บทสรุปผู้บริหาร
ที่ประชุม ASEAN Plus Three Conference on Probation and Non-custodial Measures ได้
เล็ งเห็ น ถึง ความส าคัญ ของความร่ ว มมือ ระหว่ างกั นในภู มิภ าคอาเซี ยนบวกสามเพื่ อพั ฒ นาระบบงานคุ ม
ประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว จึงก่อให้เกิด Roadmap for ASEAN Plus Three on Probation
and Non-custodial Measures หรือ “แผนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบ
ไม่ควบคุมตัวอาเซีย นบวกสาม” เพื่อมุ่งเน้ น ความร่ว มมือใน 3 มิติ คือ มิติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิติ การ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และมิตกิ ารพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
เพื่อ ดาเนิ น การตามมิติ การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ และมิ ติเสริม สร้ างศักยภาพบุ คลากร ส านั กพั ฒ นา
การคุมประพฤติจึงได้จัดทา “โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศใน
อาเซียนบวกสาม” ขึ้นในปี งบประมาน พ.ศ. 2560 ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมจัดส่ ง
บุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์
และ 2) กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศไทย
สาหรับกิจกรรมที่ 1 คณะฝึกปฏิบัติงานคณะแรกเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมคุมประพฤติและ
การพักการลงโทษ (Parole and Probation Administration: PPA) กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 19 กันยายน 2560 ประกอบด้วย นางวิไลลักษณ์ บุญนาค พนักงานคุมประพฤติ
ชานาญการพิเศษ นางสาวอาทิตยา ระวีประยูรบุตร พนักงานคุมประพฤติชานาญการ และนายพรรษวุฒิ
ปูชนียกุล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตลอดระยะเวลา 1 เดือน คณะฝึกปฏิบัติงานได้มีโอกาสสัมผั ส
ภารกิจงานคุมประพฤติและการพักการลงโทษทั้งในเขตเมโทรมะนิลาและในภูมิภาคอื่นๆ อาทิ การได้มีโอกาส
ลงพื้นที่และปฏิบัติงานจริงในสานักงานคุมประพฤติ ตลอดจนได้เฝ้าสังเกตการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
คุมประพฤติในภารกิจ ควบคุมและสอดส่ องในพื้นที่ช นบท กิ จกรรมหนึ่งที่โ ดดเด่นของงานคุมประพฤติใน
ประเทศฟิลิปปินส์ คือ การร่วมมือระหว่างหน่วยงานคุมประพฤติและเทศบาลส่วนท้องถิ่นในการจัดทากิจกรรม
แก้ไขฟื้น ฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชน โดยผู้ ส นั บสนุนหลั ก คือ เทศบาลส่ ว นท้องถิ่นเป็นผู้ ระดมทุนทั้งทางด้าน
งบประมาณและสถานที่ ซึ่ ง ถื อ เป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ที่ ท าให้ ง านคุ ม ประพฤติ ใ นประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ป ระสบ
ความสาเร็จเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมระบบงานคุมประพฤติ คือ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาสังคม “อาสาสมัครคุมประพฤติ” (Probation Officer Assistants) ที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
และช่ว ยเหลื อผู้กระทาผิ ดภายหลังได้รับ การปล่ อยตัวคืนสู่ สังคม อาจกล่าวได้ว่างานคุมประพฤติประเทศ
ฟิลิปปินส์ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คณะฝึกปฏิบัติงานคณะที่สองเดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานคุมประพฤติ และแก้ไขฟื้นฟูชุมชน
(Probation and Community Rehabilitation Service: PCRS) กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูและคุ้มครอง
(Rehabilitation and Protection Group: RPG) กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social
and Family Development: MSF) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 19 กันยายน 2560

ประกอบด้วย นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ นางสาวจันทร์จิรา สังข์พิชัย
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ และนางสาวอัญมณี ตันรัตนะ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ คณะฝึ ก
ปฏิบัติงานได้เรียนรู้ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและระบบงานคุมประพฤติ รวมทั้งการสืบเสาะ
และพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การประเมินความเสี่ยง โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู การมีส่วนร่วมของชุมชน
งานบริ การสั งคม เทคโนโลยี ในงานคุมประพฤติ เป็นต้น จุดเด่นของงานคุมประพฤติสิ งคโปร์ คือ การให้
ครอบครั ว และชุ มชนเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนงาน เช่น มีก ารประเมิ นผู้ ป กครองของผู้ กระทาผิ ด
ให้ผู้ปกครองเข้าร่วมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู และมีหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs) จานวนมาก
เป็นภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องก็
นับว่าเป็นส่วนสาคัญที่ทางานระบบงานคุมประพฤติประสบความสาเร็จ มีการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง คณะฝึกปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติในประเด็น
ต่ า งๆ เช่ น ความรู้ พื้ น ฐานทางกฎหมาย มรรยาทการปฏิ บั ติ ต นในกระบวนพิ จ ารณา วิ ธี ก ารน าเสนอ
พยานหลักฐานในศาล ศาลจาลอง และสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับผู้ที่มีแนวคิดหัวรุนแรง เป็นต้น นอกจาก
จะมีการอบรมพัฒนาด้านการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน PCRS ทุกเดือน
และภายในกลุ่ ม RPG ทุก 3 เดือ น อีก ทั้ งระบบงานคุ ม ประพฤติ ของสิ งคโปร์ ไ ด้รั บ การรั บรองมาตรฐาน
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ISO 9001
ภายหลังจากที่คณะฝึกปฏิบัติงานเดินทางกลับถึงประเทศไทย สานักพัฒ นาการคุมประพฤติ ได้จัด
กิจกรรมที่ 2 ขึ้น คือ กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม
ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะฝึกปฏิบัติงานทั้ง 2 คณะ ได้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ตอ่ ผู้บริหารและบุคลากรภายในกรมคุมประพฤติจานวนทั้งสิ้น 90 ราย ภายหลังการบรรยาย
ระบบงานคุมประพฤติของสาธารณรั ฐ ฟิลิ ปปินส์ และสาธารณรัฐ สิ งคโปร์ ผู้ เข้าร่ว มการสั มมนาได้ประชุม
กลุ่ มย่ อยเพื่อ แลกเปลี่ย นประเด็นที่น่าสนใจของทั้งสองประเทศที่ส ามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒ นา
ระบบงานคุ ม ประพฤติ ไ ทยต่ อ ไป ตั ว อย่ า งเช่ น จั ด ให้ มี ห้ อ งส าหรั บ การสอบปากค าอย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น
มีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยและใช้ในการประเมินการทางาน ให้หัวหน้างานรับคดีด้วยใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทบทวนกระบวนงานอย่างสม่าเสมอ ใช้ระบบรับรายงานตัวด้วยเครื่อง kiosk และ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
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เสาหลักของกระบวนการยุติธรรมสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
1.
2.
3.
4.
5.

เสาหลักของกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย
ฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย
การสั่งฟ้องร้องคดี (โดยอัยการ)
ศาล (ในที่นี้หมายถึงเฉพาะศาลอาญา)
กระบวนการแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrections)
ชุมชน (เพราะในท้ายที่สุดผู้กระทาผิดต้องกลับคืนสู่สังคม)

เสาหลักแรกคือ การบังคับใช้กฎหมาย เจ้าพนักงานตารวจมีหน้าที่โดยตรงในการจับกุมผู้กระทาผิด
ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ หากปรากฏว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือมี
พยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้กระทาผิดได้กระทาผิดจริง คดีนั้นๆจะถูกส่งต่อไปยังเสาหลักที่สอง คือ กระบวนการ
ฟ้องร้องคดี ดาเนินการโดยอัยการ เพื่อนาคดีความเข้าสู่กระบวนการตัดสินว่ามีเหตุอันเป็นไปได้หรือไม่ที่
ผู้กระทาผิดรายนั้นๆ ได้กระทาผิดจริง หากไม่มีเหตุอันเป็นไปได้ปรากฏ ผู้กระทาผิดจะได้รับการปล่อยตัวคืนสู่
ชุมชน แต่หากมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้กระทาผิดรายนี้น่าจะกระทาผิดจริง คดีจะถูกส่งต่อไปยัง ศาล ซึ่งคือ เสาหลัก
ที่สาม มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคดี โดยศาลต้องพิสูจน์ให้จนสิ้นสงสัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าผิ ด
กฎหมายจริง จากนั้นจะเข้าสู่เสาหลักที่สี่ กระบวนการแก้ไขให้ถูกต้อง (Correction) ในขั้นตอนนี้หากโทษ
จาคุกต่ากว่า 6 ปี ผู้กระทาผิดรายนั้นๆ สามารถยื่นขอให้เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ และแก้ไขฟื้นฟูชุมชน
ได้
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นิยามของ การแก้ไขให้ถูกต้อง (CORRECTIONS)
การแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นหนึ่งในกระบวนการของระบบยุติธรรมที่สาคัญ มีหน้าที่ปรับเปลี่ยน ปฏิรูป
และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด จนกว่าผู้กระทาผิดพร้อมกลับคืนสู่สังคม การแก้ไขให้ถูกต้องสามารถแบ่งได้เป็น
สองลักษณะคือ

การแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาศัยสถาบัน
หมายถึง วิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดรายบุคคลโดยให้อยู่ในสถานที่เป็นหลักแหล่งเพื่อให้ผู้กระทาผิด
สามารถเข้าถึงการบาบัดฟื้นฟูได้เป็นอย่างดี จนกว่าพฤติกรรมและพฤตินิสัยของผู้กระทาผิดจะเปลี่ยนแปลงไป
ในเชิงบวก หากผู้กระทาผิดเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดที่หลากหลายและมีความเสี่ ยงต่อสังคม ผู้กระทาผิด
เหล่านี้มักได้รับโทษให้จาคุกและแก้ไขให้ถูกต้องภายในเรือนจาหรือคุกมากกว่าที่จะได้รับประโยชน์จากก าร
แก้ไขฟื้นฟูในชุมชน กล่าวคือ คุกและเรือนจาเป็นการแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาศัยสถาบัน
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาศัยสถาบัน
ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักคือ
 กรมการจัดการคุกและทัณฑวิทยา คุกระดับเทศบาล อาเภอ และเมือง ภายใต้การกากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย
 คุกระดับจังหวัด ภายใต้การกากับดูแลของรัฐบาลส่วนท้องถิ่น
 กรมราชทัณฑ์ เรือนจาระดับชาติ ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงยุติธรรม
คุกระดับจังหวัดสาหรับผู้ต้องขังที่ได้รับโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสามปี อยู่ภายใต้การ
ก ากั บ ดู แ ลของรั ฐ บาลส่ ว นท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากในปี ค.ศ. 1910 ระบบคุ ก ระดั บ จั ง หวั ด ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ขณะที่
สหรัฐอเมริกากาลังยึดครองประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้น จังหวัดใดก็ตามที่เป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาต้อง
สร้างคุกระดับจังหวัด เพื่อให้อยู่ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมของสหรัฐอเมริกา สาหรับคุกระดับเทศบาล
อาเภอ หรือเมืองอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรมการจัดการคุกและทัณฑวิทยา คุกเหล่านี้มีไว้สาหรับผู้กระทา
ผิดหรือผู้ต้องขังที่ต้องโทษจาคุกไม่เกินสามปี หากโทษจาคุกที่ได้รับมากกว่าสามปี ผู้ต้องขังต้องจาคุกในเรือนจา
ระดับชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลและควบคุมของกรมราชทัณฑ์
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การแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่อาศัยสถาบัน
หมายถึง การแก้ไขให้ถูกต้องโดยอาศัยชุมชน ตัวอย่างของการแก้ไขฯในลั กษณะนี้ ได้แก่ การคุ ม
ประพฤติ การพักการลงโทษ การอภัยโทษแบบมีเงื่อนไข เป็นต้น
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการแก้ไขผู้กระทาผิดในชุมชน
 กรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ นาโดยอธิบดีกรมพักการลงโทษฯ
 คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการฯ
 กรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
กรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติ คือ หัวใจหลักของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนสาหรับ
ผู้ใหญ่ มีหน้าที่หลักในการดาเนินการสืบเสาะและพินิจสาหรับผู้กระทาผิดที่ร้องขอการคุมประพฤติ การควบคุม
และสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้ได้รับ การพักการลงโทษ แม้ว่ากรมพักการลงโทษฯ จะมีขอบเขตงาน
ในความรับผิดชอบที่กว้างขวางมาก แต่กลับ เป็นที่รู้จักน้อยที่สุดในกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากข้อมูลส่วน
ใหญ่ของผู้ร้องขอให้เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ เป็นความลับตามมาตรา 17 แห่งคาสั่งประธานาธิบดีที่ 968
ที่ระบุว่า เฉพาะกรมพักการลงโทษฯ และศาลเท่านั้นที่มีอานาจอ่านและตรวจทานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้กระทาความผิดที่ยื่นร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
กรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ทางานกับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาขัดแย้งกับกฎหมาย (กระทา
ผิดกฎหมาย) ตามกฎหมายสาธารณรัฐที่ 9344 หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พระราชบัญญัติสวัสดิการเพื่อ ความ
ยุติธรรมสาหรับเด็กและเยาวชน ค.ศ. 2006” ที่ระบุว่า เยาวชนหรือเด็กคนใดที่กระทาผิดกฎหมาย โดยมีอายุ
ต่ากว่า 15 ปีในขณะที่กระทาความผิด จะได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญา แต่จาเป็นต้องได้ รับการ
ควบคุมและสอดส่องโดยพนักงานกรมสวัสดิการสังคมและการพัฒนา
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยอาศัยชุมชนหรือมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวรูปแบบอื่นๆ จาเป็นต้องมี
การวางแผนการฟื้นฟูและโปรแกรมควบคุมและสอดส่อง เพื่อให้ผู้กระทาผิดเหล่านี้สามารถกลับสู่สังคมพร้อม
ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และการเคารพในตัวเอง เพื่อให้กลายเป็นบุคคลที่มีศักยภาพและมีคุณค่าของ
สังคมต่อไป
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กรมการพักการลงโทษและคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ภูมิหลังและความเป็นมาของระบบงานคุมประพฤติในประเทศฟิลิปปินส์
การคุมประพฤติเกิดขึ้น ครั้ งแรกในสมัยที่ประเทศฟิลิ ปปินส์ เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐ อเมริกาในช่ ว ง
ค.ศ. 1989 - 1945 ในสมัยนั้นได้มีการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่ 4221 ของคณะกรรมการยกร่าง
กฎหมายแห่งฟิลิปปินส์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ.1935 ผู้ยกร่างกฎหมายมีความประสงค์ที่จะสร้างกลไกในการ
ให้โอกาสคนเพื่อปรับปรุง นิสัยของตนเอง แนวคิดดังกล่าวได้รับมาจากความเชื่อแบบเสรีนิยมตะวันตก โดย
กาหนดให้กรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติ อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม ภายหลังทีก่ รมพักการลงโทษฯ
ได้ถือกาเนิดขึ้นเพียงแค่สองปี สภาสู งแห่งฟิลิปปินส์ได้มีประกาศว่า กฎหมายคุมประพฤติที่บังคับใช้อยู่นั้นมิได้
เกิดขึ้นตามหลักรัฐธรรมนูญ เพราะมีข้อบกพร่องในกระบวนการยกร่างกฎหมาย กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงตก
เป็นโมฆะไปในที่สุด
อาจกล่ า วได้ ว่ า การคุ ม ประพฤติ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยแรงผลั ก ดั น ของหนึ่ ง ในสมาชิ ก ของสภาสู ง นามว่ า
“TEODULO C. NATIVIDAD” ที่เสนอให้มีการออกกฎหมายคุมประพฤติ ซึ่งนาไปสู่การออกคาสั่งประธานาธิบดี
ที่ 968 หรือ กฎหมายคุมประพฤติผู้ใหญ่ ปี 1976 กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการให้โอกาสครั้งที่สองต่อผู้กระทา
ผิดที่สมควรได้รับประโยชน์ในการกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งในฐานะพลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย จึงอาจกล่าว
ได้ว่า NATIVIDAD เป็นบิดาแห่งกฎหมายคุมประพฤติในประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้น กรมพักการลงโทษและ
การคุมประพฤติ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรและขอบข่ายงานเรื่อยมา ดังนี้
 คาสั่ งฝ่ ายบริห ารฉบับ ที่ 292 หรื อ “ประมวลกฎหมายการบริห าร ค.ศ. 1987” ให้ เปลี่ ยนชื่อจาก
กรมคุมประพฤติ เป็น กรมพักการลงโทษและกรมคุมประพฤติ และเพิ่มอานาจหน้าที่ในการควบคุม
และสอดส่องผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษ
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 ปี ค.ศ.1991 มติที่ประชุมคณะกรรมพักการลงโทษได้เพิ่มอีกหน้าที่หนึ่งให้กับกรมพักการลงโทษฯ
คือ การทารายงานสืบเสาะและพินิจผู้ต้องขังก่อนมีคาสั่งให้ได้รับการพักการลงโทษ
 ปี ค.ศ. 2002 มีการทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมพักการลงโทษฯ และคณะกรรมยาอันตราย
โดยกาหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้ กับกรมพักการลงโทษฯ คือ การทารายงานการสืบเสาะผู้ กระท าผิ ด
เกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงและเป็นการกระทาผิดครั้งแรก
 ภารกิจ ล่ าสุ ดที่กรมฯ ได้รั บ มา คือ หน้าที่ในการควบคุมและสอดส่ องบุคคลที่ได้รับการปล่ อ ยตั ว
ชั่วคราวในระหว่างรอการพิพากษาที่ไม่มีหลักประกันเป็นทุนทรัพย์ ตามอานาจแห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณรัฐที่ 10389
เรื่องน่ารู้….
 ในฟิลิปปินส์ กรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานในการแก้ไข
ผู้กระทาผิดโดยอาศัยชุมชน มีการดาเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว 2 ลักษณะ คือ การคุมประพฤติ
และการพักการลงโทษ
 การคุมประพฤติฟิลิปปินส์จะเริ่มขึ้นเมื่อศาลตัดสินให้ผู้กระทาผิดได้รับโทษจาคุกแล้ว ผู้กระทาผิดจึง
จะมีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติแทนการจาคุก และต้องเป็นความผิดที่เข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติเป็นครั้งแรกเท่านั้น

วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้กระทาผิดโดยอาศัยโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูในลักษณะสหวิทยาการและ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมด้วย ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ
และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความยุติธรรมให้กับสังคม
ภารกิจ
การแก้ไขฟื้น ฟูผู้ ถูกคุมความประพฤติ ผู้ ได้รับการพักการลงโทษ และผู้ ได้รับการอภัยโทษแบบมี
เงื่อนไข ตลอดจนสนับสนุนให้บุคคลที่เข้าสู่กระบวนการเหล่านั้นเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของชุมชนและ
สังคม ผ่านการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเน้นการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และ
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสาคัญ
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กรอบการดาเนินงานขององค์การ
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ภารกิจสืบเสาะและพินิจ

การสืบเสาะหลังการพิจารณาคดีของศาล (POST-SENTENCE INVESTIGATION)
การสืบเสาะหลังการพิจารณาคดีของศาล เกิดขึ้นเมื่อศาลพิพากษาให้ผู้กระทาผิดรับโทษจาคุกแล้ว
และผู้กระทาผิดได้ยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ วัตถุประสงค์ของการสืบเสาะ คือ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทาผิดเพื่อทาข้อเสนอต่อศาล เงื่อนไขในการเข้าสู่กระบวนคุมประพฤติ เช่น ผู้กระทาผิด
ต้องถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษจาคุกน้อยกว่าหกปี หรือต้องไม่มีการยื่ นอุทธรณ์คาพิพากษา เป็นต้น การ
สืบเสาะหลังการพิจารณาคดีเป็นภารกิจหลักของกรมพักการลงโทษฯ
ภายหลังศาลตัดสิน ให้ ผู้กระทาผิดต้องโทษจาคุก ผู้กระทาผิดมีสิ ทธิร้องขอเพื่อเข้าสู่ กระบวนการ
คุมประพฤติได้ ในขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ สถานะของผู้กระทาผิด คือ “ผู้ยื่น
คาร้อง” ในระหว่างที่มีการพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ผู้ยื่นคาร้องสามารถขอรับการปล่อยตัว
เป็นอิสระชั่วคราว ผ่านการประกันหรือการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกในชุมชน
ที่จะต้องดูแลและคุ้มครองผู้ยื่นคาร้อง
การยื่ น ค าร้ อ งเพื่ อ เข้ า สู่ ก ระบวนการคุ ม ประพฤติ ต้ อ งด าเนิ น การภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ศ าล
มีคาพิพากษา แต่หากคดีนั้นยังไม่ได้มีการพิพากษาให้ถึงที่สุดหรือยังอยู่ระหว่างรอการพิจารณา ผู้กระทาผิด
จะไม่สามารถยื่นคาร้องเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติได้ การยื่นคาร้องขอต้องยื่นกับศาลที่ไต่สวนคดีนั้นๆ
กระบวนการสืบเสาะและพินิจเพื่อพิจารณาแบบคาร้องขอเพื่อเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จะดาเนินการโดย
พนักงานคุมประพฤติ

10 | สานักพัฒนาการคุมประพฤติ

กระบวนการทั้งหมดอาจสรุปได้ดังนี้

 เมื่อผู้ยื่นคาร้องได้ยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติภายใน 15 วันแล้ว แบบคาร้องขอจะถูกส่ง
ต่อไปยั งอัย การเพื่ อท าความเห็ น ว่า บุคคลนั้นสมควรได้รับการพิจารณาเพื่ อเข้ าสู่ กระบวนการคุ ม
ประพฤติหรือไม่
 อัยการจะต้องทาความเห็นให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน
 หากผู้กระทาผิดยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติแล้ว สิทธิในการยื่นคาร้องอุทธรณ์คดีจะหมด
ไปโดยอัตโนมัติ ในทางเดียวกัน หากผู้ต้องหาได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาล ผู้ต้องหารายนั้นย่อมถูกตัดสิทธิใน
การเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ โดยสรุป หากยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจะหมดสิทธิ์
อุทธรณ์ หากเลือกที่จะยื่นอุทธรณ์จะหมดสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
 ในระหว่างการยื่นคาร้องขอ หากผู้ยื่นคาร้องขอรายใดไม่สามารถมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ
ตามคาสั่งของศาลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสืบเสาะและพินิจในขั้นตอนหลังมีคาพิพากษา บุคคลนั้น
จะถูกพิจารณาว่าเป็น “ผู้ยื่นคาร้องที่หลบหนี ” (Absconding petitioner) และอาจถูกสั่งให้กลั บไป
จาคุกและได้รับโทษตามที่ศาลได้พิพากษาไว้
 หากการยื่นคาร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติได้ดาเนินการตามกระบวนการที่ได้กาหนดไว้โดย
ศาล ผู้ยื่นคาร้องจะถูกพิจารณาและประเมินว่ามีคุณสมบัติเพียงพอตามกฎหมาย หรือเหมาะสมที่จะ
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูกระทาผิดในชุมชนหรือไม่ ซึ่งกรณีนี้ศาลจะส่งใบส่งตัว หรือ “คาสั่งให้ดาเนินการ
สืบเสาะและพินิจ” ซึ่งมีเนื้อหา คือ
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 กาหนดให้มีการดาเนินการสืบเสาะและพินิจ
 กาหนดให้มีการส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจ
 กระบวนการในการทารายงานการสืบเสาะและพินิจต้องแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
คุณสมบัติในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามคาสั่งประธานาธิบดีที่ 968
1. ความเหมาะสมของบุคคลที่จะได้รับการเข้าสู่กระบวนการการคุมประพฤติ หมายถึง บุคคลนั้นจะต้อง
มีความเหมาะสมส าหรั บ การแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ดในชุมชนตามโปรแกรมจนกว่าบุคคลเหล่ า นั้น
จะกลับคืนสู่สังคมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 แห่งคาสั่ง
ประธานาธิบดีที่ 968 ดังนี้
มาตรา 8 หลักเกณฑ์ในการให้ผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ
“ในการพิจ ารณาว่าผู้ กระทาผิดเหมาะสมเข้าสู่ กระบวนการคุมประพฤติห รือไม่ ให้ศาล
พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ สภาพแวดล้อม ประวัติภูมิหลัง เงื่อนไขสภาวะ
ทางจิตใจและร่างกายของผู้กระทาผิด การคุมประพฤติอาจถูกปฏิเสธได้หากศาลพบว่าผู้กระทา
ผิ ดรายนั้ น มีความจ าเป็ น ที่จะต้องได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องผ่ านกระบวนการที่มีประสิ ทธิภาพ
มากกว่า หรือเชื่อได้ว่าการคุมประพฤติไม่อาจจะแก้ไขความร้ายกาจที่ผู้กระทาความผิดนั้นได้
กระทาลงไปได้”
2. หากพบว่าผู้กระทาผิดรายนั้นมีคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามมาตรา 9 ที่ระบุไว้
ในคาสั่งประธานาธิบดีที่ 968 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
 “บุคคลผู้ยื่นคาร้องขอจะขาดคุณสมบัติในการเข้าสู่ กระบวนการคุมประพฤติก็ต่ อเมื่อ
พบว่า ผู้ร้องขอรายนั้นต้องรับโทษจาคุกมากกว่า 6 ปี
 หรื อผู้ กระทาความผิ ดรายนั้นได้กระทาความผิ ดต่อความมั่นคงแห่ งรัฐ หรือประโยชน์
สาธารณะ
 ความผิดก่อนหน้านั้นได้ถูกตัดสินโดยศาลให้ต้องรับโทษจาคุกไม่น้อยไปกว่าหนึ่งเดือนกับ
หนึ่งวันหรือถูกปรับไม่น้อยไปกว่า 200 เปโซ
 หรือผู้ยื่นคาร้องขอรายนั้นเคยเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติมาก่อนแล้ว”
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การสืบเสาะสาหรับการพักการลงโทษ (PRE-PAROLE INVESTIGATION)
ความเป็นมาของการพักการลงโทษในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ที่มาทางกฎหมาย
พระราชบัญญัติแห่งรัฐที่ 4103 หรือ “พระราชบัญญัติการลงโทษที่มีเงื่อนเวลาไม่แน่นอน” กาหนดให้
มีคณะกรรมการการลงโทษที่มีเงื่อนเวลาไม่แน่นอนขึ้น ซึ่งสี่ปีต่อมา คาสั่งประธานาธิบดีที่ 83 ได้เปลี่ยนชื่อจาก
คณะกรรมการการลงโทษที่มีเงื่อนเวลาไม่แน่นอนเป็น “คณะกรรมการอภัยโทษ” และให้การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดนี้อยู่ภายใต้อานาจของประธานาธิบดี หลังจากนั้น 10 ปี ต่อมา ประธานาธิบดีได้ลงนาม
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ”
อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษที่ระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ (จากนี้ไปเรียกว่าคณะกรรมการฯ) ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
แห่งฟิลิปปินส์ในการอานวยให้การใช้อานาจของประธานาธิบดีเกิดขึ้นได้จริง คณะกรรมการฯ เป็นผู้มอบหมาย
ให้ กรมพักการลงโทษฯ ดาเนิ น การสื บ เสาะและพินิจก่ อนการมี คาสั่ ง ให้ พัก การลงโทษ ตามมติของคณะ
กรรมการฯ ที่ 229 ที่ได้ระบุว่า “พนักงานคุมประพฤติในท้องที่และพนักงานพักการลงโทษเป็นผู้ที่ทาหน้าที่ใน
การสืบเสาะและพินิจก่อนการมีคาสั่งให้พักการลงโทษ ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน” ปัจจุบัน
มติของคณะกรรมการฯ ที่ 24 ได้แก้ไขให้ทาการสืบเสาะและพินิจให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันก่อนที่โทษจาคุก
ของผู้ต้องขังรายนั้นๆ จะหมดลง

กระบวนการพักการลงโทษเริ่มจากผู้อานวยการเรือนจาส่งเอกสารไปยังคณะกรรมการพักการลงโทษ
และอภัยโทษ ภายใน 30 วันก่อนที่โทษจาคุกของผู้ต้องขังรายนั้นๆจะหมดลง แต่ด้วยจานวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
ซึ่งสวนทางกับจานวนผู้ต้องขังที่มีจานวนมาก ทาให้ผู้อานวยการเรือนจาอาจตกหล่นรายชื่อของผู้ต้องขังบ้าง
ดังนั้นกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถยื่นเรื่องขอเข้ารับการพิจารณาพักการลงโทษด้วยตนเองไดอีกทาง
หนึ่ง
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หลังจากที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารของผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติได้รับการพักการลงโทษแล้ว
คณะกรรมการฯ จะออก “ใบอ้างถึง (Referral)” เพื่อร้องขอให้พนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษดาเนิน
กระบวนการสืบเสาะให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เนื้อหาเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย
 กาหนดให้พนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษดาเนินการสืบเสาะ
 ส่งรายงานการสืบเสาะ
 ระยะเวลาในการดาเนินการ 30 วัน
เมื่อพนักงานคุมประพฤติและพักการลงโทษได้ส่งรายงานดังกล่าวกลับไปยังคณะกรรมการฯ แล้ว
คณะกรรมการฯ จะประเมินว่ าผู้ร้องขอรายใดมีคุณสมบัติที่จะได้รับการพักการลงโทษ หากผู้ร้องขอรายนั้น
มีคุณสมบัติเพียงพอ คณะกรรมการฯ จะออกหนังสือปล่อยตัว เพื่อปล่อยตัวผู้ต้องขังให้ได้รับอิสรภาพเป็นการ
ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม หากเห็นว่าการปล่อยผู้ต้องขังรายจะทาให้ตัวผู้ต้องขังเองหรือสังคมรอบข้าง เกิดความ
เสี่ยงหรืออาจเป็นอันตรายต่อชุมชน การปล่อยตัวจะถูกเลื่ อนออกไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่า อันตรายดังกล่าวจะ
ไม่เกิดขึ้น ผู้ต้องขังทีข่ าดคุณสมบัติจะรับโทษที่เหลือในเรือนจา
สาหรับผู้ต้องขังต่างชาติที่รั บโทษจาคุกในประเทศฟิลิปปินส์ การพิจารณาว่าจะได้รับการพั กการ
ลงโทษหรืออภัยโทษหรือไม่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ จะไม่ดาเนินการใดๆ กั บผู้ต้องขังรายใดก็ตามที่ยังมีคดีอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาของศาล
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ
 ตรวจดูคุณสมบัติทางด้านกายภาพ ทางจิต ศีลธรรมและคุณธรรมในประวัติของผู้ต้องขังว่ามีคุณสมบัติ
เพียงพอที่จะได้รับการพักการลงโทษหรือไม่
 ตีพิมพ์รายชื่อของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อการพักการลงโทษ
 พิจารณาคดีของผู้ต้องขังว่ามีคุณสมบัติได้รับการพักการลงโทษหรือไม่
 ส่งใบอ้างถึงไปยังกรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ
คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการพิจารณา
 ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
 ได้รับโทษมาแล้วเกินขั้นต่าที่ศาลระบุกาหนดไว้
 คาตัดสินของผู้ต้องขังรายนั้นเป็นที่สุดแล้ว
 ผู้ต้องขังรายนั้นไม่มีคดีอาญาอื่นใดที่รอการพิจารณา
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การขาดคุณสมบัติในการรับพิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักการลงโทษ
 ผู้ต้องขังรายนั้นถูกผู้พิพากษาให้รับโทษถึงแก่ชีวิตหรือจาคุกตลอดชีวิต
 ผู้ต้องขังรายนั้นถูกพิพากษาว่าเป็นกบฏหรือกระทาการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกบฏ หรือเป็นโจร
สลัดในเขตทะเลหลวงหรือน่านน้าของประเทศฟิลิปปินส์
 มีพฤติกรรมที่คบค้าสมาคมกับอันธพาล
 ผู้ต้องขังเคยหลบหนีจากเรือนจา
 ผู้ต้องขังเคยได้รับการอภัยโทษแบบมีเงื่อนมาครั้งหนึ่งแล้ว
 ผู้ต้องขังได้กระทาการละเมิดกฎหมายซึ่งเป็นการก่ออาชญากรรมข้ามชาติหรือเป็นการกระทาความผิด
อาญาระหว่างประเทศ

