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กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รวมกับ กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) กระทรวงการ
ตางประเทศ และองคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA) ไดลงนามใน Record of Discussion
จัดการฝกอบรมหลักสูตร The Third Country Training Programme for Development of Effective
Community-based Treatment of the Offenders in the CLMV Countries เปนระยะเวลา 3 ปตอเนื่อง
เพื่อสงเสริมใหป ระเทศกลุม CLMV (ประกอบดวย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) สามารถพัฒนาและจัดตั้งหนวยงานดาน
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ
ในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได จั ด การฝ ก อบรมหลั ก สูต ร TCTP.ป ที่ ห นึ่ ง ระหว า งวัน ที่ 14 – 24
กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ กรมคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ให ก ลุ ม ประเทศ CLM V.เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนมาใช โดยมีประเทศไทยเปนกรณีศึกษา กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารระดับสูง
ในกระบวนการยุติธรรมจากประเทศ CLMV เพื่อใหเกิดการชี้นํานโยบายจากบนลงลาง (Top-Down)
การฝกอบรมปที่สองจัดขึ้นระหวางวันที่ 9 – 19 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สํานักงาน
กิจการยุ ติธรรม วัตถุประสงคข องการฝกอบรม ไดแก 1. การติด ตามความกา วหน าการดําเนิ น การปฏิ บั ติตอ
ผูกระทําผิดในชุมชน และ 2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการการริเริ่มระบบการปฏิบัติตอผูกระทํา
ผิ ดในชุมชน ผูเขารับการฝก อบรม ประกอบดวย ผูบ ริหารและผูปฏิบัติงานจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงความมั่ น คงสาธารณะ ศาลยุ ติ ธรรม และสํ า นั ก งานอั ย การ จากกลุม ประเทศ CLMV
แบงเปนผูเขารวมจากราชอาณาจักรกัมพูชา 5 คน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 4 คน สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา 5 คน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 5 คน รวม 19 คน โดยมีวิทยากรจากหนวยงาน
ดานการคุมประพฤติและแกไขฟนฟูในชุมชนจากประเทศญี่ปุน สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และ
สถาบัน UNAFEI รวม 6 คน กิจกรรมการฝกอบรมประกอบดวย การบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิในกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศอาเซียน การนําเสนอของประเทศ CLMV ถึงความกาวหนา การจัดทําแผนยุทธศาสตร และ
การประชุมกลุมรายประเทศ นอกจากการบรรยาย ผูเขาอบรมไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาภารกิจงานคุมประพฤติดาน
ตางๆ ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1,.2 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และสํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียนรูการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติในงานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุม
และสอดสอง งานแกไขฟนฟู งานสงเคราะห และงานกิจกรรมชุมชน
ผลการฝกอบรมปที่สอง สามารถสรุปไดดงั นี้
1) ความกาวหนาการริเริ่มระบบปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
- ราชอาณาจั กรกัม พู ช า เลื อกการรอการลงโทษโดยมีเงื่อ นไขคุ ม ประพฤติ เป นมาตรการนํ า รอ ง
เนื่องจากมี กฎหมายรองรับ อยูแลว โดยจะเริ่มนํ ารองที่จังหวัดพระตะบอง แตมีขอจํากัดเรื่องการยอมรับ ของ
ก

ประชาชนในการใชมาตรการแบบไมควบคุมตัว ปจจุบันอยูระหวางการเจรจากับสํานักงานสหประชาชาติขาหลวง
ใหญสิทธิมนุษยชน (OHCHR) เพื่อขอรับการสนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาที่และสรางความเขาใจกับประชาชน
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังไมมีความกาวหนามากนัก เนื่องจากศาลไดสั่งใชการรอ
การลงโทษและการพักการลงโทษอยูแลว แตการควบคุมและสอดสองยังไมมีการดําเนินการที่ชัดเจน ไมมีการ
แกไขฟนฟูและการสงเคราะห มีแตเพียงใหตํารวจหมูบานคอยเฝาระวังมิใหกระทําผิดซ้ํา
- สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ยังไมมีความกาวหนามากนัก เพียงแตไดรายงานผลการฝกอบรมป
ที่หนึ่งใหผูบังคับบัญชาทราบ ผูแทนจากเมียนมานําเสนอวา การจะสรางระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ใหเกิดขึ้นไดจําเปนตองรัฐสภาเห็นถึงความสําคัญ ออกกฎหมายใหมเพื่อรองรับ และมอบหมายหนวยงานหลัก
รับผิดชอบ
- สาธารณรัฐสัง คมนิย มเวีย ดนาม เลือ กการพั ก การลงโทษเป น มาตรการนํ ารอ ง และกฎหมาย
เกี่ยวกับ การพัก การลงโทษเพิ่งมีผลบังคับ ใช เมื่อ วันที่ 1 มกราคม 2561 แตยังไม ไดดําเนิน การในทางปฏิบั ติ
เนื่องจากขาดแนวทางดําเนินการ มีขอจํากัดดานทักษะของบุคลากร และงบประมาณ
2) แผนยุทธศาสตรและแผนการดําเนินการ
- ราชอาณาจักรกัมพูชา จะให การฝกอบรมเจาหนาที่ควบคูไปกับ การรางระเบียบเกี่ย วกับ อํานาจ
หนาที่พนักงานคุมประพฤติ และการจัดตั้งหนวยงานเพื่อรับผิดชอบการคุมประพฤติ ซึ่งอาจจะกั้นพื้นที่สวนหนึ่ง
ของเรือนจําใหเปนสํานักงานคุมประพฤติ เนื่องจากมีเรือนจําอยูทั่วประเทศอยูแลว นอกจากนี้จะใหความรูและ
สรางความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการแบบไมควบคุมตัว
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะใหความรูเจาหนาที่ในการควบคุม สอดสองและแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน โดยแสดงความประสงคขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากประเทศไทยและญี่ปุน
ในการสงผูเชี่ยวชาญไปวางระบบที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สําหรับทิศทางการพัฒนาระบบตอง
ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล
- สาธารณรัฐแหงสหภาพเมีย นมา มีแผนที่จะยกรางระเบียบเกี่ยวกับ วิธีการคุมประพฤติสําหรับ
ผูกระทําผิดผูใหญ และจัดตั้งกรมคุมประพฤติภายใตกระทรวงมหาดไทย แตการดําเนินการตามแผนตองขึ้นอยู
กับผูกําหนดนโยบาย
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะรางระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการคุมประพฤติและอํานาจหนาที่
ของเจาหนาที่ควบคุมและสอดสองสําหรับผูไดรับการพักการลงโทษ รวมทั้งการสรางเครือขายอาสาสมัครในการ
ดูแลผูกระทําผิดในชุมชน
การฝ ก อบรมนี้ เป น เวที ให เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรีย นรูท างวิ ช าการและการปฏิ บั ติ ง านที่ ทํ า ให เกิ ด
ความกา วหนา ในการพัฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ตอ ผู กระทํ า ผิ ดในชุ ม ชนในกลุม ประเทศ CLMV และในเดื อ น
มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบัน UNAFEI จะจัดการสัมมนา ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน เพื่อติดตามผลจากแผน
ยุ ท ธศาสตร ที่ ผู เข า อบรมได ว างไว โดยกรมคุ ม ประพฤติ ได รั บ เชิ ญ เข า ร ว มในฐานะที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ รั บ ฟ ง
ความกาวหนาและนํามากําหนดแนวทางการจัดหลักสูตรฝกอบรมปที่สามตอไป
ข

กิตติกรรมประกาศ
การฝกอบรมหลักสูตร The Third Country Training Programme (TCTP) for Development of
Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ปที่สอง จัดขึ้นโดยกรม
คุมประพฤติ กรมความรวมมือระหวางประเทศ (TICA) องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA)
ดวยความรวมมือของกระทรวงยุติธรรมและสถาบันการปองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดของ
สหประชาชาติ ภาคพื้นเอเชียและตะวันออกไกล (UNAFEI)
ในนามของคณะผูจัดการฝกอบรม ขอขอบคุณผูเขารวมการฝกอบรมทุกทานจากราชอาณาจักรกัมพูชา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ไดมา
รวมแลกเปลี่ยนความกาวหนาในการผลักดันใหเกิดระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน รวมถึงความทาทาย
ปญหาอุปสรรค และความตองการการสนับสนุน จากหนวยงานภายนอกในการพัฒ นาระบบดังกลาวในแตละ
ประเทศ
คณะผูจัดการฝกอบรม ใครขอขอบพระคุณศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายประสาร มหาลี้ ตระกูล อธิบ ดีก รมคุมประพฤติ นายไพศาล หรูพ าณิ ช ยกิจ รองอธิบ ดี กรมความรวมมื อ
ระหว างประเทศ และ Mr. Shigeki Miyake ผูแ ทน JICA ที่ ไดให เกี ยรติ ม าร วมกลา วตอ นรับ ในพิ ธี เป ด การ
ฝกอบรม ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเชี่ยวชาญจาก
สถาบั น UNAFEI และผูบ ริหารระดับ สูงของกรมคุมประพฤติที่ไดมาบรรยายใหค วามรู และขอขอบพระคุณ
ผู อํา นวยการและเจา หนา ที่ ข องสํานัก งานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1, 2 สํานั ก งานคุม ประพฤติจังหวั ด
ปทุมธานี และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ที่ใหการตอนรับในการศึกษาดูงานของผูเขารวมฝกอบรม
สุด ท า ยนี้ การฝ ก อบรมและการจั ดทํา รายงานฉบั บ นี้ ค งไม สามารถประสบความสํ าเร็ จ ลุ ล วงไปได
หากไมไดรับความรวมมือจากบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ กรมความรวมมือระหวางประเทศ องคการ JICA
สถาบัน UNAFEI และกระทรวงยุติธรรม ที่ไดใหความสําคัญและใหการสนับสนุน ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
อันเปนประโยชนตอการจัดฝกอบรมครั้งตอไป คณะผูจัดการฝกอบรมจึงขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงมา
ณ ที่นี้

