วยควบคุมและสอดส่องแบบไม่เข้มงวด
Supervision Unit) ทําหน้าที่ดูแลผู้กระทําผิดกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ํา
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งานบริการสังคม (Community Service) โปรแกรมการทํางานบริการสังคม
(Community Service Program) มีพันธกิจคือการทํางานเพื่อให้ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไข ใน
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดผลอันเป็นการชดเชยให้กับชุมชน ผู้กระทําผิดยังสามารถทํางานบริการ
สังคมแทนค่าปรับ หากศาลเห็นชอบ อีกทั้งงานบริการสังคมยังถือเป็นการลงโทษรูปแบบหนึ่งของศาล
และพนักงานคุมประพฤติ
ลักษณะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมของสํานักงานยุติธรรมชุมชน มี 2
ประการ คือ กฎระเบียบที่ผู้กระทําผิดต้องปฏิบัติ และค่าธรรมเนียมในการทํางาน
1) กฎระเบียบที่ผู้กระทําผิดต้องปฏิบัติมีดังนี้
(1) ห้ามใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ทุกชนิด (เช่น ไอโฟน ไอแพด)
(2) ผู้ทํางานบริการสังคมต้องนําอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานเอง
(3) ห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ/หรือสารเสพติดเข้ามาในบริเวณ
(4) สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ห้ามใส่กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีปก หรือรองเท้าแตะ
หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือคําสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการทํางานบริการสังคม
ผู้กระทําผิดจะไม่ได้รับชั่วโมงการทํางานในวันนั้น และจะถูกส่งตัวกลับมาให้กับพนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการต่อไป
2) ค่าธรรมเนียมในการทํางานบริการสังคม (Community Service Fees)
ผู้กระทําผิดต้ องเสียค่ าธรรมเนียมในการทํ างานบริการสังคม ซึ่ งประกอบด้วยค่ าลงทะเบียน 40
เหรียญสหรัฐ และค่าดําเนินการและติดตามผล (maintenance/monitoring fee) อีก 25 เหรียญ
สหรัฐต่อเดือน รวม 65 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,080 บาท) ผู้กระทําผิดที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ต้องมีการรายงานต่อศาล จะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก จํานวน 73 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ
2,336 บาท)
งานควบคุมและสอดส่องเยาวชน (Juvenile Community Supervision)
การคุมความประพฤติ หรือการควบคุมและสอดส่องผู้กระทําผิดในชุมชน (community
supervision or probation) คือการดําเนินการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย ชุมชน
และผู้กระทําผิด โดยเน้นถึงความปลอดภัยของชุมชน (community safety) การแสดงความ
รับผิดชอบ (accountability) และการพัฒนาความสามารถ (competency development) ของ
ผู้กระทําผิด เยาวชนจะถูกส่งเข้าโปรแกรมต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงความต้องการ และเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ เยาวชนที่ถูกกําหนดให้ใช้การควบคุมและสอดส่องในชุมชน (community
supervision) คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทําผิดอีกจึงต้องการการควบคุมดูแลในระดับที่สูงขึ้น
การควบคุมและสอดส่องในชุมชนทําให้เยาวชนเหล่านี้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนแทนที่จะต้องถูก
คุมขังในสถานที่กักกัน
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เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับมอบหมายคดีจะมีการติดตามคดีตามเขตพื้นที่ที่เยาวชน
พักอาศัย และพนักงานคุมประพฤติจะดําเนินการประเมินความเสี่ยงซ้ํา (Re-assessment of risk)
จัดทําแผนและดําเนินการตามแผน (Developing and implementing case plan) ติดตามการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาล (Monitoring court ordered conditions) ให้คําปรึกษา และประเมินผล
(Counseling, assessment and evaluations) ส่งต่อให้ทํางานบริการสังคม (Community
service referrals) ดําเนินการเมื่อมีการฝ่าฝืนคําสั่งศาล (Responding to the violations of court
order) ให้บริการแก่ผู้เสียหาย (Providing services to victims) ละให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อศาลสั่งคุมความประพฤติ เยาวชนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ โดยศาลอาจเปลี่ยน
เงื่อนไขการคุมความประพฤติได้ ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเยาวชน และระดับความเสี่ยงของ
เยาวชนที่มีต่อชุมชน หากเยาวชนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ศาลอาจลงโทษเพิ่มซึ่งรวมถึงการคุมขังใน
สถานที่กักขัง การกักบริเวณในสถานพักพิงที่กําหนด (residential facility) หรือ ส่งตัวเข้าสถาน
ฝึกอบรม (youth correctional facility) ก็ได้
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเยาวชนให้ปฏิบัติตามคําสั่งคุมความ
ประพฤติที่ศาลกําหนด ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบเมื่อเยาวชนไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไข และต้องเป็นตัวอย่างในการแสดงความรับผิดชอบเอง ทั้งที่บ้านและในชุมชน ศาล
หรือพนักงานคุมประพฤติอาจกําหนดให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการร่วมกับ
เยาวชน ซึ่งอาจรวมถึงการให้คําปรึกษา การให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง (parent training) การบําบัดและ
ตรวจวัดแอลกอฮอร์หรือสารเสพติด (alcohol/drug assessment and treatment) โดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครองจะช่วยให้เยาวชนสามารถพัฒนาพฤตินิสัยและพ้นจากการคุมประพฤติด้วยดี
ผู้ปกครองที่ไม่ให้ความร่วมมืออาจมีความผิดในฐานหมิ่นประมาทศาล
งานยุติธรรมชุมชนสําหรับเยาวชน (Juvenile Community Justice)
ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) คือการสร้างความสมดุลที่สําคัญระหว่างความ
ปลอดภัยของชุมชน (community safety) ความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด (offender
accountability) และการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ ก ระทํ า ผิ ด (offender
competency
development) สรุปได้ดังนี้
ความปลอดภัยของชุมชน (community safety) ประชาชนมีสิทธิที่จะอยู่ในชุมชนที่
เข้มแข็งและปลอดภัยจากอาชญากรรม และควรได้รับความคุ้มครองระหว่างที่เยาวชนถูกคุมความ
ประพฤติ ความปลอดภัยของชุมชนไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการแสดงความรับผิดชอบ ต่อ
ความเสี ย หาย ต่ อผู้ เสีย หายและชุ มชน และความรับ ผิ ด ชอบเช่นนั้น จะไม่ส ามารถเกิด ขึ้น ได้โ ดย
ปราศจากการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมการกระทําผิดของเยาวชน เพื่อป้องกันการก่อความ
เสียหายในอนาคต
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ความรับผิดชอบ (accountability) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิดจะเกิด
ประสิทธิภาพที่สุดเมื่อมีการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและโปรแกรมที่สามารถทําให้ผู้กระทําผิดรู้สํานึก
รับผิดชอบในพฤติกรรมการกระทําผิด และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ตนก่อขึ้นกับผู้เสียหายและ
ชุมชน ผู้กระทําผิดต้องเยียวยาความเสียหายนี้ด้วยตนเอง ด้วยวิธีที่ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบพึงพอใจ และ
ความรับผิดชอบรวมถึงการที่ผู้กระทําผิดก้าวออกมาเป็นพลเมืองที่ดี โดยชุมชนต้องมีบทบาทสําคัญใน
การช่วยเหลือและให้โอกาสในการให้พวกเขากลับคืนสู่สังคม เมื่อพวกเขาได้แสดงความรับผิดชอบต่อ
การกระทําของตนและพยายามบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
การพัฒนาความสามารถ (competency development) ผู้กระทําผิดควรออกจาก
กระบวนการยุติธรรม โดยเป็นคนดีและทําประโยชน์ต่อชุมชนได้มากกว่าตอนที่เข้ามา ดังนั้น นอกจาก
ผู้กระทําผิดจะต้องเข้ารับการบําบัด (treatment) เพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแล้ว ยังต้องได้รับ
การพั ฒ นาความสามารถ ซึ่ ง สามารถทํ า การวั ด ผลได้ ในการทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี ค วาม
รับผิดชอบ
สํานักงาน มัลท์นอมาท์ เคาน์ตี้ มลรัฐออเรกอน
(Department of Community Justice Multnomah County, OREGON)
สํานักงานยุติธรรมชุมชน มีบทบาทสําคัญในการสร้างความปลอดภัยในชุมชนและสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง โดยการทํางานเพื่อยับยั้งการหันกลับมาก่ออาชญากรรมซ้ํา ด้วยการทํางานร่วมกับ
ครอบครัวผู้กระทําผิด และชุมชน เพื่อค้นหาสาเหตุและแก้ปัญหาที่นําไปสู่การเกิดอาชญากรรม และ
ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟู ผู้ถูกคุมความประพฤติ ทั้งที่เป็นเยาวชน และผู้ใหญ่ รวมถึงผู้รับการ
พักโทษ (rehabilitation) ให้พวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
วิสัยทัศน์ สร้างความปลอดภัยในชุมชนด้วยการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก (“Community
Safety through Positive Change”)
พันธกิจ บริหารทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิ ภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชุมชน และลดการเกิดอาชญากรรม โดยการกระตุ้นให้ผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนและผู้ใหญ่มีความ
รับผิดชอบต่อการกระทําตน อย่างยุติธรรมและชอบธรรม และช่วยเหลือผู้กระทําผิดพัฒนาทักษะที่
จําเป็นเพื่อให้พวกเขาประสบความสําเร็จในอนาคต
ค่านิยม ประกอบด้วย ระบบที่เท่าเทียมและเป็นธรรม (A Just and Equitable
System) ความร่วมมือ (Collaborative Relationships) – การสร้างความปลอดภัยในชุมชนต้อง
ทํางานร่วมกับหุ้นส่วน จากทุกภาคส่วน รวมทั้งศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โรงเรียน หน่วยงาน
ด้ า นการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู และชุ ม ชน การตระหนั ก ถึ ง ความหลากหลายด้ า นวั ฒ นธรรมและเชื้ อ ชาติ
ครอบครัวที่อบอุ่น (Healthy Families) การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล (Information-based
Decision) นวตกรรม (Innovation) การลงทุนในเจ้าหน้าที่ (Envesting in Employees) ความ
นับถือ (Respect) และการให้บริการ (Stewardship)
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แผนยุทธศาสตร์ สํานักงานยุติธรรมชุมชน Multnomah County มีแผนยุทธศาสตร์ปี
2011-2013 ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาใน 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้
1.
ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่และเยาวชนเพื่อลดการ
ก่ออาชญากรรมของ โดย: ดําเนินการควบคุมและสอดส่องตามหลักการจําแนกตามความเสี่ยงและ
ความต้องการ จัดทําโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่จําเป็น สร้างสัมพันธภาพและแรงจูงใจกับผู้กระทําผิด
ทํางานร่วมกับครอบครัว เด็ก และชุมชน
2.
ด้านความรับผิดชอบ (Accountability) – การดําเนินการเพื่อให้ผู้กระทําผิดได้
แสดงความรับผิดชอบต่อผลการกระทําของตน โดย: เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมและสอดส่อง
เพิ่ ม ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารกั บ กลุ่ ม ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า ใช้ รู ป แบบการลงโทษและ
มาตรการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้การคุมขังเท่าที่จําเป็น
3.
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อให้บริการด้วยความคุ้มค่ากับงบประมาณที่
ใช้ โดย:จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อพัฒนาหรือคงไว้ซึ่งการดําเนินงานที่มี ประสิทธิภาพได้เป็น
ผลสําเร็จ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้องในการตัดสินใจ ใช้งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์ กรและภายนอกองค์ กรที่ เกี่ ยวข้ อง ดําเนินการพัฒนาคุ ณภาพอย่ างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนการ
ดําเนินงานขององค์กรและบริการที่ว่าจ้างองค์กรภายนอก สรรหา พัฒนา และบริหารบุคลากร รวมทั้ง
อาสาสมัครตามสมรรถนะ ใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
4.
ด้านการเปลี่ยนแปลงระบบ – ใช้การสนับสนุนและนวตกรรมในการทํางาน
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความปลอดภัยของชุมชนและเพื่อสร้างระบบที่เป็นธรรมและชอบ
ธรรม โดย : กําหนดและแก้ไข นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติ เข้าร่วมเป็น
หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาความปลอดภัยของสาธารณชน สร้างความยุติธรรม รวมทั้งลดการกระทําผิดซ้ํา
และการกระทําผิดของเยาวชน ร่วมมือกับหน่วยงานหรือหุ้นส่วนอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความไม่
เท่าเทียมในระบบ
5.
ด้านความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและชุมชน ให้ความสําคัญต่อสิทธิและความ
ต้องการของผู้เสียหาย และซ่อมแซมความเสียหายให้กับชุมชน (restore the community) โดย:
ให้บริการอย่างเหมาะสมสําหรับแต่ละวัฒนธรรมเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงผู้เสียหายและสมาชิก
ในชุ ม ชน ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม เจ้ า หน้ า ที่ อื่ น และโรงเรี ย นในการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เสียหาย ให้บริการผู้เสียหาย และสนับสนุนความพยายามของชุมชนใน
การให้บริการผู้เสียหายและครอบครัวของพวกเขา พยายามทุกทางในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาล
และเรียกเก็บเงินชดเชยสําหรับผู้เสียหาย
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ก้าวต่อไป (Next
Steps) สํานักงานยุติธรรมชุมชน ตระหนักว่าการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่านช่วงการวางแผนยุทธศาสตร์
เข้าสู่ช่วงการนําไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ต้องมีการจัดทําคู่มือ เครื่องมือ และกระบวนการ
ทํางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ประจําวันของเจ้าหน้าที่ ต้องพัฒนาระบบการประเมินผล
การดําเนินงาน และประเมินกระบวนการทํางาน ซึ่งจะช่วยวัดความก้าวหน้าและระดับความสําเร็จได้
2.5 การแก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชนและอาสาสมัครคุมประพฤติในประเทศไทย
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่
รับผิดชอบดูแลแก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทําผิดทุกวัย ทุกประเภทที่ไม่ได้อยู่ในสถานควบคุมตัวของรัฐ หรืออีก
นัยหนึ่ง คือ ผูก้ ระทําผิดทุกวัย ทุกประเภทที่อยู่ในชุมชนภายใต้บัญญัติของกฎหมาย ได้แก่ เด็กและ
เยาวชนที่ขัดแย้งกับกฏหมาย (children and juvenile in conflict with the law) ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักโทษ หรือลดวันต้องโทษ ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูฯ
ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ.2545
กรมคุมประพฤติมีฐานรากมาจากสํานักงานคุมประพฤติกลาง หน่วยงานระดับกอง ที่
เปิดดําเนินการ เมื่อ พ.ศ. 2522 โดยริ่มนําระบบคุมประพฤติมาใช้เฉพาะกับผู้กระทําผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 56 ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อมาจึงขยายออกสู่ส่วน
ภู มิ ภาค และขยายภารกิ จ ครอบคลุ มไปถึ งการดูแ ล แก้ไข และสงเคราะห์ผู้ก ระทําผิด ทุกวั ย ทุ ก
ประเภทที่อยู่ในชุมชนตามที่กฎหมายกําหนด
ปัจจุบัน กรมคุมประพฤติมีสํานักงานคุมประพฤติกระจายอยู่ทั่วประเทศ จํานวน 106
สํานักงาน พันธกิจในภาพรวมของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนประกอบด้วยภารกิจสําคัญคือ
การแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมเกี่ยวกับผู้กระทําผิด การควบคุมสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติทั้ง
เด็ก เยาวชน และผูใ้ หญ่ การบําบัดฟื้นฟู การติดตามสงเคราะห์ และการทํางานบริการสังคม ปริมาณ
งานทุกภารกิจของกรมคุมประพฤติเพิ่มมากขึ้นเป็นลําดับโดยไม่สอดคล้องกับอัตรากําลังและการ
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ดังปรากฏว่า ภารกิจด้านสืบเสาะและพินิจจําเลยเพิ่มจาก 81,058 คดี
ในปี 2553 เป็น 86,756 คดี ในปี 2554 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.03 ภารกิจด้านงานควบคุมและ
สอดส่อง เพิ่มขึ้นจาก 172,403 คดี ในปี 2553 เป็น 197,799 คดี ในปี 2554 คิดเป็น ร้อยละ 14.73
สําหรับสถิติคดีของ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี 2545 ประกอบด้วย กระบวนการตรวจ
พิสูจน์ จํานวน 130,402 คดี ในปี 2553 เพิ่มเป็น 193,558 คดี ในปี 2554 และ กระบวนการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด คือ 119,520 คดี ในปี 2553 เพิ่มเป็น 177,582 คดี ในปี 2554
นอกจากนั้น กองแผนงานและสารสนเทศ กรมคุมประพฤติคาดว่า จะมีผู้ที่เข้าสู่ระบบงานคุมประพฤติ
เพิ่มขึ้น ดังปรากฏตาม แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงปริมาณผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ
ประจําปีงบประมาณ 2546 - 2554 และแนวโน้มการดําเนินงานที่คาดไว้ปีงบประมาณ 2555–2560
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แผนภูมิที่ 1 ปริมาณผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติประจําปีงบประมาณ 2546-2554 และ
แนวโน้มการดําเนินงานที่คาดไว้ปีงบประมาณ 2555 –2560
ปริมาณผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ ประจําปี งบประมาณพ.ศ. 2546-2554 และแนวโน้มปี งบประมาณพ.ศ. 2555-2560
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ที่มา: กองแผนงาน กรมคุมประพฤติ (2555)
การเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน นั้น นอกจากจะมาจากแนวคิดที่ว่าสังคมควรมีส่วนร่วมในระบบกลไกการป้องกัน
ตนเองจากปัญหาอาชญากรรมและการกระทําผิดซ้ําแล้ว ยังมาจากความพยามยามที่จะบรรเทาปัญหา
ปริมาณงานเกินมาตรฐาน (over loaded) อีกด้วย โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ จึงได้เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2529 โดยอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับคาดหมายให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการออกสอดส่อง เยี่ยมเยียน แก้ไขฟื้นฟู และสงเคราะห์ผู้ที่อยู่
ระหว่างถูกคุมความประพฤติ ติดตามสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังปล่อย และช่วยปฏิบัติงานที่
กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งช่วยเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ เมื่อภารกิจของกรมคุมประพฤติเพิ่มขึ้นอีกหลายด้าน
อาสาสมัครคุมประพฤติจึงได้รับมอบให้มีบทบาทเพิ่มในการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังในชั้นก่อน
ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษ ช่วยเจ้าหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและ
ติดตามผลผู้ติดยาเสพติด ตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ.2545 และช่วยงานสงเคราะห์
ผู้กระทําผิดภายหลังปล่อย ดังปรากฏตามตารางแสดงปริมาณงานด้านคดีที่ดําเนินการโดยอาสาสมัคร
คุมประพฤติ ตารางที่ 1 ดังนี้
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ตาราง 1 ปริมาณงานด้านคดีที่ดําเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ ปี พ.ศ. 2550-2554
ปี
2550
2551
2552
2553
2554

จํานวน อสค. ปริมาณงานโดย อสค. ปริมาณงานทัง้ หมด ร้อยละปริมาณคดีที่
(คน)
(คดี)
(คดี)
ดําเนินการโดย อสค.
9,429
26,680
235,256
11.34%
9,447
24,429
249,004
9.81%
11,771
39,650
297,358
13.33%
11,356
55,240
307,358
17.97%
13,460
48,878
462,136
10.58%
สรุปรายงานผลการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (2555)

จากตารางที่ 1 ผลการปฏิบัติงานคดีของอาสาสมัครคุมประพฤติพบว่า อาสาสมัครคุม
ประพฤติช่วยปฏิบัติงานด้านคดีทั้งคดีคุมความประพฤติ (เด็ก/เยาวชนผู้ใหญ่ พัก/ลดโทษ) คดีสืบเสาะ
ข้อเท็จจริง และคดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 48,878 คดี จากคดีทั้งหมดที่กรมคุม
ประพฤติต้องดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทั้งสิ้น 462,136 คดี คิด เป็นร้อยละ 10.58 โดย
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.96 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะยังมีผลงาน
ด้านคดีไม่มากเท่าที่ ควร แต่อาสาสมัครคุมประพฤติก็มีบทบาทสําคัญ ในการเผยแพร่ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ปริมาณงานคุมประพฤติเพิ่มมาก
ขึ้ น ควรมี ก ารดึ ง ศัก ยภาพอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติม าใช้ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ สัง คม และชุม ชนให้
มากกว่าที่เป็นอยู่
2.6 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กรมคุมประพฤติ (2546) ดําเนินโครงการ “ประสานเครือข่ายชุมชนในการแก้ไข
ผู้กระทําผิด” ซึ่งเป็นก้าวแรกในการดําเนินงาน ยุติธรรมชุมชนเต็มรูปแบบ เพื่อในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ด้วยแนวคิดการเสริมสร้างพลังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนแบบเป็นหุ้นส่วน โดยมีสํานักงานคุมประพฤตินําร่องโครงการ 9 แห่ง
ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ระยอง มหาสารคาม เชี ย งใหม่
กําแพงเพชร เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี พัทลุง และสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว โดย
มีเป้าหมายให้มีเครือข่ายชุมชนมีบทบาทช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน และบทบาทระงับข้อ
พิพาทในชุมชน ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมในชุมชน การขยายตัวของโครงการนี้มีข้อจํากัด
ทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้เกี่ยวกับการทํางานชุมชน ความพร้อมของบุคลากร ตลอดจนภาวะ
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กดดันจากความรับผิดชอบต่อภารกิจมากมายหลายหลากของกรมคุมประพฤติ ที่สําคัญคือ ความไม่
ชัดเจนสอดคล้ องระหว่างนโยบายกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิ บัติ อย่ างไรก็ ตาม โครงการ
ประสานงานเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขผู้กระทําผิดนี้เป็นที่มาของโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด ของกรมคุมประพฤติ
อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์ (2547) ศึกษาวิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการ
คุมประพฤติแบบเข้ม” ผลการวิจัยพบว่า วิธีการคุมประพฤติแบบเข้มเป็นวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด
โดยไม่ใช้เรือนจําที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในคดีอาญาร้ายแรง แต่มีแนวโน้มที่
สามารถรับการแก้ไขฟื้นฟูภายนอกเรือนจําได้ เพื่อลดผลเสียหายจากการจําคุก และไม่เป็นภาระของ
รัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มเพื่อเป็นทางเลือกแก่ศาลแทนการ
ลงโทษจําคุก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของมาตรการลงโทษระดับกลางที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่าง
มาตรการคุมประพฤติแบบปกติและการลงโทษจําคุก โดยศาลเป็นผู้พิจารณาออกคําสั่งภายใต้
บทบัญญัติของกฎหมายประกอบกับความสมัครใจของผู้กระทําผิด มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มนี้มี
กระบวนการสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมประพฤติอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดมาก โดยเฉพาะเงื่อนไขคุม
ประพฤติที่ศาลกําหนดเวลาห้ามออกจากเคหะสถานโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ในประเทศอังกฤษ
ใช้การคุมประพฤติแบบเข้มเป็นมาตรการป้องกันภยันตรายแก่สังคมด้วยการทํางานร่วมกันแบบพหุ
ภาคีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตํารวจ คุมประพฤติและราชทัณฑ์ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในสังคมว่าผู้กระทําผิดเหล่านั้นจะไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใช้บังคับในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายให้แก่ศาลในการพิจารณามาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจํา ทั้งกรณีผู้กระทําผิดที่เป็น
ผู้ ใ หญ่แ ละผู้ ก ระทํ า ผิด ที่ เป็ น เด็ ก หรื อ เยาวชนให้ ได้ รับ โอกาสกลับ ตั ว เป็น คนดี ของสั ง คมและเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป
กรกช นาควิเชตร (2548) ศึกษาเรื่อง “Intensive Probation Supervision in
Cabarrus County: Success and Failure” จากการศึกษาการดําเนินงานคุมประพฤติแบบเข้มของ
เขตพื้นที่คาบาร์รัส มลรัฐนอร์ทคาโลไรน่า กฏหมายได้บัญญัติแนวทางการพิพากษาเป็น 3 แนวทาง
คือ การลงโทษในชุมชน (community punishment) การลงโทษระดับกลาง (intermediate
punishment) และการลงโทษจําคุก (active sentence in prison) การคุมประพฤติแบบเข้มเป็น
มาตรการหนึ่งของการลงโทษระดั บกลาง ดําเนินการโดยทีม เจ้ าหน้าที่ประกอบด้วยพนักงานคุม
ประพฤติ (Intermediate supervision officer/ probation officer) เจ้าหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
(surveillance officer) และพนักงานสังคมสงเคราะห์ (social worker) ร่วมดําเนินการ โดยพนักงาน
คุมประพฤติ จะดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการประเมินและถูกจําแนกว่าอยู่ในกลุ่มผู้กระทํา
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ความผิดที่มีความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดซ้ําสูงจํานวน ไม่เกิน 25 คดี ทีมเจ้าหน้าที่ต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานสูง และได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษ เงื่อนไขในการคุมประพฤติแบบเข้ม เช่น
มีการพบกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ ห้ามออกนอกที่พักยาม
วิกาล ทํางานเป็นกิจจะลักษณะ แสดงความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน เป็นต้น อัตราการพ้นจากการ
คุมความประพฤติไปด้วยดีของสํานักงานคุมประพฤติเขตคาบาร์รัส ในปี ค.ศ. 2004 คิดเป็นร้อยละ
62.5 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่าเงื่อนไขที่มีการฝ่าฝืนมากคือ เงื่อนไขด้านการเงิน การห้ามออก
นอกที่พักยามวิกาล ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสําเร็จ และความล้มเหลวในการคุมความประพฤติ
คือ ความเคยชินดั่งเดิม ประสบการณ์ในการกระทําผิด (จํานวนครั้งในการถูกจับกุม) โดยหน่วยงาน
คุมประพฤติควรมีการปรับปรุงเกณฑ์เฉพาะการคุมประพฤติแบบเข้มสําหรับผู้กระทําผิดที่มีประวัติ
การถูกจับกุมบ่อยครั้ง เจ้าหน้าที่ควรให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่อาจนําไปสู่การฝ่าฝืน
เงื่อนไขที่เกิดจากความขัดข้องโดยไม่จงใจ (technical violation) สําหรับการฝ่าฝืนเงื่อนไขการ
รายงานสถานะการเงิน และการห้ามออกนอกที่พักยามวิกาล หน่วยงานควรเพิ่มความสําคัญในการใช้
ประโยชน์จากการประเมินผลการทํางาน การศึกษาวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
Levin Marc (2549) ศึกษาเรื่อง “ระบบงานคุมประพฤติรัฐเท็กซัส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา” และพบว่า งานคุมประพฤติ ของรัฐเท็กซัส เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าผู้กระทําผิดต้องปรับเปลี่ยนตัวเองและผู้เสียหายต้องได้รับการชดเชย โครงสร้างของระบบงาน
คุมประพฤติประกอบด้วยหน่วยงานคุมประพฤติ ตามเขตอํานาจของศาลมีจํานวนทั้งสิ้น 121 เขตศาล
(Judicial Districts) มีสํานักงานดําเนินการภายใต้ชื่อ สํานักงานแก้ไขผู้กระทําผิดและควบคุมสอดส่อง
ในชุมชน (Community Supervision and Corrections Departments- CSCDs) สํานักงานคุม
ประพฤติ มีหน้าที่ควบคุมอาชญากรรมในระบบคุมประพฤติครอบคลุม 254 เขตปกครอง (County)
โดยเมืองขนาดใหญ่ก็จะมีสํานักงานคุมประพฤติประจําเมือง ในขณะที่เมืองขนาดเล็ก เช่น เมืองที่อยู่
ห่างไกลก็จะใช้สํานักงานคุมประพฤติร่วมกัน สํานักงานคุมประพฤติได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
มลรัฐ (State Funds) เท็กซัสสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดที่ร้ายแรง และบางส่วนได้จาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการคุมประพฤติ (Probation Fee) และการสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่น
(County Government) บางส่วนได้รับจากงบประมาณของมลรัฐ (State Government) ส่วนผู้ถูก
ความประพฤติที่ไม่ร้ายแรง และเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดที่ไม่ร้ายแรงกระทําผิดเงื่อนไขก็
จะถูกส่งเข้าเรือนจําที่ดําเนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่น หากผู้ที่กระทําผิดเงื่อนไขเป็นผู้กระทําผิดร้ายแรง
ก็จะถูกส่งเข้าเรือนจําของมลรัฐ การเพิกถอนเงื่อนไขการคุมประพฤติทําให้รัฐต้องแบกรับภาระ
งบประมาณเพิ่มขึ้น นักนิติบัญญัติของรัฐหันมาสนใจการปฏิรูประบบการคุมประพฤติ แต่ผลจาก
งานวิ จัยพบว่า กรมคุมประพฤติมีบทบาทหน้ าที่สําคั ญ ในการสร้างแรงผลักดันให้ยุติธรรมชุมชน
กลายเป็นส่วนสําคัญของชุมชน และชุมชนต่างให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น และ
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สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนจึงเป็นมาตรการเชิงรุก หรือยุทธวิธีในการ
ลดและป้องกันอาชญากรรม และให้โอกาสชุมชนเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลในการป้องกัน ควบคุม ลด และเยียวยาความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรม โดยมี
เป้าหมายเพื่อสร้างและรักษาความปลอดภัย ความเข้มแข็งมีชีวิตชีวา และความยุติธรรมของชุมชน
รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
กรมคุมประพฤติ (2549) “ค้นเส้นทาง สร้างความรู้ ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน” เป็นการถอด
บทเรียนรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการพลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด ของกรมคุม
ประพฤติ ที่นําแนวคิดยุติธรรมชุมชนมาใช้แก้ปัญหา และป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุม ชน โดยมุ่งไปที่การแก้ ปัญหายาเสพติดของสํานักงานคุ มประพฤติร่ วมกับภาคประชาชนใน 8
จังหวัด 18 ชุมชน ผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการทําให้ค้นพบบทเรียนของเจ้าหน้าที่รัฐในการ
ทํางานร่วมกับภาคประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่โดยลงไปเรียนรู้ และสัมผัสปัญหา
ของประชาชน ร่วมกันคิดหาทางออกของปัญหาต่างๆ โดยใช้พลังชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง สาระสําคัญของการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการทัศน์ยุติธรรม
ชุ ม ชน ที่ มุ่ ง แก้ ปั ญ หาในระดั บ ชุ ม ชน ที่ มุ่ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องชุ ม ชน และการเยี ย วยาแก่ เ หยื่ อ
อาชญากรรม การสร้างความเข้มแข็งให้กับบรรทัดฐานชุมชน และบูรณาการเพื่อคืนผู้กระทําผิดที่
พร้อมจะกลับตนเป็นพลเมืองดีสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุติธรรมถ้วนหน้าประชามีส่วนร่วม ของ
กระทรวงยุติธรรม และการนํากระบวนการชุมชนมาใช้ในงานคุมประพฤติ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้หลักการ
เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ สําหรับผู้ทํางานชุมชน
จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย และคณะ (2551) ได้นําเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง “ยุติธรรม
ชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวยความยุติธรรม” ซึ่งเน้นเกี่ยวกับหลักการ ความหมาย
ความสําคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบรูปแบบและกิจกรรมของงานยุติธรรมชุมชน
ในต่างประเทศ และการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนในสังคมไทย และนําเสนอการวิเคราะห์ปัจจัย
เงื่อนไขความสําเร็จของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ผลจากการศึกษาพบว่า การที่ระบบยุติธรรมไม่ให้
ความสําคัญกับชุมชน หรือชุมชนเข้าถึงระบบยุติธรรมได้ยาก มีสาเหตุเนื่องมาจากความสัมพันธ์ที่แยก
กระบวนการยุ ติธรรมออกจากประชาสัง คม ซึ่ง ทํ าให้ประชาชนมีบทบาทในการรั ก ษาความสงบ
ปลอดภัยในสังคมน้อยลง หรือไม่มีเลย จึงเป็นการผลักภาระในการรักษาความสงบและความปลอดภัย
ไปให้เจ้าหน้าที่ ดังนั้น ยุติธรรมชุมชน จึงเป็นกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่สนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นหุ้นส่วนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โดยมีปัจจัยสําคัญที่ผลักดัน
ให้ยุติธรรมชุมชนเกิดความสําเร็จในสังคมไทย 5 ประการ คือ หนึ่ง ปัจจัยเงื่อนไขเชิงนโยบายอาญา
และทิศทางการพัฒนาระบบยุติธรรมแห่งอนาคตโดยรัฐต้องมีทิศทางที่ชัดเจนและต้องกําหนดนโยบาย
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อาญาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล สอง ปัจจัยเงื่อนไขด้านการบริหารจัดการระบบยุติธรรม รัฐ
ต้องให้ความสําคัญกับแผนแม่บทกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ สาม ปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับสารัตถะ
ของยุติธรรมชุมชน โดยกรอบและสารัตถะของยุติธรรมชุมชน ต้องชัดเจนและเหมาะสมกับชุมชน เช่น
มีรูปแบบ โครงสร้าง ความสัมพันธ์ ที่เหมาะสม มีแบบจําลองยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมกับสังคมไทย
สี่ ปัจจัยเงื่อนไขเชิงคุณลักษณะของชุมชน ซึ่งต้องนําคุณลักษณะที่ดีของชุมชนมาใช้ประโยชน์ โดย
สามารถใช้กฎหมายให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในงานยุติธรรมชุมชนได้ในทุกระดับ
กรมคุมประพฤติ (2551) ศึกษาเกี่ยวกับ“ยุติธรรมชุมชนในประเทศแคนาดา” สรุปได้ว่า
เป้าหมายของงานยุติธรรมชุมชน คือ การบริหารจัดการโปรแกรมยุติธรรมชุมชนตามกฎหมายและ
ข้อกําหนดของงานยุติธรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชนมี
หน้าที่รายงานตรงต่อพนักงานคุมประพฤติอาวุโส และรับผิดชอบการบริหารจัดการโปรแกรมยุติธรรม
ชุมชน การให้คําแนะนํา สนับสนุนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทําการวิจัยเพื่อแนะนํารูปแบบ
และทางเลือกเกี่ยวกับงานยุติธรรมชุมชน และบริหารเงินทุนยุติธรรมชุมชน ดูแลให้โปรแกรมยุติธรรม
ชุมชนมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม รับผิดชอบการจัดตั้งโปรแกรมยุติธรรมชุมชนขึ้นในชุมชน การ
ประสานโปรแกรมยุติธรรมชุมชน ศึกษาภูมิหลังของผู้รับบริการและทางเลือกในคําพิพากษา บริหาร
จัดการกองทุนยุติธรรมชุมชน จัดทําแบบฟอร์มและงานเอกสารต่างๆ รักษาความลับเกี่ยวกับประวัติ
และบันทึกคําชี้ขาดเกี่ยวกับผู้รับบริการ ติดตามผลการปฏิบัติตามคําพิพากษา และให้การสนับสนุนแก่
คณะกรรมการยุติธรรมชุมชนเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม
ทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกระบวนการยุติธรรมชุมชนและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ให้
ความช่วยเหลือคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนในการพัฒนาโครงการป้องกันอาชญากรรม วางแผนและ
พัฒนาแผนยุติธรรมชุมชนประจําปีร่วมกับคณะกรรมการยุติธรรมชุมชน ประเมินคณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชน บริหารจัดการเงินกองทุนยุติธรรมชุมชน โดยผู้ประสานงานยุติธรรมชุมชนต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ เกี่ยวกับระบบของกระบวนการยุติธรรมชุมชน ความยุติธรรมตาม
ประเพณี กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ วิ ธี พิ จ ารณาและกฎหมายของเขตปกครองนั้ น ๆ
ทางเลือกและโปรแกรมที่กําหนดในคําพิพากษา มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
สามารถแปลงโปรแกรมยุติธรรมชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้
อรพินธ์ สุวัณณปุระ และคณะ (2551) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดําเนินการศึกษา เรื่อง “โครงการยุติธรรมชุมชน โดยชุมชน เพื่อ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และลําพูน” ผลการศึกษา 4 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจุบัน
ชุมชนยังมีฐานความเชื่อทางด้านศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่ร้อยรัดคนในชุมชน มีกลไกในการ
ป้องกันและจัดการความขัดแย้งและอาชญากรรมที่ไม่มีความซับซ้อน มีการปรับโครงสร้างของส่วน
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ราชการที่เกี่ยวข้องกับการอํานวยความยุติธรรม และมีการแก้ไขกฎหมายให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอํานวยความยุติธรรมมากขึ้น และการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นในชุมชนเองด้วยความ
เชื่อและภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บุคลากรต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดยุติธรรมชุมชนและความเชื่อมโยงกับงานคุมประพฤติ
ปัจจุบันการจัดการความยุติธรรมโดยภาครัฐประสบปัญหาจึงได้เบี่ยงเบนคดีออกมาใช้กระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือก และเร่งพัฒนาความร่วมมือของชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความยุติธรรม
ขณะเดียวกันชุมชนได้พัฒนาการมีส่วนร่วมขึ้นมาจัดการความยุติธรรมด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมใน
การอํานวยความยุติธรรมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนจึงเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่าย
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ (2551) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ใน
การนํามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจําคุกในการลงโทษ
ผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย” ผลการวิจัยพบว่า มีความเป็นไปได้ในการนํา
มาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้ในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการลดผลกระทบ และข้อจํากัดอัน
อาจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด มาตรการที่ ค วรนํ า มาใช้ ไ ด้ แ ก่ การทํ า งานบริ ก ารสั ง คม
การคุมประพฤติแบบเข้มงวด (Intensive Supervision), การกักขังที่บ้าน (Home
Arrest),
ศูนย์เลี่ยงโทษจําคุก (Diversion Center) และ การเข้าค่ายฝึกแบบทหาร (Boot Camp) โดยควรจะ
ปรั บใช้ก ฎหมายเท่า ที่ มี อ ยู่ใ นปั จจุ บัน หากยัง ไม่ส ามารถแก้ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมาย ควรมีก าร
คั ด กรองผู้ ก ระทํ า ผิ ด โดยกระบวนการสื บ เสาะและพิ นิ จ และกํ า หนดเงื่ อ นไขในมาตรการลงโทษ
ระดับกลางให้มีความสัมพันธ์ระหว่างอัตราโทษจําคุก และควรส่งเสริมให้มีการทดลองใช้บางมาตรการ
ที่สามารถกระทําได้
กรกช นาควิเชตร และคณะ (2552) ดําเนินการวิจัยเชิงเชิงทดลอง เรื่อง “การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาใช้ในการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสร้างรูปแบบและการดําเนินโครงการทดลองการคุมประพฤติแบบเข้มข้น
โดยใช้แนวคิดจากผลการศึกษา เรื่อง Intensive Probation Supervision in Cabarrus
County: Success and Failure (กรกช, 2548) ผลการศึกษาเบื้องต้นทําให้ได้รูปแบบ (model)
ในการควบคุ ม สอดส่ อ งผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในกลุ่ ม เสี่ ย งด้ ว ยที ม ร่ ว มระหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ แ ละ
อาสาสมัครคุมประพฤติโดยใช้การปรับรูปแบบจากวิธีการคุมประพฤติของสํานักงานคุมประพฤติในรัฐ
นอร์ทแคโรไลน่าที่ดูแลผู้กระทําผิดกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงด้วยทีมเจ้าหน้าที่ อันประกอบด้วย พนักงาน
คุมประพฤติ (probation officer) เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง (surveillance officer) และเจ้าหน้าที่สังคม
สงเคราะห์ (social worker) มาใช้อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมดําเนินการกับพนักงานคุมประพฤติ
แทน เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนร่วมของชุมชนและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากําลังภาครัฐ
จากนั้นการวิจัยระยะที่สอง คือ การทดลองนํารูปแบบทีมบูรณาการมาใช้ในการคุมความประพฤติ
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แบบเข้มข้นในประเทศไทย ผลการศึกษาทดลองใช้รูปแบบใหม่พบว่า ผู้กระทําผิดที่ผ่านโครงการ
ทดลองฝ่าฝืนเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติเพียงร้อยละ 2 น้อยกว่าผู้กระทําผิดในระบบการ
คุ มประพฤติปกติซึ่ งผิดเงื่อนไขร้อ ยละ 9 นอกจากนั้ น ยังพบว่ าผู้ กระทํ าผิ ดในโครงการทดลองมี
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนร้อยละ 93 พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 4 พฤติกรรมไม่
น่าพึงพอใจร้อยละ 1 ในขณะที่ผู้ถูกคุมความประพฤติกลุ่มเปรียบเทียบซึ่งอยู่ในระบบคุมประพฤติ
ปกติ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นร้อยละ 19 พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 71
พฤติกรรมไม่น่าพึงพอใจร้อยละ 2 และผลจากการประเมินความพึงพอใจของครอบครัวและผู้ใกล้ชิด
ของผู้กระทําผิดที่ผ่านโครงการคุมประพฤติเข้มข้น พบว่าครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้กระทําผิด
พึงพอใจต่อการดําเนิ นโครงการในระดับสูง พนักงานคุ มประพฤติ อาสาสมัค รคุ มประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน มีความพึงพอใจต่อการนําโครงการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในรูปแบบทีมงาน
คุมประพฤติมาใช้ในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรมีการขยายโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเข้มข้นไป
ดํ า เนิ น การในเขตพื้ น ที่ และทดลองนํ า รูป แบบที ม บู ร ณาการร่ ว มระหว่ า ง พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนไปใช้ในการดําเนินงานควบคุมสอดส่องและ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดทุกประเภทในชุมชน
อังคณา บุญสิทธิ์ และคณะ (2553) ศึกษาวิจัย เรื่อง “มิติของงานคุมประพฤติในงาน
ยุติธรรมชุมชน” โดยศึกษาโครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนําร่อง 17 จังหวัด ของ
กระทรวงยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ.2549 ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมในแนวทางของงานยุติธรรมชุมชนเป็นกิจกรรมที่
ชุมชนทําอยู่ก่อนแล้ว โดยหลายกิจกรรมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง
สําหรับการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่เครือข่ายโดยสํานักงานคุมประพฤตินั้น พบว่าเป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย นอกจากนั้นยังพบว่า ชุมชนส่วนใหญ่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมมากที่สุด ทั้งที่เป็นการป้องกันอาชญากรรมในแนวทางของ
งานยุติธรรมอาญา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมในแนวทางของงาน
ยุติธรรมชุมชน รองลงมาคือการระงับข้อพิพาท แต่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า วิธีการระงับข้อพิพาทที่ใช้ในชุมชน
มั ก เป็ น การไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท ไม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารระงั บ ข้ อ พิ พ าทในแนวทางยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนเสมอไป
บางชุมชนต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีหรือประสานรอยร้าวที่เกิดจากการไกล่เกลี่ย ประเด็น
ที่สําคัญคือ ไม่มีชุมชนใดเลยที่มีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในแนวทางยุติธรรมชุมชน โดยมีเพียง
กิจกรรมการรับรายงานตัวและจัดกิจกรรมภายใต้การบริหารจัดการของสํานักงานคุมประพฤติ ซึ่งเป็น
การทํางานในฐานะที่ชุมชนทํางานให้กับรัฐเท่านั้น ในด้านขอบเขตหน้าที่ของสํานักงานคุมประพฤติ
ในงานยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน พบว่ า สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ รั บ นโยบายจากกระทรวงยุ ติ ธ รรมในการ
ดําเนินการตามโครงการ แต่ยังไม่ปรากฏชัดว่ามีการเสริมพลังชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทําผิดใน
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แนวทางยุติธรรมชุมชน และการทํางานประสานงานความร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆที่ทํางานกับชุมชน
แบบบูรณาการ ในลักษณะ ส่วนบทบาทของพนักงานคุมประพฤติในกิจกรรมชุมชน
อรพิ น ธ์ สุ วั ณ ณปุ ร ะและคณะ (2554) การศึ ก ษาเรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด” ผลการศึกษาพบว่า การแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดโดยมุ่งเน้นการทํางานบริการสังคมร่วมกับกับภาคประชาสังคม มี ๔ รูปแบบ คือ หนึ่ง
รูปแบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ สอง รูปแบบการรวมตัวกันของอาสาสมัครคุมประพฤติ
สมาชิ ก เครือข่ า ยยุ ติธรรมชุ ม ชนและองค์ กรเอกชนที่มีค วามต้องการจั ด กิ จ กรรมแก้ไขฟื้ นฟู สาม
รูปแบบการสร้างแรงจูงใจ สี่ รูปแบบการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการที่ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วม
วางแผนระหว่างสํานักงานคุมประพฤติ ผู้กระทําผิด ครอบครัว และภาคประชาสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมแบบหุ้นส่วนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยมุ่งเน้นการทํางาน
บริการสังคม พบว่า เมื่อผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจะมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น ผู้ที่รับรู้บทบาท
มากกว่ามีส่วนร่วมมากกว่าผู้ที่รับรู้บทบาทน้อย และเมื่อผู้มีส่วนร่วมมีความพร้อมการมีส่วนร่วม
เพิ่มขึ้น โดยสรุปความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยมุ่งเน้นการทํางาน
บริการสังคมมากที่สุด คือ ความพึงพอใจและความพร้อม ซึ่งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยมุ่งเน้นการทํางานบริการสังคม ทําได้โดยการนําแนวคิด
พื้นฐานของการทํางานบริการสังคมมากําหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการทบทวนโครงสร้างและ
อัตรากําลังบุคลากรในงานกิจกรรมชุมชนของสํานักงานคุมประพฤติ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ
ทํางานกับชุมชน การคัดเลือกบุคลากรผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมชุมชนควรคํานึงถึงความรู้ ความ สามารถ
และเจตคติต่อการทํางานกับชุมชน มีระยะเวลาปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในการ
ทํางาน การคัดเลือกและสรรหาภาคประชาสังคม ควรพิจารณาถึงความพร้อมในการปฏิบัติงาน และ
ควรมีภาคประชาสังคมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควรสร้างความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนให้ กั บ ภาคประชาสั ง คม จั ด ให้ มี ช่ อ งทางเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ที่
หลากหลาย และส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดทุกขั้นตอน จัดให้
มีฐานข้อมูลและงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การสนับสนุนการทํางานอย่างต่อเนื่อง
สุณีย์ กัลยะจิตร และคณะ (2554) “ศึกษาโครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลงาน
ยุติธรรมชุมชน” ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่กรมคุมประพฤติดําเนินการมากเป็นอันดับแรกตาม
นโยบายของกระทรวงยุติธรรม คือ การจัดตั้งและดําเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและบทบาทของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม การลดความขัดแย้ง การฟื้นฟู และ
ช่วยเหลื อผู้ กระทําผิ ดในชุมชน ซึ่ งพบว่ าประชาชนมีส่วนร่วมในระดับมาก มีการขยายเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนไปยังชุมชน มากขึ้น ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
พบว่ามีปัญหาวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ งบประมาณไม่สอดคล้องกับงาน ไม่มีกฎหมายรองรับ เครือข่าย
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ยุติธรรมชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจน ด้านการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
พบว่า หน่วยงานที่มีความเหมาะสมคือ สํานักงานยุติธรรมจังหวัด โดย กระทรวงยุติธรรมจะต้อง
กําหนดแผนการขยายศูนย์ยุติธรรมชุมชน และกฎหมายรองรับการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ส่งเสริมการฝึกอบรม ให้ความรู้สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในงานด้านยุติธรรมชุมชน การป้องกัน
อาชญากรรม และกฎหมายเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ในระดับหน่วยงาน กรมคุมประพฤติ ควรมี
นโยบายให้การฝึกอบรมความรู้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และกําหนดนโยบายหลักในการขยายศูนย์
ยุติธรรมชุมชนให้ประชาชนเข้าถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยเน้นประชาชนแทนการเน้น
จํานวนศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเน้นการเพิ่มปริมาณเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ส่วนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ควร
มีนโยบายจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่กรมคุมประพฤติ ร้องขอความร่วมมือ
จัดส่งวิทยากรให้ความรู้กฎหมายด้านสิทธิและหน้าที่ของประชาชน แก่สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และประชาชน สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง ควรมี น โยบายในการ
ปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชนโดยกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงาน กําหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านยุติธรรมชุมชนให้มีความเป็นธรรมและเข้าถึงประชาชนให้ได้มาก
ที่สุด ออกกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
อรทัย ก๊กผล (2554) การวิจัย “โครงการนําร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยาย
บทบาทและภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น” การศึกษาพบว่า ภารกิจงานยุติธรรมที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถดําเนินการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมได้มี 4 ภารกิจ คือ 1) ภารกิจด้าน
การป้องกัน เฝ้าระวังการกระทําความผิด เป็นภารกิจที่ อปท.สามารถดําเนินการเองได้ทันทีและมี
อํานาจหน้าที่อยู่แล้ว 2) ภารกิจที่ด้านการให้ความรู้ คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกฎหมายเป็นสิ่งที่
อปท.สามารถดํ า เนิ น การได้ ทั น ที ส่ ว นการให้ บ ริก ารด้ า นยุติ ธ รรม เป็ น ภารกิจ ที่ อปท. สามารถ
ดําเนินการได้บ้าง แต่บางอย่างผู้ให้บริการต้องเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 3) ภารกิจด้านการ
จัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทต่างๆ อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท. แต่นี้ผู้ที่
ดําเนินการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยมาก่อน ภารกิจด้านการแก้ไขฟื้นฟูและ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทําผิดแม้จะสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่งเสริมและดูแล
คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ด้ อ ยโอกาส แต่ ดํ า เนิ น การยาก ต้ อ งใช้ ค วามรู้ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะจากที ม สหวิ ช าชี พ
นอกจากนั้นยังพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการดําเนินภารกิจ
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การเอื้อ
และเปิดโอกาสให้ดําเนินการของกฎหมาย ประสบการณ์ในการดําเนินงานของ อปท. ความสนใจและ
ผลประโยชน์ทางการเมืองสภาพปัญหาในพื้นที่ และความต้องการของประชาชน

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน” เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ (qualitative research and development) ที่
พัฒนาต่อเนื่องจากการศึกษาเรื่อง Intensive Probation Supervision in Cabarrus County:
Success and Failure (2548) และ การวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนํา
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาใช้ในการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย (2552) การศึกษาครั้งนี้
ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (documentary research) เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งจากทฤษฎี และ วิธีการ
ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทํางาน“ที่ดีที่สุด” (best practice) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
สร้ า งรู ป แบบใหม่ ใ นการควบคุ ม สอดส่อ งและแก้ไ ขฟื้น ฟู ผู้ก ระทํ า ผิด ในชุม ชน ควบคู่ กับ การเก็ บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม (focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
ประชุม การสั มมนาทางวิ ชาการ ในระหว่ างการดําเนินโครงการทดลองนํ ารูปแบบการคุมความ
ประพฤติที่ได้จากการวิจัยเบื้องต้นไปทดลองใช้ โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
3.3 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.5 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติ
1. ศึ กษาและรวบรวมข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสถานการณ์ งานคุ มประพฤติ ปั ญหาในการ
ดําเนินงาน แนวโน้มของความรุนแรงของปัญหาในอนาคต ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ในการดําเนินการบําบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2545
2. ศึกษาและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติใน
งานควบคุมและสอดส่อง และ งานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติ
ผู้ติดยาเสพติดฯ และปัญหาในการดําเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
3. ศึกษาทิศทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การ
พัฒนาระบบราชการ นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งรัฐ นโยบายกระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ
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4. ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และแนวคิด “ยุติธรรมชุมชน”
รวมถึงการนํายุติธรรมชุมชนสู่การปฏิบัติ ทั้งจากข้อมูลในประเทศ และต่างประเทศ
5. ศึกษาการพัฒนาของระบบการคุมประพฤติ และการนํานวตกรรมมาใช้ในงานคุม
ประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกา
6. วิเคราะห์ และบูรณการองค์ความรู้ที่ได้จากเพื่อสร้าง หลักการ กรอบแนวคิดในการ
กําหนดรูปแบบใหม่ในการคุมประพฤติ (ระบบการควบคุมและสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด) ที่
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
ระยะที่ 2 การนํา หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดใน
ชุมชนสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการทดลอง ผู้วิจัยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําเอกสาร และสื่อ เพื่อเผยแพร่ และดําเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ หลักการ
แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานควบสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
รูปแบบทีมบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานคุมประพฤติ
2. คัดเลือกสํานักงานคุมประพฤติเข้าโครงการ โดยใช้เกณฑ์ ความสมัครใจ และความ
พร้อมใน 3 ด้าน คือ ความพร้อมและความสมัครใจของผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติ ของพนักงานคุม
ประพฤติ และของอาสาสมั ครคุ มประพฤติ โดยคั ดเลื อกสํ านั กงานคุ มประพฤติ เข้ าร่ วมโครงการ 8
สํานักงาน ประกอบด้วย สํานักงานคุมประพฤติในภาคกลาง คือ สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัด
พระโขนง สํ านั กงานคุ มประพฤติ ประจํ าศาลจั งหวั ดมี นบุ รี สํ านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดสระบุ รี
สํ านั กงานคุ มประพฤติ ในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ มี สํ านั กงานคุ มประพฤติ จั งหวั ดนครราชสี มา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานคุมประพฤติในภาคเหนือ มี สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติในภาคใต้ มี สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
3. จัดการประชุมนิเทศก์ แนวคิด หลักการ แนวทางการดําเนินงาน เกี่ยวกับรูปแบบ
ใหม่ในการควบสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบ
ทีมบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้แก่สํานักงานที่เข้าร่วมโครงการทดลองเป็นรายสํานักงาน
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับสํานักงานในโครงการทดลองเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนการดําเนินงานของแต่ละสํานักงาน รวมถึงเพื่อจัดทําหลักสูตรในการ
อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทดลอง
ทั้งนี้ ผู้ดําเนินโครงการในแต่ละสํานักงานที่เข้าร่วมโครงการทดลอง จะยึดหลักการ
และแนวคิ ดการทํ างานเป็ นที มบู รณาการร่ วมกั บอาสาสมั ครเป็ นหลั ก ส่ วนรายละเอี ยด เช่ น พื้ นที่
ดําเนิ นการ อั ตราส่วนของพนั กงานคุ มประพฤติ และอาสาสมั ครคุ มประพฤติที่ ประกอบขึ้ นเป็ นที ม
ปฏิบัติการ ประเภท และจํานวนคดีที่เข้าร่วมโครงการ ลักษณะงานที่อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการ
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ได้ในฐานะสมาชิกทีม ฯลฯ จะมีความแตกต่างกันไปตามความพร้อมของสํานักงาน และบริบทของท้องที่
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในความคล่องตัวในการบริหารจัดการของสํานักงานคุมประพฤติ และประโยชน์ต่อการ
วิจัยเปรียบเทียบระหว่างสํานักงานทดลองเพื่อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของการดําเนินงานคุมประพฤติ
รูปแบบใหม่ในการศึกษาวิจัยต่อไป
5.
จัดการฝึกอบรมผู้ร่วมโครงการทดลองทุกคนโดยเน้นความจําเป็นในการปรับระบบ
การแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทํ าผิดในชุ มชน และหลักการแนวคิดในการดําเนินการคุมประพฤติรูปแบบใหม่
บทเรียนจากประเทศที่เป็นต้นแบบในการริเริ่ม และการพัฒนางานคุมประพฤติในต่างประเทศ การทํางาน
ร่วมกับภาคประชาสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน และเทคนิคการทํางานเป็นทีม เป็นต้น
6.
สนับสนุนให้สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานตามโครงการ
ทดลองสําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติ
7.
สนั บสนุ นการจั ดฝึ กอบรมอาสาสมั ครคุ มประพฤติ ที่ เข้ าร่ วมโครงการโดยการ
ดําเนินการของสํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่ง โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมกลางที่สํานักงานคุมประพฤติ
ในโครงการร่วมกันกําหนดโดยสอดแทรกบริบทที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ระยะที่ 3 การดําเนินโครงการทดลองรูปแบบใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
ในขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาในการดําเนินโครงการเป็นเวลานาน 6เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม
2554 ถึง เดือนเมษายน 2555 โดยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. สํานักงานคุมประพฤติกําหนดพื้นที่ ทีมปฏิบัติการ จัดสรรอสค.ร่วมทีมปฏิบัติการ
สร้างเครื่องมือ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กําหนดประเภทคดี ฯลฯ
2. สํานักงานคุมประพฤติรายงานความคืบหน้าของโครงการทดลองเป็นระยะ
3. หัวหน้าโครงการวิจัย ตรวจเยี่ยม และสังเกตการดําเนินโครงการทดลองในแต่ละ
พื้นที่ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มย่อยผู้บริหารและทีม
ปฏิบัติการเป็นระยะ
ระยะที่ 4 การถอดบทเรียนและสรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดแนวทางการถอดบทเรียน และประเด็นการสนทนากลุ่ม
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียน
และการประเมินโครงการจากพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการทดลอง
3. วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัย
4. จัดทําร่างสรุปรายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนําเสนอในการสัมมนาผลการวิจัย
5. จัดสัมมนาผลการวิจัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ปรับปรุงโครงการ และประมวลแนวโน้มความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบทีมบูรณาการมาใช้ในประเทศไทย
6. จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเผยแพร่ผลการวิจัย
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3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ข้อมูลที่ทําการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.
ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เอกสาร ตํารา
วิ ชาการ บทความทางวิ ชาการ วิ ทยานิ พนธ์ ผลการวิ จั ย ข้ อมู ลทางสถิ ติ จาก
หน่วยงานของรัฐบาล เอกชนและอื่นๆ รวมทั้งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.
ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้จาก
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมโครงการทดลอง
2. การเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างดําเนินโครงการ ได้จาก การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ทีมบูรณาการในพื้นที่ และการจัดสัมนาเพื่อการ
ถอดบทเรียนโครงการทีมบูรณาการ
3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงยุติธรรม และการจัดสัมมนา
ผลการวิจัย
3.3 ประชากร และ กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมายในการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติในโครงการทดลองทั้งหมด จํานวน 40 คน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติในโครงการทดลอง จาก 8 สํานักงาน จํานวน 80 คน
3. ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 2 คน
4. ผู้เข้าร่วมการสัมมนา 40 คน
รวมประชากรในการศึกษาทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างจํานวน 162 ราย
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบรายงานความคืบหน้าของโครงการทดลองจากสํานักงานคุมประพฤติ
2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อถอดบทเรียนการดําเนินโครงการทดลอง
3.5

การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้
1. เก็บข้อมูลจากเอกสาร จากข้อมูลอิเลคทรอนิค เพื่อศึกษาสถานการณ์งานควบคุม
สอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด งานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ของกรมคุมประพฤติ เพื่อรวบรวมปัญหาและวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบของ
ปัญหาหากไม่ได้รับการแก้ไข
เก็ บ ข้ อ มู ล จากเอกสาร จากข้ อ มู ล อิ เ ลคทรอนิ ค เพื่ อค้ น คว้ า หาความรู้ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ งานยุติธรรมชุมชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็น
แนวทางพัฒนาการควบคุมสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
เก็ บข้ อมู ลจากเอกสาร จากข้ อมู ลอิ เลคทรอนิ ค เพื่ อค้ นคว้ าหาความรู้ เกี่ ยวกั บ
นวตกรรมในงานคุมประพฤติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ เรียนรู้บทเรียน
และวิเคราะห์ทางเลือกในการพัฒนา ระบบการคุมประพฤติโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
เก็บข้อมูลจากแบบรายงานการดําเนินโครงการทดลองของสํานักงานคุมประพฤติ
เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในโครงการ
ทดลอง
เก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของทีมบูรณาการ ทั้งในระยะการเตรียมการ ระยะทดลอง และหลังการทดลอง โดย
ใช้เทคนิคผังมโนภาพ (mind map) เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการทําความเข้าใจกับ
ปัญหาที่หลากหลายมุมมอง และเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
เพื่อการพัฒนาโครงการ สร้างมาตรฐาน และจัดทําคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบไร้โครงสร้างในการเก็บข้อมูลความเห็นของผู้บริหาร
กระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรม และรองปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
จัดสัมมนาการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมความเห็นจากนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บรวบรวมทั้งหมดด้วยวิธีการตีความสร้างข้อสรุป
โดยใช้หลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (induction) ตามรูปแบบ ความหมาย ความสัมพันธ์ และผลกระทบของ
ปรากฏการณ์ที่รับรู้และที่เกิดขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจับประเด็นสําคัญโดยใช้ประสบการณ์
ของผู้วิจัยที่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการวิจัย

58

บทที่ 4
ผลการศึกษาวิจัย
การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนครั้งนี้
เป็นการนําผลการศึกษาเกี่ยวกับ ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา แนวคิดยุติธรรมชุมชน และพัฒนาการ
รูปแบบ แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของหน่วยงานคุมประพฤติทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ มาสร้างเป็นเค้าโครงรูปแบบ แนวทางใหม่ (structure of neo-model and
proceeding) ในการบริหารจัดการงานควบคุมสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานคุมประพฤติสากล และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ นโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม และเจตนารมณ์ของกรมคุมประพฤติในการแก้ไขปัญหาปริมาณงานโดยเกิดผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ เมือ่ ได้ รูปแบบ แนวทาง (model & proceeding) ดังกล่าวแล้ว จึงนํารูปแบบ แนวทาง
นั้น มาทดลองใช้ในสํานักงานคุมประพฤตินําร่องในแต่ละภูมิภาค และดําเนินการเก็บข้อมูลการวิจัย
เป็นระยะต่อเนื่อง โดยปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการในการพัฒนางานคุมประพฤติ
จากการศึกษาพบว่าการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน (community justice) ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งทางทฤษฎี
และการนําสู่ปฏิบัติ ผลจากการศึกษาจึงได้รูปแบบ แนวทางการ โครงสร้าง (model& proceeding) ของ
ทีมปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (Operation Community-Based
Correction Integrated Team Model – OCITl) ที่นําไปทดลองใช้ใน ในสํานักงานคุมประพฤติ ดังนี้
4.1.1 รูปแบบของทีมบูรณาการ หรือ OCIT ทีม
รูปแบบของที มบู รณาการ เกิ ดจากการนํ าแนวคิ ดมาจากรู ปแบบของที มเจ้ าหน้ าที่ คุ ม
ประพฤติแบบเข้ม ในรัฐนอร์ทคาโลไรน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน คือ
พนักงานคุมประพฤติ (probation officer) เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง (surveillance officer) และนักสังคม
สงเคราะห์ (social worker) ทําหน้าที่ร่วมกันดูแลผู้กระทําผิดกลุ่มเสี่ยงในอัตรา 1 ทีมต่อผู้กระทําผิด 25
คน และจากการนํารูปแบบทีมคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย (Thai Intensive probation
Model -TIP) ตามโครงการทดลองคุมประพฤติแบบเข้มข้น ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
มาใช้ โดยรูปแบบทีมบูรณาการ ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 3 คน
ทําหน้าที่ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ ภายใต้สมมุติฐานว่าพนักงานคุมประพฤติ 1 คน มีปริมาณคดี
500 คดี (ดูแผนภาพที่ 2) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการปฏิบัติงานคุมประพฤติแบบเดิมที่ดําเนินการใน
ปัจจุบัน (ดูแผนภาพที่ 1)
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แผนภาพที่ 1 รูปแบบการดําเนินงานคุมประพฤติแบบเดิมที่ดําเนินการในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 2 รูปแบบใหม่- ทีมปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model)
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แผนภาพที่ 1 แสดงการทํางานควบคุมสอดส่องของพนักงานคุมประพฤติในปัจจุบัน ซึ่ง
ตั้งอยู่บนอัตราส่วนการรับงานคดีควบคุมสอดส่องโดยเฉลี่ยของพนักงานคุมประพฤติ 1 คน ต่อผู้ถูกคุม
ความประพฤติ 500 คน (ปัจจุบัน พนักงานคุมประพฤติรับคดีคนละ 200 -1,000 คดีต่อคน) ในแผนภาพ
จะประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ 1 คน (ในวงกลมสีฟ้า) ส่วนใหญ่ประจําอยู่ที่สํานักงานคุมประพฤติ
ผู้ถูกคุมความประพฤติ (ผถค.ในวงกลมสีเหลือง) จํานวน 500 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ (ในวงกลมสี
ชมพู) นอกจากนั้นมีชุมชน (ในวงกลมสีเขียว) และภาคประชาสังคม ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใน
กระบวนการคุ มประพฤติ เห็ นได้ ว่ าลู กศรแสดงทางเดิ นชี้ จากผู้ ถูกคุ มความประพฤติ เข้ าหาพนั กงาน
คุมประพฤติฝ่ายเดียว แทนความหมายว่าผู้ถูกคุมความประพฤติมาพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อการ
รายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติ หรือที่ศูนย์ประสานงานฯ มากกว่าที่พนักงานคุมประพฤติจะออกไป
สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันโอกาสที่ผู้ถูกคุมความประพฤติจะได้พบพนักงาน
คุมประพฤติเจ้าของคดีก็มีน้อยเพราะหลายสํานักงานที่มีปริมาณคดีมากจะใช้วิธีรับรายงานตัวแบบกลุ่ม
และพนักงานคุมประพฤติจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับงานเอกสาร เช่น การจัดทําบันทึกแบบต่างๆ การทํา
รายงาน การออกเอกสาร การประสานงาน การนัดหมาย การเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัว
ตามกําหนด การจัดส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ฯลฯ เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติมีปริมาณคดี
มากกว่ามาตรฐาน ดังนั้น จึงต้องลด หรือละเว้นบางขั้นตอน เช่น การไปสอดส่องผู้กระทําผิดในชุมชน
การลด ยกเลิกการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ การลดรูปแบบรายงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีการเพิ่ม
การทํางานเป็นกลุ่มเพื่อรองรับปริมาณคดี เช่น การปฐมนิเทศแบบกลุ่ม การรับรายงานตัวแบบกลุ่ม การ
ทํางานบริการสังคมแบบกลุ่ม การให้คําปรึกษาแนะนําแบบกลุ่ม ทําให้ปรัชญาการแก้ไขผู้กระทําผิดตาม
สภาพปัญหาและความจําเป็นเป็นรายบุคคลเลือนหายไป
ด้านการส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดําเนินการนั้น เส้นประใช้แสดงความสัมพันธ์
ว่ามีการส่งคดีให้แก่ อสค.ไม่สม่ําเสมอ และไม่มากเท่าที่ควร โดยในปี พ.ศ. 2554 สํานักงานคุมประพฤติ
ทั่วประเทศ จัดส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยดําเนินการในบางขั้นตอน เพียงร้อยละ 10.58 ของ
ปริมาณคดีทั้งหมด (กรมคุมประพฤติ, 2555) โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งคดีเพื่อขอให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
ไปติดตามให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงานตัว หรือให้การออกสอดส่องตามขั้นตอนก่อนเขียนรายงาน
การคุมประพฤติต่อไป โดยความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีและอาสาสมัครคุม
ประพฤติผู้รับคดีเป็นความสัมพันธ์ทางเอกสาร เพราะมีส่วนน้อยมากที่ทั้งสองฝ่ายจะมาพบปะหารือกัน
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ และมีส่วนน้อยมากที่อาสาสมัครคุมประพฤติจะได้ดูแลผู้ถูกคุม
ความประพฤติแต่ละรายจนตลอดกระบวนการคุมความประพฤติ
ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติจึงไม่สามารถดูแลแก้ไขผู้กระทํา
ผิดได้อย่างทั่วถึง อาสาสมัครคุมประพฤติยังไม่ได้ใช้ศักยภาพในสถานะความเป็นสมาชิกชุมชน และ
ศักยภาพส่วนตนได้อย่างเต็มที่ ชุมชนและภาคประชาสังคมยังขาดการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร จึงทําให้ผู้ถูก
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คุมความประพฤติได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งของการเกิดปัญหาปริมาณคดีคั่งค้างใน
บางสํานักงาน นอกจากนั้นยังมีผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวต่อการกระทําผิดซ้ํา
จากแผนภาพที่ 2 การปฏิบัติงานคุมประพฤติตามรูปแบบทีมบูรณาการฯ (OCIT Model)
ภายใต้อัตราส่วนพนักงานคุมประพฤติ 1 คนต่อปริมาณคดี 500 คดีเช่นเดิม พนักงานคุมประพฤติ
สามารถแบ่งคดีออกตามโซนพื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ละ 100 คดี โดยประมาณ รวม 5 โซน แต่ละ
ทีมประกอบด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติที่มละ 3 คน ช่วยกันดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ 100 คน ใน
ชุมชนของตน จึงเท่ากับมีผู้ทําหน้าที่ควบคุมสอดส่อง 16 คน ต่อ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 500 คน แทนที่
จะเป็นพนักงานคุมประพฤติคนเดียวดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ 500 คน และเส้นทางหัวลูกศรทั้งหมดที่
มุ่งเข้าหาผู้ถูกคุมความประพฤติแสดงว่าผู้กระทําผิดเป็นศูนย์กลาง โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติทําหน้าที่
ผู้ประสานงานในชุมชนให้สํานักงานคุมประพฤติ โดยกระบวนการคุมประพฤติส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในชุมชน
(ความสัมพันธ์ของทุกองค์ประกอบอยู่ในวงกลมสีเขียวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนชุมชน) การทํางานในรูปทีม
บูรณาการเป็นการทํางานร่วมกันทั้งพนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และสถาบันต่างๆใน
ชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งช่วยทําให้การจัดการบริหารงานคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยการใช้
วิธีการประชุมทีมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดี (case conference ) เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนการควบคุมสอดส่อง และแผนการแก้ไขฟื้นฟูรายคดีและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานคดีอย่างมี
พลวัต
นอกจากการนํารูปแบบทีมบูรณาการไปใช้เชิงพื้นที่ คือ ให้ทีมดูแลผู้กระทําผิดเฉพาะในเขต
พื้นที่โดยเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการนัดรายงานตัว กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู และการทํางานบริการสังคม
ในพื้นแล้ว ยังสามารถนําทีมบูรณาการไปใช้กับผู้กระทําผิดที่มีลักษณะพิเศษ โดยไม่ติดอยู่กับการทํางาน
เฉพาะในพื้นที่ เช่น ผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้กระทําผิดในคดียาเสพติด หรือผู้กระทําผิดที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการกระทําผิดซ้ํา โดยทั้งพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่อยู่ในทีม
บูรณาการพิเศษ จะต้องผ่านการคัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อจัดเข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่ประจําอยู่ในพื้นที่ต่อไป
4.1.2 โครงสร้างของทีมบูรณาการฯ ในสํานักงานคุมประพฤติ
แผนภาพที่ 3 แสดงภาพจําลองของโครงสร้างของทีมบูรณาการฯ ในสํานักงานคุมประพฤติ
และระดับการบริหารจัดการ หรือขั้นตอนการบังคับบัญชา กํากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยสถานที่ทําการ
ของแต่ละทีมไม่ติดยึดอยู่ภายในที่ตั้งของสํานักงานคุมประพฤติ
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แผนภาพที่ 3 โครงสร้าง ทีมปฏิบัติการบูรณาการ ในสํานักงานคุมประพฤติ

4.2 ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 การนํารูปแบบ แนวทางใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดใน
ชุมชนสู่การปฏิบัติในรูปโครงการทดลอง
ผลผลิ ตจากการศึ กษาที่ ได้ จากประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การสํ านั กงานคุ มประพฤติ นํ าร่ องเพื่ อ
เตรียมการนํารูปแบบทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูไปสู่การปฏิบัติ มี ดังนี้
1. ขั้นตอนการดําเนินงาน ในโครงการทดลองทีมปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model)
2. กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการทดลอง
3. หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทีมบูรณาการ
4. หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการ
5. ร่างคู่มือพนักงานคุมประพฤติ ในการปฏิบัติการตามโครงการทดลองทีมปฏิบัติการ
บูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model)
6. ร่างคู่มืออาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติการตามโครงการทดลองทีมปฏิบัติการ
บูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model)
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการดําเนินงานทีมปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
กิจกรรมช่ วงเดือนแรกของการคุมความ
ประพฤติ
1 ลงทะเบียน
2 ปฐมนิเทศ
3 แจ้งเงื่อนไขและกําหนดรายงานตัว
4 เขียนแผนที่บ้านพิมพ์ลายนิ้วมือเก็บปัสสาวะ
5 บันทึกถ้อยคําเบื้องต้น
6 ประเมิน-จําแนก
กิจกรรมช่ วงสุ ดท้ ายของการคุมความ
ประพฤติ
1. กรณีฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติ
ติดตาม สอบถาม และแจ้งให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและปรับแผน
2. ประชุมทีมงานเพื่อประเมินผลและ
จัดทํารายงาน
 รายงานพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไป
 รายงานการพ้นคุมความ
ประพฤติ
3. สงเคราะห์หลังปล่อย

กิจกรรมระหว่ างการคุมความประพฤติ
1 ประชุมทีมบูรณาการเพื่อกําหนดแผนการ
ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู. เดือนละ 1
ครั้ง
2 ส่งตรวจสุขภาพกาย-จิต-(ส่งต่อ)
3 สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามแผน
และการปรับแผน
4 ประสานครอบครัวผู้กระทําผิด
5 รับรายงานตัว ตามเงื่อนไขคุมประพฤติ
6 จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูแบบ
รายบุคคล
7 จัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูแบบกลุ่ม
(เช่น เยี่ยมเรือนจํา การทํางานบริการสังคม
การอบรม การฝึกอาชีพ ฯลฯ)
8 ให้การสงเคราะห์ตามแผน
9 ประชุมทีมบูรณาการเพื่อประเมินผลและ
ปรับแผนฯ.
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แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดการดําเนินโครงการทดลอง
1. พบทีมบูรณาการตามผลการประเมินและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
2. Attitude test/ pre-test & post test/Self
3. เยี่ยมเรือนจํา (ถ้ามี)
4. โครงการอบรม เช่น อบรมธรรมะ อบรมวิชาชีพ ฯลฯ
5. การแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เช่น
 แนะแนวรายบุคคล
 กลุ่มบําบัด
 วิถีพุทธ ฯลฯ

7. ทํางานบริการสังคม ตามประเภทการกระทําผิดและ/ความจําเป็นของผู้กระทําผิด
8. การให้การสงเคราะห์

ผ่าน
 เปลี่ยนเป็นคุม
ประพฤติแบบปกติ

9. ประเมินพฤติกรรม
 พ้นการคุม
ประพฤติด้วยดี

ไม่ผ่าน

 ขยายเวลาคุมประพฤติ
แบบเข้มงวด และ/หรือ
เพิ่มความเข้มงวดในการ
คุมประพฤติ
 รายงานผิดเงื่อนไข

66

คู่มือพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัคร
คู่มือพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัคร ในการปฏิบัติงานตามโครงการทดลองทีมบูรณา
การเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model) ประกอบด้วยหลักการปฏิบัติ ดังนี้
1. ภารกิจของทีมบูรณาการฯ
1) การประชุมทีม ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุเพื่อ
1) วางแผนบริหารจัดการ และดําเนินงานรายคดี (case conference)
2) แบ่งหน้าที่ความรับผิดชองของสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยการแบ่ง
หน้าที่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของทีม
3) ประเมินผลการดําเนินงานโดยทีมบูรณาการ และประเมินสมาชิกทีม
ว่าควรมีการแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร
2) ดําเนินการตามแผนที่เป็นข้อสรุปจากการประชุมทีม โดยดําเนินการเชิงพื้นที่
ในเขตความรับผิดชอบของทีม ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. บทบาทของพนักงานคุมประพฤติในฐานะหัวหน้าทีมบูรณาการ มีดังนี้
1) เป็นผู้สอนงาน (tutor) ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติในทีม ทั้งภาคทฤษฎี
แนวคิ ด หลั ก การ กฎหมาย กฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ง าน และการฝึ ก
ปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2) กําหนดพื้นที่ และคัดสรรคดีในความรับผิดชอบให้แต่ละทีมรับไปดําเนินการใน
ปริมาณ และระดับความยากของคดีตามความเหมาะสมกับศักยภาพของทีม
3) นําการประชุมทีมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ทั้ งร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมประเมินผลในการบริหารจัดการงานคดีเชิงพื้นที่
4) เป็นผู้ประสานงานระหว่างทีมในความดูแลกับกลุ่มงาน ต่างๆ ในสํานักงาน
คุมประพฤติ และหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระทําผิด
5) ให้คําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานคุมประพฤติแก่สมาชิกทีม
6) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกทีม
7) รับรองคุณภาพ และรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของทีมในความรับผิดชอบ
8) รวบรวม เอกสาร หรื อบั นทึ กสรุ ปผลการดํ าเนิ นงานของอาสาสมั ครคุ ม
ประพฤติในทีม ส่งให้ฝ่ายกิจกรรมชุมชนเพื่อเป็นผลงานในการนํามาใช้เป็น
ฐานการคํานวณค่าพาหนะ และใช้เป็นข้อมูลคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่น
และการพิจารณารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และใช้ในการประเมินสมมรรถนะ
อาสาสมัครคุมประพฤติขึ้นเป็นหัวหน้าทีมบูรณาการ ต่อไป
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3.

อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ทําหน้าที่ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา
และร่วมประเมินผลในการบริหารจัดการงานคดีเชิงพื้นที่ หรือคดีพิเศษ และดําเนินการปฏิบัติงานตามมติ
ของทีม –การทํางานเชิงพื้นที่ หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในชุมชนที่ทีมรับผิดชอบ เช่น การรับ
รายงานตัว การเยี่ยมบ้าน การฝึกอาชีพ กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู และการทํางานบริการสังคม เป็นต้น
โดยทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับสถาบัน องค์กร และบุคลากรต่างๆ ในชุมชน เช่น ครอบครัวผู้กระทํา
ผิด วัด โรงเรียน อบต. เป็นต้น เพื่อระดมทรัพยากรในชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของ
ตนเอง ในการดําเนินงานตามขั้นตอนการควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู นั้น มีเกณฑ์ 3 ประการที่บ่งชี้ว่า
อาสาสมัครคุมประพฤติจะดําเนินงานในขั้นตอนนั้นได้ หรือ ไม่ คือ
1) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องสมัครใจดําเนินภารกิจนั้น
2) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องมีความรู้ ความสามารถในการทําภารกิจนั้น โดย
ผ่านการรับรองจากสํานักงานคุมประพฤติ
3) อาสาสมัครคุมประพฤติต้องได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจากพนักงานคุม
ประพฤติเจ้าของคดี หรือจากมติของทีมบูรณาการ
4.3 ผลดําเนินการวิจัยระยะที่ 3 การดําเนินโครงการทดลองรูปแบบใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทํา
ผิดในชุมชน
ผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสังเกต สนทนากลุม่ การสัมภาษณ์ทีม
บูรณาการ และจากแบบรายงานทีมบูรณาการ ระหว่างดําเนินโครงการทดลองของสํานักงานนําร่อง 8
สํานักงาน คือ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พัทลุง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง และ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
4.3.1 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลทั่วไป:
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมือง
ประวัติศาสตร์ และเป็นประตูสู่ภาคอิสาน นับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีประชากร
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ แบ่งปกครองแบ่งออกเป็น 32 อําเภอ 289 ตําบล 3743 หมู่บ้าน
เนื้อที่รวม 20,493.968 ตร.กม สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาเป็นสํานักงานขนาดใหญ่
พิเศษ เปิดดําเนินการเมื่อ 11 สิงหาคม 2531 มีสํานักงานสาขา 2 แห่งคือ สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดนครราชสีมาสาขาสีคิ้ว และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่ สํานักงาน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นอาคารเช่า 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยจํานวน 2 ไร่ มีอัตรากําลังรวม 66 อัตรา เป็น
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ข้าราชการ 26 คน พนักงานราชการ 36 คน และลูกจ้างชั่วคราว 8 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวน 245 คน มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คน โดย ในปี 2555 มีปริมาณคดีบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ยาเสพติด 2 ,759 คดี ปริมาณคดีสอดส่อง 5,296 คดี
วันเริ่มดําเนินโครงการทดลอง: 16 พฤศจิกายน 2554
ทีมบูรณาการ พื้นที่ดําเนินการและผู้เข้าร่วมโครงการ:
ทีมบูรณาการในโครงการทดลองมีทั้งสิ้น 4 ทีม ประกอบด้วย
ทีมที่ 1 คดีบําบัดฟื้นฟูที่มีความเสี่ยงสูง ( 01)
เขตพื้นที่อําเภอพิมาย
ทีมที่ 2 คดีควบคุมสอดส่อง ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (02) เขตอําเภอเมือง
ทีมที่ 3 คดีควบคุมสอดส่อง ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (02)เขตอําเภอเมือง
ทีมที่ 4 คดีควบคุมสอดส่อง ที่มีความเสี่ยงต่ํา (03) เขตอําเภอเมือง
ผู้กระทําผิดในโครงการ:
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 380 คน ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 80 คน
รวมผู้กระทําผิด 460 คน เข้าสู่สํานักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 – 30 ธันวาคม 2554
ผู้ปฏิบัติการ: พนักงานคุมประพฤติ 7 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 16 คน
รวม 23 คน
อัตราส่วน พนักงานคุมประพฤติ: อาสาสมัครคุมประพฤติ: ผู้กระทําผิด:
กลุ่มความเสี่ยงสูง ใช้ พคป 1 : อสค 4 : ผู้กระทําผิด 80 คน
กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ใช้ พคป 1: อสค 4: ผู้กระทําผิด 100 คน
กลุ่มความเสี่ยงต่ํา ใช้พคป 1: อสค 4: ผู้กระทําผิด 200 คน
กระบวนงาน ขั้นตอน:
ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศกลุ่ม สร้างสัมพันธภาพ ทําความเข้าใจ และขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง บุคคลในครอบครัว ชี้แจงเงื่อนไข ทําข้อตกลง รับรายงานตัว
ครั้งที่ 2 สร้างความสัมพันธ์เป็นกลุ่ม ให้ความรู้เป็นกลุ่ม เรื่อง ความเป็นจริงของชีวิต
รับรายงานตัว และให้คําปรึกษาแนะนํารายบุคคล ตั้งคําถามเพื่อให้มีคําตอบ
ในครั้งต่อไป
ครั้งที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ ตอบคําถามจากครั้งที่แล้วให้ความรู้ เรื่องการอยู่ร่วมกันใน
สังคม รับรายงานตัวรายบุคคล-ให้มองปัญหาของตนเอง สรุปให้ข้อคิดเป็น
กลุ่ม ตั้งคําถามครั้งต่อไป
ครั้งที่ 4 สร้างความสัมพันธ์ ให้ความรู้เป็นกลุ่ม เรื่องการทําความดี รับรายงานตัวแบบ
รายบุคคล ให้คําปรึกษาแนะนํา และหาวิธีแก้ปัญหา สรุปให้ข้อคิดเป็นกลุ่ม
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ครั้งที่ 5 สร้างความสัมพันธ์ ให้ความรู้เป็นกลุ่มเรื่องความพอเพียง อบรมธรรมะ รับ
รายงานตัวรายบุคคล และแนะนําการวางแผนอนาคต สรุปให้ข้อคิดเป็นกลุ่ม
ครั้งที่ 6 สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างทีมฯ กับผู้กระทําผิดในความดูแล ปัจฉิมนิเทศเป็น
กลุ่ม - อบรมความรู้ จัดทําการให้คํามั่นสัญญา ปฏิญาณตน ออกกําหนดนัด
ในการติดตามสงเคราะห์
การดําเนินโครงการทีมบูรณาการฯ เขตอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
อําเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ 755.596 ตร.กม. ประกอบด้วย 25 ตําบล 243
หมู่บ้าน มีประชากร 454,647 คน เป็นอําเภอที่มีจํานวนประชากรมากเป็นลําดับที่ 1 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพสังคมเป็นชุมชนเมือง ศูนย์กลางการค้า อาชีพหลักของประชากร ได้แก่
การเกษตร การปศุสัตว์อุตสาหกรรม และการพาณิชย์ ในพื้นนี้มี อาสาสมัครคุมประพฤติ 33 คน มี
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 429 คน และมี
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์ มีผถู้ ูกคุมความประพฤติ 2,307 คน เป็นเด็ก 110 คน ผู้รับการพักโทษ
37 คน ลดวันต้องโทษ 116 คน ผู้รับการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 961 คน
ทีมบูรณาการ ทีมที่ 1พื้นที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา เขตที่ 1
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ กลุม่ มีความเสี่ยงสูง จํานวน 80 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายกิตติพงษ์ ศรีจันทร์พรม
อาสาสมัครคุมประพฤติ นางอนงค์ ศศิธรานนท์ ข้าราชการบํานาญ
นางสาวรุ่งทิวา บุญมีไชย นายแสนปรีดา บุญหาญณรงค์ อาชีพรับจ้าง
นางลัดดา เหรียญมงคลชัย แม่บ้าน
กิจกรรม: รับรายงานตัวรายบุคคล ออกสอดส่อง 1-2 เดือนต่อครั้งไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
ประชุม case conference ใน 3 เดือน แก้ปัญหาเฉพาะราย ตรวจปัสสาวะเดือนละครั้งในคดียาเสพ
ติด พบกับผู้กระทําผิดเดือนละครั้ง จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม ติดต่อประสานกับบุคคลผู้
ใกล้ชิด ประชุมทีมงาน 3เดือนต่อครั้ง ให้การสงเคราะห์ ทําเรื่องส่งคดีให้ อสค.นอกทีมร่วมดําเนินการ
ทีมบูรณาการ ทีมที่ 2 พื้นที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 2
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ กลุม่ มีความเสี่ยงปานกลาง 100 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายปิยพงศ์
อาสาสมัครคุมประพฤติ นายณรงค์กรดวงเนตรอ อาชีพ รับจ้าง
นางสุทา วัดอิ่ม ข้าราชการบํานาญ นายสอิ้ง เข็มพุดซา อาชีพ รับจ้าง
นางนภาพร ขุนกระโทก อาชีพ รับจ้าง
กิจกรรมการ: รับการรายงานตัวรายบุคคลตามเงื่อนไขของศาล ออกสอดส่อง 3-4
เดือน/ต่อครั้งไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ประชุม case conference ภายใน 3 เดือนแรก พบกัน 2 เดือนครั้ง
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ติดต่อประสานบุคคลผูใ้ กล้ชิด ให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม ประชุมทีมงาน ให้การ
สงเคราะห์ สุ่มตรวจปัสสาวะ
ทีมบูรณาการ ทีมที่ 3 พื้นที่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เขตที่ 3
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ กลุม่ มีความเสี่ยงต่ํา (03) จํานวน 200 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นางช่อเพชร สุวรรณะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ นายนรินทร์ ยิ่งจอหอ อาชีพรับจ้าง
นายอานนท์ ญาติดอน อาชีพรับจ้าง นายภาคภูมิ มุ่งพันกลางอาชีพรับจ้าง
นายบุญเอก ไกล่กลาง อาชีพ รับจ้าง
กิจกรรม: รับการรายงานตัวแบบกลุ่ม ออกสอดส่องไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง (3 เดือนแรก 1
ครั้ง) พบกัน ๓ เดือนครั้ง ติดต่อประสานกับบุคคลผูใ้ กล้ชิด เข้าร่วมกิจกรรม 1 กิจกรรม ประชุม 1
ครั้ง (ภายใน 3 เดือนแรก) ประชุมทีมงาน ให้การสงเคราะห์ สุ่มตรวจปัสสาวะ (คดียาเสพติด) 1 ครั้ง
ทีมบูรณาการ ทีมที่ 4 พื้นที่ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
บริบทพื้นที่: อําเภอพิมาย เดิมเป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรเขมรโบราณมีปราสาท
หินพิมาย ศาสนสถานทางพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นโบราณสถานสําคัญ อําเภอพิมาย มีพื้นที่
966.834 ตร.กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ที่ราบลุม่ สองฝั่งแม่น้ํามูล แบ่งการปกครองเป็น 12
ตําบล 211 หมู่บ้าน มีประชากร 129,899 มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานน้ําตาล
โรงงานผลิตเครื่องอุปโภค ฯลฯ ประชากรประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ค้าขาย ในเขต
อําเภอพิมาย มีอาสาสมัครคุมประพฤติ รวม 21 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1
ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 104 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์ มีผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ 429 คนผู้รับการพักโทษ/ 35 คน ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 224 คน
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มเสี่ยงสูง (01) จํานวน 80 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นายกฤษ ทิพย์นางรอง
อาสาสมัครคุมประพฤติ นายปรัชญา ยอดสุรินทร์ ทําธุรกิจส่วนตัว นางพัชนี เล็กพิมาย
ทําธุรกิจส่วนตัว นายปราโมช จ๋าพิมาย สมาชิกอบต. ทําธุรกิจ นางสาววาสนา บุญส่ง อาชีพ รับจ้าง
กิจกรรม: รับรายงานตัวรายบุคคล ออกสอดส่อง 1–2 เดือนต่อครั้ง (ไม่น้อยกว่า 6
ครั้ง) ประชุม case conference ใน 3 เดือน ตรวจปัสสาวะเดือนละครั้ง พบกันเดือนละครั้ง เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม ติดต่อประสานกับบุคคลผู้ใกล้ชิด ประชุมทีมงาน 3 เดือนต่อครั้ง
ให้การสงเคราะห์
ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานด้านคดี ปรากฏตามผลการคุมความประพฤติ ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการคุมความประพฤติตามโครงการทดลองทีมบูรณาการฯ จังหวัดนครราชสีมา
จํานวน ประพฤติเสื่อมเสีย
ร้อยละ ประพฤติตนดี
ร้อยละ
คดี ผิดเงื่อนไข ถูกจับใหม่ ประพฤติเสีย ระหว่างคุมฯ พ้นคุมฯ ประพฤติดี
ประเภทคดี
บําบัดฟื้นฟู
เสี่ยงสูง
เสี่ยงปานกลาง
เสี่ยงต่ํา
รวม

80
80
100
200
460

19
16
35

1
1
1
3

1.25%
1.25%
20%
8%
8.26%

10
10

69
79
80
184
412

98.75%
98.75%
80%
92%
91.74%

จากตารางที่ 2 แสดงผลการคุมความประพฤติ พบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้รับ
การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดที่ผ่านการคุมประพฤติโดยทีมบูรณาการพ้นจากการคุมความ
ประพฤติไปด้วยดีจํานวน 412 ราย และผูท้ ี่ยังอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติทั้ง 10 ราย ไม่ปรากฏ
พฤติการณ์ผิดเงื่อนไข รวมเป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่มีความประพฤติดี ร้อยละ 91.74 และมีผู้ถูกคุม
ความประพฤติที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย คือเป็นผู้ฝา่ ฝืนเงื่อนไขการคุมประพฤติ และถูกจับกุม
ดําเนินคดีใหม่รวม 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.26
2. ผลด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่เกิดจากการดําเนินงานของทีมบูรณาการ
1) พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติมีความใกล้ชิดกัน เข้าใจ
กันมากขึ้น ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติทดี่ ีต่อกัน และมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
2) พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถเข้าถึงผู้ถูกคุม
ความประพฤติและครอบครัวได้มากขึ้น ทําให้สามารถวางแผน และแก้ไข
ผู้ถูกคุมฯ ได้ตรงต่อปัญหา และความต้องการ
3) อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับความไว้วางใจจากผู้ถูกคุมฯ และครอบครัว
4) อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยแก้ไขปัญหาให้กบั ผู้ถูกคุมฯและครอบครัวได้ดี
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการ คือ ความสามารถในการบริหาร
จัดการงานคดีและวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบ
ความท้าทาย หรือปัญหา อุปสรรค
1. ถ้าคดีอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทําให้ไม่ทันตามกําหนดเวลาเนื่องจากในกลุ่มผู้ถกู ความ
ประพฤติมีภูมิลําเนากระจายไปตําบลต่างๆ ซึ่งยากแก่การออกพื้นที่
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2.
3.
4.

อาสาสมัครคุมประพฤติต้องประสานงานกับพนักงานคุมประพฤติอยู่ตลอด
พนักงานคุมประพฤติต้องรู้วิธีการบริหารจัดการ คน คดี และเวลา
ผู้ถูกคุมความประพฤติอยู่ห่างไกล และมีจํานวนมากเกินไป ทําให้ดูแลไม่ทั่วถึง

โอกาส หรือ ข้อดี คือ
1. สามารถดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติได้ใกล้ชิดครอบครัว จะได้ช่วยกันนําแนวทาง
ในการป้องปราม ทําให้ผู้ถูกคุมประพฤติพ้นคุมไปได้ด้วยดี
2. ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความเข้าใจและไว้ใจ ที่จะขอคําแนะนําจาก อ.ส.ค.
3. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ ได้ร่วมกันการสะท้อนความรู้สึกในการคุมประพฤติ
4. ได้พูดคุยสอบถามข้อมูลผู้ถูกคุมความประพฤติในเชิงลึก เพื่อนําข้อมูลไปสู่การ
วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข ตลอดจนการป้องกัน เพื่อมิให้กระทําผิดซ้ํา
5. เกิดการทํางานเป็นทีมมีการวางแผนงานร่วมกันระหว่าง อ.ส.ค. และพคป.
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจําแนกคดีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทําผิดซ้ําหรือเป็นผู้
ที่มีปัญหาที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแนะนํา
2. ควรคัดแยกคดีในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน และจํานวนไม่มากเกินไป
3. ควรให้ อ.ส.ค. รับผิดชอบ 20 คดีต่อคน เพื่อสามารถดูแลคดีได้ทั่วถึง
4. ควรจัดแบ่งกลุ่มผู้กระทําผิดเป็นกลุ่ม 15-20 คน ให้ อ.ส.ค. ดูแลอย่างใกล้ชิดเน้น
ให้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ใกล้กับที่พักของ อ.ส.ค.
5. อ.ส.ค.ออกสอดส่องอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ต่อคดี ใน 3 เดือนแรกเพื่อให้คําปรึกษา
แนะนํา และให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม
4.3.2 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม “สะดืออีสาน” อยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
เนื้อที่ 5,291.68 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 470 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็น “ตักศิลา
แห่งอีสาน” เนื่องจากมีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่ง ภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกคลื่นไม่มี
ภูเขา มีแม่น้ําชีไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา มีอาณาเขตติดต่อกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ สุรินทร์
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามมีประชากร 940,402 คน แบ่งการปกครองแบ่งออกเป็น
13 อําเภอ อาชีพสําคัญของประชากร คือ การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไหมและทอผ้าไหม
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ยาสูบ อ้อย มันแกว ปอแก้ว และไม้ผล อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เป็นสํานักงานคุม
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ประพฤติขนาดกลาง เปิดดําเนินการเมื่อ 4 พฤษภาคม 2535 ที่สถานที่ตั้งอยู่ที่ 4 ถนนศรีสวัสดิ์ดําเนิน
ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สภาพสํานักงานเป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น บนพื้นที่
2 ไร่ 2 งาน มีอัตรากําลังรวมทั้งสิ้น 24 อัตรา เป็นข้าราชการ 12 คน พนักงานราชการ 10 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้งหมดรวม 188 คน มีศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ 7 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 707 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน
6 ศูนย์ มีปริมาณงานในปี 2554 คือ คดีตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติด 996 ราย คดีบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 863 ราย คดีสืบเสาะและพินิจจําเลย 1,217 ราย คดีควบคุมและสอดส่อง 2,223 ราย
วันเริ่มดําเนินโครงการทีมบูรณาการ 26 พฤศจิกายน 2554
ขั้นตอนการเตรียมการ และดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชน
1. กําหนดผู้กระทําผิดกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือก อสค. ในเขตพื้นที่
2. จัดโครงการอบรมทีมงานบรูณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
3. จัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย
4. จัดทําคู่มือและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อําเภอต่างๆ
การดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
โครงการทีมบูรณาการ จังหวัดมหาสารคามดําเนินงานครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยมีผู้ร่วม
ปฏิบัติการ คือ พนักงานคุมประพฤติ 15 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน 80 คน รวมผู้ปฏิบัติการทั้งสิ้น 95 คน โดยมีการจัดทีมปฏิบัติการในพื้นที่รวม 24 ทีม ดังนี้
1. อําเภอโกสุมพิสัย แบ่งเป็น 4 ทีม
2. อําเภอเมือง แบ่งเป็น 6 ทีม
3. อําเภอกันทรวิชัย แบ่งเป็น 5 ทีม
4. อําเภอบรบือ แบ่งเป็น 2 ทีม
5. นอกเหนือจากนั้นแบ่งเป็นอําเภอละ 1 ทีม
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยงสูง (01)
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ
ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
รวมประชากรกลุ่มผู้กระทําผิด

จํานวน 70 คน
จํานวน 51 คน
จํานวน 122 คน
จํานวน 55 คน
จํานวน 298 คน
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กระบวนงาน/ขั้นตอนการทํางาน
1. แจ้งเงื่อนไขการคุมความประพฤติทําบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ถูกคุมความ
ประพฤติกับครอบครัวและชุมชน
2. ปฐมนิเทศ---ปัจฉิมนิเทศ
3. รับรายงานตัวรายบุคคล/รายกลุ่มและตรวจปัสสาวะ
4. การออกสอดส่องระหว่างและหลังพ้นการคุมความประพฤติและฟื้นฟูฯ
5. ประชุม อสค.เพื่อรับทราบ อุปสรรค และข้อเสนอแนะหลังการสอดส่อง
โปรแกรมสําหรับผู้กระทําผิด/กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
1. กลุ่มผูใ้ หญ่--เยี่ยมบ้าน 15 วัน/ครั้ง อบรมธรรมะหรือเข้าค่ายจริยธรรม
2 ครั้ง โปรแกรมพื้นฐาน 3 ฐาน
2. กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มพักการลงโทษ-ลดวันต้องโทษ กลุ่มฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด - เยี่ยมบ้าน 15วัน/ครั้ง – อบรมธรรมะ หรือเข้าค่ายการให้
คําปรึกษาทางจิตวิทยา 2 ครัง้ โปรแกรมพืน้ ฐาน 1-5
3. ให้ความรู้ด้านกฎหมายและให้คําปรึกษาจิตวิทยาแก่ครอบครัวในการดูแลบุตร
วัยรุ่นกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ผลจากการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
1. ผู้กระทําผิดในโครงการ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ไม่ได้ถูกจับดําเนินคดีใหม่ในระหว่าง
การดําเนินโครงการประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ และมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
2. ความพึงพอใจ และประโยชน์
1) กลุ่มผู้ปกครองพบว่ามีแนวทางและกําลังใจในการแก้ไขปัญหาครอบครัว
มากขึ้นจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
2) กลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่าเด็กและเยาวชน มีแนวทางทีจ่ ะแก้ไขปัญหา
ของตนเอง
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1. น้ําท่วม ขณะออกไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่ขณะเยี่ยมเยียน
2. อาสาสมัครคุมประพฤติกรอกข้อมูลไม่ละเอียด
3. ขาดงบประมาณค่าพาหนะของอาสาสมัครคุมประพฤติ

75

4.3.3 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดเชียงราย "เมืองแห่งเจ็ดสายน้ํา" ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย
ห่างจากกรุงเทพ 785 กิโลเมตร รายล้อมด้วยสามสิบห้าดอย เป็นประตูไปสู่ภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง
ตอนบนหรือเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เป็นเมืองหน้าด่านติดต่อกับประเทศพม่าและลาว เป็นดินแดนแห่ง
ประวัติศาสตร์ยุคแรกของอาณาจักรชาติไทย เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ และพืชผักผลไม้เมืองหนาว เป็นแหล่งและตลาดอัญมณีจากพม่า
อากาศก็เย็นสบายจนได้รับการขนานนามให้เป็นสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย เชียงรายแบ่งการปกครอง
ออกเป็น 16 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีเนื้อที่ทั้งหมด 11,678.369 ตารางกิโลเมตร สูงกว่าระดับน้ําทะเล
416 เมตร มีประชากร 1,222,402 คน ที่หลากหลายทางวัฒนธรรมเชื้อชาติ ชนเผ่า สภาพเศรษฐกิจ
ขึ้นอยู่กับสินค้าเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพด ขิง
กระเทียม ถั่วเหลือง ลิ้นจี่ ลําไย ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย มีโรงสีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาใหญ่
ที่สุดของภาคเหนือ มีโรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย การค้า
บริเวณชายแดน และการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจสําคัญ (www.chiangraiinfo.com)
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายเปิดดําเนินการเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2528 มี
สํานักงานสาขา 1 แห่ง คือ สาขาเทิง สําหรับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายเป็นสํานักงาน
ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนศูนย์ราชการ ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สภาพสํานักงานเป็น
อาคารคอนกรีตสองชั้น จํานวน 2 อาคาร บนพื้นที่ 7 ไร่ ปัจจุบนั สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงรายมีอัตรากําลังรวม 37 อัตรา เป็นข้าราชการ 13 คน พนักงานราชการ 20 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว 4 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติจํานวน 245 คน มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน คน และมีมี
ปริมาณคดีควบคุมและสอดส่อง 1,678 คดี
ทีมบูรณาการและผู้ร่วมโครงการ
ทีมบูรณาการในโครงการทดลองของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย มีรวม 6ทีม
เป็นทีมของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 3 ทีม แบ่งเป็นทีม A ทีม B และทีม C ทั้ง 3 ทีมปฏิบัติงาน
อยู่ในพื้นที่อําเภอแม่สาย และมีทีมของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง อีก 3 ทีม
ผู้ปฏิบัติการโครงการ
ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ 3 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 6 คน สมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน จํานวน 3 คน รวมผู้ปฏิบัติการโครงการทั้งสิ้น 12 คน
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ (ป.อาญา มาตรา 56) จํานวน 67 คน
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
จํานวน 7 คน
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ผู้ถูกคุมความประพฤติพักโทษ / ลดโทษ
จํานวน 6 คน
รวมประชากรกลุ่มผู้กระทําผิด
จํานวน 80 คน
โดยเป็นคดีที่เข้าสู่สํานักงานฯ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2554 เป็นต้นไป
วันเริ่มดําเนินโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
วันที่ 3 ตุลาคม 2554
บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในทีมบูรณาการฯ จะได้รับ
มอบหมายให้ชว่ ยดําเนินงานภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ คือ 1) อาสาสมัครมีความสมัครใจที่จะดําเนิน
ภารกิจนั้น 2) อาสาสมัครมีความรู้ ความสามารถ และฝึกปฏิบัติจนได้รับการรับรองแล้ว
3) อาสาสมัครได้รับมอบหมายให้ดําเนินการได้ภายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ โดย
กิจกรรมที่กําหนดให้ อาสาสมัครดําเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ได้แก่ การลงทะเบียน การ
ปฐมนิเทศ การเขียนแผนที่บา้ น การเก็บปัสสาวะ การประชุมกลุ่ม (Case conference) การรับ
รายงานตัว กิจกรรมบริการสังคม การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู การสอดส่องเยี่ยมเยียนบ้าน
ตาม/เตือน การให้การสงเคราะห์ การประสานงานในชุมชน การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การดําเนินโครงการปฏิบัติการทีมบูรณาการฯในพื้นที่อําเภอแม่สาย
บริบทอําเภอแม่สาย เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง "เวียงศรีทวง" เมืองขึ้นของอาณาจักรโยนก
นครราชธานีไชยบุรีศรีช้างแสน อําเภอแม่สายมีพื้นที่ 285 ตร.กม. ประกอบด้วย 8 ตําบล 87 หมู่บา้ น
มีประชากร 80,578 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ค้าขายบริเวณด่านพรมแดนไทย-พม่า
เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรมพื้นบ้าน สินค้าการเกษตรได้แก่ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว กระเทียม หอมแดง ยาสูบ
ถั่วเหลือง สตอร์เบอรี่ แตงโม สับปะรด ลิน้ จี่ ลําไย ดอกเบญจมาศ มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ในเขตอําเภอแม่สายมีอาสาสมัครคุมประพฤติ 10 คน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
1 ศูนย์ มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 93 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์ มีผถู้ ูกคุมความประพฤติ
167 คน ผู้รับการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ 80 คน ผูร้ ับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 327 คน
เหตุที่กําหนดให้แม่สายเป็นพืน้ ที่ทดลองเพราะพื้นที่นี้มี อ.ส.ค. และเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนที่มีศักยภาพ มีบทบาทในการทํางานกับชุมชนอยู่แล้ว และพร้อมที่จะทํางานเชื่อมต่องานกับ
ชุมชน โดยมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางในการทํางานเชิงพื้นที่
ทีมบูรณาการ อําเภอแม่สาย ทีม A
รับผิดชอบ ตําบลเกาะช้าง ตําบลแม่สาย ตําบลโป่งผา ตําบลเวียงพางคํา ตําบลศรีเมือง
ชุม และตําบลห้วยไคร้ โดยรับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทคดี ยกเว้นในคดียาเสพติด
อัตราส่วนทีม: พคป.1 คน: อ.ส.ค. 3 คน: ผูก้ ระทําผิด 38 คน
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ผู้ปฏิบัติการ: พนักงานคุมประพฤติ นางสาวภาวศุทธิ เตชะพันธุ์ และ นางพัชรี สุทธนู
อาสาสมัครคุมประพฤติ นายอํานาจ วรรณวัต อาชีพธุรกิจส่วนตัว
นายวิชาญ ปิน่ ทอง อาชีพค้าขาย นายสมเพชร พรมเทพ อาชีพค้าขาย
ทีมบูรณาการ อําเภอแม่สาย ทีม B
รับผิดชอบทุกประเภทคดียกเว้นคดียาเสพติดในเขต ตําบลห้วยไคร้ศรีเมืองชุมแม่สาย
อัตราส่วน: พคป.1 คน: อ.ส.ค. 2 คน เครือข่ายฯ 1 คน: ผู้กระทําผิด 26 คน
ผู้ปฏิบัติการ: พนักงานคุมประพฤติ นางสาวภัทรนันท์ เวียงวัฒนา
อาสาสมัครอาสาสมัครคุมประพฤติ นางนีรช วรรณวัต รับราชการครู
นายอิ่นแก้ว หมอช้าง ข้าราชการบํานาญ
นายสมยศ พรมบุตร สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อาชีพค้าขาย
ทีมบูรณาการ อําเภอแม่สาย ทีม C
รับผิดชอบทุกประเภทคดียกเว้นคดียาเสพติดในเขตตําบลแม่สาย ห้วยไคร้ โป่งงาม
อัตราส่วน: พคป.1 คน: อ.ส.ค.1 คน เครือข่ายฯ 2 คน : ผู้กระทําผิด 16 คน
ผู้ปฏิบัติการ: พนักงานคุมประพฤติ นายวุฒิกร คําหล้าทราย
อาสาสมัครคุมประพฤติ นางประภากร พลสิทธิ์ ผูใ้ หญ่บ้าน
นายเกรียงศักดิ์ กันชนะ เครือข่ายฯ อาชีพค้าขาย
นางปภาดา เนมินทอน เครือข่ายฯ ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
กระบวนงาน และการกําหนดโปรแกรม
สําหรับผู้กระทําผิดกลุ่มความเสี่ยงระดับสูง (01) มีการกําหนด ดังนี้
- รายงานตัว 1 ครั้ง : เดือน
- เยี่ยมเยียนสอดส่อง 1 ครั้ง : เดือน
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่างน้อย 6 กิจกรรม
สําหรับผู้กระทําผิดกลุ่มความเสี่ยงระดับปานกลาง (02) มีการกําหนด ดังนี้
- รายงานตัว ๒ เดือน : ครั้ง
- เยี่ยมเยียนสอดส่อง ๒ เดือน : ครั้ง
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่างน้อย ๔ กิจกรรม
สําหรับผู้กระทําผิด กลุ่มความเสี่ยงระดับต่ํา (03)
- รายงานตัว 3 เดือน : ครั้ง
- เยี่ยมเยียนสอดส่อง 3 เดือน : ครั้ง
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่างน้อย 2 กิจกรรม
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ทุกโปรแกรมสําหรับทุกกลุ่มความเสี่ยงและมีการประชุมคดี (Case conference) ทุก
วันพุธ สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของเดือน
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ประกอบด้วย
1. โปรแกรมพื้นฐาน: กราฟชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเอง การวางแผนชีวิต
2. การอบรมธรรมะ การอบรมความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
3. การทํางานบริการสังคม
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
1. ผลการคุมความประพฤติ ของผู้ถูกคุมความประพฤติในโครงการทดลองทีมบูรณา
การของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายมีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขร้อยละ 85 มีผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขร้อย
ละ 25 ดังปรากฏตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการคุมความประพฤติตามโครงการทดลองทีมบูรณาการฯ จังหวัดเชียงราย
ประเภทคดี

ผู้ถูกคุมประพฤติ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ถูกจับใหม่

รวม

(ราย)

(ราย)

4

5

67

-

-

-

7

-

-

-

-

5

-

-

-

5

1

4

3

4

5
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พ้นคุม

ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ประพฤติ

อยู่ระหว่างคุมฯ

ไม่รายงานตัว

บริการสังคม

(ราย)

(ราย)

(ราย)

ไม่ครบ (ราย)

52

3

3

1

ผู้ใหญ่

65%

ผู้ถูกคุมประพฤติ

6

เด็ก/เยาวชน

85%

ผู้ถูกคุมประพฤติ

5

ลดวันต้องโทษ
ผู้ถูกคุมประพฤติ

100%
1

พักการลงโทษ

100%

รวม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข

2.