งานสืบเสาะเพื่อการคุมประพฤติ

งานสืบเสาะเพื่อได้รับการพักการลงโทษ
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การควบคุมและ สอดส่อง

กระบวนการควบคุมและสอดส่องในขั้นตอนการคุมประพฤติ
เมื่อศาลได้ให้โอกาสผู้ร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ผู้ร้องขอจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ภายใต้กระบวนการควบคุมและสอดส่อง โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้และ
อาจจะมีเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วย
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมาย
 ต้องรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติภายใน 72 ชั่วโมง
 ต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กับพนักงานคุมประพฤติที่ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่อง
สาหรับเงื่อนไขอื่นๆ ที่ศาลอาจสั่งเพิ่มเติมได้ เช่น ห้ามเปลี่ยนที่อยู่ ห้ามติดต่อคบค้าสมาคมกับบุคคลที่
มีแนวโน้มจะกระทาผิด หรือกาหนดให้ปลูกต้นไม้ เป็นต้น
ระยะเวลาของการคุมประพฤติขึ้นอยู่กับโทษจาคุกที่ได้รับ โดย
o หากโทษจาคุกที่ได้รับมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ระยะเวลาคุมประพฤติจะไม่เกิน 2 ปี
o หากโทษจาคุกที่ได้รับมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ระยะเวลาคุมประพฤติจะไม่เกิน 6 ปี
ในระหว่างการควบคุมและสอดส่ อง หากผู้ ถูกคุมความประพฤติไม่ส ามารถแสดงตนต่อพนักงาน
คุมประพฤติได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดโดยปราศจากเหตุผลที่เหมาะสม ผู้ถูกคุมความประพฤติอาจ
ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่หลบหนี (Absconding probationer) ซึง่ อาจส่งผลให้การคุมความ
ประพฤติถูกเพิกถอนได้
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การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ อาจนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคุมประพฤติและ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยพนักงานคุมประพฤติอาจเสนอรายงานการละเมิดไปยังศาล และศาลอาจมีคาสั่ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมและสอดส่อง อย่างไรก็ ตามหากไม่มีเหตุผลที่ผิดเงื่อนไข ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนการ
คุมประพฤติได้ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติจ ะต้องกลับไปรับโทษที่ได้รับตามคาพิพากษา และคาสั่งนี้มิอ าจ
อุทธรณ์ได้
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กระบวนการควบคุมและสอดส่องของการพักการลงโทษ
การควบคุมและสอดส่องของการพักการลงโทษเริ่มจากคณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ
ออกคาสั่งอนุมัติให้ผู้ร้องขอได้รับการพักการลงโทษ เมื่อสถานะของผู้ต้องขังรายนี้เปลี่ยนจากผู้ร้องขอมาเป็นผู้
ได้รับการพักการลงโทษ ผู้ต้องขังรายนี้จะอยู่ภายใต้ “กระบวนการควบคุมและสอดส่อง”
ข้อบังคับและเงื่อนไขของการได้รับการพักการลงโทษ
 รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติภายใน 15 วัน
 สาหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อาศัยอยู่นอกเมโทรมะนิลา ให้รายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ต่อพนักงานพักการลงโทษ และสาหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษที่อาศัยอยู่ภ ายในเมโทรมะนิ ล า
รายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
การปฏิบัติตามเงื่อนไขระหว่างการพักการลงโทษนาไปสู่รูปแบบรายงานที่แตกต่างกันออกไป หาก
สามารถปฏิบั ติตามเงื่อนไขข้า งต้น ได้ครบทุกประการ คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษจะออก
ประกาศนียบัตรเพื่อปล่อยตัวและจาหน่ายออกจากการพักการลงโทษ
ในทางตรงกันข้าม หากผู้ได้รับการพักการลงโทษไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของการควบคุมและ
สอดส่อง พนักงานควบคุมและสอดส่องมีสิทธิที่จะส่งรายงานที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งทาความเห็นส่งไป
ยังคณะกรรมการพักการลงโทษ ซึ่งอาจนาไปสู่การออกหมายจับ และกลับคืนสู่เรือนจาได้
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การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
โดยอาศัยชุมชน

การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดโดยอาศัยชุมชน
กรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติดาเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษและผู้ได้รับอภัยโทษแบบมีเงื่อนไขโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
“ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” “จิตอาสา : อาสาสมัครคุมประพฤติ” และ “ชุมชนบาบัด” หลักการของยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เป็นหัวใจและหลักปรัชญาของการจัดทาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู ชุมชนบาบัด คือ รูปแบบวิธีการในการ
แก้ไขฟื้นฟู และจิตอาสา ซึ่งนาโดยอาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็นทรัพยากรสาคัญของชุมชนในการขับเคลื่อน
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
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ชุมชนบาบัด

ชุมชนบาบัด (THERAPEUTIC COMMUNITY)
ชุมชนบาบัดเป็นกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยจาลองรูปแบบ
การดารงชีวิตในสังคม เพื่อสร้างการพัฒนาที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ และพัฒนาจิตใจ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการ
พฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด วุฒิภาวะและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความ
เข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบสุขเป็น ทุกข์เป็น โดยที่ไม่ต้อง
พึง่ พายาเสพติดอีก
ชุมชนบาบัดเชื่อว่า บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยอาศัยกลุ่มสังคมในชุมชนบาบัดเป็นแรงผลักดัน
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยการให้บทบาทและความรับผิดชอบในโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการ
ฝึกฝนจนสร้างเป็นอุปนิสัย
โดยทั่วไป กระบวนการชุมชนบาบัดมักถูกนามาใช้กับผู้กระทาผิดที่เสพยาเสพติดและจาเป็นต้องได้รับ
การบาบัดฟื้นฟูในพื้นที่ปิด เช่น ศูนย์ฟื้นฟูและบาบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อเป็น การสร้างรูปแบบสังคมหรือชุมชน
จาลองให้กับผู้เข้ารับการบาบัดยาเสพติด โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ผู้กระทาผิดมีระเบียบ
วินัยเพื่อตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม กรมพักการลงโทษฯ ได้นากระบวนการชุมชนบาบัดมาปรับใช้กับ
ผู้กระทาผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติในทุกคดี ไม่ใช้แต่เพียงผู้กระผิดที่เสพยาเสพติด กระบวนการชุมชน
บาบัดจะเกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ภายหลังการรับรายงานตัว เพื่อสร้างความพร้อม และปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคม
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ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (RESTORATIVE JUSTICE)
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ ขั้นตอนหรือรูปแบบที่เป็นหลักปรัชญาของการดาเนินงานคุม
ประพฤติและการพักการลงโทษ โดยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสืบเสาะ
และพินิจ ควบคุมและสอดส่อง ตลอดจนการคิดค้นโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด โดยมีจุดประสงค์
เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชนที่สูญเสียไปเพราะอาชญากรรมหรือการกระทาความผิด ให้ผู้เสียหาย
ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกและความเสียหายที่ได้รับ ตลอดจนได้รับการชดใช้หรือเยียวยาความเสียหายที่เกิ ดขึ้น
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระทาความผิดได้แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทาของตน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
คือ กระบวนการที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทาความผิด เหยื่อ หรือผู้คน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชน
พนักงานคุมประพฤติจะทาหน้าที่เป็นเพียงคนกลาง เพื่ออานวยให้เกิดการประสานประโยชน์จาก
ทุกฝ่าย การที่คู่กรณีเข้าร่วมในกระบวนการ อาจโดยการเรียกร้องของผู้เสียหายและหรือผู้กระทาผิดเอง
หรือโดยการเชิญชวนของคนกลาง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ต้องทาด้วย
ความสมัครใจของคู่กรณีเท่านั้น เป้าหมายสูงสุดของการดาเนินการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ คือ เพื่อให้ทุกฝ่าย
รู้จักการให้อภัย เรียนรู้ที่จะยอมปล่อยวางต่อความเกลียดชัง เพราะในท้ายที่สุดผู้กระทาความผิดและผู้เสียหาย
เองต้องอยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าหมายความว่าทุกกรณีต้องให้อภัยกัน
โดยสรุ ป กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิง สมานฉั น ท์ เ ป็น ทั้ ง ปรั ช ญาและกระบวนการ ซึ่ ง ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย
เข้ามาร่วมกันหาวิธีการจัดการกับผลกระทบของอาชญากรรม และวิธีการดาเนินการเพื่อเยียวยาความเสียหาย
ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาผิดดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ผู้เสียหาย ผู้กระทาผิ ด ครอบครัว และชุมชน
วิธีการที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ
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การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี

สนทนาเพื่อให้กาลังใจและสนับสนุน

การประนีประนอมยอมความ

การสนับสนุนจากคนในครอบครัว
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อาสาสมัครคุมประพฤติ

โปรแกรมจิตอาสาฯ เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยกรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติ
จุ ดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการมีส่ ว นร่ว มของภาคประชาสั งคมในกระบวนการแก้ไขฟื้ น ฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชน
ทรัพยากรหลักในการแก้ไขฟื้นฟูในลักษณะของการคุมประพฤติและการพักการลงโทษมาจากชุมชน
กรมพักการลงโทษฯ จึงตระหนักถึงบทบาทสาคัญของชุมชนในฐานะหน่วยงานหนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟู ผ่าน
“อาสาสมัครคุมประพฤติ” เป็นกลไกขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกาหนดให้มีอาสาสมัค ร
คุมประพฤติเป็น การเปิดช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเด็กและเยาวชน
กลุ่มพลเมืองจิตอาสา ตลอดจนหน่วยงานระดับหมู่บ้าน (Barangay) ซึ่งการนาอาสาสมัครคุมประพฤติมาช่วย
ในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะช่วยลดต้นทุนให้กับหน่วยงานรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

กฏหมายที่ให้อานาจอาสาสมัครคุมประพฤติ
คาสั่งประธานาธิบดีที่ 28 กาหนดให้มีการแต่งตั้งอาสาสมัครคุมประพฤติ มาตรา 968 ได้บัญญัติว่า
“เพื่อสนับสนุนพนักงานคุมประพฤติในระดับจังหวัดและระดับเมืองในการควบคุมและสอดส่องผู้ถูก
คุมความประพฤติ อธิบดีกรมพักการลงโทษฯ อาจแต่งตั้งพลเมืองที่ประพฤติชอบเป็นอาสาสมัครคุม
ประพฤติได้ อาสาสมัครคุมประพฤติจะไม่ได้รับเงินตอบแทนใด เว้นไปจากค่าเดินทาง อาสาสมัครคุม
ประพฤติจะดารงตาแหน่งภายใต้ระยะเวลาที่อธิบดีฯ กาหนด คุณสมบัติและจานวนคดีสูงสุดที่จะ
ได้รับเป็นไปตามคาสั่งนี้”
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ต่ อ มาในวั น ที่ 11 ตุ ล าคม 2005 ประธานาธิ บ ดี กลอเรี ย เอ็ ม อาโลโย ได้ อ อกค าสั่ ง พิ เ ศษของ
ประธานาธิบดีที่ 468 เพิ่มบทบาทให้โปรแกรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม คาสั่งพิเศษประธานาธิบดีฉบับนี้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยมาตรา 3 ได้บัญญัติไว้ว่า
“อาสาสมัครคุมประพฤติจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานจิตอาสา เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาโปรแกรมและเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของโปรแกรมและการทางานร่วมกัน โดยเน้นไปที่
การช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานด้านจิตอาสาระดับชาติแห่งฟิลิปปินส์ กระทรวงมหาดไทย
และรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ หน่ ว ยงานระดั บ หมู่ บ้ า น (Barangay) กรม
สวัสดิการสังคมและการพัฒนา กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ”
ข้อแตกต่างระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติกับจิตอาสาอื่นๆ
อาสาสมัครคุมประพฤติแตกต่างจากจิตอาสาอื่นๆ ในแง่ของการปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญเป็น
พิเศษในการควบคุมและสอดส่องซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติจะเป็นแบบอย่างไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด อย่างไร
ก็ตาม อาสาสมัครคุมประพฤติมิได้เกิดขึ้นมาเพื่อแทนที่พนักงานคุมประพฤติ แต่การมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
คุมประพฤติในฐานะส่ว นหนึ่ งของทีมที่ทาหน้าที่ควบคุมและสอดส่ องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแก้ไขฟื้ น ฟู
การสร้างอาชีพ การศึกษา หรือกิจกรรมอื่นๆ
บุคลิกภาพและลักษณะของอาสาสมัครคุมประพฤติ
 มีความรักความเมตตาต่อผู้ถูกคุมความประพฤติ แม้ว่า พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ อาจไม่
เป็นที่ยอมรับและต้องพยายามหาด้านบวกเพิ่มเสริมความเชื่อมั่นให้กับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ
 แนะนาประสบการณ์ด้านบวกและส่งต่อประสบการณ์เหล่านั้นไปยังผู้ถูกคุมความประพฤติ
 ตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อกรมพักการลงโทษฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ
 รักษาความลับ
 รักษาคามั่นสัญญาและตรงต่อเวลาทุกครั้งที่มีการนัดหมาย
 ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมพักการลงโทษฯในกรณีที่มีข้อสงสัยเกิดขึ้น
 แจ้งให้ เจ้ าหน้ าที่กรมพัก การลงโทษฯ ทราบถึงการเปลี่ ยนแปลงส าคัญ ที่เ กิด ขึ้น ในผู้ ถูก คุ ม ความ
ประพฤติ
 เป็นผู้มีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทั้งในแง่วาจาและการกระทา
 มีส่วนรวมอย่างกระตือรือร้นในการประชุมด้านด้านจิตอาสาหรือการฝึกอบรม
 เชื่อว่ามนุษย์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมได้ เพราะเป้าหมายสาคัญของการคุมประพฤติ คือ
การช่วยเหลือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเสามารถกลับคืนสู่สังคมได้
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คุณสมบัติของอาสาสมัครคุมประพฤติ
 ถ้าเป็นไปได้ อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 เป็นบุคคลที่น่าเลื่อมใสในชุมชนหรือเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
 ถ้าเป็นไปได้ มีที่พักอาศัยในชุมชนเดียวกับผู้ถูกคุมความประพฤติ
 ถ้าเป็นไปได้ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตนเอง
 ตั้งใจทางานโดยไม่ได้หวังรายได้หรือผลตอบแทนใดๆ
 ไม่มีประวัติอาชญากรรมว่าถูกพิพากษาให้ต้องโทษ เว้นแต่อดีตผู้ถูกคุมความประพฤติเหล่านี้ได้แสดง
ให้เห็นถึงความประพฤติที่เป็นแบบอย่างและสามารถเป็นบุคคลต้นแบบให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติได้
 มีสุขภาพที่ดีเพียงพอ
การได้มาซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติ
 ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มรับสมัครครบถ้วน
 เจ้าหน้าที่ทาการสืบเสาะประวัติภูมิหลัง
 หัวหน้าพนักงานคุมประพฤติรับรองแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่จาเป็นส่งต่อไปยังสานักงานภาค
 ผู้อานวยการสานักงานฯ ระดับภาคทาความเห็นไปยังอธิบดีกรมพักการลงโทษฯ
 กองกิจกรรมชุมชนและบริ การสังคมทบทวนและประเมินแบบฟอร์มและแนบเอกสารเพื่อเตรี ยม
แต่งตั้ง
 อธิบดีกรมพักการลงโทษฯ ลงนามแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติวาระละ 2 ปี
 กองกิจกรรมชุมชนและบริการสังคมแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังผู้อานวยการสานักงานฯ ระดับภาค
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามรับรู้การแต่งตั้ง
 อาสาสมัครคุมประพฤติให้สัตย์ปฏิญาณ
 กรมพักการลงโทษฯ ออกบัตรอาสาสมัครคุมประพฤติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพนักงานควบคุมและสอดส่อง
 เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ทาการควบคุมและสอดส่องเป็นความลับ
 รักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ในการบันทึกข้อมูลรายงานประจาเดือน
 อุทิศเวลาในการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติแลปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
o เสนอแนะแนวทางและให้คาปรึกษา
o จัดหาตาแหน่งงาน
o ดาเนินการโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
บทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถจาแนกได้ ดังนี้
1. การควบคุมและสอดส่อง
a. ควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ จานวน 5 ราย ณ เวลาใดก็ตาม
b. ทางานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานเจ้าของคดีและหัวหน้าพนักงานคุมประพฤติ หรือเจ้าพนักงาน
ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมหารือถึงแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
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c. ส่งรายงานความคืบหน้าในแง่ความสัมฤทธิ์ผ ลรายเดือนไปยังหัวหน้าพนักงานคุมประพฤติ
หรือเจ้าพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ทาหน้าที่ในฐานะ
a. กระบอกเสียงในด้านจิตอาสา ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชุมชนบาบัด และหัวข้ออื่นๆ
b. ที่ปรึกษาให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ
c. นักสนับสนุน
d. ผู้ประสานโปรแกรมต่างๆ กับผู้ถูกคุมความประพฤติ
e. นักไกล่เกลี่ย บุคคลที่ทาให้ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เกิดข้นจริง ผู้อานวยให้เกิดชุมชนบาบัด
การฝึกอบรม
 การฝึกอบรมพื้นฐาน
 การให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและโปรแกรมที่ได้จัดทาบริการ
 การเสริมสร้างความเป็นทีม
 ถูกออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าขององค์กร
 การฝึกอบรมพิเศษ
 ให้ความรู้และฝึกทักษะในด้านยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ชุมชนบาบัด ทักษะดานการสัมภาษณ์ การ
เตรียมรายงาน และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรในชุมชน และโปรแกรมอื่นๆ
อาสาสมัครคุมประพฤติอาจได้รับแต่งตั้งให้รับรางวัล
 โล่รางวัลสาหรับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ
 ประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องอาสาสมัครคุมประพฤติผู้ที่ได้รับการประเมิน น่าพอใจอย่างยิ่ง 2 ครั้ง
ติดต่อกัน
 อาสาสมัครคุมประพฤติอาจได้รับแต่งตั้งให้ได้รับความช่วยเหลือด้านสิทธิประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่า
เดินทาง สุขภาพ หรือประกันอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แม้จะหมดวาระ 2 ปีแล้ว อาสาสมัครคุมประพฤติสามารถขยายวาระได้อีก หาก
 ยังสนใจทางานด้านจิตอาสาและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
 ได้รับการประเมินว่าเป็นที่น่าพอใจโดยการประเมินของหัวหน้าพนักงานคุมประพฤติใน 3 รอบการ
ประเมิน
 ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ที่อาจนาไปสู่การเพิกถอน
การเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติอาจถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุผล ดังนี้
 ก่ออาชญากรรม
 ละเมิดหรือฝ่าฝืน หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับ
 แสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผู้ถูกคุมความประพฤติโดยมิชอบ
 ใช้อานาจในทางที่ผิดในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติ
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 รีดไถ หรือ ขู่เข็ญ
 ก้าวก่ายโดยไม่มีหมายในกิจการหรือกิจกรรมของบุคคลหรืออาสาสมัครคุมประพฤติรายอื่น
 มีอาการป่วยทางกาย หรือทางจิต หรือไร้ความสามารถ
องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ
การก่อตั้งหน่วยงานอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ มีขึ้นเพื่อสร้า งความสาคัญ
และส่งเสริมการยกระดับ การนามาใช้ ตลอดจนการทาให้โปรแกรมอาสาสมัครมีความต่อเนื่องและยั่งยืน การ
ก่อตั้งหน่วยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกด้วยกันใน
ด้านการฝึกอบรม การรวบรวมทรัพยากร การเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อให้
อาสาสมัครคุมประพฤติสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นอิสระ กิจกรรมส่วนใหญ่ของงานคุมประพฤติเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องมีองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อ
ส่งเสริมจิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชน





วิธีการก่อตั้ง
หากมีจ านวนอาสาสมัครคุมประพฤติอย่างน้อย 10 คนขึ้นไปในหนึ่งหมู่บ้านหรือสานักงานสาขา
สานักงานนั้นๆ อาจสนับสนุนให้อาสาสมัครคุมประพฤติจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่ง
สอดคล้องกับความพยายามผลักดันให้ระดับรากหญ้ามีส่วนร่วมในการก่อตั้งองค์กร
อาสาสมัครคุมประพฤติต้องได้รับการฝึกอบรม “การสร้างทีม” และ/หรือ “การจัดตั้งองค์กร” ก่อนที่
จะมีการจัดตั้ง
สานักงานในพื้นที่ต้องคอยช่วยเหลือในการก่อตั้งองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ
เมื่อองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติได้ก่อตั้งขึ้นแล้ว สมาชิกทุกคนจะต้องประชุมแล้วเลือกตั้งตาแหน่ง
เจ้ าหน้ าที่อย่ างน้ อย 3 ตาแหน่ งหลั ก ได้แก่ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิกอาจมี การจั ด ตั้ ง
ตาแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ เช่น
o กรรมการทรัพยากรชุมชน มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรตามความต้องการเพื่อรองรับโปรแกรมที่
หลากหลาย
o กรรมการฝึ ก อบรม มี ห น้ า ที่ จั ด การฝึ ก อบรมและประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
o กรรมการสรรหาบุคคล มีหน้าที่กระจายข่าวสารและดึงดูดอาสาสมัครคุมประพฤติใหม่ๆ เข้า
มาร่วมงาน
o กรรมการบริการสังคม มีหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนความต้องการทางสังคมพื้นฐานของผู้ถูก
คุมความประพฤติและครอบครัว

 หากองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติประสงค์จะก่อตั้งโดยอิสระ อาจลงทะเบียนองค์กรกับหน่วยงาน
แลกเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ได้ ในอีกรูปแบบหนึ่ง
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การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรฯ มาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบ
นางวิไลลักษณ์ บุนนาค
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
จากการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด ที่ประเทศฟิลิปปินส์
สิ่งที่ควรจะนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนางาน มีดังนี้
1. การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้กระทาผิด
กรณีที่พนักงานคุมประพฤติจาแนกแล้วพบว่า ผู้กระทาผิดมีความจาเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล
ควรมีการประสานและส่งต่อผู้กระทาผิดเหล่านั้นไปยังหน่วยงานที่มีความชานาญและรับผิดชอบโดยตรง เช่น
การฝึกอาชีพ การให้คาปรึกษาครอบครัว หรือการดูแลสงเคราะห์เรื่องการยังชีพ ซึ่งในประเทศฟิลิปปินส์จะมี
การประสานและส่งต่อผู้กระทาผิดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือดูแลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ซึ่งหากกรมคุมประพฤติสามารถบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะ
ส่งผลให้ผู้กระทาผิดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือดูแลอย่างครอบคลุม ถึงแม้ว่ากรมคุมประพฤติจะมีการทา
MOU กับหลายหน่วยงาน แต่เมื่อประสานงานไปผู้ปฏิบัติงานจะไม่ทราบข้อมูลและไม่ได้มีการดาเนินการใดๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดจากการได้จัดทา MOU เท่าที่ควร
2. การเสริมสร้างให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความรับผิดชอบ
กรณีที่ผู้กระทาผิดต้องปฏิบัติตามคาสั่งศาลหรือเงื่อนไขของการคุมประพฤติ โดยภายหลังศาลมีคา
พิพากษาและผู้ ถูกคุม ฯ มาพบ พนักงานคุมประพฤติจะต้องชี้แจงเงื่อนไขให้ ฟังจนเป็นที่เข้าใจอย่างดี แล้ ว
หลังจากนั้นควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกคุมความประพฤติที่จะต้องมาตามนัด จะไม่มีการออกสมุดนัดให้ผู้
ถูกคุมความประพฤติแต่อย่างใด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกคุมความประพฤติที่จะต้องสอบถามหรือติดตาม
กาหนดนัดหรือเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยพนักงานคุมประพฤติไม่ต้องออกสมุดนัดรายงานตัว เป็นการเสริมสร้าง
และกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
ของสานักงานฯ (กระดาษ)
3. การส่งประเด็น
ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติขอโอนการรายงานตัวไปยังภูมิลาเนา ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง การ
ประกอบอาชีพ หากสามารถกาหนดแนวทางในการดาเนินการดังกล่าว โดยการให้สานักงานฯ ผู้รับประเด็น
สามารถเสนอรายงานต่อศาลในเขตพื้นที่นั้นๆ ได้เลย ไม่ต้องส่งกลับคืนมายังสานักงานฯ ผู้ส่งประเด็นอีก ก็จะ
ลดขั้นตอนในการทางานและลดปัญหาการส่งประเด็นกลับล่าช้า ซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสานักงานฯ
ผู้ส่งประเด็น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว จึงควรให้มีการส่งประเด็น
แบบโอนเบ็ดเสร็จเหมือนกรณีพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก จะเป็นการลดภาระในการติดตาม ทวง/
ถามประเด็น ซึ่งปัจจุบันการส่งประเด็นกลับล่าช้าเป็นปัญหาหนึ่งของหลายสานักงานฯ โดยจากประเด็นปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้การเสนอรายงานต่อศาลของสานักงานฯ ผู้ส่งประเด็นล่าช้า
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4. การส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติ
ควรให้อาสาสมัครคุมประพฤติที่ประสงค์เข้ามาช่วยเหลืองานได้มีบทบาทในการดูแลผู้กระทาผิดอย่าง
เต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่การออกไปเยี่ยมบ้านหรือติดตามผู้กระทาผิดแต่เพียงอย ่างเดียว โดยควรกาหนดแนวทาง
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ได้ควบคุมดูแลผู้กระทาผิดแต่ละรายแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
ตั้งแต่การช่วยเหลือสงเคราะห์ จนผู้กระทาผิดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้
5. การยื่นคาร้องขอให้ได้รับการคุมความประพฤติ
สิ่งสาคัญในความสาเร็จของงานคุมประพฤติฟิลิปปินส์ประการหนึ่ง คือ การที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
กาหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทาผิดที่ได้รับสิทธิในการคุมความประพฤติ คือ ต้องไม่เคยคุมประพฤติมาก่อน และ
ผู้กระทาผิดจะต้องร้องขอให้ใช้วิธีการคุมประพฤติแทนการลงโทษจาคุก ดังนั้น จึงเป็นการคัดกรองผู้กระทาผิด
ที่จะเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ผู้ กระทาผิดเหล่านี้จะมีโอกาสในการคุมความประพฤติเพียงแค่ครั้ง
เดีย ว จึ งมีความตั้งใจที่จะปฏิบั ติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ เพราะเป็นสิ่ งที่ผู้ กระทาผิดเหล่ านั้นร้องขอ
แตกต่างกับกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้กระทาผิดได้รับการคุมความประพฤติโดยไม่จากัดจานวนครั้ง และ
ผู้กระทาผิดไม่ได้เป็นการร้องขอหรือประสงค์ให้ใช้วิธีการคุมประพฤติ จึงส่งผลต่อการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
คุมความประพฤติ และบุคคลเหล่านี้ยังสร้างปัญหาให้กับสังคมเรื่อยมา
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การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรฯ มาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบ
นางสาวอาทิตยา ระวีประยูรบุตร
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดฯ ณ กรมพักการลงโทษ
และคุมประพฤติ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเวลาหนึ่ง เดือน ได้เรียนรู้และได้รับความรู้ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรัชญาในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน
ภาพรวม วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในระบบที่ไม่ใช้เรือนจา และภารกิจระหว่างงาน
คุมประพฤตประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของกฎหมาย
กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานตามที่ทางกลุ่มได้มีการนาเสนอไปก่อนหน้าแล้ว จากข้อแตกต่างดังกล่าวการ
จะนาวิธีการมาผสมผสานหรือประยุกต์ใช้ระหว่างกันอาจจะไม่สามารถทาได้ซะทีเดียว เนื่องจากติดขัดในเรื่อง
กฎหมาย แต่ที่ข้าพเจ้าเห็นว่ากระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการ
ทางานได้ คือ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในระบบงานคุมประพฤติของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อมีผู้กระทาผิดที่ศาลสั่งให้มีเงื่อนไขการคุมประพฤติ
เข้าสู่ การควบคุมดูแลของกรมพั กการลงโทษฯ พนักงานพักการลงโทษ มีบ ทบาทหน้าที่ห ลั กในเรื่องการ
ควบคุมดูแลให้ผู้กระทาผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกาหนดและรายงานผลการคุมประพฤติ พฤติกรรมของ
ผู้กระทาผิดในระหว่างการคุมประพฤติ รวมทั้งการเสนอความเห็นและการเสนอเพิ่ม ปรับ ลดเงื่อนไขการคุม
ประพฤติหรือลดและขยายระยะเวลาการคุมประพฤติเพื่อปรั บพฤติกรรมของผู้กระทาผิดรายนั้นๆ ให้มีความ
เหมาะสมเป็นที่ยอมรับของสังคม
ส่วนบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟู ระบบงานคุมประพฤติของประเทศฟิลิปปินส์ได้นาทรัพยากรในชุมชน
คือ อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด โดยให้อาสาสมัครคุม
ประพฤติเข้ามามีบทบาทหลักในการกาหนดแผนแก้ไขฟื้นฟู แผนให้การสงเคราะห์ผู้กระทาผิดแต่ละรายที่อยู่ใน
ชุมชนของอาสาสมัครคุมประพฤติ และการดาเนินการตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูและแผนการสงเคราะห์ รวมทั้ง
การส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญที่สามารถให้คาปรึกษาเพื่อหาทางออกให้แก่ผู้กระทาผิด หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการสงเคราะห์หรือด้านสวัสดิการโดยตรง เพื่อให้การช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้
ตรงตามความต้องการหรือตรงกับสภาพปัญหาของผู้กระทาผิดรายนั้นๆได้อย่างแท้จริง เช่น การส่งต่อไปยัง
นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
สานักงานฯ สามารถนากระบวนการการทางานในส่วนนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทางานได้
ซึ่งสานักงานฯ มีการสนับสนุนให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามาช่วยพนักงานคุมประพฤติทางานอยู่แล้ว แต่
บทบาทหลักเป็นพนักงานคุมประพฤติที่ดาเนินการ อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทเป็นเพียงผู้ช่วยงานเล็กๆ
น้อยๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่สานักงานกาหนดจัดไว้ โดยไม่ได้มีบทบาทในการวางแผน กาหนดแผน หรือ
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ดาเนินการตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูและการสงเคราะห์แต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเรายังใช้ทรัพยากรในชุมชนที่รู้สภาพ
กายภาพของพื้นที่ ที่รู้จุดเด่น จุดด้อยในพื้นที่นั้น ๆ ยังไม่คุ้มค่า เมื่อสานักงานฯ มีทรัพยากรอันทรงคุณค่าอยู่
แล้ว ประกอบกับการดังกล่าวนี้สามารถดาเนินการได้ทันทีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบแต่อย่างใด
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนาทรัพยากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
ตามนโยบายของกระทรวงยุ ติ ธ รรมและกรมคุ ม ประพฤติ เป็ น การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า และพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ และพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานในการร่วมกันป้องกันสังคม โดยการคืนคนดีสู่
สังคมอย่างยั่งยืน
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ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