กลุมนวัตกรรมและตางประเทศ
กองพัฒนาการคุมประพฤติ
กรกฎาคม 2561
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สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
กิตติกรรมประกาศ
ภาพบรรยากาศการฝกอบรม
I. การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุน
ระบบการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศญี่ปุน
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติประเทศญี่ปุน
งานคุมประพฤติ : การแกไขฟนฟูในชุมชนของสาธารณรัฐสิงคโปร
ความสัมพันธระหวางระบบกฎหมายระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสมของ
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ระบบการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ และกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศญี่ปุน
Probation and Parole Systems and Their Legal Bases in Japan

Satoshi Minoura1
Hiroyuki Watanabe2
นับ ตั้งแต ป พ.ศ. 2423 อาสาสมัครในชุมชนเป นผูที่ มีบทบาทในการช วยเหลือ และให คําปรึกษาแก
ผูที่พนโทษจากเรือนจําเนื่องจากญี่ปุนประสบปญ หาขาดแคลนเจาหนาที่ ตอมาในป พ.ศ. 2482 จึงมีการออก
กฎหมายวาดวยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เพื่อวางกรอบการทํางานของอาสาสมัครและเพิ่มจํานวนอาสาสมัคร
และเรียกอาสาสมั ครเหลานั้นวา “นักแกไขฟนฟู” (Rehabilitation workers) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เกิดแนวคิดที่วาผูทําการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดควรเปนหนาที่ของรัฐและเปนวิชาชีพหนึ่ง จึงทําใหหนวยงานคุม
ประพฤติถือกําเนิดขึ้นในรูปแบบขององคกรที่ผสมผสานระหวางการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐและอาสาสมัคร
จากภาคชุมชน และรูปแบบดังกลาวก็ไดดําเนินมาจนปจจุบัน
1. โครงสรางองคกร
หนวยงานภายใตกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศญี่ ปุน ประกอบดวย 5 องคกรหลัก คือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการ ศาลยุติธรรม เรือนจําหรือทัณฑสถาน และหนวยงานแกไขฟ น ฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน โดยการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนในประเทศญี่ปุนอยูภายใตการกํากับดูแลของกรม
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด กระทรวงยุติธรรม (Rehabilitation Bureau under the Minister of Justice)
ภารกิจหลักของกรมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ประกอบดวย 1. การคุมความประพฤติ 2. การพักการ
ลงโทษ 3. การสงเคราะหผูกระทําผิดที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา 4. การอภัยโทษ และ 5. กิจกรรมเพื่อสงเสริม
การปองกันอาชญากรรม
ผูกระทําผิดในความดูแลของกรมแกไขฟนฟู แบงเปน 4 ประเภท ไดแก
1. เยาวชนที่ศาลมีคําสั่งใหคุมความประพฤติ เปนมาตรการปองกันที่ใหศาลครอบครัวมีอํานาจในการสั่ง
คุมความประพฤติเยาวชน
2. เยาวชนที่ไดรับการพักการลงโทษ ศาลครอบครัวมีอํานาจสงตัวเยาวชนไปรับการแกไขฟนฟูที่ศูนยฝก
และอบรมเยาวชน เยาวชนในศูนยฝกนี้อาจไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการพักการลงโทษภูมิภาคใหไดรับ
การปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข
3. ผูกระทําผิ ดผูใหญที่ศาลมีคําสั่งให คุมความประพฤติ ศาลสามารถสั่งรอการลงโทษแกผูที่ศาลอาจ
ตัดสินจําคุกไมเกิน 3 ป ระยะเวลาในการคุมประพฤติจะอยูระหวางขั้นต่ํา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
4. ผูกระทําผิดผูใหญที่ไดรับการพักการลงโทษ คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษสวนภูมิภาคอาจ
พิจารณาพักการลงโทษผูกระทําผิดได และใหบุคคลดังกลาวจะอยูในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ
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2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดชุมชนของญี่ปุน
2.1 ประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติประเภทของความผิดทางอาญา ประเภทของโทษและระดับความ
รุนแรงของโทษรวมถึงวิธีการลงโทษ ทั้งนี้ก ารรอการลงโทษพรอมเงื่อนไขคุมความประพฤติ และการพั กการ
ลงโทษถือเปนโทษที่ศาลสามารถสั่งได ประมวลกฎหมายอาญายังกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด
2.2 พระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เปนกฎหมายที่บัญญัติใหกรมการแกไขฟนฟูเปนผูรบั ผิดชอบ
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่ศาลสั่งรอการลงโทษพรอมเงื่อนไขคุมความประพฤติและผูที่ไดรับการพักการลงโทษ
พระราชบัญญัติน้รี ะบุขั้นตอนการคุมประพฤติ การพักการลงโทษ ขั้นตอนการแสวงหาขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
พักการลงโทษประจําภูมิภาค และวิธีการติดตามสอดสองและแกไขฟนฟูผูที่ไดรับการพักลงโทษโดยสํานักงาน
คุมประพฤติ
3. การรอการลงโทษ
ศาลสามารถมีคําพิพากษารอการลงโทษพรอมสั่งใหมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติได การรอการลงโทษ
ในประเทศญี่ปุนมี 2 แบบ
3.1 การรอการลงโทษทั้งหมด (suspension of the sentence execution in whole)
มาตรา 25 แหงประมวลกฎหมายอาญาประเทศญี่ปุนไดวางหลักการรอการลงโทษไววา บุคคลใดที่ศาล
สั่งใหจําคุกไมวาจะตองใชแรงงานหรือไมเปนระยะเวลาไมเกิน 3 ป หรือศาลสั่งโทษปรับไมเกิน 5 แสนเยน ศาล
อาจรอการลงโทษไวทั้งหมด โดยขึ้นอยูกับสภาพการณและใหรอการลงโทษอยูภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
และไมเกิน 5 ปนับจากวันที่ศาลมีคําพิพากษาสิ้นสุด ทั้งนี้บุคคลดังกลาวตองไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยไมตองใช
แรงงานหรือโทษอื่นที่หนักกวา หรือหากกรณีที่เคยตองโทษจําคุกโดยตองไมตองใชแรงงานหรือโทษที่หนักกวามา
กอน ตองพนโทษดังกลาวมาแลวเกินกวาหาป
มาตรา 52 -2 ของประมวลกฎหมายอาญาไดวางหลักเกี่ยวกับการรอการลงโทษไววา ศาลอาจสั่งให
บุคคลที่ศาลสั่งรอการลงโทษอยูภายใตเงื่อนไขคุมความประพฤติตลอดระยะเวลาที่มีการรอการลงโทษ โดยใหอยู
ภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานของรัฐ
3.2 การรอการลงโทษบางสวน (partial suspension of sentence)
เปนรูปแบบการรอการลงโทษที่นํามาบังคับใชในประเทศญี่ปุนเมื่อเดือนมิถุนายน ป 2016 โดยมุงเนน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยเฉพาะผูกระทําผิดคดียาเสพติด เมื่อผูพิพากษามีคําสั่งพิพากษาจําคุกแกผูกระทํา
ความผิดในคดียาเสพติดไมเกิน 3 ป ศาลอาจรอการลงโทษไดบางสวนเปนระยะเวลา 1 ถึง 5 ป โดยไมตองคํานึง
วาการกระทําความผิดดังกลาวเปนครั้งแรกหรือไม สําหรับความผิดคดีอื่นๆ การรอการลงโทษรูปแบบนี้สามารถ
บังคับใชแกผูที่กระทําความผิดครั้งแรกเทานั้น
ในกรณี ผูก ระทํ าความผิด เกี่ย วกับ ยาเสพติ ด เป น ผูติ ดยาเสพติ ดด วย ระยะเวลาหลั ง จากการจํา คุ ก
ดังกลาวจะถูกใชไปในการชวยเหลือแกไขฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในชุมชน โดยผูกระทําผิดตองเขารับการ
แกไขฟนฟูดวยโปรแกรมบําบัดซึ่งเปนเงื่อนไขพิเศษ
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ตัวอยางเชน ศาลมีคําพิพากษาจําคุกผูกระทําความผิดเปนเวลา 3 ป ผูกระทําผิดตองรับโทษจําคุกเปน
เวลา 2 ป และในป สุดทายของโทษจําคุกจะไดรอการลงโทษไวเปนเวลา 3 ป และอยูภายใตเงื่อนไขคุมความ
ประพฤติ ทําให บุคคลดังกลาวไดรับการสอดสองโดยพนักงานคุมประพฤติเปน เวลา 3 ปหลั งจากที่ไดรับโทษ
จําคุก 2 ป
4. การพักการลงโทษ
ในประเทศญี่ปุน การปลอยตัวเพื่อพักการลงโทษถือเปนมาตรการเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และ
เป นขั้นตอนการนําผูกระทําผิดกลับ เขาสูชุมชนที่ใหผูตองขังในเรือนจําหรือทั ณฑสถานไมวาจะตองใชแรงงาน
หรือไม สามารถไดรบั การปลอยตัวกอนระยะเวลาครบกําหนดปลอยตัวตามคําพิพากษาโดยถือเปนลักษณะหนึ่ง
ของโทษตามมาตรา 28 ของประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งวางหลักไววา
- บุ คคลที่ ตองโทษจําคุกไมวาจะตอ งใชแ รงงานหรือไม หากแสดงให เห็ น ถึ งความกา วหนาในการแกไข
ปรับปรุงตัว อาทิ มีความสํานึก ไมมีความเสี่ยงที่จะกระทําผิดซ้ํา สามารถไดรับการแกไขฟนฟูไดระหวางที่ไดรับ
การพักการลงโทษ และชุมชนยินดีใหกลับเขาชุมชน
- บุ คคลดั งกลาวตองรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่ งในสาม หรือหากเปนกรณี ของโทษจําคุกตลอดชีวิต
จะตองรับโทษมาแลวไมนอยกวา 10 ป
หากเขาตามเงื่อนไขดังกลาว ผูตองโทษอาจไดรับการพักการลงโทษโดยอยูภายใต การกํากับดูแลของ
หนวยงานของรัฐ และจะตองอยูภายใตการสอดสองตลอดระยะเวลาที่ไดรับการพักการลงโทษ หากไมไดมีการ
บังคับใชมาตรการอื่นจนสิ้นสุดระยะเวลาตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาก็จะถือวาโทษจําคุกสิ้นสุดไป
4.1 ขั้นตอนการพักการลงโทษ
เรือนจําหรือทัณ ฑสถานจะสงสรุป ผลการจัดชั้นนักโทษตามการประเมิ นใหแกคณะกรรมการพักการ
ลงโทษประจําภูมิภาคและสํานักงานคุมประพฤติ รายงานนี้จะเสนอขอมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทําผิด ภูมิหลัง
ครอบครัว ประวัติทางสุขภาพรางกายและจิต รวมถึงแผนการดําเนินการในอนาคต ผูบริหารเรือนจําหรือทัณฑ
สถานเปนผูเสนอการพักการลงโทษมายังคณะกรรมการพักการลงโทษประจําภูมิภาค การขอพิ จารณาพั กการ
ลงโทษในประเทศญี่ปุนเปนหนาที่ของผูบัญชาการหรือผูบริหารเรือนจํา/ทัณฑสถานเทานั้น ไมใชสิทธิของนักโทษ
คณะกรรมการพักการลงโทษประจําภูมิภาค สวนใหญเปนอดีตพนักงานคุมประพฤติ และ 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการเปนสหวิชาชีพ อาทิ เจาหนาที่ราชทัณฑ สํานักงานอัยการ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห เปนตน
กระบวนการสืบเสาะเพื่อพักการลงโทษเริ่มจาก หนึ่ งในคณะกรรมการพั กการลงโทษจะไปสัมภาษณ
นักโทษ ณ ทัณฑสถานหรือเรือนจํา เพื่อประเมินวาสมควรไดรับการพักการลงโทษหรือไม อีกทางหนึ่งพนักงาน
คุ ม ประพฤติ ห รื อ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ จ ะทํ า การสื บ เสาะข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สภาพความเป น อยู ห รื อ
สภาพแวดลอมทางสังคมของผูที่จะมีสิทธิไดรับพักการลงโทษ โดยการสัมภาษณกับครอบครัวของนักโทษ เพื่อน
บาน ชุมชน รวมถึงประเมินเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู ความสัมพันธกับคนในครอบครัว การทํางานรวมถึงอาจ
สอบถามไปยังนักโทษเปนลายลักษณอักษร หากคณะกรรมการเห็นวานักโทษดังกลาวเหมาะสมที่จะไดรับการพัก
การลงโทษ คณะกรรมการจะกําหนดวันเพื่อปลอยตัวพักการลงโทษและสถานที่ที่นักโทษจะตองกลับไปใชชีวิต
รวมถึงกําหนดเงื่อนไขและวันที่จะไดรบั การปลอยตัว
5