64

68 ราย 85%

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 5%

ความพึงพอใจ และประโยชน์
ทีมผู้ปฏิบัติงาน ทั้งพนักงานคุมประพฤติ และ อาสาสมัครคุมประพฤติ มีความพึง
พอใจที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานแบบบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT)
และได้ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการใช้หลักการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน อันจะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่
เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนต่อไป
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
1. มี อ.ส.ค. และสมาชิกเครือข่ายุติธรรมชุมชนที่มีศักยภาพ และพร้อมที่จะทํางาน
2. อ.ส.ค. และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางท่าน มีบทบาทในการทํางานกับชุมชนอยู่
แล้ว ทําให้ง่ายต่อการเชื่อมต่องานกับชุมชน
3. มีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นสัดส่วน และสะดวก ต่อการเป็นศูนย์กลางในการ
ทํางานเชิงพื้นที่
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1. อ.ส.ค. บางคนมีภาระหน้าที่หลายด้าน ทําให้ไม่สามารถออกไปสอดส่องผู้ถูกคุม
ความประพฤติได้ตามที่ทีมกําหนด ดังนั้น ผูร้ ่วมทีมจึงต้องรับดําเนินการแทน
2. สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ร่วมทีม ยังขาดความมั่นใจในการทํางาน ดังนั้น
ทีมงานที่มีประสบการณ์ จึงให้คําแนะนํา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และร่วม
ลงพื้นที่ในการสอดส่องเยี่ยมเยียน
3. เนื่องจากสํานักงานเลือกพื้นที่ดําเนินการเฉพาะอําเภอแม่สายทําให้พนักงานคุม
ประพฤติที่อยู่ในทีมบูรณาการมีภาระมากกว่าพนักงานคุมประพฤติอื่น
ข้อเสนอแนะ
1. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนด้วยทีมบูรณาการเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และ
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม
2. การดําเนินโครงการทีมงานบูรณาการฯ ส่งผลให้งานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ
และแบ่งเบาภาระของพนักงานคุมประพฤติจึงควรมีแนวปฏิบัติ เครื่องมือ และ
ประกาศเป็นนโยบายให้ทุกพื้นที่ดําเนินการ
โครงการทดลองทีมบูรณาการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง
ข้อมูลทั่วไป อําเภอเทิง เดิมคือ "กิ่งแขวงเมืองเทิง" ยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อ พ.ศ. 2457
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า มีป่าสงวนแห่งชาติ 8 แห่ง มีพื้นที่ 795.5 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 10 ตําบล 156.หมูบ่ ้าน มีประชากร 84,284 คน ความหนาแน่นของประชากร 106 คน/ตร.
กม.มีอาชีพหลักทางการเกษตร ทําไร่ ทํานา ปลูกพืชสวน เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า จักรสาน แปรรูปอาหาร
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง เป็นสํานักงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ เลขที่
220-221 หมูท่ ี่ 2 ตําบลเวียง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย สภาพสํานักงานเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
2 คูหา บนพื้นที่ 1 ไร่ ในเขตอําเภอเทิงมีอาสาสมัครคุมประพฤติ 14 คน มีศูนย์ประสานงาน
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อาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 93 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 ศูนย์
ปัจจุบัน (สิงหาคม 2555) สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายสาขาเทิง มีปริมาณคดีสอดส่อง 565
คดี คดีพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ 148 คดี คดีบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด 746 คดี
วันเริ่มดําเนินโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน เดือน ตุลาคม 2554
ผู้ปฏิบัติการโครงการ ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ 3 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ
6 คน รวมผู้ปฏิบัติการโครงการทั้งสิ้น 9 คน
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ (ป.อาญา มาตรา 56)
จํานวน 32 คน
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็ก/เยาวชน
จํานวน 20 คน
ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษ/ ลดวันต้องโทษ จํานวน 8 คน
ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
จํานวน 20 คน
จํานวน 80 คน
รวมประชากรกลุ่มผู้กระทําผิด
โดยเป็นคดีที่เข้าสู่สํานักงานฯ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
อัตราส่วน: พนักงานคุมประพฤติ 3 คน: อสค. 6 คน: ผู้กระทําผิด 80 คน
บทบาทของพนักงานคุมประพฤติ: มีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ หนึ่ง บทบาทในการให้
คําแนะนําแก่อาสาสมัครคุมประพฤติในการดําเนินงานตามโครงการฯ สอง บทบาทในการจัดประชุม
ทีมงานเพื่อหารือรายคดี Case Conference เดือนละ 1 ครั้ง
บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ: อาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการฯ สามารถ
ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ การลงทะเบียน การ
ปฐมนิเทศ การแจ้งเงื่อนไข และกําหนดนัดรายงานตัว การเขียนแผนที่บ้าน การเก็บปัสสาวะ การ
ประชุมกลุ่ม (case conference) การรับรายงานตัว การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการสังคม การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู การสอดส่องเยี่ยมเยียนบ้าน ตาม/เตือน การให้การสงเคราะห์ การ
ประสานงานในชุมชน การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
โครงการทีมบูรณาการ อําเภอเทิง ทีม A
ผู้รับผิดชอบ: นายพัฒน์พงษ์ ธนะชัยขันธ์ พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ หัวหน้าทีม
นายบุญตัน เสนคํา
ประธาน อ.ส.ค. อําเภอเทิง
นายบุญเตี่ยม ยั่วยวน อสค.
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
โครงการทีมบูรณาการ อําเภอเทิง ทีม B
ผู้รับผิดชอบ: นายเดโชพล ไชยถา พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ หัวหน้าทีม
นายภานุภาค ยอดพังเทียม
อสค. อาชีพ ทําธุรกิจส่วนตัว
ว่าที่ร้อยตรีภิญโญ โปนสุวรรณ์ อสค. ไม่ได้ประกอบอาชีพ
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โครงการทีมบูรณาการ อําเภอเทิง ทีม C
ผู้รับผิดชอบ: นางรักษ์ษิณา ตระกูลเรือง พนักงานคุมประพฤติ หัวหน้าทีม
นายบุญโญ ราชบัณฑิต อสค.
อาชีพ ทําธุรกิจส่วนตัว
นางโสภา สืบสมบัติ
อสค.
อาชีพ เกษตรกรรม
กระบวนงาน และกิจกรรม
1. แยกสํานวนคดีทุกภารกิจในเขตอําเภอเทิง จํานวน 4 ตําบล จํานวน 80 คดี
2. นัดประชุม อ.ส.ค. ในพื้นทีท่ ม่ี ีอยู่ให้สอดคล้องกับคดีที่จะดําเนินการ
3. กําหนดนัดสถานที่ในการรายงานตัว
4. การกําหนดวันนัดรายงานตัว, ทํากิจกรรม, ประชุม case conference
5. นัดรายงานตัวและทํากิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
6. จัดประชุม case conference ณ สํานักงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง
7. การออกหนังสือแจ้งเปลี่ยนสถานที่รับรายงานตัว
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
1. ผลการคุมความประพฤติ
ตารางที่ 4 ผลการดําเนินงานโครงการทีมบูรณาการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
ประเภทคดี

พ้นคุม

ปฏิบัติตามเงื่อนไข

ประพฤติ ยังอยู่ระหว่างคุมฯ
ผู้ถูกคุมประพฤติ

ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ไม่รายงานตัว

บริการสังคม

ถูกจับใหม่

รวม

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

(ราย)

ไม่ครบ (ราย)

20

2

6

-

4

32

3

2

-

2

20

-

-

-

-

8

-

7

-

1

20

5

15

-

7

80

ผู้ใหญ่

68.75%

ผู้ถูกคุมประพฤติ

13

เด็ก/เยาวชน
ผู้ถูกคุมประพฤติ

80%
8

พัก/ลดโทษ

100%

ผู้รับการฟื้นฟูฯ

12
60%

รวม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข

53

58 ราย 72.5%

22 ราย 27.5%

100%
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จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่ามีผู้ถูกคุมความประพฤติในโครงการทีมบูรณาการฯ ที่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขมีร้อยละ 72.5 และมีผู้ถกู คุมความประพฤติที่ผิดเงื่อนไขรวมทั้งถูกจับกุมดําเนินคดี
ขึ้นใหม่ร้อยละ 27.5
2. ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการ
1) ลดภาระการบริหารสํานวนคดีของพนักงานคุมประพฤติ
2) เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน
3) อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้รบั บริการในด้านการเดินทาง
4) เจ้าหน้าที่ทีมงานเกิดการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการ
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
1. ศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ
2. การวางแผนการดําเนินการในทุกด้าน และดําเนินการตามแผนการที่วางไว้
3. การศึกษาจากสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินการนําร่องก่อนแล้วนํามาปรับใช้
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1. อ.ส.ค. บางท่านมีภาระหน้าที่หลายด้าน ทําให้ไม่สามารถออกไปสอดส่อง/เยี่ยม
เยียน ผู้ถูกคุมฯได้ตามที่ทีมกําหนด ดังนั้นผู้ร่วมทีมจึงต้องรับดําเนินการแทน
2. บางพื้นที่มีปริมาณคดีจํานวนมากที่จะใช้ทดลอง แต่ไม่มี อ.ส.ค. อยู่ในพื้นที่
3. มีบางคดีที่ผู้กระทําผิดขอกลับมารายงานตัวที่ สนง.
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับการโครงการในพื้นที่
1) ควรนําเอาภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ อาทิ
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง เป็นต้น
2) การเลือกพื้นที่ในการดําเนินการควรเลือกพื้นที่ที่มีปญ
ั หาการผิดเงื่อนไขสูง
3) สํานักงานควรมีการประชุมชี้แจงโครงการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
2) ข้อเสนอแนะสําหรับการนําโครงการทดลองสู่การปฏิบัติงานประจําข้อเสนอแนะ
1) การคัดเลือก อ.ส.ค. จะต้องพิจารณาคุณสมบัติให้ตรงตามที่ต้องการ อาทิ
เช่น การอุทิศเวลา องค์ความรู้ เป็นต้น
2) สํานักงานควรทดลองนําร่องในพื้นที่ที่ อ.ส.ค. มีศักยภาพ ก่อน
3) ควรทดลองในคดีสอดส่องก่อนเพราะเงื่อนไขไม่เข้มงวดเท่ากับคดีฟื้นฟู
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4.3.4 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดลําปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.1223 ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยอยู่สูงจากระดับน้ํา ทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ภูเขาสูงอยู่ทั่วไป บริเวณตอนกลางบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝัง่ แม่น้ํา มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.
กม. ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนมีทรัพยากรแร่ธาตุหลายชนิด มีอาณาเขตติดต่อกับ 7 จังหวัด คือ
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ตาก แพร่ สุโขทัย ลําพูน จังหวัดลําปางแบ่งเขตการปกครองเป็น
13 อําเภอ 100 ตําบล 929 หมู่บ้าน มีประชากร 763,533 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม ขึ้นอยู่กับการเป็นสาขาการค้าส่ง
และค้าปลีก รองลงมาเป็นสาขาการอุตสาหกรรม และสาขาการศึกษา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปางเป็นสํานักงานขนาดกลาง เปิดดําเนินการเมื่อ พ.ศ.
2539 ตั้งอยู่อาคารเช่าเลขที่ 136/12 ถนนพหลโยธิน ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง สภาพ
เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ปัจจุบันมีอัตรากําลังรวม 26 อัตรา เป็นข้าราชการ 11 คน พนักงาน
ราชการ 13 คน และลูกจ้างชั่วคราว 2 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติจํานวน 94 คน มีเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 753 คน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปางมีปริมาณคดี ดังนี้
ตารางที่ 5 สถิติปริมาณคดีย้อนหลัง 3 ปีของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ปี
2552
2553
2554
2555
อยู่ระหว่าง

งานสืบเสาะ
ม.56 พักโทษ
ลดโทษ
527
327
676
501
675
434
312
454

ม.56
1,429
1,031
1,025
739
770

งานสอดส่อง
พักโทษ เยาวชน ตรวจพิสูจน์ ฟื้นฟู
ลดโทษ
359
165
509
470
262
180
646
577
382
149
1,123
1,021
241
87
821
717
35
86
514

รวม
3,786
3,873
4,809
3,371

ดําเนินการ

พื้นที่และคดีในโครงการ
1. อําเภองาว เริ่มโครงการเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช้คดีตั้งแต่เมษายน 2554
2. พื้นที่อําเภอเมือง ดําเนินการเฉพาะ ตําบลบ้านเอื้อม บ้านค่า บ้านเป้า และตําบล
ต้นธงชัย เริ่มโครงการเดือนมกราคม 2555 โดยใช้คดีเข้า ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2554
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ผู้ปฏิบัติการโครงการ ตามคําสั่งสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง ที่ 55/2554 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทํางาน โครงการทีมงานบูรณการฯ โดยมีพนักงานคุมประพฤติที่ได้รับมอบหมาย 12 คน
มีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 43 คน รวมผู้ปฏิบัติการทั้งสิ้น 55 คน
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ (ป.อาญา มาตรา 56)
จํานวน 135 คน
จํานวน 17 คน
ผู้ถูกคุมประพฤติพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
จํานวน 7 คน
รวมประชากรกลุ่มผู้กระทําผิด
จํานวน 159 คน
แนวทางหลักการดําเนินงาน Lampang Model
1. ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามคู่มือ แต่รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ปรับตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยผ่านการประชุม และกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกับทีม
2. เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยให้บทบาท อ.ส.ค. และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนทํางานเต็มที่ และบางพื้นที่มีการนํากลุ่มแกนนํา และผูน้ ําชุมชน
มาร่วมด้วย
3. เน้นการมีส่วนร่วมของผู้กระทําผิด ครอบครัว และชุมชน โดยให้ อ.ส.ค.และ
เครือข่ายยุติธรรมในพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน
4. วิธีการทํางานทุกขั้นตอนเสมือนจริง เช่น การรับ-ส่งคืนคดีตามคดี
5. ดําเนินการทบทวนถอดบทเรียน หาแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีการประชุมพูดคุย
ร่วมกับทีมบูรณาการอย่างสม่ําเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับหาแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี เหมาะสม
ขั้นตอนการเตรียมการ และดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชน
1. นิเทศโครงการทดลองทีมบูรณาการ แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภองาว
2. ปฐมนิเทศโครงการทดลองทีมบูรณาการ แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดลําปาง ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ภาคเหนือ
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการวิจัย ฯ ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย
4. จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
5. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ.
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6.

7.

เตรียมสํานวนคดีกลุ่มเป้าหมายในโครงการโดยตรวจสอบรายชื่อจากระบบ
สารสนเทศ (DOPIS) ที่อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และมีระยะเวลาการคุมประพฤติ
เหลือเกิน 6 เดือน ทั้งคดีของสํานักงานฯ และประเด็นในพื้นที่ที่กําหนดใน
โครงการ ทั้งนี้ไม่รวมคดีที่ผิดเงื่อนไข โอน ย้าย
การเตรียมความพร้อมอาสาสมัคร/เครือข่ายยุติธรรม โดย
(1) จัดทําบัญชีรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
(2) ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการอีกครั้ง
(3) ร่วมแบ่งทีม โดยคํานึงถึงจํานวนอ.ส.ค. ,พื้นที่รับผิดชอบ , และให้แต่ละทีม
มี อาสาสมัครคุมประพฤติอาวุโส/มีประสบการณ์ กระจายทุกทีม
(4) ปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการ

การดําเนินโครงการปฏิบัติการทีมบูรณาการ พืน้ ที่อําเภอเมืองลําปาง
ข้อมูลทั่วไป อําเภอเมืองลําปางเป็นศูนย์กลางของจังหวัด มีแหล่งน้ําที่สําคัญได้แก่แม่น้ํา
วัง แม่น้ําตุ๋ย เขื่อนกิ่วลม เขื่อนยาง และ เป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เซรามิค แบ่ง
พื้นที่การปกครองเป็น 19 ตําบล 179 หมูบ่ ้าน มีพื้นที่ทงั้ สิ้น 1,156 ตร.กม. ประชากร 234,782 คน
อาชีพหลัก ได้แก่การเกษตร ข้าวเหนียว อ้อย ถั่วเหลือง และสัปปะรด อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์
ประมงน้ําจืด ในเขตอําเภอลําปาง มี อาสาสมัครคุมประพฤติ 34 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 237 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3 ศูนย์
มีผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 439 คน ผูถ้ ูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน 58 คน และ ผู้รับการ
พักโทษ /ลดวันต้องโทษ 139 คน ส่วนผู้รบั การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 218 คน
กลุ่มเป้าหมายในเขตอําเภอเมือง: มี ผู้ถูกคุมความประพฤติ 55 คน แบ่งเป็น ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ผู้ใหญ่ 49 คน เด็กและเยาวชน 5 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พักโทษ 1 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติ 5 คน ประกอบด้วย นายบุญยัง เอี่ยมเทศ หัวหน้า
งานควบคุมและสอดส่อง นางสาววาสนา บัวบุรุษ นายวิษณุกร สู่ประเสริฐ นางปาณิสรา ทิพย์นางรอง
นายทรงพณ เป๊กทอง ส่วนอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบ่งการปฏิบัติงาน
เป็น 5 ทีม รับผิดชอบดูแลผูก้ ระทําผิดในแต่ละพื้นที่ดังนี้
ทีมที่ 1 รับผิดชอบเขตที่ 1 ตําบลบ้านเอื้อมหมู่ที่ 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 มีผู้ปฏิบัติการ
8 คน คือ นายสะอาด ใจยาบุตร นายสุบิน นิ้วยะวงศ์ นายเจริญ หล้าขัด นายสวัสดิ์ ใจยาบุตร นาย
วิเชียร จันทร์ศักดิ์ นายทิมทอง คมจริง นายวรรณลภ เครือเพลา นายทองจุน สมกูล โดยมีผู้ถกู คุม
ความประพฤติในความดูแลทัง้ สิ้น 14 คน
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ทีมที่ 2 รับผิดชอบเขตที่ 2 ได้แก่ ตําบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 1, 6, 14, และ ตําบลบ้านเป้า มีผู้
ปฏิบัติการ6 คน คือ จ.ส.อ.มนตรี ปันใจดี นายวิสุทธิ์ ผาเวียงจันทร์ นายแสนอานันท์ คําขุม นายช่วย
เครือเพลา นางพรรณงาม สายหล้า และ นางรัตนา จิตโต ผู้นําชุมชน มีผู้ถูกคุมฯในความดูแล 9 คน
ทีมที่ 3 รับผิดชอบเขตที่ 3 ได้แก่ ตําบลบ้านเอื้อม หมู่ที่ 3, 7, 13, 15 และ ตําบลบ้านเค่า
มีผู้ปฏิบัติการ 5 คน คือ อสค.วาสิทธิ์ ปัญญาวงศ์ อสค.ประภาษ วงษา อสค. นายคํากอง ชัยอินทร์
นายพุฒิพงษ์ สมกุล เครือข่ายฯ นายไกร สมกุล เครือข่ายฯ โดยมีผู้ถูกคุมฯ ในความดูแล 9 คน
ทีมที่ 4 รับผิดชอบตําบลต้นธงชัย หมู่ 1, 2, 3, 11, 12, 13 และ ตําบลทุ่งฝาย มี จ.ส.ต.
ทองเดช ตันเป็ง อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นผู้ปฏิบัติการ โดยมีผู้ถูกคุมฯ ในความดูแลทั้งสิ้น 12 คน
ทีมที่ 5 รับผิดชอบตําบลต้นธงชัย หมู่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 และตําบลนิคมพัฒนา มี นาย
ทองเกตุ สิทธิเครือ อาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นผู้ปฏิบัติการ โดยมีผถู้ ูกคุมฯในความดูแล 11 คน
กระบวนงาน/กิจกรรม
1. ลงทะเบียนรับคดีใหม่ที่เข้าสูส่ ํานักงานเช่นเดียวกับคดีปกติ
2. พนักงานคุมประพฤติสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยเน้นประโยชน์
ที่ได้รับ และให้ลงชื่อสมัคร/ยินยอมเข้าร่วมโครงการ
3. อาสาสมัครคุมประพฤติบันทึกถ้อยคําผู้ถูกคุมความประพฤติที่ศูนย์ประสานงาน
แต่เนื่องจากใช้เวลานานและข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัญหาในการจําแนกจึงเปลี่ยน
ให้พนักงานคุมประพฤติสอบคป.11 แล้วนัดให้ไปร่วมการปฐมนิเทศ รับทราบ
เงื่อนไขการรายงานตัว และเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานในชุมชน
4. การออกใบนัดแตกต่างจากคดีปกติที่เริ่มต้นจากการใช้สําเนาปกสํานวนแต่แผ่น
ใหญ่ไม่สะดวกพกพาจึงใช้สมุดรายงานตัวตามปกติแต่ทําเครื่องหมายคาดแถบ
แดงแผ่นหน้าด้านบน
5. กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเรียนในเมือง ทํางานต่างจังหวัด ไม่สะดวกเข้าร่วม
โครงการ ให้ดําเนินการตามปกติ
6. พนักงานคุมประพฤติหัวหน้าทีมเตรียมเอกสารเพื่อจัดทําสํานวนให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติ โดยถ่ายสําเนาเอกสารสํานวนจริง ได้แก่ ปกสํานวน ใบสมัคร/ยินยอม
เข้าร่วมกิจกรรมสําเนา คป.10 สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน รูปถ่าย
สําเนา คป.11 (เฉพาะข้อมูลแผนที่บ้าน นิสัยความประพฤติ พฤติการณ์คดี)
เอกสารรับรายงานตัว ร่วมกิจกรรม ติดตาม ออกสอดส่อง
7. การกําหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ เมื่อจําแนกผู้กระทําผิดแล้ว ดังนี้
- กลุ่ม 01 เข้มงวด รายงานตัว 1 เดือน/ครั้ง , ออกสอดส่อง 1 เดือน/
ครั้ง ,ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/บริการสังคม 5 กิจกรรม
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- กลุ่ม 02 ปานกลาง รายงานตัว 2 เดือน/ครั้ง ,ออกสอดส่อง 2 เดือน/
ครั้ง , ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/บค. 3 กิจกรรม
- กลุ่ม 03 ไม่เข้มงวด รายงานตัว 3 เดือน/ครั้ง , ออกสอดส่อง 3
เดือน/ครั้ง , ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/บค. 1 กิจกรรม
การปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขคุมประพฤติ ดําเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ
อาวุโสที่มีความสามารถ โดย สํานักงานคุมประพฤติจัดทําคู่มือ และ Power
Point กําหนดการจัดกิจกรรม 2 เดือนต่อครั้ง
การรับรายงานตัว โดย อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจัด
โต๊ะรับรายงานตัวตามทีมแล้วให้ผู่ถูกคุมความประพฤติ.เข้าช่องตามทีมพื้นที่
ภูมิลําเนาของตน โดยใช้แบบรับรายงานตัวรายบุคคล
การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู งานบริการสังคม กําหนดจัดกิจกรรม 3 เดือนต่อครั้ง
โดยสํานักงานฯจัดทําปฏิทินแผนงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติ และทําผังติดไว้ที่
ศูนย์ประสานงาน กําหนดจัด 3 เดือนต่อครั้ง โดยอาสาสมัครคุมประพฤติและ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนทําหน้าที่ประสานงานหน่วยงานในชุมชน
อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนทําหน้าที่ตรวจปัสสาวะ และ
กําหนดวิธีการติดตามผู้กระทําผิด เช่น การโทรศัพท์แล้วบันทึกไว้ การออก
ติดตามแล้วบันทึกไว้พร้อมกับออกหนังสือเตือนโดยมีผู้ลงลายมือรับเอกสาร
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ทําหน้าที่สอดส่องผู้กระทํา
ผิดโดยมีความถี่ตามแผนการควบคุมสอดส่อง และบันทึกการสอดส่องของ ตาม
แบบ อ.คป.3 และ อ.คป.3/1 ส่วนการลงชื่อ ให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ ในทีม
หรือหัวหน้าทีมเป็นผู้ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายค่าพาหนะ
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนร่วมดําเนินการประเมิน
ผู้กระทําผิดตามแบบประเมินความเสี่ยง (ทําขึ้นใหม่) เพื่อสามารถปรับแผนได้
ตามความเหมาะสมและตามพฤติการณ์ที่เปลี่ยนไปของผู้ถูกคุมความประพฤติ
การดําเนินการขั้นตอนการเขียนรายงาน
1) กรณีพ้นคุมประพฤติด้วยดี ให้ อาสาสมัครคุมประพฤติ หัวหน้าทีมเสนอ
รายงานพร้อมส่งมอบสํานวนคืนให้ พคป.ตรวจสอบ เพื่อเสนอศาลต่อไป
2) กรณีผิดเงื่อนไข หรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อาสาสมัครคุมประพฤติ
ทําหน้าที่ รวบรวมข้อมูล หลักฐาน แล้วแนบมาพร้อมสํานวน ให้ พคป.
เขียนรายงานเสนอศาลต่อไป
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15. การดําเนินการขั้นตอนการประชุมกลุ่ม หากมีกรณีที่มีปญ
ั หา ให้ อาสาสมัครคุม
ประพฤติ /เครือข่าย ประสาน สหวิชาชีพในพื้นที่เข้าร่วม คัดเลือกผู้นําการ
ประชุม โดย พนักงานคุมประพฤติให้คําแนะนํา
16. การดําเนินการขั้นตอนเขียนรายงาน
1) กรณีพ้นคุมความประพฤติด้วยดี ให้ หัวหน้าทีมอาสาสมัครคุมประพฤติ
เสนอรายงานพร้อมส่งมอบสํานวนคืนให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบ
เพื่อเสนอศาลต่อไป
2) กรณีผิดเงื่อนไข หรือมีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อาสาสมัครคุมประพฤติ
จะทําหน้าที่ รวบรวมข้อมูล แล้วแนบมาพร้อมสํานวน ให้พนักงานคุม
ประพฤติเขียนรายงานเสนอศาลต่อไป
การดําเนินโครงการทีมงานบูรณาการฯ พื้นที่อําเภองาว
ข้อมูลทั่วไป: อําเภองาว เดิมเรียกว่า เวียงบน เป็นที่ตั้งของอาณาจักรหิรัญนครและ
โยนกเชียงแสน อําเภองาว มีพื้นที่ 181.531 ตร.กม. แบ่งเขตการปกครองเป็น 10 ตําบล 85 หมู่บ้าน.
มีประชากร 58,827 คน อาชีพหลักของประชากร ได้แก่ เกษตรกรรม ปลูกข้าว กระเทียม ข้าวโพด
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ ป่าไม้ และ แร่ดินขาว ในอําเภองาว มี อาสาสมัครคุมประพฤติ 21
คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 156 คน
และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 3 ศูนย์ มีผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 79คน ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็ก
และเยาวชน 6 คน ผู้รับการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ 31 คน ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 111 คน
กลุ่มเป้าหมายในอําเภองาว: มีผู้ถูกคุมความประพฤติรวม 104 คน ประกอบด้วยเป็น
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ใหญ่ 86 คน เด็กและเยาวชน 2 คน ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้พักโทษ 16 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติ นายบุญยัง เอี่ยมเทศ หัวหน้างานควบคุมและ
สอดส่อง นายวีรวิชญ์ ทาธง และ นางสาววิภูษณาญ์ ถาเอี้ย ส่วนของอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน แบ่งการปฏิบัติงานเป็น 5 ทีม รับผิดชอบดูแลผูก้ ระทําผิดในแต่ละพื้นที่ดังนี้
ทีมที่ 1 รับผิดชอบเขตที่ 1 ได้แก่ ตําบลหลวงใต้ บ้านโป่ง บ้านหวด มีผู้ปฏิบัติการ 5 คน
ประกอบด้วย อสค.กนกวรรณ วณะพรรณ์ อสค.สมศรี เตชะฤทธิ์ อสค.องอาจ ลาวรรณา อสค.
ไพบูลย์ รักฝูง อสค.จรูญ ใจหาญ โดยมีผู้ถกู คุมความประพฤติในความดูแลทั้งสิ้น 24 คน
ทีมที่ 2 รับผิดชอบเขตที่ 2 ได้แก่ ตําบลบ้านร้อง มีผู้ปฏิบัติการ 5 คน ประกอบด้วย
อสค.มานิตย์ วรฉัตร หัวหน้าทีม อสค.สมศักดิ์ จั่นบํารุง อสค.ละเมียน พรหมชัย อสค.ฤทัยรัตน์
คําลือ อสค.วราภรณ์ ยินดี โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติในความดูแลทั้งสิ้น 20 คน
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ทีมที่ 3 รับผิดชอบเขตที่ 3 ได้แก่ ตําบลปงเตา และตําบลนาแก มีผู้ปฏิบตั ิการ 4 คน คือ
อสค.ดร.สกล ไหมสาส์น ประธานศูนย์ฯอําเภองาว อสค.อ.อันฌิชา บุณยมาลิก นายเสาวรัตน์ ชุ่มวงษ์
เครือข่ายฯ จ.ส.อ.ถนอม นนทสัย เครือข่ายฯ มีผถู้ ูกคุมความประพฤติในความดูแล 13 คน
ทีมที่ 4 รับผิดชอบเขตที่ 4 ได้แก่ ตําบลบ้านอ้อน โดยมีผู้ปฏิบัติการ 3 คน คือ อสค.
บัญญัติ นนทมาลย์ ข้าราชการครู นายทรงพล เฟื่องฟู ข้าราชการครู เครือข่ายยุติธรรมชุมชน นาย
สุวัฒน์ ท้าวเขื่อน ข้าราชการครู เครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดยมีผู้ถูกคุมฯในความดูแลทั้งสิ้น 9 คน
ทีมที่ 5 รับผิดชอบเขตที่ 5 ตําบลหลวงเหนือ ตําบลบ้านแหง และตําบลแม่ตีบ มี
ผู้ปฏิบัติการ 6 คน คือ อสค.กํานันเมธี ปิมแปง อสค.วิโรจน์ ยะทานนท์ อสค.อนุชิต มาลัยทอง
อสค.วนิดา ศรีคํามูล อสค.ศิริพร ฝั้นสาย อสค.บรรเทอญ ทิสา โดยมีผู้ถกู คุมฯ ในความดูแล 38 คน
กระบวนงาน/กิจกรรม
1. ปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจแก่ อ.ส.ค.และเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร่วมทําแผนปฏิบัติงาน
3. รับรายงานตัวและตรวจปัสสาวะผู้ถูกคุมความประพฤติรายใหม่
4. กิจกรรมอบรมธรรมะและรับรายงานตัวแบบกลุ่ม
5. กิจกรรมรับรายงานตัวและถอดบทเรียนสร้างความเข้าใจ
6. กิจกรรมทํางานสาธารณะประโยชน์ โครงการปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม
7. การประชุมเจ้าหน้าที่ทุกวันศุกร์แรกของเดือน ประชุมทีมบูรณาการถอดบทเรียน
ร่วมกัน เดือนละ 1 ครั้ง ช่วงเวลาหลังเสร็จกิจกรรมรับรายงานตัว
8. การจัดทําแผนหลังจากเตรียมความพร้อม สอนงานและแบ่งทีมงานแล้ว ได้ร่วม
จัดทําแผนงานกิจกรรมปี 2555
9. การจัดทําคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมอ้างอิงตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เช่น เอกสารรับรายงานตัว เอกสารเข้าร่วมกิจกรรม เอกสารตรวจ
สารเสพติด ฯลฯ และนําไปปรับให้เหมาะสมและถ่ายทอดเรียนรู้ต่อกัน
10. การนัดรายงานตัว กําหนดนัดรายงานตัวตามเงื่อนไขในวิจัย ณ ศูนย์ประสานงาน
อ.ส.ค. ประจําอ.งาว เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
11. การเยี่ยมบ้าน กําหนดและแจ้งอ.ส.ค./เครือข่ายให้ออกสอดส่องเยี่ยมบ้าน โดย
ช่วงแรก พคป.ไปด้วย แล้วต่อมาให้ อ.ส.ค./เครือข่าย ออกสอดส่องกันเอง
12. การรับรายงานตัว
อ.ส.ค.แต่ละทีมจัดโต๊ะรับรายงานตัวโดยใช้แบบฟอร์มรับ
รายงานตัวรายบุคคล ในช่วงแรก มี พคป.เป็นพี่เลี้ยง ต่อมา ให้ อ.ส.ค./
เครือข่าย ดําเนินการเอง เริ่มดําเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554
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13. การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตามแผนที่ร่วมกันกําหนด มีการสอบถามความพร้อม
ของ อ.ส.ค. มีการจัดอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภองาว
14. กิจกรรมเดินรณรงค์ลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้านภัยยาเสพติด เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อม ทํางานบริการสังคม(ทาสีรั้วโรงเรียน) ณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
1. ผลการคุมความประพฤติ ผู้เข้าร่วมโครงการ 104 คน พ้นจากการคุมความ
ประพฤติด้วยดี 18 คน ผิดเงื่อนไข/ถูกจับคดีใหม่ 6 คน ยังอยู่ระหว่างคุม
ประพฤติ 80 คน สรุปแล้วมีผู้กระทําผิดที่ประพฤติดีโดยไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไข ร้อยละ
94.23 มีผู้ประพฤติผิดเงื่อนไขร้อยละ 5.77
2. ความพึงพอใจ และประโยชน์
1) อ.ส.ค./เครือข่าย เห็นประโยชน์ มีความ ตั้งใจขอเข้าร่วมโครงการเพิ่ม
2) พื้นที่ตั้ง สภาพภูมิศาสตร์อําเภองาวห่างไกลจากตัวเมือง 90 กม. ทําให้
ผถค.ยินดีเข้าร่วมโครงการเพราะสะดวกต่อการเดินทางมารายงานตัว
3) ผู้กระทําผิดและครอบครัวให้การยอมรับ ข้อมูลรับรายงานตัวสมบูรณ์
ต่อเนื่อง ตัว อ.ส.ค./เครือข่ายมีทักษะปฏิบัติงานดีขึ้น
4) อสค.มี ค วามภูมิ ใ จในการช่วยเหลือ สั งคมอย่างเต็ม ความสามารถ เมื่ อ
ชุมชนดูแลความสงบสุขได้ สถิติอาชญากรรมย่อมลดน้อยลง
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
1. ความตั้งใจ มุง่ มั่นเรียนรู้ และพร้อมช่วยเหลือสังคมด้วย จิตอาสาอย่างแท้จริง
2. ความพร้อมของ อาสาสมัคร เช่น ศักยภาพ สถานะทางสังคมที่เอื้อต่อการทํางาน
3. มีการทํางานเป็นทีมที่เป็นระบบ ชัดเจน
4. ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดีของพนักงานคุมประพฤติต่องานยุติธรรมชุมชน
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1. อ.ส.ค./เครือข่ายมาไม่สม่ําเสมอ การเรียนรู้และฝึกปฏิบตั ิจึงไม่ต่อเนื่อง
2. สํานวนคดีเก็บรวมไว้ที่หัวหน้าทีม (พคป.) คนอื่นไม่เห็นสํานวนสํานวนจึงไม่มี
ความเคลื่อนไหว เอกสารไม่ได้รับการเติมให้สมบูรณ์
3. สถานะทางสังคมของ อ.ส.ค./เครือข่ายแต่ละคนแตกต่างกันมาก ทั้ง ดร. กํานัน
ศิลปินแห่งชาติ NGO เมื่อร่วมทีมมักเกิดความเกรงใจกัน
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4.
5.
6.
7.

อ.ส.ค./เครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชน มีบทบาทหลายด้าน ทําให้ไม่ค่อยได้มา
ร่วมกิจกรรม (มาเมื่อมีการจัดกิจกรรม)
ผถค.บางรายที่เรียนและทํางานในเมืองไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ภายในตําบลเล็ก มีผถค. ไม่มากการจัดกิจกรรมจึงต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
มี อ.ส.ค.ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมี อสค.ในพื้นที่น้อย หากอสค.ติดภารกิจจะ
ไม่มีใครปฏิบัตหิ น้าที่แทน

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําคดีฟื้นฟูมาเข้าร่วมโครงการเนื่องจากการติดตามอย่างใกล้ชิดของ
อาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็นประโยชน์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. ควรมีนโยบายให้ใช้วิธีการนี้กับกลุ่มผู้กระทําผิดทุกกลุ่มประเภท เพื่อพนักงานคุม
ประพฤติจะไม่ต้องเสียเวลาจัดการเอกสารในคดี
ทําให้บริหารจัดการงานคดี
ตัวเองได้ดี ไม่มีคดีคั่งค้าง ทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองสู่การทํางานอย่าง
มืออาชีพ
4.3.5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
ข้อมูลทั่วไป จังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของภาคใต้ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์
เก่าแก่แห่งหนึง่ ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ภูมิประเทศเป็นชายฝั่งทะเล ภูเขา และที่ราบสูง สูงจาก
ระดับน้ําทะเล 50-1,000 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างกลางในการเชื่อมโยง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีพื้นที่
3,424.473 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สงขลาทิศใต้ ติดจังหวัดสงขลา
และสตูล ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทิศตะวันตก ติดต่อกับทิวเขาบรรทัด และจังหวัด
ตรัง สภาพภูมิอากาศมี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ละฤดูฝน มีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ําตก ภูเขา ถ้ํา
ทะเลสาบ เป็นแหล่งผลิตข้าว ยางพารา ผลิตโคนม ปศุสัตว์และการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
ชายฝั่ง โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับเกษตรกรรม รองลงมาได้แก่การขายส่ง ขายปลีก มีประชากร
ทั้งสิ้น 509,072 คน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 87.84 ศาสนาอิสลาม 12.10 การปกครองแบ่ง
ออกเป็น 11 อําเภอ 65 ตําบล 626 หมู่บ้าน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง, 2554)
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง เป็นสํานักงานขนาดกลาง เปิดดําเนินการเมื่อ 24
ก.ย. 2536 ตั้งอยู่ที่ 48 ถ. ยุติธรรม ต. คูหาสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง สภาพเป็นอาคารของตนเอง
2 ชั้น มีอัตรากําลังรวม 14 อัตรา เป็นข้าราชการ 6 คน พนักงานราชการ 6 คน และลูกจ้างชั่วคราว
2 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติจํานวน 212 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 11 ศูนย์
มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 1,361 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 21 ศูนย์ โดยสํานักงาน มีปริมาณคดี
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ตรวจพิสูจน์ผู้ติดยาเสพติด 1 ,310 คดี คดีสืบเสาะและพินิจจําเลย 609 คดี คดีควบคุมและสอดส่อง
2,114 คน คดีบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 1 ,344 คดี
ขั้นตอนการเตรียมการ และดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชน
1. จัดโครงการอบรมทีมงานบรูณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
2. จัดแบ่งทีมงานบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนแบบแบ่งเขตพื้นที่อําเภอ
3. จัดทําคู่มือและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อําเภอต่างๆ
4. รายงานผลการดําเนินงาน
การดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง ดําเนินโครงการทีมบูรณาการฯ ครอบคลุมพื้นที่ทงั้
จังหวัดรวม 11 อําเภอ โดยมีผู้ปฏิบัติการโครงการ ประกอบด้วย พนักงานคุมประพฤติ 7 คน
อาสาสมัครคุมประพฤติ และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 165 คน รวมผู้ปฏิบัติการในโครงการ
ทั้งสิ้น 172 คน โดยมีการจัดทีมปฏิบัติการในพื้นที่รวม 24 ทีม ดังนี้
อําเภอเมืองพัทลุง มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นางสาวนิลักษณ์ เกสรสวัสดิ์ นางสาวสุจินต์ มารักษ์
ประธานอสค.อําเภอเมืองพัทลุงนายลิขิต เส้งนุ้ย
สถานที่ปฏิบัติงาน มี 2 ศูนย์ประสานงาน โดยมีทีมร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 5 ทีม ดังนี้
1. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดควนปรง อสค. มีอสค. ร่วม
ปฏิบัติการ จํานวน 21 คนแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 3 ทีม
ทีมที่ 1 ตําบลนาโหนด และตําบลท่าแค
ทีมที่ 2 ตําบลคูหาสวรรค์, ตําบลท่ามิหรํา, และตําบลนาท่อม
ทีมที่ 3 ตําบลปรางหมู่ ตําบลเขาเจียก และตําบลโคกชะงาย
2. ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดควนมะพร้าว มีอสค. ร่วม
ปฏิบัติการ จํานวน 10 คนแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ทีม
ทีมที่ 4 ตําบลตํานาน และตําบลควนมะพร้าว
ทีมที่ 5 ตําบลลําปํา, ตําบลชัยบุรี, และตําบลพญาขัน
อําเภอกงหรา มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นางสาวนิลักษณ์ เกสรสวัสดิ์ นางสาวสุจินต์ มารักษ์
ประธานอสค.อําเภอกงหรา นายศักดา อินเอียด
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเทศบาลชะรัด มีอาสาสมัคร
คุมประพฤติร่วมปฏิบัติการ จํานวน 7 คน แบ่งเป็น 2 ทีม คือ
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ทีมที่ 1 ตําบลชะรัด ตําบลคลองเฉลิม ตําบลกงหรา
ทีมที่ 2 ตําบลกงหรา ตําบลคลองทรายขาว
อําเภอเขาชัยสน มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นางสาวนิลักษณ์ เกสรสวัสดิ์ นางสาวสุจินต์ มารักษ์
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอเขาชัยสน นายนิพันธ์ เมืองสง
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดบ่อน้ําร้อน โดยมี
อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมปฏิบัติการ จํานวน 11 คน แบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติการเป็น 2 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ตําบลเขาชัยสน ตําบลควนขนุน ตําบลโคกม่วง
ทีมที่ 2 ตําบลจองถนน ตําบลหานโพธิ์
อําเภอควนขนุน มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
นางราตรี เอียดคง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
นายตรีระพร รัตนพันธ์
พนักงานคุมประพฤติ
ประธานอสค.อําเภอควนขนุน นายคํานึง ทองขาว
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเทศบาลควนขนุน มี
อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 22 คน แบ่งเป็นทีมตามเขตพื้นที่ 3 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ตําบลทะเลน้อย พนางตุงมะกอกเหนือ แหลมโตนดปันแต
ทีมที่ 2 ตําบลควนขนุน ตําบลชะมวง ตําบลโตนดด้วน ตําบลดอนทราย
ทีมที่ 3 ตําบลพนมวังก์ ตําบลแพรกหา ตําบลนาขยาด
อําเภอตะโหมด มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นายตรีระพร รัตนพันธ์ นางสาวบุษกร ด้วงชู
ประธานอสค.อําเภอตะโหมด นายไพจิต สุขสวัสดิ์
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติมัสยิดบ้านควน โดยมี
อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการ 11 คน ปฏิบัติการในพื้นที่ตําบลตะโหมดคลองใหญ่ แม่ขรี
อําเภอบางแก้ว มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นายศรชัย มาสงค์ นายตรีระพร รัตนพันธ์
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอบางแก้ นายโสธร ยีหวังกอง
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติองค์การบริหารส่วน
ตําบลโคกสัก โดยมีอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติการ จํานวน 12 คน ปฏิบัติการเป็นทีมในพืน้ ที่ตําบลโคก
สัก ตําบลท่ามะเดื่อ และตําบลนาปะขอ
อําเภอปากพะยูน มีผ้รู ่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นายศรชัย มาสงค์ นางสาวสุจินต์ มารักษ์
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ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอปากพะยูนนายเรวัฒร์ รุ่งเรือง
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติเทศบาลตําบลปากพะยูน
โดยมีอาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติการ จํานวน 14 คน แบ่งพืน้ ที่ในการปฏิบัติการเป็น 3 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ตําบลปากพะยูน ตําบลดอนประดู่ ตําบลฝาละมี
ทีมที่ 2 ตําบลเกาะนางคํา ตําบลเกาะหมาก
ทีมที่ 3 ตําบลหารเทา ตําบลดอนทราย
อําเภอป่าบอน มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นายตรีระพร รัตนพันธ์ นางสาวบุษกร ด้วงชู
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอป่าบอน นายชิต ไหมสวัสดิ์
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดห้วยทราย โดยมี
อาสาสมัคร ร่วมปฏิบัติการ จํานวน 11 คนแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ทีม คือ
ทีมที่ 1 ตําบลป่าบอน และตําบลวังใหม่
ทีมที่ 2 ตําบลหนองธง ตําบลทุ่งนารี และตําบลโคกทราย
อําเภอป่าพะยอม มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
นางราตรี เอียดคง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
นางสาววิภาวรรณ จันทร์เต็ม พนักงานคุมประพฤติ
ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอป่าพะยอม นายธํารงค์ เรียนรมย์
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดป่าพะยอม โดยมี
อาสาสมัครร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 13 คน แบ่งเป็นทีมตามเขตพื้นที่ 2 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ตําบลป่าพะยอม และ ตําบลบ้านพร้าว
ทีมที่ 2 ตําบลเกาะเต่า และ ตําบลลานข่อย
อําเภอศรีนครินทร์ มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
พนักงานคุมประพฤติ นางสาววิภาวรรณ จันทร์เต็ม นางสาวบุษกร ด้วงชู
ประธานอสค.อําเภอศรีนครินทร์ นายจําลอง ผอมดํา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติวัดลํากะ โดยมีอาสาสมัคร
ร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 11 คน แบ่งเป็นทีมตามเขตพื้นที่ 2 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ตําบลชุมพล และ ตําบลบ้านนา
ทีมที่ 2 ตําบลอ่างทอง และตําบลลําสินธุ์
อําเภอศรีบรรพต มีผู้ร่วมรับผิดชอบการปฏิบัติการในระดับอําเภอ ดังนี้
นางราตรี เอียดคง
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
นางสาววิภาวรรณ จันทร์เต็ม พนักงานคุมประพฤติ
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ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอศรีบรรพต นายเจือ ยอดราช
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติบ้านเขาย่า โดยมี
อาสาสมัคร 11 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่ตําบลเขาย่า ตําบลเขาปู่ และตําบลตะแพน
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ (ป.อาญา มาตรา 56)
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ผู้ถูกคุมความประพฤติพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
รวมประชากรกลุ่มผู้กระทําผิด

จํานวน 642 คน
จํานวน 97 คน
จํานวน 36 คน
จํานวน 584 คน
จํานวน 1,359 คน

กระบวนงาน/ขั้นตอนการทํางาน
1. แจ้งเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
2. จัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติกับครอบครัวและชุมชน
3. การปฐมนิเทศ—ปัจฉิมนิเทศ
4. รับรายงานตัวรายบุคคล/รายกลุ่มและตรวจปัสสาวะ
5. ออกสอดส่องระหว่างและภายหลังพ้นการคุมความประพฤติและฟื้นฟูฯ
โปรแกรมสําหรับผู้กระทําผิด/กิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
1. กิจกรรมทํางานบริการสังคม เช่น กิจกรรมรณรงค์ดื่มไม่ขบั
2. กิจกรรมทางศาสนา เช่น อบรมธรรมะ หิ้วปิ่นโตไปวัด โครงการบ้านกึ่งวิถีธรรม
3. โปรแกรมยาเสพติด
4. กิจกรรมครอบครัว เช่น ค่ายครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเลิกเหล้า แรลลี่จราจร
5. ทัศนศึกษาอาชีพ
6. บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติกับครอบครัวและชุมชน
ผลการดําเนินงาน
ผู้กระทําผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ร้อยละ 86.17 ไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 13.83 %
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1) ปริมาณคดีมีมากเมื่อเทียบกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงาน
2) อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทในการปฏิบัติงานหลายหน้าที่
3) อาสาสมัครขาดขวัญกําลังใจเพราะการทํางานมีค่าใช้จ่ายขณะมีค่าครองชีพสูง
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4)

มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป

4.3.6 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี เป็นด่านผ่านระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ตอน
เหนือติดกับจังหวัดลพบุรี ทางตะวันออกติดกับนครราชสีมา ทางใต้ติดกับนครนายก ปทุมธานี และ
พระนครศรีอยุธยา ส่วนทางตะวันตกติดกับพระนครศรีอยุธยาและลพบุรี สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) มีนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง สระบุรีแบ่งเป็น
13 อําเภอ 111 ตําบล และ 971 หมู่บ้าน มีประชากร 615,154 คน 310,333 คน (กรมการปกครอง,
2550) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทํางานในภาคอุตสาหกรรม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีเป็นสํานักงานขนาดเล็ก เปิดดําเนินการเมื่อ 13
กันยายน 2536 ที่สถานที่ตั้งอยู่ที่ อาคารเลขที่ 11/1-2 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว อําเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี สภาพสํานักงานเป็นอาคารเช่า ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ ๔ ชั้นครึ่ง บนพื้นที่ 1ไร่
1งาน 3.5 ตารางวา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี มีอัตรากําลังรวม 20 อัตรา เป็นข้าราชการ
6 คน พนักงานราชการ 11 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติจํานวน 148 คน
มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 900 คน มีปริมาณคดี สืบเสาะและพินิจ 717 คดี สืบเสาะข้อเท็จจริง
พักการลงโทษ /ลดวันต้องโทษ 350 คดี คดีควบคุมสอดส่องผู้ใหญ่ 3,014 คดี สอดส่องเด็กและ
เยาวชน 435 คดี สอดส่องพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ 264 คดี คดีตรวจพิสูจน์ 1,552 คดี และคดี
บําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 1,558 คดี
โครงการทีมบูรณาการและผูร้ ่วมโครงการ
สํานักงานคุมประพฤติสระบุรีดําเนินโครงการทดลอง ทีมบูรณาการ 3 ทีม ใน 3 พื้นที่
คือ ทีมอําเภอแก่งคอย ทีมอําเภอพระพุทธบาท และทีมอําเภอเสาไห้
ผู้ปฏิบัติการโครงการ: ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ 3 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ
19 คน รวมผู้ปฏิบัติการโครงการทั้งสิ้น 22 คน
กลุ่มผู้กระทําผิดในโครงการ: ประกอบด้วย ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ 170 คน ผู้รับ
การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ 80 คน รวมผูก้ ระทําผิดจํานวน 268 คน
บทบาทของพนักงานคุมประพฤติ:
พนักงานคุมประพฤติในทีมบูรณาการมีบทบาทประสานงาน ให้คําปรึกษา ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมทํากิจกรรมในพื้นที่ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับ อ.ส.ค. ส่งคดีให้ ปฐมนิเทศร่วม อ.ส.ค.
ออกพื้นที่ร่วมกับ อ.ส.ค. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ อําเภอ ท้องถิ่น หน่วยงานภาคีใน
พื้นที่ กําหนดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
พื้นที่ หาหน่วยงานภาคีบริการสังคมในพื้นทีเ่ พิ่มเติม
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บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ:
อาสาสมัครคุมประพฤติสามารถดําเนินบทบาทได้ทุกขั้นตอนในงานคุมประพฤติ ภายใต้
เงื่อนไขหลัก 3 ประการ คือ
1) อาสาสมัครมีความสมัครใจที่จะดําเนินภารกิจ หรือบทบาทนั้น
2) อาสาสมัครมีความรู้ความสามารถ
3) อาสาสมัครได้รับมอบหมายให้ดําเนินบทบาทนั้นได้
การดําเนินโครงการปฏิบัติการทีมบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในพื้นทีแ่ ก่งคอย
อําเภอแก่งคอย มีพื้นที่ 803.030 ตร.กม.แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตําบล 17
หมู่บ้าน. มีประชากรรวม 92,514 คน ความหนาแน่นของประชากร 112/803.030 คน/ตร.กม.อาชีพ
หลักของประชากร ได้แก่ทําไร่ ทําสวน ทํานา อาชีพเสริม เช่น เป็นลูกจ้างในภาคโรงงานอุตสาหกรรม
ในพื้นนี้มี อาสาสมัครคุมประพฤติ 35 คน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 60 คน และศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2 ศูนย์ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ 155 คน ผู้รับการ
พักโทษ/ลดวันต้องโทษ 9 คน ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 81 คน
อัตราส่วนทีมบูรณาการ: พคป.1 คน: อสค.8 คน: ผู้กระทําผิด 45 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติ นางสาวปวริศร วันชะฎา
ประธานศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.นายสุรพงษ์ แสงโสภณ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
อ.ส.ค.ลิขิต ฉัตรจันทร์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว อ.ส.ค.สนิท ช่อมะกอก ผู้ใหญ่บ้าน อ.ส.ค.
สําอาง แก้วประดับ อาชีพธุรกิจส่วนตัว อ.ส.ค.ทะวิน ป้องอ่อน ผู้ใหญ่บา้ น อ.ส.ค.ชาลี มีชาติ กํานัน
อ.ส.ค.สมนึก อินทรชาติ กํานัน อ.ส.ค.ประสิทธิ์ พิบูลย์ชยั สิทธิ์ อาชีพธุรกิจส่วนตัว
กระบวนงานและกิจกรรม: ประชุมกลุม่ นัดหมายที่ศูนย์ประสานงานอสค.อ.แก่งคอย
เดือนละครั้งและกําหนดกิจกรรมตามโปรแกรม โปรแกรมสําหรับผู้กระทําผิดทุกคนที่เข้าร่วม คือ
รับรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง อบรมธรรมะ ทักษะชีวิต บริการสังคม สอดส่องเดือนละ 1 ครั้ง
การดําเนินโครงการปฏิบัติการทีมบูรณาการฯ ในอําเภอพระพุทธบาท
อําเภอพระพุทธบาท อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี 28 กม. มีพื้นที่ 287,065 ตร.กม.แบ่ง
เขตการปกครองออกเป็น 7 ตําบล 68 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น รวม 73,630 คน ความหนาแน่น
ของประชากร 171 คน/ตร.กม. ประชากรส่วนใหญ่ทํางานโรงงานเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้ น ที่ ห ลายแห่ ง ส่ ว นหนึ่ ง ทํ า เกษตรกรรม เช่ น ทํ า นา ปลู ก ข้ า วโพด ถั่ ว ลิ ส ง ถั่ ว เหลื อ ง มั น แกว
ทานตะวั น เป็ น ต้ น อาชี พ เสริ ม ได้ แ ก่ ก ารเลี้ ย งสั ต ว์ เช่ น วั ว นม ไก่ ไ ข่ ในพื้ น นี้ มี อาสาสมั ค ร
คุมประพฤติ 8 คน มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรม
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ชุมชน 35 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1 ศูนย์ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ 161 คน ผู้รับการพักโทษ/
ลดวันต้องโทษ 7 คน ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 250 คน เด็กและเยาวชน 40 คน
อัตราส่วนทีมบูรณาการ: พนักงานคุมประพฤติ1 คน: อสค. 1 คน: ผู้กระทําผิด ๘๓ คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติ นางสาวบุษบา สุขแสง
ประธานศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อําเภอพระพุทธบาท นางนงนุช สอนราช ข้าราชการ
บํานาญ อสค.จรูญ สุ่มมาตร ข้าราชการบํานาญ อสค.หมื่น รามัญวงษ์ ข้าราชการบํานาญ อสค.
ยุพิน บุญศรี อาชีพอาจารย์ อสค.ชํานาญ จังอินทร์ อาชีพรับจ้าง
กิจกรรมสําหรับผู้กระทําผิด ได้แก่ การปฐมนิเทศ รับรายงานตัว เดือนละครั้ง สอดส่อง
เดือนละครั้ง ฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด (คดียาเสพติด) งานบริการสังคม กิจกรรมตามประเพณี หรือ
เทศกาล (เช่น ตักบาตรดอกไม้ รณรงค์ปลอดภัยยาเสพติด) ตรวจปัสสาวะเฉพาะคดียาเสพติด
การดําเนินโครงการปฏิบัติการทีมบูรณาการฯ ในอําเภอเสาไห้
อําเภอเสาไห้ เดิมเคยเป็นที่ตั้งของจังหวัดสระบุรีมาก่อน มีเนื้อที่ 118 ตร.กม. เป็นพื้นที่
ผลิตข้าวสารพันธ์ดี แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น
12 ตําบล 102 หมู่บ้าน มีประชากร รวม 31,296 คน ความหนาแน่นประชากร 262 คน/ตร.กม.
อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพเสริม เช่น เลี้ยงปลาในกระชัง
ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ทอผ้าพื้นเมือง ในพื้นนี้มี อาสาสมัครคุมประพฤติ รวม 9 คน มีศูนย์ประสานงาน
อาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ศูนย์ มีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 54 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชน 1
ศูนย์ มีผู้ถูกคุมความประพฤติ 150 คน ผู้รับการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ 1 คน ผู้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 94 คน เด็กและเยาวชน 9 คน
อัตราส่วนทีมงาน: พนักงานคุมประพฤติ 1 คน: อาสาสมัครคุมประพฤติ 6 คน: 140 คน
ผู้รับผิดชอบ: พนักงานคุมประพฤติ นายเกรียงไกร หมวกคํา
ประธานศูนย์ประสานงาน อสค.อ.เสาไห้ ร้อยตรีประสิทธิ์ ตุนังกูล ข้าราชการบํานาญ
อสค.บุญเรือง แก้วนิล ผู้ใหญ่บ้าน อสค.สาคร เฉียบแหลม ผู้ใหญ่บ้าน อสค.ณัฎฐนันท์ อาจผักปัง
ผู้ใหญ่บ้าน อสค.ส้มจีน จิตหอม ผู้ใหญ่บา้ น
กระบวนงาน: เป็นการประชุมกลุ่มนัดหมายที่ศูนย์ประสานงานอสค.อําเภอเสาไห้เป็น
ประจําทุกเดือนละ 1 ครั้งและการออกสอดส่องทั้งพคป.และอสค.จะออกสอดส่องเป็นทีมและกําหนด
กิจกรรมตามโปรแกรม
กิจกรรม หรือ โปรแกรมสําหรับผู้กระทําผิด ได้แก่ การรับรายงานตัวเดือนละครั้ง การ
ทํางานบริการสังคม การอบรมธรรมะ ค่ายยาเสพติด ทีมออกสอดส่องร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
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1.