32 | สานักพัฒนาการคุมประพฤติ

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม | 33

การศึกษาดูงานคุมประพฤติ
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
1. ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แนวทางของระบบงานยุติธรรมทางอาญาของสิงคโปร์มีหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้1
1) กฎหมายและกระบวนการทางอาญาจะต้องคุ้มครองสั งคมจากอาชญากรรมและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
2) ต้องคานึงถึงหลักนิติรัฐและหลักการประกันสิทธิเสรีภาพ นอกจากนี้ การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับ
ความผิดและความร้ายแรงแห่งการกระทาผิด
3) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ผู้กระทาความผิดจะต้องได้รับโอกาสในการแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคม

ศาล
อัยการ
ตารวจ

เรือนจา
/ศูนย์ฝึก
/บ้าน

คุมประพฤติ
เบี่ยงเบนคดี

เมื่อการกระทาความผิดเกิดขึ้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศสิงคโปร์เริ่มต้นที่ตารวจ
ซึ่งมีหน้าที่จับตัวผู้ต้องสงสัยมาสืบสวนสอบสวนแล้วส่งสานวนต่อไปยังอัยการ อัยการมีหน้าที่พิจารณาว่าคดี
ดังกล่าวมีพยานหลักฐานเพียงพอจะพิสูจน์ความผิดได้หรือไม่ และเห็นควรสั่ง ฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง หากสั่งฟ้อง
คดีก็ดาเนินต่อไปในชั้นศาล ศาลจะพิจารณาจากสานวนคดีและพิพากษาว่าจาเลยกระทาผิดจริงหรือไม่ และ
ควรลงโทษอย่างไร หากศาลเห็นว่าการคุมประพฤติเป็นการเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ศาล
จะออกคาสั่งคุมประพฤติและสั่งต่อมายั งหน่วยงานคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน (Probation and
Community Rehabilitation Service: PCRS) หากศาลเห็นว่าเรือนจาหรือ ศูนย์ฝึกเหมาะสม จะส่งต่อไปยัง
Prison Service หรือหากศาลเห็นว่าจาเลยไม่มีความผิด ไม่สมควรได้รับโทษ จะพิพากษายกฟ้อง อย่างไร
ก็ตาม สิงคโปร์มีระบบการเบี่ยงเบนคดีก่อนฟ้องสาหรับผู้กระทาความผิดบางประเภท เรียกว่า Triage System
ซึ่งคาอธิบายเรื่องนี้จะอยู่ในส่วนของการแก้ไขฟื้นฟูก่อนมีคาพิพากษา

1

Thian Yee Sze, The Four Principles that Anchor Singapore’s Criminal Justice System (2014)
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2. ทางเลือกของศาลในการลงโทษ
เมื่อศาลพิจารณาแล้วว่าจาเลยมีความผิดตามฟ้องจริง ศาลจะพิจารณาถึ งวิธีการลงโทษ การพิจารณา
โทษเป็นกระบวนการสาคัญในกระบวนพิจารณาของศาล ในการเลือกวิธีการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
ศาลจะต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการเพื่อเป็นหลักประกันว่าจาเลยจะได้รับโทษอย่างเที่ยงธรรม
วัตถุประสงค์ในการลงโทษในสิงคโปร์2

แก้แค้นทดแทนและ
ข่มขู่ยับยั้ง
ประหารชีวิต ปรับ เฆี่ยน
ฝึกฝนและ
ปรับนิสัย

จาคุก

ฝึกฝน
คุมประพฤติ
การลงโทษในชุมชน และ

แก้ไขฟื้นฟู

แก้ไข

การควบคุมตัว
เพื่อป้องกัน
ป้องกัน

ทางเลือกของศาล3
1. ประหารชีวิต สาหรับฐานความผิดที่ร้ายแรง เช่น ความผิดต่อชีวิต ศาลอาจลงโทษประหารชีวิตได้
อย่างไรก็ตาม มีเพียงศาลสูง (High Court) เท่านั้นที่ลงโทษประหารชีวิตได้ ในกรณีที่กฎหมายมิได้กาหนดให้
โทษประหารชีวิตเป็นบทบังคับแต่เป็นทางเลือกให้แก่ศาล ศาลจะพิจารณาจากปัจจัยในการกระทาความผิดว่า
มีเหตุสมควรให้ลงโทษประหารชีวิตหรือไม่
2. จาคุก ศาลจะลงโทษจาคุกหรือไม่ขึ้นอยู่กับบทลงโทษตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประเภท คือ
 โทษจาคุกเป็นทางเลือกตามที่ศาลเห็นสมควร เช่น กฎหมายจะบัญญัติว่า “อาจได้รับโทษ หรือ ควร
ได้รับโทษ” (“may be punished” หรือ “shall be liable”)
 โทษจาคุกเป็นบทบังคับ แต่ไม่มีอัตราโทษขั้นต่า เช่น กฎหมายจะบัญญัติว่า “ควรได้รับโทษจาคุก แต่
ไม่เกิน 3 ปี” (“shall be punished with a term of imprisonment not exceeding 3 years”)
 โทษจาคุกเป็นบทบังคับ และมีอัตราโทษขั้นต่า เช่น กฎหมายจะบัญญัติว่า “ควรได้รับโทษจาคุกไม่ต่า
กว่า 2 ปี” (“shall be punished with a term of imprisonment of not less than 2 years”)
2
3

Attorney-General's Chambers, Understanding Legal Processes: Sentencing in Singapore
อ้างแล้ว
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3. โทษปรับ อัตราการปรับขึ้นอยู่กับประเภทและความร้ายแรงของการกระทาความผิด ศาลอาจลงโทษ
ปรับแทนโทษจาคุก หรือลงโทษปรับประกอบกับโทษจาคุกก็ได้ โดยผู้กระทาผิดสามารถชาระค่าปรับโดยการ
แบ่งชาระเป็นงวดได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้กระทาผิดไม่ชาระค่าปรับตามที่กาหนดไว้โดยศาล อาจมีผลดังนี้
 อาจถูกลงโทษจาคุกตามเดิมที่ศาลกาหนด หรือ
 ผู้กระทาผิดอาจะถูกค้นและหากพบเงินจะต้องนามาชาระค่าปรับ หรือ
 หากไม่ชาระบางส่วน อาจถูกลงโทษจาคุกแทนค่าปรับเท่าส่วนที่ยังไม่ได้มีการชาระ
4. เฆี่ยน สิงคโปร์เป็นประเทศที่ยังคงมีการลงโทษเฆี่ยนอยู่ ศาลสามารถลงโทษเฆี่ยนประกอบกับโทษ
จาคุก Corrective Training, Preventive Detention ได้ในกรณีที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดร้ายแรง
แต่ห้ามศาลลงโทษเฆี่ยนประกอบกับการคุมประพฤติหรือ RTC อย่างไรก็ตาม กฎหมายกาหนดไว้ว่าห้ามเฆี่ยน
บุคคลดังต่อไปนี้
 ผู้หญิง
 ผู้ชายที่อายุเกินกว่า 50 ปี
 ผู้ชายที่ได้รับโทษประหารชีวิต
ศาลสามารถลงโทษเฆี่ยนได้สูงสุด 24 ที โดยพิจารณาจากประเภทและความร้ายแรงของการกระทา
ความผิด สาหรับผู้กระทาผิดผู้ใหญ่ และไม่เกิน 10 ที สาหรับผู้กระทาผิดเยาวชน สาหรับผู้ที่กฎหมายกาหนด
ไว้ว่าห้ามลงโทษเฆี่ยน ศาลอาจลงโทษจาคุกแทนได้แต่ต้องไม่เกิน 12 เดือน
5. การคุมประพฤติ (Probation) ผู้กระทาผิดอาจได้รับคาสั่งคุมประพฤติแทนการลงโทษประเภทอื่น
โดยผู้ กระทาผิ ดจะได้รั บ การคุมความประพฤติเป็นระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน - 3 ปี โดยที่ผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติยังสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้ตามปกติ ทั้งนี้ เขาจะต้ องไม่กระทาผิดซ้าและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
การคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด เช่น การห้ามออกจากที่พักในเวลาที่กาหนด การทางานบริการสังคม เป็น
ต้น มิเช่นนั้นอาจส่งผลให้ศาลเพิกถอนการคุมประพฤติได้และอาจทาให้เขาต้องกลับมารับโทษปรับหรือจาคุก
ตามเดิม แม้ว่าการคุมประพฤติจะไม่จากัดอายุ อย่างไรก็ตาม ศาลมีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการนี้สาหรับผู้กระทา
ผิ ด ที่ มี อ ายุ ต่ ากว่ า 21 ปี ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ ว่ า หลั ก การส าคั ญ ของการคุ ม ประพฤติ คื อ การแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ซึ่ ง เป็ น
ข้อพิจารณาเด่นในการลงโทษผู้กระทาผิดที่อายุยังน้อย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า ผู้กระทาผิดเยาวชน
จะได้รับการคุมประพฤติในทุกกรณีไป เนื่องจากศาลจะต้องพิจารณาสภาพความผิดความร้ายแรงแห่งการกระทา
ความผิดและลักษณะของผู้กระทาผิด รวมถึงรายงานการสืบเสาะและพินิจด้วย
6. การฝึกฝนและปรับปรุงนิสัย (Reformative Training) เป็นโทษที่ให้ผู้กระทาผิดเข้าโปรแกรมการ
ฝึ ก ฝนและปรั บ ปรุ ง นิ สั ย โดยมี อ งค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ตั ว ในสถานที่ ปิ ด ซึ่ ง เรี ย กว่ า ศู น ย์ ฝึ ก นิ สั ย
(Reformative Training Centre: RTC) ซึ่งต้องถูกควบคุมตัวเป็นเวลาอย่างน้อย 18 เดือน และสามารถขยาย
ระยะเวลาโดยเจ้าหน้าที่ของหน่ว ยงานราชทัณฑ์ (Prison authorities) ได้ แต่ไม่เกิน 3 ปี โทษฝึกฝนและ
ปรับปรุงนิสัยใช้บังคับกับผู้กระทาผิดดังนี้
 อายุระหว่าง 16 – 21 ปี ขณะถูกพิพากษาว่ากระทาความผิด หรือ
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 อายุระหว่าง 14 - 16 ปี และเป็นผู้ซึ่งถูกส่ งไปยังโรงเรียนที่ได้รับการอนุมัติโดยศาล
เยาวชน
ศาลจะลงโทษประเภทนี้ได้ ต่อเมื่อ ผู้กระทาผิดดังกล่าวถูกพิพากษาว่ามีความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษ
จาคุกได้ โดยศาลจะดูความเหมาะสมจากรายงานการสืบเสาะและพินิจ ระหว่างพิจารณาคดี ผู้กระทาผิดจะถูก
ควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน
7. การฝึ ก ฝนแบบแก้ ไ ขฟื้ น ฟู (Corrective Training)4 เป็นโทษควบคุ มตัว ในระยะยาวแทนการ
ลงโทษจาคุก โดยไม่มีการลดวันต้องโทษ เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูและการป้องกันอาชญากรรม ศาลจะลงโทษ
นี้ได้ต่อเมื่อผู้กระทาผิดมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะและพินิจจากหน่วยงาน
ราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ศาลสามารถลงโทษดังกล่าวเป็นระยะเวลาระหว่าง 5 ถึง 14 ปี
8. การควบคุมตัวเพื่อป้องกัน (Preventive Detention)5 เป็นโทษควบคุมตัวในระยะยาวแทนการ
ลงโทษจาคุก โดยไม่มีการลดวันต้องโทษ เพื่อการคุ้มครองสาธารณะชน ศาลจะลงโทษนี้ได้ต่อเมื่อผู้กระทาผิดมี
อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาจากรายงานการสื บเสาะและพินิจจากหน่ว ยงานราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ศาล
สามารถลงโทษดังกล่าวเป็นระยะเวลาระหว่าง 7 ถึง 20 ปี
9. การลงโทษในชุ ม ชน (Community Sentences) เป็นมาตรการลงโทษในชุ มชนที่ มุ่ งเน้ น การ
ลงโทษแบบไม่ควบคุมตัว ปัจจุบันการลงโทษในชุมชนมีหลายรูปแบบซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อการแก้ไขฟื้นฟูภาย
หลังจากศาลมีคาพิพากษา อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้กระทาผิดได้ปฏิบัติตามคาสั่งลงโทษในชุมชนอย่างครบถ้วนแล้ว
ประวัติการถูกพิพากษาว่ามีความผิดจะจาหน่ายออกจากสารบบ 6 แต่ไม่รวมถึงประวัติการสอบสวน การฟ้อง
คดี กระบวนพิ จ ารณาในชั้น ศาล 7 และไม่ ร วมถึ ง กรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาว่า มี ค วามผิ ด ที่ อ าจถื อ ว่ า เป็ นผู้ ไม่มี
คุณสมบัติในการสมัครงานบางประเภท เช่น กฎหมายห้ามมิให้ผู้ที่เคยกระทาความผิดฐานฉ้อโกง ไม่ว่าจะถูก
พิพากษาว่าเป็นความผิดในสิงคโปร์หรือประเทศอื่น ซึ่งกฎหมายนั้นกาหนดโทษจาคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เป็น
ผู้อานวยการบริษัทเอกชน (Director)8

4

Criminal Procedure Code (CPC), s.304(1)
CPC, s.304(2)
6 Registration of Criminals Act (Cap. 268), s.7E(1)
7 RCA (Cap), s.7E(2)
8 Companies Act, s.154
5
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3. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด

4. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบไม่ควบคุมตัว (นอกเหนือจากงานคุมประพฤติ)
4.1 ก่อนชั้นศาล
ระบบ Triage และโปรแกรมสาหรับการเบี่ยงเบนคดี (Diversionary Programmes) เป็นวิธีการใหม่
ที่เพิ่งนามาใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนเยาวชนที่ กระทาความผิดเล็กน้อยออกจากกระบวนการยุติ ธรรม
กระแสหลัก ซึ่งเป็นการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทาความผิดและ/หรือครอบครัวได้ถูกเวลา โดยไม่คานึงถึงผลการ
สอบสวนของตารวจ
ทางเลือกแทนการฟ้องคดี

ถูกตารวจจับ

ตารวจ
ดาเนินการ
สอบสวน
ดาเนินการ
สัมภาษณ์
Triage ณ
สถานี
ตารวจ

ความเห็น
อัยการ

เตือนแบบ
เข้มงวด

โปรแกรม
GP

เตือนแบบ
มีเงื่อนไข

โปรแกรม
ESWP

หรือ
ความเห็น
CNB/SSB

โปรแกรม SWP
โปรแกรม YES

40 | สานักพัฒนาการคุมประพฤติ

4.1.1 การสัมภาษณ์ Triage
 ผู้กระทาความผิดเล็กน้อยที่อายุต่ากว่า 19 ปี
 ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากถูกจับกุม
 สั ม ภาษณ์ ผู้ ก ระท าผิ ด และครอบครั ว โดยเจ้ า หน้ า ที่ Triage (นั ก สั ง คมสงเคราะห์ /นั ก เยาวชน
สงเคราะห์ /ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา) จาก Community Agencies ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลโดย PCRS
 ครอบคลุมถึงบุคลิกภาพ พฤติกรรม ประวัติการกระทาที่ผิดปกติ สภาพครอบครัว ปัญหาที่โรงเรียน
หรือที่ทางาน การคบเพื่อนที่เป็นอาชญากร งานอดิเรกยามว่าง ปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์
 โดยใช้แบบประเมิน ความเสี่ ย งและความจาเป็น เพื่อนามาจัดทารายงานการประเมินผล Triage
(ภายใน 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน) พร้อมทั้งส่งต่องานสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ หรือติดตามผลกับ
โรงเรียนของผู้กระทาความผิด
รายงานการประเมินผล Triage
ในรายงานของเจ้าหน้าที่Triage ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้า (ต่า กลาง
สูง) ข้อเสนอเกี่ยวกับระดับของการแก้ไขฟื้นฟู ข้อเสนอว่าสมควรให้เข้ารับโปรแกรมสาหรับการเบี่ยงเบนคดี
หรือไม่ พร้อมทั้งเหตุผล
ระดับของการแก้ไขฟื้นฟู
น้อย
กลาง
เข้มข้น

คาอธิบาย
เยาวชนมีความเสี่ยงต่าในการกระทาผิดซ้าและอาจจะไม่ต้องใช้การแก้ไข
ฟื้นฟูเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงนั้น
เยาวชนมีความเสี่ยงปานกลางในการกระทาผิดซ้าและจะได้รับประโยชน์
จากการแก้ไขฟื้นฟูบางประเภทในการจัดการปัญหาความเสี่ยงนั้น
เยาวชนมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงในการกระทาผิดซ้าและต้องใช้การแก้ไข
ฟื้นฟูที่มีความเข้มข้นสูงเพื่อการจัดการปัญหาความเสี่ยงนั้น

บทบาทของ MSF ในระบบ Triage
 ให้ทุนแก่หน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
 ตรวจสอบ
 วิเคราะห์ความจาเป็นและเทรนด์
 วิจัยและประเมินผล
 ตรวจสอบรายงาน

 ให้คาปรึกษาหน้างาน






อภิปรายกับผู้รับผิดชอบคดี
สร้างเครือข่าย
บริหารโปรแกรม และแต่งตั้งหน่วยงาน
ประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
ตารวจ อัยการ โรงเรียน
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4.1.2 โปรแกรมสาหรับการเบี่ยงเบนคดี
โปรแกรมสาหรับการเบี่ยงเบนคดี จัดทาขึ้นเพื่อลดประสบการณ์ของการถูกฟ้องคดีที่อาจก่อให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจ โดยโปรแกรมที่จัดให้แก่ผู้กระทาความผิดจะสอดคล้องกับความร้ายแรงแห่งความผิดที่ก่อ
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขฟื้นฟูและการกลับสู่สังคม
การดาเนินงานดังกล่าวต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ครอบครัว (MSF) สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ กระทรวง
ศึกษาธิการ โรงเรียน เป็นต้น
โครงการควบคุม
โปรแกรมแนะแนว
โปรแกรมการเอาตัวรอด สอดส่องเยาวชนขั้นสูง
(Guidance
(Streetwise
(Youth Enhanced
Programme: GP)
Programme: SWP)
Supervision (Yes)
Scheme)
 ความผิดเล็กน้อย
 ความผิดเล็กน้อยที่มี
 เป็นสมาชิกแก๊ง9
 เป็นผู้เสพยาเสพติด
องค์ประกอบ
ครั้งแรก
 โปรแกรมต่อเนื่อง 6
 โปรแกรมต่อเนื่อง 6 –
เกี่ยวกับแก็ง
– 12 เดือน จานวน
12 เดือน จานวน 32  โปรแกรมต่อเนื่อง 6 –
21 ครั้ง
 โปรแกรมต่อเนื่อง 6 –
ครั้ง
12 เดือน จานวน 25
12 เดือน จานวน32 ครั้ง  อายุ 10 – ต่ากว่า 19 ปี ครั้ง
 อายุ 10 – ต่ากว่า 19
ปี
 อายุ 10 – ต่ากว่า 19 ปี  อาจส่งต่อมายังพนักงาน  อายุต่ากว่า 21 ปี
คุมประพฤติ
 พร้อมทั้งรายงานตัวต่อ
 มีการตรวจปัสสาวะ
แผนกสาหรับสังคมลับ
เป็นประจา
(Secret Society
 อาจส่งต่อมายัง
Branch: SSB) ของ
พนักงานคุมประพฤติ
สานักงานตารวจ
โปรแกรมการเอาตัวรอด
ขั้นสูง (Enhanced
Streetwise
Programme: ESWP)

4.2 หลังศาลมีคาพิพากษา
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรง และไม่เคยต้องโทษจาคุกมา
ก่อน ศาลอาจลงโทษในชุมชนแทนโทษปรับหรือโทษจาคุกได้ ปัจจุบันการลงโทษในชุมชน มี 4 ประเภท ดังนี้10
4.2.1 คาสั่งบังคับบาบัด (Mandatory Treatment Order: MTO) คือ คาสั่งให้ผู้กระทาความผิด
เข้ารับการรักษาอาการทางจิตโดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน จิตแพทย์จากสถาบันสุขภาพจิตจะเป็น
ผู้ให้ความเห็นต่อศาล คาสั่งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการบาบัดรักษามากกว่าการลงโทษ สาเหตุของการกระทา
ความผิดที่มาจากสภาวะทางจิตควรได้รับการจัดการเพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
9

พระราชบัญญัติการรวมกลุ่ม (Societies Act(Cap 311)) การรวมกลุ่มโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 14(3) วางหลักว่า ผู้ใดเป็นสมาชิกหรือ
แสดงตนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มที่มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้กระทาความผิดและต้องได้รับโท ษ
ปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจาทั้งปรับ
10 Ministry of Social and Family Development, National Report on Youth Crime 2007 - 2013 (2015)
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ศาลมีอานาจออกหมายเตือนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาสั่งหรือสั่งปรับและอนุญาตให้ดาเนินการบาบัดต่อไปก็ได้
นอกจากนี้ ศาลอาจเลือกที่จะเพิกถอนคาสั่งดังกล่ าวแล้วลงโทษสถานอื่นที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิด
นั้นๆ ก็ได้
4.2.2 คาสั่งให้รายงานตัวเป็นประจา (Day Reporting Order)11 ต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว (Day
Reporting Officer) สาหรับผู้กระทาผิดที่อายุไม่ต่ากว่า 16 ปี โดยศาลจะพิจารณาจากรายงานของเจ้าหน้าที่
รับรายงานตัวว่า มาตรการเช่นนี้มีความเหมาะสมกับผู้กระทาผิดหรือไม่ การรายงานตัวดังกล่าวอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานราชทัณฑ์ โดยอาจมีการติด EM ด้วยก็ได้ ปัจจุบันมีศูนย์รับรายงานตัวเพียงแห่งเดียว
การรายงานตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิด ทั้งนี้ ผู้กระทาผิดอาจต้องเข้าร่วม
โปรแกรมเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาหรือโปรแกรมอื่นที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงในการกระทาความผิด ระยะเวลา
ของคาสั่งดังกล่าวจะต้องไม่ต่ากว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ศาลอาจออก
หมายเตือน หรือแก้ไขเปลี่ยนเเปลงคาสั่ง หรือสั่งปรับ นอกจากนี้ศาลอาจมีคาสั่งให้คุมขังผู้กระทาผิดในเรือนจา
ได้แต่ต้องไม่เกิน 14 วันแล้วให้ปฏิบัติตามคาสั่งให้รายงานตัวเป็นประจาต่อไป
4.2.3 คาสั่งให้ทางานบริการทางสังคม (Community Service Order) โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
เพื่อทดแทนสังคมระหว่างถูกลงโทษ ใช้สาหรับผู้กระทาผิดที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการทางาน
บริการสังคมอยู่ระหว่าง 40 - 240 ชั่วโมง คาสั่งให้ทาทางานบริการสังคมดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกันการ
ทางานบริการสังคมทีเ่ ป็นเงื่อนไขของคาสั่งคุมประพฤติ
ศาลมีดุลพินิจในการออกคาสั่งให้ทางานบริการสังคมเพียงคาสั่งเดียวก็ได้ หรือจะให้ออกร่ วมกับคาสั่ง
ลงโทษทางชุมชนประเภทอื่นด้วยก็ได้ อย่างไรก็ตาม ศาลมีแนวโน้มที่จะมีคาสั่งให้ทางานบริการสังคมคู่กับ
คาสั่งให้รายงานตัวเป็นประจา เนื่ องจากองค์ประกอบของการควบคุมและสอดส่องและการให้คาปรึกษาใน
คาสั่งให้รายงานตัวเป็นประจานั้นจะช่วยแก้ไขพฤติกรรมอาชญากรของผู้กระทาความผิด ส่วนการทางาน
บริการสังคมจะเป็นการทดแทนสังคม
ตัวอย่างของงานบริการสังคม เช่น การทาความสะอาด การซ่อมแซมสิ่งของ การบารุงรักษา งาน
อานวยความสะดวก การให้ความดูแล การให้บริการ ณ สถานที่ต่างๆ เช่น โรงพยาบาล องค์กรการกุ ศล
องค์กรทางการศึกษา องค์กรทางวัฒนธรรม องค์กรสันทนาการ หรือองค์กรอื่นๆ ทางด้านสังคม
4.2.4 คาสั่งให้ควบคุมตัวระยะสั้น (Short Detention Order) เป็นคาสั่งให้ควบคุมตัวในเรือนจา
ชั่วคราวซึ่งต้องไม่เกิน 14 วัน มาตรการนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้กระทาผิดรับประสบการณ์ตรงในเรือนจา
ในช่ว งเวลาสั้ นๆ (short but sharp) วัตถุป ระสงค์ คือ เพื่อยับยั้งพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทาผิดซ้าใน
อนาคต เป็นการใช้ไม้แข็งเพื่อให้ผู้กระทาผิดตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากมีการกระทาผิดซ้า ในขณะเดียวกัน
การควบคุมตัวในระยะสั้นเป็นการลดการตัดขาดจากครอบครัวและที่ทางาน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับคาสั่งนี้จะ
ถูกควบคุมตัวแยกส่วนจากนักโทษเพื่อป้องกันการคลุกคลีกับสังคมในเรือนจา

11
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ส่วนที่ 2 กระบวนงานคุมประพฤติ
1. บทนา
1.1 ความเป็นมา12
ระบบการคุมประพฤติในสิงคโปร์เป็นระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนตามคาสั่งของศาล การ
คุมประพฤติเป็นหนึ่งในทางเลือกของศาลในการลงโทษผู้กระทาผิดที่อาจจะต้องไปอยู่ในศูนย์แก้ไขฟื้นฟูเยาวชน
(Juvenile Rehabilitation Centre) หรือเรือนจา เป้าหมายของการคุมประพฤติ คือ การสร้างให้ผู้กระทาผิด
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีวินัย เพื่อให้พวกเขาสามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่กระทาผิดซ้า
งานคุมประพฤติในสิงคโปร์เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1947 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกรมสังคมสงเคราะห์
(Social Welfare Department) ต่อมาในปี ค.ศ. 1948 จึงได้มีก่อตั้งระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
ความช่วยเหลือของพนักงานคุมประพฤติจากสหราชอาณาจักร แม้ว่าในขณะนั้นการคุมประพฤติจะไม่มีบท
กฎหมายรองรับ แต่เยาวชนผู้กระผิดก็ได้รับการส่งต่อมายัง กรมสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
ทางสังคมและครอบครัวให้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังครอบคลุมไปถึงการควบคุมและสอดส่องเยาวชน
แบบสมัครใจโดยการร้องขอจากผู้ปกครองหรือองค์กรด้านสังคมสงเคราะห์อีกด้วย
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and Young Persons Act: CYPA) ในปีค.ศ.
1950 ซึ่งก่อตั้งระบบศาลเยาวชนและระบบงานคุมประพฤติเยาวชน และต่อมาในปี ค.ศ. 1951 ได้มีการตรา
กฎหมายให้บังคับใช้การคุมประพฤติ งานคุมประพฤติจึงได้รับการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงอานาจของ
ศาลต่างๆ หลังจากนั้นพระราชบัญญัติคุมประพฤติ (Probation of Offenders Act: POA) ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขในปี ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1985 ตามลาดับ
ในปี ค.ศ. 2001 พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชนได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เยาวชนผู้กระทาผิดได้มี
โอกาสได้รับการคุมประพฤติเพิ่มมากขึ้นและในปี ค.ศ. 2006 ได้มีการจัดตั้งศาลชุมชน (Community Court)
จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงกระบวนทัศน์ในระบบยุติธรรมทางอาญาในการพิจารณาทางเลือกการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทาผิดในชุมชนสาหรับผู้กระทาผิดกลุ่มพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระทาผิดวัยรุ่นและผู้กระทาผิดผู้ใหญ่ที่
มีความบกพร่องทางจิตซึ่งแต่ก่อนพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้รับการคุมประพฤติเลย
1.2 กรอบทางกฎหมาย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ มีดังนี้
1) พระราชบัญญัติคุมประพฤติ (Probation of Offenders Act: POA)
มาตรา 5 กาหนดไว้ว่า ศาลมีอานาจออกคาสั่ งคุมประพฤติได้ เว้นแต่ความผิ ดนั้นเป็ นความผิดที่
กฎหมายกาหนดโทษไว้ แน่นอนตายตัวซึ่งไม่อาจได้รับการคุมประพฤติ ในการออกคาสั่งคุมประพฤติศาลต้อง
คานึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งรวมถึงสภาพความผิดและลักษณะของผู้กระทาความผิดนั้น คาสั่งคุมประพฤติ
12
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มีผลให้ผู้กระทาผิดต้องอยู่ภายใต้การคุมประพฤติของพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติเป็น
ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 3 ปี
ในกรณีที่ความผิดที่ได้กระทาลงเป็นความผิดที่กฎหมายกาหนดโทษขั้นต่าแบบเฉพาะ (specified
minimum sentence) หรือโทษขั้นต่าแบบบังคับ (mandatory minimum sentence)13 ของโทษจาคุก โทษ
ปรับ โทษเฆี่ยน ศาลจะมีคาสั่งคุมประพฤติได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทาผิดนั้นอายุเกินกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 21 ปี
2) พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (CYPA)
พระราชบัญญัตินี้เป็นหัวใจสาคัญในการให้ความดูแลความคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน มาตรา 28
กาหนดว่า ศาลใดที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ต้องการความดูแลหรือความคุ้มครอง
ในกรณีที่เป็นผู้กระทาความผิด หรือกรณีอื่นๆ ศาลนั้นจะต้องคานึงถึงสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และใน
กรณีที่เหมาะสม ศาลควรให้ความช่วยเหลือในการนาตัวผู้นั้นออกจากสภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนา รวมถึง
สนับสนุนด้านการศึกษาและฝึกอบรม
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
ปัจจุบัน การบริหารผู้ถูกคุมความประพฤติ อยู่ภายใต้การดาเนินการของหน่วยงานคุมประพฤติและ
แก้ไขฟื้นฟูชุมชน (Probation and Community Rehabilitation Service: PCRS) กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูและคุ้มครอง
(Rehabilitation and Protection Group: RPG) กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social
and Family Development)