จากสถิติในประเทศญี่ปุน ราว 57.9 เปอรเซ็นตของนักโทษทั้งหมดจะไดรับการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข
เพื่อพักการลงโทษ ในจํานวนนี้ 4 ใน 5 จะไมไดรับการปลอยตัวจนกวาจะใชโทษไปแลวรอยละ 80 ของโทษตาม
คําพิพากษา
4.2 การควบคุมและสอดสองผูไดรับการพักการลงโทษ
เมื่อไดรับการปลอยตัว ผูไดรับการพักการลงโทษตองไปรายงานตัวที่สํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ทันที
พนั ก งานคุ มประพฤติ จะดําเนิน การสัม ภาษณ และกํ าหนดจํ านวนครั้งการสอดส องตามเงื่อ นไข พนั กงานคุม
ประพฤติจะประเมินสภาพความเสี่ยงและความตองการของผูไดรับการพักการลงโทษและจัดประเภทความเสี่ยง
ใน 4 ระดับไดแก S A B C ซึ่งแตละระดับมีผลตอจํานวนครั้งที่ตองมาพบและทํากิจกรรม อยางไรก็ตาม การจัด
ประเภทอาจเปลี่ยนแปลงไดตลอดระยะเวลาที่อยูภายใตการคุมความประพฤติ
ผู ไดรับ การพั กการลงโทษตอ งปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติ จนถึงวั น สุดท ายของโทษตามคํา
พิพากษา หากละเมิดเงื่อนไข การพักการลงโทษจะสิ้นสุดลงทันทีและจะตองไปรับโทษจําคุกเปนเวลาที่เหลืออยู
ของโทษจําคุกเดิมโดยไมคํานึงถึงวันที่ไดรับการพักการลงโทษไปแลว หากเปนกรณีโทษจําคุกตลอดชีวิต ผูไดรับ
การพักการลงโทษตองอยูภายใตเงื่อนไขการคุมความประพฤติตลอดชีวิต หรือจนกวาจะไดรับการอภัยโทษ
5. การคุมความประพฤติ
การคุมความประพฤติเปนเงื่อนไขที่ศาลอาจสั่งรวมกับการรอการลงโทษ หรือเปนเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
พักการลงโทษอาจกําหนดใหผูที่ไดรับการพักการลงโทษจะตองปฏิบัติตามภายหลังไดรับการปลอยตัว สํานักงาน
คุมประพฤติ จะเปนผูติดตามสอดสองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูรอการลงโทษและผูพักการลงโทษ ตลอดจนให
ความชวยเหลือผูกระทําผิดในการแกไขฟนฟูตนเอง หากสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติที่กําหนดไว
ไดครบถวนแลว ใหถือวาบุคคลนั้นไดชดใชโทษทางอาญาเสร็จสิ้นไป
5.1 เงื่อนไขการคุมความประพฤติของผูถูกคุมความประพฤติและผูไดรับการพักการลงโทษ
1) เงื่อนไขทั่วไป มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิดไดวางหลักเงื่อนไขทั่วไปที่ผู
ถูกคุมความประพฤติ/ผูไดรับการพักการลงโทษตองปฏิบัติตาม ไดแก การไมกระทําผิดซ้ํา การรายงานตัวและรับ
การติดตามสอดสองโดยพนักงานคุมประพฤติ การเขาพบพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติอยาง
สม่ําเสมอ การแจงใหสํานักงานคุมประพฤติทราบถึงสถานะความเปนอยู พฤติกรรม สถานะทางครอบครัว อาชีพ
การหาที่อยูอาศัย การอาศัยอยู ณ สถานที่พักตามที่ไดแจงไวและหากตองการเปลี่ยนแปลงที่พักหรือเดินทาง
ออกนอกพื้นที่มากกวา 7 วัน จะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
2) เงื่อนไขพิเศษ มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กําหนดเงื่อนไขพิเศษ ไดแก
การเขารวมโปรแกรมแกไขฟนฟูที่จัดโดยพนักงานคุมประพฤติ ณ สํานักงานคุมประพฤติ การจัดหางานหรือเขา
ทํางานที่เปนหลักเปนแหลง ละเวนคบคาสมาคมกับกลุมอาชญากร เขารวมกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือทํางานบริการ
สังคม ปฏิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขของบานกึ่งวิถี เชน การไมออกไปคางคืนนอกสถานที่ โดยไมไดรับอนุญาต
หรือการเสพสุราของมึนเมา
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5.2 สถิติ