การนําโครงการนี้มาปฏิบัติทําให้สามารถสะสางคดีที่ค้างการดําเนินงานได้ 106
คดี โดยศาลให้การยอมรับตามคํารับรองของอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณา
การโดยมีคําสั่งและถอนหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติและให้ขยายเวลาการคุม
ประพฤติต่อไป นอกจากการสะสางคดี ยังพบว่ามีที่ผิดเงื่อนไขลดลง โดยมีการฝ่า
ฝืนเงื่อนไข ร้อยละ 10
2. ความพึงพอใจ และประโยชน์
1) อาสาสมัครคุมประพฤติดูแลผู้ถูกคุมฯอย่างสม่ําเสมอทําให้ทราบถึงปัญหา
ที่แท้จริงของผูก้ ระทําผิดและสามารถจัดโปรแกรมสม
2) พนักงานคุมประพฤติมีเวลาบริหารจัดการงานคดีมากขึ้น ทําให้มีเวลาใน
การวิเคราะห์ปัญหา และพัฒนาคุณภาพงานมากขึ้น
3) อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการพัฒนาให้สามารถดึงศักยภาพที่มีออกมา
ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
1. การคัดสรรอาสาสมัครคุมประพฤติมีความพร้อม เสียสละ
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานคุมประพฤติ
3. ทํางานเป็นทีม มีระบบ/ไม่มแี บ่งพื้นที่
4. ชุมชนให้ความร่วมมือ เข้ามามีส่วนร่วม ให้การสนับสนุน
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
1. การมอบหมายให้ อ.ส.ค.ออกสอดส่อง ผู้กระทําผิดในพื้นทีจ่ ํานวนมาก อาจส่งผล
กระทบต่องบประมาณด้านค่าพาหนะอาสาสมัครคุมประพฤติของสํานักงานได้
2. การนัดให้ผู้กระทําผิดเข้าร่วมโครงการถี่เกินไป โดยไม่ตรงตามเงื่อนไขศาล หรือ
แผนการฟื้นฟูฯ อาจทําให้ผกู้ ระทําผิดบางรายไม่เข้าร่วมได้
3. ดําเนินการเฉพาะพนักงานคุมประพฤติงานสอดส่อง และพนักงานคุมประพฤติ
ภารกิจฟื้นฟูฯ ทั้งที่งานสืบเสาะ และงานตรวจพิสูจน์ น่าจะมีส่วนร่วมในการ
มอบหมายงานให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการเป็นทีม.ได้แต่ไม่ดําเนินการ
4. มีอาสาสมัครคุมประพฤติที่มคี วามพร้อมไม่มาก แต่อาสาสมัครคุมประพฤติในแต่
ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดอบรมอ.ส.ค.เพิ่มเติม และจัดสัมมนา อ.ส.ค.ที่ไม่เข้าร่วมโครงการกับที่เข้า
ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งขึ้น
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2.
3.

เพิ่มทักษะการทํางานนี้ให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนให้เห็นถึงข้อดีในการสร้าง
ทีมบูรณาการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และแนวคิดที่ต่อยอดในการทํางาน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับนโยบายหัวหน้างาน
ถึงผู้ปฎิบัติว่าไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระ แต่จะช่วยให้บริหารจัดการคดีได้ง่ายขึ้น

4.3.7 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง
ข้อมูลทั่วไป สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง เป็นสํานักงานขนาด
กลาง เปิดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2530 ตั้งอยู่ที่อาคารเช่าเลขที่ 7 ซอยบางนา-ตราด 34 ถนนบางนาตราด แขวง-เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สภาพสํานักงานเป็นอาคาร 7 ชั้น มีอัตรากําลังรวม
34 อัตรา เป็นข้าราชการ 12 คน พนักงานราชการ 19 คน และลูกจ้างชั่วคราว 3 คน มีอาสาสมัครคุม
ประพฤติจํานวน 57 คน มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 184 คน โดย ในปี 2555 มี ปริมาณคดีสืบเสาะ
และแสวงหาข้อเท็จจริง 696 คดี คดีควบคุมละสอดส่อง 960คดี คดีตรวจพิสูจน์ 2,067 คดี คดีบําบัด
ฟื้นฟูฯ 1 ,960 คดี
วันเริ่มดําเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ขั้นตอนการเตรียมการ และดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชน
1. กําหนดผู้กระทําผิดกลุ่มเป้าหมาย
2. คัดเลือก อสค. ในเขตพื้นที่ เข้าร่วมการอบรม
3. จัดทําคู่มือและประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่อําเภอต่างๆ
4. จัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย
5. จัดโครงการอบรมทีมงานบรูณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
6. จัดแบ่งทีมงานบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนแบบแบ่งเขตพื้นที่
ทีมบูรณาการและผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการทีมบูรณาการฯ ของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง มี
พนักงานคุมประพฤติทําหน้าที่หัวหน้าทีม 5 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 29 คน รวมผูร้ ่วมดําเนินการ
โครงการทีมบูรณาการ จํานวน 37 คน ดําเนินการดูแลผู้กระทําผิด 241ราย ที่มิได้จัดแบ่งตาม
ประเภทคดี แต่จัดแบ่งตามเขตพื้นที่พักอาศัยใน 4 เขต ภายใต้การดูแลของทีมบูรณาการ 5 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 เขตบางนา รับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทในพื้นที่
หัวหน้าทีม นางสาวจันทิมา คดบุญ พนักงานคุมประพฤติ
มีอัตราส่วน พคป 1: อสค 7: ผู้ถูกคุมความประพฤติ 38 คน
ทีมที่ 2 เขตบางนา รับผิดชอบผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
หัวหน้าทีม นางสาวชื่นฤดี เลขะสมาน พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
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มีอัตราส่วน พคป 1: อสค 3: ผู้ถูกคุมความประพฤติ 50 คน
ทีมที่ 3 เขตพระโขนง รับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทในพื้นที่
หัวหน้าทีม นางสาวจุฑามาศ สืบพลาย
พนักงานคุมประพฤติ
มีอัตราส่วน พคป 1: อสค 7: ผู้ถูกคุมความประพฤติ 38 คน
ทีมที่ 4 เขตสวนหลวง รับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทในพื้นที่
หัวหน้าทีม นางสาวนิภาพร ศรบุญทอง
พนักงานคุมประพฤติ
มีอัตราส่วน พคป 1: อสค 6: ผู้ถูกคุมความประพฤติ 51 คน
ทีมที่ 5 เขตประเวศ รับผิดชอบผู้ถูกคุมความประพฤติทุกประเภทในพื้นที่
หัวหน้าทีม นายกัมปนาท อยู่สําแดงกิจ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
มีอัตราส่วน พคป 1: อสค 6: ผู้ถูกคุมความประพฤติ 64 คน
บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการอาจดําเนินการต่างๆ ได้ดังนี้ สอบปากคําและ
บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขียนแผนที่บ้าน ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ
และกําหนดนัดรายงานตัว ลงทะเบียนข้อมูลคดี รับรายงานตัวทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม ตรวจ
ปัสสาวะ จัดให้ผู้กระทําผิดทํากิจกรรมบริการสังคม ให้คาํ ปรึกษาเชิงจิตวิทยา มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แก้ไขฟื้นฟูฯ ประสานงานในชุมชน โทรศัพท์ติดตาม และส่งหนังสือเตือน สอดส่อง เยี่ยมบ้าน และ
ติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยของสํานวน / จัดเรียงสารบัญ ก่อนส่งรายงาน
กระบวนงานและกิจกรรม
1. กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ประกอบด้วย การ
ปฐมนิเทศ การให้ความรูก้ ฎหมายทั่วไป โปรแกรมทักษะการควบคุมตนเอง
ทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม จริยธรรม และการปัจฉิมนิเทศ
2. กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
การปฐมนิเทศ การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะทางสังคม และการปัจฉิมนิเทศ
3. กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้รับการพักโทษ /ลดวันต้องโทษประกอบด้วย การปฐมนิเทศ
การมองเห็นคุณค่าตนเอง การคิดเชิงบวก ความรับผิดชอบต่อสังคม การเสริม
ทักษะในการแก้ปัญหา และการจัดการความเครียด การอบรมจริยธรรม และการ
ปัจฉิมนิเทศ
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
1. ผลการคุมความประพฤติ ในคดีคุมประพฤติ ปรากฏว่ามีผู้ถูกคุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขด้วยดีร้อยละ 89.8 และมีผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขร้อยละ 9.22 แต่
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2.

สําหรับผู้รับการฟื้นฟูฯ มีผู้ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยฯ ร้อยละ 59.13 % ไม่ปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยฯ ร้อยละ 40.81
ความพึงพอใจ และประโยชน์
1) ผู้กระทําผิดและครอบครัวพบว่ามีแนวทางแก้ปัญหาของครอบครัวมากขึ้น
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้การแก้ปัญหาและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้
2) อาสาสมัครคุมประพฤติมีความพึงพอใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระทํา
ผิดในชุมชนของตนเอง

ปัจจัยสู่ความสําเร็จ
1. การบริหารจัดการทีมงาน การมอบหมายงาน รวมทั้งการกํากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ ทําให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. การวางแผนการทํางานที่ชัดเจน สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้จริง
3. อาสาสมัครคุมประพฤติมีความตั้งใจ และมีศกั ยภาพในการปฏิบัติงาน
4. สัมพันธภาพอันดีระหว่างพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
ความท้าทาย/ปัญหา อุปสรรค
ขาดการเสริมขวัญกําลังใจให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการพัฒนางานของพนักงานคุมประพฤติ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มค่าตอบแทน หรือมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่อาสาสมัครคุมประพฤติ
2. ควรพัฒนาศักยภาพ
ทัศนคติของพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุม
ประพฤติให้สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าร่วมทีม
ปฏิบัติการ
3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานคุมประพฤติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการฯ
4. ทีมต้องทํางานไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการประชุมทีมเพื่อ
เตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว
4.3.8 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
ข้อมูลทั่วไป สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี เป็นสํานักงานขนาดใหญ่
เปิดดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2542 สถานทีต่ ั้งสํานักงานอยู่ที่อาคารเช่าเลขที่ 10/1 ถนนสีหบุรานุกิจ
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 เขต คือ เขตมีนบุรี หนองจอก ตลาดกระบัง คลอง
สามวา สํานักงานฯ มีอัตรากําลังรวม 37 อัตรา เป็นข้าราชการ 17 คน พนักงานราชการ 23 คน และ
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ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน มีอาสาสมัครคุมประพฤติจํานวน 117 คน มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 186 คน
โดยในปี 2555 มีคดี สืบเสาะและพินิจ และแสวงหาข้อเท็จจริง 1,136คดี คดีตรวจพิสูจน์ 6 ,080 คดี
คดีฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 5 ,618 คดี คดีควบคุมสอดส่อง 4,864 คดี
วันเริ่มดําเนินโครงการ 7 กันยายน 2554
กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชน จํานวน 403 คน ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา
เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก
กระบวนงานและกิจกรรมทีก่ าํ หนดจะดําเนินการ
1. ปฐมนิเทศและครอบครัวสัมพันธ์/การให้ความรู้ในเรื่องการคุมประพฤติ
2. ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/หรือความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือความรู้ทั่วไป
3. ทักษะการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด /ทักษะการสื่อสาร/การดํารงชีวิต
ผลการดําเนินงาน (ความสําเร็จ/ประโยชน์)
ผลการคุมความประพฤติ
ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ เนื่องจากในเขตพื้นที่ประสบมหาอุทกภัย พ.ศ.2554
ในช่วงเริ่มดําเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ในช่วงเดือน ตุลาคม –ธันวาคม 2554 และหลังจากนั้น
เป็นช่วงของการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ซึ่งทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และเด็กเยาวชนกลุ่มเป้าหมายยังขาด
ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ จึงมีการปรับแผนโดยให้ทีมบูรณาการ มาดําเนินการสงเคราะห์
ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ภายหลั ง ปล่ อ ย ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ของสํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ สํ า นั ก งานยั ง ค้ า ง
ดําเนินการเนื่องจากประสบปัญหามหาอุทกภัยเช่นเดียวกัน โดยการดําเนินงานของทีมบูรณาการเพื่อ
การสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังปล่อยครั้งนี้ ดําเนินการที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
เขตคลองสามวา มีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจโดยสามารถแบ่งเบาภาระงาน
ของสํานักงานคุมประพฤติได้อย่างดี และมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยโดยได้รับการสนับสนุนจาก
ท้องถิ่นในการสงเคราะห์ค่าอาหารแก่ผู้ร่วมโครงการ
4.4

ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 4 การถอดบทเรียนและสรุปผลการวิจัย
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทีมบูรณาการ ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการสํานักงานคุม
ประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จากสํานักงานคุมประพฤตินําร่องทั้ง 8 สํานักงาน
ประกอบด้วย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพัทลุง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัด เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ ห้องเจมีนี่ ชั้น 3 โรงแรม
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มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย
ของพนักงานคุมประพฤติ 3 กลุ่ม และการสนทนากลุม่ ย่อยของอาสาสมัครคุมประพฤติ 3 กลุ่ม
สรุปผลได้ดังนี้
4.4.1 บทเรียนของพนักงานคุมประพฤติจากปฏิบัติการทีมบูรณาการ
จากประสบการณ์การบริหาร และปฏิบัติงานในโครงการทีมบูรณาการชุมชนเพื่อการ
แก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชน ของพนักงานคุมประพฤติ สามารถ สรุปบทเรียนในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
ด้านการเตรียมความพร้อมของสํานักงานคุมประพฤติ
การดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชนเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน เป็นแนวคิดเชิงยุติธรรมชุมชน ซึ่งเป็นการรื้อปรับระบบการบริหาร การ
ปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผกู้ ระทําผิดจากแนวทางเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องเริ่มต้นจากการทบทวนการเรียนรู้ (re-education) การทํางานคุม
ประพฤติ และปรับทัศนคติ ในการทํางาน จากการทํางานโดยลําพังที่เน้นการใช้อํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย มาเป็นการทํางานร่วมกับชุมชน และภาคประชาสังคม โดยการใช้วิธีการเชิงสมานฉันท์ให้
งานสามารถขับเคลื่อนไปได้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง (change) อยู่เสมอ
คือ ปฏิกิริยาของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง (anti-change) ดังนั้น การนําเสนอ ระบบ รูปแบบ
แนวทาง วิ ธีก าร ใหม่ๆ ที่ ต่ า งไปจากความเคยชิ น เดิม ๆ จึ งต้ อ งมีก าร วางแผนเตรี ย มการ และ
ดําเนินการตามแผนอย่างเหมาะสม โดยการดําเนินงานสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสม
ของบริบทที่เปลี่ยนไป ซึ่งในการเตรียมการนําโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขผู้กระทําผิดใน
ชุม ชนมาใช้ ใ นสํา นั ก งานคุ ม ประพฤติ มี ก ระบวนการ และขั้น ตอนในการเตรี ย มการ ปรากฏตาม
แผนภาพที่ 6 กระบวนงานการเตรียมความพร้อมของสํานักงานคุมประพฤติก่อนปฏิบัติการทีมบูรณา
การ ดังนี้
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แผนภาพที่ 6 กระบวนงานการเตรียมความพร้อมของสํานักงานคุมประพฤติก่อนปฏิบัติการทีมบูรณาการ
ประชุม นิเทศก์แนวคิด หลักการยุติธรรม
ชุมชน และรู ปแบบการทีมบูรณาการ

สํานักงานคุมประพฤติ ประชุม สํารวจ
วิเคราะห์บริ บท ข้อมูล ทุนทางสังคมของ
สํานักงาน และบริ บท และทรัพยากรใน
ชุมชน

สํานักงาน
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้างาน
ทําความเข้าใจ รายละเอียดของงาน
จัดทําแผนที่ชุมชน ประกอบด้วย ผู้รับบริการ
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
สถาบัน และหน่วยงานภาคีในชุมชน เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการจัดทีมบูรณาการ

วางแผนร่ วม
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิบตั ิงานคุมประพฤติและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกําหนดพื้นที่ และสถานที่ดําเนินการ
กํ า หนดแกนนํ า อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ
กําหนดระบบการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพงาน

จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
วางแผนร่ วมสํานักงานคุมประพฤติ
และแกนนําอาสาสมัครคุมประพฤติที่
จะมอบหมายการบริ หาร/ปฏิบตั ิการใน
พื้นที่

กํ า หนดบทบาทอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กําหนดแผนดําเนินการควบคุมสอดส่องและ
วิธีการส่งคดี , การติดตาม , สงเคราะห์ ฯลฯ

ปฏิบตั ิการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข

รับรายงานตัว สอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูฯ สงเคราะห์
ตามการ จําแนกผู้กระทําผิดและการปรับแผน

ฟื้ นฟูผกู้ ระทําผิดในชุมชน
การติดตามและประเมินผลรายคดีและ
การปฏิบตั ิงานของทีมบูรณาการ

ประเมินผลรายคดี และเสนอรายงาน
ประเมินผลการดําเนินงานของทีมบูรณาการ
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ด้านกระบวนการบริหารจัดการทีมบูรณาการ
สํานักงานคุมประพฤติสามารถดําเนินการบริหารจัดการโครงการทีมบูรณาการดัง
ปรากฏตาม แผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 กระบวนการบริหารจัดการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน

ผูบ้ ริ หารสํานักงาน
- กําหนดพื้นที่
- วางระบบงาน
- กํากับดูแลการทํางานของทีม
- นัดประชุมทีม (ใน พท./ สํานักงานฯ

ผูป้ ระสานฯ

หัวหน้าทีม

ทีมงาน
- คัดกลุ่มเป้ าหมายคดี
- กําหนดอัตราส่ วน พคป. อ.ส.ค.
จํานวนคดี
- กําหนดกิจกรรม
- ประสานงานกับ อ.ส.ค. + ชุมชน
- รวบรวมปัญหาอุปสรรค
- วางแผนการประชุมกับทีมงาน
(อ.ส.ค. , พคป.)

- ประเมินความพร้อมของ อสค.
ความเข้มแข็งของ อสค.
- ทัศนคติของผูบ้ ริ หาร
- การมีส่วนร่ วมกับทีมงาน
- ผอ. มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับ
พคป. เพื่อสร้างแรงจูงใจ
- ผอ. ต้องมีขอ้ มูลพื้นฐานของ
สํานักงาน มองเห็นบริ บทของ
สํานักงาน , จุดแข็ง, จุดอ่อนของ
สํานักงาน
- ผอ. ชี้แจงโครงการ แก่ หน.กลุ่ม +
หน.งาน
- กําหนดรู ปแบบในการดําเนินการ

ขั้นตอนการดําเนินการ
- ออกเยี่ยม (01) เดือนละ 1-2 ครั้ง (เป็นทีม)
- ออกเยี่ยม (02) 1-3 เดือนต่อครั้ง
- ออกเยี่ยม (03)3-4 เดือนต่อครั้ง
- มีการประชุม Case conference เพื่อประเมิน-ปรับโปรแกรม
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ตามแผนการประเมิน
- เสนอรายงาน
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ด้านการบริหารจัดการบุคลากรในทีมบูรณาการ
สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ
1. ผู้บริหาร ต้องคม ชัด ลึก ในการสนับสนุนนโยบายทีมบูรณาการ คือผู้บริหารต้อง
มีความเป็นผู้นํา มีคุณลักษณะของการเป็นผู้บริหารที่ดี รูจ้ ักบทบาทของตนเอง
รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง และเห็นประโยชน์ของทีมบูรณาการ
2. พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในทุกระดับเกี่ยวกับการทํางาน
ของทีมบูรณาการ ด้วยการประชุม การอบรม หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีส่วนร่วมสร้างทีมงานบูรณาการประจําในพื้นที่ และสามารถทําหน้าที่
เป็นผู้ฝึกสอนงาน ผู้ประสานความสะดวก ผู้ตรวจควบคุมคุณภาพงาน
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติผู้ร่วมทีม
พนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ต้องมีทัศนคติที่ดตี ่อการมีส่วนร่วม
ของพนักงานคุมประพฤติ หรือผ่านการปรับทัศนคติให้ตอบรับการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และภาคประชาสังคม
การคัดเลือกบุคคลกรให้พิจารณาจากความสมัครใจ ความตั้งใจ ความรู้
ความสามารถ บุคลิกภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี
วางตัวดี เป็นแบบอย่างที่อาสาสมัครคุมประพฤติให้ความเชื่อถือ ความรู้
ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับทีมงานบูรณาการ
3. อาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติต้องเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมทีมบูรณาการ และเป็น
ผู้ที่มีความพร้อม เช่น มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ หรือ
มีความพร้อมทีจ่ ะรับความรู้และฝึกปฏิบัติ และมีเวลาเข้าร่วมทีม
ควรตั้งหัวหน้าทีมฝ่ายอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่โดยพิจารณาเลือก
บุคคลที่มคี วามพร้อม มีศักยภาพ มีความเสียสละทั้งกายและใจ มีความรู้
ความสามารถ และเป็นที่ยอมรับของอาสาสมัครในทีม และของชุมชน
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติเกี่ยวกับการ
ทํางานทีมบูรณาการด้วยการประชุม การอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ แม้ว่า
อาสาสมัครจะทํางานด้วยจิตอาสา แต่แรงจูงใจที่เหมาะสม เช่น การให้
ความสําคัญ ยกย่อง ให้เกียรติ ให้โอกาส บทบาท ที่ถูกต้อง ให้ความ
เชื่อมั่น และมอบงานที่เหมาะสม มีการชดเชยค่าใช้จ่ายในการทํางาน มี
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4.

แนวทางจัดสวัสดิการ ฯลฯ จะช่วยรักษาอาสาสมัครให้อยู่ช่วยงานคุม
ประพฤติอย่างยั่งยืน
ผู้ถูกคุมความประพฤติ
อาจจัดกลุ่มเป้าหมายตามการจําแนกความเสี่ยงของผู้กระทําผิดตามแบบ
การประเมินความเสี่ยงและความต้องการ
อาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ เช่น ผูถ้ ูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
และเยาวชน ผูถ้ ูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ผูถ้ ูกคุมความประพฤติในคดียา
เสพติด ผู้รับการบําบัดฟื้นฟู ฯลฯ
อาจแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการทํางานของทีมบูรณาการที่ผู้ถกู
คุมความประพฤติควรรับรู้ด้วยการปฐมนิเทศ

ด้านพื้นที่ในการดําเนินการ
แม้การดําเนินงานโดยทีมบูรณาการจะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน แต่สํานักงานคุม
ประพฤติส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้วิธีการนี้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดได้ เพราะอุปสรรคสําคัญ คือ
การขาดแคลนปริมาณอาสาสมัครที่มีคุณลักษณะที่จะเข้าร่วมทีม ดังนั้น ในระยะเริ่มต้น สํานักงานคุม
ประพฤติจึงต้องคัดเลือกพื้นที่บางเขต บางอําเภอที่เหมาะสมจะดําเนินการก่อน โดยมีข้อพิจารณาใน
การเลือกพื้นที่ ดังนี้
1. สภาพพื้นที่ทางสภาพภูมิศาสตร์ เช่น เป็นพื้นที่ห่างไกลเดินทางลําบาก ทําให้ผู้ถูก
คุมความประพฤติต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาก และ พนักงาน
คุมประพฤติเดินทางไปสอดส่อง ติดตามได้ยาก
2. พื้นที่ที่มีปริมาณคดีมาก
3. พื้นที่ที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชนอยู่ในพื้นที่ หรือเป็น
พื้นที่ที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยสําหรับบุคคลภายนอกชุมชน เช่น พื้นที่ก่อการร้าย พื้นที่ที่
เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด
ปัจจัยสู่ความสําเร็จในการดําเนินงานทีมบูรณาการ มีดังนี้
1. วิสัยทัศน์ของผูบ้ ริหาร และนโยบายจากส่วนกลางที่มีความต่อเนื่อง
2. อาสาสมัครคุมประพฤติที่มีคุณภาพและปริมาณที่ครอบคลุมพื้นที่ดําเนินการ
3. งบประมาณค่าพาหนะที่เพียงพอ การสร้างแรงจูงใจ รางวัล สวัสดิการ เนื่องใน
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
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4.
5.

6.
7.
8.

บุคลากรของสํานักงานคุมประพฤติที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานร่วมกับ
อาสาสมัครต่างๆ และชุมชน
สํานักงานที่มีกระบวนการบริหารที่ดี มีการวางแผน มีการจัดองค์กร มีการ
ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามตรวจสอบควบคุมอย่างสม่ําเสมอ
มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทํางาน และบุคลากร
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐาน แต่อาจปรับใช้ได้ตามบริบทของพื้นที่
ความพร้อม การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว หน่วยงานภาคี
ซึ่งสํานักงานคุมประพฤติต้องให้ความรู้เกี่ยวกับทีมบูรณาการ
ภัยพิบัติ บริบทของพื้นที่ สภาพปัญหา เศรษฐกิจ สังคม

องค์ความรู้ในการทํางาน
1. ความรู้พื้นฐาน
1) แนวคิดยุติธรรมชุมชน
2) ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติตามภารกิจต่างๆ
3) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย หลักการ วิธีการ ทีมบูรณาการ
4) ความรู้เกี่ยวกับการทําโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
5) เทคนิคการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา
6) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
2. ความรู้เพิ่มเติม
1) เทคนิคการทํางานกับชุมชนและการประสานงาน
2) การทํางานเป็นทีม
3) การประเมินผลการติดตามโครงการ
4) การเขียนโครงการและการรายงานผล
5) การบริหารโครงการ และทรัพยากรชุมชน
จากมุมมองของพนักงานคุมประพฤติ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดําเนิน
โครงการทีมบูรณาการชุมชน มีดังปรากฏตามตารางที่ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานคุมประพฤติ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ
1. คน (จนท. /อสค.)
1. คน
- ทัศนคติเชิงลบ
- ปรับทัศนคติ
- ความรู้ความสามารถ ทักษะ
- อบรมพัฒนาสมรรถนะ และศักยภาพ
- เปลี่ยนสายงาน
2. การบริหารจัดการ
2. การบริหารจัดการ
- การเจ้าหน้าที่บ่อย
- จัดคนให้เหมาะสมกับงาน
- คนไม่เหมาะกับงาน
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ปริมาณคดีมาก
- การสอนงานภายในสํานักงาน
- ความยุ่งยากของคดี
- การสร้างสัมพันธภาพ
- ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ อ ส ค . / ก า ร - สรรหา อสค. เพิ่มขึ้น
ติดต่อสื่อสาร
ความต่อเนือ่ งของนโยบาย
- การมี อสค. ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. งบประมาณ
3. งบประมาณ
- การจัดสรรค่าคดีของกรมไม่สอดคล้องกับ - ของบประมาณค่าพาหนะอสค.ให้เพียงพอ
แผนออกสอดส่องตามโครงการ
- จัดสรรงบประมาณของทีมบูรณาการแยก
- งบประมาณในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ฯ ไม่
จากงบประมาณสํานักงานฯ
เพียงพอ
- ขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี

4. ทรัพยากร
- สถานที่จัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ , ไม่ทันสมัย

4. ทรัพยากร
- ประสานงานกั บ ชุ ม ชนในการหาสถานที่
จัดตั้ง
5. อื่นๆ
- ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบให้สอดคล้อง
กับการทํางานของทีมบูรณาการ
- สร้ า งชุ ม ชนต้ น แบบที ม บู ร ณาการเพื่ อ
การศึกษาดูงาน ด้านการป้องกันชุมชน
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4.4.2 บทเรียนของอาสาสมัครคุมประพฤติจากปฏิบัติการทีมบูรณาการ
จากการสนทนากลุ่มของตัวแทนอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ปฏิบัติการในทีมบูรณา
การชุมชนจากสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการทดลองทั้ง 8 สํานักงาน ได้แบ่งประเด็นการ
สนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็น 5 ประเด็น คือ รูปแบบ ระบบการทํางานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติในทีมบูรณาการ วิธีการทํางาน และกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู กิจกรรมที่อาสาสมัครคุมประพฤติ
ดําเนินการองค์ประกอบที่ทําให้ทีมบูรณาการประสบความสําเร็จ องค์ความรู้ที่อาสาสมัครคุมประพฤติ
ต้องการ ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน และข้อเสนอแนะ ดังนี้
ตารางที่ 7 รูปแบบ ระบบการทํางานของอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการ
รูปแบบ ระบบการทํางานทีเ่ หมือนกัน
1.ระบบโครงสร้างทีม
- หัวหน้าทีมในการดูแลโดย พคป. 1 คน จะ
เป็นผู้ดูแลหัวหน้าทีมอสค. และหัวหน้าทีม อสค.
จะเป็นผู้คัดเลือกลูกทีมของตัวเอง ซึ่งอสค
หัวหน้าทีมจะเป็นผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ
- การแบ่งทีมของอสค. จะยึดพื้นที่เป็นหลัก
โดยมีการแบ่งพื้นที่ตามเขตอําเภอ หรือตําบล
เช่น สนง.สระบุรี แบ่งตามอําเภอ ได้แก่ อําเภอ
เสาไห้ อําเภอพระพุทธบาท อําเภอแก่งคอย
สนง. พระโขนง แบ่งตามเขต เขตสวนหลวง
เขตบางนา เขตพระโขนง เขตประเวศ
- จํานวนผู้ถูกคุมฯและประเภทคดีที่ได้รับ
โดยสํานักงานฯจะเป็นผู้คัดเลือกคดี และส่งต่อ
ให้อสค.ดูแล
- การประชุมทีม อสค. ทุกสํานักงานจะมีการ
ประชุม ทีมอสค. เพียงแต่รูปแบบแตกต่างกัน

ระบบการทํางานที่แตกต่างกัน
- จํานวนลูกทีมของอสค.แต่ละทีมจะมีจํานวนไม่
เท่ากัน โดยในบางพื้นที่ (สนง.ลําปาง) อสค.ลูก
ทีมจะประกอบด้วย เครือข่ายในหมู่บ้านร่วมทีม
ด้วย
- ในบางสํานักงานฯ การคัดเลือกคดี อสค.จะมี
ส่วนร่วมในการพิจารณา โดยจํานวนผู้ถูกคุมฯที่
อสค.ได้รับจะแตกต่างกัน
- วิธีการบริหารจัดการของทีมอสค. ในบางพื้นที่
ทีมอสค. จะร่วมกันดูแลทั้งทีม เพียงแต่อาจจะ
สลับกันดูแล (อสค.โคราช) แต่บางพื้นที่อสค.แต่
ละคนจะรับผิดชอบคดีของตัวเองโดยตรง

-บางพื้นที่รูปแบบการประชุมทีมของอสค. จะ
มีพคป.รวมในการประชุมด้วย บางพื้นที่ประชุม
เฉพาะอสค.ในทีมกันเอง ซึ่งสถานที่ประชุมก็จะ
ต่างกันมีทั้งประชุมที่ศูนย์ฯ ประชุมหลังจากจัด
กิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ
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ตารางที่ 7 รูปแบบ ระบบการทํางานของอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการ (ต่อ)
รูปแบบ ระบบการทํางานทีเ่ หมือนกัน
2. การจัดกิจกรรมของอสค.
-การรับรายงานตัว อสค.มีบทบาทในการรับ
รายงานตัวผู้ถูกคุมฯในความดูแล เพียงแต่
สถานที่ในการรับรายงานตัวแตกต่างกันตาม
พื้นที่

ระบบการทํางานที่แตกต่างกัน
-บางพื้นที่รับรายงานตัวที่ศูนย์ฯ (อสค. โคราช,
อสค สระบุร)ี บางพื้นที่รับรายงานตัวที่บ้าน
กํานัน (อสค.ลําปาง) บางพื้นที่รับรายงานตัวที่วัด
(อสค.พัทลุงอําเภอเมือง) และรับรายงานตัวที่
เทศบาล (อสค.พัทลุง)
จุดเด่นของ อสค.พัทลุง การรับรายงานตัวแต่ละ
ครั้งจะให้ผู้ถูกคุมฯเขียนเบอร์โทรติดต่อให้ทุกครั้ง

-การออกสอดส่อง อสค.ออกสอดส่องและ
ติดตามผู้ถูกคุมฯในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่
ออกสอดส่องถี่กว่าปกติ แต่มีวิธีการแตกต่างกัน
และประสบปัญหาต่างกัน

-บางพื้นที่อสค.ออกสอดส่องเป็นทีม บางพื้นที่
อสค.ออกสอดส่องเพียงคนเดียว (อสค.
มหาสารคาม,)

- กิจกรรมปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศร่วมกับ
พนักงานคุมประพฤติ

- กิจกรรมปฐมนิเทศ อสค.พระโขนง จะทําหน้าที่
ชี้แจง และร่วมสันทนาการ

การทํางานบริการสังคม อสค.มีบทบาทสําคัญ
ในการจัดกิจกรรม คือ ทําหน้าที่เป็นผู้ประสาน
งานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน
คุมประพฤติ ,ภาคี ,เครือข่าย ,วัด ,โรงเรียน ,
มัสยิด เป็นต้น

- การจัดกิจกรรมให้ผถู้ ูกคุมฯทํางานบริการสังคม
บางพื้นที่ยึดตัวผู้ถูกคุมเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของผู้ถูกคุมฯ (เช่น อสค.พัทลุง) ในบาง
พื้นที่หน่วยงานภาคีจะประสานงานมาที่ศูนย์เพื่อ
ขอผู้ถูกคุมฯ ไปทํางาน (อสค.โคราช , อสค.
สระบุรี) นอกจากนี้บางพื้นที่มีการประสานกับ
นายอําเภอเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ต่างๆต่อ (อสค.สระบุรี)
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ตารางที่ 7 รูปแบบ ระบบการทํางานของอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการ (ต่อ)
รูปแบบ ระบบการทํางานทีเ่ หมือนกัน
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ อสค.มีบทบาททั้งใน
การวางแผนจัดทํากิจกรรมหรือโครงการกันเอง
ภายในทีม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สํานักงาน

ระบบการทํางานที่แตกต่างกัน
- กิจกรรมอบรมธรรมะ ร่วมดําเนินการกับ
สํานักงาน โดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านศาสนา (อสค.พระโขนง)
- ภายหลังจากการทํากิจกรรมบริการสังคม อสค.
จะทําหน้าที่อบรมผู้ถูกคุมฯ (อสค.สระบุรี)
- กิจกรรมในวันสําคัญ เช่น การปลูกป่า บริจาค
เลือด
- กิจกรรมที่ทมี อสค. คิดเองและจัดเอง เช่น จัด
กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ,ทัศนะศึกษาอาชีพ
ผู้นําบริการสังคม ,กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการต่อไป
ครอบครัวเลิกเหล้า ,แลนรี่จราจร ,แสดงผลงาน
คนดีของผู้ถูกคุมฯ (อสค.พัทลุง) เป็นต้น

ตารางที่ 8 วิธีการทํางาน และกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูจากประสบการณ์การทีมบูรณาการของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
อสค.
วิธีการทํางาน
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
หมายเหตุ
สํานักงาน
นครราชสีมา -หัวหน้าทีม พคป 1 คน มีลูก - การทํางานบริการสังคม
อสค.มีความรู้
ทีม อสค. 3 คน
หน่วยงานภาคีจะประสานงาน ความสามารถ
--พคป.เป็นผู้นัดผู้ถูกคุมฯมา
ขอผู้ถูกคุมฯไปทํางาน
แต่สูงวัย ควร
ปฐมนิเทศ เพื่อทําความรู้จักทีม
ปรับบทบาทให้
และชี้แจงเงื่อนไข
อสค.นั้นทํา
- อสค.จะต้องรู้จักผู้ถูกคุมฯใน
หน้าที่ tutor
ความดูแลทุกคน และมีการ
เป็นต้นแบบให้
หมุนเวียน อสค.ในทีมไปดูแล
อสค.อื่นๆ และ
- มีการประชุม อสค.ในทีมที่
ทําหน้าที่
ศูนย์ฯโดยมี พคป.ร่วมประชุม
mentor โดย
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ตารางที่ 8 วิธกี ารทํางาน และกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู จากประสบการณ์การทีมบูรณาการของอาสาสมัคร
คุมประพฤติ (ต่อ)
อสค.
วิธีการทํางาน
สํานักงาน
นครราชสีมา - ออกสอดส่องใน 1 เดือน มี ผู้
ถูกคุมฯ 1 คน ได้รับการดูแล 3
ครั้ง โดย อสค จะสลับกันไป
ดูแล เน้นการให้คําแนะนําชี้แจง
เรื่องการรายงานตัว และการ
ทํางานบริการสังคม
มหาสารคาม - มีการแบ่งอสค.เป็นทีมๆละ
ประมาณ 5-6 คน แต่ประสบ
ปัญหาการประสานงาน เนื่อง
จากอสค. บางท่านมีภารกิจ
ส่วนตัว ทําให้อสค. ที่ทํางาน
ออกสอดส่องมีเพียง 1 คน
เชียงราย

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

หมายเหตุ

1. โปรแกรมพื้นฐาน: กราฟ

มีความพร้อมที่
จะเลื่อนขึ้นรับ
หน้าที่หัวหน้า
ทีมในพื้นที่ได้

ชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การวางแผนชีวิต
2. อบรมธรรมะ การอบรม
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
3. การทํางานบริการสังคม

-การทํางานบริการสังคม
อสค.จะประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเพื่อ
ขอผู้ถูกคุมฯ
- มีโครงการให้ผู้เข้ารับการ
ฟื้นฟูฯไปอยู่วัดประมาณ 3
เดือน
มีทีมบูรณาการที่ อ.แม่สาย 3 1. โปรแกรมพื้นฐาน: กราฟ
ทีม และอ.เทิง 3 ทีม มีการ
ชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ทํางานร่วมกับเครือข่ายยุติธรรม
ตนเอง การวางแผนชีวิต
2. การอบรมธรรมะ การ
ชุมชน
อบรมความรู้เกี่ยวกับยา
- จัดการรายงานตัว การเยี่ยม
เสพติด
บ้าน และการร่วมกิจกรรม
ตกต่างกันตามการจําแนก 3. การทํางานบริการสังคม
- ประชุม case conference
เดือนละ 1 ครั้ง
เชียงราย สาขาเทิง
- รับรายงานตัวที่บ้านกํานัน

พื้นที่รับผิดชอบ
เป็นชุมชนเมือง
มีปัญหาการย้าย
ที่อยู่ มีการส่ง
คดีคืนสํานักงาน
บ่อยเพราะหาผู้
ถูกคุมฯไม่พบ
- ช่วยลดการผิด
เงื่อนไขในกลุ่ม
ชนเผ่าได้มาก
- พคป.แม่สาย
พบว่ามีภาระ
มากกว่าพคป.
นอกโครงการ
เป็นเพราะยัง
ต้องรับคดีตาม
แบบปกติด้วย
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ตารางที่ 8 วิธีการทํางาน กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์การทีม
บูรณาการของอาสาสมัครคุมประพฤติ (ต่อ)
อสค.
สํานักงาน
จังหวัด
ลําปาง

จังหวัด
พัทลุง

วิธีการทํางาน

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

หมายเหตุ

- เน้นให้บทบาท อ.ส.ค. และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ทํางานเต็มที่ มีการนํากลุ่ม
แกนนํา และผูน้ ําชุมชน
มาร่วมด้วย
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้กระทําผิด ครอบครัว และ
ชุมชน
- ดําเนินการทีมบูรณาการทั้ง
จังหวัด ทุกอําเภอ โดยแบ่งทีม
ตามอําเภอ
- ทีม อสค.เครือข่าย มีผู้เข้าร่วม
ตามความพร้อมองแต่ละพื้นที่
- มีสถานที่ทําการในชุมชน โดย
ใช้พื้นที่ของเทศบาล

- จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูตาม
แผนที่ร่วมกันกําหนด
- จัดอบรมความรู้เรื่องยา
เสพติดให้โทษ และอื่นๆ
ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
- ทํางานบริการสังคม
- มีการแยกกิจกรรมทาง
ศาสนา สําหรับศาสนาอิสลาม
-กิจกรรมบริการสังคม ใช้ฐาน
ของโรงเรียน วัด มัสยิด
- เน้นกิจกรรมสร้างจิตสํานึก
เนื่องจากนักเรียนที่ติดยาเสพ
ติดจะมีจิตสํานึกในการให้น้อย
-มีกิจกรรมในวันสําคัญ เช่น
การปลูกป่า บริจาคเลือด
-เน้นหลักธรรม การทําสมาธิ
ถวายภัตตาหารพระ พัฒนา
วัด ประชุมกลุ่ม มีการพูดคุย
เรื่องอาชีพ และให้ผู้ถูกคุมฯไป
หาวัดเพื่อร่วมตัวกันต่อไป
- โครงการพิเศษของ อสค.
เช่น กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น
ทัศนะศึกษาอาชีพ

มีการทบทวน
ถอดบทเรียน
หาแนวทางที่ดี
โดยการประชุม
ทีมบูรณาการ
เดือนละ 1 ครัง้
เพื่อปรับแนว
ปฏิบัติที่ดี
จุดเด่น จะมีการ
ให้ผู้ถูกคุมฯ
เขียนเบอร์โทร
ติดต่อให้ทุกครั้ง
ที่มา ในส่วน
ของเยาวชนจะ
มีผู้ปกครอง
มาร่วมด้วย
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ตารางที่ 8 วิธีการทํางาน กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์การทีม
บูรณาการของอาสาสมัครคุมประพฤติ (ต่อ)
อสค.
สํานักงาน
สระบุรี

สนง.คป
ประจําศาล
จังหวัดพระ
โขนง

สนง.คป.
ประจําศาล
จังหวัด
มีนบุรี

วิธีการทํางาน
- พคป 1 คนมีลูกทีม อสค. 3 คน
- ระบบการทํางาน มีหนังสือไป
ยังนายอําเภอ เพื่อให้ทราบถึง
งานบริการสังคม และอําเภอ
กระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ
-การติดตามสอดส่อง อสค.แต่
ละคนรับผิดชอบไม่ได้ไปเป็นทีม
ในบางพื้นที่
- แบ่งเป็น 4 เขต โดยมี พคป
เป็นพี่เลี้ยงและคัดคดีแต่ละเขต
-อสค. แบ่งคดีตามพื้นที่ แบ่ง
หน้าที่ในทีม เช่น รับรายงานตัว
ปฐมนิเทศ อสค.ทําหน้าที่ชี้แจง
และสันทนาการ อบรมธรรมะ
-ปัจฉิมนิเทศ อสค.ร่วมกับพคป.
- เน้นกลุม่ เด็กและเยาวชน
- มีการแบ่งเป็น 4 เขต
- สนง. พิจารณาศักยภาพ อสค.
-มีการวางแผนระบบงานโดยใน

กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู

หมายเหตุ

อสค.สามารถทํา
หน้าที่ tutor
และ mentor
โดยมีความ
พร้อมที่จะเลื่อน
ขึ้นรับหน้าที่
หัวหน้าทีมใน
พื้นที่ได้
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ อสค. - การติดตามผู้
พักในคอนโด
ทําหน้าที่เป็นวิทยากร ให้
อพารต์เม้นท์ มี
ความรู้ด้านศาสนา
- กิจกรรมบริการสังคม เอา ปัญหาเข้าไม่ได้
ความสะดวกผู้ถูกคุมฯเป็น
- จุดเด่น ได้รับ
ความร่วมมือ
หลัก
จากภาคี
- เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อจัด - ปรับแผนเป็น
กิจกรรม และจัดฝึกอาชีพ
การสงเคราะห์
โดยประสานกับ สส และ
ภายหลังปล่อย
บริษัท เอกชน
เพราะปัญหาน้ํา
ท่วมใหญ่
-กิจกรรมการทํางานบริการ
สังคม หลังจากทํางานเสร็จ มี
การอบรมธรรมะ จากนั้น
อสค.จะอบรมก่อนจะปล่อย
ตัวผู้ถูกคุมฯกลับ
- เน้นกิจกรรมการฝึกอาชีพ

กิจกรรมที่อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการ
1. ให้คําแนะนําผู้ถูกคุมความประพฤติในด้านการดําเนินชีวิต
2. นัดหมายผู้กระทําผิดเข้าร่วมกิจกรรม
3. ติดตามเยี่ยมเยียนผู้กระทําผิด และแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทําผิดเพื่อ
ประกอบการวางแผนการแก้ไขฟื้นฟูฯ แจ้งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมารายงาน
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4.

5.
6.

7.
8.
9.

ตัว บางสํานักงานฯจะออกสอดส่องเป็นทีม กรณีพื้นที่เสี่ยงจะให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติผู้ชายออกไปสอดส่อง
อาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน จึง
ช่วยงานได้แตกต่างกัน เช่น การรับรายงานตั วรายบุค คลและแบบกลุ่ ม การ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้อุปการะ การเป็นวิทยากรกลุ่ม การบันทึกข้อมูลผู้กระทํา
ผิดในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศฯ การออกหนังสือเตือนให้มารายงานตัว
การตรวจปัสสาวะ การช่วยตรวจสอบเอกสารการประกันตัว ฯลฯ
เป็นผู้นําในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม หรือวิทยากรบรรยายความรู้
เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดค่ายจริยธรรม การอบรม
ธรรมะ การทํางานบริการสังคม ฯลฯ โดยติดต่อประสานงานด้านสถานที่ ได้แก่
วัด สถานีอนามัย โรงเรียน ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ บ้านกึ่งวิถี
มัสยิด และประสานงานจัดหาอาหารเครื่องดื่ม รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ สําหรับ
จัดกิจกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังช่วยประสานงานจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้
และสรรหาวิทยากรมาช่วยฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม ซ่อมรองเท้า ฯลฯ
ให้การสนับสนุนด้านปัจจัยงบประมาณ และเครื่องมือตรวจปัสสาวะ
มีบทบาทในการช่วยดึงแกนนําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการที่มีฐานะ ร่วม
เป็นเครือข่ายฯสนับสนุนการทํางานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ให้ใช้สถานที่ทําการหรือที่พักอาศัยเป็นศูนย์ประสานงาน และสถานที่จัดกิจกรรม

องค์ประกอบที่ทําให้ทีมบูรณาการประสบความสําเร็จ
1. อาสาสมัครที่มีความพร้อม เต็มใจทุ่มเท เสียสละ และสามารถบริหารจัดการเวลา
ของตัวเองได้ดี
2. มีศูนย์ประสานงานฯ และทีมงานที่เข้มแข็ง เนื่องจากส่วนใหญ่การทํางานจะเริ่ม
ที่ศูนย์ฯ โดยศูนย์เป็นทั้งสถานที่ประชุมทํางาน จัดกิจกรรมต่างๆ แต่อย่างไรก็
ตามมีบางพื้นที่ที่การรวมตัวของอาสาสมัครไม่อยู่ที่ศูนย์ ดังนั้น องค์ประกอบ
สําคัญอยู่ที่การรวมตัวกันของอาสาสมัครเพียงแต่หากมีสถานที่ชัดเจนการรวมตัว
จะเกิดขึ้นได้ดีเพราะจะมีผู้นําอยู่แล้ว
3. ความภาคภูมิใจในความสําเร็จจากการช่วยเหลือผู้กระทําผิดเป็นแรงจูงใจที่สําคัญ
ของอาสาสมัครคุมประพฤติทําให้ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค
4. บุคลิกภาพที่เป็นมิตรของอาสาสมัครคุมประพฤติ และความมีไมตรีต่อผู้ถูกคุม
ความประพฤติ และให้เกียรติผู้ถูกคุมความประพฤติ
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

ทีมอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความพร้อม ที่จะเสียสละ ทุ่มเท รักงานที่ทํา มีจิต
อาสา มีความจริงใจให้แก่กัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ฯลฯ และต้องการทําให้คนกลับ
ตนเป็นคนดี มีชุมชนน่าอยู่
การได้ รั บ แรงจู ง ใจที่ มี คุ ณ ค่ า เหมาะสม เช่ น การได้ รั บ รางวั ล อาสาสมั ค รคุ ม
ประพฤติดีเด่น รางวัลผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น
อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าใจการทํางานคุมประพฤติ รู้บทบาทของตนเองชัดเจน
ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน อาสาสมัคร
คุมประพฤติทุกคนควรได้รับเกียรติที่เท่าเทียมกัน เมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่อง
ใดต้องมีการประชุม และข้อขัดข้องต่างๆต้องยุติลงในที่ประชุม
ความเท่าเทียมเสมอภาคของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ระบบการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วมทีมที่มีประสิทธิภาพ ทําให้ได้
อาสาสมัครที่มีเวลา ทุ่มเท และสามารถทํางานได้
การมีอาสาสมัครคุมประพฤติให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ความครบถ้ ว นของข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ นเอกสารที่ ส่ ง ให้
อาสาสมัคร
พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติรุ่นพี่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย
พนักงานคุมประพฤติที่เอาใจใส่ ประสานงานเป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหา เป็นที่
ปรึกษาได้ และมีความประพฤติดีสร้างความเชื่อถือ นับถือให้เกิดแก่อาสาสมัคร
ผู้บริหารสํานักงานเป็นแบบอย่างที่ทําให้เกิดความศรัทธา และมีบทบาทเป็ น
สื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การที่กรมคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติให้ความสําคัญกับอาสาสมัครคุม
ประพฤติ ทําให้อาสาสมัครคุมประพฤติมีกําลังใจในการทํางาน

องค์ความรู้ที่อาสาสมัครคุมประพฤติต้องการ
องค์ ค วามรู้ ที่ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ต้ อ งการเพื่ อ พั ฒ นา แนวคิ ด มุ ม มอง ในการ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน ให้ ส ามารถรองรั บ ต่ อ ความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร และทั น ต่ อ
สภาวโลกปัจจุบัน คือ
1. กระบวนการทํางานคุมประพฤติ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานคุมประพฤติ ที่เป็นปัจจุบัน
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กลุ่มความรู้ด้านอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการติด
สุราและกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในภารกิจต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว
และการแสดงบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติที่เหมาะสม
ทักษะในการเขียน เช่น การสรุปความ การเขียนรายงาน การเขียนแผนงาน
โครงการ
ภาวะผู้นํา และความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การปลูกฝังในเรื่องจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ฯลฯ
รู้จักพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง ทั้งทางกายภาพ เช่นถนนทุกสาย รู้จักผู้นําในชุมชน

ปัญหาและอุปสรรคในการทํางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
1. ข้อมูลที่ได้รับไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วน เช่น ลายมืออ่านยาก ไม่มีเบอร์ติดต่อ
แผนที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนที่บ้าน ไม่มีเลขที่บ้าน ไม่มีชื่อเล่น ที่อยู่ไม่ตรงตามที่แจ้ง
เป็นต้น ทําให้ยากต่อการติดตามเยี่ยมเยียน
2. มีการสับเปลี่ยนตัวพนักงานคุมประพฤติที่ทํางานร่วมในทีมงานบ่อย ทําให้การ
ทํางานประสานกันไม่เป็นไปอย่างราบรื่น ล่าช้า และเกิดคดีค้าง
3. ผู้ถูกคุมความประพฤติบางรายและญาติไม่ให้ความร่วมมือในการทํางาน
4. อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ข าดความรู้ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ร รมทางอาญา
กระบวนการคุม ประพฤติ กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และ
กฎหมายทั่วไปรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานคุมประพฤติ ทําให้ไม่
สามารถให้คําแนะนําปรึกษาแก่ผู้กระทําผิดและครอบครัว หรือบุคคลอื่นๆได้
5. งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติไม่เพียงพอ
6. อาสาสมัครคุมประพฤติมีจํานวนมาก แต่ผู้ที่ทํางานจริงๆมีจํานวนน้อย เมื่อรับ
ภารกิจงานแล้วแล้วไม่ย่อมทํา อาสาสมัครคุมประพฤติที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ทํางานก็ไม่มีการประเมินออก
7. อาสาสมัครคุมประพฤติที่ขาดขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการทํางาน
8. บัตรประจําตัวของอาสาสมัครคุมประพฤติขาดการต่ออายุ ทําให้ไม่มีหลักฐาน
แสดงตนเมื่อปฏิบัติภารกิจ
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
1. เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทํา ควรสํารวจจํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละสํานักงาน
ที่ปฏิบัติงานจริงในแต่ละปีงบฯ
2. เรื่องเร่งด่วน ควรสํารวจความต้องการอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละสํานักงานฯ
เพื่อให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติบูรณาการครอบคลุมทุกพื้นที่
3. เรื่องเร่งด่วน จัดหาและอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ให้แต่ละสํานักงานตาม
ความต้องการ
4. ควรสรรหาอาสาสมั ครคุ มประพฤติที่มีความพร้อมในการทํางานคุมประพฤติ
สามารถทุ่ ม เทเวลาการทํ า งานได้ และควรมี ค วามเด็ ด ขาดในการประเมิ น
อาสาสมัครคุมประพฤติที่ไม่ให้ความร่วมมือในการทํางาน
5. ควรสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีกระจายในทุกพื้นที่
6. ควรจั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล แผนที่ ชุ ม ชนให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ สะดวกต่ อ การ
ติดตามเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความประพฤติ
7. สํานักงานฯควรแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ชัดเจนครบถ้วน
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อจะได้ง่ายต่อการติดตามเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เช่น ควรมีรูปถ่าย แผนที่ เบอร์ติดต่อของผู้ถูกคุมความประพฤติเพื่อให้
การทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
8. เจ้าหน้าที่ควรอธิบายให้ผู้ถูกคุมความประพฤติและญาติเข้าใจในบทบาท หน้าที่
และการมีอยู่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
9. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาสาสมัครคุมประพฤติในการจัดกิจกรรมฯ
ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ
10. ควรมี กฎหมายรองรับการทํ างาน สวัส ดิ การ และคุ้มครองความปลอดภัย ให้
อาสาสมัครคุมประพฤติ
11. ควรมีการจัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้ศึกษาดูงาน อาสาสมัครคุมประพฤติใน
พื้นที่/จังหวั ดอื่น/หน่วยงานอื่น มีการเยี่ ยมชมการทํางานของอาสาสมัครคุม
ประพฤติต่างสํานักงานคุมประพฤติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน
12. ควรสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้แ ก่อาสาสมัครคุมประพฤติ เช่น การมีชุด
ฟอร์ม และมีการต่อบัตรประจําตัวอาสาสมัครคุมประพฤติให้ต่อเนื่อง รวมทั้งการ
สนับสนุนอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติ และยกย่องผล
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
13. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการสร้างสํานักงานคุมประพฤติเป็นของกรมเอง
เป็นการถาวร ไม่ต้องใช้ตึกเช่า
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4.5 ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 4 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ทีมบูรณาการ
ชุมชน และผูบ้ ริหารกระทรวงยุติธรรม
4.5.1 ข้อมูลจากการนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนใน
พื้นที่ สรุปได้ดังปรากฏตาม ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่
แหล่งข้อมูล
สนง.คป.
จ.นครราชสีมา
-พนักงานคุม
ประพฤติ

ข้อมูล
- ใช้ทีมกับ คดีทกุ ระดับความเสี่ยง โดยมีความแตกต่างกันที่ความถี่ใน
การออกสอดส่อง และลักษณะของโปรแกรม หรือกิจกรรมในการแก้ไข
ฟื้นฟู และใช้กบั คดีตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ
- โครงการทดลองฯ มีประโยชน์ เพราะช่วยให้ผู้กระทําผิดในชุมชนได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง ใกล้ชิดมากขึ้น แต่ดําเนินการได้เพียงบางพื้นที่ที่
อําเภอเมือง และอําเภอพิมาย เพราะมีข้อจํากัดที่จํานวน อสค.ที่จะคัด
สรรมาร่วมทีม และมีข้อจํากัดด้านงบประมาณค่าพาหนะของ อสค. แต่
ตอนนี้มีการขยายพื้นที่ดําเนินการไปที่อําเภอครบุรีแล้ว
- หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าพาหนะ อสค.ตามความเป็นจริง
และสามารถพัฒนา อสค.ที่สามารถเข้าร่วมทีมบูรณาการได้เพิ่มขึ้นก็จะ
ขยายพื้นที่ดําเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพราะการทํางานเป็นทีม
สนับสนุนการทํางานเชิงพื้นที่ ทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์ และได้รับรู้
การทํางานของสํานักงานและ อสค.
- การทํางานเป็นทีมร่วมกันทั้งพคป. อสค. ผูถ้ ูกคุมฯ ทําให้มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกในกลุ่ม เช่น ทีม อ.อนงค์เกิดผลที่ไม่
คาดคิด คือ วันหนึ่งมีผู้ถูกคุมฯ คนหนึ่งย้ายไปต่างจังหวัด จึงไม่สามารถ
มารายงานตัวตามกําหนดได้ อีก 19 คนที่เหลือโทรตาม จึงทราบว่าไม่
มาเพราะไม่มีค่ารถ ทั้งกลุ่มจึงตกลงรวบรวมเงินให้ อีกครั้งหนึ่งก็มีการ
รวบรวมเป็นค่านมบุตรให้ แม่ของผู้ถูกคุมฯ เสียชีวิต ทั้งกลุ่มผู้ถูกคุมฯ
ได้โทรตามสมาชิกคนอื่นและรวมตัวกันไปช่วยงานฯ
- อสค.เข้าถึง เข้าใจ ผู้ถูกคุมฯ และครอบครัวได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ไข
ปัญหาให้กับผูถ้ ูกคุมฯและครอบครัวได้ดี
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ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 1)
แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.จ.
นครราชสีมา
-อาสาสมัครคุม
ประพฤติ
ประธานอสค.
สุบงกช วงศ์วิชญาภรณ์
อสค.อนงค์ ศศิธรานนท์
อสค.ณรงค์กร ดวงเนตร