13

อย่างไรก็ตาม ศาลยังคงมีการถกเถียงกันในประเด็นว่าการบัญญัติกฎหมายแบบไหนเป็น specified หรือ mandatory อยู่ โดยสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้ใน Lim Li Ling v PP [2007] 1 SLR(R) 165 และ Mohamad Fairuuz bin Saleh v PP [2014] 1 SLR 1145.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

RPG ประกอบไปด้วย 6 หน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงานคุ้มครองผู้ใหญ่ (Adult Protective Service) รับผิดชอบผู้ใหญ่ที่ถูกโจมตีได้ง่าย โดยการให้
ความคุ้มครองจากอันตรายที่อาจเกิดจากการถูกทารุณ ถูกข่มเหง ถูกทอดทิ้ง
หน่วยงานคุ้มครองเด็ก (Child Protection Service) รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองเด็ก สวัสดิการเด็ก
การให้คาปรึกษา การเข้าช่วยเหลือเด็ก
หน่วยงานดูแลเด็ ก (Children in Care Service) รับผิดชอบกรณีที่ต้องนาเด็กออกมาจากบ้านและ
ครอบครัวเนื่องจากความปลอดภัย การเลี้ยงดูเด็ก การพัฒนาศักยภาพ
หน่วยงานสาหรับการพักอาศัยสาหรับเยาวชน (Youth Residential Service) รับผิดชอบเด็กและ
เยาวชนที่ต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูแบบควบคุมตัวใน Boy’s Home หรือ Girl’s Home
หน่ ว ยงานด้ า นจิ ต วิ ท ยาคลิ นิ ก และนิ ติ จิ ต วิ ท ยา (Clinical and Forensic Psychology Service)
รับผิดชอบเรื่องการประเมิน การบาบัดรักษา งานวิจัย
หน่วยงานคุมประพฤติ และแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน (Probation and Community Rehabilitation
Service: PCRS) รับผิดชอบเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน

ภารกิจของ PCRS คือ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้ครอบครัวและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
ค่านิยมของ PCRS คือ เชื่อในการเปลี่ยนแปลง (C.H.A.N.G.E) ซึ่งประกอบไปด้วย
Cultivate progressive culture เพาะปลูกวัฒนธรรมความก้าวหน้า
Honour integrity ให้คุณค่าความซื่อสัตย์
Aspire to inspire สร้างแรงบันดาลใจ
Nurture collaborative relationships เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
Grow capabilities พัฒนาศักยภาพ
Embrace respect เคารพนับถือซึ่งกันและกัน
หลักการ (Guiding Principles) มีดังนี้
1. ผู้กระทาผิดทุกคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนและพัฒนาตน หากได้รับโอกาส การสนับสนุน
และความเข้าใจ
2. ผู้กระทาผิดจะต้องเป็นเจ้าของการแก้ไขฟื้นฟูของตนและรับผิดชอบต่อทุกการกระทาของตน
3. ต้องรักษาความสัมพันธ์ของครอบครัวไว้และทาให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้ครอบครัวสามารถดูแล
และควบคุมสอดส่องผู้กระทาผิดได้
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้การดูแลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
5. ลดความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้าเพื่อประกันความปลอดภัยให้กับสาธารณชน
6. ใช้มาตรการแบบควบคุมตัวเป็นทางเลือกสุดท้าย
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2. บุคลากร
ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 98 คน เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว 9 คน ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย จานวน 6
คน และเป็นผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ จานวน 3 คน

2.1 คุณสมบัติ
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่ว่าจะทาหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ชุมชน เจ้าหน้าที่ด้านงานบริการสังคม ต้องจบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และอื่นๆ
โดยทาการคัดเลือกจากการทาแบบทดสอบ case study และจากสัมภาษณ์กับหน่วยงาน
เงินเดือนของเจ้าหน้าที่จบใหม่ เริ่มต้นที่ 2,800 ดอลลาร์สิงคโปร์
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่จบด้านสังคมสงเคราะห์ 50 เปอร์เซ็นต์ จบด้านจิตวิทยา 23 เปอร์เซ็นต์ จบด้าน
สังคมวิทยา 9 เปอร์เซนต์ จบด้านธุรกิจ/การตลาด 4 เปอร์เซนต์ และอื่นๆ 14 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ สาหรับผู้ที่มิได้
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จบด้านสังคมสงเคราะห์มาแต่ทาหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติ หน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ มี
การศึกษาต่อด้านสังคมเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการทางาน
2.2 สมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติใหม่
ความรู้
• ระบบงานยุติธรรมทาง
อาญา
• ความเข้าใจในอาชญากรรม
และพฤติกรรมของอาชญา
กร
• การแก้ไขฟื้นฟูเชิงประจักษ์

การปฏิบัติ
• การบริหารจัดการคดี
• ทักษะการเขียน

อื่นๆ
• การนาเสนอต่อศาลในห้อง
พิจารณาคดี
• เทคโนโลยีในองค์กร
• ความปลอดภัย
• การเงิน

2.3 การพัฒนาบุคลากร
ในระยะ 1 เดือนแรกของการปฏิบัติงาน จะเป็นการอธิบายภาพรวมของกระบวนงานในด้านต่างๆ
ให้ แ ก่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ หม่ โดยจะมี คู่ หู (buddy) และที ม คอยช่ ว ยดู แ ล พร้ อ มทั้ ง มี ผู้ ใ ห้ ค าแนะน า
(supervisor) คอยกากับการทางาน หลังจากที่เข้าใจกระบวนต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พนักงานคุมประพฤติ
นั้นจะได้รับผิดชอบคดี ประมาณ 2-3 คดี โดยเป็นคดีควบคุมและสอดส่ องก่อน หลังจากนั้นจึงจะได้ รับ คดี
สืบเสาะและพินิจ ในระยะเวลา 1 ปีแรกของการปฏิบัติงานเป็นพนักงานคุมประพฤติ จะได้รับผิดชอบคดี
ประมาณ 12 คดี เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้งาน
ในส่วนของการฝึกอบรม จะมีการอบรมที่จัดขึ้นในระดับกระทรวง MSF กลุ่ม RPG และหน่วยงาน
PCRS อย่างสม่าเสมอ เช่น การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ความรู้ทาง
กฎหมาย การนาเสนอพยานหลักฐานในชั้นศาล ศิลปะการป้องกันตัว การสังเกตบุคคลที่มีความคิดหัวรุนแรง
เป็นต้น โดยการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในหน่วยงานจะมีเป็นประจาอย่างน้อยเดือนละ ครั้ง 1
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นอกจากจะมีการพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการแล้ว ยังมีการพัฒนาบุคลากรในเชิงความสัมพันธ์ด้วย
กล่าวคือ หน่วยงานจะจัดกิจกรรมสัมพันธ์ (bonding session) เดือนละ 1 ครั้ง และกลุ่ม RPG ทุกๆ สามเดือน

3. กระบวนงาน
เมื่อจาเลยสารภาพผิดในชั้นศาลหรือศาลพิจารณาแล้วว่าจาเลยมีความผิด ศาลมีอานาจสั่งให้ PCRS
เสนอรายงานการสืบ เสาะและพินิจ เมื่อศาลมีคาสั่ งดังกล่าว พนักงานคุมประพฤติที่รับผิ ดชอบจะทาการ
สืบเสาะและพินิ จจ าเลยโดยการสั มภาษณ์จ าเลยและผู้ ปกครอง พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากผู้ ที่เกี่ยวข้ อง
หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะส่งรายงานการสืบเสาะและพินิจให้ศาล พร้อมทั้งข้อเสนอว่าผู้กระทาผิดใน
คดีนั้นๆ มีความเหมาะสมกับการคุมประพฤติหรือไม่ หากศาลเห็นว่าการคุมประพฤตินั้นมีความเหมาะสม ศาล
จะออกคาสั่งคุมประพฤติ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับการควบคุมและสอดส่องจากพนักงานคุมประพฤติ
โดยระยะเวลาและความเข้มข้นของการควบคุมสอดส่องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความจาเป็นของผู้กระทาผิด
และสภาพแห่งความผิด
ระหว่างการควบคุมและสอดส่องศาลจะพิจาณารายงานความก้าวหน้าภายหลังจาก 6 เดือนนับแต่เริ่ม
การคุมประพฤติ
• ในกรณีที่ผลความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ ศาลจะอนุญาตให้ดาเนินการคุมประพฤติต่อไป หรืออาจ
ให้มีการพ้นการคุมประพฤติก่อนกาหนดได้
• ในกรณีที่ผลความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจ ศาลจะอนุญาตให้ดาเนินการคุมประพฤติต่อไปโดย
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ หรือเพิกถอนการคุมประพฤติและบังคับใช้มาตรการ
อื่นกับผู้กระทาความผิด
เมื่อพ้นการคุมความประพฤติด้วยดีแล้ว จะไม่มีการบันทึกประวัติว่าเคยได้รับคาพิพากษาว่ากระทา
ความผิด
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3.1 การสืบเสาะและพินิจ
เมื่อศาลสั่งให้ ทารายงานการสืบ เสาะและพินิจ ผู้กระทาผิดจะต้องเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ป ระจ า
Intake Office ที่อยู่ในศาล โดยเจ้าหน้าที่จะทาการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ โรงเรียน ที่ทางาน
เป็นต้น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปหน่วยงานคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูในชุมชน
หลังจากนั้น เมื่อพนักงานคุมประพฤติได้รับข้อมูลดังกล่าวผ่านทางระบบจะดาเนินการ ดังนี้
1. ทาหนังสือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทาผิดไปยังบุคคลหรือหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
- พนักงานสอบสวน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อหา และพฤติการณ์คดีนี้ รวมถึง
ประวัติการกระทาความผิดครั้งก่อนของผู้กระทาความผิด
- โรงเรียน ทั้งระดับที่ผู้กระทาผิดสาเร็จการศึกษาแล้ว รวมถึงสถานศึกษาปัจจุบัน เพื่อสอบถาม
ถึงผลการเรียน พฤติกรรมขณะอยู่ระหว่างศึกษา การคบเพื่อน กลุ่มเพื่อนที่สนิท สาเหตุทจี่ บจากสถานศึกษาเดิม
- นายจ้าง กรณีที่ผู้กระทาผิดประกอบอาชีพ หรือเคยประกอบอาชีพ เพื่อสอบถามถึงอาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รายได้ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง พฤติกรรมขณะทางาน สาเหตุที่เลิกจากการประกอบ
อาชีพ
2. นัดหมายผู้กระทาผิดและครอบครัวมาสัมภาษณ์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวใน
ห้องที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีการแนะนาตัว อ่านข้อหา โทษตามกฎหมายและพฤติการณ์คดีให้แก่ผู้กระทา
ผิดและครอบครัวทราบ หลังจากนั้นจะให้ผู้กระทาผิดกรอกแบบสอบถามใน Self – Disclosure Docket ด้วย
ตนเองในอีกห้องหนึ่ง ระหว่างที่ผู้กระทาผิดกรอกแบบสอบถามแยกต่างหากอีกห้อง พนักงานคุมประพฤติจะ
ทาการสัมภาษณ์เฉพาะผู้ป กครองของผู้ กระทาผิ ดและบันทึกลงใน Pre-sentence Investigation Docket
นอกจากนี้ ยังต้องชี้แจงถึงความเป็นไปได้ของคาพิพากษา ว่าอาจมีคาพิพากษาว่าอย่างไรได้บ้าง (ทุกแนวทาง)
และหากมีคาพิพากษาให้คุมความประพฤติ ก็อธิบายถึงเงื่อนไขในการคุมประพฤติ รวมถึงสอบถามความยินยอม
ในการคุมประพฤติทั้งผู้ กระทาผิ ดและครอบครัว โดยสอบถามถึงเหตุผ ลในการให้ความยินยอมในการใช้
มาตรการคุมประพฤติ ระยะเวลาโดยรวมที่ใช้ในการสัมภาษณ์ประมาณ 2 ชั่วโมง
ประเด็นในการสัมภาษณ์มีดังนี้
- ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เป็นการสอบถามถึงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้กระทาผิดและ
บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันหรือสามารถช่วยดูแลผู้กระทาผิดได้
- สภาพแวดล้อมที่พักอาศัย สถานะทางการเงินของครัว เพื่อนามาใช้ประกอบในการวางแผนการ
ช่วยเหลือ
- การศึกษา ผลการเรียนของแต่ละระดับ พฤติกรรมขณะศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ของโรงเรียน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน การเข้าร่วมกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
- บุคลิกภาพและพฤติกรรม รวมถึงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
- ความรู้สึกภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โดยเป็นการสอบถามทั้งจากตัวผู้กระทาผิดและ
ครอบครัว ซึ่งการสอบถามผู้กระทาผิดเพื่อให้ทราบถึงความรู้สึกสานึกต่อการกระทาของตัวเอง ส่วนการสอบถาม
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จากครอบครัวเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว การยอมรับและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้กระทาผิด การ
ให้อภัยแก่ผู้กระทาผิด
- สอบถามครอบครัวถึงกรณีที่มีการคุมประพฤติ ครอบครัวสามารถที่จะกาชับดูแลให้ผู้กระทาผิด
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติได้หรือไม่และอย่างไร ซึ่งเป็นการวางแผนของครอบครัวในกรณีที่
ผู้กระทาผิดได้รับโอกาสในการคุมประพฤติโดยละเอียด
- การให้ลงลายมือชื่อในการให้การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานที่จาเป็นต่อการใน
การแก้ไขฟื้นฟู ในกรณีที่จาเป็นต้องส่งต่อยังหน่วยงานอื่นในการแก้ไขฟื้นฟู รวมถึงการลงลายมือชื่อให้ความ
ยินยอมในการตรวจประวัติการรักษาพยาบาล
3. จัดทารายงานสืบเสาะและพินิจ รูปแบบรายงานการสืบเสาะและพินิจที่เสนอต่อศาลจะมีลักษณะ
เป็นตารางเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน โดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้
- ข้อมูลส่วนคดี ประกอบด้วย เลขคดี วันกระทาผิด ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ พนักงาน
คุมประพฤติเจ้าของสานวน ข้อเสนอของพนักงานคุมประพฤติว่าสมควรใช้มาตรการใด
- ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยชื่อสกุล เลขประชาชน เชื้อชาติ สัญชาติ วันเกิด อายุ เพศ
สถานภาพการสมรส ศาสนา ภาษา ที่พักอาศัย เบอร์โทรศัพท์ การศึกษาและการประกอบอาชีพ
- ที่มาของข้อมูลในรายงานจะมีการระบุแหล่งอ้างอิงทั้งหมด
 ข้อมูลของผู้กระทาผิด เช่น ได้มาจากการสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านผู้กระทาผิด
 ครอบครัว ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้กระทาผิดและครอบครัว การเยี่ยมบ้าน
 นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ท่านใด
 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ข้อมูลจากพนักงานสอบสวนชื่ออะไร
 สถาบันการศึกษาหรือนายจ้าง
 อื่นๆ เช่น รายงานคุมประพฤติในคดีเดิม
- ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดปัจจุบัน การถูกจับกุมดาเนินคดีปัจจุบัน ความสัมพันธ์กับผู้
ร่วมกระทาผิด ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดในครั้งก่อน ประกอบด้วยวันกระทาผิด ข้อหา ผลคดี
- ประวัติภูมิหลังของผู้กระทาผิด
 บุคคลอื่นที่มีความสาคัญกับผู้กระทาผิด ประกอบไปด้วยชื่อ อายุ สถานะ อาชีพ
เวลาทางาน รายได้ ความสัมพันธ์
 สถานภาพทางการเงิน
 สุขภาพร่างกาย
 การศึกษา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชื่อสถานศึกษา ความเห็นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มาจากสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์จาเลยและครอบครัว
 การจ้างงานหรือการได้รับการสงเคราะห์ต่างๆ จากรัฐ ประกอบด้วยอาชีพ/ค่าจ้าง/
ระยะเวลาการจ้างงาน/เวลาทางาน
- ชีวิตประจาวัน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเพื่อนทั้งในอดีตและปัจจุบัน พฤติกรรมที่ไม่ดี
ต่อสุขภาพ การเสพติด ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ในอดีตและปัจจุบัน เช่น การสูบบุหรี่ การใช้สารเสพติด การกลับที่พัก
ค่า การมีพฤติกรรมเกรี้ยวกราด การใช้ความรุนแรง การเข้าร่วมกลุ่มแก๊ง
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- ทัศนคติที่มีต่อการกระทาความผิดและการคุมความประพฤติ โดยเป็นข้อมูลที่มาจากตัว
ผู้กระทาผิด ครอบครัว พนักงานสอบสวน
- ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขและวิธีการคุมความประพฤติ
3.2 การควบคุมและสอดส่อง
เงื่อนไขในการควบคุมและสอดส่อง มีดังนี้
(1) การรายงานตัว
(2) การเข้าร่วมโปรแกรมตามที่กาหนด
(3) การทางานบริการสังคม
(4) การห้ามออกนอกบ้านในเวลาที่กาหนด
(5) การพักที่ Hostel/บ้าน
(6) การติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)
ภายหลังที่ได้รับคาสั่งให้คุมประพฤติจากศาล พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ต้องติดต่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติให้มารับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติภายใน 1 วัน เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติมารับทราบเงื่อนไขต้องมี
การแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องมีการลงลายมือชื่อทั้งตัวผู้ถูกคุม
ความประพฤติและพนักงานคุมประพฤติ นอกจากนี้ ยังต้องทาหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ โรงเรี ย น นายจ้ าง ว่าตนเป็ น พนักงานคุมประพฤติผู้ รับผิดชอบและมีหน้าที่ทาหนังสือสอบถาม
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติไปยังสถานศึกษาหรือนายจ้างเป็นระยะ
พนักงานคุมประพฤติต้องประสานเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติได้ครบถ้วน และมีหน้าที่ในการติดตามสอบถามผลของกระบวนการ
ต่างๆ เป็นระยะ เช่น เงื่อนไขของการทางานบริการสังคม การเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการอบรมภายในหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก ความประพฤติขณะอยู่ที่ hostel การเข้ารับการรักษา
อาการทางจิต การตรวจปัสสาวะ การติดเครื่องมือ EM ถ้ามีเงื่อนไขห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืน ต้อง
ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ อาจใช้ ระบบสุ่มโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือมอบหมายให้
อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติหน้าที่ ออกสอดส่อง (Operation Night Watch: ONW) พนักงานคุมประพฤติ
ต้องออกเยี่ยมบ้านอย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนการรายงานผลความความก้าวหน้าต่อศาล
รูปแบบรายงานการควบคุมและสอดส่อง มี 2 ประเภท คือ รายงานความก้าวหน้าตามที่ศาลกาหนด
และรายงานการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาดังนี้
- ชื่อศาล เลขคดีศาล เลขทะเบียน วันผิดเงื่อนไข
- รายละเอียดต่างๆ ของผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้แก่ ชื่อ เลขประชาชน วันเดือนปีเกิด อายุ
ข้อหา ระยะเวลาการคุมประพฤติ เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผิดเงื่ อนไขคุมความประพฤติประเภทใด
ที่มาของการผิดเงื่อนไข ระยะเวลาที่ผ่านมาของการคุมประพฤติ (เหตุผล)
- พฤติการณ์ของการผิดเงื่อนไข (เป็นการเขียนเป็นหัวข้อ ตามลาดับเหตุการณ์)
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- แผนการแก้ไขฟื้นฟู (ทั้งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว) ประกอบด้วย ความเสี่ยงและ
ความต้องการ เป้าหมาย วิธีปฏิบัติ ระยะเวลา
- กระบวนการภายใต้การควบคุมสอดส่อง (เขียนเป็นหัวข้อไล่ตามลาดับเหตุการณ์) โดยมีส่วน
ของการแสดงเหตุผลและความเห็นของผู้ถูกคุมประพฤติและครอบครัว)
- การประเมิน/แบบประเมิน
- ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
3.3 โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
โดยหลักแล้ว โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดมีพื้นฐานจาก
1. หลักการตอบสนองต่อความเสี่ยงและความต้องการ (Risk-Needs-Responsivity Model)
อาจเรียกได้ว่าเป็นหลักการที่มีอิทธิพลมากที่สุดสาหรับการประเมินและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
 หลักความเสี่ยง ที่จับคู่ระดับความเข้มข้นของบริการกับความเสี่ยงที่จะกระทาผิดซ้า
 หลักความต้องการ ที่ประเมินความต้องการในการกระทาความผิดเพื่อกาจัดความต้องการนั้น
ระหว่างการแก้ไขฟื้นฟู
 หลักการตอบสนอง คือ การเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ของผู้กระทาผิดจากการ
แก้ไขฟื้นฟูโดยการบาบัดความคิดและพฤติกรรม (cognitive behavioural treatment) และ
ออกแบบให้บรรยากาศในการบาบัดเอื้อต่อการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ เสริมสร้างความสามารถ
และจุดเด่นของผู้กระทาความผิด
2. หลักการสร้างจูงใจ (Motivation Approaches)
เป็นการสร้างแรงจูงใจภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยอ้างอิงจากทฤษฎีลาดับขั้นของการเปลี่ยนแปลง
(Stage of Change model) ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการของมนุษย์ในการคิดที่จะเปลี่ยนแปลง
3. หลักการดารงชีวิตที่ดี (Good Lives Model)
เป็นหลักการที่มองว่ามนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายชีวิตในด้านต่างๆ ที่คล้ายคลึงกัน คือ ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยทางกายภาพ ด้านความสัมพันธ์และมิตรภาพ ด้านความสงบทางใจ ด้านความสุข /ความยินดี
ด้านการทาสิ่งที่ทาอยู่ให้ดี ด้า นการเรียนรู้และการมีความรู้ในด้านที่สนใจ ด้านการพึ่งพาตนเอง ด้านการมี
ความหมายในชีวิต ด้านการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น เดียวกับผู้กระทาผิดที่มีความ
พยายามที่จะไปถึงเป้าหมายชีวิตนั้นเช่นกัน แต่ประสบปัญหาการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
จึงส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในสังคม หลักการดารงชีวิตที่ดีจึงช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติวิเคราะห์เป้าหมายใน
ชีวิตที่ตนต้องการและกาหนดวิธีการไปถึงเป้าหมายนั้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น
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โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูที่จัดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติมี 2 ประเภท คือ ประเภทที่พนักงานคุม
ประพฤติดาเนินการเอง และประเภทส่งต่อให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
3.3.1 โปรแกรมที่พนักงานคุมประพฤติดาเนินการเอง
เป็นโปรแกรมสาหรับกลุ่มขนาดเล็กประมาณ 10 คน มี 4 โปรแกรม ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 2
ชั่วโมง
1) โปรแกรมแรกรับ (START) เป็นโปรแกรมแนะนารายละเอียดเกี่ยวกับการคุมประพฤติทจี่ ัดให้ผู้
ถูกคุมความประพฤติและผู้ปกครอง มีทั้งกิจกรรมที่ทาแยกกันและกิจกรรมที่ทาร่วมกัน
2) โปรแกรมสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ผู้ ก ระท าผิ ด เปลี่ ย นแปลงความคิ ด (MORE: Motivating
Offenders to Rethink Everything) เป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นให้ผู้กระทาผิดมองมุมใหม่ โดย
การท้าทายความเชื่อเดิมของผู้กระทาผิดที่สนับสนุนนิสัยไม่พึงประสงค์และพฤติกรรมต่อต้าน
สังคม (เช่น เชื่อว่าตนเองไม่ฉลาดและคงไม่ได้ผลการเรียนที่ดี ส่งผลให้ไม่อยากเข้าเรียน) และจุด
ประกายให้ผู้กระทาผิดริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองแทน
3) โปรแกรมเรียนรู้ผลกระทบต่อเหยื่อ (Victim Impact) เป็นโปรแกรมที่ทาให้ผู้ ถูกคุมความ
ประพฤติได้เรียนรู้ผลกระทบของการกระทาความผิดต่อเหยื่อ คณะฝึกปฏิบัติงานได้มีโอกาสเข้า
ร่วมโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับที่

กิจกรรม

1

ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันเสนอกฎในการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ห้ามใช้โทรศัพท์ระหว่าง
ทากิจกรรม ตั้งใจทากิจกรรม

2

พนักงานคุมประพฤติถ่ายทอดว่าเราสามารถแบ่งเหยื่อออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. เหยื่อปฐมภูมิ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอาชญากรรม 2. เหยื่อทุติยภูมิ เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อ
ประเภทที่หนึ่ง (เช่น ครอบครัว เพื่อน ผู้เห็นเหตุการณ์) และได้รับผลกระทบจากการกระทานั้น
3. เหยื่อโดยอ้อม/เหยื่อแฝง เป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหยื่อประเภทที่หนึ่งโดยตรง แต่ยังคงได้รับ
ผลกระทบจากอาชญากรรม เช่น ประชาชนทั่วไปที่รับรู้ข่าว ตารวจ ระบบศาล

3

หลังจากที่พนักงานคุมประพฤติถ่ายทอดความรู้แล้ว จะเล่าเหตุการณ์ตัวอย่างพร้อมวาดรูปภาพ
ประกอบ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกันอธิบายว่าในเรื่องดังกล่าวมีผู้ใดเป็นเหยื่อบ้างและ
เป็นเหยี่อประเภทใด

4

พนั กงานคุมประพฤติถ่ายทอดว่าเราสามารถแบ่งผลกระทบออกได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.
ผลกระทบทางกายภาพ 2. ผลกระทบทางการเงิน 3. ผลกระทบต่ออารมณ์ 4. ผลกระทบทาง
จิตวิทยา 5. ผลกระทบทางความเชื่อและศาสนา 6. ผลกระทบที่ตามมาจากเหตุการณ์ เช่น แม่
ถูกขโมยกระเป๋า แต่กลับถูกลูกต่อว่าว่าไม่ดูแลของให้ดี

5

พักทานอาหารว่าง 10 นาที

6

พนักงานคุมประพฤติให้ผู้ถูกคุมความประพฤติจับกลุ่มละ 2-3 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มอ่านคดี
ตัวอย่างจากหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลตามสิ่งที่ได้รับถ่ายทอด
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ลาดับที่

กิจกรรม

7

แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับให้กับกลุ่มอื่น โดยการเล่าข่าวที่ได้อ่าน วิเคราะห์เหยื่อ และ
วิเคราะห์ผลกระทบ

8

พนักงานคุมประพฤติสรุปบทเรียนและให้ข้อคิด
4) โปรแกรมกฎหมาย (Law and Order) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้กระทาผิดที่มีอายุ 18-21 ปี โดย
พนักงานคุมประพฤติจะถ่ายทอดบทบาทของกฎหมายและผลกระทบของการขาดความสงบ
เรียบร้อยในสังคม โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใน
ด้านต่างๆ และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นๆ

3.3.2 โปรแกรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น14
1) โปรแกรมต่อต้านยาเสพติด (Anti Drug Workshop) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสานักงานกลาง
ต่อต้านยาเสพติด (Central Narcotics Bureau: CNB) สาหรับผู้กระทาความผิดที่มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมประกอบด้วย การอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติ เพื่อเน้นให้เห็นถึงอันตรายของการใช้ยาเสพติด
และแบ่งปันวิธีการหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2) โปรแกรมต่อต้านการรวมกลุ่มลับ (Anti-Secret Society Talk) เป็นการสัมมนาที่จัดขึ้นโดย
สานักงานตารวจแผนกต่อต้านการรวมกลุ่มลับ (Police Force Secret Societies Branch) กลุ่มเป้าหมาย คือ
ผู้กระทาความผิด ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับแก๊ง และผู้ปกครองของผู้กระทาความผิด เพื่อช่วยเหลือ
ผู้กระทาผิดในการปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊ง และเพื่อช่วยเหลื อผู้ ปกครองให้คอยระมัดระวั งมิ ให้
ลูกหลานตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับแก๊ง
3) โปรแกรมแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) มุ่งให้ความรู้แก่ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ตอนต้นที่ขาดทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง โดยให้ความรู้ด้วยวิธีการอภิปรายและการแสดงบทบาทสมมติ
เกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งและแนะนาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขความขัดแย้งด้านต่างๆ
4) โปรแกรมการตัด สินใจและการแก้ไ ขปัญหา (Decision Making and Problem Solving)
เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งพัฒนาทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้แก่ผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตอนต้น
เพื่อให้ ผู้ กระท าผิ ดตั ดสิ น ใจเลื อ กในสิ่ ง ที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ มี ความเสี่ ย งที่จ ะกระทาความผิ ด เพื่ อ
หลีกเลี่ยงการกระทาผิดซ้า
5) โปรแกรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ การเป็ น ผู้ ป กครอง (Enhanced Parenting Workshop
Series) เป็นโปรแกรมสาหรับผู้ปกครองของผู้กระทาผิด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้ปกครอง
และเด็กเพื่อให้การเลี้ยงดูมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองจะได้รับคาแนะนาในการใช้การสื่อสารเป็นพื้นฐานในการ
บริหารจัดการความขัดแย้งและการต่อรอง นอกจากนี้ ผู้กระทาผิดต้องเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้เช่นกัน