แผนภาพที่ 1 แสดงสถิติสาเหตุแหงการสิ้นสุดของเงื่อนไขการคุมความประพฤติในป 2016
จะเห็นไดวาในป 2016 ผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเยาวชนจะสิ้นสุดเงื่อนไขการคุมความประพฤติกอน
กําหนดดวยดีสูงที่สุด ในขณะที่ผูถูกคุมความประพฤติผูใหญจะมีสถิติถูกเพิกถอนการคุมความประพฤติมากที่สุด

แผนภาพที่ 2 แสดงใหถึงอัตราการเพิกถอนเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือการพักการลงโทษในผูถูกคุมความ
ประพฤติและผูที่ไดรับการพักการลงโทษประเภทตางๆ
จากสถิติจะเห็นไดวาผูที่ไดรบั การพักการลงโทษผูใหญจะมีสถิติการผิดเงื่อนไขต่ํามาก ในขณะที่ผูถูกคุม
ความประพฤติผูใหญจะมีสถิติในการผิดเงื่อนไขสูงที่สุดที่เฉลี่ยราวรอยละ 30
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติประเทศญี่ปุน: ความรวมมือที่มี
ประสิทธิภาพระหวางวิชาชีพและอาสาสมัคร
The Roles, Duties, and Responsibility of Probation Officers in Japan: Effective Cooperation
between Professionals and Volunteers