- ภูมิใจในการทําหน้าที่ อสค. คิดว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า
เพราะงานคุมประพฤติเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม แต่มักถูกลืม
- เชื่อว่าการทํางานร่วมกันระหว่าง พคป.และอสค.ในรูปแบบทีมบูรณา
การเป็นคําตอบที่ถูกต้องของการแก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชน และควร
ให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนมีบทบาทร่วมด้วย
- มีความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบูรณาการ เพราะสามารถ
ช่วยดูแลแก้ไขผู้กระทําผิดแต่ละคนได้ครบกระบวนการคุมประพฤติ
- ทําให้ได้รู้ผลสําเร็จของสิ่งที่ตั้งใจและลงแรงทําคือได้รู้ว่าผู้กระทําผิดใน
ความดูแลของเราเขามีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นคนดีของสังคมหรือยัง ต่างจาก
การรับคดีแบบเดิม ที่ออกไปสอดส่องแล้วรายงานครั้งหนึ่งก็จบกันไป
หรือไปช่วยพคป.จัดกิจกรรมต่างๆ แต่เดิมก็ไม่รู้จักผู้ถูกคุมฯ จบ
กิจกรรมก็จบกันไปไม่รู้ว่าเขาได้ประโยชน์อะไรไปไหม แต่เมื่อทํา
รูปแบบทีมก็รจู้ ักผู้ถูกคุมฯ ในความดูแลของเรา หลังจบกิจกรรม เราก็
ยังเจอกัน รับรายงานตัวบ้าง ไปสอดส่องที่บ้านบ้าง เราสามารถมีส่วน
ในการปรับแผน ปรับโปรแกรมดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์เขาได้ตาม
ความเหมาะสม ตามพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเขา เรารู้จัก
ครอบครัวเขา ดึงให้ครอบครัวมาช่วยกันดูลแก้ไขเขาได้
- อสค.คนเดียวรับผิดชอบ 20 คดีก็เหนื่อยมากกว่าการทํางานประจํา
เต็มเวลา อยากให้กรม ให้สํานักงานอบรม อสค.เพิ่มมากขึ้น ทั้ง
ปริมาณให้มีครบทุกพื้นที่ และพัฒนาให้มีความรู้เข้าทีมบูรณาการได้
- ระบบการทํางาน อสค.จะต้องรู้จักผู้ถูกคุมฯในความดูแลทุกคน และมี
การหมุนเวียน อสค.ในทีมไปดูแล และเน้นการให้คําแนะนําชี้แจง 2
เรื่อง คือ การรายงานตัวต่อ พคป. และการทํางานบริการสังคม
- ที่มหาสารคาม เราดําเนินโครงการนี้ทั้งจังหวัด รวม 13 อําเภอ โดยให้
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย
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ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 2)
แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.จ.มหาสารคาม - มีการแยกโปรแกรม กิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ใหญ่และเยาวชน
พนักงานคุมประพฤติ
โดยโปรแกรมของเด็กและเยาวชนจะนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม
- การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู มีปัญหางบประมาณ จึงเน้นที่เด็ก เยาวชน
โดย อัยการแผนกคดีเด็กและเยาวชนร่วมให้ความรู้และคําปรึกษาด้าน
กฎหมาย นักจิตวิทยาจาก รพ.มหาสารคามมาให้คําปรึกษา โดย
พนักงานคุมประพฤติทําโปรแกรมกลุ่มครอบครัว
- ระหว่างดําเนินโครงการมีปัญหาน้ําท่วม ตุลาคม 2555 ผู้ถกู คุมฯ ย้าย
ที่อยู่ สํานักงานฯร่วมกับจังหวัด และ อ.ส.ค.รับบริจาคและแจกสิ่งของ
ในหมู่บ้านผู้ถูกคุมฯ และดําเนินโครงการต่อตามปกติช่วง พฤศจิกายน
- สํานักงานต้องการดําเนินการต่อในลักษณะงานประจําหลังจากเสร็จ
สิ้นโครงการวิจัยแล้วแต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับจํานวนอสค.และเครือข่ายที่
มีคุณภาพพอที่จะร่วมทีมยังมีไม่พอ และค่าพาหนะของ อสค.เพราะ
การทํางานเป็นทีม อสค.จะมีงานเพิ่มมากขึ้น ใช้เวลามากขึ้น เดินทาง
มากขึ้น เหนื่อยมากขึ้น ถือว่าเสียสละมาก ดังนั้น ไม่ควรให้ อสค.ต้อง
เดือดร้อนเรื่องค่าพาหนะ ในการช่วยงานคุมประพฤติอีก กรมควร
จัดหางบประมาณให้แก่การดําเนินงานของอสค.ตามความเป็นจริง
- ผมอาชีพทํานา เหมือนๆกับครอบครัวผู้ถูกคุมฯ ส่วนใหญ่ในพื้นที่ ทํา
อาสาสมัครคุม
ให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ถูกคุมฯ และครอบครัว ซึ่งช่วยในการดูแล
ประพฤติ
แก้ไขผู้ถกู คุมฯมาก
อสค.ทองสุข ชนะบุญ
- เรามีชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เมื่อสํานักงานฯ มีงบประมาณ
จํากัด ผู้อํานวยการฯ จึงประสานสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ทําให้ชมรมฯ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงพัฒนา
สังคมฯ
ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯงบประมาณในส่วนการฝึก
อาชีพให้ผู้กระทําผิด
- ปัญหา พื้นที่รบั ผิดชอบเป็นชุมชนเมือง เขตเทศบาล มีปญ
ั หาในการ
ติดตามผู้ถูกคุมฯ มีการย้ายทีอ่ ยู่ หาตัวไม่พบ ต้องส่งคดีคืนสํานักงานฯ
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ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 4)
แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.เชียงราย

ข้อมูล
- ที่อําเภอแม่สาย การคัดเลือกพื้นที่เลือกชุมชนที่มีความเข้มแข็งอยู่
แล้ว เพราะหลักคิดของ อสค.พัฒนาไปไกลแล้ว เขาอยู่ในชุมชนจะ
เห็นปัญหาของเขาว่ามีอะไรบ้าง กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ถูกคุมฯ ทุก
ประเภท ยกเว้นผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
- สิ่งที่ พคป.ต้องทํา คือปรับทัศนคติและเตรียมว่าจะพัฒนาตนเอง
อย่างไรให้สามารถทํางานร่วมกับ อสค.ซึ่งไปไกลกว่าได้
- ความท้าทาย คือ ต้องให้เจ้าหน้าที่เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนระบบ
การทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพ ระยะแรกยอมรับว่ายากที่จะเปลี่ยน
สิ่งสําคัญคือ พคป.ต้องปรับทัศนคติที่ถูกต้องให้ได้ก่อน
- อสค.แต่ละคนมีศักยภาพแตกต่างกัน ประสบการณ์ไม่เท่ากัน จึง
ต้องมาประชุมทําความเข้าใจกับทีมเจ้าหน้าที่
- ทุกคนในทีมต้องมาเริ่มเรียนรู้ทุกอย่างร่วมกันจากการทําคู่มือฯ ว่า
ต้องทําอย่างไรตามโครงการนี้
- เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีบทบาทในทีมบูรณาการด้วยทําให้
ง่ายต่อการเชื่อมต่องานกับชุมชน
- การมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการเป็นศูนย์กลาง
ในการทํางานเชิงในพื้นที่ของทีมบูรณาการ
- มีการกําหนดโปรแกรมให้ผู้ถกู คุมฯ ตามระดับความเสี่ยง
- ทีมบูรณาการจะส่งผลให้งานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ และแบ่ง
เบาภาระของพคป.ได้จริงควรมีแนวปฏิบัติ เครื่องมือ และเป็น
นโยบายให้ทุกพื้นที่ดําเนินการ
- จุดเด่น คือมีการทํา Case Conference หลังจากอสค.ออกพื้นที่
แล้ว จะกลับมาทํา case conference เสนอภาพรวมให้กลุ่ม
รับทราบ หากคราวหน้าใครไม่ว่าง คนอื่นในกลุ่มก็ทําแทนได้ หรือ
อาจเป็นการให้คําปรึกษาหารือ เช่น มีพ่อแม่มาสอบถามเรื่องการส่ง
เด็กเข้าบําบัดยาเสพติด

125

ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 5)
แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.เชียงราย
ผู้บริหาร
พนักงานคุมประพฤติ

-

-

สนง.คป.จ.เชียงราย
อาสาสมัครคุมประพฤติ

-

-

-

ข้อมูล
ปัจจุบัน ขยายการทํางานไปในพื้นที่อื่นแต่ไม่เต็มรูปแบบ เช่น อ.แม่
สวยฯ ดอยวาวี บ้านดอยช้าง (คนเผ่า) ซึ่งเดิมมีปัญหาไม่มารายงาน
ตัวเนื่องจากอยู่ไกล ขาดงานบริการสังคม และภาษาอาข่าซึ่งเข้าใจ
ยาก ซึ่ง อสค.ในพื้นที่มาช่วยได้มาก จึงควรขยายโครงการไปใช้กับ
พื้นที่อื่น โดยเฉพาะที่ห่างไกล เพราะอสค.เข้าถึงผู้ถูกคุมฯ ได้ดีกว่า
เมื่อนําไปใช้จริง ในที่สุดเจ้าหน้าที่จะพบว่านี่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการ
ลดภาระงาน โดยความร่วมมือของอสค. ซึ่งจริงๆ แล้วคือผู้ที่รู้จัก
ชุมชนดีกว่า เจ้าหน้าที่หลายคนรอว่าเมื่อไหร่จะนํามาใช้ในเขตพื้นที่
ที่ตนรับผิดชอบได้
งานอาสาสมัคร เป็นงานจิตอาสา ผู้ถูกคุมฯ ไม่ใช่อาชญากรที่
เลวร้าย แต่คือ “ฟ้าหลังฝน” ชีวิตกําลังเจอกับแสงสว่าง
เน้นให้ผู้ถูกคุมฯ ตระหนักได้ว่าการกระทําผิดของเขาก็ให้เกิดความ
เสียหายต่อเหยื่อ ต่อชุมชนอย่างไร เขาควรรับผิดชอบชดเชย ชดใช้
ให้ผู้เสียหาย และชุมชนอย่างไร ซึ่งทางหนึ่งเป็นการช่วยสร้างความ
สามัคคีในชุมชนด้วยการช่วยกันทํางานบริการสังคม
การทํางานทีมบูรณาการทําให้อสค.มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ถูกคุมฯ
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
ช่วยให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่องของผู้ถูกคุมฯ ว่าเป็นอย่างไร มันเห็นภาพผลการทํางานของ
เราอย่างชัดเจน ได้ช่วยเต็มที่ ครอบครัวเขาก็คุยกัน ช่วยกันดูแล
หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัด ที่สัมผัสมี 4 หน่วยงานคือ
เรือนจํา สนง.ยุติธรรมจังหวัด-(มีปัญหาการทํางานไม่ต่อเนื่อง ทํา
เสร็จก็ปล่อยห่างไป และความเป็นจริงไม่มีเครือข่ายที่ สนง.ยุติธรรม
จังหวัดสร้างขึ้นเอง มีแต่ของคุมประพฤติ สนง.ยุติธรรมจังหวัดไม่
สามารถรองรับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้ถ้าไม่มีบุคลากรจากสนง.
คุมประพฤติ) สถานพินิจฯ (มีปัญหาทํางานติดขั้นตอนมากเกินไป)
และสํานักงานคุมประพฤติ (มีจุดอ่อนเรื่องเจ้าหน้าที่เปลี่ยนงานบ่อย
กําลังจะรู้งาน รู้ใจกันก็เปลีย่ นเจ้าหน้าที่ งานก็ล่าช้า) นอกจากนี้
หน่วยงานทั้งหมดนี้ไม่บูรณาการงานกัน
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ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 6)
แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.เชียงราย
อาสาสมัครคุมประพฤติ

สนง.คป.จ.เชียงราย
สาขาเทิง
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.บุญเตี่ยม ยิ่งยวน

สนง.คป.จ.ลําปาง
พนักงานคุมประพฤติ

ข้อมูล
- ที่อําเภอเทิง ดําเนินการทุกภารกิจรวมคดีตาม พรบ.ฟื้นฟูฯ ด้วย
- บูรณาการในท้องถิ่นโดยใช้สถานีบําบัดทุกข์ ตั้งอยู่ทที่ ี่ทําการ
กํานันตําบลปล้อง ตําบลหงาว ตําบลงิ้ว เป็นศูนย์ดําเนินการ
- การทํางานรูปแบบทีมบูรณาการ ช่วยลดภาระพคป. เช่น การรับ
รายงานตัว, การติดตามสอดส่อง, สงเคราะห์ เกิดการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูก
คุมความประพฤติ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในการเดินทาง เจ้าหน้าที่
ทีมงานเกิดการเรียนรู้ในการบริหารงาน
- บางพื้นที่มีปริมาณคดีจํานวนมากแต่ไม่มีอสค.ในพื้นที่
- การทํางานไม่มีปัญหา เพราะไปรับรายงานตัวที่บ้านกํานัน คิดว่า
การทํางานแบบทีมเป็นวิธีการทํางานที่ดี มีความพึงพอใจ เพราะ
ได้รับความเคารพนับถือ และดีใจที่มีส่วนช่วยคืนคนดีสู่สังคม
- ถึงผู้ถูกคุมฯ มารายงานตัวเอง แต่ตามหลักเราต้องไปเยี่ยม ไปดู
เขาที่บ้านว่ามีปัญหาไหม แต่พื้นที่ก็ห่างไกล ใช้เวลามาก และมี
ค่าเดินทาง
- ปัญหาการทํางานคุมประพฤติ คือทํางานด้านเอกสารมาก หากมี
ภาคประชาชนช่วยเราก็จะทํางานได้มีประสิทธิผลคืนคนดีกลับสู่
สังคมได้
- เกณฑ์การเลือกพื้นที่ คือ 1.ไม่ไกลมาก 2.มีอ.ส.ค.เครือข่ายที่มี
ศักยภาพเข้มแข็ง 3 ความสนใจของอสค.
- สํานักงานฯมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน
มีคู่มือที่เราจัดทําเป็น
แนวทาง จะใช้เอกสารอะไร ดําเนินการอะไร ฯลฯ สรุปเป็น
แนวทาง และมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในสอดคล้องกับการนําไป
ปฏิบัติตลอด
- อสค.ได้รับความรู้เพิ่มเติมเฉพาะทางและมีการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
โดยการฝึกสอนของสํานักงานฯ

127

ตารางที่ 9 การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 7)
แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.ลําปาง
พนักงานคุมประพฤติ

ข้อมูล
- ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากพคป.และ อสค.ยังมี เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ครอบครัวผู้ถูกคุมฯ ชุมชน และผู้นําชุมชน
- การแบ่งทีมมีอสค.อาวุโส หรือมีประสบการณ์เป็นแกนนําพี่เลี้ยงแต่
ละกลุ่ม และมีเครือข่ายเข้าร่วม
- การปฐมนิเทศได้อบรมอสค.และมอบให้อสค.ดําเนินการโดยสนง.ได้มี
การจัดทําคู่มือ และ POWER POINT
- มีการกําหนดแผนกิจกรรมทั้งปีในแต่ละพื้นที่ประมาณ 3 เดือน/ครั้ง
แต่มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและความพร้อมของอสค.
โดย อสค.ช่วยประสานงานทั้งวิทยากร สถานที่ ฯลฯ
- อสค.ได้รับการสอนเทคนิคและฝึกทักษะในการตรวจปัสสาวะให้
สามารถจับทุจริตผู้ถูกคุมฯได้ ช่วงหลัง อ.ส.ค.ตรวจปัสสาวะเอง
- สํานักงานฯออกแบบฟอร์มติดตามทางโทรศัพท์ หรือ หากออกพื้นที่ก็
มีแบบบันทึกและหนังสือเตือน
- การออกสอดส่องใช้แบบฟอร์มปกติแล้วส่งให้หัวหน้าทีมเพื่อส่งต่อ
ให้กับพคป.งานกิจกรรมเพื่อการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับอสค.
- สํานักงานฯ ออกแบบการประเมินและการปรับแผน ทุกคดีที่มีการ
เคลื่อนไหว โดยมีการประเมินทุก 3 เดือน
- อ.ส.ค.ช่ ว ยเขี ย นรายงาน แต่ ห ากเป็ น กรณี ผิ ด เงื่ อ นไข อสค.จะ
รวบรวมหลักฐานแนบส่งคืนให้พนักงานคุมประพฤติเขียนรายงาน
ต่อศาล
- หลักเกณฑ์คู่มอื ปฏิบัติงานถือเป็นกรอบ เมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆหากมี
ปัญหาตรงไหนก็จะมีการปรับให้เหมาะสม โดยยังมีการประชุมปรับ
คู่มือทุกเดือน
- เมื่อก่อนทํางานคนเดียวต้องไปรับรายงานตัว หรือติดตามผู้ถูกคุมฯที่
อําเภองาว ที่อยู่ห่างจากสํานักงานฯ 90 กม. ผมต้องตื่นประมาณตี 5
ต้องใช้เวลามาก ตั้งแต่มีโครงการนี้มาก็มีอะไรดีๆขึ้น
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แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.ลําปาง
พนักงานคุมประพฤติ

ข้อมูล
- อําเภองาวเป็นพื้นที่เสี่ยงมากในคดียาเสพติด เมื่อมีโครงการนี้เรา
สามารถบล็อกผู้ถูกคุมฯ ไม่ให้เข้ามามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นในเขต
ตัวอําเภออื่นๆ เราจัดกิจกรรมที่นั้นหมด เราไม่ได้ให้เข้ามาในอําเภอ
เมือง แต่ฟื้นฟูฯยังไม่ได้ทําหากทําก็สามารถบล๊อคได้มากขึ้น
- ปั ญ หา-ครั้ ง แรกที่ ทํ า มั น เกิ ด ความวุ่ น วายมากจนต้ อ งท้ อ และ
เมื่อก่อนผมจะให้อสค.เก็บเอกสารไว้ทั้งหมด เมื่อใกล้พ้นคุมอสค.ก็
จะคืนเอกสาร แต่มีปัญหาผู้ถูกคุมที่มีผิดเงื่อนไข หรือกระทําผิดขึ้น
ใหม่ เราไม่สามารถตามเอกสารคืนใหม่ได้ทันที ก็มีการปรับแผนอีก
คือเอกสารทุกอย่างขอให้เก็บไว้ที่เรา
- จากสํานวนที่ให้อสค.10 กว่าหน้าปรับเหลือ 3 หน้า สะดวก และ
ข้อมูลไม่รั่วไหล จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไข
- ผลการดําเนินงาน ผู้ถูกคุมฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี การนําประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะเมื่อเราไปรับรายงานตัวที่วัด
เจ้าหน้าที่ตํารวจก็จะมาดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
- สําหรับโครงการนี้ ไม่จํากัดจํานวนผู้ถูกคุมฯ แต่เรารับทุกคดี ม.56
พักลด เด็ก ตอนนี้งานวิจัยผ่านพ้นไปแล้ว เราก็จะทําแบบเดิม
- ตําบลบ้านเอื้อม แบ่งเป็น 3 ทีม ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครใหม่ยังไม่
มีประสบการณ์ และผู้นําชุมชนที่มีหลายบทบาทก็ไม่ค่อยมีเวลา
ร่ ว มกิ จ กรรมไม่ ค่ อ ยต่ อ เนื่ อ ง แต่ สํ า นั ก งานฯก็ มี ค วามเข้ า ใจ
ปฐมนิเทศและทดลองรับรายงานตัว ตรงกับวันอังคารสัปดาห์ที่ของ
แต่ละเดือน มีกิจกรรมการปลูกป่า และภาคประชาชนเข้าร่วม
- อ.ต้นธงชัย มีอาสาสมัคร 2 ท่าน การแบ่งพื้นที่ชัดเจน มีการทํางาน
คล่องตัว ปัญหาหลัก คือคดีมากขึ้น ซึ่ง อ.ส.ค.ก็ต้องมีการปรับแผน
ต่อไป แม้จะมี 2 ท่าน แต่ก็ขยันและเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ที่ผ่าน
มากิ จ กรรมก็ จ ะเป็ น เรื่ อ งอบรมจราจรได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
เทศบาล ณ ตอนนี้ของลําปางก็จะทําไปต่อเนื่อง ทุกเดือนจะมีการ
ประชุมร่วมกัน แนวทางนี้ทําให้แก้ปัญหาเรื่องปริมาณคดีได้
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แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.ลําปาง
พนักงานคุมประพฤติ

สนง.คป.จ.ลําปาง
อสค.ดร. สกล ไหมสาสน์
นางสมศรี เตชะฤทธิ์
จ.ส.อ.ถนอม นนทสัย
ฯลฯ

ข้อมูล
- เรื่องระบบการทํางาน พคป.จะฝึกสอนงานให้หัวหน้าทีมอสค. เช่น
การปฐมนิเทศ ช่วงแรกๆ พคป.จะทําให้ดูก่อน จากนั้น อสค.จะ
ดําเนินการเอง และไปทํา KM สอนงานให้ อสค. และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่เอง เชื่อถือได้ เพราะ อสค.เป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนในพื้นที่ และมีการศึกษาระดับปริญญาเอก
- ในช่วง 5 เดือนแรก มีการวิพากษ์การทํางานร่วมกันของพคป.และ
อสค. เพื่อพัฒนากระบวนงาน
- ปัญหา อสค.มีภารกิจส่วนตัว แต่อุปสรรคเหล่านี้แก้โดยการทํา
แทนกันระหว่างคนในทีม
- อสค.จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการคุมประพฤติแบบเข้มจาก พคป.
หลังจากนั้น อสค. จะสามารถทํางานกันเองได้
- ขณะเริ่ ม โครงการมี อสค.ผ่ า นการอบรม 5 คน แต่ มี ค นในที ม
มากมายก็ ใ ช้ วิธี ก ารพี่ ส อนน้ อง มีก ารจัด อบรมถ่า ยทอดความรู้
กันเอง ตามที่ได้รับจากการอบรมของสนง.คุมประพฤติให้แก่อสค.
และเครือข่ายที่ไม่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสํานักงานฯ
- จุดเด่น อสค. เป็นครู จึงไม่มีปัญหาในการเข้าไปสอดส่องติดตาม
- ในรอบ 1 ปีจะมีการกําหนดแผนร่วมกันว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง
- ผู้ถูกคุมฯเป็นชาวเขา ระยะทางเป็นอุปสรรคแก้ไขปัญหาด้วยการ
ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในการนัดหมายรายงานตัว
- มีการหารือทีมงาน ได้ข้อสรุปว่าเรามาร่วมโครงการด้วยใจ เพราะ
อยากเห็นความผิดพลาดเยาวชนในอําเภองาวว่าจะแก้ไขอย่างไร
อยากให้โรงเรียนรับรู้ด้วย หลังจากที่ตกผลึกทางความคิด
- ด้วยความที่เราเป็นคนท้องถิ่น ทําให้เกิดความอบอุ่นระหว่างผู้ถูก
คุ ม ฯและอสค.มี อ ะไรก็ พู ด ความจริ ง ที่ สํ า คั ญ หากไปรายงานที่
สํานักงานฯจะเดินทางไกลมาก แต่มาที่ศูนย์จะสะดวก ผู้ถูกคุมฯ
มามาก พบปะพูดคุยบ่อย เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ หากมีการ
ขยายทุกเขตพื้นที่ก็สามารถทําให้คืนคนดีสู่สังคมได้มาก
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แหล่งข้อมูล
ข้อมูล
สนง.คป.จ.ลําปาง
- ชอบ พึงพอใจโครงการนี้ ทํางานกันหลายคนช่วยกันทํา อยู่หมู่บ้าน
อสค.ดร. สกล ไหมสาสน์
เขาก็รู้ว่าเราทํางานช่วยป้องกันชุมชน เดินไปไหน เขาเรียกแม่ ผู้ถูก
นางสมศรี เตชะฤทธิ์
คุมฯ เรียกแม่ เชื่อฟังเรา ปรึกษาเรา ก็ภูมิใจ เขาเป็นคนดีก็ชื่นใจ
- ถ้าโครงการนี้สําเร็จ กิจการของการคุมประพฤติก็จะไปได้ดีมากๆ
จ.ส.อ.ถนอม นนทสัย
เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ปัญหาอุปสรรคที่มี ตอนนี้ค่อยๆแก้ไข
ฯลฯ
กันไปได้
- แนวทางที่ จ ะทํ า ต่ อ ยอดจากโครงการนี้ ก็ จ ะมี ก ารขอความ
อนุเคราะห์ให้สํานักงานฯมีการอบรมความรู้มากขึ้น โรงเรียนมีผม
ทํ า งานอยู่ ก็ ไ ปขออนุ ญ าตเป็ น เรื่ อ งของการคุ ม ประพฤติ ใ น
สถานศึกษา จําลองกระบวนการคุมประพฤติไปสู่โรงเรียน ทําให้เด็ก
ไม่กระทําผิด มารายงานตัวเช้าเย็น
สนง.คป.จ.พัทลุง
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.ลิขิต เส้งนุ้ย
อสค. เรวัฒน์ รุ่งเรือง

- ดําเนินโครงการทีมบูรณาการทั้งจังหวัด ทั้งหมด 11 อําเภอ
- ในส่วนของเยาวชนจะมีผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมด้วย
- แบ่งทีมตามอําเภอ ในส่วนของอําเภอปากพะยูน, ป่าบอน และตะ
โหมด มีผู้ถูกคุมฯประมาณ 100 คน คดียาเสพติด มีการนัดรายงาน
ตัวเดือนละครั้ง รับรายงานตัวที่เทศบาล
- กิจกรรมบ้านกึมจะมีการแยกส่วนศาสนา ผูถ้ ูกคุมฯที่นับถือพุทธ จะ
ไปอยู่วัด เป็นเวลา 1 สัปดาห์ สําหรับศาสนาอิสลามไปมัสยิด
- กิจกรรมบริการสังคม ใช้ฐานของโรงเรียน วัด มัสยิด โดยใช้ยึดหลัก
ผู้ถูกคุมฯเป็นผูก้ ําหนดตามเวลาว่างของตัวเองเป็นหลัก
- -ในวันกิจกรรมมีข้อตกลงให้ผถู้ ูกคุมฯทุกคนหิ้วปิ่นโตมาถวายพระ
โดยเริ่มจากกิจกรรมรับรายงานตัวโดย อสค. จากนั้นไหว้พระทํา
วัตรเช้า มีอสค.เป็นผู้นํา รับศีล ฟังธรรม เน้นการทําสมาธิ เสร็จ
แล้วถวายภัตตาหารพระแล้วทานอาหารร่วมกัน ต่อด้วยการพัฒนา
วัด และประชุมกลุ่ม มีการพูดคุยเรื่องอาชีพ และมอบหมายให้ผู้ถูก
คุมฯไปหาวัด เพื่อจะได้ร่วมตัวกันต่อไป
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แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.พัทลุง
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.ลิขิต เส้งนุ้ย
อสค. เรวัฒน์ รุ่งเรือง

-

-

-

-

-

-

ข้อมูล
อย่าถามว่ารัฐให้อะไรแก่เราบ้าง ควรถามว่าเราให้อะไรแก่รัฐได้
บ้าง
อยากเห็นอสค.ที่ทํางานด้วยใจ ว่าเงินไม่สําคัญ แต่บางคนเขา
เดินทางข้ามหมู่บ้านก็เสียค่ารถ ค่าน้ํามัน ถ้าไปประจําทุกสัปดาห์
คงเดือดร้อน
อสค.มีความเชื่อว่าที่ผู้ถูกคุมฯ ทําผิดเพราะเขาควบคุมตัวเองไม่ได้
ฉะนั้นเราควรเริ่มจากการฝึกให้เขารู้จักตนและควบคุมตนเองให้ได้
เช่น การฝึกลมหายใจ ไหว้พระสวดมนต์ เข้าวัดฟังธรรม ฯลฯ ทุก
คนรู้ดีรู้ชั่วแต่ที่ทําไปเพราะบังคับตัวเองไม่ได้
วันรายงานตัว วันอังคารและพุธที่สองของทุกเดือน เรามีโอกาส
พูดคุย นั่งล้อมวงคุยกัน ว่าเป็นไงบ้าง ชีวิตเป็นอย่างไร ฯลฯ ในวัน
นั้นก็อาจทํากิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมอบรม
ธรรมะ ให้ความรู้ เช่น การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ
กิจกรรมค่ายครอบครัวอบอุ่น – เป็นการจัดกิจกรรมสําหรับ
ครอบครัวระหว่างพ่อแม่และเยาวชน
ให้พ่อแม่ลูกนั่งด้วยกัน
ปรึกษาหารือกัน เปิดใจคุยกันหรือบางครั้งก็ไปจัดกิจกรรมที่วัด มี
พระสงฆ์ด้วย เกือบทุกครั้งจะเห็นภาพประทับใจ ฯลฯ
พัทลุงมีองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดี เช่น
สมาคมครอบครัวฯ
ทัศนศึกษาอาชีพ–เมื่อประชุมกลุ่มย่อยก็ให้อภิปรายกันว่าเขาสนใจ
อาชีพอะไรแล้วพาไปทัศนศึกษาอาชีพ อาจไปด้วยรถจักรยานยนต์
ไปดูที่คนอาชีพนั้นเขาทํากัน เช่น ศูนย์อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง อาชีพเลี้ยงกุ้ง เชื่อว่าพวกเขาน่าจะประทับใจอะไรบ้าง
แต่ก่อนจะหมดวันก็มาประชุมคุยกันว่าที่มาวันนี้ได้อะไรบ้าง
ครอบครัวเลิกเหล้าได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทีมครอบครัว
อบอุ่นของพัทลุง
มีการจัด นิทรรศการแสดงผลงานคืนคนดีสู่สังคม
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แหล่งข้อมูล
สนง.คป.จ.พัทลุง
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.ลิขิต เส้งนุ้ย
อสค. เรวัฒน์ รุ่งเรือง
ฯลฯ

-

-

-

-

สนง.คป.จ สระบุรี
ผู้บริหาร
พนักงานคุมประพฤติ

-

-

ข้อมูล
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน– ดูทุกข์สุข ด้วยความเป็นมิตร แรกๆ เขาปฏิเสธ
ไม่ยินดี โกรธเราเวลารู้สึกว่าเราไปจับผิดเขามากไป หลังๆ เขายินดี
กลายเป็นมิตรกัน เราก็พยายามเข้าใกล้ๆ ไว้ ก็จะได้รู้จักเขามากขึ้น
รู้ว่าทําไมไปทําผิด แต่การให้เปลี่ยนนิสัยทันทีเป็นเรื่องยาก
หิ้วปิ่นโตไปวัด อสค.ชอบทํากิจกรรมเกี่ยวกับพระ เคยมีผู้ถูกคุม
ความประพฤติภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้หิ้วปิ่นโตไปวัดครั้งแรก
ในชีวิต อสค.เองก็มีความประทับใจ
กิจกรรมทําบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ถูกคุมฯ ครอบครัวและชุมชน
ส่วนใหญ่เน้นช่วยเหลือตัวเอง เช่น เรื่องอาหารกลางวัน เว้นบางครั้ง
มีคนมาช่วยเหลือเราก็ยินดี แต่เราอยากเน้นให้เขาช่วยตนเอง
อสค.ขาดขวัญและกําลังใจเนือ่ งจากการช่วยงานคุมประพฤติมี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหารเมื่อต้องออกมาทานข้าวนอก
บ้านเมื่อมาทํางานอาสา จึงอยากให้มีการจ่ายค่าพาหนะให้แก่ อสค.
ตามที่มีการตกลงไว้ โดยขอให้กรมคุมประพฤติของบประมาณใน
ส่วนนี้เพิ่มตามความเป็นจริง โดยเฉพาะในปัจจุบันมีค่าครองชีพที่สูง
การทํางานในรูปแบบทีมบูรณาการแม้จะมีขอ้ ดี มีประโยชน์มาก แต่
มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ และปริมาณ อสค.ที่ไม่ครอบคลุมทุก
พื้นที่คุณภาพอสค.ที่ไม่ได้รับการพัฒนา ทําให้เกิดทีมปฏิบัติงาน
น้อยต้องรับภาระมากจากการกําหนดกลุ่มเป้าหมายมากเกินไป ทํา
ให้อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง กําหนดเป้าหมายทั้งจังหวัดก็ดี คุมกันอยู่ แต่
คนที่ทําได้มีน้อย ต้องพัฒนาคนเพิ่ม
ดําเนินโครงการทีมบูรณาการใน 3 อําเภอ คือ แก่งคอย พระพุทธ
บาทและเสาไห้ แต่ละทีม่ ีแนวทางการจัดการต่างกันตามบริบทของ
พื้นที่ โดยมีหลักแนวคิดในการบูรณาการเช่นเดียวกัน
ทุกพื้นที่ดําเนินการกับทุกกลุ่มภารกิจ ทัง้ ผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน
ผู้รับการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ ผู้รับการบําบัดฟื้นฟูฯ โดยมี
โปรแกรม/กิจกรรมพื้นฐานเหมือนกันแต่ใช้โปรแกรมการควบคุม
สอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะประเภทผู้กระทําผิดแตกต่างกัน
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แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.จ สระบุรี
ผู้บริหาร
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.อ.นงนุช สอนราช
อสค.ลิขิต ฉัตรจันทร์
ฯลฯ

- อสค.มีความสามารถ
และดําเนินการตามขั้นตอนการควบคุม
สอดส่องได้ทุกขั้นตอน-ในอ.พระพุทธบาท เพราะประธานอสค.
หัวหน้าทีมเป็นอดีตอาจารย์ฝ่ายปกครอง และเป็นที่นับถือในชุมชน
- ทีมบูรณาการสามารถแก้ไขปัญหาคดีคั่งค้างของสํานักงานได้แล้ว
เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ โดยการออกติดตามผู้ผิดเงื่อนไข และช่วย
ทํารายงานทั้งการพ้นคุมความประพฤติ และรายงานผิดเงื่อนไข
และในบางคดี อสค.สามารถนําตัวผู้ผิดเงื่อนไขไปพบศาล และ
ศาลจึงมีคําสั่งเพิกถอน
รับรองว่าจะดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมฯต่อไป
หมายจับและมีคําสั่งให้ขยายเวลาการคุมความประพฤติ
- ทีมอสค.สร้างระบบ แบบฟอร์มต่างๆ ขึ้นใช้เป็นการควบคุมภายใน
โดย อ.พระพุทธบาทเป็นต้นแบบให้แก่ทมี ต่างๆ
- ระบบการทํางาน มีการทําหนังสือ ไปยังนายอําเภอ เพื่อให้ทราบถึง
งานบริการสังคม และทางอําเภอจะกระจายไปยังส่วนต่างๆ ตอนนี้
หน่วยงานต่างๆต่างก็ต้องการผู้ถูกคุมฯไปทํางานบริการสังคม
- ระบบการติดตามสอดส่อง อสค.แต่ละคนรับผิดชอบไม่ได้ไปเป็นทีม
ในเขตพระพุทธบาท ไปเป็นทีมในเขตเสาไห้
- โปรแกรม/กิจกรรมของพระพุทธบาทที่น่าสนใจ คือการนัดผู้ถูกคุมฯ
และครอบครัวไปวันปฐมนิเทศ การฝึกอาชีพ ค่ายยาเสพติด
กิจกรรมตามประเพณี หรือเทศกาล เช่น ตักบาตรดอกไม้
- ออกสอดส่อง เดือนละ 1 ครั้ง
- จุดเด่นคือมีเครือข่ายชุมชนและมีผู้นําชุมชนสนับสนุนการ
ดําเนินงานของอสค.ซึ่งเป็นศักยภาพที่อสค.หาได้เอง
- จุดเด่น คือ ทีมในทุกอําเภอมีการประสานความร่วมมือกัน มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
- การมอบหมายให้ อสค.ออกสอดส่อง ผู้กระทําผิดในพื้นทีจ่ ํานวน
มาก อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณด้านค่าคดีของสํานักงานได้
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แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.จ สระบุรี
ผู้บริหาร
พนักงานคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
อสค.อ.นงนุช สอนราช
อสค.ลิขิต ฉัตรจันทร์

- บางอําเภอมี อสค.น้อยเกินไป ควรจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
เพิ่มเติม
- ชุมชนให้ความร่วมมือ เข้ามามีส่วนร่วม และให้การสนับสนุน
- จัดสัมมนา อสค.ที่ไม่เข้าร่วมโครงการกับที่เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งขึ้น
- เป็นอาจารย์เกษียณอายุก่อนกําหนด อยากใช้เวลาที่มีทําประโยชน์
ให้คนรุ่นหลัง ให้ชุมชน เท่าที่ทําได้ ตั้งใจว่าอยากทําด้านฝึกอาชีพ
พอคุมประพฤติมีโครงการนี้ก็ตรงกับใจ ได้ใช้เงินที่ได้เกษียณอายุมา
ปรับปรุงบ้านให้เป็นศูนย์ประสานงาน อสค. รับรายงานตัว จัด
กิจกรรม และเป็นศูนย์ฝึกอาชีพด้วย ก็ดึงพวกลูกศิษย์มาช่วยงานคุม
ประพฤติที่ศูนย์ฯ ผู้ถูกคุมฯ ไม่มาก็ไปตามที่บ้าน หาบ้านไม่เจอก็ไป
ที่อําเภอ ประสานงานกับฝ่ายปกครอง ตามจนเจอ บางรายมี
หมายจับ ไม่รจู้ ะทํายังไง ก็พาไปพบศาลไปรับรองว่าจะดูแลใกล้ชิด
- ศาลท่านก็เข้าใจให้คุมประพฤติต่อ เป็นผลดีกับผู้ถูกคุมฯ เราก็จะจดู
แลเขาใกล้ชิดไม่ให้ทําผิดอีก ทีผ่ ่านมาพคป.มีคดีเยอะดูแลไม่ทั่วถึง
ตอนนี้เราก็มาช่วยกันเพราะเป็นลูกหลาน เป็นลูกศิษย์ของเราทั้งนั้น

สนง.คป.ประจําศาล
จังหวัดพระโขนง
พนักงานคุมประพฤติ

- ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท แต่แยกผู้เข้ารับการฟื้นฟู
- รับผิดชอบทั้งหมด 4 เขต บางนา พระโขนง ประเวศ สวนหลวง
รวม 5 ทีม แต่ละทีมมีอสค. 6-7 คน
- กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู แบ่งเป็น 6 กิจกรรม มี ปฐมนิเทศชี้แจง
เงื่อนไข การให้ความรู้กฎหมายทั่วไปและการคุมประพฤติ
- ทักษะการควบคุมตนเอง ทักษะอาชีพ ทักษะทางสังคม จริยธรรม
กิจกรรมต่างๆ จะทําทุกเดือนๆละ 4 ครั้ง กําหนดปฏิทินไว้ทุกวัน
พฤหัสตอนเช้าจะมีกิจกรรมเหล่านี้หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป
- คดีเด็กจะจัดกิจกรรมทุกวันอังคารบ่าย การปฐมนิเทศ การเห็น
คุณค่าตนเอง เสริมทักษะทางสังคม ปัจฉิมนิเทศ
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แหล่งข้อมูล
สนง.คป.ประจําศาล
จังหวัดพระโขนง
พนักงานคุมประพฤติ

ข้อมูล
- กรณีพัก/ลด ปฐมนิเทศ การมองเห็นคุณค่าตนเอง มองโลก
ทางบวก เสริมสร้างทักษะทางสังคม ทักษะการแก้ปัญหาการ
จัดการความเครียด จริยธรรม ปัจฉิมนิเทศ
- โครงการนี้ช่วยจัดรูปแบบการทํางานให้ อ.ส.ค.มีส่วนร่วมอย่างเป็น
รูปธรรมมากขึน้
- อสค.อาจมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการสอดส่อง เช่น การ
ลงทะเบียนการเขียนปกสํานวน การสอบปากคําเบื้องต้น การเก็บ
หลักฐาน การชี้แจงเงื่อนไข การรับรายงานตัว การสงเคราะห์และ
การทํางานบริการสังคม การให้คําปรึกษา การร่วมกิจกรรมแก้ไข
ฟื้นฟู เป็นต้น
- การโอนประเด็น อ.ส.ค.จะเขียนคําร้อง การเตือน ทั้งหนังสือและ
โทรศัพท์ และออกสอดส่อง การเขียนรายงาน การประเมินผล
จัดเรียงเอกสารต่างๆ
- เนื่องจากมี อ.ส.ค.เข้าร่วมโครงการจํานวนมาก จึงกําหนดตารางการ
ปฏิบัติงานให้อสค.ในคดีเข้ามาใหม่ การดําเนินการให้ผู้ถูกคุมฯที่
ต้องการโอนย้ายไปรายงานตัวที่อื่น หรือต้องการสงเคราะห์ โดยจะมี
อ.ส.ค.มาประจําวันละ 2-3 คน
- คดีเด็กและเยาวชนจะมีกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูทุกวันอาคารตอนบ่าย
คดีมาตรา 56 ลดวันต้องโทษพักการลงโทษ มีทุกวันพฤหัส ฉะนั้น
อ.ส.ค.จากเขตต่างๆ เขตละ 1 คน ก็จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วม
กิจกรรมนี้ โดย มารับรายงานตัว รับลงทะเบียน เป็นวิทยากร ทํา
สันทนาการ
- มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อหารือกันถึงปัญหาการ
ทํางานว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไร ก็จะมีการนัดทีมงานซึ่งมี อ.ส.ค.
ในทีม ซึ่งจะมี 6-7 คนมาประชุมร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ
หัวหน้าทีม เดือนละ 1 ครั้ง แบ่งกันประชุมแยกตามวันตามเขตพื้นที่
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แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.ประจําศาล
- การทํางานงานสํานวน สํานักงานฯกําหนดว่าให้ อ.ส.ค.รับผิดชอบ
จังหวัดพระโขนง
สํานวนตามกลุ่มเป้าหมาย มีการแบ่งให้ อ.ส.ค.ตามพื้นที่ใกล้ผู้ถูกคุม
พนักงานคุมประพฤติ
ฯติดตามเยี่ยมเยียน แต่การทําสํานวน การรับรายงานตัว การ
อาสาสมัครคุมประพฤติ
ดําเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูต่างๆก็จะทําร่วมกันภายในทีมของตนเอง
อสค. กฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง - ปัญหาอุปสรรคของสํานักงานฯ คือ ความพร้อมของ อ.ส.ค. คือว่า
บางท่านต้องประกอบอาชีพ ฉะนั้นการทํางานที่สํานักงานฯไม่
ฯลฯ
สามารถทําได้อย่างเต็มที บางทีมอาจต้องหยุดชะงัก แต่บางทีม อ.
ส.ค.อุทิศตน ก็ไม่มีปัญหาสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- ผลการดําเนินงาน เดิมอ.ส.ค.ไม่ค่อยเข้ามาสํานักงานฯ จะมาก็แค่
การส่งคดีหรือมาทํางานเล็กน้อย หลังจากการดําเนินโครงการนี้
ปรากฏว่า อ.ส.ค.หลายท่านมาบ่อย มาช่วยงานร่วมมากขึ้น
- เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่าง อ.ส.ค.กับพคป. พคป.ได้มีโอกาส
สอนงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ทําให้ท่านมีความรูค้ วาม
เข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนพคป.เองก็ได้เรียนรู้การ
เป็นวิทยากร อย่าง อ.ส.ค.วิทยาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การเป็นวิทยากร พคป.ได้เรียนรู้ได้เห็นและฝึกฝน
- ปัจจุบันถึงแม้โครงการวิจัยนี้จะเสร็จแล้ว แต่ทางสํานักงานฯก็ยังคง
รูปแบบการทํางานแบบนี้ต่อไป คือ ตอนนี้พระโขนงจัดรูปแบบการ
ทํางานเป็น 3 สาย ก็จะมีสายประเวศ สวนหลวง บางนา พระโขนง
ทั้ง 3 สายจะมีหัวหน้าเขตเขตละ 1 คน ดูแลคดีฟื้นฟูและสอดส่อง
แต่ละเขตก็จะดูแลผู้ถูกคุมฯ ที่มีพื้นที่พักอาศัยในเขตนั้นๆ เห็นว่า
โครงการลักษณะนี้เป็นการทํางานที่ดี สามารถเข้าถึงผู้ถูกคุมฯและผู้
ฟื้นฟูได้มากขึ้น
- การดําเนินงานแบ่งเป็น ๔ เขต โดยมี พคป เป็นพี่เลี้ยงแต่ละเขต
- พคป. จะเป็นผู้คัดคดีแต่ละเขต ซึ่งอสค. แบ่งคดีตามพื้นที่เป็น
หลักการทํางานมีการแบ่งหน้าที่ภายในทีม
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ตารางที่ 9การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 19)
แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.ประจําศาล
- การทํางานเชิงบูรณาการจะทําสําเร็จได้ก็ต้องอาศัยท่าน
จังหวัดพระโขนง
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดูแลให้คําแนะนํา และที่
อาสาสมัครคุมประพฤติ
สําคัญทีส่ ุดคือตัวพนักงานคุมประพฤติ เราอยู่กันแบบเครือญาติ
อสค. กฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง
อ.ส.ค.ยินดีทําทุกอย่างที่พนักงานคุมประพฤติส่งมา
ฯลฯ
- การทํางานเชิงบูรณาการมีการปรึกษาหารือกับเพื่อนอาสาสมัคร
คุมประพฤติด้วยกัน
- อ.ส.ค.จะรู้จักชุมชนและประธานชุมชนในพื้นที่ทุกชุมชน
- บุคลิกภาพความเป็นกันเองมีความสําคัญ การเป็น อ.ส.ค.ต้องทํา
ได้ทุกอย่าง ให้ผมไปเต้นสันทนาการก็ทําได้ ถ้าเราทําได้ทุกอย่าง
มันก็เป็นกันเอง
- ต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งพคป.และผู้มารับบริการ
- การทํางานชุมชนต้องบูรณาการจริงๆโดยการเข้าถึงโรงเรียน วัด
มัส ยิด ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน (มี 1 ศูนย์) วัด มั สยิดให้
ความอนุเคราะห์ บรรยายธรรม อ.ส.ค.ทํ ากิ จ กรรมนันทนาการ
วิทยากรของเรามีครบ มัสยิดให้การอนุเคราะห์เครื่องดื่มอาหาร
ว่าง เพราะชุมชนตระหนักในปัญหายาเสพติด
- การปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมฯต้องปฏิบัติเหมือนญาติ ถือคติความคุ้นเคย
เป็นญาติอย่างยิ่ง จะต้องเดินไปหาผู้ถูกคุมให้เขายิ้มได้และพูดคุย
กับเราได้
- กิจกรรมบริการสังคม เอาความสะดวกผู้ถูกคุมฯเป็นหลัก
- อ.ส.ค.พระโขนงมีการตั้งเป็นชมรมประมาณ 2-3 ปีแล้ว ผมก็มี
ความคิดทําโครงการเข้าสู่ชุมชน โรงเรียนต่างๆ เช่น การต่อต้าน
ยาเสพติด ฯลฯ กฎหมายที่ประชาชนน่าจะรู้
- การหาวิทยากร คือ เครือข่ายที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และ
จากสาธารณสุข ฯลฯ
- อ.ส.ค.ไม่ได้ทําเพื่อเงินแต่ทําเพื่อความสุขของคน ประเทศชาติ
สังคม ครอบครัวเรา
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ตารางที่ 9การนําเสนอผลงาน การสังเกต สัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานทีมบูรณาการชุมชนในพื้นที่ (ต่อ 20)
แหล่งข้อมูล

ข้อมูล

สนง.คป.ประจําศาล
- จุด เด่ น ได้ รับ ความร่ ว มมื อ จากภาคีแ ละได้ ข อรับ การสนับ สนุ น
จังหวัดพระโขนง
งบประมาณจากภาคี
อาสาสมัครคุมประพฤติ
- อุปสรรคด้านที่พักอาศัย การติดตามผู้ถูกคุมฯที่พักอยู่ในอพารต์
อสค. กฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง
เม้นท์ คอนโดจะประสบปัญหาเข้าพบไปไม่ได้ ติดต่อไม่ได้
ฯลฯ
สนง.คป.ประจําศาล
จังหวัดมีนบุรี
พนักงานคุมประพฤติ
อสค. รัฐกิจพงศ์ เจริญ
ฯลฯ

- เริ่มจัดการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 7-8 กันยายน 2554
- มีการประชุมภายในสํานักงานฯว่าจะนําร่องในภารกิจกลุ่มเด็กและ
เยาวชน จํานวน 500-700 คดี
- มีการวางแผนปฏิบัติการและเตรียมการแล้ว แต่เกิดปัญหาน้ําท่วม
ใหญ่ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 หลังจากนั้นเป็นช่วงฟื้นฟู
สภาพหลังน้ําท่วม ทั้งเด็กและเยาวชน และอสค.ในโครงการต่าง
ประสบกับปัญหาจึงไม่สามารถดําเนินการต่อให้ทันกําหนดเวลาได้
- แต่สนง.คุมประพฤติได้ปรับเปลี่ยนแผนโดยการให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติที่ผ่านการอบรมทีมบูรณาการแล้ว นําหลักทีมบูรณาการ
ไปใช้ในการติดตามสงเคราะห์ผู้กระทําผิดหลังปล่อย ซึ่งสํานักงาน
คุมประพฤติยังค้างดําเนินการอยู่ ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
โดยผู้พ้นโทษได้รับการฝึกอาชีพ และมีการสอบถามความต้องการ
ในการขอรับความช่วยเหลือ
- เจ้าหน้าที่ต้องย้ายเปลี่ยนงาน ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
โครงการฯ ก็ยังไม่เต็มที่ มุ่งแต่งานเฉพาะหน้า
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4.6

ผลการดําเนินการวิจัยระยะที่ 4 การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
4.6.1 จากการสัมภาษณ์ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยคณะวิจัย เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ปรากฏข้อมูล สรุปได้ ตาม ตารางที่ 10 ดังนี้

ตารางที่ 10 สัมภาษณ์ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประเด็น
ยุติธรรมทางเลือก
และยุติธรรมชุมชน
ที ม บู ร ณาการ คื อ การนํ า
อาสาสมัครคุมประพฤติมา
ทํ า งานเป็ น ที ม ร่ ว มกั บ
พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ น
การทํ า งานเชิ ง พื้ น ที่ ทั้ ง
การรับรายงานตัว การจัด
กิ จ กรรมแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ง าน
บริการสังคม โดยมี อสค.
และเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรม
ชุมชนเป็นแกนประสานกับ
อบต.และสถาบันต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น ครอบครัว วัด
โรงเรียน ฯลฯ โดยมีพคป.
เป็นผู้รับรองคุณภาพงาน

ข้อมูล

- แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนในระบบยุติธรรม
เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีมาช้านาน การทํางาน
ร่ ว มกั น แบบเป็ น หุ้ น ส่ ว นใด ๆ ระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหลายกับชุมชน โดยยึดชุมชนเป็น
ศูนย์กลางเพื่อป้องกันหรือควบคุมอาชญากรรมทั้งโดยตรงและโดย
อ้อม ในระดับเพื่อนบ้านหรือในระดับชุมชน เป็นแนวทางที่กระทรวง
ยุติธรรมสนับสนุน และต้องการให้เกิดขึ้น หลักนิติธรรม (The Rule
of Law) ในบ้านเมืองเราด้วย...หลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานของธรรมาภิ
บาลหรื อ “การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งและสั ง คมที่ ดี ” (Good
Governance) ก็เป็นองค์ประกอบสําคัญของสั งคมที่ยุติธรรม เป็น
ฐานสําคัญของความเจริญทุกด้าน ก็พยายามผลักดันให้มีเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ ก็มีสว่ นอย่างมาก งานยุติธรรมชุมชน
ก็ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติด้วย
- แนวคิดยุติธรรมชุมชน (community justice) เดิมชุมชนจะ
มีระบบ รูปแบบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนเอง แตกต่าง
กันไปตามวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของแต่ละท้องถิ่น เมื่อรัฐได้
เข้ามาดูแลก็จะมีลักษณะเชิงอํานาจ กําหนดหลักเกณฑ์ สั่งการ ส่วน
ชุมชนมีหน้าที่ทําตามและรอรับความช่วยเหลือจากรัฐ เมื่อเกิดปัญหา
ข้อพิพาทในชุมชนก็นําเข้าสู่ระบบยุติธรรมหลัก แต่กระบวนการ
ยุติธรรมของรัฐเป็นรูปแบบเดียว ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน คดีความต่างๆ ก็คั่งค้างอยู่ในระบบยุติธรรมหลัก ทั้งที่บางคดีอาจ
สามารถคลี่คลายได้อย่างสมานฉันท์ในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่น
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ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประเด็น
ข้อมูล
- ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมก็คือ การคืนอํานาจการ
แก้ไขปัญหากลับไปสู่ชุมชน โดยที่รัฐยังมีหน้าที่ให้การสนับสนุนชุมชน
ให้เกิดความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนได้
ขณะเดี ย วกั น รั ฐ ควรเปิ ด ช่ อ งทางให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญามากขึ้นในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการ
ดําเนินคดีและภายหลังจากศาลมีคําพิพากษา
- แนวทางยุติธรรมทางเลือก ยุติธรรมชุมชน ก็อยู่ในนโยบาย
ยุติธรรมทางเลือก
ของกระทรวงชัดเจน มีในแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ที่ว่าจะ
นโยบายกระทรวง
สร้างความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) ที่เปิดโอกาสให้
ยุติธรรม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง หน่วยงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน ฯลฯ มีบทบาทและ
ส่วนร่วมกําหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ กลไก วิธีการ และร่วม
ยุติธรรม
ปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมอาชญากรรม จัดระเบียบชุมชน แก้ไข
(พ.ศ. 2552 – 2555)
ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาเด็กเยาวชนกระทําผิด และการกระทําผิด
กฎหมายระดั บ ที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ นรุ น แรง
เยี ย วยาเสริ ม พลั ง เหยื่ อ
อาชญากรรม และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยดําเนินการ
ร่วมกับกระบวนการยุติธรรมหลัก
หรือส่งเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการของกระบวนการยุติธรรมหลัก เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ
- ยุติธรรมชุมชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมหรือเป็นหุ้นส่วนในการป้องกัน ควบคุม จัดการความขัดแย้ง
เชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิด
จากอาชญากรรมหรือการกระทําผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชน
ด้วยการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชน
รู้สึกมั่นคงปลอดภัยและเข้าถึงความยุติธรรม เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพ
และความสมานฉันท์ และมีกลไกการ ทํางานตามระบบยุติธรรมชุมชน
ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบยุ ติ ธ รรมหลั ก อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานคุ ม
ประพฤติ ก็ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ในต่ า งประเทศมี ก าร
เปลี่ยนชื่อกรมคุมประพฤติเป็นกรมยุติธรรมชุมชนนานแล้ว

141

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
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เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน

กรมคุมประพฤติ
เครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
กับยุติธรรมจังหวัด