14

Probation Service, Probation Service Annual Report 2015 (2016)
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เพื่อประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ โปรแกรมนี้ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมผจญภัยที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทา
ผิดและครอบครัวได้มีประสบการณ์ในเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการสื่อสารระหว่างกัน
6) โปรแกรมการฝึกทักษะเป็นช่วงๆ (Periodic Training Order) เป็นโปรแกรมฝึกปฏิบัติที่สอน
ให้ผู้กระทาผิดเรียนรู้วิธีการคิดอย่างเหมาะสม กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้กระทาความผิดที่มีความเสี่ยงสูง โปรแกรม
นี้มุ่งเน้นการปลูกฝังกลยุทธ์ทางการคิดเพื่อกาจัดความคิดที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม และเสริมทักษะการ
หลีกเลี่ยงการกระทาความผิด
7) การเยี่ยมชมเรือนจา (Prison Visit) เป็นโปรแกรมครึ่ งวันสาหรับผู้กระทาผิดที่มีอายุ ระหว่าง
14-19 ปี มีวัตถุประสงค์ให้ผู้กระทาผิดได้สัมผัสถึงประสบการณ์ชีวิตในเรือนจาเพื่อช่วยให้พวกเขาใส่ใจกับ
โอกาสที่ได้รับจากแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนและป้องกันไม่ให้กระทาผิดซ้าในอนาคต
8) คลินิกเพื่อการเลิกบุหรี่ (Smoking Cessation Clinic) เป็นโปรแกรมที่จัดขึ้น ณ คลินิก สาหรับ
ผู้กระทาผิดที่มีอายุระหว่าง 13-17 ปี ซึ่งกระทาความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ หรือมีนิสัยเกี่ยวข้องกับบุหรี่ เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่ นอกจากที่คลินิกแล้ว หน่วยงานคุม
ประพฤติได้ร่วมมือกับคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Board) จัดโปรแกรมต่อต้านการ
สูบบุหรี่สาหรับผู้กระทาผิดเยาวชนที่พักอยู่ในโฮสเทลเพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และกลยุทธ์ในการเลิกบุหรี่
9) โปรแกรมบาบัดการลักทรัพย์ (Theft Intervention Programme) เป็นโปรแกรมการบาบัด
เฉพาะทางแบบกลุ่ม จัดโดยนักจิตวิทยาของกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวสาหรับผู้ที่อายุ 13 - 20 ปี ซึ่ง
กระทาผิดซ้าเกี่ยวกับการลัก ทรัพย์ มีระยะเวลา 4 เดือน วัตถุประสงค์ของโปรแกรม คือ เพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีการคิดของผู้กระทาความผิดลักทรัพย์และให้ได้เรียนรู้ทักษะในการยับยั้งพฤติกรรมการลักทรัพย์
10) โปรแกรมการป้องกันความรุนแรง (Violence Prevention Programme) เป็นโปรแกรม
การบาบัดเฉพาะทางแบบกลุ่ม จัดโดยนักจิตวิทยาของกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว สาหรับผู้ที่อายุ 13
– 18 ปี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโปรแกรม คื อ การให้ ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ เ รี ย นรู้ แ ละมี ทั ก ษะในการลดและป้ อ งกั น
พฤติกรรมที่ใช้ความรุน แรง โปรแกรมนี้จ ะให้ผู้ ปกครองเข้ามามีส่ วนร่ว มด้วยโดยการให้ ความรู้ผู้ ปกครอง
เกี่ยวกับทักษะการบริหารความเสี่ยงและการสนับสนุนและช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการลดและป้องกัน
การใช้ความรุนแรง
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3.4 การทางานบริการสังคม
ริเริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมประพฤติเยาวชน ต่อมาได้รับการ
ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงผู้กระทาผิดผู้ใหญ่ด้วย ทั้งในฐานะที่เป็นเงื่อนไขการคุมประพฤติ และในฐานะที่
เป็ น คาสั่ งแยกต่า งหากเพื่ อเป็ น ทางเลื อ กให้ แ ก่ศ าลในการพิจ ารณาการลงโทษ 15 ตามที่กล่ าวไว้ในหั ว ข้ อ
ทางเลือกในการลงโทษ ระหว่างที่ผู้กระทาผิดทางานบริการสังคมจะมีเจ้าหน้าที่บริการทางสังคม (Community
Service Officer) หรืออาสาสมัครคุมประพฤติคอยกากับดูแล
3.4.1 ประเภทการทางานบริการสังคม
1. เป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤติ (Probation Order)
- มีความหลากหลายของประเภทคดี ไม่จากัดอายุผู้กระทาผิด
- 40 - 240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- มีแนวคิดว่าเป็นการแก้ไขฟื้นฟู การชดใช้แก่สังคม และการลงโทษ
2. คาสั่งลงโทษให้ทางานบริการสังคม (Community Service Order)
- ประเภทความผิดที่ไม่รุนแรง
- 40 - 240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- มีแนวคิดว่าเป็นการแก้ไขฟื้นฟู การชดใช้แก่สังคม และการลงโทษ
3. คาสั่งให้ทางานบริการสังคมเนื่องมาจากการผิดเงื่อนไขศาล
- 40 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 เดือน
- มีแนวคิดมาจากการลงโทษ
3.4.2 ตัวอย่างโครงการทางานบริการสังคม
- Soccer Clinic Project ช่วยดูแลและฝึกสอนฟุตบอลให้กับเด็กประถม
- Sat Group Placement ดูแลผู้สูงอายุจาก residential homes
- Outreach Project ดูแลและพูดคุยกับแรงงานต่างด้าวในคดีที่มีการทาร้ายร่างกายแรงงานต่างด้าว
- ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล
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3.5 การมีส่วนร่วมของชุมชน : อาสาสมัครคุมประพฤติ

ใบสมัคร
คุณสมบัติ
 อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป 21
 สัญชาติสิงคโปร์หรือได้รับอนุญาต
ให้อาศัยอย่างถาวร
 จบมัธยมฯ ตอนต้น
 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจา
หรือตารวจ
 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรง
 ไม่มีประวัติในทางลบ

อนุมัติ

ฝึกอบรม

ตรวจสอบ
ข้อมูล

สัมภาษณ์

3.5.1 กระบวนการสรรหา
ปัจจุบันมีจานวนอาสาสมัครคุมประพฤติ 250 ราย จากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักสังคมสงเคราะห์
ทหาร ครูสอนฟิตเนส ทนายความ
3.5.2 การฝึกอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ

ปฐมนิเทศ
(ห้องเรียน)

E-Learning
• พื้นฐานงาน
• กฎหมาย
• ทักษะการเป็นเพื่อน

•
•
•
•

บทบาทสมมติ
คดีตัวอย่าง
แลกเปลี่ยน
อภิปราย

ความรู้เฉพาะ
ทาง
• เรียนรู้ในห้องเรียน
• เรียนรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงาน
• การใช้ระบบอสค.
ออนไลน์

ความรู้เพิ่มเติม
• สัมมนา
• พูดคุย
• ประชุมเชิงปฏิบัติการ

3.5.3 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
1) ผูกมิตร (Befriending) คือ การที่อาสาสมัครคุมประพฤติสร้างความเป็นมิตรสนิทสนมกับผู้ถูก
คุมความประพฤติ และคอยเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนให้เขาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยอาสาสมัคร
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คุมประพฤติอาจส่งเสริมด้านการศึกษาหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งนี้ อาสาสมัครคุมประพฤติจะต้อง
ติดต่อกับผู้ถูกคุมความประพฤติเดือนละ 4 ครั้ง (ต้องพบหน้ากันอย่างน้อย 2 ครั้ง)
2) ตรวจสอบตามเงื่อนไขการจากัดเวลา (Operation Night Watch: ONW) คือ การที่อาสาสมัคร
คุมประพฤติออกตรวจตราบ้านของผู้ถูกคุมความประพฤติตามช่วงเวลาเคอร์ฟิวที่ศาลกาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้
ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งในเรื่องการจากัดเวลาอย่างเคร่งครัด
3) งานบริการสังคม (Community Service Volunteers: ComServ) คือ การที่อาสาสมัครคุม
ประพฤติให้คาแนะนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ผ่านการทางานบริการ
สังคม
4) ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน (School Liaison Network: SLNP) คือ การที่อาสาสมัครคุม
ประพฤติทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับโรงเรียน เพื่ออานวยความสะดวกให้งานควบคุมและสอดส่องมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริหารจัดการแผนการศึกษาของผู้ถูกคุมความประพฤติ อัพเดทข้อมูลความก้าวหน้าใน
โรงเรียนของผู้ถูกคุมความประพฤติ และส่งต่อข้อมูลไปยังพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบ
5) อานวยความสะดวกในโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู คือ การที่อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมอานวยความ
สะดวกกับพนักงานคุมประพฤติในการจัดโปรแกรมแกไขฟื้นฟูแบบกลุ่มสาหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและ
ผู้ปกครอง หรือในบางกรณีที่อาสาสมัครคุมประพฤติเป็นครูฝึกมืออาชีพ อาจจัดกิจกรรมสาหรับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ เช่น กิจกรรมปั่นจักรยาน กิจกรรมกีฬาต่างๆ ซึ่งเป็นการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญของอาสาสมัคร
คุมประพฤติมาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโปรแกรม
บทบาทหน้าที่
ผูกมิตร (Befriending)
ตรวจสอบตามเงื่อนไขการจากัดเวลา
(Operation Night Watch: ONW)
งานบริการสังคม (Community Service
Volunteers: ComServ)
ประสานงานเครือข่ายโรงเรียน (School
Liaison Network: SLNP)
โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู

จานวน อ.ส.ค. ที่
รับผิดชอบ
141

คิดเป็นร้อยละ

53

21

35

14

12

5

10

4
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ส่วนที่ 3 เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ
1. การลงทะเบียน

เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติเดินทางมาถึงสานักงานตามเวลาที่นัดหมาย ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้อง
ลงทะเบียนที่เครื่อง Kiosk ด้วยบัตรประจาตัวประชาชนหรือใบนัดหมาย เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะส่ง
ข้อความไปแจ้งให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของคดีทราบทันที (พนักงานคุมประพฤติทุกคนที่รับคดีจะได้รับ
โทรศัพท์จากสานักงานคนละ 1 เครื่อง) หากพนักงานคุมประพฤติยังไม่ลงมาพบผู้ถูกคุมความประพฤติ ระบบ
จะส่งข้อความไปแจ้งอีกในเวลา 8 นาที และ 12 นาทีต่อมา ตามลาดับ เมื่อพนักงานคุมประพฤติเดินลงมาพบ
ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องแสกนที่เครื่องเพื่อเริ่มทาการจับเวลา และเมื่อจบการให้บริการแต่ละครั้ง ผู้ถูกคุม
ความประพฤติจะต้องแสกนที่เครื่องเพื่อหยุดเวลา
เนื่องจากในแต่ละเดือนจะมีการเดินทางมายังสานักงานประมาณเดือนละประมาณ 2,000 ครั้ง (เพื่อ
การสัมภาษณ์ รายงานตัว เข้าร่วมโปรแกรม) เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการลดภาระหน้าที่
ให้กับเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ (Reception) ทาให้ไม่ต้องโทรศัพท์แจ้งพนักงานคุมประพฤติเมื่อผู้ถูกคุมความ
ประพฤติเดินทางมาถึงสานักงาน จึงทาให้หน่วยงานสามารถมอบหมายงานสาคัญอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่แผนก
ต้อนรับได้มากขึ้น นอกจากนี้ ระบบการแจ้งเตือนผ่านทางข้อความและระบบการจับเวลาการให้บริการยังเป็น
การประเมินประสิทธิภาพในเชิงการบริหารเวลาของพนักงานคุมประพฤติในการให้บริการงานคุมประพฤติแต่
ละครั้งอีกด้วย
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2. สื่อดิจิตอล ณ แผนกต้อนรับ
ที่แผนกต้อนรับจะมีสื่อดิจิตอลผ่านทางจอ LCD ที่อยู่ใกล้กับเครื่อง Kiosk เมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติ
ลงทะเบียนที่เครื่อง Kiosk เรียบร้อยแล้ว ระหว่างที่ผู้ถูกคุมความประพฤติกาลังรอพนักงานคุมประพฤติลงมา
พบ ก็สามารถเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอลได้ สื่อดิจิตอลจะแสดงเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้กระทาความผิด เช่น
เคล็ดลับการจัดการอารมณ์ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจในการกลับตนเป็นคนดี ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการ
แก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการควบคุมสอดส่องเชิงคลินิก (Clinical Supervision Equipment)
ภายในห้องที่ใช้สาหรับการควบคุมสอดส่องและรายงานตัวจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกภาพ
และเสียงของการสนทนา จอโทรทัศน์ เป็นต้น ประโยชน์ของการนามาใช้ คือ
1) พนักงานคุมประพฤติสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ได้
2) ทาให้หัวหน้า (supervisor) สามารถให้คาแนะนาได้มากขึ้นหลังจากดูไฟล์บันทึก
3) จอโทรทัศน์ทาให้พนักงานคุมประพฤติสามารถริเริ่มวิธีการที่สร้างสรรค์ในการควบคุมและสอดส่อง
4) สามารถเชื่อมต่อกับจอโทรทัศน์ได้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
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4. การประชุมทางไกล (Video Conference)
ภายในสานักงานมีห้องสาหรับการประชุมทางไกลเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเดินทางเพื่อ
จะได้มีเวลาในการแกไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดมากขึ้น โดยหลักแล้ว การประชุมทางไกลใช้กับ:
o ศาลเยาวชน : อภิปรายคดีกับผู้พิพากษาและคณะที่ปรึกษาศาล
o ศูนย์แก้ไขฟื้นฟูเยาวชน : สัมภาษณ์ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณา
o เรือนจา : สัมภาษณ์ผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณา

5. ระบบตรวจสอบการจากัดเวลาแบบอัตโนมัติ (Time Restriction Automated Checks: TRAC)
บันทึกเสียงของผถค.ในระบบผ่านทาง
โทรศัพท์ ที่สานักงาน
พคป. ตั้งค่าความถี่ในการโทรศัพท์เพื่อ
ตรวจสอบ (เช่น สัปดาห์ละครั้ง)
ระบบจะสุ่มโทรศัพท์ไปยังบ้านผถค.
เพื่อให้ผถค. ยืนยันตัว
พคป. จะได้รับการแจ้งผลผ่านทางอีเมลล์
ในกรณีที่คาสั่งคุมประพฤติกาหนดข้อจากัดเวลาในการออกจากที่พัก (เช่น ห้ามออกจากที่พักระหว่าง
เวลา 22.00 – 06.00 นาฬิ ก า) พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะท าการบั น ทึ ก เสี ย งของผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ที่
สานักงาน โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติพูดประโยคที่กาหนดให้ พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้กาหนดความถี่
ในการสุ่มตรวจสอบทางโทรศัพท์ (เช่น สัปดาห์ละครั้ง) หลังจากนั้นระบบจะสุ่มโทรศัพท์ไปยังบ้านผู้ถูกคุมฯ
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เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยืนยันตนโดยการพูดประโยคที่เคยอัดไว้ หลังจากนั้นพนักงานคุมประพฤติจะ
ได้รับอีเมลล์จากระบบเพื่อแจ้งว่าเสียงที่พูดในโทรศัพท์ตรงกับที่เคยอัดไว้ที่สานักงานหรือไม่
เทคโนโลยีนี้ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการดาเนินงานคุมประพฤติเป็นอย่างมาก เป็นการลดการใช้
ทรัพยากรมนุษย์และเป็นการเพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติในคราวเดียวกัน กล่าวคือ
 เพิ่มระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ
 เพิ่มเวลาให้กับพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติในการทางานด้านการแก้ไขฟื้นฟู
 เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีดังกล่าวก็มีข้อจากัด เช่น กรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่สบาย อาจทาให้
เสียงไม่เป็นปกติตามที่เคยอัดไว้และทาให้ ไม่ผ่านการตรวจสอบได้ หรือกรณีที่ผู้ ถูกคุมความประพฤติ ไ ม่มี
เครื่องโทรศัพท์ที่บ้าน รัฐก็ต้องจัดหาเครื่องโทรศัพท์มาให้เพื่อให้รับสายได้
6. ระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System: EMS)
ในกรณีที่คาสั่งคุมประพฤติกาหนดข้อจากัดเวลาในการออกจากที่พัก นอกจากจะนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการสุ่มตรวจสอบทางโทรศัพท์แล้ว ยังมีระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง
โดยจะพนักงานคุมประพฤติจะติดกาไลข้อเท้าที่สานักงาน และจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดเครื่องปล่อยสัญญาณที่บ้าน
(Home Monitoring Unit) ดังนั้น ระบบจะไม่ติดตามการเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ประโยชน์ของระบบติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ คือ
 ติดตามว่าผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามคาสั่งศาลในส่วนของเงื่อนไขการจากัดเวลาหรือไม่
 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูง
 เพิ่มความมั่นใจให้กับหน่วยงานภาคี เช่น ศาล เมื่อพิจารณาการคุมประพฤติเป็น ทางเลือกในการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
7. ระบบจัดการคดีขององค์กร (Enterprise Case Relationship Management: ECRM)
ในคอมพิวเตอร์สานักงานจะมีร ะบบจัดการคดีไว้รองรับการบริหารคดีภายในกลุ่มแก้ไขฟื้น ฟูและ
คุ้มครอง (Rehabilitation and Protection Group: RPG) ประโยชน์ของระบบดังกล่าว คือ
 สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ง่ายขึ้น เช่น การส่งต่อไปยังหน่วยงานด้านจิตวิทยา
 ส่งเอกสารต่างๆ เพื่อการอนุมัติผ่านระบบ ทาให้สะดวกต่อการตรวจสอบ
 ทาให้หัวหน้า (Supervisor) สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อดูแลการบริหารจัดการคดีได้ง่ายขึ้น
 ในอนาคต จะเชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบของศาลเพื่อความสะดวกในการส่งรายงานเกี่ยวกับ
การคุมประพฤติ ระบบส่งสานวนแบบไร้กระดาษ
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ส่วนที่ 4 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA)
การประกันคุณภาพของหน่วยงานคุมประพฤติมีขึ้นเพื่อให้ความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถูกคุม
ความประพฤติว่า บริการคุณประพฤติที่ให้นั้นมีคุณภาพและยอดเยี่ยมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดในชุมชน
บุคลากร
เพิ่มความสามารถ
บุคลากรเพื่อ
ประกันคุณภาพ

ระบบ

ทบทวน
QA
กระบวนงาน
ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการ
ประกันคุณภาพ

ระบบงานใน PCRS เช่น ISO,
เทคโนโลยี การบริหารบุคคล

ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
และผู้กากับดูแล

ตระหนักว่าการ
ประกันคุณภาพ
อยู่เหนือการ
ปฏิบัติงาน

โครงสร้าง

- การรายงานเป็นลาดับชั้น
- ทีมงานที่เล็กลง
- การกากับดูแลการปฏิบตั ิงานเชิงคลินิก

หน่วยงานคุมประพฤติได้รับการรับรองมาตรฐานการการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ISO 9001 จาก
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (International Organization for Standardization: ISO) ตั้งแต่ปี ค .ศ.
2003รวมทั้งมีการตรวจสอบภายในและภายนอกเพื่อทาให้มั่นใจว่ามีการยึดมั่นและปฏิบัติตามาตรฐานนั้นๆ
อย่างสม่าเสมอ และเพื่อทบทวนกระวนงานในปัจจุบันและศึกษาผลตอบรับ (feedback) โดยขอบเขตงานที่อยู่
ภายใต้การรับรองมาตรฐาน มีดังนี้






การสืบเสาะและพินิจ
การควบคุมและสอดส่อง
การทางานบริการสังคม
อาสาสมัครคุมประพฤติ
Operation Night Watch

 โปรแกรม
 การส่งต่อจากศาล การบริการรับ
คดีเบื้องต้น (Intake Service)
 แผนกต้อนรับ (Reception)
 ผลตอบรับของการบริการ
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ส่วนที่ 5 สถิติคดี16
1. ปริมาณคดี

2. ปริมาณคดีรับใหม่

16

Probation and Community Rehabilitation Service, Annual Report 2016 (2017)
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3. 10 อันดับฐานความผิด

4. เพศ
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5. อายุขณะเริ่มการคุมประพฤติ

6. รายรับของครอบครัว

7. ระยะเวลาการคุมประพฤติ
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8. อัตราการพ้นการคุมความประพฤติด้วยดี

9. อัตราการพ้นการคุมความประพฤติด้วยด้วยจาแนกตามอายุ
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10. อัตราการพ้นคุมคามประพฤติด้วยดีในคดีที่มีเงื่อนไขการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM)17

11. สาเหตุที่ไม่พ้นการคุมความประพฤติด้วยดี

17

การติด EM มักจะดาเนินการในช่วงระยะเวลา 4-6 เดือนแรกของการคุมความประพฤติ
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การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรฯ มาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบ
นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
จากการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ณ PCRS ข้าพเจ้าสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานคุมประพฤติได้ในประเด็นต่างๆ กังต่อไปนี้
1. การเซ็นหนังสือรับทราบเงื่อนไขสิ่งที่ทาได้และทาไม่ได้ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน วันแรกของการฝึก
ปฏิบัติงานคณะศึกษาดูงานต้องไปรายงานตัวกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ MSF เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ และ
รับทราบข้อตกลงในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว เช่น ห้ามโพสต์สิ่งที่รับรู้
จากการฝึกปฏิบัติงานลงใน social media เช่น วันนี้ได้ไปเยี่ยมบ้านผู้ถูกคุมความประพฤติรายนี้ ห้ามถ่ายรูปผู้
ถูกคุมความประพฤติ แนวปฏิบัตินี้แสดงให้เห็นว่า PCRS ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของหน่วยงาน
และของผู้รับบริการ การเคารพในสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติ มีการกาหนดขอบเขตและบทบาทที่ชัดเจน
สาหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานซึ่งจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับกรมคุมประพฤติไทยสาหรับ
กาหนดแนวทางสาหรับนักศึกษาที่มาฝึกงานที่ส่วนกลางและสานักงาน เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิของผู้ถูกคุม
ความประพฤติ
2. โปรแกรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนและหลากหลาย PCRS ได้ จั ด โปรแกรมส าหรั บ คณะฝึ ก
ปฏิบัติงานจากกรมคุมประพฤติไว้อย่างเป็นระบบและครอบคลุม แบ่งเป็นการเข้ารับฟังการบรรยายตามโอกาส
และการอบรมตัวต่อตัวกับพนักงานคุมประพฤติ โดยจัดให้เป็นคู่พี่เลี้ยง (buddy) กับคณะจากกรมคุมประพฤติ
ไทย เพื่อให้คาแนะนาและสอนงานคุมประพฤติของสิงคโปร์แบบตัวต่อตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาบุคลากรในลักษณะ in house หมายถึง การอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้การอบรมที่หน่วยงาน เช่น การฝึกอบรมการขึ้นศาลของพนักงานคุมประพฤติ
กรณีจาเลยค้านรายงานสืบเสาะหรือสอดส่อง ผ่านการเล่นบทบาทสมมติ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติให้รู้ธรรม
เนี ย มศาล วิธีการถูกซักจากศาล และเพื่อให้ คุ้นชินกับบรรยากาศของศาล นอกจากนี้ เวลาพนักงานคุ ม
ประพฤติปฏิบัติงานไปแล้วมีปัญหาก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากศาล อัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้
และแก้ปัญหานั้นๆ เลย ซึ่งสานักงานคุมประพฤติของไทยก็สามารถดาเนินการได้เอง ไม่ต้องคอยโครงการ
พัฒนาบุคลากรจากส่วนกลางเท่านั้น
4. การทางานแบบ Matrix นอกจากพนักงานคุมประพฤติทุกคนจะต้องรับผิดชอบงานคดีซึ่งถือเป็น
งานประจ าแล้ ว ยั งสามารถมีส่ ว นร่ ว มในงานพิ เศษได้ ด้ว ย เช่น กลุ่ มพัฒ นาบุคลากร กลุ่ มมาตรฐานการ
ดาเนินงาน กลุ่มงานวิจัย กลุ่มแก้ไขฟื้นฟู กลุ่มสันทนาการ แทนที่พนักงานคุมประพฤติจะมีความรู้แต่การทา
สานวนคดี เขาจะได้เรียนรู้การบริหารจัดการสานักงานด้วย อย่างไรก็ตาม การทางานพิเศษเหล่านี้เป็นไปโดย
สมัครใจ ไม่ต้องเข้าก็ได้ ถ้าได้เข้าก็จะได้พัฒนาตนเอง เป็นการเพิ่มมูลค่าและทาให้มีประสบการณ์ที่แตกต่าง
จึงควรนามาลองปรับใช้กับสานักงานคุมประพฤติ เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติไทยมีความสามารถในหลายๆ
ด้านนอกเหนือไปจากการทาคดี
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5. การประชุมประจาเดือน นอกจากจะเป็นการรายงานความก้าวหน้าและติดตามงานคุมประพฤติ
แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนการดาเนินกานโครงการอื่นๆ อีกด้วย โดยคนในกลุ่มงานพิเศษได้ประชาสัมพันธ์งาน
ของตัวเองเพื่อให้คนกลุ่มอื่นรับทราบความเป็นไปของการดาเนินงาน และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่คนกลุ่มอื่น
สามารถเข้าร่วมได้
6. ทุกคนในสานักงานต้องรับคดี ที่ PCRS รองผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ รวมทั้งหัวหน้ากลุ่ม
งานต่างๆ ต้องรับคดีด้วย แม้ว่าหน้าที่หลักของรอง ผอ. และหัวหน้ากลุ่ม คือ การตรวจสานวน แต่การรับคดี
ด้วยจะได้มีประสบการณ์ของการทาคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสานวนและให้คาปรึกษาแก่พนักงาน
คุมประพฤติที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
7. การทางานบริ การสังคม ใบนั ดส าหรับงานบริการสั งคมของสิ งคโปร์จะมีวัตถุประสงค์ของการ
ทางานบริการสังคม และสิ่งที่ต้องได้รับจากการทางานบริการสังคมระบุไว้ เพื่อให้ผู้ถูกคุ มความประพฤติได้
ทราบและส ารวจตนเองว่ า ภายหลั ง ที่ ท างานบริ ก ารสั ง คมเสร็ จ แล้ ว ได้ เ รี ย นรู้ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ห รื อ ไม่ โดยมี
อาสาสมัครคุมประพฤติสอบถามและประเมินว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยที่
ใช้การปฐมนิเทศว่าวันนี้เราจะทาอะไรเพื่ออะไร และภายหลัง จะมีการสรุปร่วมกัน ซึ่งสานักงานคุมประพฤติ
บางแห่งอาจไม่ได้ทาอย่างครบถ้วนเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ หรือมีเวลาจากัด การเขียนระบุวัตถุประสงค์
ของการทางานบริการสังคมไว้ในใบนัดเลยทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ และเป็น
เอกสารเตือนความจาให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผู้ควบคุมการทางานบริการสังคมในการประเมินตาม
รายการดังกล่าว
8. อาสาสมัครคุมประพฤติเป็ น ผู้ คิดโครงการเพื่อพัฒ นา อ.ส.ค. ด้ว ยกัน โดยจะมีคณะกรรมการ
อาสาสมัครคุมประพฤติประชุมกับสานักงานคุมประพฤติทุกๆ สามเดือน เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครด้วยกัน เช่น ที่ผ่านมายังขาดอะไร ต้องพัฒนาอะไร กาหนดแผนด้วยกัน ซึ่งต่างกับ
ในประเทศไทยที่สานักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้คิดโครงการพัฒนา อ.ส.ค. เอง
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การนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรฯ มาประยุกต์ใช้
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบ
นางสาวจันทร์จิรา สังข์พิชัย
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดฯ ที่
ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นโอกาสอันดีในการเปิดโลกทัศน์ของข้าพเจ้า ทาให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทางานของ
ประเทศสิงคโปร์ว่ามีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างจากงานคุมประพฤติไทยอย่างไร
1. มีแนวคิดเดียวกัน คือ มุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟู ป้องกันการกระทาผิดซ้า
แม้วิธีทางปฏิบัติจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง แต่แนวคิดของการคุมประพฤติ มาจากแนวคิดเดียวกัน คือ
การต้องการให้ผู้กระทาได้ผิดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ไปกระทาผิดซ้า โดยอาศัยความเป็นมืออาชีพในการ
บริ ห ารจั ด การคดี (case management) ซึ่ ง ในเรื่ อ งของการบริ ห ารจั ด การคดี ใ นรู ปแบบที่ พ นั ก งานคุ ม
ประพฤติเป็นผู้จัดการนั้น ในความคิดของข้าพเจ้านั้นทาให้ผู้กระทาผิดได้รับบริการที่มีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้กระทาผิดที่สุด เนื่องจากใช้การแก้ไขโดยอาศัยตัวผู้กระทาผิดเป็นศูนย์กลาง แก้ไขตามสภาพ
ปัญหาความจาเป็นและความเหมาะสมตามแต่ผู้กระทาผิดแต่ละรายไป จาเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่
ละด้านของผู้กระทาผิด ซึ่งพนักงานคุมประพฤติไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง ต้อง อาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านของการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู การหางานทา การศึกษา การ
สงเคราะห์ในด้านต่างๆ พนักงานคุมประพฤติจึงมีหน้าที่ในการวางแผนว่าผู้กระทาผิดควรได้รับการแก้ไขและ
ช่วยเหลือในด้านใด แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่า
2. การบริหารจัดการคดีเริ่มในชั้นสืบเสาะและพินิจ
ในการวางแผนในการบริหารจัดการคดี มิได้เริ่มขึ้นในชั้นของการควบคุมและสอดส่องที่พนักงานคุม
ประพฤติที่รับผิดชอบงานควบคุมและสอดส่องต้องเป็นผู้วางแผน แต่จะเริ่มตั้งแต่ชั้นของพนักงานคุมประพฤติที่
รับผิดชอบงานสืบเสาะและพินิจ เพื่อนาเสนอรายงานต่อศาลว่าหากศาลใช้มาตรการคุมประพฤติ พนักงานคุม
ประพฤติได้ ว างแผนที่จ ะแก้ไขผู้ กระทาผิ ดรายนี้ ไว้อย่างไรบ้า ง ซึ่งเมื่อมาดูถึงการปฏิ บัติของพนักงานคุ ม
ประพฤติไทย ในชั้นของการสืบเสาะและพินิจเรามิได้เสนอรายงานโดยละเอียดว่ากรณีที่เราจะใช้มาตรการคุม
ประพฤติเราจะใช้วิธีการใดสาหรับดูแลจาเลย เพื่อให้ศาลมีความเชื่อใจและเชื่อมั่ นได้ว่าหากปล่อยจาเลยรายนี้
มาใช้วิธีการคุมประพฤติแล้ว จาเลยรายนี้จะสามารถแก้ไขปรับปรุงตัวได้ดีกว่าการนาตัวจาเลยรายนี้ไปรับโทษ
จาคุก ซึ่งหากพนักงานคุมประพฤติไทยสามารถทาได้เช่นนี้จะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือและเพิ่มความเป็นมือ
อาชีพให้แก่พนักงานคุมประพฤติ ส่วนพนักงานคุมประพฤติผู้รับผิดชอบงานควบคุมและสอดส่องนั้น สาหรับ
ประเทศไทย แม้จะมีเครื่องมือจาแนกแต่ว่าไม่ได้นามาใช้เพื่อการบริหารจัดการคดีในฐานะที่ตนเป็นผู้ดูแลคดี
อย่างเต็มที่
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3. แม้จะมีปริมาณคดีน้อยกว่า แต่เงื่อนไขศาลและความถี่ในการรายงานตัวมากกว่า
พนักงานคุมประพฤติไทยจะมีสานวนอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจานวนมากอันอาจเป็นข้ออ้างในการ
ปฏิบัติงานว่าแค่ทาให้เสร็จทัน แต่แม้จะไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้แก้ไขผู้ กระทาผิดก็ไม่ใช่ปัญหาของตนเอง แต่จาก
การไปศึกษาดูงาน พนักงานคุมประพฤติของประเทศสิงคโปร์แม้จะมีปริมาณสานวนในความรับผิดชอบน้อย
กว่าพนักงานคุมประพฤติประเทศไทยมาก แต่เงื่อนไขในการต้องปฏิบัติตามนั้นก็มีจานวนมากกว่าที่ศาลไทยมี
คาสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบั ติตาม รวมถึงความถี่ในการต้องรายงานตัวก็มากกว่าเช่นกัน สาหรับ
พนักงานคุมประพฤติไทยนั้ นแม้มีปริ มาณคดีที่มาก แต่เรามี ข้อได้เปรียบตรงเรามีเครือข่ายชุมชนที่ พร้ อ ม
สนับสนุนการทางานของเรา เราเพียงแค่วางแผนจัดการแก้ไขผู้กระทาผิดให้ถูกจุด โดยอาศัยเครื่องมือจาแนกที่
เรามี และให้เครือข่ายเป็นผู้ช่วยเหลือเราในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาในด้านต่างๆ ไม่ใช่แค่เพียงปฏิบัติตาม
เงื่อนไขศาลให้ครบแต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้ผู้กระทาผิดเป็นคนดี
ดังนั้นจากการที่ได้ไปเรียนรู้งานของคุมประพฤติ ณ ประเทศสิงคโปร์ สิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ได้ทันที คือ การเพิ่มรายละเอียดในการเสนอความเห็นถึงวิธีการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมสาหรับ
จาเลยเพื่อให้ศาลได้เชื่อมั่นว่าวิธีการคุมประพฤติได้มีการเตรียมการสิ่งต่างๆ ไว้สาหรับแก้ไขจาเลยรายนี้ ใน
ส่วนของงานควบคุมและสอดส่อง ควรนาหลักของการบริหารจัดการคดีในฐานะผู้จัดการคดี (case managment)
มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ อันเป็นการประหยัดเวลาในการทางาน และสามารถจัดการก ับคดีที่ปริมาณมากให้ได้
คุณภาพ ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาผู้กระทาผิดได้อย่างตรงจุดทาให้ผู้กระทาผิดได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนตัวเอง
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ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
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การสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 21 – 22 กันยายน 2560
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คากล่าวรายงานการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร
...................................................
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ในนามของผู้เข้าร่วมการสัมมนาและคณะผู้จัดการสัมมนา ดิฉันขอขอบพระคุณอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสามในวันนี้
โครงการแลกเปลี่ ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม
เป็นการดาเนินงานตามแผนงานความร่วมมือการบริหารจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน เพื่อควบคุมและป้องกัน
ความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2557 – 2562 ในมิติด้านการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประกอบด้ ว ย 2 กิ จ กรรม คื อ 1. กิ จ กรรมจั ด ส่ ง บุ ค ลากรไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ณ Probation and
Community Rehabilitation Service สาธารณรัฐสิง คโปร์ และ Parole and Probation Administration
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 19 กันยายน 2560 และ 2. กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวันนี้ เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานได้นาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมานาเสนอและ
แลกเปลี่ยนกับผู้บริหารและบุคลากรกรมคุมประพฤติ
กิจกรรมการสัมมนา ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากคณะเดินทางสิงคโปร์
ตามด้วยการแลกเปลี่ยนจากคณะเดินทางฟิลิปปินส์ การแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบคุมประพฤติ
ของทั้งสองประเทศกับประเทศไทย และปิดท้ายด้วยการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเรียนเชิญพันตารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าวเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง ”นโยบายและทิศทางของกรมคุมประพฤติ“
ขอเรียนเชิญค่ะ
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คากล่าวเปิด “การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้”
โดย พันตารวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ
----------------------------------------------รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่าน
ผมรู้สึกเป็นเกี ยรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิด การสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียน
บวกสาม
กรมคุมประพฤติให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการคุมประพฤติ
ในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม ตัวอย่างเช่น การประชุมคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวอาเซียนบวก
สามที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นในปี 2556 การสัมมนาเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อผ ู้กระทาผิดในชุมชนใน
ภูมิภาคอาเซียน ที่เราร่วมกับสถาบัน TIJ UNAFEI และองค์การ JICA เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและความท้าทาย
ที่พบในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการอบรมต่างๆ ที่เราได้เชิญ
วิทยากรจากอาเซียนบวกสามมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติของประเทศนั้นๆ
ที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติ กับหน่วยงานคุมประพฤติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ได้มีความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการต่อกันด้วยดีตลอดมา การนาเสนอในการประชุมต่างๆ
ทาให้ ทราบว่าระบบงานคุมประพฤติของทั้งสองประเทศ มีทั้งในส่ ว นที่คล้ ายและส่ ว นที่แตกต่างจากงาน
คุมประพฤติในประเทศไทย
การสั มมนาวันนี้ จึง เป็ น โอกาสอันดีที่บุคลากรของเราที่ไปเรียนรู้ระบบงานคุมประพฤติของ
สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ จะมาแลกเปลี่ยนถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งการสืบเสาะ การรับรายงานตัว โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟู การดาเนินการเมื่อมีการละเมิดเงื่อนไข ตลอดจนบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ของทั้ง 2 ประเทศ
ซึ่ ง ในช่ ว งท้ า ยของการสั ม มนาจะมี ก ารแบ่ง กลุ่ ม ผมอยากให้ ทุ ก ท่ า นได้ ล องคิ ด ร่ว มกั น เที ย บเคี ย งระบบ
คุมประพฤติและรูปแบบการทางานของเราว่ามีความคล้ายหรือแตกต่างกับสิงคโปร์และฟิลิปปินส ์อย่างไร
และมีส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์นาไปพัฒนาต่อยอดงานของเราได้บ้าง ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆ
และมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานคุมประพฤติของต่างประเทศจากการสัมมนาในวันนี้
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอให้การสัมมนา
ครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
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กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายหลังจากที่คณะฝึกปฏิบัติงานเดินทางกลับถึงประเทศไทย สานักพัฒนาการคุมประพฤติได้จัด
กิจกรรมที่ ขึ้น คือ กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2ระหว่างวันที่ ณ โรงแรม 2560 กันยายน 22 - 21
คณะ ได้ถ่ายทอดความรู้ 2 ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะฝึกปฏิบัติงานทั้ง
และประสบการณ์ตอ่ ผู้บริหารและบุคลากรภายในกรมคุมประพฤติจานวนทั้งสิ้น ราย 90 ภายหลังการบรรยาย
ระบบงานคุมประพฤติของสาธารณรั ฐ ฟิลิ ป ปินส์ และสาธารณรัฐ สิ งคโปร์ ผู้ เข้าร่ว มการสั มมนาได้ประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ ยนประเด็น ที่น่ าสนใจของทั้งสองประเทศที่ส ามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒ นา
ระบบงานคุมประพฤติไทยต่อไป ตัวอย่างเช่น จัดให้มีห้องสาหรั บการสอบปากคาอย่างเป็นสัดส่วน มีการ
บันทึกภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยและใช้ในการประเมินการทางาน ให้หัวหน้างานรับคดีด้วยในปริมาณ
ที่เหมาะสมเพื่อทบทวนกระบวนงานอย่างสม่าเสมอ ใช้ระบบรับรายงานตัวด้วยเครื่อง kiosk และเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น คณะผู้จัดทาได้เปรียบเทียบ
งานคุมประพฤติซึ่งปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศอาเซียนบวกสาม | 81

ตารางเปรียบเทียบงานคุมประพฤติประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

หน่วยงาน

กรมคุมประพฤติ

กรมการพักการลงโทษและคุมประพฤติ (Parole
and Probation Administration: PPA)

กฎหมาย

ประมวลกฎหมายอาญา
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ 2559

คาสั่งประธานาธิบดีที่ 968 หรือ
กฎหมายคุมประพฤติผู้ใหญ่ ปี 1976

ผู้มีสิทธิ์ได้รับการ - ไม่เคยรับโทษจาคุกมาก่อน หรือ
คุมประพฤติ
- เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษหรือเป็นโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
- เคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจาคุกมาแล้ว
เกินกว่าห้าปี แล้วมากระทาความผิดอีก โดย
ความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- ต้องถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษจาคุกน้อยกว่า
หกปี และต้องไม่มีการยื่นอุทธรณ์คาพิพากษา
- ไม่เคยถูกคุมความประพฤติมาก่อน

หน่วยงานคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูชุมชน
(Probation and Community Rehabilitation
Service: PCRS) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ครอบครัว (Ministry of Social and Family
Development: MSF)
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ (Probation of
Offenders Act: POA)
พระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (CYPA)
- ต้องไม่ใช่ความผิดที่กฎหมายกาหนดโทษไว้แน่นอน
ตายตัวซึ่งไม่อาจได้รับการคุมประพฤติ
- กรณีกระทาความผิดที่กฎหมายกาหนดโทษขั้นต่า
แบบเฉพาะ (specified minimum sentence)
หรือโทษขั้นต่าแบบบังคับ (mandatory
minimum sentence) ของโทษจาคุก โทษปรับ
โทษเฆี่ยน ศาลจะมีคาสั่งคุมประพฤติได้ก็ต่อเมื่อ
ผู้กระทาผิดนั้นอายุเกินกว่า 16 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
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คาสั่งให้คุมความ ศาลตัดสินให้รอการกาหนดโทษหรือรอการลงโทษ
ประพฤติ

เกิดขึ้นเมื่อใด

ก่อนศาลมีคาพิพากษา

ผู้รับบริการ

ผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้สืบเสาะ
นักโทษที่มีสิทธิ์ได้รับการพักการลงโทษ

ระยะเวลา

- กรณีสืบเสาะและพินิจจาเลย ต้องทารายงาน
การสืบเสาะและพินิจให้เสร็จภายใน 15 วัน ใน
กรณีจาเป็น อาจร้องขอให้ขยายเวลาออกไปได้
อีกไม่เกิน 30 วัน
- กรณีสืบเสาะและพินิจนักโทษเด็ดขาด ต้องทา
รายงานการสืบเสาะและพินิจให้เสร็จภายใน 60
วัน ในกรณีจาเป็น อาจร้องขอให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกิน 30 วัน

เมื่อศาลตัดสินให้ผู้กระทาผิดได้รับโทษจาคุกแล้ว
ผู้กระทาผิดจึงจะมีสิทธิ์ยื่นคาร้องขอเพื่อเข้าสู่
กระบวนการคุมประพฤติ
การสืบเสาะและพินิจ
ศาลมีคาพิพากษาให้รับโทษจาคุกแล้ว

- ผู้ที่ยื่นคาร้องขอรับการคุมความประพฤติ
- นักโทษที่มีสิทธิ์ได้รับการพักการลงโทษ
- ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ไม่ร้ายแรง
และเป็นการกระทาผิดครั้งแรก
สืบเสาะคุมประพฤติ – เสนอรายงานต่อศาล
ภายใน 60 วัน
สืบเสาะพักโทษ - เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
พักการลงโทษและอภัยโทษ ภายใน 30 วัน

เมื่อศาลพิจารณาจากรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว
ศาลอาจมีคาสั่งให้คุมความประพฤติและรอการกาหนด
โทษไว้
เมื่อจาเลยสารภาพผิดในชั้นศาลหรือศาลพิจารณาแล้ว
ว่าจาเลยมีความผิด ศาลมีอานาจสั่งให้ PCRS เสนอ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ
ผู้ที่ศาลมีคาสั่งให้สืบเสาะ

- ภายใน 3 สัปดาห์
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การควบคุมและสอดส่อง
ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ
บุคคลที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่าง
รอการพิพากษาที่ไม่มีหลักประกันเป็นทุน
ทรัพย์

ผู้รับบริการ

ผู้ถูกคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน
ผู้ถูกคุมความประพฤติผู้ใหญ่ ตามมาตรา 56
ผู้ได้รับการพักการลงโทษ
ผู้ได้รับการลดวันต้องโทษ

-

ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ

- ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็น
ครั้งคราว เพื่อเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะนา
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่อง
ความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระทากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
- ให้ฝึกหัดหรือทางานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
- ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอัน
อาจนาไปสู่การกระทาความผิดในทานองเดียวกัน
อีก
- ให้ไปรับการบาบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ
ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ

- รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติภายใน 72
ชั่วโมง
- รายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กับ
พนักงานคุมประพฤติที่ทาหน้าที่ควบคุมและ
สอดส่อง
- เงื่อนไขอื่นๆ ที่ศาลอาจสั่งเพิ่มเติมได้ เช่น ห้าม
เปลี่ยนที่อยู่ ห้ามติดต่อคบค้าสมาคมกับบุคคลที่มี
แนวโน้มจะกระทาผิด หรือกาหนดให้ปลูกต้นไม้
- ระยะเวลาของการคุมประพฤติขึ้นอยู่กับโทษ
จาคุกที่ได้รับ โดย

ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งจากสถิติปี 2559 กว่า 90
เปอร์เซนต์ของผู้ถูกคุมความประพฤติมีอายุต่ากว่า 22
ปี

- มารับทราบเงื่อนไขคุมประพฤติภายใน 1 วัน
- เป็นระยะเวลาระหว่าง 6 เดือน - 3 ปี
- เงื่อนไขในการควบคุมและสอดส่อง มีดังนี้
การรายงานตัว
การเข้าร่วมโปรแกรมตามที่กาหนด
การทางานบริการสังคม
การห้ามออกนอกบ้านในเวลาที่กาหนด
การพักที่ Hostel/บ้าน
การติด Electronic Monitoring
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เจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่
ศาลกาหนด
- ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตาม
ระยะเวลาที่ศาลกาหนด
- ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าใน
สถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลกาหนด ทั้งนี้ จะใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถ
ใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางด้วยก็ได้
- ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความ
เสียหายโดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทา
ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน
- ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้
ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว
- ให้ทาทัณฑ์บนโดยกาหนดจานวนเงินตามที่ศาล
เห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
- เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกาหนดเพื่อ
แก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระทาความผิด

O หากโทษจาคุกที่ได้รับมีระยะเวลาน้อยกว่า 1
ปี ระยะเวลาคุมประพฤติจะไม่เกิน 2 ปี
O หากโทษจาคุกที่ได้รับมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
ระยะเวลาคุมประพฤติจะไม่เกิน 6 ปี
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ผู้ได้รับการพัก
การลงโทษ

ละเมิดเงื่อนไข

กระทาหรือมีโอกาสกระทาความผิดขึ้นอีก หรือ
เงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร
- รายงานตัวต่อพคป.เดือนละครั้งจนกว่าจะครบ
กาหนดโทษ
- ให้อยู่กับผู้อุปการะตามสถานที่ที่แจ้งไว้
- ให้ปฏิบัติตามคาแนะนาและคาตักเตือนของพคป.
และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟู
- ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ให้ประกอบอาชีพสุจริต
- ห้ามเข้าไปในเขตท้องที่ที่กาหนด
- ห้ามคบค้าสมาคมกับบุคคลที่อาจนาไปสู่การ
กระทาผิดอีก
- ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอาวุธ
- ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย
- ตักเตือนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
- ติดตาม ณ ที่พักอาศัย
- ตรวจสอบประวัติการกระทาความผิด
- รายงานการผิดเงื่อนไข

- รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติภายใน 15 อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
วัน
- ส าหรั บ ผู้ ที่ อ าศั ย อยู่ น อกเมโทรมะนิ ล า ให้
รายงานตัวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่อพนักงาน
พักการลงโทษ
- สาหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในเมโทรมะนิลารายงาน
ตัวอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

- พนักงานคุมประพฤติเสนอรายงานการละเมิด รายงานการผิดเงื่อนไขไปยังศาล
ไปยังศาล ศาลอาจปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมและ
สอดส่อง หรืออาจสั่งให้เพิกถอนการคุมประพฤติ
- พนักงานควบคุมและสอดส่องทาความเห็นส่งไป
ยังคณะกรรมการพักการลงโทษ ซึ่งอาจนาไปสู่
การออกหมายจับ และกลับเข้าเรือนจา
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โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟู

- ให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา (รายบุคคล, กลุ่ม,
ครอบครัว)
- การอบรม : ความรู้, ธรรมะ, กฎหมาย
- กิจกรรมค่าย: ค่ายจริยธรรม, ค่ายยาเสพติด
- กิจกรรมกลุ่ม : รู้จักตนเอง/ผู้อื่น, มองเห็น
คุณค่าตนเอง, การแก้ปัญหา, ความรับผิดชอบ
ฯลฯ

การทางาน
บริการสังคม

- ศาลอาจกาหนดให้การทางานบริการสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ

- ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์
- ชุมชนบาบัด (นามาปรับใช้กับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ)
- อาสาสมัครคุมประพฤติ

- โปรแกรมที่ พคป. ดาเนินการเอง ได้แก่ START,
MORE: Motivating Offenders to Rethink
Everything, Victim Impact, Law and Order
- โปรแกรมที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่น เช่น Anti Drug
Workshop, Anti-Secret Society Talk, Conflict
Resolution, Decision Making and Problem
Solving, Enhanced Parenting Workshop Series,
Periodic Training Order, Violence Prevention
Programme
ไม่เพียงแต่ผู้ถูกคุมความประพฤติเท่านั้นที่เข้ารับ
โปรแกรม บางโปรแกรมต้องมีผู้อุปการะเข้าร่วมด้วย
-การทางานบริการสังคมเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข - กรณีเป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 40 - 240
ที่ศาลกาหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติต้องปฏิบัติ ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
ในระหว่างการคุมประพฤติ โดยเป็นหน้าที่ของ
- กรณีเป็นคาสั่งลงโทษให้ทางานบริการสังคม 40 พนักงานคุมประพฤติที่ต้องจัดให้มีการทางาน
240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
บริการสังคม โดยการทางานบริการสังคมถือว่า - กรณีเนื่องจากการผิดเงื่อนไขศาล 40 ชั่วโมง ภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
ระยะเวลา 5 เดือน
Restorative Justice
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คุณสมบัติพคป.

จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา
สังคมสงเคราะห์

จุดเด่น

- พคป. ดาเนินโปรแกรมเอง
- มีหน่วยงานภาคและเครือข่ายภาคประชาชนทั่ว
ประเทศ
- มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกว่า 10 หน่วยงาน
(DXC)
- มีการเบี่ยงเบนคดียาเสพติดในขั้นตอนก่อน
การพิจารณาคดี
- มีกระบวนการติดตามภายหลังผ่านการฟื้นฟูผล
เป็นที่น่าพอใจในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวทยา
สังคมวิทยาและอาชญาวิทยา ครุศาสตร์ และ
กฎหมาย
- การคุมประพฤติเกิดจากการยื่นคาร้องจาก
ผู้กระทาผิดเอง มีโอกาสในการคุมความประพฤติ
เพียงแค่ครั้งเดียว จึงมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการคุมประพฤติ
- สานักงานไม่ได้ออกสมุดนัด เป็นความ
รับผิดชอบของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ต้อง
ประดิษฐ์สมุดนัดรายงานตัวด้วยตนเอง
- อ.ส.ค. ร่วมวางแผนการแก้ไขฟื้นฟู

จบการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา สังคม
วิทยา และอื่นๆ
- นาเทคโนโลยีมาลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
เครื่อง Kiosk, TRAC ตรวจสอบการอยู่ ณ ที่พัก, EM
- Operation Night Watch
- การส่งต่อไปเข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่หน่วยงาน
อื่นที่มีความเชี่ยวชาญ
- ครอบครัวมีส่วนสาคัญอย่างมากในการคุมประพฤติ
บางโปรแกรมต้องมีผู้อุปการะเข้าร่วมด้วย
- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
- เก็บรักษาข้อมูลราชการอย่างเป็นระบบ
- การติดต่อประสานงานภายในและระหว่างหน่วยงาน
ผ่านทางระบบ IT ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- คานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้
ที่เกี่ยวข้อง
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ผลการอภิปรายกลุ่มที่ 1 : การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. องค์ความรู้ที่ต้องการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
1.1 กรมคุมประพฤติควรยกระดับการปฏิบั ติงานของพนักงานคุมประพฤติสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมี
การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการพั ฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์แก่
พนั กงานคุมประพฤต ิกลุ่ มเป้าหมาย แผนการพัฒ นาบุคลากรควรครอบคลุ มถึงการพัฒ นา ความรู้ ทักษะ
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการสร้าง ทัศนคติ จิตสานึก จิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติ
1.2 ควรสารวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรทุกตาแหน่ง เพื่อให้สามารถกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับ
การพัฒนา ทาให้ทราบถึงองค์ความรู้และทักษะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่กรมคุมประพฤติ ควรพัฒนา
ให้แก่บุคลากร
1.3 ควรกาหนดให้พนักงานคุมประพฤติที่ผ่านการอบรม หรือศึกษาดูงาน นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของตน ณ สานักงานคุมประพฤติ
2. แนวทางการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
2.1 ควรจัดทา Application สาหรับผู้บริหารในการติดตามความก้าวหน้าของคดี การแก้ไ ขฟื้น ฟู
ผู้กระทาผิด รับฟังข่าวสาร นโยบาย ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
2.2 ควรนาระบบรับรายงานตัวโดยเครื่อง kiosk มาใช้ในงานคุมประพฤติของไทย เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการรับรายงานตัว ณ พื้นที่ห่างไกล
2.3 ควรจั ดให้ มีอุป กรณ์สื่ อสาร อุปกรณ์อิเล็ ก ทรอนิก ส์ อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบั ติง านให้ แ ก่
พนักงานคุมประพฤติ
3. การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์
3.1 ควรจัดทาหลักสูตรแกนกลางในงานพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สานักงานคุ ม
ประพฤติดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้เอง เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดฝึกอบรม และเป็นการเพิ่ม
โอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทั่วทุกราย
3.2 ควรจัดทาข้อสอบกลางในการสอบคัดเลือก บรรจุ บุคลากรเข้าทางาน ณ กรมคุมประพฤติ เพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3.3 ควรจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒาบุคลากรกรมคุมประพฤติในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประโยชน์ ในการบั นทึก แก้ไขข้อมูล ฯ ติดตามการพัฒ นาของบุคลากรในระดับรายบุคคลสามารถกาหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง กรมคุมประพฤติสามารถจัดการพัฒนาให้แก่บุคลากรตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
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4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
4.1 ในอนาคต ควรให้ จั ดตั้งสถาบั น พัฒ นาพนักงานคุมประพฤติ ในรูปแบบ Academy เพื่อผลิ ต
บุคลากรสาหรับตาแหน่งสายงานพนักงานคุมประพฤติโดยเฉพาะ และสนับสนุนให้เกิดการยอมรับเป็นวิชาชีพ
4.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลการควรท างานบู ร ณาการกั บ ส านั ก พั ฒ นาการคุ ม
ประพฤติ กองพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกองกิจการชุมชนและบริการสังคมให้มากขึ้น ในการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาฯ อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
4.3 ควรจัดทาเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ของการพัฒนาฯ และสามารถนาไปประเมินผลการปฏิบัติการได้จริง เห็นได้เชิงประจักษ์
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ผลการอภิปรายกลุ่มที่ 2 : การพัฒนางานสืบเสาะ
1. องค์ความรู้ที่ต้องการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
1.1 พนักงานคุมประพฤติของประเทศสิงคโปร์เขียนรายงานสืบเสาะในส่วนการเสนอความเห็นต่อศาล
โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของวิธีการลงโทษและการแก้ไขฟื้นฟูที่จะมีให้แก่ผู้กระทาผิด และใช้ข้อมูลที่อ้างอิง
มาจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทาผิดจากหลายหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์วิ ธีการที่เหมาะสม และให้ข้อมูล
สนับสนุนแต่ละวิธีการหรือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูโดยพิจารณาความเหมาะสมสาหรับผู้กระทาผิดเป็นรายบุคคล
1.2 การบริหารคดีของประเทศสิงคโปร์จัดสรรให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนรับคดี ยกเว้นผู้อานวยการ
ทาให้พนักงานคุมประพฤติระดับหัวหน้าได้ทบทวนวิธีการทางานและเป็นที่ปรึกษาให้แก้ผู้ปฏิบัติได้
2. แนวทางการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
2.1 เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องการผู้กระทาผิดและอาชญากรรมของทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการสืบค้น สามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ว เพื่ อนามาใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
งานได้อย่างทันท่วงที และทาให้ผลการวิเคราะห์หรือรายงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยในขั้นตอนการ
สืบเสาะ พนักงานคุมประพฤติควรมีข้อมูลของผู้กระทาผิดก่อนดาเนินการสอบปากคา
2.2 กรณีจาเลยเป็นชาวต่างชาติควรต้องจัดหาล่ามเพื่อแปลระหว่างกระบวนการสอบปากคาและให้
ล่ามลงชื่อเพื่อรับรองข้อมูลที่ได้จากการแปล ทาให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และอานวยความเป็นธรรม
แก้ผู้กระทาผิดให้มีสิทธิเสนอข้อมูลในส่วนของตนเองได้
2.3 อุป กรณ์จั ดระบบ การเข้ า พบพนัก งานคุ มประพฤติ หรือ Self Check-in Kiosk คือ ตู้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งที่สานักงานเพื่อให้ผู้ที่มาติดต่องานตรวจสอบว่า ตนเองมาพบพนักงานคุมประพฤติคนใด
ในกลุ่มงานใด และต้องใช้ระยะเวลารอนานเท่าใด โดยให้ผู้ถูกคุมดาเนินการด้วยตนเองไม่ ต้องผ่านเจ้าหน้าที่
ธุรการคดี ระบบดังกล่าวควรครอบคลุมถึงการจัดการวันนัดของพนักงานคุมประพฤติแต่ละคน
3. การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์
3.1 ให้หัวหน้างานในสานักงานรับคดี โดยให้ผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ
และรูปแบบคดี อาจให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลคดีที่อยู่ในความสนใจของประ ชาชน หรือคดีที่มีความซับซ้อน
ยุ่งยากจานวนไม่มากต่อเดือน เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์บริหารจัดการคดีที่ยุ่งยากและทบทวนกระบวนการ
ทางานอยู่เสมอ
3.2 ควรมีการวางแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติใหม่เริ่มทางานในส่วนงานสื บเสาะและพินิจก่อน
เนื่องจากงานสืบเสาะเปรียบเสมือนพื้นฐานงานคุมประพฤติ มีการบูรณาการทักษะและความรู้หลายด้าน ทาให้
พนักงานคุมประพฤติใหม่เข้าใจระบบการคุมประพฤติทั้งระบบ
3.3 จัดให้มีห้องสาหรับดาเนินการสอบปากคาที่เป็นสัดส่วน โดยมีการบันทึกภาพและเสี่ยง และมีปุ่ม
แจ้งเตือนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้บรรยากาศในการสอบปากเป็นส่วนตัว ลดเสียงรบกวน และการบันทึก
ระหว่างสอบปากคาสามารถน ามาเป็นหลั กฐานประกอบการทางานรายได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แ ก่ง าน
สืบเสาะ
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ผลการอภิปรายกลุ่มที่ 3 : การพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟูและสอดส่อง
1. องค์ความรู้ที่ต้องการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
กลุ่ม 3 เห็นความสาคัญ ของการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการทางานที่ยืดหยุ่น (flexible) ในการ
อานวยความสะดวก และช่วยจัดการระบบการสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟูอันเป็นสิ่งที่เห็นได้เด่นชัดจากประเทศ
สิงคโปร์ โดยองค์ความรู้ที่ควรนามาพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ คือ
 การส่งข้อความเตือนเพื่อแจ้งกาหนดนัดแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
 การจัดสถานที่ที่เหมาะสมโดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการสัมภาษณ์ผู้ถูกคุม
ความประพฤติ ตลอดจนการจัดให้มีกระจกด้านเดียวและกล้องวงจรปิดที่บั นทึกภาพและเสียงสาหรับ
การประเมินติดตามวิธีการสัมภาษณ์และรับรายงานตัวของพนักงานคุมประพฤติ
 การทางานนอกเวลาเพื่อเอื้ออานวยความสะดวกให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถมารายงานตัวโดย
ไม่กระทบต่อการทางานประจา
 ระบบการส่ ง ผู้ ถูก คุ ม ความประพฤติ ต่ อ ที่ มี ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อ ให้ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ไ ด้ รั บการ
ตอบสนองตามความจาเป็น
 การใช้แบบประเมินและจาแนกที่เป็นมาตรฐานสากล และการดาเนินการให้มีการรับรองมาตรฐานซึ่ง
จะทาให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมในระดับสากลและทาให้สังคมมีความเชื่อมั่นในงานคุมประพฤติ
องค์ความรู้ที่ได้รับจากประเทศฟิลิปปินส์ที่สามารถนามาพัฒนาต่อยอดได้ กลุ่ม 3 เห็นความสาคัญของ
บทบาทของชุมชนและกรอบกฎหมายที่ทาให้การคุมประพฤติเป็นเงื่อนไขที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยองค์ความรู้ที่ควร
นามาพัฒนาต่อยอด มีดังนี้
 การให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติตั้งแต่
แรกเริ่มที่ทาให้การแก้ไขฟื้นฟูเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 การที่กฎหมายกาหนดให้การคุมประพฤติเกิดขึ้นจากการร้องขอของผู้ที่ต้องโทษ ทาให้ผู้ที่ได้รับการคุม
ความประพฤติเห็นคุณค่าของการคุมประพฤติเพราะเป็นโอกาสที่ได้รับจากการร้องขอของตนเอง
และกรอบกฎหมายหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ ที่มีสิทธิคุมความประพฤติว่าต้องเป็นผู้ที่คุม ความ
ประพฤติครั้งแรกเท่านั้น กฎหมายในรูปแบบดังกล่าวช่วยทาให้การคุมความประพฤติมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 การให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดร่วมกับสานักงานคุม
ประพฤติ ทาให้ เครื อข่ายที่มาช่วยสอดส่ องและแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิดกว้างขึ้นและผู้ถูกคุมความ
ประพฤติสามารถได้รับการยอมรับโดยชุมชนง่ายขึ้น
 การให้พนักงานคุมประพฤติอาวุโสยังคงต้องรับงานคดีเพราะจะทาให้พนักงานคมประพฤติมีความ
เชี่ยวชาญและตื่นตัวตลอดเวลาตลอดจนมีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของ
การคุมประพฤติ
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2. แนวทางการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
2.1 การใช้ระบบกล้องวงจรปิด การบันทึกภาพและเสียงเพื่อใช้ในการประเมินการทางานของพนักงาน
คุมประพฤติ การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และการแยกส่วนการทางานของราชการและส่วนที่
ติดต่อกับสาธารณะอย่างชัดเจน
2.2 การใช้ ร ะบบรั บ รายงานตั ว โดยเครื่ อ ง kiosk ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ บั ต รประจ าตั ว ของผู้ ถู ก คุ ม ความ
ประพฤติที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการกรอกข้อมูล ทาให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน
2.3 กลุ่ม 3 มีแนวคิดที่แตกต่างกันในเรื่องการใช้ระบบแจ้งเตือนผู้ถูกคุมให้มารายงาน ตัว เนื่องจากใน
ประเทศฟิลิปปินส์ที่การคุมความประพฤติเกิดจากการร้องขอของผู้ถูกคุมความประพฤติเอง ทาให้การรายงาน
ตัวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ถูกคุมความประพฤติที่จะต้องจดจาเอง หากใช้ระบบแจ้งเตือนแบบในสิงคโปร์
อาจจะทาให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเห็นความสาคัญของการคุมประพฤติน้อยลง
2.4 การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ที่ทาให้มีการรับส่งข้อมูลระหว่าง
สานักงานคุมประพฤติต่างๆ กันได้โดยไม่ต้องใช้การส่งเอกสาร ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารในแต่
ละปีได้อย่างมาก อย่างไรก็ดี จะต้องมีการจัดการระบบข้อมูลความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลที่รัดกุม
3. การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์
3.1 ข้ อ เสนอส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม ต้ อ งอาศั ย การก าหนดนโยบายจากส่ ว นกลางโดยเฉพาะส านั ก
พัฒนาการคุมประพฤติ เช่น
 การกาหนดรูปแบบการประเมินความเสี่ยงและความต้องการที่ได้มาตรฐานที่จะช่วยให้พนักงานคุม
ประพฤติสามารถประเมินความเสี่ยงและความต้องการกาหนดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูได้เหมาะสม
 การส่งประเด็น เก็บข้อมูลและแก้ไขข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ที่ควรมีการบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการใช้งานที่แพร่หลาย
 ควรพัฒนาโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็ก
และเยาวชนและอ้างอิงจะรูปแบบของประเทศสิงคโปร์ เช่น Good life model CBT เป็นต้น
 พิจารณารูปแบบแอพพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเฉพาะ
ประเภทความเสี่ยงต่าที่จะช่วยทุ่นกาลังและเวลาของพนักงานคุมประพฤติ
3.2 กรมคุมประพฤติควรทาบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สามารถนาบัตรประชาชน
แบบมีชิปการ์ดมาใช้ในการรับ รายงานตัว หรือประสานข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หรืออาจกระทั่ง ให้
สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการคุมประพฤติแก่เจ้าของบัตรประชาชนได้
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ผลการอภิปรายกลุ่มที่ 4 : การพัฒนางานแก้ไขฟื้นฟู
1. องค์ความรู้ที่ต้องการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
1.1 การให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูให้ มากขึ้นโดยยึดโยงกับ ศูนย์
ยุติธรรมชุมชน เช่น อาจจัดตั้งคุมประพฤติตาบลขึ้น โดยอาจจะ นา EM เข้ามาใช้ประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม
ต้องทาให้อาสาสมัครคุมประพฤติปรับทัศนคติและทาความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่
1.2 ให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การเริ่มวางแผนแก้ไขฟื้นฟูซึ่งจะทาให้ครอบครัวรู้สึกมีความ
รับผิดชอบต่อตัวผู้กระทาผิดและชุมชนมากขึ้น
1.3 พัฒนากฎหมายเรื่องการชะลอฟ้องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานคุมประพฤติ
1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีมากยิ่งขึ้น เช่น ให้อาสาสมัครคุมประพฤติเชื่อมโยงกับอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจาหมู่บ้าน
1.5 การมีเจ้าหน้าที่ประจาใน Intake Office แบบประเทศสิงคโปร์
1.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเป็นประจา โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมต้องสามารถนาไป
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้
2. แนวทางการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
2.1 นาระบบ Self Check-in Kiosk แบบสิงคโปร์มาใช้ เพื่อลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการคดี
ยกเลิกการใช้สมุดรายงานตัวแล้วนาบัตร Smart Card มาใช้แทน
2.2 ปรับปรุงสัญญาณ Internet ในหน่วยงานให้เสถียรและมีคุณภาพเพื่อให้เข้าถึงระบบจัดการคดีได้
สะดวกขึ้น
2.3 สนับสนุนการใช้ EM และควรทาให้มีกฎหมายรองรับสภาพบังคับอย่างชัดเจน
3. การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์
3.1 จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมอย่างต่อเนื่องและเป็นประจาเพื่อให้พนักงานคุม
ประพฤติมีทักษะมากยิ่งขึ้น โดยต้องเปิดโอกาสให้พนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศมีโอกาสเข้าถึงการฝึกอบรม
ดังกล่าว เพื่อจากัดความเหลื่อมล้าในเชิงพื้นที่
3.2 กรณี นี้ มี โ ควตาส าหรั บ การฝึ กอบรมอย่ างจ ากั ด ควรเฉลี่ ย ให้ ไ ด้ ตามสั ดส่ ว นของของปริมาน
พนักงานคุมประพฤติในสานักงาน โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสามารถนาไปถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงานใน
สานักงานตนได้
3.3 สานักงานมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรภายในด้วยอยู่แล้ว จึงสามารถริเริ่มการพัฒ นา
ทักษะสาหรับพนักงานคุมประพฤติภายในสานักงานได้ โดยปรับปรุงและต่อยอดจากแนวทางของกรม
3.4 เปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติ โดยการศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.5 พัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้บริหารอย่างสม่าเสมอ และสร้างกระบวนการคัดกรองอย่าง
เข้มข้นในการขึ้นสู่ตาแหน่ง
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1) ผู้บริหารระดับสูงเป็นเจ้าภาพในการรับผิดชอบและขับเคลื่อนให้งานด้านต่างๆ เป็นจริง เช่น
การพัฒนานวัตกรรมในงานคุมประพฤติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2) การทางานให้มีมาตรฐานและควบคุมคุณภาพให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อหน่วยงานในภาครัฐ
ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนโดยส่วนรวม
3) การบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ
รวมถึงงบประมาณในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ได้
จริง
3.6 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายต่างๆ เช่น กาหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่าในการพิจารณาการพั กการ
ลงโทษหรือลดวันต้องโทษ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกรงกลัวต่อกฎหมาย การชะลอการฟ้องในผู้กระทา
ความผิดผู้ใหญ่โดยนาการคุมประพฤติเข้ามาใช้ควบคุม เพื่อให้ผู้ถูกคุมมีความระมัดระวังตัวมากกว่าเดิม
3.7 ให้มีหน่วยงานด้านการบังคับโทษทางอาญา เช่น Marshall เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเกรง
กลัวและปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติอย่างเคร่งครัด
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ผลการอภิปรายกลุ่มที่ 5 : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
1. องค์ความรู้ที่ต้องการนามาพัฒนาและประยุกต์ใช้
1.1 มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการดูแลผู้กระทาผิด เช่นเดียวกับ
ประเทศฟิลิปปินส์ ที่การดูแลผู้กระทาผิดในชุมชนส่วนใหญ่ดาเนินการโดยหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ดูแลผู้กระทาผิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 พัฒ นาศักยภาพและองค์ความรู้ ให้ กับอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยให้ เป็นผู้ ช่ว ยพนักงานคุ ม
ประพฤติในการควบคุมและสอดส่องผู้กระทาผิด
1.3 เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องการผู้กระทาผิดและอาชญากรรมของทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการสืบค้น สามารถหาข้อมูลได้รวดเร็ว เพื่อนามาใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับ
งานได้อย่างทันท่วงที และทาให้ผลการวิเคราะห์หรือรายงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยในขั้นตอนการ
สืบเสาะ พนักงานคุมประพฤติควรมีข้อมูลของผู้กระทาผิดก่อนดาเนินการสอบปากคา
1.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาทของการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ตลอดจนทางานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนงานให้มีความสาเร็จ
1.5 เพิ่มพื้นที่แสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังเสียงของชุมชน อันเป็นการเพิ่มโอกาสและบทบาทในการ
ช่วยเหลือชุมชนโดยคนในชุมชนเอง
1.6 ระบุไว้ในกฎหมายให้ชัดแจ้งถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้ามา
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนผ่านกระบวนงานคุมประพฤติ
2. แนวทางการนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อพัฒนา
2.1 สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรบุคคล สถานที่ และหน่วยงาน เพื่อให้สมารถ
สืบค้นและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
2.2 พัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน IT จนสามารถสนับสนุนงานด้าน
คุมประพฤติได้
2.3 ลดภาระด้านการเดินทาง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารายงานตัว โดยจัดให้ มีการสร้าง
จุ ดรั บ รายงานตัว ผ่านยุ ติธ รรมชุมชน หรื อที่ทาการอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยใช้ VDO CALL ในการรับ
รายงานตัว
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3. การพัฒนาต่อยอดและประยุกต์
ระดับสานักงาน
ดาเนินการได้ทันที

ระดับกรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

MOU กับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่น

MOU ระดับกรม

สานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ

พัฒนาศักยภาพ อสค. ในการคิด
วิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขฟื้นฟู

พัฒนาศักยภาพ อสค. ในการคิด
วิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขฟื้นฟู

กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม

เพิ่มการประชาสมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพิ่มการประชาสมพันธ์ สร้างการรับรู้
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาท เพือ่ ให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาท
ของการมีส่วนร่วมในชุมชน
ของการมีส่วนร่วมในชุมชน

กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม และ
สานักงานเลขานุการกรม

เพิ่มหน่วยงานภาคี ภาครัฐและเอกชน เพิ่มหน่วยงานภาคี ภาครัฐและเอกชน
เข้ามามีบทบาทเพิ่มเติม
เข้ามามีบทบาทเพิ่มเติม

สานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ

การนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและ การนาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข

กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม

นาบทบาทของ สยช. เข้ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนให้มากขึ้น

กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม

นาบทบาทของ สยช. เข้ามาใช้
ประโยชน์ในชุมชนให้มากขึ้น

ระบุกฎหมายให้ชัดเจน โดยให้
สานักพัฒนาการคุม
หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี ประพฤติ
ส่วนร่วมในชุมชน
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ภาพกิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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ภาคผนวก

3/26/2018

บริ บททางสังคมและวัฒนธรรม

1

3/26/2018

ระบบงานคุมประพฤติและการพักการลงโทษ

Redeeming Lives…Restoring Relationships

เสาหลั ก ของกระบวนการยุ ติ ธ รรมของสาธารณรั ฐ ฟิ ลิ ป ปิ นส์

2

3/26/2018

การปฏิรูป และ การแก้ ไขฟื นฟู

หน่วยงานทีทําหน้ าทีแก้ ไขผู้กระทําผิด

การแก้ ไขผู้กระทําผิดโดย
อาศัยชุมชน

การแก้ ไขผู้กระทําผิดโดย
อาศัยสถาบัน

BPP

LGU
BJMP

BUCOR

PPA

DSWD

3

3/26/2018

การบังคับใช้ กฎหมาย

โครงสร้างรูปแบบ
วิธก
ี ารปฏิบ ัติ
ต่อผูก
้ ระทําผิด

การดําเนินคดีฟ้องร้ อง
ศาล

เรือนจําในส่ วนภูมิภาค

สํานักการจัดการคุกและฑัณฑวิทยา

การชะลอการ
ลงโทษโดย
คณะกรรมการ
พิจารณายาเสพติด

กรมราชทัณฑ์

คณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษและอภัยโทษ

กรมพักการลงโทษและการคุมประพฤติ
(มีจํานวนผู้ถกู คุมความประพฤติ ผู้ได้ รับอภัยโทษ และผู้ได้ รับการพักการลงโทษ รวมทังสิน: 44,105 ราย)

As of
CY 2012
โครงสร้
างองค์
กร

กระทรวงยุตธิ รรม
กรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ
(DOJ-PPA)

16 หน่ วยงานระดับภาค

7 แผนก

City PPO
130

Provincial
PPO 97

VOLUNTEER PROBATION AIDES
7,288

4

3/26/2018

อธิบดีกรมพักการลงโทษ
และคุมประพฤติ

หน่วยงานกํากับการพักการ
ลงโทษและคุมประพฤติ
ระดับภาค จํานวน 16 แห่ง

รองอธิบดีกรมพักการ
ลงโทษและคุมประพฤติ
ฝ่ ายกฎหมาย

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายกองแผน

ฝ่ ายจัดการคดีและบันทึก
คดี

ฝ่ ายกองคลัง

ฝ่ ายกิจกรรมชุมชน

ฝ่ ายช่างเทคนิค
ระดับจังหวัด 220 แห่ง

สํานักงานสาขาย่อย
64 สาขา

Department of Justice

Parole and Probation Administration

บุคลากร

สถานะของการจ้ างงาน

หน่ วยงาน

ทีได้ รับการแต่ งตัง

ปฏิบัตงิ านจริง

หน่วยงานส่วนกลาง

139 คน

124 คน

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

1120 คน

876 คน

รวม

1259 คน

1,000 คน

เพศ

จํานวน

ชาย

301 คน

หญิง

699 คน

รวม

1000 คน

รวม
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พนักงานคุมประพฤติ1

พนักงานคุมประพฤติ2

พนักงานคุมประพฤติ
ควบคุมและสอดส่อง

หัวหน้ าพนักงานคุม
ประพฤติ

พนักงานคุมประพฤติ
อาวุโส

คุณสมบัติด้านการศึกษา
จบปริ ญญาตรี ด้านสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา
จิตวิทยา อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา รัฐศาสตร์
การบริ หารงานตํารวจ หรื อหลักสูตรอืนๆ
ทีเกียวข้ อง

กรมคุมประพฤติก่อตัง
โดยอาศัยอํานาจตาม
คําสังประธานาธิบดีที 968 เรี ยกว่ า
“กฎหมายคุมประพฤติ ค.ศ. 1976”
เพือทําหน้ าทีบริ หารจัดการงานคุมประพฤติ

Department of Justice

Parole and Probation Administration
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เพือส่ งเสริ มการแก้ ไขฟื นฟูผ้ กู ระทําผิดโดยให้ วิธีการเยียวยาทีเหมาะสมในแต่ ละบุคคล
เป็ นการให้ โอกาสในการปรั บเปลียนพฤติกรรมสําหรั บผู้กระทําผิดทีสํานึกผิดทีสมควร
ได้ รับการลงโทษทีเบาไปกว่ าการจําคุก
ป้องกันการกระทําผิดซํา
เป็ นการสร้ างมาตรการทางเลือกทีมีต้นทุนตํากว่ าการจําคุกให้ กับผู้กระทําผิดครั งแรก
ซึงมีแนวโน้ มทีจะปรั บเปลียนพฤติกรรมได้ โดยอาศัยชุมชน

Department of Justice

Parole and Probation Administration

ด้ วยอาศัยอํานาจตามคําสังฝ่ ายบริหารฉบับที 292

“ประมวลกฎหมายการบริ หาร ค.ศ. 1987”
โดยได้ มีการประการใช้ ในวันที 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 1989
ส่ งผลให้ ได้ มีการเปลียนชือกรมฯ มาเป็ น

กรมคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
และได้ มีการเพิมบทบาทหน้ าทีของกรมฯ
ในการควบคุมและสอดส่ องนักโทษ
ผู้ซงภายหลั
ึ
งได้ รับการปล่ อยตัว
โดยการพักการลงโทษ
หรือได้ รับการอภัยโทษโดยมีเงือนไข
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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ด้ วยอาศัยอํานาจตามคําสังฝ่ ายบริหารฉบับที 292

เพืออํานวยให้ เกิดการบริ หารงานคุม
ประพฤติและการพักการลงโทษ;
เพือดําเนินการควบคุมและสอดส่ องผู้
ได้ รับการพักการลงโทษ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ และผู้ได้ รับอภัยโทษ

เพือยกระดับและส่ งเสริ มการแก้ ไข
ผู้กระทําผิดด้ วยวิธีแก้ ไขฟื นฟูผ้ ูกระทําผิด

Department of Justice

Parole and Probation Administration

เมือวันที 2 เดือนเมษายน ค.ศ.1991
มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการพักการ
ลงโทษและการอภัยโทษที 229
กรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ
มีอาํ นาจหน้ าทีในการสืบเสาะและพินิจ
ในขันตอนก่ อนการพักการลงโทษ และ
ขันตอนก่ อนมีการให้ ผ้ ูต้องหาพ้ นโทษ( EC )
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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มาตรา 66, 68 และ 81 (b)
ให้ กรมพักการลงโทษและคุมประพฤติมีบทบาทเพิมเติม คือ
ของพระราชบัญญัติระดับรัฐที 9165
“ภายใต้กฎหมายสารเสพติ ดทีอันตราย ค.ศ. 2002”

มติทีประชุมของ คณะกรรมการสารเสพติดอันตรายที 2
ลงวันที 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2005

ลงนามในบันทึกข้ อตกลง ระหว่าง
คณะกรรมการสารเสพติดอันตราย กับ กรม
พักการลงโทษและคุมประพฤติ ลงวันที
17 สิงหาคม ค.ศ. 2005

สืบเสาะและพินิจตลอดจน
ควบคุมและสอดส่อง
ผู้กระทําผิดเกียวกับ
ยาเสพติดทีไม่ร้ายแรง และ
ถูกดําเนินคดีเป็ นครังแรก
โดยให้ มีการสังให้ พกั การ
กําหนดโทษไว้ ก่อน

Department of Justice

Parole and Probation Administration

เพือรั กษาไว้ ซงผู
ึ ้ กระทํา
ผิดทีกลับตัวกลับใจ และ
ผู้ต้องขังทีอยู่ภายใต้ ระบบ
คุมประพฤติและการพัก
การลงโทษ
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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แก้ ไขฟื นฟูผ้ ูถกู คุมความ
ประพฤติ ผู้ได้ รับการพักการ
ลงโทษ และผู้ได้ รับการอภัย
โทษ ตลอดจนสนับสนุนให้
บุคคลดังกล่ าวพัฒนาเป็ น
พลเมืองทีดี ผ่ านการใช้
มาตรการแก้ ไขฟื นฟู
อย่ างสร้ างสรรค์ และ
เทคนิคต่ างๆ ซึงเคารพ
ศักดิศรีความเป็ นมนุษย์ และ
ตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชน
Department of Justice

Parole and Probation Administration

10

3/26/2018

11

3/26/2018

สื บเสาะและพินิจ
Investigation
การสืบเสาะภายหลังศาลมีคํา
พิพากษาให้ จําคุก
การสืบเสาะก่อนมีคาํ สังให้ พกั การ
ลงโทษ หรื อคําสังให้ EC
การสืบเสาะผู้กระทําผิดทีเป็ นเด็กและ
เยาวชนในความผิดฐานเสพหรื อ
ครอบครองยาเสพติ
ครอบครอง
ยาเสพติด
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วัตถุประสงค์
เพือรวบรวมข้ อมูลเกียวกับผู้กระทําผิด
และข้ อเสนอแนะต่ อศาลในการพิจารณา
ให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ รับการคุมประพฤติ ซึงการสืบเสาะ
หลังการพิจารณาคดีของศาล ถือได้ ว่าเป็ นภารกิจหลักของกรมฯ
โดยพนักงานคุมประพฤติจะสืบเสาะข้ อมูลภูมิหลังเกียวกับ
ตัวผู้กระทําผิด ในประเด็นด้ าน ประวัตกิ ารกระทําผิด ครอบครัว
การศึกษา ชีวติ สมรส การประกอบอาชีพ เป็ นต้ น

การสืบเสาะตามคําสัง

ศาล

ของ

ผู้มีสิทธิได้ รับการสืบเสาะหลังการพิจารณา
คดีของศาล

ผู้กระทําผิดทังหมด ยกเว้ นผู้กระทําผิด
ทีได้ รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้ บทบัญญัติ
ของประธานาธิบดีเลขที 603

Department of Justice
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เป็ นผู้กระทําความผิดทีได้ รับโทษให้ จําคุก
ไม่เกิน 6 ปี
และต้ องเป็ นการกระทําความผิดครังแรก
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ผู้กระทําผิด

ศาล

อัยการ

ยืนแบบคําร้ องขอเข้ าสูก่ ระบวนการ
คุมประพฤติภายใน 15 วัน
หลังจากศาลมีคําพิพากษา

ศาล

มีเวลา 10 วันในการทํา
ความเห็นไปยังศาล

ศาล

พนักงานพักการ
ลงโทษและ
คุมประพฤติ
ซึงจะต้ องทํารายงานการ
สืบเสาะส่งกลับไปยังศาล
ภายใน 60 วัน

ปฏิเสธ

ให้ คมุ ประพฤติ

เพิกถอน

10,710

10,521

98.24%

การสื บเสาะภายใต้คาํ สัง

ศาล

ของ

99.69%
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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การสืบเสาะสําหรับ
การพักการลงโทษ หรือ
อภัยโทษ

วัตถุประสงค์

เพือรวบรวมข้ อมูลเกียวกับตัวนักโทษ เสนอต่ อ
คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษ ในการ
พิจารณาคุณสมบัติว่านักโทษรายนันๆเข้ าเกณฑ์
หรือไม่ โดยพนักงานฯจะสืบเสาะประวัตภิ ูมิหลังของ
นักโทษและประเมินสมรรถนะทางร่ างกายและจิตใจ
ของนักโทษ เพือใช้ ประกอบการพิจารณาพักการ
ลงโทษ

ผู้มีสิทธิได้ รับการสืบเสาะหลังการพิจารณา
คดีของศาล นักโทษทุกคนมีสิทธิได้ รับการพิจารณาพักการลงโทษ

อย่ างไรก็ตามต้ องจําคุกมาแล้ วไม่ น้อยกว่ าทีกฎหมาย
กําหนด
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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ผู้อํานวยการ
เรื อนจํา

คณะกรรมการพักการ
ลงโทษและภัยโทษ

กรมพักการลงโทษ
และการคุมประพฤติ

คณะกรรมการพักการ
ลงโทษและภัยโทษ

มีเวลา 30 วันในการทํา
รายงานสืบเสาะ

สํานัก
ประธานาธิบดี
คณะกรรมการพักการ
ลงโทษและภัยโทษ
ผู้ต้องขังยืนเรื อง
ร้ องขอ

กรมพักการลงโทษ
และการคุมประพฤติ
มีเวลา 30 วันในการทํา
รายงานสืบเสาะ

คณะกรรมการพักการ
ลงโทษและภัยโทษ
แนะนํา /มีมติ / รับรอง
สํานัก
ประธานาธิบดี

5,603

INVESTIGATION
OF BOARD/JAIL
REFERRALS

5,055

90.22%

Department of Justice

Parole and Probation Administration
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ระบบข้ข้ อมูลเครื อข่ายุติธรรมแห่งชาติ (NJIS
ระบบ
NJIS))
ระบบนีจะบูรณาการข้ อมูลของผู้ต้องขังทีได้ รับมาจาก
BJMP, BuCor, BPP และ PPA โดยระบบนีจะอํานวย
ความสะดวกในการติดตามตัวชีวัดผลการปฏิบตั ิงาน ได้ แก่
จํานวนการดําเนินการสอบสวนก่อนพักการลงโทษ โดย
พิจารณาคดีจํานวนครังทีได้ รับการควบคุมและการให้ อภัยโทษ
ทีได้ รับการจัดการและอัตราความสําเร็ จของเงือนไขของการ
พักการลงโทษและอภัยโทษ
โครงการนี ช่วยให้ เอเจนซีสามารถอํานวยความสะดวกในการ
จัดเตรี ยมทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้ างรายงานการสืบเสาะและ
การควบคุมและสอดส่องทีจําเป็ นไปยังคณะกรรมการการฯ
เพือตรวจสอบผู้ต้องขังทีมีคณ
ุ สมบัติในการได้ รับการพักการ
ลงโทษ การอภัยโทษ หรื อ EC เพือส่งต่อรายงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง BPP, ฝ่ ายบริ การทางเทคนิคของ PPA,
ฝ่ ายจัดการคดีและแผนกบันทึกข้ อมูล, สํานักงานภูมิภาคและ
สาขารวมถึงการดําเนินการทีได้ รับในรายงานทีส่งต่อไป
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ควบคุมและสอดส่ อง
Supervision
ผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ได้ รับการ
พักการลงโทษ หรืออภัยโทษ หรือผู้
ได้ รับ EC หรื อผู้กระทําผิดครั งแรก
ในคดียาเสพติดทีรอการกําหนด
โทษ จะอยู่ในความควบคุมและ
สอดส่ องของพนักงานพักการ
ลงโทษและคุมประพฤติ เพือให้
สามารถปฏิบัตติ ามเงือนไขของ
ศาลทีกําหนด

ผู้ถูกคุมความประพฤติ 33,103 คน
ผู้ได้ รับการพักการลงโทษ10,566 คน
ผู้ได้ รับอภัยโทษ
217 คน

1.74%

16.06%

2.69%
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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เงือนไขบังคับส่วนใหญ่
คือต้ องรายงานตัวภายใน
72 ชัวโมงต่อพนักงานคุม
ประพฤติ และต้ องรายงาน
ตัวอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง

ผู้ถกู คุมความประพฤติ

รับทราบเงือนไขและปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อ
โปรแกรมการควบคุมและสอดส่อง
ปฏิบตั ิตามเงือนไขได้
อย่างครบถ้ วน

ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขได้ อย่างครบถ้ วน

พนักงานพักการลงโทษและคุม
ประพฤติทํารายงานสรุปส่งศาล

พนักงานพักการลงโทษและคุม
ประพฤติทํารายงานฝ่ าฝื นส่งศาล

จําหน่ายคดี พ้ นการคุมประพฤติด้วยดี

คณะกรรมการฯ

หนังสือให้ ปล่อยตัว

เพิกถอนคําสังคุมประพฤติ กลับไปรับโทษเต็มจํานวน

ผู้อํานวยการเรื อนจํา

ใบรับรองการ
ปล่อยตัว

เข้ าสูก่ ระบวนการ
ควบคุมและสอดส่อง

ชีแจงเงือนไข

ปฏิบตั ิตามเงือนไข
ได้ อย่างครบถ้ วน

ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขได้ อย่างครบถ้ วน

ทํารายงานสรุป

ทํารายงาน

ออกใบรับรองจําหน่ายคดี และได้ รับอิสระ

รายงานความคืบหน้ า
รายงานการละเมิด
รายงานการฝ่ าฝื น

ออกคําสังให้ ตามจับ
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แก้ไขและฟื นฟู
Rehabilitation
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ได้ ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
คือการแก้ ไขฟื นฟูผ้ กู ระทําผิดภายในชุมชนและลดอัตราการเกิด
อาชญากรรม ซึงถือเป็ นหัวใจหลักของโปรแกรม
และบริ การของ PPA ประกอบด้ วย
PPA

1. การใช้ กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์เป็ นปรัชญาพืนฐาน
2. การใช้ โปรแกรมชุมชนบําบัดเป็ น
รูปแบบการแก้ ไขฟื นฟูต้นแบบ
3. การใช้ อาสาสมัครคุมประพฤติเป็ น
แหล่งทรัพยากรหลักในการ
ดําเนินงาน
Department of Justice

Parole and Probation Administration

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เป็ นทัง
ปรัชญาและกระบวนการซึงผู้มีส่วนได้ เสีย
เข้ ามาร่ วมกันหาวิธีการจัดการกับผลกระทบของ
อาชญากรรม และวิธีการดําเนินการเพือเยียวยา
คามเสียหายต่ างๆทีได้ รับผลกระทบจากการ
กระทําผิดดังกล่ าว ซึงได้ แก่ ผู้เสียหาย
ผู้กระทําผิด ครอบครั ว และชุมชน เป็ นต้ น

Department of Justice

Parole and Probation Administration
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“responsible love and
concern,”

“forgiveness”

TC เป็ นรู ปแบบการแก้ ไขฟื นฟูโดย

กระบวนการกลุ่มในรู ปแบบการเรียนรู้
ด้ วยตนเอง โดยอาศัยความช่ วยเหลือ
จากเพือนสมาชิกและเจ้ าหน้ าที โดย
“pride in quality” เป้าหมายของชุมชนบําบัดคือ การ
เปลียนพฤตินิสัยผู้กระทําผิดจาก การใช้
ชีวิตทีผิดพลาด เป็ นการใช้ ชีวิตอย่ างมี
เป้าหมาย
“no free lunch”
“honesty”
“humility”
Department of Justice

Parole and Probation Administration

ประเภทโปรแกรมบําบัด
Relational/Behavior
Management
Affective/EmotionalPsychological
Cognitive/Intellectual
Spiritual
Psychomotor/VocationalSurvival Skills
Department of Justice

Parole and Probation Administration
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ประชาชนทีมีความประพฤติดีสามารถปฏิบตั ิ
หน้ าทีอาสาสมัครคุมประพฤติได้
เพือช่วยในการควบคุมและสอดส่องผู้ถกู คุมความ
ประพฤติ โดยในปั จจุบนั มีอาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวนกว่า 7200 คนทีได้ รับการแต่งตังจาก
อธิบดีฯ โดยได้ มีการจัดตังอาสาสมัครคุมประพฤติ
ทังในระดับท้ องถินและ ระดับประเทศซึงล้ วนแต่มี
ส่วนสําคัญต่อการส่งเสริ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ

Department of Justice

Parole and Probation Administration

7,270 คน

7,241 คน

217 คน

Department of Justice

Parole and Probation Administration
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อ า สา ส มั ค ร คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ Vo l u nte e r Pro ba t i o n A s s i sta n c e

การได้ มาซึง
อาสาสมัครคุม
ประพฤติ

การใช้ ประโยชน์
จากอาสาสมัครคุม
ประพฤติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ
อาสาสมัครคุมประพฤติ

Probation Enforcer

สามารถเพิกถอนการคุมประพฤติได้ เอง

25
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โอกาสในการเข้าถึงบริ การงานคุมประพฤติ

ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ด้านการสื บเสาะ
ประเด็นด้านกิจกรรมชุมชนบําบัด
ประเด็นด้ านกฎข้ อกฎหมาย
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีพนักงานคุมประพฤติ
โปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู

Department of Justice

Parole and Probation Administration
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ระบบงานคุมประพฤติในสาธารณรัฐสิงคโปร์

1

26/03/2018

2

26/03/2018
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ภาพรวมกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศาล
อัยการ
คุมประพฤติ

บ้ าน/
เรื อนจํา/
RTC

ตํารวจ
การเบียงเบนคดี

ระบบศาลทีเกียวข้ อง
High
Court
State Court
*Community Court
Youth Court

4
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ภาพรวมระบบการแก้ ไขฟื นฟูผ้ กู ระทําผิด

การเบียงเบนคดี
• วิธีการสําหรับเด็กอายุไม่เกิน 19 ปี ทีกระทําความผิด
เล็กน้ อย
• สัมภาษณ์ผ้ กู ระทําความผิดและผู้ปกครอง ประมาณ 1
ชัวโมง 30 นาที (Triage Interview) ภายใน 2
สัปดาห์หลังจากถูกจับ
• ดําเนินการสัมภาษณ์โดย Triage Officer (นักสังคม
สังเคราะห์/นักเยาวชนสงเคราะห์) ทีสถานีตํารวจ
• ส่งรายงานให้ ตํารวจ ตํารวจนําส่งอัยการพร้ อมกับรายงาน
การสอบสวน
• อัยการเป็ นผู้พิจารณา ไม่ดําเนินการ/เตือน/ให้ เข้ า
โปรแกรม/ฟ้องคดี

5
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Diversionary Programme
Guidance
Programme
(GP)
Enhanced
Streetwise
Programme
(ESWP)

• ความผิดเล็กน้ อย ประมาณ 60 – 70 เปอร์ เซ็นต์เป็ นคดีลกั เล็ก
ขโมยน้ อย
• เพือพัฒนาทักษะการควบคุมตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อการกระทํา พัฒนาทักษะชีวิต โดยให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่ วม

• ความผิดเล็กน้ อยเกียวกับแก๊ ง

มาตรการ
แบบไม่ควบคุมตัว
ภายหลังคําพิพากษา
Short
Detention
Order
(SDO)

Day
Reporting
Order
(DRO)

Community
Based
Sentencing

Community
Service
Order (CSO)

Mandatory
Treatment
Order
(MTO)

6
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องค์ประกอบของคําสังคุมประพฤติ

Court
Review

งานบริ การ
สังคม

Hostel
/บ้ าน

โปรแกรม
ข้ อจํากัด
เวลา

กฎหมายทีเกียวข้ อง
• Probation of Offenders Act
• Children and Young Persons Act

7
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ความเป็ นมาของงานคุมประพฤติ
• 1947 เริ มมีระบบงานคุมประพฤติ
• 1950 เริ มก่อตังระบบศาลเยาวชนและงานคุมประพฤติ
เยาวชน
• 1951 เริ มขยายขอบเขตไปยังศาลอืน
• 1971 เริ มก่อตังCommunity Probation
Service
• 2006 เริ มก่อตัง Community Court

8
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MISSION

แก้ ไขฟื นฟูผ้ กู ระทําผิดในชุมชนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครั วและชุ ม ชนอย่ า งสุ ด ขี ด
ความสามารถ

CORE
VALUE

Ministry of Social and Family Development
Rehabilitation and Protection Group (RPG)
Adult
Protective
Service

Child
Protective
Service

Youth
Residential
Service

Clinical and
Forensic
Psychology
Service

Children
in Care
Service

Probation and
Community
Rehabilitation
Service
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โครงสร้ าง PCRS
ผู้อาํ นวยการ
รองผู้อาํ นวยการ

วิชาการ

ปฏิบตั ิการ

พัฒนา
บุคลากร

ประสาน
ชุมชน

โปรแกรม
สําหรับ
เบียงเบน
คดี

บริหาร
ทรัพยากร
ประกัน
คุณภาพ
ISO

โครงสร้ างภายในแต่ละกลุ่ม
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
(หัวหน้ ากลุม่ )

Manager
Assistant
Manager

เจ้ าหน้ าที

เจ้ าหน้ าที

เจ้ าหน้ าที

PO/CSO

PO/CSO

PO/CSO
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คุณสมบัติพนักงานคุมประพฤติ
•

ด้ านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา สังคมวิทยา
และอืนๆ

วิธีการคัดเลือก
• คัดเลือกโดยการทําแบบทดสอบจาก case study
• สัมภาษณ์กบั หน่วยงาน

11
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สมรรถนะสําหรับพนักงานคุมประพฤติ
ความรู้

การฝึ กปฏิบตั ิ

อืนๆ

• กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา
• อาชญากรรมและ
พฤติกรรมอาชญากร
• การแก้ ไขฟื นฟู
ผู้กระทําผิดตาม
หลักฐานเชิง
ประจักษ์

• Case
Management
• ทักษะการเขียน

• การนําเสนอรายงาน
ในชันศาล
• เทคโนโลยีในงานคุม
ประพฤติ
• ความปลอดภัย
• การเงิน

การพัฒนาบุคลากร
• ช่วงเดือนแรกจะเป็ นการศึกษาเรี ยนรู้งานต่างๆของ
หน่วยงานและรับคดีบ้างเล็กน้ อย หลังจากนันค่อยรับคดี
มากขึนเรื อยๆ
• มี Supervisor ช่วยให้ คําแนะนํา คําปรึกษา
• มีการฝึ กอบรมเป็ นประจําอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง
• พนักงานคุมประพฤติถกู คาดหวังให้ ทําโครงการตาม
ความสนใจของตน เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี การ
ริ เริ มโปรแกรมทดลองต่างๆ การจัดการบริ หารภายใน
องค์กร
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การพัฒนาบุคลากร (ต่อ)
• การฝึ กอบรมโดยส่วนกลาง (MSF)
– หลักสูตรพืนฐานสําหรับข้ าราชการใหม่

• การฝึ กอบรมภายใน PCRS (In-house
Training)
– Good Lives Model
– Motivation Approaches
– Risk-Needs-Responsivity Model

เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ

ผถค.สแกนบัตร
ประชาชน

ระบบส่งsms
ไปยังพคป.