Satoshi Minoura3
Mariko Suzuki4
Yuka Murayama5
กรมการแกไขฟ นฟู กระทรวงยุติธรรม คือ หนึ่ งในหน วยงานหลักของประเทศญี่ปุนที่รับผิดชอบการ
บริหารงานดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย ผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเยาวชนและ
ผูใหญ และผูไดรับการพักการลงโทษที่เปนเยาวชนและผูใหญ กรมการแกไขฟนฟูรับผิดชอบการวางนโยบายงาน
คุมประพฤติและการพักการลงโทษ ควบคุมดูแลการดําเนินงานของสํานักงานคุมประพฤติและคณะกรรมการพัก
การลงโทษระดับภูมิภาค บริหารเครือขายชุมชนเพื่อการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ตลอดจนการสรรหา
พนักงานเจาหนาที่และการโอนยายของพนักงานคุมประพฤติ ปจจุบันมีสํานักงานคุมประพฤติทั้งหมด 50 แหง
และมีพนักงานคุมประพฤติทั้งสิ้น 959 คน
พระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ป 2007 (Offender Rehabilitation Act 2007) ไดวางหลักการ
แกไขฟ นฟูผูกระทําผิดในชุ มชนไว คือ 1. การคุมความประพฤติ 2. การพักการลงโทษ 3. การสงเคราะห หลัง
ปลอย 4. การอภัยโทษ และ 5. การดําเนินกิจกรรมเพื่อปองกันอาชญากรรม โดยบุคลากรที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินกิจการเหลานี้ คือ พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
1. พนักงานคุมประพฤติ
มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด กําหนดหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
1. ควบคุมและสอดสองผูถูกคุมความประพฤติและผูท่ไี ดรับการพักการลงโทษ
2. ประสานงานและสอบปากคําเกี่ยวกับ สภาพทางสังคมของผูตอ งขั งและครอบครัวก อนไดรับ การ
พิจารณาพักการลงโทษและปลอยตัวออกจากเรือนจํา
3. ใหการสงเคราะหหลังปลอยแกผูทรี่ องขอ
4. สืบเสาะและแสวงหาขอเท็จจริงและดําเนินการเพื่อขออภัยโทษรายบุคคล
5. สนับสนุนกิจกรรมปองกันอาชญากรรมในชุมชน
6. แสวงหาความรวมมือและสรรหาอาสาสมัครคุมประพฤติในทองที่
7. กํากับดูแลการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
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โดยสรุปแลว พนักงานคุมประพฤติมี 2 หนาที่หลัก คือ
1. เปนผูเชี่ยวชาญในการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ ผานการวางโปรแกรมแกไขฟนฟู ติดตาม
สงเคราะหตามขอเท็จจริงและความเสี่ยงความจําเปน และการเปนเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย
2. เปน ผูบ ริหารจัดการเขตทองที่ในความรับ ผิด ชอบ โดยเป นผู ป ระสานงานและบริหารงานองคกร
อาสาสมัครคุมประพฤติในทองที่และประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
2. อาสาสมัครคุมประพฤติ
พระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิด มาตรา 32 ไดรับรองบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติวา เปน
ผู มี สวนชวยเหลือ งานที่ พนักงานคุ มประพฤติอ าจไมสามารถทําไดอย างครบถวน ภายใตการกํา กับ ดู แลของ
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือคณะกรรมการพักการลงโทษประจําภูมิภาค ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติ
อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งกลาวถึงบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติวา เปนผูชวยเหลือผูกระทําผิดใหปรับปรุง
แกไขฟนฟูตนเองและกลับมาใชชีวิตในชุมชนไดโดยปกติ และสนับสนุนการตระหนักรูและปองกันอาชญากรรม
เพื่อใหสังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม ปจจุบันญี่ปุนมีอาสาสมัครคุมประพฤติราว 48,000 คน
นอกจากอาสาสมัครคุมประพฤติแลว ในประเทศญี่ปุนยังปรากฏการมีสวนรวมของชุมชนรูปแบบอื่นๆ
อี ก ได แ ก บ า นกึ่ ง วิ ถี สมาคมสตรี เพื่ อ การช ว ยเหลื อ ด า นการแก ไขฟ น ฟู (Women’s Association for
Rehabilitation Aid) สมาคม Big Brother and Sister และนายจางที่ใหความรวมมือ
3. ความรวมมือระหวางพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ
แมพนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจะมีบทบาทและความเชี่ยวชาญแตกตางกัน แตทั้ง
สองฝายตางทํางานชวยเติมเต็มบทบาทของกันและกัน กลาวคือ พนักงานคุมประพฤติจะเปนผูเชี่ยวชาญด านการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด มีบทบาทสัมภาษณแรกรับ (intake interview) เพื่อประเมินผูถูกคุมความประพฤติและ
วางแผนการแกไขฟ น ฟู การสอดสอ งดู แ ล การให คํา ปรึก ษา การจัด โปรแกรมแก ไขฟ น ฟู เฉพาะด า น (เช น
ผู ก ระทํา ผิ ด ที่ เสพสิ่งมึ นเมาขณะขับ ยานพาหนะ การป องกัน การใช ความรุน แรง ผู เสพติ ดสารกระตุ น และ
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับเพศ) พนักงานคุมประพฤติมีหนาที่ดําเนินการเมื่อมีการละเมิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคําแนะนําและปรึกษากับอาสาสมัครคุมประพฤติ
อาสาสมัครคุมประพฤติถือเปนทรัพยากรชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่และองคความรูเกี่ยวกั บ
ชุมชน สามารถพูดคุยและใหคําปรึกษาแกผูถูกคุมความประพฤติไดสม่ําเสมอกวาพนักงานคุมประพฤติ รวมถึง
สามารถเขาไปมี สวนรวมกับ ครอบครัวของผูถูกคุ มความประพฤติ ให ความชวยเหลื อในการจัด หาอาชีพ และ
ประสานงานกับหนวยงานภายในชุมชน ทั้งนี้อาสาสมัครคุมประพฤติตองรายงานการปฏิบัติงานตอพนักงานคุม
ประพฤติทุกเดือน
4. บทบาทและหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ
4.1 การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด แบงออกเปน 2 ประเภท
1) การบังคับ ใชกฎหมาย เมื่อมี การละเมิดเงื่อ นไข พนั กงานคุม ประพฤติตอ งเขาแทรกแซงหรือ
คํานึงถึงความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําและเหตุอันควรวาจะเกิดอาชญากรรม เพื่ อปกป องและคุม ครองความ
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ปลอดภัยของสาธารณะจากการกระทําผิดซ้ํา และเพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยใชมาตรการ
อาทิ การควบคุมและสอดสอง การติดตามดูแล การตักเตือน การจับกุม และการถอนการคุมความประพฤติ
2) การสนับ สนุ นการแกไขฟ นฟูผูถูกคุมความประพฤติ เพื่ อใหผูกระทําผิดกลับคืนสูชุมชนโดยไม
หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก ผานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ใหการสนับสนุนที่จําเปน ใหกําลังใจและ
ชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมการใชชีวิตของผูถูกคุมความประพฤติ อาทิ การชวยจัดหางาน จัดหาที่พักอาศัย
พนักงานคุมประพฤติตองสรางสมดุลในทั้งสองบทบาท โดยคํานึงถึงพฤติกรรมและปจจัยแวดลอม
ของผูถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงและความตองการที่แตกตางกันไป อํานาจของพนั กงานคุมประพฤติตาม
พระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยสรุป มีดังนี้
- การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกเงื่อนไข
- การปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกแนวทางการดําเนินชีวิตและความประพฤติ
- การใหความชวยเหลือฉุกเฉิน
- การผ อ นปรนเงื่อ นไขก อ นเวลาโดยคํ า นึ งถึ งพฤติ ก รรมที่ ดี ขึ้ น อาทิ ในกรณี ผู ถูก คุ ม ความ
ประพฤติ ที่เป น เด็ก หรือผู ได รับ การพั ก การลงโทษที่เป นเด็ก ในกรณี ผูถูก คุมความประพฤติผูใหญ ก็ ส ามารถ
ดําเนินการไดในรูปแบบของการยกเลิกเงื่อนไขการคุมความประพฤติชั่วคราว
- การออกหมายเรียกและจับกุมผูละเมิดเงื่อนไข
- การขอยกเลิกและเพิกถอนเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือการพักการลงโทษ
4.2 การเปนผูบริหารจัดการเขตทองที่ในความรับผิดชอบ พนักงานคุมประพฤติถือเปนเจาหนาที่ของ
รัฐที่ใชอํานาจตามกฎหมายในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ในขณะที่อาสาสมัครคุมประพฤติเปนผูที่มีศักยภาพใน
การเข าถึงผู ถูกคุม ความประพฤติเนื่องจากอยูในพื้น ที่ อยู แลว ซึ่งรูป แบบการปฏิ สัม พั นธ ระหว างพนักงานคุม
ประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติไมตายตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได กลาวคือ พนักงานคุมประพฤติอาจให
โอกาสอาสาสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ โดยตนเองเปนผูคอยควบคุมการปฏิบัติงาน แตหาก
มี เหตุ จํ า เป น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ เองก็ ส ามารถเข า ไปมี บ ทบาทร ว มกั บ อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ได หรื อ
อาสาสมัครคุมประพฤติอาจทํางานในระยะหางระดับเดียวกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อสอดสองดูแลผูที่มีความ
เสี่ยงต่ํา
5. การละเมิดเงื่อนไขของผูถูกคุมความประพฤติและผูไดรับการพักการลงโทษ
หากมีการละเมิดเงื่อนไข พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจดําเนินการ ดังนี้
5.1 ออกหมายเรียก หากจําเปน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ
ประจําภูมิภาคสามารถออกหมายเรียกผูถูกคุมความประพฤติหรือผูไดรับการพักการลงโทษได
5.2 จับกุม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสามารถจับกุมผูถูกคุมความประพฤติหรือผูไดรับการพัก
การลงโทษได ในกรณีตอไปนี้
- หากไดรบั หมายจับจากศาล
- หากไมอาศัยอยูที่สถานที่พักที่แจงไว โดยไมมีเหตุจําเปน
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- หากมี เหตุ อั น ควรเชื่ อ ไดวาผู ถูกคุ ม ความประพฤติ ห รือผู ท่ี ได รับ การพั กการลงโทษกระทํ า ผิ ด
กฎหมาย หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยไมมีเหตุอันควร
เมื่อจับกุมแลว พนักงานคุมประพฤติตองนําตัวผูที่ถูกจับกุมนําสงศาลภายใน 24 ชั่วโมง
5.3 คุมขัง หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาผูถูกคุมความประพฤติหรือผูไดรับการพักการลงโทษละเมิดเงื่อนไข
พนักงานคุมประพฤติสามารถคุมขังบุคคลดังกลาวไวไดเปนเวลา 10 วันนับตั้งแตวันที่จับกุมตัวมา สถานที่คุมขัง
อาจเปนทัณฑสถานหรือสถานพินิจของเยาวชน กรณีของการเพิกถอนเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผูถูกคุม
ความประพฤติหรือผูที่ไดรับ การพักการลงโทษที่เปนเยาวชน พนักงานคุม ประพฤติสามารถควบคุ มตัวบุ คคล
ดังกลาวไวไดจนกวาจะมีคาํ สั่งจากศาล แตตองไมเกิน 20 วัน
5.4 สอบสวน หากจําเปน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติสามารถสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับผูถูก
คุมความประพฤติหรือผูที่ไดรับการพักการลงโทษ และสามารถเรียกใหนําสงพยานหลักฐานที่เกี่ยวของกับการ
ละเมิดเงื่อนไข
5.5 อุป กรณที่ใชในการจับกุม ตามระเบียบของกรมการแกไขฟน ฟู พนัก งานคุมประพฤติส ามารถใช
กุญแจมือที่ทําจากโลหะได
5.6 ยกเลิกการสอดสองผูที่ไดรับการพักการลงโทษ หากคณะกรรมการพักการลงโทษประจําภู มิภาค
เห็นสมควรตามที่พนักงานคุมประพฤติไดรายงานพฤติการณของผูที่ไดรับการพักการลงโทษ เชน มีการละเมิด
เงื่อนไขหรือหลบหนี พนักงานคุมประพฤติสามารถรองขอใหยกเลิกการคุมความประพฤติของบุคคลนั้นและมีผล
ทําใหบุคคลผูนั้นตองถูกนําตัวกลับเขาทัณฑสถานโดยทันที
5.7 อํานาจหรืออื่นๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศญี่ปุน หากมีการออก
หมายจับภายใต พระราชบัญญัติแกไขฟนฟูผูกระทําผิด พนักงานคุมความประพฤติจะมีอํานาจดังเจาพนั กงาน
ภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว
6. ทัศนคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ
สภาเพื่อการปฏิรูปการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (Council for Offender Rehabilitation Reform) แหง
ประเทศญี่ปุน ไดกําหนดทัศนคติที่พึงประสงคของพนักงานคุมประพฤติ ดังนี้
6.1 ตองมีความรับผิดชอบและยึดมั่นในภารกิจของตนในฐานะผูที่บังคับใชมาตรการคุมประพฤติ และ
การรักษาความสงบปลอดภัยของสังคมในภาพรวม
6.2 ตองรักษามาตรฐานความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
6.3 ระลึกถึงบทบาทและความสําคัญ ของอาสาสมัครคุมประพฤติในการชวยเหลือใหการแกไขฟนฟูมี
ประสิทธิภาพ
6.4 ตองเปนบุคคลที่เปนแบบอยางในดานพฤติกรรมแกผูถูกคุมความประพฤติและผูที่ไดรับการพักการ
ลงโทษ
6.5 ตองมีความหนักแนนและยึดมั่นในการดําเนินตอผูถูกคุมความประพฤติที่ละเมิดเงื่อนไข
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การนําเสนอของวิทยากรทําใหเห็นวา การปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
ของประเทศญี่ปุนเปนความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐโดยพนักงานคุมประพฤติ และการมีสวนรวมของ
ชุมชนผานบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเครือขายอาสาสมัครคุมประพฤติทั่วประเทศถือเปนบุคคลที่มี
ความสําคัญตอการแกไขฟนฟูในชุมชน แตพนักงานคุมประพฤติยังคงมีบทบาทเปนผูเชี่ยวชาญในการแกไขฟนฟู
การเป น ผูบั งคับ ใช กฎหมาย และเปน ผูบริห ารจัดการเครือ ขายของอาสาสมัครคุม ประพฤติ ในเขตท องที่ ข อง
ตนเองเพื่อทําใหมาตรการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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งานคุมประพฤติ : การแกไขฟนฟูในชุมชนของสาธารณรัฐสิงคโปร
Probation: Community-based Rehabilitation in Singapore