ข้อมูลปลัด

- การจัดตั้งเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ก็มาจากแนวคิดยุติธรรม
ชุ ม ชนที่ นํ า มาสู่ ยุ ท ธศาสตร์ ห นึ่ ง ของกระทรวง(ยุ ติ ธ รรมถ้ ว นหน้ า
ประชามีส่วนร่วม (Justice for all, all for justice) ในความเป็นจริง
ความเข้มแข็งยั่งยืนของยุติธรรมชุมชน..นโยบายทางการเมืองก็เป็น
ปัจจัยสนับสนุนสําคัญ ทิศทางในอนาคตขึ้นอยู่หลายๆปัจจัย ในช่วงที่
ผ่านมา เราเน้นในเรื่องเครือข่ายที่เป็นการเอ็มพาวเวอร์ (เสริมพลัง)
ประชาชนซึ่งต่างจากเครือข่ายทั่วไปที่ทํากัน
- การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ร ะหว่ า งกรมคุ ม ประพฤติ กั บ ยุ ติ ธ รรม
จังหวัด มองในเชิงทางปฏิบัติว่ากรมคุมประพฤติเป็นหน่วยที่มีอยู่แล้ว
มี ค วามคุ้ น เคยกั บ เครื อ ข่ า ยมากที่ สุ ด ถ้ า เริ่ ม จากการเอากรมคุ ม
ประพฤติ เ ป็ น ผู้ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนน่ า จะมี ค วามสํ า เร็ จ
เพราะว่าองค์กรที่จะจัดการยุติธรรมจังหวัดไม่มีอยู่เลย ถ้ามีการที่จะ
ไปสร้างขึ้นมาใหม่โดยมีแนวคิดคล้ายๆ กับที่กรมคุมประพฤติสร้าง
เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนโดยเข้ า ใจก็ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ย คิ ด ว่ า กรมคุ ม
ประพฤติทําน่าจะดี ถ้าคุยกันว่าคุมประพฤติจะทําหรือไม่ มีความคิด
หลากหลายมาโยงกัน ว่า ถ้าทํา แล้วคุม ประพฤติ จะพัฒ นาการจาก
องค์กรคุมประพฤติไปสู่เรื่องของการเป็นองค์กรแก้ไขฟื้นฟูฯผู้กระทํา
ผิดในชุมชนได้จริงไหม ต้องเริ่มจากฐานคุมประพฤติไปสู่ความเข้าใจ
เป็น manager ของยุติธรรมชุมชน

ช่วงปี 2544-2548 –
ขณะท่านดํารงตําแหน่ง
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ท่านได้เสนอแนวคิดขยาย
กรอบงานคุมประพฤติเข้า
สู่มิติของยุติธรรมชุมชน
และเปลี่ยนชื่อองค์กรให้
ครอบคลุมภารกิจ เพราะ
ชื่อหน่วยงานเดิมยังไม่
- ตอนนั้ น ชวนคิ ด ถึ ง ขั้ น เปลี่ ย นชื่ อ หน่ ว ยงานใหม่ แต่ ถ้ า
ครอบคลุมภารกิจ-เช่นการ
สงเคราะห์หลังปล่อย การ เปลี่ยนชื่อหน่วยมันจะเปลี่ยนภารกิจไปด้วยคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจ
ทํางานบริการสังคม-โดย ตราบใดที่ใช้คําว่าคุมประพฤตินี้ก็ยังคุมประพฤติอยู่อย่างเดิม ถ้าใช้
คําว่ากรมยุติธรรมชุมชนก็ตรงตัวเลย ยุติธรรมชุมชนมีฐานหนึ่งคือ
คุมประพฤติ

142

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประเด็น
ข้อมูลปลัด
ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “กรม แม้ ข ณะนี้ ก็ กํ า ลั ง ผลั ก ดั น ยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด โดยหวั ง ว่ า จะหน้ า ที่ นํ า
ยุติธรรมชุมชน” หรือ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน แต่ถ้าเขาทําไม่สําเร็จ ก็จะกลับไปที่กรมคุม
ประพฤติ อยู่ที่ว่ากรมมีศักยภาพพอไหม? มีวิสชั่นพอไหม? มีผู้นําที่
กรมคุมประพฤติและ
เข้มแข็งในการที่เปลี่ยนงานของการคุมประพฤติไปสู่ชุมชน ซึ่งความ
ยุติธรรมชุมชน” และ
จริงก็หนักอยู่เหมือนกันคุมประพฤติเป็นแค่ส่วนหนึ่งครึ่งเดียว แต่ถ้า
ขยายภารกิจออกไป
เดิ น ไปทางนั้ น มั น สํ า เร็ จ ค่ อ ยข้ า งง่ า ย เพราะไปแล้ ว ครึ่ ง นึ ง แต่ ถ้ า
ครอบคลุมงานยุติธรรม
ยุติธรรมจังหวัดมันเกิดก็จะช่วยแบ่งเบา คิดว่าถ้ามีคนทางคุมประพฤติ
ชุมชนทั้งระบบ
มีการพัฒนาต่อก็น่าจะไปได้ เพียงแต่ต้องการผู้นําที่เข้มแข็ง ทําให้คน
คุมประพฤติซึ่งมีศักยภาพอยู่แล้วเห็นดีด้วย
ทีมบูรณาการชุมชนเพื่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทํา
ผิด

- การแก้ปัญหาราชทัณฑ์- คนล้นคุก การแก้ปัญหาสังคมไทย
ต้องกลับไปหาชุมชน การคิดเรื่องทีมบูรณาการ มีโครงการทดลองเป็น
การเข้าไปหาชุมชนอีกก้าว มีอาสาสมัคร มีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับพนักงานคุมประพฤติ ทํางานในชุมชนร่วมกับภาค
ประชาสังคม สถาบันต่างๆ ในชุมชน มาถูกทาง เราต้องรู้วิธีการ
ทํางานร่วมกับชุมชนด้วยอาจจะไปหาต้นทุนทางสังคมทรัพยากรใน
ชุมชนมาช่วยดูแลได้อีก พิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่มีศักยภาพหาได้
- งานชุมชนช่วยพนักงานคุมประพฤติให้เห็นเป็ นรูปธรรมได้
ช่ ว ยลดงานและคุ ม ประพฤติ ไ ม่ ใ ห้ ค นกลั บ ไปกระทํ า ผิ ด ซ้ํ า อี ก
นอกจากนั้นการที่ตัวเองเป็นเครือข่ายชุมชนแล้ว ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ ต รงอื่ น ได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ถ้ า มี รู ป ธรรมของงานคุ ม
ประพฤติ ห ลั ก เองก็ จ ะทํ า ให้ ข้ อ สงสั ย ของเขาและแนวคิ ด จะ
เปลี่ยนแปลงผิดหรือถูกจะช่วยได้มากขึ้น ช่วยให้คนที่เป็นนักยุติธรรม
ชุมชนตั้งแต่ต้น เทรนการทํางานกับชุมชนให้รู้สึกว่าเขามีทางไป
- อย่ า งเรื่ อ งวิ ช าการต่ า งประเทศแนวคิ ด การจั ด ประชุ ม
สหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทาง
อาญา สมั ย ที่ 13 ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ที่ ก รุ ง โดฮา รั ฐ กาตาร์ ในปี 2015
พระองค์ ภ าท่ า นเป็ น หลั ก เป็ น ประธานท่ า นก็ ส่ ง เสริ ม ผลั ก ดั น ทาง
แคนาดาให้ไทยเป็นเจ้าภาพร่วม
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แนวคิ ด การป้ อ งกั น อาชญากรรมสิ่ ง ที่ เ ราทํ า ก็ ป ระมาณนี้ เรื่ อ ง
โครงการที่เราทําสําเร็จในการทําให้ชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีของการเกิด
ข้อพิพาท ดูแลเหยื่อ ดูแลผู้กระทําความผิดรับกลับคืนสู่สังคมอย่าง
เป็นระบบ โดยเป็นชุมชนเข้มแข็ง ช่วยลดเรื่องปัญหาความเลื่อมล้ํา
ความยากจนโดยกลุ่มคน ซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของภัย เรื่องยา
เสพติด ถ้าเราใช้ศักยภาพชุมชนมีการจัดการอย่างเหมาะสม ชุมชน
สามารถพัฒนาในเรื่องยาเสพติดได้โดยไม่ ต้องเข้าไปเป็น ผู้กระทํ า
ความผิดซึ่งนั้นคือโมเดลยาเสพติด มีความซับซ้อนระดับหนึ่ง แต่โมเดล
ทั่วไปของสังคมก็นํามาใช้ได้ด้วย
- การวิจัยนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของอสค. ของ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในกระบวนการยุติธรรมน่าจะมีการนําเสนอ
เมื่อทีมบูรณาการเข้มแข็ง บนเวทีสากล
- การทดลองใช้ ทีม บูรณาการชุม ชนก็เป็ นสิ่งที่ดีในการแก้ไข
โดยมีอสค.ที่มคี วามรู้ ผ่าน
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน และควรมีการแชร์น้ําหนักการทํางานที่
การฝึกอบรมเข้ามา
ช่วยงานควบคุมสอดส่อง เหมาะสมระหว่างสืบเสาะ สอดส่อง และสงเคราะห์ต้องทํา แบ่งงาน
สอดส่องไปให้ภาคประชาสังคมมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่ในการสืบเสาะก็
และแก้ไขฟื้นฟู อาจมี
มีความเป็นไปได้
พคป.ส่วนหนึ่งกลับไป
- เป็ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งอยู่ แ ล้ ว ว่ า ทํ า ไมคดี เ บาๆ ถึ ง สื บ เสาะ คดี
เสริมงานสืบเสาะฯ ให้
กลับสู่มาตรฐานที่ควรเป็น หนักๆ ก็ต้องมีข้อมูลมากขึ้นกว่าสืบเสาะ ตอนที่เป็นอธิบดีก็เป็นเรื่อง
ว่าเราจะบุกงานไหน มันก็มีเหตุที่ขยายไปด้วยซ้ํา ในขณะเดียวกันเรื่อง
และรองรับปริมาณงาน
ชุมชนก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย เรื่องยาเสพติดเข้ามาแล้วก็ต้องตัดสินใจ
สืบเสาะฯได้เพิ่มขึ้น
- ในเรื่องคําพิพากษาที่เหมาะสมกับกรณี พระองค์ภาท่านเคยมี
รับสั่งว่าต้องเพิ่มไปในสืบเสาะให้มีความชัดเจน นั่นก็เป็นทางเลือกอีก
ทาง น่าเสียดายที่คนไม่เข้าใจวิสชั่นของทางเลือกที่แก้ปัญหาในระบบ
ได้ ประคองไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรใหม่ในเชิงแก้ปัญหาโครงสร้างใน
ระบบยุติธรรม
- เรื่องทีมบูรณาการก็ พยายามผลักดันดูเพราะว่าอันนี้เป็น
งานหลักและเป็นทิศทางในอนาคตของเรา
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4.6.2 จากการสัมภาษณ์ นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รับผิดชอบ
กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ปรากฏข้อมูล สรุปได้ ตาม ตารางที่ 11
ดังนี้
ตารางที่ 11 สัมภาษณ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ประเด็น
ข้อมูลรองปลัด
โครงการทีมบูรณาการ
- การดําเนินงานในทิศทางเข้าหาชุมชน ตามแนวคิดยุติธรรม
ชุมชนเพื่อการแก้ฟื้นฟู
ชุมชนมันป้องกันอาชญากรรมในเชิงที่ว่าถ้าชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้กระทําผิดในชุมชน เริ่ม ตั ว เองได้ แ ล้ ว ทํ า งานในชุ ม ชนของตั ว เองได้ แ ทนที่ จ ะรอให้ ค น
ส่ ว นกลางอย่ า งเราเข้ า ไปแก้ ปั ญ หาเล็ ก ๆ น้ อ ยๆ ในพื้ น ที่ เ ขา เช่ น
ดําเนินการในระหว่างที่
ปัญหาโซนนิ่งเขาสามารถทําเองได้โซนนิ่งสิ่งอบายมุข โซนสิ่งแวดล้อม
ท่านรองปลัดฯ ดํารง
การจราจร ปั ญ หาเด็ ก เยาวชน ถ้ า เขาพั ฒ นาได้ ไ ปถึ ง ตรงนั้ น โดย
ตําแหน่งอธิบดีกรมคุม
ร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ผู้ พิ พ ากษา อั ย การ นี้ คื อ แนวคิ ด
ประพฤติ
ยุติธรรมชุมชนจะยกระดับหรือแนวคิดทําอย่างไรให้เขาหลุดจากการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเรื่องราวร้องทุกข์ไปถึงการทําให้หน่วยงาน
ต่ า งๆ มองเขาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เป็ น สิ่ ง ที่ คิ ด และต้ อ งการทํ า และ
สนับสนุนมาโดยตลอด
- กระทรวงพยายามผลักดันงานยุติธรรมชุมชน และโครงสร้าง
ยุติธรรมจังหวัดมาตลอด โดยต้องการให้บริการของกระทรวงเข้าถึง
ชุมชนได้เป็น step
แรก และมีแผนงานว่าทํากี่ปี เมื่อเขารู้จัก
กระทรวง แล้ ว stepต่ อ ไปถึ ง ขั้ น ว่ า เขาป้ อ งกั น อาชญากรรมได้ จ ริ ง
ทํางานแบบเห็นปัญหาของชุมชนเองได้ ถ้าเขารู้จักกระทรวงแล้วเรา
เชื่อมโยงต่อไปตรงนั้นได้ไหม เชื่อมโยงกับ อบต.เองได้ไหมทําให้ อบต.
มาเห็นปัญหาการป้องกันอาชญากรรมได้ แล้วให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและระบบอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดในท้องถิ่นมาทํางาน
กับเขา ถ้าให้ประชาชนทําอย่างเดียว เขาก็ต้องการงบประมาณ แต่
จริงๆ แล้วถ้าได้ตามconcept แบบนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณเพราะ
งบประมาณอยู่ กั บ หน่ ว ยต่ า งๆ แล้ว ตีค วามคํ าว่ า การอํ า นวยความ
ยุติธรรมในชุมชนกว้างขึ้น อัยการก็มาเป็นวิทยากรชุมชน
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ไม่ ต้ อ งรอให้ ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ห รื อ สํ า นั ก กฎหมายหรื อ เราออกมา
บรรยายกฎหมายทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ ผู้พิพากษาก็ยกประเด็นขึ้นมาว่า
คดีเหล่านี้สูงขึ้น ยุติธรรมชุมชนทั้งจังหวัดจะช่วยอย่างไรหรืออําเภอนี้
จะแก้ปัญหายาเสพติดอย่างไร ปปส.ก็มีอยู่ในพื้นที่ เพราะฉะนั้นการที่
จะทําให้ยุติธรรมชุมชนเข้าใจแนวคิดนี้ไม่ต้องใช้งบ งบอยู่กับหน่วยงาน
ต่างๆ เพียงแต่ว่าเราจะดึงดูดอย่างไรให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถใช้
งบประมาณและหน่วยงานตามฟั่งชั่น นั่นเป็นภาพรวมและทิศทาง
ของกระทรวงยุติธรรม ในส่วนของกรมคุมประพฤติ การทํางานเป็นทีม
ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนก็มาถูกทิศ
สอดรับกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของกระทรวง
- ดังนั้น ในขณะที่เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติก็สนับสนุนเต็มที่
และต้ อ งการให้ มี ก ารใช้ ร ะบบรู ป แบบของที ม บู ร ณาการโดยให้ มี
เป้าหมาย 80 สํานักงาน แทนที่จะเป็น 8 สํานักงานอย่างทุกวันนี้ เดิม
ตามโครงการวิจัยเห็นว่าจะทดลองที่เดียว แต่คณะกรรมการวิจัยของ
กระทรวงอยากให้ทดลองทั้ง 4 ภาคใช่ไหม? กรมคุมประพฤติก็ให้
งบประมาณเพิ่ม ก็ขึ้นมาเป็น 8 สํานักงาน แต่ผมเองก็ยังอยากให้ขึ้น
ได้มากกว่านี้ เร็วกว่านี้ แต่ก็ยังติดปัญหา เรื่องการสร้างคน ให้ความรู้
พนักงานคุมประพฤติ การเพิ่มปริมาณ อสค.ให้ครบทุกพื้นที่ ผมก็มี
นโยบาย “1 ตําบล 1 อสค.” แต่ในด้านคุณภาพก็ต้องพัฒนา อสค.
ให้มีความสามารถทํางานได้ ที่สําคัญ แม้ยุติธรรมชุมชน ผมว่าไม่ต้อง
ใช้งบประมาณ แต่การให้อาสาสมัครมาช่วยงานเราอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องก็เหมือนงาน full time เขาเสียสละแล้ว และยังมีค่าใช้จ่าย
อั น นี้ เ ราก็ ค วรต้ อ งให้ เ ขาตามสิ ท ธิ ต ามที่ เ ราได้ ไ ปตกลงกั บ
กระทรวงการคลังเอาไว้แล้ว ที่ผ่านมาเราใช้งาน อสค.น้อยไป งบก็เลย
น้อย แต่ถ้าเราใช้รูปแบบทีมที่ว่า ก็ใช้ อสค.มากขึ้น งบประมาณก็ต้อง
ขอตั้งเพิ่ม ตามผลงาน
- ในเรื่องหลักการ เหตุผลของทีมบูรณาการชุมชน ที่ผมเห็น
ด้ วยมาตลอดเพราะมัน สอดคล้ องกั บนโยบายทุ กระดั บ และก็ เป็ น
แนวทางยุติธรรมสากล แต่คนของเราขาดความรู้ ไม่เข้าใจ
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เราไปสร้างก่อนเลย ถ้าตรงนี้ทําได้จะลดปัญหาอาชญากรรมและลด
งานเราได้จริงแต่พูดแล้วอาจจะเข้าใจยาก เครือข่ายยุติธรรมชุมชนควร
มีบทบาทส่วนหนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนอยู่แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องวิสัยทัศน์อย่าลืม เรื่องความเป็นมืออาชีพคืออะไรเป็น
สําคัญ มืออาชีพของคุมประพฤติ-ทําอย่างไรให้สามารถทําให้สังคม
ปลอดภัยจากการกระทําผิดซ้ํา-ยุติธรรมชุมชนยืนยันว่าเป็นประโยชน์
กับเรามากที่สุด พัฒนาคนอย่างไร ทั้งตัวประชาชน ตัวเราเอง มอง
โครงสร้ า งให้ ชั ด เพราะโครงสร้ า งมี อ ยู่ แ ล้ ว คณะกรรมการพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ สนง.กิจการยุติธรรม สป. 2 หน่วยจน
มาถึงระดับกรมทุกกรมยึดแนวคิดยุติธรรมชุมชนก็ไปสู่ สนง.ยุติธรรม
จังหวัดลงสู่ประชาชนที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- การขับเคลื่อน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่วนหนึ่งก็ต้องใช้การ
ประชาสัมพันธ์ เข้าช่วย เพราะคนส่วนใหญ่ ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติอง
คุ ม ประพฤติ เ อง และคนทั่ ว ไปขาดความรู้ ความเข้ าใจ ขาดความ
ยอมรับอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิม ผมถึงเคยมอบหมายให้ ผอ.ทํา
แผนร่ วมกับ ปชส.ให้ออกข่าว มีบทความ ข้ อเขียน เกี่ยวกับความ
เคลื่อนไหวของโครงการนี้ให้เป็นประจํา สม่ําเสมอ ถ้าคนเข้าใจผลดี
เขาก็จะยอมเปลี่ยนแปลง

4.6.3 สรุปความคิดเห็นจากการสัมมนาทางวิชาการ
การสัมมนาผลการวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
นางอภิรดี โพธิ์พร้อม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เรื่อง "การ
จัดทําฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายและพัฒนาองค์กรในชุมชนเพื่อรองรับเด็ก และเยาวชนตามคําสั่งหรือ
คําพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว" มีความเห็น และข้อเสนอแนะโดยสรุป ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้
งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อทลายสภาวะการแบกรับงานที่มัน
อาจจะไม่มีทางออกอื่น หวังพึ่งรัฐบาลเพิ่มอัตรากําลังไม่ได้ โดยพยายามกระจายงานออกสู่สิ่งที่มอี ยู่
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เครื่องมือเครื่องไม้ ที่เคยพัฒนาขึ้น คิดว่าเป็นการคิดริเริ่มที่ดี ริเริม่ ใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว คืออันหนึ่ง
อสค. และยุติธรรมชุมชน เป็นตัวเสริมสนับสนุนในโปรแกรมการแก้ไขบําบัด แต่ก็เน้นการพัฒนา
ระบบการทํางาน โดยยังไม่เห็นภาพของงานแก้ไขบําบัดฟื้นฟูโดยชุมชน และ บทบาทของยุติธรรม
ชุมชนชัดเจน จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเฉพาะพนักงานคุมประพฤติกับ อสค. เท่านั้น ฉะนั้นอยากให้
เสริมจุดนี้เข้าไป
สิ่งที่ทํา คือ ปฏิรูประบบงานล้นมือจากพนักงานคุมประพฤติได้สําเร็จ แต่ว่า
เป้าหมายของงานคุมประพฤติหัวใจสําคัญอยู่ที่การแก้ไขพฤติกรรมคนเคยกระทําความผิด ชุมชนมี
ศักยภาพสูงรู้ข้อมูลของคนในชุมชนเป็นอย่างดีที่จะบอกได้ว่าจะแก้ปัญหาคนเหล่านั้นอย่างไร เราต้อง
ใช้ศักยภาพตรงนี้ให้เต็มที่ ทํายังไงจะดึงเอายุติธรรมชุมชนมาออกแบบทํางานคู่ขนานบูรณาการด้วยที
เดียวกัน มองภาพบูรณาการทั้งระบบจากทุกอย่างที่เรามีอยู่ในมือที่เป็นปัจจัยของเรามาดูให้รอบแล้ว
ค่อยๆ เสริมระบบที่เรามีอยู่แล้ว คือ อสค. เราต้องให้ความรู้ให้เขาเข้าใจบทบาทตรงนี้แต่ถ้าเราไม่
สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่เขาควรจะรู้แล้วเราให้บทบาทเขามากเกินไป เราคงต้องมองมุมกลับว่าผลรับ
ที่ออกมาอาจจะเลวร้ายหรือเป็นผลดีกับผู้กระทําความผิด อยากให้มีการเชื่อมโยง มีกลไกการส่งต่อ
เรื่องของ RJ เรื่องของกระบวนการยุติธรรมชุมชนสมานฉันท์ใช้ได้กับทุกบริบททั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ แล้วตรงนั้นมันไม่มีแบบสําเร็จรูปคือกระบวนการที่ใช้ถ้าใช้ไปได้ถูก RJ ว่าเป็น
กระบวนการถอดหัวใจมาคุยกัน แล้วมันจะได้ข้อสรุปที่มันลงตัวทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นเครื่องไม้
เครื่องมือไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้ความรู้อะไร แค่ใช้หัวใจดวงเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน อยู่กันอย่างมี
ความสุข เพราะฉะนั้นใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขผู้กระทําความผิดโดยที่ท่านไม่ต้องลงทุน ถ้าคุยกัน
แล้วรู้เรื่อง มีแผนเรียบร้อย กระบวนการมันเกิดในพื้นที่เองไม่ต้องอาศัยคนนอกด้วย คนในชุมชนนั่น
แหละมีศักยภาพที่จะช่วยกันๆ แล้วเราก็เป็นตัวประสานที่ดีในการดึงส่วนราชการอื่น ๆ ที่ทํางาน
เป้าหมายเดียวกันมาเสริมทัพซึ่งกันและกัน ท้องถิ่นก็มีหน้าที่ดูแลคนในพืน้ ที่ของเขา
ตรงนี้คําว่าบูรณาการ ต้องทําตรงนี้ให้เกิดให้ได้แล้วมันจะทําให้งานทุกชิ้นสําเร็จ
ในเบื้องต้น อย่าไปมองเน้นพัฒนาเอกชนเข้ามาอยู่ในระบบข้าราชการ แต่เราจะทํายังไงให้คนที่อยู่ใน
ชุมชนทํางานเป็นเครื่องไม้เครื่องมือทํางานเป็นเนื้อเดียวกับเราโดยยังอยู่ในวิถีของความเป็นชุมชนอยู่
เหมือนเดิมน่าจะประสบความสําเร็จ
และอยากให้เห็นถึงความจําเป็นในการพัฒนางานของกรมนี้
โดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูในระบบเปิด
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มองในแง่ของรัฐ ยุคสมัยเดิมเรียกว่ารัฐสงเคราะห์ รัฐให้การสงเคราะห์ประชาชน
เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนใจ ต่อมาปรับเป็นรัฐสวัสดิการ ช่วงนี้ผูกกับโครงการประชานิยมด้วย จากนั้นไปสู่
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ยุคใหม่คือรัฐบริการ เป็นเรือ่ งที่รัฐเปลี่ยนบทบาทมาเป็นคนออกระเบียบ กลไกควบคุม แล้วส่งให้
ชุมชนหรือคนอื่นหรือเอกชนต่างๆ เป็นคนจัดการเองเป็นคนทําคือรับบทบาทรัฐลงไปอีกชั้น
เราเป็น centralization หรือ de-centralization ถ้าเป็น de-centralization
ตอนนี้เราก็ให้ อบต. หรือให้ชุมชน ให้ที่อื่นทํา แนวคิดนี้จึงมองว่าชื่อเรื่องสอดคล้องกับการที่จะให้คน
อื่นเข้ามามีส่วนร่วมหรือทํามากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ อาจจะเป็นลักษณะที่ยังคิดแบบ centralization
คือเราทําเองแต่จะทํายังไงกับ อสค. และเครือข่าย มีส่วนร่วม ยังคิดในบริบทเดิมก็คือกรมหรือว่า
พนักงานคุมประพฤติยังเป็นหลักแล้วก็ดึงงานมาแต่ทํางานให้คล่องตัวด้วยการลดกฎระเบียบหรือสร้าง
กฎเกณฑ์ชุดใหม่ซึ่งคิดว่าจะทําให้เกิดคุณภาพดีขึ้นกับ output หรือ ลูกค้า ก็คอื พวกถูกควบคุม
เพียงแต่ว่าเรายังคิด paradigm เก่างานมันก็ยังรุงรังอยู่ที่เรา มันยังไม่ข้าม paradigm ออกไปหรือว่า
ยังไปไม่ถึงรัฐบริการ
ส่วนแนวคิดที่ 3 เป็นแนวคิดที่เชื่อว่ามีต้นแบบแล้วพอต้นแบบแบบเดียวที่ทํา
ขึ้นมาก็ทําให้ทงั้ ประเทศวิ่งเข้าไปเกาะต้นแบบ แต่บริบทสังคมแต่ละทีม่ ปี ัญหาต่างกัน หากมีต้นแบบ
อันเดียวกันจะเป็นปัญหา แต่มีอีกแนวคิดหนึ่งคือตัวแบบเข้าใจว่าเรื่องนี้พยายามให้เป็นตัวแบบ ถ้า
เป็นตัวแบบความต่างของมันตรงที่ไม่ได้มองว่าจะต้องทําแบบสระบุรี หรือว่าแบบ setting ที่ท่าน
ตั้งขึ้น แต่ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นพื้นที่ทดลองเพื่อที่จะดึงอีกชั้นหนึ่งที่บอกว่าถอดบทเรียน แต่บทเรียน
ที่ถอดต้องถอดในเชิงของโครงสร้างหรือ bi-function ว่ามี function อะไรเป็นตัวเกาะเกี่ยวให้ตัว
แบบเหล่านั้นมันยึดได้ในพื้นที่นั้น เพื่อที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่สระบุรีจะได้ดูจากโครงสร้างตรงนั้นและเอา
ไปประยุกต์ ในพื้นที่ตัวเองมันจะมีความต่างกันในเรื่องนี้ ดังนั้นพอเราเชื่อตัวแบบต้นแบบเราก็จะถือว่า
มันมีหนึ่งเดียวแล้วทั้งหมดก็มาใช้ต้นแบบนี้เสร็จหลังจากนีแ้ ล้วต้องมีคําสั่งกรมรึเปล่าทุกหน่วยทุกกรม
ทุกออฟฟิศจะต้องทําตามแบบ pattern นี้ และแก้ปญ
ั หาของกรมได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะแก้แล้วไม่ข้าม
paradigm ฉะนั้นอีก 2 ปีเราจะเข้า AEC ถ้าเรายังอยู่ในแบบนี้อาจจะทําให้เราทํางานได้ยากขึ้น
ในงานวิจัย 4 บทเท่าที่ได้รับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็น่าติดตาม อย่างเช่น พูด
ถึงรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟู แสดงว่ามองลูกค้าเป็นหลักแต่ว่าแก้ไขแบบทีม่ ีกระบวนการที่มีกลไกคือการ
มีส่วนร่วมของชุมชน แล้วพอดูข้างในได้นิยามคําว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าต้องมีการคิดร่วมกัน
วางแผนรับผลเป็น pattern สําเร็จที่เราพูดถึง แล้วก็พูดถึงอาสาสมัคร กลุ่มเครือข่าย และองค์กรทุก
ภาคส่วนในชุมชน ฉะนั้นตัวนี้เป็นความละเอียดลึกลงไปอีกว่าถ้าท่านต้องการเครือข่ายสองสามคนที่
วางรูป pattern ไว้ ตัวองค์กรทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแค่ไหนอย่างไร
ยังมี pattern ที่ยังไม่บวกต่อก็คือ อบต. หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน pattern
ของชุมชนคือ อบต. จะเริม่ เป็น centralization จะมีการผูกโยงความคิดอื่นๆ อย่างเช่นงานคุม
ประพฤติให้ท้องถิ่นดําเนินการเพราะเขาจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรในพื้นที่ของเขาแล้วสเกลมันเล็กลง
เช่น งานบริการสังคมบางอย่าง เขาจ้างเหมาเลยเขาก็จะมีหน่วยตั้งขึ้นมาเพื่อรับไปหาหน่วยงาน
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บริการสังคม คุมประพฤติเพียงแต่ไปทําสัญญากับเขา แล้วเขาไปตามดูหมดเลย อบต. ของเรายังไม่มี
ยังไม่เข้มแข็งตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ
ที่ไปทําสัญญากับ อบต. รูปแบบของการมีส่วนร่วมเป็น pattern ที่ 2 เพิม่ มาจาก
pattern ที่ 1 ที่กําลังทํากันอยู่ที่เราเป็นแค่ อสค. เครือข่าย กับคุมประพฤติ pattern ที่ 3 ให้นึกถึง
เครือข่ายอื่นๆ เช่น กรรมการสงเคราะห์ ผู้ไกล่เกลี่ยคดีในศาล อสม. หรือพวกอื่นซึ่งเขามีอยู่ทั่วไปแล้ว
นี้เป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่ามันจะทําให้คุมประพฤติกลืนเข้าไปในระบบได้เร็ว คิดอย่างนี้ดิฉันมองว่าตัวแบบ
ที่จะเอามาตั้งหรือโมเดลมันน่าจะเป็นตัวแบบที่จะผูกกับใครอย่างไรถ้าเป็นกรมผูกกับ อบต. ผูกกับ
เครือข่ายอื่นๆ ในกระทรวงหรือนอกกระทรวงแล้วมองงานของท่านเป็นภาพตัดขวาง การมีส่วนร่วมก็
มีตั้งแต่สเกลที่เล็กๆ ไปจนถึงจ้างเหมา สามารถเอามาเป็นมิติที่ 3
ดร.ยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา กรมคุมประพฤติ
ในส่วนที่ให้ข้อสังเกตก็คือว่าพอเราได้โมเดลอันนี้ขึ้นมาแล้วเรียกว่า OCIT เป็นทีม
บูรณาการอยากจะให้ใส่ไปนิดหนึ่งเกณฑ์ของคดีที่เหมาะสมสําหรับโมเดลนี้คือคดีประเภทไหน คือว่า
เดิมเคยใช้ทีมบูรณาการกับคุมประพฤติเข้มข้นมาแล้วในงานวิจัยก่อนหน้านี้ ก็อยากจะรู้ว่ามองโมเดล
อันนี้มันจะเหมาะกับคดีแบบไหน เพราะครั้งที่แล้วเหมือนกับคดีที่มีความรุนแรงระดับหนึ่ง ต้องดูแล
แบบเข้มข้น แล้วแบบนี้ถ้าสํานักงานคุมประพฤติจะเอาไปใช้มันเหมาะกับคดีแบบไหนน่าจะมีบอกเพื่อ
เขาจะได้เอาไปใช้ได้ถูก แล้วก็เห็นด้วยว่าที่เวลาประเมินในเมื่อปัญหาของเราก็คือว่าเรามีภาระงาน
เยอะก็เลยคิดโมเดลนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นเวลาประเมินๆ แค่ตรงจุดนี้ให้เห็นก่อนว่าลดภาระได้ไหม
อาจจะไปถามจากผู้ปฏิบัติงานว่าเขามีความรู้สึกยังไง พึงพอใจแค่ไหน เห็นว่ามันลดภาระงานจริงรึ
เปล่า ตรงนี้น่าจะเป็นผลการประเมิน อาจจะไม่ใช่เรื่องการกระทําผิดซ้ํา
นางสาวอัจฉรา ทองตัน รักษาการในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและ
สอดส่อง กรมคุมประพฤติ
ในฐานะที่เคยทําโครงการโรงซ่อมสามีหรือครอบครัวสมานฉันท์ ต้องมองในเรื่อง
ของ What และก็ how สิ่งที่จะต้องทํามีอะไรบ้างที่จะให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วย เป็นเรื่องอะไร
แค่ไหนอย่างไร คดีประเภทไหน เพราะถ้าคดีที่ยากๆ ที่จะให้เขาดูแล เราต้องวางแผนบริหารจัดการ
คดีหรือว่าชุมชนที่จะลงไปต้องเป็นชุมชนลักษณะไหน แต่ถ้าตัวอาสาสมัครคุมประพฤติได้รับการอบรม
มา หรือมีความรู้ความเข้าใจหรือว่าในส่วนนั้นเป็นอาจารย์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเตรียมอะไรกันมาก แต่ถ้ายัง
ไม่ได้อบรมเราก็ต้องทําความเข้าใจกันแต่ก็ต้องมีคู่มือหรือแนวทาง ที่สํานักงานปฏิบัติทั้งในส่วนของ
สํานักงานเองที่จะต้องไปดําเนินการกับ อสค. และในส่วนของคู่มือ อสค. ที่จะเป็นแนวทางในการ
ทํางานว่าทําเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆ แล้วผู้กระทําผิดในส่วนที่เป็นเคสที่เป็น ความเสี่ยงต่ําที่เราไม่ต้อง
แก้ไขอะไรเขามากเราก็อาจจะแค่ควบคุมดูแลให้คําปรึกษาหรือให้ ความช่วยเหลือทางด้านอาชีพได้แต่
ถ้าเป็นเคสที่หนักๆ กว่านั้นพนักงานคุมประพฤติก็จะต้องดูแลเองเพราะว่ามีความเสี่ยงปานกลางซึ่งเรา
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อาจจะให้การแก้ไขฟื้นฟูเขามากขึ้นหรือถ้าจะส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติเราก็ต้องอบรมหรือมี
คู่มือให้อาสาสมัครคุมประพฤติทําเหมือนกัน ในส่วนของตัวเองตอนอยู่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานีก็มองเหมือนกันว่าคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานของ อสค. เราก็จะมีเป็นเล่มๆ ใหญ่หรือ
อบรมกันไปแล้วจริงๆ ควรจะมีเล่มเล็กๆ อาจจะทําหลายรูปแบบว่ารับคดีต้องทําอะไรบ้าง น้องๆ ที่มา
จากสํานักงานว่าในส่วนตรงนี้อยากให้ทําอะไรต่อเพราะว่าเราต้องเอาไปต่อยอดต่อเพราะว่าเป็น
งานวิจัยที่ทําแล้วได้ประโยชน์กับชุมชนมากหรือทางด้านอาสาสมัครคุมประพฤติอยากได้คู่มือหรือ
แนวทางประเภทไหนท่านก็แจ้งมาในส่วนที่ตัวเองดูแลอยู่ถ้าสามารถทําให้ได้ก็ด้วยความยินดี
นายปรีชา อาสาสมัครนนทบุรี : งานวิจัยสอดคล้องกับกรมอย่างมาก ปัจจุบัน อสค. ยัง
ทํางานน้อยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยได้ส่งให้ เนื่องจากว่างบประมาณค่าพาหนะมีไม่เพียงพอ ส่วน
ใหญ่เจ้าหน้าที่จะทําเองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คืออาสาสมัครที่มีอยู่ปฏิบัติงานจริงๆ ไม่ถึง ฉะนั้นการที่ท่าน
แนะนําให้ทํางานเป็นทีมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะแก้ไขวิกฤตของกรมได้ ในฐานะที่ผมเป็นประธานเครือข่าย
ของอาสาสมัครเห็นว่าอันนี้เป็นโมเดลที่ดี แต่กรมก็ต้องปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่พนักงานพยายามที่
จะให้อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆ แล้วก็ปรับจํานวนอาสาสมัครด้วยคืออาสาสมัครที่ไม่ได้
ทํางานต้องพยายามลด ให้แก้ไขแล้วหาอาสาสมัครเพิ่ม เรื่องค่าพาหนะไม่เพียงพอ ผมก็ให้อาสาสมัคร
มาลงความเห็นว่าใครที่จะทํางานโดยไม่ต้องคิดค่าพาหนะบ้างทํางานรวมกัน แล้วผมก็นําเสนอว่า
จะต้องทํางานเป็นกลุ่มเนื่องจากว่าอาสาสมัครเราจะมีเป็นสมาคม อาสาสมัครจังหวัด มีประธาน
จังหวัด คณะกรรมการจังหวัด คณะกรรมการอําเภอ ระบบนี้เราต้องไป ลงที่อําเภอก่อนแต่ละอําเภอ
เขาจะมีประธานอาสาสมัครของเขาแล้วให้เขาทํางานเป็นทีมแบบนี้
ไม่ต้องจํากัดว่าเราต้องมีทีมละ 3 คน พยายามสรรหาเครือข่ายในชุมชน ปัจจุบัน
นี้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสภาตําบลมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเครือข่ายต่างๆ เราพยายามดึงพวกนี้
เข้ามาช่วยจะทําให้งานของคุมประพฤติได้กว้างขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัย
คิดว่าอันนี้เป็น
ประโยชน์อย่างมาก ที่จะแก้ไขปัญหาด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในการทํางานทีมบูรณาการก็จะ
ก่อให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้นการทํางานโดยตัวเอง
เคสหนึ่งลักทรัพย์ ปล้นฆ่า มีประวัติเก่าต้องดูแลเข้มข้นทีมบูรณาการใช้ประโยชน์
ได้มหาศาล เริ่มตอบโจทย์หลายตัว ชุมชนมีพลังมากในการแก้ไขปัญหาในชุมชนเนื่องจากชุมชนรู้
บริบทว่าบ้านไหนทะเลาะกัน บ้านไหนค้ายา บ้านไหนเล่นการพนัน บ้านไหนเป็นญาติกับบ้านไหน คน
ในชุมชนเขาจะรู้หมดฉะนั้นวิธีการอย่างนี้การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมันมีพลังมหาศาล แต่งานวิจัย
ของเราจับไปไม่ถึงตัวชุมชน ใช้อาสาสมัครกับเครือข่ายเป็นข้อหลัก จึงน่าจะมีผลงานศึกษาต่อไปว่า
การนําชุมชนอย่างแท้จริงเข้ามาใช้จะเกิดประโยชน์อะไรบ้าง แล้วถ้าศึกษาต่อจริงผมมองว่าสุดท้าย
พลังมหาศาล
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ผมคิดว่าหากทุกชุมชนเป็นทีมงานอาสาสมัครทั้งหมด อสค. ไปดูแลผูก้ ระทําผิด
ในชุมชนอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันจะระเบิดออกไปมหาศาล แล้วงาน อสค. หมืน่ สองหมื่นคนทํา
ได้เพราะว่า อสค. คนหนึ่งสามารถไปเชื่อมกับชุมชนได้เป็นร้อยชุมชนแล้วตัวชุมชนเองเขาดูแลเขาเอง
แต่ อสค. เป็นคนคุมสแตนดาร์ดที่ทํางานร่วมกับคุมประพฤติ อสค. ได้ไปฝึกอบรมได้พัฒนาศักยภาพ
คุมประพฤติก็มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพและสแตนดาร์ดให้อสค.ถ้าเราไปถึงงานจะลดลงมากๆ
แต่ทิศทางของงานวิจัยมันค่อนข้างชัดเจนมาเรื่อยๆ ว่าชุมชนถูกต้องแล้ว แต่
ชุมชนที่เป็นแท้จริงๆ มันน่าจะถูกต้องที่สุดแต่ อสค. ก็จะเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ในการทีท่ ําให้ชุมชนสามารถ
มีศักยภาพได้ การแปลความว่า อสค. เป็นชุมชนโดยตรงมันอาจจะยังไม่ตรงเท่าไรอย่างที่เรียนถ้านอก
พื้นที่เราก็ไม่ใช่คนในชุมชนแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องเล็กน้อย แต่โดยภาพรวมแล้วมองว่างานวิจัยก็ถือ
ว่าคลอดออกมาเป็นโมเดลที่ให้เราเห็นและจับต้องได้ในระดับหนึ่งพอสมควรเพียงแต่ว่ามันต้องได้รับ
การพัฒนา งานวิจัยชิ้นนี้ที่เห็นภาพทิศทางมาถูกหมดแล้วเพียงแต่รอเวลา
นายณรงค์ กิติกานต์ อสค. ประจําศาลแขวงดุสิต: เป็นแนวทางที่ดี ผมคิดว่าเป็น อสค.ก็
เพื่อต้องการให้ผู้กระทําผิดไม่กลับมากระทําผิด ให้ผู้กระทําผิดเกิดการสํานึก เห็นค่าของเขา
ปฏิมา นิฉิม พนักงานคุมประพฤติ: พูดเรื่องสมรรถนะของ พคป. คุณลักษณะเฉพาะงาน
ถ้าเราได้มีการจําแนกงานของ พคป. เหมือนกับที่เราจําแนกกับผู้ถูกคุมฯ และผู้กระทําความผิด ถ้าเรา
จําแนก พคป. ในเรื่องความรู้ ความสามารถ คือ จัดคนให้เหมาะกับงานจะได้สอดคล้องกับสภาพต่างๆ
ไม่ว่าจะของ อสค. ที่ได้ทํางานร่วมกันได้ต่อยอดภารกิจที่เราได้รับช่วงกันมาตลอดอาจจะได้รับรู้ปัญหา
สภาพของ อสค. เจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานฯ ในฐานะผูป้ ฏิบัติงานร่วมกัน ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของ
เรายังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร ก่อนที่จะขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ อยากจะให้ภายในของเราเข้มแข็งก่อน
เพื่อจะได้คลี่คลายปัญหาในขับเคลื่อนงานในทุกภารกิจของเรา
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ในส่วนที่จะทําให้เรื่องนี้เกิดความสําเร็จ การที่จะพูดถึงภาพเล็ก มันก็ต้องโยง
ภาพใหญ่เช่นกัน การที่ภาพเล็กจะสําเร็จได้ก็ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องภาพใหญ่ เลยเชื่อมโยงให้เห็น เช่น
ในเรื่องของนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับกรมฯ ไปถึงระดับสํานักงาน การ
มอบหมายงานต้องมีความชัดเจน ต้องมีการทําแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะให้ได้มางบประมาณ การทํางาน
ให้เป็นระบบ การออกเป้าหมาย วิธีการโครงการต่างๆ ในการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ต้อง
ให้ความสําคัญกับข้อมูล เรือ่ งของการจัดการความรู้ เรื่องของการสร้างขบวนงานหลัก ขบวนงาน
สนับสนุนที่เอือ้ ต่อการทํางาน ซึ่งก็จะมีกระบวนงานแก้ไขฟื้นฟู โดยการเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ขบวนการสนับสนุน ซึ่งจะทําให้ขบวนงานหลักสามารถทีจ่ ะเดินไปได้ หรือเรื่องของการประเมินผล
เรื่องของการบริหารงานบุคคลทั้งหลายจะต้องสามารถที่เอื้อหรือตอบสนอง
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ในส่วนของการแก้ไขผู้กระทําผิดเป็นเรื่องที่จะต้องทําระยะสั้น ระยะยาว หลาย
ท่านพูดถึงสมรรถนะ เป็นเรื่องลักษณะพิเศษ ลักษณะสําคัญ เป็นเรื่องของบุคลิก นิสยั ซึ่งเป็นเรื่องที่
จําเป็นในการทํางาน ในส่วนของงานคุมประพฤติ เช่น ประสานชุมชนเก่ง รอบคอบเรื่องการเงิน นี่คือ
ลักษณะพิเศษของบุคคล ในการทํางานขององค์กรต้องมีการกําหนดความต้องการ คนของเราต้องมี
ลักษณะพิเศษอะไรซึ่งจะทําให้งานเราประสบความสําเร็จ
สําหรับการแก้ไขฟื้นฟูจะมีวิธีการเยอะมากหลายรูปแบบ
การแก้ไขฟื้นฟูจริง
จะต้องวิเคราะห์ตามหลักการของผู้กระทําผิด ขณะเดียวกันต้องจําแนกผู้กระทําผิดให้ได้ว่าเขาเป็นคน
อาการหนักหรืออาการเบา ถ้าอาการหนักก็ต้องดูแลเข้มงวด ถ้าไม่หนักมากอาจจะไม่ต้องเข้มงวดมาก
ใช้หลัก 2 หลัก คือ หาต้นเหตุของปัญหาคืออะไร เช่น ปัญหาอาจจะเกิดจากพ่อ แม่ การไม่มีอาชีพ
แล้วก็แก้ไปตามนั้น สําหรับเวทีนี้คือการแสวงหาระบบของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดที่เป็นลูกค้าของ
กรมฯ โดยการนําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจะใช้วิธีการไหนดี ซึ่งผู้ที่รับผิดชอบก็ไปศึกษาเรื่องของการ
ทํางานเป็นทีม วิธีการที่ทํางานนี้ต้องมาจากการออกแบบแนวทาง ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบ ออกข้อมูล พื้นที่การทดลอง และต้องนํามาเปรียบเทียบเพื่อที่จะนํามาประเมินผล
การทํางานอะไรก็ตามจะต้องมีการประเมินผลว่ามีความคุม้ ค่าที่จะทําต่อหรือเปล่า แล้วออกแนวทาง
แล้วลงทําจริง แล้วมีการตามผล ประเมินผลเพื่อจะนําวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความยั่งยืน แล้วจะ
ได้ผลที่เกิดขึ้นแล้วต่อยอดไปที่อื่น
แล้วอาจจะเกิดข้อเสนอแนะว่าเพื่อจะให้วิธีการที่ดีที่สุดจะต้อง
ปรับปรุงตรงไหนบ้าง
สิ่งที่น่าเป็นห่วงลักษณะของการทํางานกับชุมชนในทางทฤษฎีที่ดีที่สุดคือผู้ที่
ทํางานร่วมกับเราคือจะเป็นชุมชน จะเป็น อสค. หรือเครือข่ายก็ตาม จะต้องเกิดกระบวนการการมี
ส่วนร่วมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เกิดจากรัฐทีส่ ั่งการมาให้ต้องทําก็เลยต้องทํา มันต้องเป็น
ความต้องการของเขาเอง ถึงจะประสบผลสําเร็จ ต้องไปค้นหาว่าทฤษฎีที่จะหว่านล้อมให้คนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของใช้หลักการอะไรที่จะให้เขาเข้ามาร่วมมือ
หรืออาจจะประชาสัมพันธ์จาก
ภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้คนเห็นให้เกิดการอยากจะทํา หรือชวนไปดูจังหวัดที่ทําอยู่แล้ว เขาจะได้
เกิดความคิด ถ้าสํานักงานเอาไปใส่ให้เขาเลย เขาจะไม่รู้สกึ เป็นเจ้าของ ก็อาจจะไปทํา KM เพื่อทําให้
คนเขามามีส่วนร่วมและให้เขาเกิดความเป็นเจ้าของจะทําอย่างไร ผู้วิจัยก็ทํากันต่อ จะขอเพิ่มประเด็น
อํานาจหน้าที่ของเครือข่าย
กรมก็มีหน้าทีท่ ี่จะต้องประทบทวนการทํางานว่ามีสิ่งใดบ้างที่ต้องแก้กฎหมายที่
เป็นอุปสรรค แต่ว่าเราอย่าไปคิดว่ากฎหมายเป็นปัญหาถึงกับทํางานไม่ได้ เพราะบางอย่างเป็นเรื่องที่
สามารถที่จะคุยกันได้กับระบบสมัครใจ พนักงานคุมประพฤติก็ควรจะปฏิบัติในการที่จะขออนุญาต
ก่อน ถ้าไปทําอะไรในการที่จะอํานาจ กลุ่มคนที่เขาได้รับเขาจะเกิดความเจ็บช้ํา ว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ไปอํานาจเหนือเขา เขาอาจจะไม่ได้รับความสุขจากการทํางานร่วมกัน ตัวผู้กระทําผิดก็จะรู้
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ว่าตนเองต่ําต้อยด้อยค่า ถ้าหากว่าคุยกันดีๆ ให้เกียรติกนั ก็จะเกิดความสุขในการทํางานร่วมกันเขา
ยินดีจะให้ความร่วมมือ
เรื่องของหลักคิดเรื่องค่าพาหนะของ อสค. ของเครือข่าย ก็เป็นเรื่องเข้าใจกันค่า
ป่วยการทั้งหลาย จะเป็นเรื่องที่สนับสนุน ทําให้การทํางานเกิดความคล่องตัว แต่ไม่ใช่เรื่องของรายได้
ถือว่ามีภาระเกินกว่าวิถีชีวิตตามปกติของเขา เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของหลักคิดในการให้ค่าตอบแทน
เพื่อจะชดเชยสิ่งที่เสียไปมากกว่าวิถีชีวิตปกติของเขาก็เลยต้องมีเรื่องของค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ซึ่งไม่ใช่เรื่องของรายได้ แต่ว่าก็ต้องมาทบทวนว่าค่าครองชีพมันสูงขึ้น ค่าน้ํามัน สิ่งของต่างๆ มันสูงขึ้น
มันควรจะมีการเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่
ต้องมีความชัดเจนกับระบบ อสค. กับระบบการจ้างเหมาบริการ สิ่งพูดมันต่างกัน
เอาค่า อสค. กับ ค่าจ้างเหมามารวมกัน อสค. ก็คือเรื่องของจิตอาสา ราชการต้องให้ค่าตอบแทน
พิเศษนอกเหนือจากการทํางาน เพราะฉะนั้นเครือข่าย อสค. จะต้องได้รับค่าตอบแทนตรงนี้ขึ้นมา
เวลานําเสนอขอตั้งงบประมาณเพิ่ม แต่มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ ส่วนเรื่องระบบจ้างเหมาเป็นเรื่องที่จะ
ทําให้เกิดรายได้ขึ้นมา ซึ่งกรมฯ ก็ต้องต่อยอดต่อ ระบบจ้างเหมาจะเป็นระบบอย่างไร ระบบ อสค. จะ
เป็นระบบอย่างไร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน” เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนที่สามารถรองรับปริมาณคดีควบคุมสอดส่อง คดีบําบัดฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพ
ติดให้โทษได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาแนวคิดยุติธรรมชุมชน และรูปแบบ แนวทาง การ
ทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ เพื่อนําความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นรูปแบบจําลอง (model) ในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน แล้วนํามาทดลองใช้ และศึกษาผลการนําไปใช้โดยมี
เป้าหมายเพื่อเรียนรู้ว่าพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติจะสามารถบูรณาการร่วมกัน
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสําเร็จ
ปัจจัยใด และมีสมมุติฐานสําหรับการทดลองใช้รูปแบบ แนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
ตามแนวคิดยุติธรรมชุมชน ดังนี้
1. ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองได้รับการสอดส่องดูแล แก้ไขอย่างทั่วถึงเพิ่ม
มากขึ้น
2. ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
หรือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3. พนักงานคุมประพฤติบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีสํานวนคดีค้างดําเนินการ
4. อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี ค วามพึ ง พอใจในการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขฟื้ น ฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น
การศึกษาเพื่อค้นหาคําตอบข้างต้นมีขั้นตอนในการนําเสนอ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ ที่ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการทดลอง ที่ใช้วิธีการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนทนากลุ่ม และการสัมมนาทางวิชาการ ได้ผล
จากการวิจัย ดังนี้
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5.1.1 ได้รู ปแบบที มบูรณาการเพื่ อการแก้ ไขฟื้นฟู ผู้ กระทําผิดในชุมชน (Community-Based
Correction Integrated Team Model-OCIT Model) สําหรับใช้เป็นหลักในการดําเนินโครงการทดลอง
เพื่อค้นหาคําตอบ เกี่ยวกับ รูปแบบ แนวทางทื่เหมาะสมในการนําไปใช้ให้ได้ผลดีในแต่ละบริบทของพื้นที่
โดยรูปแบบทีมบูรณาการที่เป็นพื้นฐานการทดลอง มีลักษณะเป็นทีมที่บูรณาการทํางานร่วมกันระหว่าง
อาสาสมัครประพฤติ และพนักงานคุมประพฤติในการควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
ประกอบด้วยพนักงานคุมประพฤติ
1 คน ที่รับ ผิดชอบคดีในเขตพื้นที่
1 เขต และอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในเขตพื้นที่ทีมละ 3 คน แต่ละพื้นที่
สามารถมีทมี บูรณาการได้หลายทีม
ขึ้นอยู่กับปริมาณ และ ประเภทของ
คดี โดยกิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู
ต่างๆ รวมทั้ง งานบริการสังคม จะ
ดําเนินการในพื้นที่โดยมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติ เป็นแกนประสานงาน
กับสถาบัน หรือภาคประชาสังคมต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ครอบครัวผู้กระทําผิด วัด โรงเรียน อบต.เพื่อระดม
ทรัพยากรในชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด อาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการจะมีบทบาทสูง
โดยการมีส่วนร่วมครบทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานคุมประพฤติแต่ละคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของทีม
ฯ พนักงานคุมประพฤติที่ทําหน้าที่หัวหน้าทีมต้องเพิ่มบทบาทสําคัญในการทําหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนงาน
(tutor) ผู้อํานวยความสะดวก (facilitator) และควบคุม รับรองคุณภาพงาน (monitor & quality
guarantee officer )
5.1.2 เกิ ดแนวทาง และขั้ นตอนการดํ าเนิ นงานของสํ านั กงานคุ มประพฤติ ในการเตรี ยม
โครงการทดลอง ทีมปฏิบัติการบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (OCIT Model) ซึ่ง
สํานักงานนําร่องทั้ง 8 แห่งได้นําไปจัดทําเป็นระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือการทํางานเป็นทีมสําหรับ
พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติในโครงการทดลองทีมบูรณาการ หลักปฏิบัติที่สําคัญคือ
อาสาสมัครคุมประพฤติ มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมประเมินผลในการ
บริหารจัดการงานคดีเชิงพื้นที่ และดําเนินการปฏิบัติงานตามมติของทีม โดยมีเกณฑ์ 3 ประการที่บ่งชี้ว่า
อาสาสมัครคุมประพฤติจะดําเนินงานในขั้นตอนนั้นได้ หรือ ไม่ คือ อาสาสมัครคุมประพฤติต้องสมัครใจ
ดําเนินภารกิจ อาสาสมัครคุมประพฤติต้องมีความรู้ ความสามารถในการทําภารกิจนั้นโดยผ่านการรับรอง
จากสํานักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติต้องได้รับมอบหมายจากพนักงานคุมประพฤติ
เจ้าของคดี หรือจากมติของทีมบูรณาการ
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5.1.3 บทสรุปจากการทดลองนํารูปแบบทีมบูรณาการไปใช้ในสํานักงานนําร่อง
จากการนํารูปแบบทีมบูรณาการไปทดลองใช้ในสํานักงานคุมประพฤติ 8 สํานักงาน คือ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดเชี ยงราย สํ านักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง สํานักงานคุม
ประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมีผู้ทําหน้าที่ในทีมบูรณาการรวม 427 คน แบ่งเป็นพนักงานคุม
ประพฤติ 57 คน อาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 367 คน มีผู้กระทําผิดเข้าร่วม
โครงการ ทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่ได้รับการพักโทษ หรือลดวันต้องโทษ รวม 2,076 คน ผู้รับการบําบัดฟื้นฟู ตาม พรบ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ 869 คน และผู้รับการติดตามสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 50 คน รวมมีผู้กระทํา
ผิดในโครงการทดลอง ทั้งสิ้น 2,995 คน ผลจากโครงการทดลองในสภาพการณ์จริงสรุปได้ ดังนี้
ตารางที่ 12 สรุปกระบวนงาน วิธีการ และปัจจัยความสําเร็จของทีมบูรณาการของสํานักงานคุมประพฤติ
นําร่องในการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ
กระบวนงาน