ผถค.สแกนเข้ า
เมือเริมพบพคป.

ผถค.แสกนออก
เมือจบแต่ละครัง
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เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ

เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ

CCTV อัดเสียง อัดภาพ
เพือความปลอดภัย
และการพัฒนาบุคลากร
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เทคโนโลยีในงานคุมประพฤติ
ระบบสุ่มโทรศัพท์อตั โนมัติ
ระหว่างเวลาเคอร์ ฟิว

EM

การรับรองคุณภาพ
• International Organisation for Standardisation
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ผู้กระทําผิดรับสารภาพ/ศาล
พิจารณาว่ามีความผิด
ศาลสังให้ PCRSทํารายงานการ
สืบเสาะและพินิจ
พคป. ดําเนินการสืบเสาะฯ
ผู้กระทําผิด ครอบครัว และ
รวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ
พคป. ส่งรายงานการสืบเสาะฯ ต่อ
ศาลพร้ อมทังความเห็น
หากศาลสังคุมประพฤติ ผู้กระทํา
ผิดจะได้ รับการควบคุมและ
สอดส่องโดยพคป.

การสืบเสาะและพินิจ (Pre-sentence Investigation)
เมือได้ รับข้ อมูลเบืองต้ น PO จะทําการ
สอบถามข้ อมูลจากพยานผู้เกียวข้ อง
– พนักงานสอบสวน
– โรงเรี ยน
– นายจ้ าง
เมือได้ รับข้ อมูลแล้ วจะนัดหมายผู้กระทํา
ผิดและครอบครัวมาสัมภาษณ์ โดย
บันทึกในแบบ Self-disclosure
docket และ Investigation
Docket
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ขันตอนการสัมภาษณ์
• การแนะนําตัว อ่านข้ อหา โทษตามกฎหมายและพฤติการณ์คดีให้ แก่ผ้ กู ระทําผิดและ
ครอบครัว
• ชีแจงถึงความเป็ นไปได้ ของผลของคําพิพากษา อธิบายถึงเงือนไขในการคุมความประพฤติ
รวมถึงการถามถึงความยินยอมและเหตุผลในการให้ ใช้ มาตรการคุมความประพฤติ
• การสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี
- ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
- การศึกษา
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพือน
การเข้ าร่ วมกลุ่มแก็งค์
- บุคลิกภาพและพฤติกรรม

ขันตอนการสัมภาษณ์
- ความรู้สกึ ภายหลังจากทีเกิดเหตุการณ์ขนึ
- กรณีทีศาลมีคําสังให้ คมุ ความประพฤติ
ในกรณีทีมีการวางทัณฑ์บน ครอบครัวสามารถ
ดูแลผู้กระทําผิดได้ หรื อไม่และอย่างไร
• การให้ ลงลายมือชือยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลแก่
หน่วยงานทีจําเป็ นต่อการแก้ ไขฟื นฟู
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รูปแบบรายงานการสืบเสาะ
• ข้ อมูลส่วนคดี
• ข้ อมูลส่วนบุคคล
• ทีมาของข้ อมูลในรายงาน
- ข้ อมูลของผู้กระทําผิด
- ครอบครัว
- นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคม
- เจ้ าหน้ าทีบังคับใช้ กฎหมาย
- สถาบันการศึกษา นายจ้ าง
- อืน ๆ

รูปแบบรายงานการสืบเสาะ (ต่อ)
• ข้ อมูลเกียวกับการกระทําความผิดปั จจุบนั
1. ข้ อมูลเกียวกับการกระทําความผิดในปั จจุบนั
2. ข้ อมูลเกียวกับการกระทําความผิดครังก่อน
3. ส่วนของประวัติภมู ิหลังของผู้กระทําผิด
- บุคคลทีมีความสําคัญกับผู้กระทําผิด
- สถานะการเงิน
- สุขภาพร่ างกาย
- การศึกษา
- อาชีพ
- ข้ อมูลอืน ๆ
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รูปแบบรายงานการสืบเสาะ (ต่อ)
4. ชีวิตประจําวัน
- ความสัมพันธ์กบั เพือน
- พฤติกรรมทีไม่ดีตอ่ สุขภาพ
5. ทัศนคติทีมีตอ่ การกระทําผิดและการคุมความประพฤติ
6. การประเมิน
7. ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ

การควบคุมและสอดส่อง (Supervision)
• เงือนไขในการควบคุมสอดส่องมาจากรายงานการสืบเสาะ (presentence investigation report)
- มีทงการรายงานตั
ั
ว การเข้ ารับการอบรม การทํางานบริ การสังคม
การพักที hostel การติด EM
• ภายหลังทีศาลมีคําสังให้ คมุ ความประพฤติ เมือ พนักงานคุมประพฤติได้ รับ
เอกสาร จากเจ้ าหน้ าทีทีไปประจําทีศาล พนักงานคุมประพฤติมีหน้ าทีต้ อง
ติดต่อผู้ถกู คุมความประพฤติภายใน ๑ วัน
• พนักงานคุมประพฤติต้องแจ้ งไปยังผู้ปกครองของผู้ถกู คุมความประพฤติ
และทางโรงเรี ยนว่าตนเป็ นพนักงานคุมประพฤติผ้ รู ับผิดชอบ
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การควบคุมและสอดส่อง (ต่อ)
• พนักงานคุมประพฤติต้องประสานเป็ นหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพือให้
สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขคุมความประพฤติ และมีหน้ าทีในการติดตามผล
ของกระบวนการต่าง ๆ เป็ นระยะ ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิตามเงือนไขการ
ทํางานบริ การสังคม การเข้ ารับการอบรม การเข้ าสถานกักกันในช่วงวันหยุด
การเข้ ารับการรักษาทางจิต การตรวจปั สสาวะและการติดเครื องมือ EM
• พนักงานคุมประพฤติต้องแจ้ งเงือนไขคุมความประพฤติให้ ผ้ ถู กู คุมความ
ประพฤติทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยต้ องลงลายมือชือทังสองฝ่ าย
• ถ้ ามีเงือนไขห้ ามออกนอกบ้ านในเวลากลางคืน ต้ องตรวจสอบว่ามีการ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขดังกล่าวหรื อไม่

การควบคุมและสอดส่อง (ต่อ)
• พนักงานคุมประพฤติต้องทําหนังสือสอบถามพฤติกรรมไปทีโรงเรี ยน /นายจ้ าง
• พนักงานคุมประพฤติต้องออกเยียมบ้ านอย่างน้ อย 1 ครังก่อนการรายงานผล
ความก้ าวหน้ า รอบ 6 เดือน
• ต้ องมีการติดตามความก้ าวหน้ าให้ ผ้ ถู กู คุมความประพฤติปฏิบตั ิตามเงือนไข
• ก่อนมีการรายงานผลการคุมความประพฤติวา่ ปฏิบตั ิตามเงือนไข
ต้ องสินสุดระยะเวลาการคุมความประพฤติ
ตรวจสอบว่าไม่ได้ มีการกระทําความผิดใหม่
สอบถามไปยังผู้ถกู คุมความประพฤติและครอบครัวว่ายังมีความต้ องการการ
ช่วยเหลือในด้ านใด เพือจะได้ ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์
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รายงานการควบคุมและสอดส่อง
• ประเภทของรายงาน
รายงานความก้ าวหน้ าตามทีศาลกําหนด
รายงานผิดเงือนไข รายงานผลการคุมประพฤติ
• รูปแบบรายงาน
รายละเอียดต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นชือศาล เลขคดีศาล เลขทะเบียน วันผิด
เงือนไข รายละเอียดต่างๆของผู้ถกู คุมความประพฤติไม่ว่าจะเป็ นชือ เลข
ประชาชน วันเดือนปี เกิด อายุ ข้ อหา ระยะเวลาการคุมประพฤติ เงือนไข
การคุมความประพฤติ ผิดเงือนไขคุมความประพฤติประเภทใด (เหตุผล)
ทีมาของการผิดเงือนไข ระยะเวลาทีผ่านมาของการคุมประพฤติ

รายงานการควบคุมและสอดส่อง (ต่อ)
พฤติการณ์ของการผิดเงือนไข (เป็ นการเขียนเป็ นหัวข้ อ ตามลําดับ
เหตุการณ์)
แผนการแก้ ไขฟื นฟู (ทังตัวผู้ถกู คุมประพฤติ /ครอบครัว)ประกอบด้ วยความ
เสียงและความต้ องการ /เป้าหมาย/วิธีปฏิบตั /ิ ระยะเวลา
กระบวนการภายใต้ การควบคุมสอดส่อง (เขียนเป็ นหัวข้ อไล่ตามลําดับ
เหตุการณ์/โดยมีสวนของการแสดงเหตุผลและความเห็นของผู้ถกู คุม
ประพฤติและครอบครัว)
การประเมิน/แบบประเมิน
ความเห็นของพนักงานคุมประพฤติ
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โปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู
มีแนวคิดมาจาก
• Good lives model
• Motivation
approaches
• Risk – needs

รูปแบบโปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู
• ดําเนินการเอง
- START
- MORE
- Victim impact
- Law and order
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รูปแบบโปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู (ต่อ)
• ส่งต่อ
- Parenting programmes
- Periodic training order
- Decision making and
problem solving
- Theft intervention
programme
-Violent prevention
programme
-Sexulity programmes

รูปแบบโปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู (ต่อ)
• หน่วยงานอืนในสังกัดรัฐ
-Family Service Centre
-Youth Enhanced Supervision
-Anti Drug Workshop
-Smoking Cessation
-Prison Visit
-Anti Secret Society Talk
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รูปแบบโปรแกรมการแก้ ไขฟื นฟู (ต่อ)
0-6 เดือน
-Probation
induction
programme
-MORE
- Short workshop
VI &LO
prison visit
anti drug talk
smoking
cessation
anti secret society
talk
DMPS
-Parenting
Programmes

6-12 เดือน

12-18 เดือน

-Parenting
Programme

-Parenting
Programme

-periodic Training
order
youth enhanced
supervison
theft intervention
programe
violence
prevention
programme

-periodic Training
order
youth enhanced
supervison
theft intervention
programe
violence
prevention
programme

-Sexuality
Programmes

-Sexuality
Programmes

18-24 เดือน
pre termination
process
Referral to FSc for
continue support

Referral to FSc for
continue support

อาสาสมัครคุมประพฤติ
คุณสมบัติ
• อายุ 21 ปี ขึนไป
• สัญชาติสิงคโปร์ หรื อได้ รับอนุญาตให้ อาศัยในสิงคโปร์ อย่างถาวร
• จบมัธยมศึกษาตอนต้ นเป็ นอย่างน้ อย
• ไม่เป็ นตํารวจหรื อเจ้ าหน้ าทีเรื อนจํา
• มีความสมบูรณ์แข็งแรงทังกายและใจ
• ไม่มีประวัตใิ นทางลบ
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อาสาสมัครคุมประพฤติ
จํานวนอาสาสมัครคุมประพฤติ 250 คน
35 คน
21-29 ปี

50 คน
30-39 ปี

57 คน
40-49 ปี

48 คน
50-59 ปี

43 คน
60-69 ปี

18 คน
70 ปี ขึนไป

หลักสูตรอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
• E-learning
- Foundation
- Legislation
- Befriending skill
• Classroom
- Role plays
- Case studies
- Sharing
- Discussion
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หลักสูตรอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ (ต่อ)
• การสัมมนา
• การพูดคุย
• Workshops

ภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ
• การควบคุมสอดส่อง (Supervision)
• Befriending
• Operation Night Watch (ONW)
• Community Service
• ช่วยเหลืองานในสํานักงาน
• Training and Programmes
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ฐานข้ อมูลอาสาสมัครคุมประพฤติ
• https://eservice-rog.msf.gov.sg
•
•
•
•
•

Update volunteer’s profile
Update vllunteer’s profile picture
Submit feedback for befriending case
Submit curfew checks for ONW
จํานวนผู้เข้ าร่วม CS projects

หน่วยงานภาคีอืนๆ
• Employment
- human library กับ Nationial Youth Council
การฝึ กอาชีพ
การแนะแนวอาชีพ
การแนะนําการแต่งกาย
ทักษะการสัมภาษณ์งาน
ทักษะการเขียนใบสมัครงาน
• National Service (NS) Talk กับ National Youth Council
• Employer Database เชือมกับ VRU and YEAH!
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หน่วยงานภาคีอืนๆ
• Education
ติดต่อกับโรงเรี ยนเดิม
ส่งเข้ ารับการศึกษาทีโรงเรี ยนทีเป็ น
หน่วยงานภาคีกบั PCRS
เคยมีการดําเนินโครงการติว
หนังสือให้ ผ้ ถู กู คุมฯทุกเช้ าวันเสาร์

การทํางานบริ การสังคม
• การทํางานบริ การสังคมตามเงือนไขการคุมความประพฤติ
มีความหลากหลายของประเภทคดี
40-240 ชัวโมงภายในระยะเวลา 12 เดือน
มีแนวคิดว่าเป็ นการแก้ ไขฟื นฟู,การชดใช้ แก่สงั คมและการลงโทษ
• พิพากษาลงโทษให้ ทํางานบริ การสังคม
40-240 ชัวโมงภายในระยะเวลา 12 เดือน
มีแนวคิดว่าเป็ นการแก้ ไขฟื นฟู,
การชดใช้ แก่สงั คมและการลงโทษ
• คําสังให้ ทํางานบริ การสังคมเนืองมาจากการผิด
40 ชัวโมงภายในระยะเวลา 5 เดือน
มีแนวคิดมาจากการลงโทษ
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ตัวอย่างโครงการงานบริ การสังคม
• Soccer Clinic Project
• Sat Group Placement
ผู้สงู อายุ จาก residential homes
• Terrarium Project
• Outreach Project
แรงงานต่างชาติ
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ทีมา : รายงานประจําปี 2016
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10 อันดับฐานความผิด
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แหล่งอ้ างอิง
• PCRS, Annual Report 2016
• Department of Statistics, Singapore in Figures
2017
• Department of Statistics, Singapore
Population Infographics
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โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม
หลักการและเหตุผล :
กรมคุมประพฤติได้มีแผนงานความร่วมมือในการบริหารจัดการผู้กระทาผิดในชุมชน เพื่อการควบคุม
และป้องกันความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมในประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒
โดยมิติด้านการพัฒ นาศั กยภาพบุ คลากรในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดกิจ กรรมการแลกเปลี่ ยนบุ ค ลากร
ของกรมคุมประพฤติกับประเทศอาเซียนในการฝึกปฏิบัติงานระยะสั้นและระยะยาวเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
วิธีการปฏิบั ติต่อผู้ กระทาผิ ดในแต่ล ะประเทศในสถานการณ์จริง สามารถปรับประยุกต์กับการปฏิบัติต่อ
ผู้ ก ระท าผิ ด ในประเทศของตนอั น จะน าไปสู่ ก ารมี แ นวปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
สามารถบู ร ณาการการทางานร่ ว มกั น ระหว่า งหน่ว ยงานได้ นอกจากนั้น หน่ว ยงานที่มีห น้าที่รับผิ ด ชอบ
ในการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ทั้ ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ ได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในด้ า นวิ ช าการ
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การถอดบทเรี ย นวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งกั น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยได้ เ ห็ น ชอบ
“แผนขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ด้ า นการคุ ม ประพฤติ แ ละมาตรการแบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว อาเซี ย นบวกสาม ”
เพื่อกาหนดการดาเนินการร่วมกันในประเด็นต่างๆที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
เพื่ อ ด าเนิ น การตามแผนขั บ เคลื่ อ นฯ และแผนความร่ ว มมื อ ในการบริ ห ารจั ด การผู้ ก ระท าผิ ด
ในชุมชนฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกรและหน่วยงานในอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด กรมคุมประพฤติจึงได้จัดทา “โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อ
ผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม” ขึ้น โดยจะจัดส่งบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการคุมประพฤติและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดของประเทศอาเซียน
บวกสาม และนาองค์ความรู้ที่ได้รับมานาเสนอต่อผู้บริหารและบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาระบบคุมประพฤติของประเทศไทยและของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคให้มีมาตรฐานเดียวกัน อันจะทาให้สามารถทางานเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงเป็นระบบ
เดียวกันได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงการ :
๑. เพื่อให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการคุมประพฤติ
และการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดของประเทศอาเซียนบวกสาม
๒. เพื่อให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ที่เดินทางไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศอาเซียน
บวกสาม นาความองค์ความรู้ที่ได้รับมานาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาระบบคุมประพฤติของประเทศไทยและของประเทศสมาชิกในภูมิภาค
กิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินโครงการ :
๑. กิจกรรมจัดส่งบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศอาเซียน
บวกสาม ประกอบด้วย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศละ ๓ คน รวม ๖ คน ระหว่าง
วันที่ ๒๑ สิงหาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐
๒. กิจ กรรมสั มมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศไทย เพื่อให้ บุคลากรของกรมคุมประพฤติ
ประเทศไทย ที่ เ ดิ น ทางไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ณ ประเทศอาเซี ย นบวกสาม น าเสนอองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ
ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของกรมคุ ม ประพฤติ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาฯ จ านวน 90 คน จั ด ระหว่ า งวั น ที่
๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

งบประมาณดาเนินการ :
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน จานวน ๑,๖๔๐,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
หกแสนสี่หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมจัดส่งบุคลากรของกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ไปฝึกปฏิบัติงาน ณ ประเทศอาเซียน
บวกสาม จานวน ๑,๓๕๘,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๒. กิจ กรรมสั มมนาเพื่อแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ณ ประเทศไทย จานวน ๒๘๒,๐๐๐ บาท (สองแสน
แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. บุ คลากรของกรมคุมประพฤติได้รับ การพัฒ นาตามแผนงานของกรมคุมประพฤติในการเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังส่งผลดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคทั้งที่เป็นทางการ
ในระดับหน่วยงานและที่ไม่เป็นทางการในระดับบุคลากรปฏิบัติงานอีกด้วย
๒. กรมคุมประพฤติมีแนวทางและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ กระทาผิ ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
ทางานเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงระบบ ทาให้ผู้กระทาผิดได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการกระทา
ผิดซ้า
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ : สานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :

๑. นายพยนต์ สินธุนาวา ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
๒. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
๓. นายชนาพัทร์ มณีดุลย์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
๔. นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

กาหนดการ
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม
กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
วันและเวลา
๒๑ กันยายน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ นาฬิกา
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ นาฬิกา
๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ นาฬิกา
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา
๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา

กิจกรรม
- ลงทะเบียน/รับเอกสาร
- พิธีเปิด
- การนาเสนอ “งานคุมประพฤติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์”
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การนาเสนอ “งานคุมประพฤติของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์” (ต่อ)
- รับประทานอาหารกลางวัน
- การนาเสนอ “งานคุมประพฤติของสาธารณรัฐสิงคโปร์”
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- การนาเสนอ “งานคุมประพฤติของสาธารณรัฐสิงคโปร์” (ต่อ)

- การอภิปราย “การเปรียบเทียบงานคุมประพฤติ :
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา - การอภิปราย “การเปรียบเทียบงานคุมประพฤติ :
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และประเทศไทย” (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๑๕ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๑๕ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนางานคุมประพฤติของประเทศไทยสู่การบูรณา
การและเชื่อมโยงระบบในภูมิภาค”
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา - การอภิปรายและสรุปผล
๑๖.๓๐ นาฬิกา
- พิธีปิด
หมายเหตุ กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดระหว่างประเทศในอาเซียนบวกสาม
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร
ผู้บริหารและบุคลากรจากกรมคุมประพฤติส่วนกลาง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ-สกุล
นายประสาร มหาลี้ตระกูล
นางอัญชลี พัฒนสาร
นายพยนต์ สินธุนาวา
นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก
นางระพีพร หิมะคุณ ศรีสมบัติ
ตระกูล
นางกรองทอง วัฒนภิรมย์
นางถิระวัฒน์ ศรีวิฑูรย์
นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา
นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ
นางสาวสุดารัตน์ ยินดี
นางสาวอิทธินันท์ ชัยโพธิทอง
นางจาเรียง สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

นางสาวฝนทิพ ชลชัยไพศาล
นางสาวเสาวลักษณ์ ปลั่งเกียรติยศ
นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ
นางสุมาลี มาดา
นางประไพพร เมธาภรณ์พงศ์
นางศิริพร รัตนโกสม
นางสาวศิริพร สงวนเกียรติ
นายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว

ตาแหน่ง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมและสอดส่อง

สังกัด
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ

ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เลขานุการกรม
ผู้อานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
พนั กงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
พนั กงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูส มรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด
พนั กงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
พนั กงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการคุมประพฤติ
หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาผิด
หัวหน้ากลุ่มนิติการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มเครื่องมือพิเศษ

กรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติ
สลก.
กก.
กก.
กก.
กพ.
กพ.
กพ.
กบค.
สพ.
สพ.
สพ.
สพ.
สพ.

ผู้บริหารและบุคลากรจากสานักงานคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร และ ศฟผ.(ลาดหลุมแก้ว)
ที่
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ชื่อ-สกุล
นางธารินี แสงสว่าง
นางพิชชาวีร์ ปัจฉิมานนท์
นางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์
นางสุธีรา แสนบุญศิริ
นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล
นางเรวดี ปานแย้ม
นางสาวนิตยา คงสุวรรณ
นางสาวศศิธร บุพพฤทธิ์
นายวันชัย ชนาลังการ
นายนาวิน นงนุช
นางชนกพรรณ จินดามัง
นางสาวธาราทิพย์ เจริญชาศรี
นางอัจฉรา เทพพิพิธ ยัง
นางกัญญารัตน์ บุญส่ง
ว่าที่ ร.ต. หญิง กัลยา ภมร
นางสาวระยอง เวียงลอ
นางสาวอรพิน ทองมาก
นายนิติเทพ จันทร์ดา
นางสาวเบญจวรรณ ผล
ประเสริฐ
40. นางสาวพวงทิพย์ นวลขาว
41. นายพีรวิชญ์ แป้นประหยัด
42. นายธงชัย ไชยเดช
43. นางสาวประณีตศิลป์ ผันเผ่า
เลิศ
44. นายสุภณ ภิรมย์กิจ
45. นางสาวชื่นฤดี เลขะสมาน
46. นายมนตรี จันทร์ส่งแสง
47. นางชลาทิพย์ โลหะศิริ
48. นางสาววราภรณ์ นพณัฐวร
พันธ์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 3
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 8
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
11
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
12
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
13
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

สังกัด
สคป.กท.1
สคป.กท.1
สคป.กท.2
สคป.กท.2
สคป.กท.3
สคป.กท.3
สคป.กท.4
สคป.กท.4
สคป.กท.5
สคป.กท.5
สคป.กท.6
สคป.กท.6
สคป.กท.7
สคป.กท.8
สคป.กท.8
สคป.กท.9
สคป.กท.9
สคป.กท.10
สคป.กท.11

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

สคป.กท.14
สคป.กท.14
สคป.กท.15
ศฟผ.(ลาด
หลุมแก้ว)
ศฟผ.(ลาด
หลุมแก้ว)

พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ

สคป.กท.12
สคป.กท.12
สคป.กท.13
สคป.กท.13

ผู้บริหารและบุคลากรจากสานักงานคุมประพฤติภาค 1
ที่
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ชื่อ-สกุล
นายคงศักดิ์ ปานสอาด
นางรัชดา อิ่มวิทยา
นางสุดฤดี ศรีอรุณ
นายกฤษณะพงศ์ กรนุ่ม
นายสายยนต์ ปัญญาทา

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
นายธีรนิตย์ ลิมปรังษี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
นางฐิตวดี พุกบางจาก
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นางนงเยาว์ เขียวสอาด
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี (สาขา
ธัญบุรี)
นางวราภรณ์ ชมพูทอง จงสกุล พนักงานคุมประพฤติชานาญการ

สังกัด
สคป.จ.นบ
สคป.จ.นบ
สคป.จ.สป
สคป.จ.สป
สคป.จ.อย
สคป.จ.ปท
สคป.จ.ปท
สคป.จ.ปท
(สาขาธัญบุรี)
สคป.จ.ปท
(สาขาธัญบุรี)

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 2
ที่
ชื่อ-สกุล
58. นางอลงกรณ์ กาญจนาชีวะ

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

สังกัด
สคป.จ.ชบ

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 3
ที่
ชื่อ-สกุล
59. นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช
60. นางวราภรณ์ เปล่งแสง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

สังกัด
สคป.จ.อบ
สคป.จ.สร

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 4
ที่
61.
62.
63.
64.

ชื่อ-สกุล
นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ
นางวันทนา คันธาเวช
นางดวงพร นิยะพัตร์
นางเยาวดี พันธ์หินทอง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

สังกัด
สคป.จ.ขก
สคป.จ.อด
สคป.จ.มค
สคป.จ.รอ

ผู้บริหารและบุคลากรจากสานักงานคุมประพฤติภาค 5
ที่
ชื่อ-สกุล
65. นายอภิฑูรย์ ภู่เพชร
66. นางสุรีย์ ภู่เพชร
67. นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาปาง

สังกัด
สคป.จ.ชม
สคป.จ.ชร
สคป.จ.ลป

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 6
ที่
ชื่อ-สกุล
68. นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์
69. นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

สังกัด
สคป.จ.พล
สคป.จ.นว

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 7
ที่
70.
71.
72.
73.

ชื่อ-สกุล
นางศรีจันทร์ เฉลิมเกียรติ
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ
นายคนอง รอดทอง
นางสุวัฒนา แดงกรัด

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

สังกัด
สคป.จ.นฐ
สคป.จ.สพ
สคป.จ.กจ
สคป.จ.รบ

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 8
ที่
ชื่อ-สกุล
74. นายนพดล นมรักษ์
75. นางนริศา ปานสอาด

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

สังกัด
สคป.จ.สฎ
สคป.จ.นศ

ผู้บริหารจากสานักงานคุมประพฤติภาค 9
ที่
ชื่อ-สกุล
76. นางนุสรา วงษ์สุวรรณ์
77. นายบัญญัติ วงค์สว่าง

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

สังกัด
สคป.จ.สข
สคป.จ.ตง

บุคลากรของกรมคุมประพฤติที่ถ่ายทอดความรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ
ที่
ชื่อ-สกุล
78. นางพรประภา แกล้วกล้า
79. นางวิไลลักษณ์ บุญนาค
80. นางสาวอาทิตยา ระวีประยูร
บุตร
81. นางสาวจันทร์จิรา สังข์พิชัย
82. นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
83. นางสาวอัญมณี ตันรัตนะ

ตาแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุม
ประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

สังกัด
กรมคุมประพฤติ
สคป.กท.2
สคป.กท.2
สคป.กท.3
สพ.
สพ.

เจ้าหน้าที่โครงการ
ที่
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ชื่อ-สกุล
นางสาวธฤตา แกล้วกล้า
นายชนาพัทร์ มณีดุลย์
นางสาวณัฐินี ณ เชียงใหม่
นางสาวนพรัตน์ ปรีดาภิรมย์
นางพิกุล สุขอากาศ
นางเกศินี สกุลทับ
นายสาโรจน์ ทองเนื้อแปด

ตาแหน่ง
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

สังกัด
สพ.
สพ.
สพ.
สพ.
สพ.
สลก.
สลก.

คณะผู้จัดทา
งานคุมประพฤติในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
นางวิไลลักษณ์ บุญนาค
พนักงานคุมประพฤติชานาญการพิเศษ
นางสาวอาทิตยา ระวีประยูรบุตร พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
งานคุมประพฤติในสาธารณรัฐสิงคโปร์
นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
นางสาวจันทร์จิรา สังข์พิชัย
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ
นางสาวอัญมณี ตันรัตนะ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
สรุปผลการอภิปรายกลุ่ม
นายชนาพัทร์ มณีดุลย์
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นางสาวณัฐินี ณ เชียงใหม่
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายธนกฤต วิสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
เรียบเรียงเนื้อหา
นางพรประภา แกล้วกล้า
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
นางสาวธฤตา แกล้วกล้า
พนักงานคุมประพฤติชานาญการ