Liling Wong
Manager of Probation and Community Rehabilitation Service
งานคุม ประพฤติในสาธารณรัฐสิงคโปรดําเนินการโดยหนวยงานคุมประพฤติและแกไขฟน ฟูในชุมชน
(Probation and Community Rehabilitation Service: PCRS) สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว
(Ministry of Social and Family Development) ภารกิจของหนวยงาน คือ แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยการใหครอบครัวและชุมชนเขามามีสวนรวมใหไดมากที่สุด วิสัยทัศนของหนวยงาน คือ
บุคคลมีความรับผิดชอบทางสังคม ครอบครัวที่ปรับตัวเขากับสถานการณได และชุมชนที่หวงใยกัน
การบริหารจัดการผูกระทําผิด
เมื่อตํารวจจับกุมผูกระทําผิดแลว หากผูกระทําผิดมีอายุต่ํากวา 19 ป นักสังคมสงเคราะหจะดําเนินการ
สัมภาษณ (Triage Interview) ผูกระทําผิดพรอมทั้งผูปกครอง ณ สถานีตํารวจ หากคดีนั้น เห็นสมควรไมฟอง
ตํารวจอาจเพียงตักเตือน (Police Warning) แลวปลอยผูกระทําผิดไป หรืออาจใหผูกระทําผิดเขารับโปรแกรม
การเบี่ยงเบนคดี (Pre-Court Diversionary Programmes)
ในกรณี ที่ คดีนั้น เห็นสมควรฟอ ง ผูก ระทํ าผิดที่อายุตั้งแต 7 ป แต ไม เกิ น 16 ป จะถู กฟ องไปยั งศาล
เยาวชน ส วนผูก ระทํ าผิดที่ อ ายุ ตั้งแต 16 ป ขึ้น ไป จะถูก ฟอ งไปยังศาลแห งรัฐ (State Court) ระหวางการ
พิ จารณาของศาล ศาลอาจให PCRS จั ดทํ า รายงานการสืบ เสาะและพิ นิ จ (Pre-Sentence Report) เพื่ อ
พิจารณาวาการคุมประพฤติหรือคําสั่งใหทํางานบริการสังคมเหมาะสมกับผูกระทําผิดรายนั้นหรือไม
1. การประเมิน Triage และโปรแกรมสําหรับการเบี่ยงเบนคดี
กรณีที่ผูกระทําผิดอายุไมเกิน 19 ป ในคดีความผิดเล็กนอย หลังจากถูกจับแลว 2 สัปดาห นั กสังคม
สงเคราะหจะสัมภาษณผูกระทําผิดและผูปกครอง ณ สถานีตํารวจ โดยประเมินความเสี่ยงและความต องการ
เพื่อเบี่ยงเบนผูกระทําผิดที่ไมสมควรเขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยอาจจะสงตอผูกระทํ าผิดไปยัง
หนวยงานอื่นๆ ที่ใหความชวยเหลือตามปญหาของผูกระทําผิดและครอบครัว สําหรับป 2016 มีเยาวชนจํานวน
1,100 คนที่เขารับการสัมภาษณดังกลาว
โปรแกรมการเบี่ยงเบนคดี สามารถแบงออกเปน 4 โปรแกรม ดังนี้
โปรแกรม
โปรแกรมแนะแนว
(Guidance Programme:
GP)
โปรแกรมการเอาตัวรอดขั้นสูง
(Enhanced Streetwise
Programme: ESWP)

ลักษณะของโปรแกรม
• ความผิดเล็กนอย
• โปรแกรมตอเนื่อง 6 – 12 เดือน จํานวน 21 ครั้ง
• อายุ 10 – ต่ํากวา 19 ป
• ความผิดเล็กนอยที่มีองคประกอบเกี่ยวกับแก็ง
• โปรแกรมตอเนื่อง 6 – 12 เดือน จํานวน 32 ครั้ง
• อายุ 10 – ต่ํากวา 19 ป
13

โปรแกรม
โปรแกรมการเอาตัวรอด
(Streetwise Programme:
SWP)
โครงการควบคุมสอดสอง
เยาวชนขั้นสูง (Youth
Enhanced Supervision
(Yes) Scheme)

ลักษณะของโปรแกรม
• รายงานตัวตอแผนกสําหรับ สังคมลับ (Secret Society Branch: SSB)
ของสํานักงานตํารวจ
• เปนสมาชิกแกง
• โปรแกรมตอเนื่อง 6 – 12 เดือน จํานวน 32 ครั้ง
• อายุ 10 – ต่ํากวา 19 ป
• อาจสงตอมายังพนักงานคุมประพฤติ
• เปนผูเสพยาเสพติดครั้งแรก
• โปรแกรมตอเนื่อง 6 – 12 เดือน จํานวน 25 ครั้ง
• อายุต่ํากวา 21 ป
• มีการตรวจปสสาวะเปนประจํา
• อาจสงตอมายังพนักงานคุมประพฤติ