วิธีการทํางาน/เครื่องมือ

1. การเตรี ย ม 1.1 การเตรียมการของสนง.คุมประพฤติ
ความพร้อม - ป ร ะ ชุ ม ที ม ง า น โ ด ย คั ด เ ลื อ ก
(P)
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- สนง.คป. 1.2 การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัคร
- อสค.
คุมประพฤติ
- ประเมิ น ความพร้ อ มและความ
เข้มแข็งของ อสค.
2. ก า ร ว า ง
แผนระบบ
การทํ า งาน
ของสนง.
(P)

ปัจจัยความสําเร็จของทีมบูรณา
การ

- ผู้ บ ริ ห า ร สํ า นั ก ง า น ต้ อ ง เ ห็ น
ความสําคัญให้ความร่วมมือเข้าใจและ
ให้การสนับสนุนโครงการทีมบูรณาการ
- วิธีคิดทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อ
โครงการนี้ และ อสค. ต้องเป็นไปในเชิง
บวก
- การสรรหาศู นย์ ประสานงาน อสค.
และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการทํางานในทีม - ความชั ด เจนและเป็ น มาตรฐาน
บู ร ณาการทั้ ง ในส่ ว นของ อสค. และ เดียวกันของโปรแกรม
พนักงานคุมประพฤติ
- ความร่วมมือ ร่วมแรงของพนักงานคุม
- การกําหนดทีม/จํานวนคนในทีม
ประพฤติและอาสาสมัคร
- การกําหนดแผนงานแก้ไขฟื้นฟูฯ เช่น
ความถี่การออกสอดส่อง ลักษณะการ
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ตารางที่ 12 สรุปกระบวนงาน วิธีการ และปัจจัยความสําเร็จของทีมบูรณาการของสํานักงานคุมประพฤติ
นําร่องในการดําเนินงานของพนักงานคุมประพฤติ (ต่อ)

กระบวนงาน

วิธีการทํางาน/เครื่องมือ

ปัจจัยความสําเร็จของทีมบูรณา
การ

ออกไปสอดส่องเป็นทีมหรือเป็น

2.การวาง แผน
รายบุคคล
ระบบการ
- การกําหนดประเภทและลักษณะคดี
ทํางานของสนง.
- การกําหนดเครือข่ายทางสังคมที่จะ
(P)

เข้ามาช่วยเหลือ เช่น กํานัน วัด ชุมชน
ฯลฯ

3. การดําเนิน
การตาม
แผน (D)

- การออกสอดส่องเยี่ยมเยือน
- การประสานชุมชน
- การจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู
- การประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น
- การส่งคดี
- การติดตาม
4. ก า ร ต ร ว จ - การประชุมร่วมกันระหว่าง
สอบ
อสค. + พคป.
ติ ด ต า ม - การปรับแผนการทํางาน
หรือ
- การประชุมหารือเกี่ยวกับ case
การทบทวน และปรับรูปแบบการช่วยเหลือ
(C)
5. การดําเนินการ
- ทําเพิ่มขึ้นหรือปรับให้เหมาะสม
ตามแผนที่
ปรับเปลี่ยนใหม่
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(A)

- ความร่วมมือของชุมชน
- สํ านั กงาน อสค. และชุ มชนทํ างาน
ร่วมกันได้

- ความใส่ ใจและตั้ งใจของ อสค. กั บ
พคป.
- การติดตาม ตรวจสอบ ของผู้บริหาร
- การดําเนินการต่อเนื่องตามแผน

- ความตั้งใจ มุ่ งมั่นที่ จะเห็นผู้กระทํ า
ผิดพ้นจากการคุมประพฤติด้วยดี
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ตารางที่ 13 สรุป การเริ่มดําเนินงาน พื้นที่ และผู้มสี ่วนร่วมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง
สนง.คป. เริ่มดําเนินงาน
พื้นที่
นครราชสีมา 16 พ.ย.2554 อ.เมือง
อ.อําเภอพิมาย
รวม 4 ทีม
มหาสารคาม 26 พ.ย.2554 ทั้งจังหวัด
13 อําเภอ
รวม 24 ทีม

เชียงราย

3 ต.ค. 2554 อ.แม่สาย 3 ทีม
อ.เทิง -3 ทีม
รวม 6 ทีม

ลําปาง

อ.เมือง
มกราคม
2555
งาว
พฤศจิกายน
2554

อ.เมือง
5 ทีม
อ.งาว
5 ทีม
รวม 10 ทีม

ผู้ร่วมโครงการ
รวม 23 คน
-พคป. 7 คน
-อสค. 16 คน
รวม 95คน
-พคป. 15 คน
-อสค.และ
เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน 80 คน
รวม 23 คน
อ.แม่สาย
พคป. 5 คน
อสค. 6 คน
เครือข่าย 3 คน
เทิง
พคป. 3 คน
อสค. 6 คน

ผู้รับบริการ
รวม
460 คน
-ผู้ถูกคุมฯผู้ใหญ่ 380 คน
-ผู้รับการฟื้นฟู 80 คน
รวม
298 คน
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่ 70 คน
ผู้ถูกคุมฯเยาวชน 51คน
พัก/ลดโทษ 122 คน
ผู้รับการฟื้นฟู 55 คน
รวม
160 คน
อ.แม่สาย
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่ 67คน
ผู้ถูกคุมฯเยาวชน 7คน
พัก/ลดโทษ
6 คน
อ.เทิง
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่ 31คน
ผู้ถูกคุมฯเยาวชน 20คน
พัก/ลดโทษ
8 คน
ผู้รับการฟื้นฟู 20 คน
รวม 55 คน
รวม
159 คน
พคป. 12 คน
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่ 135 คน
อสค.และ
ผู้ถูกคุมฯเยาวชน 17 คน
เครือข่าย 43 คน พัก/ลดโทษ
7 คน
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ตารางที่ 13 สรุป การเริ่มดําเนินงาน พื้นที่ และผู้มสี ่วนร่วมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป. เริ่มดําเนินการ
พื้นที่
พัทลุง
ตุลาคม
ทั้งจังหวัด
2554
รวม 11 อําเภอ
รวม 24 ทีม

ผู้ร่วมโครงการ
รวม 172 คน
พคป. 7 คน
อสค. และ
เครือข่าย 165 คน

สระบุรี

รวม 22 คน
พคป. 3 คน
อสค. 19 คน
เครือข่าย คน

1 ตุลาคม 2554

1. อําเภอแก่งคอย
2. อําเภอพระพุทธ
บาท
3. อําเภอเสาไห้
รวม 3 ทีม
พระโขนง 1 ตุลาคม 2554 เขตบางนา
เขตพระโขนง
เขตประเวศ
เขตสวนหลวง
รวม 5 ทีม
มีนบุรี
7 กันยายน
เขตมีนบุรี
2554
เขตคลองสามวา
เขตลาดกระบัง
เขตหนองจอก
* ไม่ได้ดําเนินการ
ตามแผนเนื่องจาก
ประสบปัญหามหา
อุทกภัย

รวม 37 คน
พคป.5 คน
อสค.29 คน
เครือข่าย- คน
รวม - คน

ผู้รับบริการ
รวม
1,359 คน
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่ 642คน
ผู้ถูกคุมฯเยาวชน 97คน
พัก/ลดโทษ
36คน
ผู้รับการฟื้นฟู 584คน
รวม
268คน
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่
เยาวชน
พัก/ลดโทษ 170 คน
ผู้รับการฟื้นฟู 80 คน
รวม
241 คน
ผู้ถูกคุมฯผูใ้ หญ่
เยาวชน
พัก/ลดโทษ 191 คน
ผู้รับการฟื้นฟู 50 คน
รวม
50 คน
* ปรับเป้าหมาย เป็น
ภารกิจการสงเคราะห์
ผู้กระทําผิดหลังปล่อย
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง
สนง.คป.
รูปแบบ
นครราชสีมา หัวหน้าทีม อสค.
พร้อมลูกทีม ๓ คน

-

-

มหาสารคาม พคป.1 คน ต่อ ทีม
อสค..6 คน
(หัวหน้าทีม 1 คน
ลูกทีม 5 คน)
มีเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนช่วย
ดําเนินการ

-

-

-

ขั้นตอน
ปฐมนิเทศกลุ่ม ขอความ
ร่วมมือจากครอบครัว
ชี้แจงเงื่อนไข ทําข้อตกลง
รับรายงานตัวรายบุคคล
สรุปกลุ่มให้ข้อคิด
สอดส่องผู้ถูกคุมฯ ความถี่
ขึ้นอยู่กับการจําแนกความ
เสี่ยงและความต้องการ
ประชุมร่วมกับสนง.เดือน
ละครั้ง หรือเมือ่ พบปัญหา
ปัจฉิมนิเทศ- ปฏิญาณตน
ออกกําหนดนัดสงเคราะห์
ประชุมทีม อสค. จ่ายคดี
ตามความเสี่ยง หัวหน้า
ทีม 01;ลูกทีม 02-03
อสค.เยี่ยมบ้าน หากมี
ปัญหาจะปรึกษาหัวหน้า
ทีม หรือให้หัวหน้าทีมลง
พื้นที่ กรณีแก้ปัญหาไม่ได้
หัวหน้าทีมจะ หารือพคป
.ประชุมร่วมกับสํานักงาน
ทุกสิ้นเดือน

โปรแกรม/กิจกรรม
- โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูตาม
ระดับความเสี่ยงและ
ความต้องการ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิต
และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม มองปัญหาของ
ตนเอง
- ให้คําปรึกษาแนะนํา
รายบุคคล/กลุม่
- อบรมธรรมะ
- ตรวจปัสสาวะเฉพาะคดี
ยาเสพติด
โปรแกรมสําหรับผู้ใหญ่
--เยี่ยมบ้าน 15 วัน/ครั้ง
โปรแกรมพื้นฐาน 3 ฐาน
อบรมธรรมะ หรือเข้าค่าย
จริยธรรม 2 ครั้ง
โปรแกรมเด็ก เยาวชน ผู้
พัก/ลดโทษ ผูร้ ับการฟื้นฟูฯ
- เยี่ยมบ้าน 15วัน/ครั้ง
– อบรมธรรมะ หรือเข้าค่าย
ปรึกษาทางจิตวิทยา 2 ครั้ง
- โปรแกรมพื้นฐาน 1-5
- ให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ให้คําปรึกษาจิตวิทยาแก่
ครอบครัว
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป.
รูปแบบ
ขั้นตอน
โปรแกรม/กิจกรรม
เชียงราย
แม่สาย
- ประชุมทีมอสค. 10 วัน/
โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงสูง
- รายงานตัว 1 ครั้ง/เดือน
พคป.1 คน โดยมี
ครั้ง
- สอดส่อง 1 ครัง้ / เดือน
ทีม อสค.4 คน โดย - อสค.ออกสอดส่อง
ทํางานร่วมกับภาคี - อสค.ร่วมกับ สนง.คป.รับ - กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่าง
รายงานตัวในพื้นที่เดือน
น้อย 6 กิจกรรม
เครือข่ายชุมชน
โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงปานกลาง
ละครั้งพร้อมกิจกรรม
เทิง
- รายงานตัว2 เดือน/ครั้ง
พคป.1 คน โดยมี
แก้ไขฟื้นฟู และงาน
- สอดส่อง 2 เดือน/ ครั้ง
ทีม อสค.2 คน มี 3
บริการสังคม โดยเน้น
ทีม
การบูรณาการกับชุมชน - กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่าง
น้อย 4 กิจกรรม
ทุกภาคส่วน
- ประชุมร่วมกับสนง. ทุก
โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงต่ํา
- รายงานตัว 3 เดือน/ครั้ง
เดือน
- การประชุมคดี (Case
- สอดส่อง 3 เดือน/ ครั้ง
conference) ทุกวันพุธ - กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูอย่าง
น้อย 2 กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของ
กิจกรรมการแก้ไขฟื้นฟู มี
เดือน
1. โปรแกรมพื้นฐาน: กราฟ
ชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง การวางแผนชีวิต
2. อบรมธรรมะ/ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
3. การทํางานบริการสังคม
ลําปาง
- พคป.ทํางานเป็น - จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน
โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงสูง (01)
ทีมร่วมกัน โดยมี
พร้อมตัวอย่างเอกสารที่ใช้ - รายงานตัว 1 เดือน/ครั้ง
ทีม อสค.รองรับ - ปฏิบัติตามคู่มือ.แต่มีการ
ออกสอดส่อง 1 เดือน/ครั้ง
ปรับตามความเหมาะสม
ในแต่ละพื้นที่
ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/
โดยผ่านการประชุม
บริการสังคม 5 กิจกรรม
ร่วมกับทีม
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป.
รูปแบบ
ขั้นตอน
โปรแกรม/กิจกรรม
ลําปาง
- ทีม.พคป.จะ
- เน้นการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงปานกลาง
ประสานกับแกน
ภาคประชาชนโดยให้
- รายงานตัว 2 เดือน/ครั้ง
นําอสค.ในแต่ละ
บทบาท อ.ส.ค. และ
ออกสอดส่อง 2 เดือน/ครั้ง
ทีมอย่างใกล้ชิด
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/
- หัวหน้าทีม อสค.
ทํางานเต็มที่ และบาง
บริการสังคม 3 กิจกรรม
นําเครือข่าย
พื้นที่มีการนํากลุ่มแกนนํา โปรแกรมกลุม่ เสี่ยงต่ํา (03)
ยุติธรรมชุมชน
และผู้นําชุมชนมาร่วมด้วย -รายงานตัว 3 เดือน/ครั้ง
ออกสอดส่อง 3 เดือน/ครั้ง
เข้ามามีส่วนร่วม - เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้กระทําผิด ครอบครัว
ร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู/
และทําหน้าที่
และชุมชน โดยให้ อ.ส.ค. บริการสังคม 1 กิจกรรม
บริหารจัดการใน
และเครือข่ายฯเชื่อมโยง - กิจกรรมปฐมนิเทศ มี
พื้นที่ ภายใต้การ
อสค.อาวุโส ดําเนินการ
ความสัมพันธ์ของ
ดูแลของ พคป.
โดย สนง.จัดทําคู่มือและ
ครอบครัวและชุมชน
- ทบทวนถอดบทเรียน หา
Power Point ให้
แนวทางที่ดีขึ้น โดยมีการ - รับรายงานตัวทุกวันพุธที่
ประชุมพูดคุยร่วมกับทีม
2 ของเดือน สุม่ ตรวจ
บูรณาการอย่างสม่ําเสมอ
ปัสสาวะ (โดยพคป.)
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อปรับ
พร้อมจัดกิจกรรม
- กิจกรรมทํางาน
หาแนวทางปฏิบัติที่ดี
- ไปพบผู้ถูกคุมฯ เพื่อ
สาธารณะประโยชน์
แนะนําตัว แจ้งกําหนด
โครงการปลูกป่า รักษา
ปฐมนิเทศที่ศนู ย์ฯและ
สิ่งแวดล้อม
ตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกคุมฯ
- ประชุมร่วมกับสํานักงานฯ
ทุกเดือนและบางครั้งใช้
การประสานงานทาง
โทรศัพท์
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป.
ลําปาง

รูปแบบ
-

-

พัทลุง

- พคป.ทํางานเป็น
ทีมและประสาน
กับแกนนําทีม
อสค.ในแต่ละ
พื้นที่อย่างใกล้ชิด
- หัวหน้าทีม อสค.
นําเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน
เข้าร่วม และทํา
หน้าที่บริหาร
จัดการในพื้นที่
ภายใต้การดูแล
ของ พคป.
- พคป.1 คน มี ทีม
อสค.8 คน
- อสค 2 คน มี
ศูนย์ประสานงาน
ฯ 1-2 ศูนย์
ครอบคลุมพื้นที่
อําเภอละ 3-4
ตําบล

-

-

-

-

-

-

ขั้นตอน
ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกวัน
ศุกร์แรกของเดือน
ประชุมทีมบูรณาการถอด
บทเรียนร่วมกัน เดือนละ
1 ครั้ง หลังเสร็จกิจกรรม
รับรายงานตัว
หัวหน้าทีมอสค.จ่ายคดีให้
ลูกทีมตามพื้นที่
อสค.ออกสอดส่อง
รับรายงานตัวที่ศูนย์ฯ
เดือนละครั้ง
ประชุมร่วมกับสํานักงานฯ
ทุกเดือน
จัดทําบันทึกข้อตกลง
ระหว่างผู้ถูกคุมฯ กับ
ครอบครัวและชุมชน
รับรายงานตัวรายบุคคล/
รายกลุ่มและตรวจ
ปัสสาวะ
ออกสอดส่องระหว่างและ
ภายหลังพ้นการคุมความ
ประพฤติและฟื้นฟูฯ
(ติดตามสงเคราะห์หลัง
ปล่อย)

โปรแกรม/กิจกรรม
-

-

-

-

-

-

งานบริการสังคม เช่น
กิจกรรมรณรงค์ดื่มไม่ขับ
กิจกรรมทางศาสนา เช่น
หิ้วปิ่นโตไปวัด บ้านกึ่ง
วิถีธรรม
โปรแกรมยาเสพติด
กิจกรรมครอบครัว เช่น
ค่ายครอบครัวอบอุ่น
ครอบครัวเลิกเหล้า
ทัศนศึกษาอาชีพ
บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้
ถูกคุมความประพฤติกับ
ครอบครัวและชุมชน
นิทรรศการแสดงผลงาน
คืนคนดีสู่สังคม
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป.
สระบุรี

พระโขนง

รูปแบบ
พคป.มีทีม อสค.
รองรับในแต่ละ
พื้นที่ และประสาน
กับแกนนําอสค.
อย่างใกล้ชิดหัวหน้า
ทีม อสค.ทําหน้าที่
บริหารจัดการใน
พื้นที่ ภายใต้การ
ดูแลของ พคป.
- อสค.สร้าง
ทีมงานของตนเอง
โดยนําประชาชนใน
พื้นที่มาร่วมงาน
ทีมที่ 1 เขตบางนา
พคป 1: อสค 7:
ผู้ถูกคุมฯ 38 คน
ทีมที่ 2 เขตบางนา
พคป 1: อสค 3:
ผู้รับการฟื้นฟู 50คน
ทีมที่ 3 เขตพระ
โขนง
พคป 1: อสค 7:
ผู้ถูกคุมฯ 38 คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ขั้นตอน
มีการจัดลําดับความวิกฤต
ของคดีและเริ่มที่การ
สะสางคดีคั่งค้างทั้งหมด
มีการประสานงานกับ
หน่วยงานในเขตพื้นที่ เช่น
อําเภอ ศาล วัด โรงเรียน
ฯลฯ อย่างใกล้ชิด
ลงพื้นที่เดือนละครั้งต่อคดี
รายงานตัวทุกวันอังคารที่
2 ของทุกเดือน
ประชุมร่วมกับสนง.ทุกสิ้น
เดือน
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย
คัดเลือก อสค. ในเขต
พื้นที่ เข้าร่วมการอบรม
จัดทําคู่มือและประชุม
อาสาสมัครคุมประพฤติ
จัดโปรแกรมการแก้ไข
ฟื้นฟูตามประเภท
กลุ่มเป้าหมาย
จัดอบรมทีมงานบรูณาการ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ในชุมชน
พคป.ส่งคดีทางไปรษณีย์
หรือ อสค.ไปรับที่สนงคป.

-

-

โปรแกรม/กิจกรรม
การปฐมนิเทศ รับ
รายงานตัว เดือนละครั้ง
สอดส่อง เดือนละครั้ง
เน้นการฝึกอาชีพ
ค่ายยาเสพติด
งานบริการสังคม
กิจกรรมตามประเพณี
เช่น ตักบาตรดอกไม้
รณรงค์ปลอดยาเสพติด

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสําหรับ
ผู้ถูกคุมฯ ผู้ใหญ่
ประกอบด้วย ปฐมนิเทศ
อบรมกฎหมาย โปรแกรม
ทักษะการควบคุมตนเอง
ทักษะอาชีพ ทักษะสังคม
จริยธรรม และปัจฉิมนิเทศ
- โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชน
ประกอบด้วย การ
ปฐมนิเทศ การเห็น
คุณค่าในตนเอง ทักษะ
ทางสังคม และการ
ปัจฉิมนิเทศ
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ตารางที่ 14 สรุป รูปแบบ ขัน้ ตอน โปรแกรม และกิจกรรมในโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของสํานักงานนําร่อง (ต่อ)
สนง.คป.
พระโขนง

มีนบุรี

รูปแบบ
ทีมที่ 4 เขตสวน
หลวง
พคป 1: อสค 6:
ผู้ถูกคุมฯ 51 คน
ทีมที่ 5 เขต
ประเวศ
พคป 1: อสค 6:
ผู้ถูกคุมฯ 64 คน

แบ่งเป็น 8 ทีม
ครอบคลุม 4 เขต
แต่ไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผน
เนื่องจากน้ําท่วม
ใหญ่จึงปรับลด
เหลือเพียงเขต
คลองสามวาทํา
ภารกิจสงเคราะห์
ภายหลังปล่อย

-

-

-

-

ขั้นตอน
โปรแกรม/กิจกรรม
อสค.ออกสอดส่องคดีที่
ได้รับ
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้รับ
ประชุมร่วมกับสํานักงานฯ การพักโทษ/ลดวันต้องโทษ
อย่างสม่ําเสมอ
มี การปฐมนิเทศ การ
มองเห็นคุณค่าในตนเองและ
การมองโลกทางบวก การ
เสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การเสริมทักษะใน
การแก้ปัญหาและจัดการ
ความเครียด
ให้การสงเคราะห์
การติดตามสงเคราะห์
ช่วยเหลือให้ผพู้ ้นโทษ
ผู้กระทําผิดหลังปล่อย
- การฝึกอาชีพ
ดํารงชีพได้ตามสภาพ
ทําความเข้าใจกับชุมชนให้ เกิดการยอมรับผู้พ้นโทษ
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ตารางที่ 15 สรุปผลการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
สนง.
คุมประพฤติ
นครราชสีมา

ผลคดี
ความพึงพอใจ
- ปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 91.74%
- ผิดเงื่อนไข/จับ
ใหม่ 8.26%

-

-

-

-

-

มหาสารคาม ผู้ถูกคุมฯ ใน
โครงการ ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข ไม่ถูก
จับคดีใหม่ใน
ระหว่างดําเนินการ
ประกอบอาชีพเป็น
กิจจะลักษณะ และ
มีการดํารงชีวิตที่ดี
ขึ้น

-

-

โอกาส/ประโยชน์
พคป.และ อสค.ใกล้ชิดและ
เข้าใจกันมากขึน้ มีทัศนคติ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
พคป.และอสค.สามารถเข้าถึง
ผู้ถูกคุมฯ ได้มากขึ้น ทําให้
วางแผน และแก้ไขผู้ถูกคุมฯ
ได้ตรงต่อปัญหา และความ
ต้องการ
อสค.ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ถูกคุมฯ และครอบครัว
อสค.สร้างความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวถูกคุมฯและร่วมกัน
ดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมฯ ได้ใกล้ชิด
ทําให้ผู้ถูกคุมประพฤติพ้นคุม
ไปได้ด้วยดี
ผู้ถูกคุมฯ ไว้ใจที่จะขอ
คําแนะนําจาก อ.ส.ค.
ครอบครัวผู้ถูกคุมฯมีกําลังใจ
ในการแก้ไขผู้ถกู คุมฯ และ
แก้ปัญหาครอบครัวมากขึ้น
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ทีมฯ และนําไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
ผู้ถูกคุมฯ โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาของตนเอง

-

ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการงานคดี
และวางแผนการ
ทํางานอย่างเป็น
ระบบ
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ตารางที่ 15 สรุปผลการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.
ผลคดี
คุมประพฤติ ความพึงพอใจ
เชียงราย
แม่สาย
ประพฤติดี 85%
ผิดเงื่อนไข 5%
เทิง
ประพฤติดี 72.5%
ผิดเงื่อนไข 27.5%

-

-

-

- ทั้งพคป.และ
อาสาสมัครคุม
ประพฤติ มีความ
พึงพอใจ

-

-

ลําปาง

ผู้กระทําผิดใน
โครงการประพฤติดี
โดยไม่ฝ่าฝืน
เงื่อนไข 94.23%
ผิดเงื่อนไขร้อยละ
5.77%

-

-

-

-

โอกาส/ประโยชน์
รูปแบบทีมฯเป็นประโยชน์
อย่างยิ่ง และก่อให้เกิดความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้กระทําผิดอย่างเป็นรูปธรรม
ลดภาระการบริหารสํานวน
คดีของพนักงานคุมประพฤติ
เกิดการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และ
ภาคประชาชน
อํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้รับบริการในด้านการ
เดินทาง
เจ้าหน้าที่ทีมงานเกิดการ
เรียนรู้ในด้านการบริหาร
จัดการ
อ.ส.ค.เห็นประโยชน์ มีความ
ตั้งใจขอเข้าร่วมโครงการเพิ่ม
พื้นที่ตั้ง อ.งาวห่างจากเมือง
90 กม. ทําให้ ผถค.สะดวก
ต่อการเดินทางมารายงานตัว
ผู้ถูกคุมฯ และครอบครัวให้
การยอมรับทําให้ได้รับรู้ความ
เคลื่อนไหวผู้ถกู คุมฯ ต่อเนื่อง
อ.ส.ค./เครือข่ายมีทักษะใน
การปฏิบัติงานดีขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ
อ.ส.ค. และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนที่มี
ความพร้อมและ
ศักยภาพ
อ.ส.ค.และเครือข่ายฯ
ที่มีบทบาทในชุมชน
อยู่แล้วจะเชื่อมต่อกับ
ชุมชนได้ดี
มีสถานที่ทําการใน
พื้นที่ที่เป็นสัดส่วน
มีการวางแผนการ
ทํางาน และทําตาม
แผนที่วางไว้
มีการศึกษาจากสนง.ที่
นําร่องก่อนแล้วนํามา
ปรับใช้
ความตั้งใจ มุง่ มั่น
เรียนรู้ และพร้อม
ช่วยเหลือสังคมด้วย
จิตอาสาอย่างแท้จริง
ความพร้อมของ
อสค. และ
สถานภาพทางสังคม
ที่เอื้อต่อการทํางาน
มีการทํางานเป็นทีม
ที่เป็นระบบ ชัดเจน
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ตารางที่ 15 สรุปผลการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.
คุมประพฤติ
ลําปาง

พัทลุง

สระบุรี

ผลคดี
ความพึงพอใจ

โอกาส/ประโยชน์
อสค.มีความภูมิใจในการ
ช่วยเหลือ ได้รับการยอมรับ
จากผู้ถูกคุมฯ และครอบครัว
ชุมชน ในการเป็นที่พึ่งและ
ช่วยให้ชุมชนสงบสุข
อสค.สามารถคิดกิจกรรมเพื่อ
การแก้ไขโดยใช้วิถีชุมชน
ผู้กระทําผิดได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด และครอบครัว
ให้ความร่วมมือกับ อสค.

-

ผู้กระทําผิดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไข
86.17% ผิด
เงื่อนไขการคุม
ความประพฤติ
13.83 %
- สามารถสะสาง
คดีค้างได้ 106 คดี
- ศาลให้การ
ยอมรับตามคํา
รับรองของทีม
อสค.โดยถอน
หมายจับและมี
คําสั่งขยายเวลา
การคุมประพฤติ
- สถิติคดีผิด
เงื่อนไขไม่เกิน
ร้อยละ 10

-

-

-

-

-

-

-

-

พคป.และอสค.ทํางาน
ร่วมกันมากขึ้น
ผู้ถูกคุมฯ มีอสค.ดูแลอย่าง
ใกล้ชิดทําให้ตระหนักถึงผล
จากการกระทําของตนเอง
สามารถดําเนินการตาม
โปรแกรมได้ตามการจําแนก
เจ้าหน้าที่บริหารเวลาและ
งานคดีได้ดีขึ้น
เจ้าหน้าที่มีเวลาวิเคราะห์
ภาพรวมใช้หลักวิชาชีพได้
อย่างเหมาะสม
อสค.พัฒนาการทํางานมาก
ขึ้นสามารถช่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

-

ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ
ความรู้ ความเข้าใจ
ทัศนคติที่ดีของ
พนักงานคุมประพฤติ
ต่องานยุติธรรม
ชุมชน
นโยบายกรมคุม
ประพฤติควรมีความ
ชัดเจน และควรให้
การสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่าง
จริงจัง
มีการคัดสรรอสค.ที่มี
ความพร้อม เสียสละ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง อสค. และ
พคป.
มีระบบการทํางาน
เป็นทีม ที่ดี
ชุมชนและฝ่าย
ปกครองให้ความ
ร่วมมือ เข้ามามีส่วน
ร่วม ให้การสนับสนุน
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ตารางที่ 15 สรุปผลการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.
ผลคดี
คุมประพฤติ ความพึงพอใจ
พระโขนง
ผู้ถูกคุมฯ
ประพฤติดี 89.8%
ผิดเงื่อนไข 9.22%
ผู้รับการฟื้นฟูฯ
ผ่านการฟื้นฟู 40%
ผิดเงื่อนไข 40%
มีคดีอื่น
2%
อยู่ระหว่าง 18%

-

-

โอกาส/ประโยชน์
ผู้กระทําผิดและครอบครัว
พบว่ามีแนวทางแก้ปัญหาของ
ครอบครัวมากขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
แก้ปัญหา และนําไปปรับใช้
ในชีวิตประจําวันได้
อสค.มีความพึงพอใจที่ได้มี
ส่วนร่วม และได้รับการ
ยอมรับในการแก้ไขผู้กระทํา
ผิดในชุมชนของตนเอง

-

-

-

มีนบุรี

การติดตาม
สงเคราะห์หลัง
ปล่อยเป็นไปด้วยดี
มีผู้พ้นโทษสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
ตามเป้าหมาย

-

-

-

พคป.และอสค.ได้เรียนรู้การ
ทํางานร่วมกัน และร่วมกัน
แก้ไขปัญหา
ปัญหาเฉพาะหน้าของ
สํานักงานได้รับการแก้ไขโดย
ทีม อสค.ที่มีศกั ยภาพ
ผู้พ้นโทษ และองค์กรใน
ชุมชนให้การยอมรับ และให้
ความร่วมมือสนับสนุนการ
ทํางานของทีม

-

-

-

ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ
การบริหารจัดการ
ทีมงาน การวางแผน
การมอบหมายงาน
การกํากับดูแลที่เป็น
ระบบทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์
อสค.มีความตั้งใจ
และมีศักยภาพใน
การทํางาน
สัมพันธภาพอันดี
ระหว่าง พคป.และ
อสค.
ความสามัคคีทงั้ ใน
กลุ่มของอาสาสมัคร
ความพร้อมของพื้นที่
และชุมชน
การวางแผน การ
บริหารบุคลากรที่ดี
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ตารางที่ 16 สรุปความท้าทาย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
สนง.คป.
ความท้าทาย/ความเสี่ยง
นครราชสีมา 1. ถ้าเลือกคดีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทํา
ให้ไม่ทันตามกําหนดเวลาเนื่องจาก
ในกลุ่มผู้ถูกความประพฤติมี
ภูมิลําเนากระจายไปตําบลต่างๆ ซึ่ง
ยากแก่การออกพื้นที่
2. อาสาสมัครคุมประพฤติต้อง
ประสานงานกับพคป.อยู่ตลอด
3. พคป.ต้องรู้วิธีการบริหารจัดการ คน
คดี และเวลา
4. ผู้ถูกคุมฯอยู่ห่างไกล และมีจํานวน
มากเกินไป ทําให้ดูแลไม่ทั่วถึง
มหาสารคาม 1. อสค.กรอกข้อมูลไม่ละเอียด
2. สนง.ดําเนินโครงการทั้งจังหวัด และ
ได้รับความร่วมมือจาก อสค.และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนด้วยดีโดยไม่
มีปัญหาค่าพาหนะในการดําเนินการ
แต่ถ้าปรับจากโครงการเป็นการ
ปฏิบัติงานประจํา อสค.และ
เครือข่ายจะประสบความเดือดร้อน
เพราะต้องทํางานเหมือนเต็มเวลา
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก
3. น้ําท่วม ขณะออกไม่มีผู้ใดอาศัยอยู่
ขณะเยี่ยมเยียน

1.

2.
3.
4.

ข้อเสนอแนะ
ควรจําแนกคดีที่ผู้ถูกคุมฯ เป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่จะกระทําผิดซ้ําหรือเป็นผู้ที่มี
ปัญหาที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ควรคัดแยกคดีในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
กัน และจํานวนไม่มากเกินไป
ควรให้ อ.ส.ค. รับผิดชอบ 20 คดีต่อ
คน เพื่อสามารถดูแลคดีได้ทั่วถึง
อ.ส.ค.ออกสอดส่องอย่างน้อย 2-3
ครั้ง ต่อคดี ใน 3 เดือนแรกเพื่อให้
คําปรึกษาแนะนํา และให้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างน้อย 2 กิจกรรม

1. พคป.หัวหน้าทีมต้องทําหน้าที่ผู้
ฝึกสอนงาน และควบคุมคุณภาพ
งาน
2. กรมควรจัดสรรงบประมาณให้ได้
ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง โดย
อสค.ควรได้รับการชดเชยค่าพาหนะ
ไม่ต่ํากว่าคนละ 2,000 บาทต่อเดือน
3. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน และภาค
ประชาสังคมอื่นๆ ทีม่ ีส่วนร่วม ควร
ได้รับการชดเชยค่าพาหนะเช่นกัน
4. ควรมีค่าอาหารให้แก่อาสาสมัคร
ปัจจุบัน ได้รับจากสนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ตารางที่ 16 สรุปความท้าทาย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.คป.
เชียงราย

1.

2.
3.

4.

ความท้าทาย/ความเสี่ยง
อ.ส.ค. บางคนมีภาระหน้าที่หลาย
ด้าน ไม่สามารถไปสอดส่องผู้ถูกคุมฯ
ได้ตามที่ทีมกําหนด ผู้ร่วมทีมจึงต้อง
ดําเนินการแทน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่ร่วมทีม ยัง
ขาดความมั่นใจในการทํางาน
เนื่องจากสํานักงานเลือกพื้นที่
ดําเนินการเฉพาะอําเภอแม่สายทํา
ให้พคป.ที่อยู่ในทีมบูรณาการมีภาระ
มากกว่า พคป.อื่น
บางพื้นที่มีปริมาณคดีจํานวนมากที่
จะใช้ทดลอง แต่ไม่มี อ.ส.ค. อยู่ใน
พื้นที่

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
ลําปาง

1. อ.ส.ค. เครือข่ายมาไม่สม่ําเสมอ การ 1.
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจึงไม่ต่อเนื่อง
2. สํานวนคดีเก็บไว้ที่หัวหน้าทีม
(พคป.) เอกสารไม่ได้รับการเติมให้
สมบูรณ์
2.
3. สถานะทางสังคมของ อ.ส.ค.และ
เครือข่าย แตกต่างกัน ทั้ง ดร. กํานัน
ศิลปินแห่งชาติ NGO เมื่อร่วมทีม
มักเกิดความเกรงใจกัน

ข้อเสนอแนะ
โครงการทีมงานบูรณาการฯ ส่งผล
ให้งานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ
แบ่งเบาภาระพคป. จึงควรมีแนว
ปฏิบัติ เป็นนโยบายให้ทุกพื้นที่
ดําเนินการ
ควรนําภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมดําเนินการเช่น อปท. อบต.ฯลฯ
การเลือกดําเนินการในพื้นที่ทมี่ ีการ
ผิดเงื่อนไขสูง
สํานักงานควรมีการประชุมชี้แจง
โครงการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
การคัดเลือก อ.ส.ค. จะต้องพิจารณา
คุณสมบัติ เช่น การอุทิศเวลา องค์
ความรู้ เป็นต้น
สํานักงานควรทดลองนําร่องในพื้นที่
ที่ อ.ส.ค. มีศักยภาพ ก่อน
ควรทดลองในคดีสอดส่องก่อน
เพราะเงื่อนไขไม่เข้มงวดเท่าคดีฟื้นฟู
ควรนําคดีฟื้นฟูมาเข้าโครงการ
เพราะการติดตามใกล้ชิดของ อ.ส.ค.
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับ
พฤติกรรม
วิถีทีมบูรณาการเป็นประโยชน์ทําให้
ดูแลผู้ถูกคุมฯ ได้ทั่วถึงเป็นที่
ประจักษ์ จึงเสนอให้ใช้วิธีการนี้กับ
กลุ่มผู้กระทําผิดทุกกลุ่มประเภท
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ตารางที่ 16 สรุปความท้าทาย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.คป.
ลําปาง

พัทลุง

สระบุรี

ความท้าทาย/ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
4. ผถค.บางรายที่เรียนและทํางานใน
3. หากมีนโยบายนํามาปฏิบัติจริง
เมืองไม่สะดวกเข้าร่วมโครงการ
พคป.จะไม่ต้องเสียเวลาจัดการ
5. พื้นที่ในตําบลเล็ก มีผถค. ไม่มากการ
เอกสารในคดี ทําให้สามารถบริหาร
จัดการงานคดีตัวเองได้ดี ไม่มีคดีคั่ง
จัดกิจกรรมต้องใช้งบประมาณเพิ่ม
ค้าง พนักงานคุมประพฤติจะได้
6. มี อ.ส.ค.ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
พัฒนาศักยภาพตนเองสู่การทํางาน
มี อสค.ในพื้นที่น้อย หากอสค.ติด
อย่างมืออาชีพ
ภารกิจจะไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่แทน
4. การจัดกิจกรรมสามารถจัดร่วมกันใน
พื้นที่ที่มีความพร้อมได้
1. ปริมาณคดีมีมากเมื่อเทียบกับ
1. ควรอบรม อสค.เพิ่ม ทั้ง อสค.ใหม่
เจ้าหน้าที่และ อสค.ที่ปฏิบัติงาน
และ อสค.เดิม
2. อสค.มีบทบาทในการปฏิบัติงาน
2. หากกรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
หลายหน้าที่
ประชาชนอย่างจริงจังควรมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการสนับสุนโครงการนี้
3. อสค.บางส่วนขาดขวัญกําลังใจ
และมีการจัดสรรงบประมาณให้ตาม
เพราะการทํางานมีค่าใช้จ่ายขณะที่
ความเหมาะสม
มีค่าครองชีพสูง
4. มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายมากไป
1. การให้ อ.ส.ค.ออกสอดส่อง
1. ควรอบรมอ.ส.ค.เพิ่ม และจัดสัมมนา
ผู้กระทําผิดจํานวนมาก อาจส่งผล
อ.ส.ค.ที่ไม่เข้าร่วมโครงการกับที่เข้า
กระทบต่องบประมาณค่าพาหนะ
ร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2. การนัดให้ผู้ถูกคุมฯเข้าร่วม
และพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งขึ้น
โครงการถี่เกินไป โดยไม่ตรงตาม 2. เพิ่มทักษะการทํางานตามโครงการนี้
ให้พคป.ทุกคนเห็นถึงข้อดีในการ
เงื่อนไขศาล หรือแผนการฟื้นฟูฯ
สร้างทีมบูรณาการ ประโยชน์ที่จะ
ทําให้ผู้ถูกคุมฯบางรายไม่ให้ความ
ได้รับ และแนวคิดที่ต่อยอดในการ
ร่วมมือ
ทํางาน
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ตารางที่ 16 สรุปความท้าทาย ความเสี่ยง และข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการทีมบูรณาการเพื่อ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ต่อ)
สนง.คป.
3.

4.
พระโขนง

1.

2.

มีนบุรี

1.

2.

3.

ความท้าทาย/ความเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
ดําเนินการเฉพาะพคป.งาน
3. ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน
สอดส่อง/ฟื้นฟูฯ ทั้งที่งานสืบเสาะ/
ของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับนโยบาย
ตรวจพิสูจน์ น่าจะมีส่วนร่วมในการ
หัวหน้างานถึงผู้ปฎิบัติว่าไม่ใช่เป็น
การเพิ่มภาระ ซึ่งหากผู้ปฎิบัติเข้าใจ
มอบหมายงานให้ทีม อ.ส.ค.ได้ แต่ไม่
จะทําให้บริหารจัดการคดีได้ง่ายขึ้น
ดําเนินการ
อ.ส.ค.ที่มีความพร้อมไม่มาก แต่ละ
พื้นที่ อสค.มีศกั ยภาพแตกต่างกัน
ขาดการเสริมขวัญกําลังใจให้อสค.
1. ควรเพิ่มค่าตอบแทน หรือมอบ
เข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
รางวัลเชิดชูเกียรติ สําหรับอสค.เพื่อ
สม่ําเสมอ
เป็นขวัญและกําลังใจแก่อสค.
การขาดความรู้ ความเข้าใจต่อการ 2. พัฒนาศักยภาพของพคป.และอสค.
พัฒนางานของพนักงานคุมประพฤติ
เสริมสร้างองค์ความรู้ในงานคุม
ประพฤติก่อนเข้าร่วมทีม
3. ทีมต้องทํางานไปในทิศทางเดียวกัน
มีการประชุมเตรียมความพร้อม
แก้ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นประจํา
มีการปรับเปลี่ยนพนักงานคุม
1. ต้องมีการวางแผนคน และแผนงานที่
ประพฤติในโครงการ ทําให้การ
ดีก่อนเริ่มโครงการ
บริหารโครงการมีจุดอ่อน ไม่ต่อเนื่อง 2. ต้องมีการชี้แจง บทบาท หน้าที่ของ
อสค.แต่ละส่วน แต่ละบทบาทให้
อสค.เกิดความสับสน กังวล
ชัดเจน ว่าการทํางานลักษณะทีม
อสค.ขาดความสามัคคี โดยนํา
บูรณาการ ขึ้นอยู่กับพนักงานคุม
ตําแหน่งการเป็นประธานเขต มาใช้
ประพฤติหัวหน้าทีมและอาสาสมัคร
ในการทํางานคดีและกิจกรรมเชิง
ในแต่ละทีม แต่ละพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่
เท่านั้น
เกิดภาวะน้ําท่วมใหญ่ในพื้นที่ดําเนิน
โครงการ
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5.2

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะค้นหาและทดลองใช้รูปแบบใหม่ในการดําเนินงานควบคุมและ
สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
และแก้ไ ขปั ญ หาปริ ม าณงานโดยใช้แ นวทางเคลื่ อนสู่ ทิศ ทางยุ ติธ รรมชุม ชน อย่ างไรก็ ต าม การ
ดําเนินงานคุมประพฤติ เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ เทคนิค ทักษะการทํางานแบบสหวิชาการ มี
กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับการดําเนินงานและผลการดําเนินงานเป็นผลกระทบต่อความมั่นคง
ปลอดภั ย ของชุ ม ชน ดั ง นั้ น สมาชิ ก ในชุ ม ชนที่ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มทํ า งานเป็ น ที ม บู ร ณาการใน
ระบบงานคุ ม ประพฤติ จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานคุ ม
ประพฤติ นอกจากนั้น “การมี ส่ว นร่วม” ที่ ประสงค์ ใ นที่ นี้ คื อ การมี ส่ ว นร่วมในทุ กขั้น ตอนของ
กระบวนงานควบคุมสอดส่อง ทั้งในด้านการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมตรวจสอบ
ประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่ความรู้ความสามารถของอาสาสมัครคุมประพฤติจะ
กระทําได้ภายใต้แนวทางที่สํานักงานคุมประพฤติกําหนด ดังนั้น การออกแบบการวิจัยจึงมุ่งไปที่
สมาชิกชุมชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติก่อน และกําหนดวิธีการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ระยะที่ 2 การนํา หลักการ
แนวคิด เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนสู่การปฏิบัติในรูปแบบของโครงการ
ทดลอง ซึ่งเป็นระยะเตรียมการ เช่นการสอบถามความสมัครใจของสํานักงานคุมประพฤตินําร่อง ความ
สมัครใจของอาสาสมัครคุมประพฤติ การจัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงานคุมประพฤติ และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ การจัดทําแนวทาง คู่มือดําเนินโครงการทดลองของสํานักงานคุมประพฤตินํา
ร่อง การศึกษาพื้นที่ และคดีในพื้นที่ดําเนินการ ระยะที่ 3 การดําเนินโครงการทดลองรูปแบบใหม่ใน
การแก้ไขฟื้ นฟูผู้ กระทํ าผิดในชุ ม ชน และระยะที่ 4 การถอดบทเรีย นและสรุป ผลการวิจั ย ซึ่งได้
ดําเนินการมาเป็นลําดับ และในการอภิปรายผลการวิจัย เพื่อตอบปัญหาการวิจัย และสรุปการพิสูจน์
สมมุติฐาน มีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
5.2.1 การนํารูปแบบทีมบูรณาการชุมชนมาใช้ในระบบงานคุมประพฤติ
ในกระแสโลกานุวัตร ที่ประชากรโลกอยู่ในสภาวะเชื่อมต่อทั้งกระบวนการทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี สั ง คมวั ฒ นธรรม และการเมื อ ง ร่ ว มกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยพั ฒ นาการของ
ระบบสื่อสารไร้พรมแดน กระแสวิวัฒน์ทางสังคมรวมถึงของทฤษฎีทางอาชญาวิทยา และการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดได้หวนกลับคืนสู่ประชาชน และชุมชนอีกครั้งหนึ่งในนามของยุติธรรมทางเลือก หรือ
ยุติธรรมชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรับผิดชอบ และมีอํานาจในการพัฒนาชุมชนเอง ซึ่ง สมาคม
คุมประพฤติและพักการลงโทษสหรัฐอเมริกา (American Probation and Parole AssociationAPPA, 2009) ให้ความหมายว่า ยุติธรรมชุมชน คือยุทธวิธีในการลดและป้องกันอาชญากรรม ด้วย
การสร้าง หรือพัฒนาการทํางานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนภายในชุมชน โดยดําเนินกิจกรรมเชิงรุกใน
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การลงมือแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรม ควบคุม ลด และเยียวยา ความเสียหายที่
เกิดจากอาชญากรรม ให้เกิดความเข้มแข็ง ปลอดภัย ในชุมชน และมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุก
คนในชุมชน โดยยุทธวิธียุติธรรมชุมชนครอบคลุมถึงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ และเยาวชน ด้วย
ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่
ฉบับ พ.ศ.2540 จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จะเห็นว่ามีบทบัญญัติหลายข้อที่วางหลักการพื้นฐาน
ให้ ชุ ม ชน ประชาชน มี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ มากขึ้ น และสร้ า งกลไกเพื่ อ ให้
กระบวนการบริหารราชการมีความโปร่งใส ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ชุมชน และท้องถิ่น ร่วม
ทั้ ง การดํ า เนิ น งานในส่ ว นของกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา นอกจากนั้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกิจการภาครัฐ ยังสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ โดยเฉพาะหลักการมีส่วนร่วม
หลักความโปร่งใส และหลักความรับผิดชอบซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนโดยกําหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกระทรวง คือ ยุทธศาสตร์ “ยุติธรรมถ้วนหน้า
ประชามีส่วนร่วม”(Justice for All,All for Justice) อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล
ตํารวจเอกประชา พรหมนอก ได้มอบนโยบายแก่กรมคุมประพฤติเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2555 สรุปได้
ว่า กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านการ
แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดซึ่งเป็น“วาระแห่งชาติ” จึงขอให้ดําเนินการคุมประพฤติ และบังคับ
บําบัด แสวงหาข้อเท็จจริง มีการติดตาม ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้กระทําผิด ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม และนําระบบคุ มประพฤติม าใช้แ ก้ปัญหาผู้ต้องขั งที่ล้นคุ กด้วยโดยให้ทํ างานเชิงรุกตาม
นโยบายหลัก ๆ 5 ด้านคือ
1. เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินงานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดในระบบบังคับ
บําบัด
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและความเข้มแข็งของชุมชน
โดยเฉพาะโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
3. การทํ า ให้ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด กลั บ ตนเป็ น คนดี แ ละมี วิ ถี ชี วิ ต เป็ น ปกติ สุ ข ให้ พั ฒ นา
ระบบงาน และพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทําผิดให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและดําเนิน
ชีวิตที่เป็นสุขต่อไป
4. การนําระบบคุมประพฤติมาใช้แก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก
5. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ในขณะที่กระแสความเคลื่อนไหวของโลก และงานคุมประพฤติสากล ตลอดจนนโยบาย
ภายในประเทศแห่ งรัฐ และกระทรวงยุติธรรม เปิดรับแนวทางการมีส่วนร่วมของชุ มชน กรมคุม
ประพฤติยังคงต้องรับภาระหนักอย่างต่อเนื่องจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นหลายด้าน จากการรับผิดชอบ
เฉพาะจําเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ตามคําสั่งศาลตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 มาเป็นการรับผิดชอบดูแลแก้ไขผู้กระทําผิดในชุมชนในทุกช่วงวัย และทุกประเภท รวมถึงผู้เสพ ผู้
ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แล้ว ยังมีภารกิจในการ
สงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังปล่อยตามมติของคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544 :ซึ่งจํานวนผู้กระทําผิดที่เข้า
สู่ระบบการคุมประพฤติในทุกภารกิจต่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่สอดคล้องกับอัตรากําลังที่ถูก
จํ า กั ด ด้ ว ยนโยบายปรั บ ลดขนาดกํ า ลั ง คนภาครั ฐ ตามแผนแม่ บ ทการปฏิ รู ป ระบบราชการ ซึ่ ง
สภาพการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคดีของสํานักงานคุมประพฤติที่ต้องดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด ทําให้ต้องมีการลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็น เลยไปถึงการลดขั้นตอนเชิงคุณภาพ
บางขั้นตอนลง และเพิ่มวิธีการให้บริการเป็นกลุ่ม ลดการปฏิบัติกับผู้กระทําผิดเป็นรายบุคคล เพื่อ
ประหยัดเวลา ในการพลักดันงานออกจากระบบให้ได้ตามที่กําหนด อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ก็ยังเกิด
ปัญหาสํานวนคดีคั่งค้าง ปัญหาสํานวนคดีสูญหาย และผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวที่อาจ
ตามมาในภายหลัง คือ ปัญหาการกระทําผิดซ้ํา ค
นอกจากนั้น ในด้านบุคลากรของกรมคุมประพฤติ พนักงานคุมประพฤติผู้พยายามรักษา
ขั้นตอนตามมาตรฐานของงานคุมประพฤติจะตกอยู่ในภาวะเครียด ขาดขวัญกําลังใจ ในขณะที่มี
พนักงานคุมประพฤติบางส่วนพึงพอใจกับการลดขั้นตอนทั้งหลายที่ลดภาระการทํางาน จนกระทั่ง
กลายเป็นความเคยชินที่จะละเลยมาตรการเพื่อคุณภาพและมีการสั่งสอนสืบต่อมาให้พนักงานคุม
ประพฤติรุ่นหลัง จนกลายเป็นรูปแบบของการปฏิบัติงานประจําคือไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤติหรือไม่ก็
ใช้การปรับลดขั้นตอนเช่นเดียวกัน สถานการณ์ด้านปริมาณและคุณภาพงานเช่นนี้สอดคล้องกับที่
ปรากฏในระบบงานคุมประพฤติในประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Dr. Michael Jacobson ผู้อํานวยการ
สถาบัน Vera Institute of Justice อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย City University of New York และ
John Jay College of Criminal Justice ซึ่งเคยเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ
กล่าวว่า เมื่อพนักงานคุมประพฤติต้องเผชิญกับปริมาณคดี (case load) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ยากที่จะคงคุณภาพงาน จึงทําให้อัตราการกระทําผิดซ้ํา (recidivism rates) เพิ่มขึ้น และส่งผลให้
ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม และงานคุมประพฤติลดลง ใน
เรื่ อ งแนวทางแก้ ไ ขปัญ หานี้ จอห์น เจ ดิลู ลิโ อ จูเ นี ย ร์ จากมหาวิท ยาลัย เพนซิ ล วาเนีย กล่า วว่ า
“ยุติธรรมชุมชน” (community justice) ได้กลับมาเป็นความหวังที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการฟื้นคืนความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมและชุมชน
และมุ่งเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของประชาชนว่าอาชญากรรม ไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องดําเนินการโดยภาครัฐ