2. การคุมประพฤติ
2.1 ขอมูลพื้นฐาน
คําสั่งใหคุมความประพฤติ คือ คําสั่งศาลตามพระราชบัญญัติเด็กและเยาวชน (Children and Young
Persons Act: CYPA) และพระราชบัญ ญัติคุมประพฤติ (Probation of Offenders Act: POA) เปนคําสั่งที่
ใชไดกับผูกระทําผิ ดที่เปนเยาวชนและผูใหญ อยางไรก็ตาม สําหรับ ความผิดที่กฎหมายกําหนดโทษขั้นต่ําแบบ
เฉพาะ (speciﬁed minimum sentence) หรือโทษขั้นต่ําแบบบังคับ (mandatory minimum sentence) ศาล
จะมีคาํ สั่งใหคุมความประพฤติไดก็ตอเมื่อผูกระทําผิดในคดีนั้นเปนผูกระทําผิดครั้งแรกและอายุต่ํากวา 21 ป
การคุมประพฤติอาจมีระยะเวลาตั้งแต 6 - 36 เดือน โดยศาลอาจกําหนดเงื่อนไขตางๆ ดังนี้ 1. ให
ทํางานบริการสังคม (40 - 240 ชั่วโมง) 2. ใหเขารับโปรแกรมการแกไขฟนฟู 3. กําหนดเวลาหามออกจากที่พัก
4. ติด EM 5. อาศัยในโฮสเทล 6. คําสั่งควบคุมตัว 7. ทําทัณฑบน
หากผูกระทําผิดพนการคุมความประพฤติดวยดี ประวัติการถูกพิพากษาวากระทําความผิดจะไมถูก
บันทึกไว อยางไรก็ตาม หากผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกระทําความผิดใหม คําสั่งใหคุมความประพฤติ
อาจถูกเพิกถอนได และศาลจะนําโทษเดิมที่พิพากษาไวมาบังคับใช
จากสถิติพบวา ผูกระทําผิดที่ไดรับการคุมประพฤติสวนใหญเปนเพศชาย อายุต่ํากวา 21 ป มีรายได
ต่ํา กํ าลังศึกษา และไดรับการประเมินวามีความเสี่ยงที่จะกระทําผิดซ้ําในระดับปานกลาง ความผิดส วนใหญ
ไดแก ลักทรัพย เปนสมาชิกของกลุมที่รวมตัวกันอยางผิดกฎหมาย สมัครใจตอสูกัน ปลอยกูโดยไมไดรับอนุญาต
และครอบครองหรือเสพยาเสพติด
2.2 การประเมิน
การประเมิ น ความเสี่ ย งในการกระทํ าผิ ด ซ้ํา สํา หรับ คดี ท่ั วไป หน วยงาน PCRS ใช แบบประเมิ น
Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) สําหรับผูกระทําผิดที่อายุต่ํากวา 19 ป
และ Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI) สําหรับผูกระทําผิดที่อายุตั้งแต 19 ปขึ้นไป
โดยจะประเมิ นปจ จั ย ความเสี่ย งดั งตอ ไปนี้ 1. ความผิด ครั้ งกอ นและความผิ ด ครั้ งนี้ 2. สภาพแวดล อมของ
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ครอบครัวและการดูแลของผูปกครอง 3. การศึกษาหรือการทํางาน 4. ความสัมพันธกับเพื่อน 5. การใชสารเสพติด
6. กิจกรรมยามวาง 7. ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม และ 8. ทัศนคติและความเชื่อ
นอกจากประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําแลว พนักงานคุมประพฤติยังประเมินผูกระทําผิดใน
ดานอื่นๆ ดวย เชน ความฉลาดทางปญญา (IQ) สภาวะทางจิต ความเหมาะสมในการเขารับโปรแกรมการฟนฟู
เฉพาะทาง เปนตน
2.3 การควบคุมและสอดสอง
ระหว า งการคุ ม ความประพฤติ ในกรณี ที่ ศ าลกํ า หนดเวลาห า มออกนอกที่ พั ก ไว PCRS จะใช
เทคโนโลยีเขามาชวยตรวจสอบ กลาวคือ ผูถูกคุมความประพฤติจะตองอั ดเสียงของตนไว ณ PCRS ในเวลาที่
ศาลกําหนดหามออกจากที่พัก ระบบจะสุมโทรศัพทไปยังที่พักของผูถูกคุมความประพฤติ หากเสียงของปลาย
สายไมตรงกับ เสี ย งที่ อั ดไวที่ PCRS ระบบจะแจงแตือ นไปยังพนัก งานคุ มประพฤติ เพื่ อทํ าการตรวจสอบใน
ภายหลัง นอกจากนี้ ในกรณีที่ศาลมีเงื่อนไขใหติด EM EM ก็จะเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่ชวยควบคุมและสอดสอง
ผูถูกคุมความประพฤติ
สําหรับ ผูถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงสูง ศาลอาจสั่ งให เขาพั กที่โฮสเทลซึ่งเป นสถานที่ที่มี
สภาพแวดลอมเปนระบบระเบียบ เหมาะสําหรับผูที่ตองการความชวยเหลือและการควบคุมสอดสองอยางใกลชิด
ปจจุบัน PCRS มีความรวมมือกับโฮสเทลจํานวน 7 แหง
ในระหว า งการควบคุ ม และสอดส อ ง ผู ถู ก คุ ม ความประพฤติ จ ะต อ งรายงานตั ว กั บ พนั ก งาน
คุ ม ประพฤติเป น ประจํ า พนัก งานคุม ประพฤติ จะสรางความสัม พั น ธโดยมุ งเนน การสร างแรงจู ง ใจเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาสาสมัครคุมประพฤติก็มีสวนสําคัญในการควบคุมและสอดสอง โดยทําหนาที่เปน พี่
เลี้ยงใหแกผูถูกคุมความประพฤติ
นอกจากมุงเนนการสรางแรงจูงใจแลว พนักงานคุมประพฤติจะใชหลักการดํารงชีวิตที่ดี (Good
Lives Model) กับผูถูกคุมความประพฤติ หลักการดังกลาวมองวามนุษยทุกคนมีเปาหมายชีวิตในดานตางๆ ที่
คลายคลึงกัน คือ ดานสุขภาพและความปลอดภัยทางกายภาพ ดานความสัมพันธและมิตรภาพ ดานความสงบ
ทางใจ ดานความสุข/ความยินดี ดานการทําสิ่งที่ทําอยูใหดี ดานการเรียนรูและการมีความรูในดานที่สนใจ ดาน
การพึ่งพาตนเอง ดานการมีความหมายในชีวิต ดานการเปน สวนหนึ่งของกลุม ดา นความคิดสรางสรรค เช น
เดียวกับผูกระทําผิดที่มีความพยายามที่จะไปถึงเปาหมายชีวิตนั้นเชนกัน แตใชวิธีการที่ไมเหมาะสมเพื่อใหไปถึง
เป าหมาย จึงสงผลกระทบตอผูอื่นในสังคม หลักการดํา รงชีวิตที่ดีจึงชวยใหผู ถูก คุม ความประพฤติวิเคราะห
เปาหมายในชีวิตที่ตนตองการและกําหนดวิธีการไปถึงเปาหมายนั้นโดยไมสงผลกระทบตอผูอื่น
2.4 โปรแกรม
โปรแกรมสําหรับผูถูกคุมความประพฤติจะมุงเนนใหผูถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงผลกระทบ
ตอเหยื่อ และเสริมสรางทักษะในดานตางๆ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเฉพาะทางสําหรับผูกระทําความผิดนั้นๆ
โดยเฉพาะอีกดวย เชน โปรแกรมบําบัดการลักทรัพย (Theft Intervention Programme) และโปรแกรมการ
ปองกันความรุนแรง (Violence Prevention Programme) เปนตน
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2.5 การศึกษาและการทํางาน
ผูถูกคุมความประพฤติจะไดรับการสงเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ โดยการสนับสนุนคา
เลาเรียน ติวสอบ ฝกทักษะอาชีพ ใหคําแนะนําการประกอบอาชีพ ฝกเขียนประวัติสําหรับสมัครงาน (Resume)
เปนตน
2.6 เพื่อนและกิจกรรมยามวาง
พนั กงานคุ ม ประพฤติ จะช วยผู ถูก คุมความประพฤติห าจุด เด น และความสามารถพิ เศษของตน
เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติมีเครือขายสังคมไปในทางที่ดี ปจจุบัน PCRS เปนภาคีกับหนวยงานตางๆ ที่สงเสริม
และสนับสนุนการทํากิจกรรมยามวางของเยาวชน
2.7 ครอบครัว
ครอบครัวเปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการคุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะชวยสรางความ
เขมแข็งใหแกผูปกครอง รวมทั้งสงเสริมใหความสัมพันธในครอบครัวแนนแฟน ยิ่งขึ้น ผานทางการพูดคุยและ
โปรแกรม เชน โปรแกรมพัฒนาการเปนพอแมที่ดี (Enhanced Parenting Workshop) เปนโปรแกรมที่มุงเนน
การพัฒนาการสื่อสารระหวางผูปกครองและเด็กเพื่อใหการเลี้ยงดูมีประสิทธิภาพ ผูปกครองจะไดรับคําแนะนํา
ในการใชการสื่อสารเปนพื้นฐานในการบริหารจัดการความขัดแยงและการตอรอง นอกจากนี้ ผูกระทําผิดตองมี
สวนรวมในโปรแกรมนี้เชนกันเพื่อประโยชนในการสรางความสัมพันธ โปรแกรมนี้ยังมีกิจกรรมผจญภั ยที่เป ด
โอกาสใหผูกระทําผิดและครอบครัวไดมีประสบการณในเรียนรูและฝกฝนทักษะการสื่อสารระหวางกัน
2.8 การทํางานบริการสังคม
ในคําสั่งใหคุมความประพฤติ ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคมดวยก็ ได การทํางาน
บริการสังคมมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาความเสียหายใหแกสังคมและปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น โดยมีกําหนดเวลา
40 - 240 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 12 เดือน
2.9 สถิติ
ผลการดําเนินงานใน 5 ปที่ผานมา พบวา มีผูถูกคุมความประพฤติที่พนการคุมความประพฤติดวยดี
83 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ย อัตราการกระทําผิดซ้ําภายใน 3 ป ลดลงจาก 15.9 เปอรเซ็นต (ในป 2007) เหลือเพียง
9.9 เปอรเซ็นต (ในป 2011)
ในป 2016 ผูถูก คุมความประพฤติที่ ไมผานการคุมความประพฤติดวยดีสามารถแบ งออกไดเปน
ผูกระทําความผิดซ้ําจํานวน 38 เปอรเซ็นต (23 คดี) และ ผูไมปฏิบัติตามเงื่อนไขจํานวน 62 เปอรเซ็นต (37 คดี)
จากการศึกษาการพนคุมความประพฤติดวยดีในป 2013 และ 2014 พบวา ผูกระทําผิดที่พนคุม
ความประพฤติดวยดีสวนใหญมีความเสี่ยงต่ํา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่สงเสริมใหพนการคุมความประพฤติดวยดี คือ
สภาพแวดลอมทางครอบครัวที่ผูปกครองดูแลเอาใจใสใหบุตรของตนมีระเบียบ อยางไรก็ตาม การมีเปาหมาย
และวางแผนก็เปน สวนสําคัญ ในการขจัดป จจัยดานลบของผูกระทําผิด ที่มีสภาพแวดลอมทางครอบครัวไมดี
นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบวาผูกระทําผิดที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือกระทําผิดซ้ํา สวนใหญจะมีความเสี่ยงสูงใน
ดานสภาพแวดลอมของครอบครัวและการศึกษา/การทํางาน
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ความสัมพันธระหวางระบบกฎหมายและการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสม
ของสาธารณรัฐฟลิปปนส
The Relationship between the Legal System and Suitable System of Community-based
Treatment in the Philippines