178

เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของชุมชนที่ต้องแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสหรัฐอเมริกาว่า แนวคิดยุติธรรมชุมชนเป็นรูปแบบวิธีการเชิงกลยุทธ์ ในการลดและ
ป้องกันอาชญากรรมด้วยการเสริมสร้างการทํางานร่วมกันแบบหุ้นส่วนภายในชุมชน โดยนโยบายของ
รัฐตามแนวความคิดยุติธรรมชุมชนจะเน้นการทํางานในเชิงรุก(proactive) และความสามารถในการ
แก้ปัญหา (problem-solving) โดยมุ่งไปที่การป้องกันอาชญากรรม, ควบคุมอาชญากรรม ลดปัญหา
อาชญากรรม และเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรม (U.S. Department of Justice,
2000) ซึ่ ง แนวทางยุ ติ ธ รรมชุ ม ชนนี้ ถู ก นํ า เสนอสู่ ป ระเทศไทยโดยผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมคุ ม
ประพฤติ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2547-2548 แต่เนื่องจากบุคลากรกรมคุมประพฤติยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและแนวโน้มทิศทางอาชญวิทยาร่วมสมัย ประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น กระแสการเปลี่ยนแปลงของกรมคุมประพฤติจึงหยุดชะงัก ดัง
ปรากฏตามความเห็นของ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ว่า
“คุมประพฤติจะพัฒนาการจากองค์กรคุมประพฤติไปสู่เรื่องของการเป็นองค์กรแก้ไข
ฟื้นฟูฯผู้กระทําผิดในชุมชนได้จริงไหม ต้องเริ่มจากฐานคุมประพฤติไปสู่ความเข้าใจเป็น manager
ของยุติธรรมชุมชน
ตอนนั้นชวนคิดถึงขั้นเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ แต่ถ้าเปลี่ยนชื่อหน่วยมันจะเปลี่ยน
ภารกิจไปด้วยคนรุ่นใหม่ก็จะเข้าใจ ตราบใดที่ใช้คําว่าคุมประพฤตินี้ก็ยังคุมประพฤติอยู่อย่างเดิม ถ้าใช้
คําว่ากรมยุติธรรมชุมชนก็ตรงตัวเลย ยุติธรรมชุมชนมีฐานหนึ่งคือคุมประพฤติ”
โดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจพัฒนาพฤติ
นิสัย อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้ความเห็นว่า
“ในขณะที่เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผมให้ความสนับสนุนเต็มที่และต้องการให้มีการ
ใช้ระบบรูปแบบของทีมบูรณาการไปเลย โดยให้มีเป้าหมาย 80 สํานักงาน แทนที่จะเป็น 8 สํานักงาน
อย่างทุกวันนี้ อยากให้ขึ้นได้มากกว่านี้ เร็วกว่านี้ แต่ก็ยังติดปัญหา เรื่องความพร้อม ความเข้าใจของ
คนคุมประพฤติ สําหรับการเพิ่มปริมาณ อสค. ผมก็มีนโยบาย “1 ตําบล 1 อสค.” ...เหตุผลของการ
ใช้ที ม บู ร ณาการชุม ชนผมเห็น ด้ วยมาตลอดเพราะมั น สอดคล้ องกับ นโยบายทุก ระดับ และก็เป็ น
แนวทางยุติธรรมสากล”
ดังนั้น จากนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารระดับสูง ทีม
บูรณาการ ซึ่งเป็นการทํางานในชุมชนร่วมกันระหว่างพนักงานคุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
จากการศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่สอดคล้องกับเส้นทางสู่ยุติธรรมชุมชน และเป็นแนวทางที่
พิ สู จ น์ ไ ด้ ว่า จะช่ว ยแก้ ไขปั ญ หาของกรมคุ ม ประพฤติ ได้ ม ากกว่ าที่ ผ่ า นๆ มาและยั งสอดคล้อ งกั บ
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นโยบายแห่งรัฐ และนโยบาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ของกระทรวงยุติธรรม และความเคลื่อนไหวของ
กระแสโลกภายใต้บริบทของสังคมไทย
5.2.2 ผลการดําเนินงานการดําเนินโครงการทีมบูรณาการชุมชน
จากการดําเนินโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน ของสํานักงานคุมประพฤตินําร่อง
ใน 4 ภูมิภาค 8 สํานักงานคือ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี สํานักงานคุมประพฤติ
ประจําศาลจังหวัดพระโขนง สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติที่ได้รับการพักโทษ หรือลดวันต้องโทษ จํานวน 2,076 ราย และผู้รับการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ ตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาผู้ติดยาเสพติดฯ จํานวน 869 ผู้รับการติดตามสงเคราะห์หลัง
ปล่อย จํานวน 50 คน รวมมีผู้กระทําผิดในโครงการทดลอง ทั้งสิ้น 2,995 ราย พบว่า สํานักงานคุม
ประพฤติเริ่มโครงการทดลองในช่วงเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 แต่มีการประเมินผล
ร่วมกันในเดือน มิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม หลังจากจบโครงการทดลองแล้วทุกสํานักงานยังคง
ดําเนินงานในรูปแบบทีมบูรณาการชุมชนต่อไป และบางสํานักงานได้ขยายการใช้ทีมบูรณาการชุมชน
ในเขตพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่เดิม ผลการดําเนินงานตามโครงการทดลอง จําแนกได้เป็น 2 ลักษณะ
คือ ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ และผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ สรุปได้ดังนี้
1. ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ
ผลงานเชิงปริมาณ คือ จํานวนผู้กระทําผิดในโครงการทดลองที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อ
การคุมความประพฤติ หรือตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พบว่า
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ร้อยละ 91.74 ผู้ผิดเงื่อนไขร้อยละ
8.26 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม พบว่าผู้กระทําผิดในโครงการทั้ง 298 คน ยังปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและไม่ได้ถูกจับดําเนินคดีใหม่ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ที่อําเภอแม่สาย มี
ผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ร้อยละ 85 ผู้ผิดเงื่อนไขร้อยละ 5 แต่ที่อําเภอเทิง มีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขมีร้อยละ
72.5 ผิดเงื่อนไขร้อยละ 27.5 โดยมีอัตราการผิดเงื่อนไขมากกว่าของอําเภอแม่สาย ทั้งนี้ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาการคมนาคมไม่สะดวก และประชากรเป็นกลุ่มชนเผ่ามีปัญหา
การสื่อสาร ซึ่งพนักงานคุมประพฤติแจ้งว่าอัตราการผิดเงื่อนไขลดลงจากเดิมเพราะสมาชิกทีมบูรณา
การในพื้นที่ช่วยได้มาก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง มีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ร้อยละ 94.23 มีผู้
ผิดเงื่อนไขร้อยละ 5.77 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง มีผู้ผิดเงื่อนไขร้อยละ 13.83 สํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดสระบุรี ทีมช่วยสะสางคดีเดิมที่คั่งค้างได้ 106 คดีใน 1 สัปดาห์ การนําโครงการนี้
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายทําให้สถิติคดีผิดเงื่อนไขลดลง โดยมีผู้ผิดเงื่อนไขร้อยละ 10 สํานักงานคุม
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ประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง มีผู้ถูกคุมฯปฏิบัติตามเงื่อนไข ร้อยละ 89.8 มีผู้ผิดเงื่อนไขร้อย
ละ 9.22 ผู้ฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯร้อยละ 40 อยู่ระหว่างการฟื้นฟูฯ และยังปฏิบัติตามคําวินิจฉัยร้อย
ละ 18 ผิด เงื่อ นไขร้ อยละ 40 ตรวจสอบพบว่ามี ค ดีอื่น ก่อ นเข้ าสู่ ร ะบบร้อ ยละ 2 สํ านักงานคุ ม
ประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรีปรากฏว่าทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ
ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมใหญ่ จึงไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ แต่ได้มีการปรับแผนโดย
นําทีมบูรณาการชุมชนไปใช้ในภารกิจการติดตามสงเคราะห์หลังปล่อย มีผู้พ้นโทษเข้าร่วมโครงการ
ครั้งแรกที่ศูนย์ประสานงานคุมประพฤติคลองสามวาตามเป้าหมายประมาณ 50 คน ในภาพรวมของ
สํานักงานทดลองมีผู้กระทําผิดที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ หรือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ 85.49 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ว่าผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ หรือคํา
วินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
2. ผลการดํ า เนิ น งานเชิ ง คุ ณ ภาพ สามารถประมวลได้ จ ากประสบการณ์ แ ละ
มุมมองของพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ ดังนี้
ด้านการบริหารจัดการ
การดํา เนิ น งานที ม บู ร ณาการช่ ว ยด้ า นการบริ ห ารจัด การงานคดี โดยที ม บู ร ณาการ
จังหวัดลําปางกล่าวว่า
“ทีมบูรณาการ ทําให้ทุกคดีมีการเคลื่อนไหวเพราะทุกทีมจะประชุม case conference
ทุกเดือน และประชุมร่วมกับสํานักงาน ทุก 3 เดือน ทําให้ พคป.ไม่ลืมคดีที่รอ เตือน ตาม อ.ส.ค.จะ
ช่วยรวบรวมหลักฐาน และเขียนรายงานบางประเภท จึงป้องกันปัญหาคดีค้างได้ทางหนึ่ง”
ที ม บู ร ณาการจั ง หวั ด สระบุ รี เป็ น ตั ว อย่ า งในการแก้ ไ ขปั ญ หาคดี ที่ ค้ า งการติ ด ตาม
สอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติก่อนการเสนอรายงานต่อศาล ทั้งรายที่พ้นระยะเวลาการคุมประพฤติ
ไปแล้วแต่ยังไม่ออกรายงาน และรายที่ยังอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ จํานวน 100 กว่าคดีได้แล้วเสร็จ
สิ้นจนสามารถเสนอรายงานได้ทั้งหมดภายในเวลาเพียง 1 สัปดาห์ นอกจากนั้น ยังมีบทเรียนจากบาง
สํานักงานว่า
“เดิม อ.ส.ค.ไม่ค่อยเข้ามาสํานักงาน จะมาก็แค่ส่งคดีหรือมาทํางานเล็กน้อย หลังจาก
การมีโครงการนี้ อ.ส.ค.หลายคนมาบ่อย ช่วยงานได้มาก เกิดการเรียนรู้ระหว่าง อ.ส.ค.กับพคป. อสค.
เรียนรู้การปฏิบัติงานคุมประพฤติมากขึ้น พคป.เองก็ได้เรียนรู้และฝึกการเป็นวิทยากรจาก อ.ส.ค.”
การนําอาสาสมัครคุมประพฤติมาร่วมทีมบูรณาการ เป็นการเพิ่มอัตรากําลังรูปแบบหนึ่ง
ในระบบงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีความสามารถ (ผู้อํานวยการโรงเรียน) ได้
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่อาสาสมัครในพื้นที่ต่อไป
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“ขณะเริ่มโครงการมี อสค.ในพื้นที่ผ่านการอบรม 5 คน แต่มีคนในทีมมากมายก็ใช้
วิธีการพี่สอนน้อง มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้กัน ตามที่ได้รับจากการอบรมของสนง.คุมประพฤติ
ให้แก่อสค.และเครือข่ายที่ไม่ได้รับการอบรมโดยตรงจากสํานักงานฯ”
“ด้วยความที่เราเป็นคนท้องถิ่น ทําให้เกิดความอบอุ่นระหว่างผู้ถูกคุมฯและอสค.มีอะไร
ก็พูดความจริง ที่สําคัญหากไปรายงานตัวที่สํานักงานฯจะเดินทางไกลมาก แต่มาที่ศูนย์ อ.งาว จะ
สะดวก ผู้ถูกคุมฯมามาก พบปะพูดคุยบ่อย เราสามารถช่วยเหลือเขาได้ หากมีการขยายทุกเขตพื้นที่
ในประเทศไทย ก็สามารถทําให้คืนคนดีสู่สังคมได้มาก”
ด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
ที ม บู ร ณาการส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนหลายประการ จาก
ประสบการณ์ของสมาชิกทีมบูรณาการจังหวัดนครราชสีมาพบว่า
พนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า ทีมบูรณาการสามารถใช้ดูแลผู้กระทํา
ผิดในชุมชนได้ทุกช่วงวัย และทุกประเภทคดี และยังเข้าถึงครอบครัวของผู้กระทําผิดได้ง่าย สม่ําเสมอ
และทั้งยังทําให้ผู้ถูกคุมความประพฤติใช้พลังกลุ่มที่ดีในการช่วยเหลือ สมาชิกในกลุ่ม เช่น
“ทีม อ.อนงค์เกิดผลที่ไม่คาดคิด คือ วันหนึ่งมีผู้ถูกคุมฯ คนหนึ่งย้ายไปต่างจังหวัด จึงไม่
สามารถมารายงานตัวตามกําหนดได้ อีก 19 คนที่เหลือโทรตาม จึงทราบว่าไม่มาเพราะไม่มีค่ารถ ทั้ง
กลุ่มจึงตกลงรวบรวมเงินให้.....ครั้งหนึ่งก็มีการรวบรวมเป็นค่านมบุตรให้....อีกครั้งแม่ของผู้ถูกคุมคุมฯ
เสียชีวิต ทั้งกลุ่มผู้ถูกคุมฯ ได้โทรตามสมาชิกคนอื่นและรวมตัวกันไปช่วยงานฯ”
ที ม จั ง หวั ด มหาสารคาม พบว่ า นอกจากผู้ ก ระทํ า ผิ ด ไม่ ผิ ด เงื่ อ นไขแล้ ว พวกเขายั ง
ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ มีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมกิจกรรมกับสํานักงาน กล่าวว่าพวกเขาพบแนวทางและมีกําลังใจแก้ไขปัญหาครอบครัวมากขึ้น
ส่ ว นหนึ่ ง เพราะการดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า จากอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ นที ม บู ร ณาการ โดย
อาสาสมัครคุมประพฤติกล่าวว่า
“ผมอาชี พ ทํ า นา เหมื อ นๆกั บ ครอบครั ว ผู้ ถู ก คุ ม ฯ ส่ ว นใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด
ความคุ้นเคยกับผู้ถูกคุมฯ และครอบครัว ซึ่งช่วยในการดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมฯมาก”
ในด้านการป้องกัน และตัดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ทีมจังหวัดลําปาง กล่าวว่า
“อําเภองาวเป็นพื้นที่เสี่ยงมากในคดียาเสพติดแต่เมื่อมีโครงการนี้เราสามารถบล็อกผู้ถูก
คุมฯ ไม่ให้เข้ามามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นในเขตตัวอําเภออื่นๆ เราจัดกิจกรรมที่งาวหมด เราไม่ได้ให้เข้า
มาในอําเภอเมือง แต่คดีฟื้นฟูฯยังไม่ได้ทําในอําเภองาวหากทําก็สามารถบล๊อคได้มากขึ้น”
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ในระยะแรกของการดํ า เนิ น งานที ม บู ร ณาการ การออกเยี่ ย มบ้ า นก็ มี ปั ญ หา เช่ น
อาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า
“เยี่ยมบ้าน ดูทุกข์สุข ด้วยความเป็นมิตร แรกๆ เขาปฏิเสธไม่ยินดี โกรธเรา รู้สึกว่าเรา
ไปจับผิดเขา หลังๆ เขายินดี กลายเป็นมิตรกัน เราก็พยายามเข้าใกล้ๆ ไว้ ก็จะได้รู้จักเขามากขึ้น รู้ว่า
ทําไมไปทําผิด แต่การให้เปลี่ยนนิสัยทันทีเป็นเรื่องยาก”
อาสาสมัครในทีม ได้ช่วยคิด ดําเนินการ กิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ เช่น กิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัดที่จังหวัดพัทลุง กิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ของทีมสระบุรี
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็จัดกิจกรรมที่มัสยิด เป็นต้น
ด้านความพึงพอใจ
สํานักงานคุมประพฤติทั้ง 8 สํานักงานที่ดําเนินโครงการทีมบูรณายังคงดําเนินการใน
รูปแบบทีมบูรณาการต่อไปหลังจากประเมินผลโครงการวิจัยแล้ว แม้พนักงานคุมประพฤติจะรู้สึกว่า
“ครั้งแรกทีท่ ํามันเกิดความวุ่นวายมากจนต้องท้อ.....แต่หลังจากนั้นพบว่าทีมบูรณาการ
ช่วยลดภาระ พคป. เช่น การรับรายงานตัว การติดตามสอดส่อง สงเคราะห์ ได้มาก และเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถกู คุมความประพฤติ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเกิดการเรียนรู้”
“เมื่อนําไปใช้จริง ในทีส่ ุดพบว่านี่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นการลดภาระงานโดยความร่วมมือ
ของ อสค. ซึ่งจริงๆ แล้วคือผู้ที่รู้จักชุมชนดีกว่า เจ้าหน้าที่หลายคนรอว่าเมื่อไหร่จะนํามาใช้ในเขตพื้นที่
ที่ตนรับผิดชอบได้”
“เมื่อก่อนทํางานคนเดียวต้องไปรับรายงานตัว หรือติดตามผู้ถูกคุมฯที่อําเภองาว อยู่ห่าง
จากสํานักงานฯ 90 กม.ผมต้องตื่นประมาณตี 5 ต้องใช้เวลามาก ตั้งแต่มีโครงการนี้มาก็มีอะไรดีๆขึ้น”
จากประสบการณ์ มุมมองของอาสาสมัครคุมประพฤติ พบว่าอาสาสมัครคุมประพฤติที่
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการทํางานแบบทีมบูรณาการเนื่องจากเหตุต่างๆ เช่น
“ทีม บู ร ณาการทํา ให้อสค.มี ส่ วนร่ ว มดู แ ลผู้ถูกคุ ม ฯ ตั้ งแต่ผู้ ถูกคุ ม ฯเริ่ม เข้าสู่ การคุ ม
ประพฤติจนพ้นจากการคุมประพฤติ ช่วยให้ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องของผู้ถูกคุมฯ ว่าเป็น
อย่างไร เห็นภาพผลการทํางานของเราอย่างชัดเจน ได้ช่วยเต็มที่ ครอบครัวเขาก็คุยกัน ช่วยกันดูแล”
“อยากใช้เวลาที่มีทําประโยชน์ จะทําด้านฝึกอาชีพ พอคุมประพฤติมีโครงการนี้ก็ตรงใจ
ใช้เงินเกษียณก่อนกําหนดมาปรับปรุงบ้านเป็นศูนย์ประสานงาน อสค.ก็ได้รับความช่วยเหลือจากอสค.
ด้วยกัน จากท่านประธานอสค.แก่งคอย ช่วยแนะนําการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประสานงาน ใช้เป็น
สถานที่รับรายงานตัว จัดกิจกรรม และเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ก็ดึงพวกลูกศิษย์มาช่วยงาน ถ้าผู้ถูกคุมฯ ไม่
มาก็ไ ปตามที่ บ้าน หาบ้ านไม่ เจอก็ ไปที่ อํ าเภอ ประสานงานฝ่ า ยปกครอง ตามจนเจอ บางรายมี
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หมายจับ ก็พาไปพบศาลไปรับรองว่าจะดูแลใกล้ชิด ศาลก็เข้าใจให้คุมประพฤติต่อ เป็นผลดีกับผู้ถูก
คุมฯ เราก็จะดูแลเขาให้ใกล้ชิดไม่ให้ทําผิดอีก ที่ผ่านมาพคป.มีคดีเยอะดูไม่ทั่วถึง ตอนนี้ เราก็ม า
ช่วยกันเพราะเป็นลูกหลาน เป็นลูกศิษย์เราทั้งนั้น”
“ภูมิใจในการทําหน้าที่ อสค. คิดว่าเป็นการใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีคุณค่า เพราะงานคุม
ประพฤติเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคม แต่มักถูกลืม”
“คิดว่าการทํางานแบบทีมเป็นวิธีการทํางานที่ดี มีความพึงพอใจ เพราะได้รับความ
เคารพนับถือ และดีใจที่มีส่วนช่วยคืนคนดีสู่สังคม”
“มีการหารือทีม ได้ข้อสรุปว่าเรามาร่วมโครงการด้วยใจ เพราะอยากเห็นความผิดพลาด
ของเยาวชนในอําเภอได้รับการแก้ไข”
“พอใจโครงการนี้ ช่วยกันทํางานหลายคน อยู่หมู่บ้าน เขาก็รู้ว่าเราทํางานช่วยป้องกัน
ชุมชน เดินไปไหน เขาเรียกแม่ ผู้ถูกคุมฯ เรียกแม่ เชื่อฟังเรา ปรึกษาเรา ก็ภูมิใจ เขาเป็นคนดีก็ชื่นใจ”
“พอใจในการทํางานในรูปแบบทีมบูรณาการ เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ”
“อาสาสมัครในทีมมีความภูมิใจ และทําให้มีอาสาสมัครคนอื่นๆตั้งใจขอเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งของทีมบูรณาการชุมชนเพิ่มขึ้น”
การดําเนินการต่อไปของสํานักงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติในโครงการนําร่องทุกแห่ง ยังคงดําเนินการทีมงานบูรณาการ และ
บางสํานักงานที่ขยายพื้นที่ดําเนินการ เช่น สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
“มีการขยายพื้นที่ดําเนินการไปที่อําเภอครบุรีแล้ว โดยต้องการขยายให้ครอบคลุมทุก
อําเภอ” เช่นเดียวกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
“มีการขยายการดําเนินงานไปในพื้นที่อื่น แต่ไม่เต็มรูปแบบ เช่น อําเภอแม่สวย ดอยวา
วี บ้านดอยช้าง (คนเผ่า) ซึ่งเดิมมีปัญหาไม่มารายงานตัวเนื่องจากอยู่ไกล ขาดการทํางานบริการสังคม
และภาษาอาข่าซึ่งเข้าใจยาก ทีมอาสาสมัครในพื้นที่จึงมาช่วยได้มาก อยากให้ขยายโครงการไปใช้กับ
พื้นที่อื่น โดยเฉพาะที่ห่างไกล เพราะอสค.สามารถเข้าถึงผู้ถูกคุมฯ และแก้ไขได้ดีกว่า”
“ปัจจุบันถึงแม้โครงการวิจัยนี้จะเสร็จแล้ว แต่สํานักงานฯก็ยังคงรูปแบบการทํางานแบบ
นี้ต่อไป เพราะเป็นวิธีการที่สามารถเข้าถึงผู้ถูกคุมฯและผู้ฟื้นฟูได้มากขึ้น”
อย่างไรก็ตามทุกสํานักงานมีข้อกังวลใจเช่นเดียวกันเกี่ยวกับข้อจํากัดด้านจํานวนอสค.
และเครือข่ายที่มีคุณภาพ
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5.2.3 โครงการทีมบูรณาการกับบริบทของพื้นที่ดําเนินการ
แม้จะมีหลักการในการดําเนินการร่วมกัน และมีการกําหนดกรอบ รูปแบบ แนวทางการ
ดําเนินโครงการทีมบูรณาการร่วมกันของทุกสํานักงานนําร่อง ร่วมถึงมีการจัดทําเค้าโครง แนวทางการ
ดําเนินงาน และคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกัน แต่หลักการหนึ่งของการดําเนินโครงการวิจัยการยืดหยุ่น
การดําเนินงานภายใต้หลักการสําคัญร่วมกันคือการทํางานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครในชุมชน ดังนั้น
จึงมีการเปิดให้สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งสามารถปรับ อัตราส่วนระหว่างพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติในทีมบูรณาการ และปรับวิธีการทํางาน รวมทั้งใช้กิจกรรมการควบคุม
สอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟู การทํางานบริการสังคม การให้การสงเคราะห์ และการกําหนดประเภทคดี
จํานวนผู้กระทําผิด พื้นที่ในการดําเนินโครงการ ได้ตามความพร้อมของสํานักงานและตามบริบทของ
พื้นที่ในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้เพื่อค้นหาวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลดีสําหรับแต่พื้นที่ (what work หรือ best
practice)
ดังนั้น สํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งจะมีอัตราส่วนของจํานวนอาสาสมัครในทีม
บูรณาการต่างกัน และสํานักงานส่วนใหญ่จะนําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยภายใต้
การนําของอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีศักยภาพ บางสํานักงานดําเนินการทุกอําเภอเช่นสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดมหาสารคาม และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง บางสํานักงานดําเนินการใน
บางพื้นที่ บางสํานักงานใช้เฉพาะคดีเข้าใหม่ บางสํานักงานใช้คดีทุกคดีที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน
ของสํานักงาน และเนื่องจากโครงการวิจัยครั้งนี้ มีหลักคิดว่า การทดลองดําเนินการจะปรากฏผลตาม
ธรรมชาติ และตามความเป็นจริงเมื่อ สํานักงานคุมประพฤติทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และแนวคิด วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ดังนั้นสํานักงานที่เข้าร่วมโครงการ
ทดลองจึงมีหลักมาจากความสมัครใจของสํานักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ และใน
การนําหลักการทีมบูรณาการไปปฏิบัติสํานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งได้มีการปรับปรุงวิธีการทํางาน
เป็นระยะโดยการประชุมทีมเพื่อแก้ไขปัญหา และวางแนวทางที่เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ ดังนั้นวิธีการทํางานของทีมในระยะทดลองจะมีการพัฒนาปรับปรุงมาตลอด
และจากผลการทดลองพบว่า
นอกจากที ม บูรณาการจะสามารถใช้ได้กับผู้กระทําผิดในชุม ชนทุกประเภทแล้ว ยัง
สามารถนําไปใช้ในการติดตามสงเคราะห์ผู้กระทําผิดภายหลังปล่อยได้เป็นอย่างดี เช่นในการทดลอง
ดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี จึงช่วยให้การดูแลผู้พ้นโทษ พ้นการ
คุมความประพฤติเป็นรูปธรรมครบวงจร ซึ่งคาดว่าน่าจะช่วยลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา ลดอันตรายที่
จะเกิดต่อชุมชนไปได้ส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากการถอดบทเรียนของผู้ดําเนินการทีมบูรณาการพบ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการดําเนินงานของทีมบูรณาการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการบริหารจัดการ
ในพื้นที่ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงพบว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จที่เป็นปัจจัยหลัก คือ
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นโยบายขององค์กร ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การดําเนินการทุกอย่างมีความเป็นไปได้ในทางปฎิบัติ ซึ่ง
จากสรุปผลการวิจัย และการอภิปรายสามารถตอบคําถามและสมมุติฐานการวิจัยได้ดังนี้
1. ผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองได้รับการสอดส่อง ดูแล แก้ไขอย่างทั่วถึงเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการทํางานในรูปแบบเดิม เนื่องจากพนักงานคุมประพฤติในโครงการ
ทดลองมีทีมผู้ช่วยปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน ที่สามารถสอดส่อง ติดตามผู้กระทําผิดได้ตามแผนการแก้ไข
ฟื้นฟู ต่างจากเดิมที่ผู้ถูกคุมประพฤติจํานวนมากไม่ได้รับการเยี่ยมบ้าน
2. ผู้กระทําผิดในโครงการทดลองปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ หรือ
คําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ คิดเป็นร้อยละ 85.49 2 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจัยที่ว่าผู้กระทําผิดที่เข้าโครงการทดลองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อการคุมความ
ประพฤติ หรือคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. พนักงานคุมประพฤติบริหารจัดการงานคดีได้โดยไม่มีสํานวนคดีค้างดําเนินการ
เนื่องจากทีมบูรณาการมีการประชุมทางคดี (case conference) ทุก 1-3 เดือนต่อครั้ง เพื่อ
ประเมินผล ปรับแผน และดําเนินการแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหา
4. พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน มี
ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนของตนเพิ่มมากขึ้น
พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถบูรณาการทํางานร่วมกันใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนได้ โดยมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดใน
ชุมชน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยสู่ความสําเร็จ ได้แก่
1. นโยบายขององค์กรในการสนับสนุนการดําเนินงานทีมบูรณาการอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
2. การบริหารจัดการทีมงาน ที่มีการวางแผน การมอบหมายงาน รวมทั้งการกํากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. การมีระบบเครือข่ายฐานข้อมูลคดี และข้อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน และมีการเชื่อมโยงในระดับจังหวัด และ
ระดับกรม
4. มี ก ลไกการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล การปฏิ บั ติ ง าน ที่ ถู ก ต้ อ ง ตาม
มาตรฐาน เพื่อการรับรองคุณภาพงาน และเพื่อการพัฒนาวิธีการฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ความเข้าใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ทุกระดับ เกี่ยวกับหลักการ และแนวทาง
ของทีมบูรณาการ และแนวคิดยุติธรรมชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง จริงจัง
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6.

สั ม พั น ธภาพและทั ศ นคติ ที่ ดี ร ะหว่ า งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ อาสาสมั ค รคุ ม
ประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน รวมถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน
7. พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ที่
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้หรือถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานยุติธรรมชุมชน การ
ทํางานเป็นทีม
8. อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ที่มีจิตอาสา มีความตั้งใจมุ่งมั่น
ความเสียสละ ความพร้อม และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มีปริมาณ และมี
การกระจายตัวครอบคลุมทุกพื้นที่
9. สถานะ บทบาทในชุ ม ชน และสมรรถนะของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ และ
เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน ในการเชื่ อ มต่ อ ความร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งานคุ ม
ประพฤติกับ ประชาชน และสถาบันต่างๆ ในชุมชน
10. มีศูนย์ประสานการดําเนินงานในชุมชนที่เป็นสัดส่วน มีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น และ
เป็นสถานที่ที่สะดวก ต่อการเป็นศูนย์กลางในการทํางานเชิงพื้นที่
11. งบประมาณที่เพียงพอต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติ
และทีมบูรณาการ
นอกจากนั้น ทีมบูรณาการชุมชน ยังสามารถตอบสนอง นโยบายของกระทรวงยุติธรรม
ในด้านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดในระบบบังคับบําบัด ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับและความเข้มแข็งของชุมชน
โดยเฉพาะโครงการอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ด้านการทําให้ผู้กระทําผิด
กลับตนเป็นคนดีและมีวิถีชีวิตเป็นปกติสุข ด้านการนําระบบคุมประพฤติมาใช้แก้ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก
โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการจัดอบรมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติใน
โครงการทีมบูรณาการเพิ่มขึ้นอีก 20 สํานักงาน เพื่อให้ดูแลผู้รับการพักการลงโทษ หรือผู้รับการลดวัน
ต้องโทษที่มีเงื่อนไขคุมความประพฤติ ตามนโยบายลดความแออัดในเรือนจํา
5.3

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

รูปแบบทีมบูรณาการชุมชน เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่วิถียุติธรรมชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติสากล ตอบสนองต่อนโยบายแห่งรัฐ และนโยบาย
กระทรวงยุติธรรม และยุทธศาสตร์ของกรมคุมประพฤติ ผลจากการนําทีมบูรณาการไปทดลองใช้ของ
สํานักงานคุมประพฤติ ปรากฏว่าได้ผลที่ดีในด้านการบริหารจัดการคดี ทําให้ผกู้ ระทําผิดได้รับการ
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ดูแลแก้ไขและการสงเคราะห์อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามทีมบูรณาการชุมชนเป็น
เพียงความพยายามในการพัฒนางานคุมประพฤติ และเป็นก้าวแรกของการนําสู่ยุติธรรมชุมชน ซึ่ง
หากได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่
เป็นสมาชิกทีมบูรณาการ จะสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติและยุติธรรมชุมชนสู่
ชุมชนได้แพร่หลายมากขึ้น และยกระดับขึ้นมาเป็นภาคประชาสังคมที่เป็นผู้นําทีมบูรณาการชุมชน
และเป็นผู้แทนของสํานักงานคุมประพฤติที่เป็นแกนนําในการประสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ
ในชุมชน ต่อไป ซึ่งผู้วิจัยมีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน หรือ ทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน ดังนี้
4.1.1 ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่ดําเนินโครงการทีมบูรณาการและสํานักงาน
คุมประพฤติที่ประสงค์จะพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน มีดังนี้
1. สํานักงานคุมประพฤติพึงตระหนักว่าการป้องกันอาชญากรรม
(crime
prevention) เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อที่เราสามารถเชื่อมโยงผู้กระทําผิดเข้ากับชุมชนได้ ในขณะเดียวกัน
อาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สามารถเป็นแกนนําในการเชื่อมโยงงานคุม
ประพฤติเข้ากับชุมชนได้ ยิ่งผู้กระทําผิดรู้สกึ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งได้ผลในเชิง
ป้องกันผู้กระทําผิดจากการกระทําผิดซ้ําได้มากขึ้นเท่านั้น
2. การนําทีมบูรณาการมาใช้ในพื้นที่ต้องเริ่มจาก ความต้องการในการพัฒนางาน
ร่วมกันของสํานักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทํางานแบบทีมบูรณาการ ซึ่งได้จากการนิเทศ อบรม สอนงาน และการศึกษาดูงาน
3. การเตรียมการต้องเริ่มจากการบริหารงานคดีเชิงพื้นที่ คือ การจ่ายคดีตามเขต
พื้นที่ จากนั้นอาจพิจารณาจ่ายคดีตามประเภทของคดีในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม และต้องจัดทํา
แผนที่ชุมชนแสดงการกระจายตัวของผู้กระทําผิด การกระจายตัวของอาสาสมัครคุมประพฤติ และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อการจัดโครงสร้างทีมบูรณาการที่เหมาะสม
4. การนําคดีเข้าสู่ทีมบูรณาการ สามารถใช้คดีที่อยู่ระหว่างดําเนินการ หรือคดีที่ค้าง
ดําเนินการ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสํานักงานคุมประพฤติได้มากกว่าการเริ่มต้นใช้เฉพาะคดีเข้าใหม่ แล้วยัง
ง่ายต่อการบริหารจัดการระบบงานงานคดี
5. การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติ อาจทําได้หลาย
รูปแบบ เช่น การใช้วิธีการบริหารจัดการความรู้ การจัดฝึกสอนงานในสํานักงานคุมประพฤติเป็น
รายบุคคล หรือเป็นกลุ่มย่อย การศึกษาดูงานในสํานักงานคุมประพฤตินําร่อง เป็นต้น
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6. พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีม ต้องเป็นบุคคลที่สามารถ
ทํางานร่วมกับอาสาสมัคร และชุมชนได้ดี โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่กรมคุม
ประพฤติกําหนดให้เป็นคุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ
7. พนักงานคุมประพฤติพึงตระหนักว่า แม้ตามหลักการ ทีมบูรณาการจะช่วยลด
ภาระงานของพนักงานคุมประพฤติได้ แต่พนักงานคุมประพฤติยังคงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพงาน
ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติต้องมีความรับผิดชอบเข้มข้นมากขึ้น โดยต้องเพิ่มบทบาทเป็นผู้สอนงาน
ผู้ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และผู้รับรองคุณภาพงาน และต้องดูแลความเคลื่อนไหวของคดีอย่าง
ใกล้ชิด ด้วยวิธีการประชุมคดี (case conference) อย่างสม่ําเสมอ
4.1.2 ข้อเสนอแนะสําหรับกรมคุมประพฤติ
เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการทดลองใช้ทีมบูรณาการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําผิดในชุมชน และความประสงค์ของสํานักงานคุมประพฤตินําร่องที่จะดําเนินการทีมบูรณา
การต่อไปในลักษณะงานประจําหลังจากเสร็จสิ้นโครงการศึกษาครั้งนี้แล้ว กรมคุมประพฤติอาจให้
ความสนับสนุนในการพัฒนาระบบงานควบคุมสอดส่องโดยการนําทีมบูรณาการมาใช้ในการบริหาร
และปฏิบัติงานได้ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะสั้น และระยะยาว ดังนี้
การดําเนินการสนับสนุนระยะที่ 1 (พ.ศ.2556)
1. สนับสนุนให้สํานักงานคุมประพฤตินําร่องในการศึกษาครั้งนี้ สามารถดําเนินงาน
ทีมบูรณาการต่อไปได้ในลักษณะงานประจํา เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการทํางานที่ต่อเนื่อง
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีนัยสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของทีมบูรณาการชุมชน
2. สนับสนุนให้สํานักงานคุมประพฤตินําร่องสามารถขยายพื้นที่การดําเนินงานของ
ทีมบูรณาการให้ครอบคลุมพืน้ ที่ทั้งจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของงาน
การสนับสนุนตามข้อ 1 – 2 ทําได้โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติที่เข้าร่วมทํางานกับสํานักงานคุมประพฤติตามความเป็นจริง และพิจารณาให้มี
การจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อ
รองรับการทํางานแบบทีมบูรณาการเพิ่มตามความต้องการของสํานักงาน
ทั้งนี้กรมคุมประพฤติ
สามารถพิจารณาจัดทําหลักสูตรเร่งรัด หรือ หลักสูตรเฉพาะสําหรับอาสาสมัครคุมประพฤติผมู้ ี
คุณสมบัติพิเศษ โดยการดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 เป็นสิ่งที่กรมคุมประพฤติสามารถสนับสนุนการ
ดําเนินงานได้ทันที เพราะสํานักงานคุมประพฤติดังกล่าวมีประสบการณ์ และมีความพร้อมอยู่แล้ว
3. พิจารณาให้สํานักงานคุมประพฤติทุกสํานักงานนํารูปแบบทีมบูรณาการไปใช้กับ
คดีที่ผู้รับบริการเป็นเด็กและเยาวชน เนื่องจาก สํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศส่วนใหญ่มีพนักงาน
คุมประพฤติที่รับผิดชอบคดีเด็กและเยาวชนเพียงคนเดียว และในบางสํานักงาน พนักงานคุมประพฤติ
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ที่รับผิดชอบคดีเด็กและเยาวชนต้องรับผิดชอบภารกิจอื่นด้วย ในขณะที่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติเป็นกลุ่มผู้รับบริการที่ต้องการดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การใช้ทีมบูรณาการจะช่วยให้
สามารถเข้าถึงเยาวชนและครอบครัวได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลแก้ไขฟื้นฟูเยาวชนได้อย่างดี
4. พิจารณาให้สํานักงานคุมประพฤติทั่วประเทศที่มีความพร้อม
นํารูปแบบทีม
บูรณาการมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาคดีคั่งค้าง หรือป้องกันปัญหาคดีค้างการเขียนรายงาน เพื่อให้ผู้กระทํา
ผิดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการติดตามสงเคราะห์ได้มากขึ้น และ
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขผู้กระทําผิด และให้มีการทํางานบริการสังคมเชิงพื้นที่ อันเป็น
การชดเชยความเสียหายให้กบั ชุมชน และสร้างความผูกพันให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและชุมชน
การสนับสนุนตามข้อ 3–4 สามารถทําได้โดยการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ
ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติตามความเป็นจริง และพิจารณาให้มีการนิเทศ หลักการแนวคิด วิธีการ
ทีมบูรณาการ แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของสํานักงานคุมประพฤติ การอบรมพัฒนาพนักงานคุม
ประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรองรับการทํางานแบบทีมบูรณาการ
5. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุม
ประพฤติ มีการจัดทําเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการ
คุมประพฤติ และจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงาน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานคุมประพฤติสากล และแนวคิดยุติธรรมชุมชน เพื่อรองรับ
และพัฒนาการดําเนินงานการดําเนินงานควบคุมและสอดส่อง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
6. ควรมีการขอตั้งงบประมาณเพื่อการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าใหม่ตาม
โครงการ 1 อสค.1 ตําบล และงบประมาณค่าพาหนะในการปฏิบัติงานของ อสค. เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
การทํางานแบบทีมบูรณาการถ้าครอบคลุมทุกพื้นที่จะเท่ากับเป็นการส่งคดีให้ อสค.มีส่วนร่วมถึงร้อย
ละ 100 ซึ่งเดิมมีการดําเนินการเพียงร้อยละ 10-17
การดําเนินการสนับสนุนระยะที่ 2 (พ.ศ.2557-2558)
การนํารูปแบบทีมบูรณาการมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เป็นการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกของระบบงานคุมประพฤติในประเทศไทย แต่
เป็นเพียงก้าวแรกในการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติสู่ระดับสากล ดังนั้น กรมคุมประพฤติจึงควร
พิจารณาถึงแผนการปรับองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยนอกจากจะพิจารณาเฉพาะปัญหาและอุปสรรค
ของการทํางานที่ผจญอยู่เป็นประจําแล้ว ควรพิจารณาถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติในระดับ
สากลว่า หน่วยงานคุมประพฤติในประเทศต่างๆ มีการแก้ไขปัญหา และพัฒนาองค์ไปในทิศทางไหน
อย่างไร และนําสิ่งที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ตามต้นทุนที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ไม่
ว่าเป็นการนําแนวคิดยุติธรรมชุมชน การนําเทคโนโลยี หรือการนําแนวคิดการดูแลแบบครบวงจร
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(through-care) และอื่นๆ มาใช้ ภายใต้หลักคิดว่า ศักยภาพขององค์กรไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเท่านั้น
แต่อยู่ที่การประสานทักษะ ความรู้ของคนในองค์กร และระบบการให้รางวัล วัฒนธรรม กระบวนการ
และการออกแบบองค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยขอนําเสนอตามแนวทางการวิเคราะห์องค์กร และออกแบบ
องค์กร (organisational design framework) แบบ Five Star Model ของ Jay Galbraith ซึ่งเป็น
วิธีที่ใช้กันมากที่สุดประกอบด้วยการพิจารณาในด้าน กลยุทธ์ (strategy) โครงสร้าง (structure)
กระบวนการ (processes) ระบบการให้รางวัล (reward systems) และ นโยบายด้านบุคลากร
(people policies) โดยสรุป ดังนี้
1. กลยุทธ์ (Strategy) เป็นการกําหนดความต้องการขององค์กร ซึ่งมีส่วนสําคัญยิ่ง
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่พึงประสงค์ การทํางานในรูปแบบทีมบูรณาการ เป็นการก้าวสู่
คติยุติธรรมชุมชนสากล ดังนั้น กรมคุมประพฤติอาจจัดให้มีการทบทวน ทิศทาง วิสัยทัศน์ ให้ชัดเจน
ว่าจะพัฒนาองค์กรไปในทิศทางใด เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพองค์กร สมรรถนะหลัก
ศาสตร์ของความเชี่ยวชาญ ที่เอื้อต่อแนวคิดยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งเน้นการสร้าง
ความสมดุลทีส่ าํ คัญระหว่างความปลอดภัยของชุมชน ความรับผิดชอบของผู้กระทําผิด และการ
พัฒนาความสามารถของผู้กระทําผิด
2. โครงสร้าง (Structure) กรมคุมประพฤติอาจพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในทีน่ ี้โครงสร้างองค์กรคือ การทําให้กรมคุมประพฤติสามารถ
บรรลุเป้าหมายในการดําเนินงานโดยการแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นส่วนๆ โดยให้คนที่เหมาะสมทีส่ ดุ
เป็นผู้ดูแลทํางาน การแบ่งส่วนงานหรือโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของ
ขนาดขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากโครงสร้างองค์กรง่ายๆ ผ่านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์ให้มากทีส่ ุด เช่น โครงสร้าง
ทีมบูรณาการในสํานักงานคุมประพฤติ อาจพัฒนาไปสู่องค์กรคุมประพฤติชุมชนซึ่งดําเนินการโดยภาค
ประชาสังคมในชุมชนที่เชื่อมต่อกับสํานักงานคุมประพฤติ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของสํานักงาน
คุมประพฤติ
3. กระบวนการ (processes) คือ โครงสร้าง หรือตัวแทนที่ใช้สําหรับการแสดงให้
เห็นถึงการทํางานและการจัดการองค์กรในการดําเนินงานให้บรรลุถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ การนํารูปแบบทีมบูรณาการมาใช้เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานเพียงบางส่วน กรมคุมประพฤติควรเพิ่มการศึกษาเพื่อให้เกิดกระบวนการที่มี
ศั ก ยภาพในการปรั บ ตั ว ในทิ ศ ทางที่ ป ระสงค์ ซึ่ ง รวมไปถึ ง การใช้ บ ริ ก ารขององค์ ก รภายนอก
(outsourcing) และการจัดการกระบวนการ ที่รวมถึงระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณ
และการเงินด้วย
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4. ระบบการให้รางวัล (reward systems) เป็นแรงจูงใจสําคัญทีท่ ําให้คนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินการอย่างเต็มศักยภาพ รางวัล อาจมาในรูปของเงิน หรือในรูปของสวัสดิการ
การยกย่อง เชิดชู ให้เกียรติ ซึ่งรางวัลเป็นตัวขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม บนปัจจัยพื้นฐานของการมีส่วน
ร่วม 3 ประการ คือ เกิดจาก สิ่งจูงใจจากเหตุผลการมองเห็นผลประโยชน์ตอบแทน ช่องทางการเข้ามี
ส่วนร่วม และโอกาสในการมีส่วนร่วมกําหนดเป้าหมาย วิธีการหรือผลประโยชน์ ในการทดลองทีม
บูรณาการชุมชน อาสาสมัครส่วนใหญ่ไม่ได้รับค่าพาหนะในการปฏิบัติงาน แต่ทั้งหมดสมัครใจเข้าร่วม
เพราะเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชน แต่การดําเนินโครงการศึกษาเป็นการทํางานที่มีช่วงเวลา
สิ้นสุด หากอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นทีมบูรณาการ
ประจําแล้ว ทุกคนมีค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการร่วมปฏิบัติงาน ประกอบกับ องค์กรสหประชาชาติได้
ระบุไว้ว่า “ประชาชนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมมากเกินกว่าผลตอบแทนที่จะได้รับ” ดังนั้น
กรมคุมประพฤติควรหาความสนับสนุนในการผลักดันให้กรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ค่าพาหนะอาสาสมัครคุมประพฤติ และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ตามความเหมาะสม นอกจากนัน้
กรมคุมประพฤติ ควรพิจารณา ปรับระบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติทั้งระบบ เพื่อให้สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนั้น กรมควรให้ความสําคัญกับการเสริมแรงของพนักงานคุมประพฤติ โดยตั้ง
ระบบอยู่บนพื้นฐานของปริมาณและคุณภาพงาน ที่ทําได้ตามแนวทางมาตรฐาน และการสร้างงานเชิง
คุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้
5. นโยบายด้านบุคลากร (people policies) กรมคุมประพฤติควรพิจารณาถึงการ
จัดทําแผนอาชีพ (career path) การปฏิรูปหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง
เช่น หากมีการนําทีมบูรณาการมาใช้มีองค์ความรู้ใดที่ควรเพิ่มเติมให้แก่พนักงานคุมประพฤติ และ
อาสาสมัครคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติอาจพิจารณาให้มกี ารรื้อฟื้น หรือ จัดหลักสูตรอบรมพนักงาน
คุมประพฤติร่วมกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นต้น
4.1.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยต่อไป
ผู้สนใจการศึกษา ด้านงานคุมประพฤติ งานยุติธรรมชุมชน อาจขยายการศึกษาต่อไปได้
อีกดังนี้
1. การศึกษาเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการคุมประพฤติแบบปกติ
และการคุมประพฤติแบบทีมบูรณาการ”
2. การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวต่อการ
ปฏิบัติงานของทีมบูรณาการ”
3. การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของชุมชนต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดโดยทีม
บูรณาการชุมชน”
4. การศึกษาเรื่อง “แนวคิดยุติธรรมชุมชนกับการพัฒนางานคุมประพฤติ”
5. การศึกษาเรื่อง “การรื้อปรับระบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติ”

บรรณานุกรม
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์. (2544). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ทางเลือกใหม่สําหรับ
กระบวนการยุติธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ และจุฑารัตน์ เอื้ออํานวย . (2547). “ระบบยุติธรรมแห่งอนาคต” บทความ
นําเสนอ ใน การสัมมนาทางวิชาการประจําปี 2547 เรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า: ยี่สิบปี
เศรษฐกิจสังคมไทย” จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2547
กมลทิ พ ย์ แจ่ ม กระจ่ า ง และคณะ. (2549) คู่ มื อ การฝึ ก อบรมเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน (ฉบั บ
ปรับปรุง). กรมคุมประพฤติ,.
กรกช นาควิเชตร และคณะ. (2552) การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพระ
พุทธ.กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา.
กรกช นาควิเชตร และคณะ. (2552). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาใช้
ในการคุมประพฤติแบบเข้มข้นในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
กรมคุมประพฤติ. (2546). รายงานโครงการประสานเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขผู้ กระทํา ผิด.
กรุงเทพมหานคร:
กรมคุมประพฤติ. (2549). ค้นเส้นทาง สร้างความรู้ ก้าวสู่ยุติธรรมชุมชน.การถอดบทเรียนโครงการ
พลังเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก้ปัญหายาเสพติด. กรุงเทพมหานคร:
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (2554). รายงานวิจัย เรื่อง โครงการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบวิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรการต่างๆ.
จารุภรณ์ พูนสวัสดิ์ และคณะ. (2547). รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการ
ดําเนินโครงการประสานเครือข่ายชุมชนในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด.กรุงเทพมหานคร.
จุฑารัตน์ เอื้ออํานวย และคณะ. (2549). ยุติธรรมชุมชน: การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอํานวย
ความยุ ติธ รรม การแก้ไขผู้ก ระทํ า ผิด ในชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
วิไล จิวังกูร. (2528). กฎหมายคุมประพฤติผู้ใหญ่ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ภาควิชานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ และคณะ. (2551). การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานยุติธรรมชุมชน:
กรณีศึกษาชุมชนคลองจรเข้น้อย ตําบลเกาะไร่ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. การ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม.

วันชัย รุจนวงศ์. (2551). กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ แปลจาก The little Book of
Restorative justice of Howard Rehr Good Books, intercourse, PA 17534.202
(ระบบออนไลน์) ที่มา http//w.djod.moj.go.th/orti 3htm
สุณีย์ กัลป์ยะจิตร และคณะ. (2544). การติดตามประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน. สมุทรปราการ:
หจก.สินทวีกิจ พริ้นติ้ง.
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. (2553). รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาวิจัยรูปแบบการบูรณาการ
ระบบงานยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงยุติธรรม.
สมชาย เตียวกุล และคณะ. (2549). การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลัง
เครือข่ายสานใจชุมชน.กรุงเทพมหานคร: สถาบันคลังสมองของชาติ.
ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ และคณะ. (2551). รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางและความเป็นไป
ได้ในการนํามาตรการลงโทษระดับกลางมาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจําคุก
ในการลงโทษผู้กระทําผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย. คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อังคณา บุญสิทธิ์ และคณะ. (2553). มิติของงานคุมประพฤติในงานยุติธรรมชุมชน. กรุงเทพมหานคร:
กรมคุมประพฤติ.
อังคณา บุญสิทธิ์. (2549). รายงานสรุปผลโครงการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรต่างประเทศเรื่อง
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ครั้งที่ 1 - 2 และโครงการสัมมนาเรื่อง “การนํา
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ในงานคุมประพฤติ”. กรมคุมประพฤติ.
อรทัย ก๊กผล และคณะ. (2554). โครงการนําร่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายบทบาทและ
ภารกิจงานยุติธรรมสู่ท้องถิ่น. ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงยุติธรรมและ วิทยาลัย
พัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. 2554
อรพินธ์ สุวัณณปุระ และคณะ. (2551). ยุติธรรมชุมขนโดยชุมขนเพื่อชุมขนจังหวัดเชียงใหม่และ
ลําพูน. กรุงเทพมหานคร: กรมคุมประพฤติ.
อรพินธ์ สุวัณณปุระและคณะ (2554). กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด. กรุงเทพมหานคร: กรมคุมประพฤติ.
A Campbell R., and Wolf, R. V. (2001) Problem-Solving Probation: An Examination of
Four Community-Based Experiments. New York, Center for Court Innovation.
Available online at
http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/problemsolvingprobation.p
df, accessed on 1 September 2012.

American Probation and Parole Association. (2009).
www.appa-net.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode
Bazemore, Gordon, and Mark Umbreit. (1995). Rethinking the sanctioning function
in juvenile court: “Retributive or restorative responses to youth crime.
Crime andDelinquency” www.restorativejustice.org/articlesdb/articles/810
Bursik, Robert J., and Harold G. Grasmick. (1993). Neighborhoods and crime: The
dimensions of effective community control. New York: Lexington Books
Campbell R., and Wolf, R. V. (2001) Problem-Solving Probation: An Examination of
Four Community-Based Experiments. New York, Center for Court Innovation.
http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/problemsolvingprobation.p
df, accessed on 1 September 2011
Chavis, David M., Kien Lee, and Suzanne Merchlinsky. 1997. National cross-site
evaluation of the community building initiative. Bethesda, Maryland:
Cosmos, Inc.
Corbett, Fitzgerald, and Jordan (1996). Operation Night Light: An emerging model for
police-probation partnership. In Invitation to change:Better government
competition on public safety, edited by L. Brown and K. Ciffolillo.Boston:
Pioneer Institute for Public Policy Research.
Clear, Todd R and Karp, David R (2000). Community justice: A conceptual
framework In Boundary changes in criminal justice organizations,ed.
Charles M. Friel, 323-368. Criminal Justice 2000, vol. 2. Washington, DC: United
States Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of
Justice.
Department of Adult Probation (Travis County, Texas). (n.d). FY 2012-2013
Community Justice Plan. Available online at
http://www.co.travis.tx.us/community_supervision/pdfs/cj_plan_20122013.pdf. accessed on 1 September 2011.
Department of Community Justice (Jackson County, Oregon). (n.d.). Community
Justice. Available online at
http://www.co.jackson.or.us/SectionIndex.asp?SectionID=9 accessed on 1
September 2011.

Department of Community Justice (Multnomah County, Oregon). (n.d.). Community
Justice Through Positive Change. Available online at
http://web.multco.us/dcj, accessed on 1 September 2011.
Department of Probation and Community Justice (Tompkin County, Newyork). (n.d.).
Annual report 2011. Available online at http://www.tompkinsco.org/probation/Annual_Reports/Index.html. accessed on 1 Sepr 2011.
Kawaharada, (2012). Community-Based Correction in Japan. Rehabilitation Bureau
Ministry of Justice Japan.
Kunihiko Sakai. Community Involvement and Crime Prevention in Japan-Exetensive of
Volunteer Probation Officers. Japan. UNAFEI: 2000
Lorraine R Beyer. Community policing : lessons from Victoria. Canberra: Australian
Institute of Criminology, 1993
Marc A. Levin. (2006). Probation System in Texas. Texas Public Policy Foundation,
Austin.
Mike Nellis. Probation Partnerships, Voluntary Action and Community Justice. Social
Policy & Administration, Volume 29 Issue 2 Page 91-109, June 1995
Urban Institute (2002) Understanding Community Justice Partnerships: Assessing
the Capacity to Partner. Justice Policy Center, 2002Submitted to the
National Institute of Justice. Prepared Under Contract Number OJP-99-C-010
(T005) for the National Institute of Justice.)
Wachtel, T., & McCold, P. (2000). Restorative justice in everyday life. In J. Braithwaite
and H. Strang (Eds.), Restorative Justice in Civil Society (pp. 117-125). New
York: Cambridge University Press.
Jane Winstone & Francis Pakes ( 2005 ). Community Justice : lssues for probation
and criminal justice. Willan Pablishing
Robert A.Fox. (2000). Transforming Probation through Leaadership: the “Broken
Windows” Model by the Reinventing Probation Council, Center for Civic
Innovation Manhattan Institute, the University of Pennsylvania

ประวัติผู้วิจยั
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ –สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
หน่วยงานทีส่ งั กัด
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2528
พ.ศ.2523
ประวัติการทํางาน

นางกรกช นาควิเชตร
Mrs. Korakod Narkvichetr
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
Master of Science (Criminal Justice Administration),
University of North Carolina Charlotte, USA
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ใน
กระบวนการยุติธรรม),มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 3
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติภาค 4

ผลงานวิจัย
- Intensive Probation Supervision in Cabarrus County: Success and Failure,
2548 University of North Carolina (Charlotte)
- Trafficking in women in Thailand, 2547 University of North Carolina
(Charlotte)
- การประเมินผลการพัฒนางานคุมประพฤติ โครงการวีดีทัศน์เพื่อการปฐมนิเทศและ
สอบปากคําจําเลยและผูถ้ ูกคุมความประพฤติ, 2543 กรมคุมประพฤติ
- การศึกษาเปรียบเทียบการคุมประพฤติประเทศไทยและการคุมประพฤติประเทศญี่ปุ่น,
2543 กรมคุมประพฤติ
- การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลพระพุทธ.จังหวัดนครราชสีมา.
- การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการนําเครือข่ายยุติธรรมชุมชนมาใช้ในการคุมประพฤติแบบ
เข้มข้นในประเทศไทย.
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเชิงรุก: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการป้องกัน
อาชญากรรมโดยเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา

นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
- นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ.2525
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 38
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2544
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เชียงใหม่) พ.ศ.2550

ประวัติการทํางาน
- พนักงานคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติกลาง ปี พ.ศ.2525
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง ปี พ.ศ.2534
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ.2535
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ ภาค 5 ปี พ.ศ.2546
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ.2552

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
- รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- นิติศาสตร์บณ
- เนติบัญฑิตไทย
- พนักงานคุมประพฤติ 3 สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดชลบุรี
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ ภาค 3
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ถึงปัจจุบัน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน

นางเสาวนีย์ สิมรีวงษ์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พนักงานคุมประพฤติที่สนง.คุมประพฤติธนบุรี
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดสีคิ้ว
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
- ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
สระบุรี

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อ – สกุล
เกิดเมื่อ
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการทํางาน
27 มกราคม 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2554

นางเยาวดี พันธ์หินกอง
22 มีนาคม 2503
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
พนักงานคุมประพฤติ 3 สนง.คุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สนง.คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามจนถึงปัจจุบัน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ชื่อ – สกุล
เกิดเมื่อ
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519-2523
ประวัติการทํางาน
2 ธันวาคม 2528
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553

นางสาวญาดา มนทมาส
25 ตุลาคม 2500
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดลําปาง
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์(การปกครอง))
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พนักงานคุมประพฤติ 3 สนง.คุมประพฤติกลาง
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดลําปางจนถึงปัจจุบัน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา

นางสุจิตรา รัตนเสวี
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษาดูงาน
กันยายน 2539 ศึกษาดูงานด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษแบบังคับรักษาและ
ศึกษาดูงาน AFTERCARE CENTRE ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
กันยายน 2547 ดูงานกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
กรกฎาคม 2548 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตร “ผู้บริหารระดับกลาง
กระทรวงยุติธรรม”
ตุลาคม 2548 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่และการพัฒนาระบบราชการ” และหลักสูตร “การบริหารงาน
ยุติธรรมยุคใหม่”

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524-2527
พ.ศ. 2528-2531
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย จาก สํานักอบรมวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พนักงานคุมประพฤติ 3 สนง.คุมประพฤติธนบุรี
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติประจําศาลอาญา
ผู้อํานวยการสนง.คุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรีจนถึงปัจจุบัน

ประวัติหัวหน้าโครงการทดลองทีมบูรณาการชุมชน
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง (ปัจจุบัน)
ประวัติการศึกษา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2538-2541
พ.ศ. 2541-2545
พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ. 2549-2551
พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน

นางสาวระยอง เวียงลอ
รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติประจําศาล
จังหวัดพระโขนง
- วิทยาศาสตร์บันฑิต จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตร์บนั ฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลอาญา
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดมีนบุรี
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลแขวงพระนครเหนือ
พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ
สํานักงานคุมประพฤติประจําศาลจังหวัดพระโขนง

พิมพ์ที่ : ร้านพุม่ ทอง 10/2 ซอยวังหลัง ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-4114673