Dr. Manuel G. Co
Administrator of Parole and Probation Administration
1. กฎหมายของสาธารณรัฐฟลิปปนส
ภารกิจดานคุมประพฤติของประเทศฟลิปปนสเกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจทางกฎหมาย ทั้งระดับรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายเฉพาะ ซึ่งไดบัญญัติหลักการและวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยอาศัยชุมชนไว ดังนี้ บทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2530 สวนที่ 2 มาตรา 11 สวนที่เกี่ยวของกับปฏิญญาวาดวยนโยบายและหลักการของรัฐ
"รัฐใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีของมนุษยทุกคนและใหความเคารพตอสิทธิมนุษยชนอยางเต็มที่"
ขอความดังกลาวบงบอกวา รัฐบาลมีพันธกิจที่จักตองสรางและดําเนินการใหเปนไปตามสิทธิอันติดตัวมา
กับทุกคนอยางเครงครัด โดยการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ และขับเคลื่อนโยบายที่เปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมายดังปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชน
สวนที่ 2 มาตรา 2 ของกฎหมายฉบับเดียวกันไดบัญญัติไววา
"ฟลิปปนสปฏิเสธที่จะใชสงครามเปนเครื่องมือของนโยบายระดับชาติ และรับหลักการกฎหมายระหวาง
ประเทศซึ่งเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายชาติ และยึดมั่นในนโยบายสั นติภาพ
ความเสมอภาค เสรีภาพ ความรวมมือ และจักตองเปนมิตรกับทุกประเทศ”
ขางตนเปนคํามั่นที่คณะรัฐบาลฟลิปปนสจักตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดตามหลักการกฎหมายสากล
ซึ่งประเทศที่เจริญแลวทุกประเทศลวนถือปฏิบัติตาม ฟลิปปนสมุงที่จะเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก พรอมจะ
ปฏิ บั ติต ามปฏิ ญ ญาสากลฉบั บ ต างๆ ตลอดจนการปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ มาตรฐานขั้ น ต่ํ าของสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดโตเกียว และขอกําหนดกรุงเทพฯ และเครื่องมือดานสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
บอเกิดของกฎหมายอาญาของประเทศฟลิปปนส
1. ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 3815 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)
2. กฎหมายอาญาพิเศษตางๆ
3. คําสั่งของทองถิ่นที่กําหนดโดยหนวยราชการทองถิ่นภายในเขตอํานาจศาลในอาณาเขตของตน
4. กฎหมายสวัสดิการสังคม
ดวยลักษณะพิเศษของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติมีความคลายคลึง
กับกฎหมายลักษณะสวัสดิการทางสังคม จึงขอขยายความนิยามของกฎหมายสวัสดิการสังคม กลาวคือ กฎหมาย
ที่เนน การแกไขฟน ฟู ผู กระทําผิด ในชุมชน (มาตรการทางเลือกของการลงโทษแทนการจํ าคุก) อาทิ การคุ ม
ประพฤติและการรอการลงโทษ การพักการลงโทษ หรือการอภัยโทษ ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายอาญา
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ฟลิปปนส เพราะลักษณะงานเปนการอํานวยหรือเอื้อใหผูกระทําผิดกลับตัวกลับใจเปนคนดีผานชองทางการคุม
ประพฤติจึงมีคลายคลึงกับการสังคมสงเคราะห และมีลักษณะใกลเคียงกับกฎหมายสวัสดิการสังคมมากกวา
2. กรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ (Parole and Probation Administration)
การคุมประพฤติของฟลิป ปน สเกิดจากคําสั่งประธานาธิบ ดีที่ 968 หรือ กฎหมายคุมประพฤติผูใหญ
ป 1976 กฎหมายฉบับนี้ถือเปนการใหโอกาสครั้งที่สองแกผูกระทําผิดที่สมควรไดรับประโยชนในการกลับคืนสู
สังคมอีกครั้งในฐานะพลเมืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
 ดําเนินการคุมประพฤติและการพักการลงโทษ
 ควบคุมและสอดสองผูถ ูกคุมความประพฤติ ผูท ่ไี ดรับการพักการลงโทษหรืออภัยโทษ
 แกไขฟนฟูผูกระทําผิด

แผนภาพแสดงมาตรการแบบไมควบคุมตัวรูปแบบตางๆ
หลังศาลมีคําพิพากษา
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3. งานคุมประพฤติ
วัตถุประสงคของการคุมความประพฤติ
1) สงเสริมการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยใหการแกไขฟนฟูแบบรายบุคคล
2) ใหโอกาสผูกระทําผิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ซึ่งนาจะมีโอกาสนอยกวาหากถูกจําคุก
3) ปองกันการกออาชญากรรม
มาตราที่ 5 – 7 ของคําสั่งประธานาธิบดีที่ 968 ระบุวา กอนที่จะได รับคําสั่งใหคุมความประพฤตินั้ น
ผูกระทําผิดนั้นตองผานการสืบเสาะและพินิจโดยพนักงานคุมประพฤติกอน ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน ที่
จะรวบรวมขอมูลพรอมทั้งเสนอความเห็นวาผูกระทําผิดรายนี้ควรไดรับการคุมความประพฤติหรือไม แบบฟอรม
การสืบเสาะและพินิจกําหนดโดยกรมพักการลงโทษและคุมประพฤติ
คุณสมบัตขิ องผูที่อาจไดรับการคุมประพฤติ
1) บุค คลนั้ นต องมี ความเหมาะสมกั บ การแก ไขฟ น ฟู ผู กระทํ า ผิ ดในชุม ชนตามโปรแกรมจนกว า จะ
กลับ คืนสู สังคมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก รรมของตนเองได ตามที่ ระบุ ไวในคํ าสั่งประธานาธิ บ ดีที่ 968
มาตรา 8 “หลักเกณฑในการใหผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการคุมประพฤติ”
“ในการพิจารณาวาผูกระทําผิดเหมาะสมเขาสูกระบวนการคุมประพฤติหรือไม ใหศาลพิจารณา
ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับบุคลิกภาพ สภาพแวดลอม ประวัติภูมิหลัง เงื่อนไขสภาวะทางจิตใจและ
รางกายของผูกระทําผิด การคุมประพฤติอาจถูกปฏิเสธไดหากศาลพบวาผูกระทําผิดรายนั้ น มีความ
จําเปนที่จะตองไดรับการแกไขฟนฟูในเรือนจําซึ่งจะสามารถใหการแกไขที่มีประสิทธิภาพมากกวา หรือ
เชื่อไดวาการคุมประพฤติไมอาจจะแกไขความรายกาจที่ผูกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงไปได”
2) มาตรา 9 แหงคําสั่งประธานาธิบดีท่ี 968 บัญญัติไววา บุคคลผูยื่นคํารองขอจะขาดคุณสมบัติในการ
เขาสูกระบวนการคุมประพฤติก็ตอเมื่อ
Ø ไดรับโทษจําคุกมากกวา 6 ป
Ø ไดกระทําความผิดตอความมั่นคงแหงรัฐหรือประโยชนสาธารณะ
Ø ความผิดกอนหนานั้นไดถูกตัดสินโดยศาลใหตองรับ โทษจําคุกไมนอยไปกวา 6 เดือนกับ 1 วัน
หรือถูกปรับมากกวา 1,000 เปโซ
Ø เคยเขาสูกระบวนการคุมประพฤติมากอนแลว
คําสั่ งให คุม ความประพฤติไมใชโทษ แตใชรวมกับการรอการลงโทษ เปน คําสั่งที่ มีเงื่อ นไขใหผูถูกคุม
ความประพฤติตองอยูในการควบคุมและสอดสองของศาล เมื่อศาลมีคําสั่งใหหรือไมใหคุมความประพฤติแลว
คําสั่งดังกลาวไมสามารถอุทธรณได
การดําเนินการเมื่อมีการละเมิดเงื่อนไข
มาตรา 15 ระบุวา ศาลสามารถออกหมายจับผูถูกคุมความประพฤติที่ละเมิดเงื่อนไขได เมื่อจับกุมแลว
จะตองนําตัวมาขึ้นศาลโดยพลัน หากพบวามีการละเมิดเงื่อนไขจริง ศาลอาจเพิกถอนการคุมประพฤติ หรือใหคุม
ความประพฤติต อไปและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคุมประพฤติ การเพิกถอนการคุมความประพฤติมีผลทําให
ผูกระทําผิดตองรับโทษที่รอการลงโทษไว คําสั่งใหเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไมสามารถอุทธรณได
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4. การพักการลงโทษ
ผู ที่มีอํานาจให ผูตองขังไดรับการพั กการลงโทษ คือ คณะกรรมการพั กการลงโทษและอภัยโทษ ตาม
พระราชบัญญัติแหงรัฐ ที่ 4103 หรือ “พระราชบัญญัติการลงโทษที่มีเงื่อนเวลาไมแนนอน (The Indeterminate
Sentence Law)”
Process Flow of PDL Documents
PDL Records from Jails

PDL convicted of three years
and below

Receipt of PDL Records by
BuCor

Transmittal of Records from
BuCor to BPP

Receipt and Evaluation of
BPP

Investigation by DOJ-PPA

Review and Decision by BPP

Recommend for Executive
Clemency

Release on Parole

Consideration by the
President

Supervision by DOJ-PPA

Order of Arrest and
Recommitment

Final Release and Discharge

คุณสมบัติของผูตองขังที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาพักการลงโทษ
1) ไดรับโทษมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
2) ไดรบั โทษมาแลวเกินขั้นต่ําที่ศาลระบุกําหนดไว
3) คําตัดสินของผูตองขังรายนั้นเปนที่สุดแลว
4) ผูตองขังรายนั้นไมมีคดีอาญาอื่นใดที่รอการพิจารณา
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ผูทขี่ าดคุณสมบัติในการรับพิจารณาพักการลงโทษ
1) ถูกผูพิพากษาใหรับโทษถึงแกชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิต
2) ถูกพิ พากษาวาเปนกบฏหรือกระทําการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ การเป น กบฏ หรือ เป น โจรสลัดในเขต
ทะเลหลวงหรือนานน้ําของประเทศฟลิปปนส
3) ผูตองขังที่เปนอาชญากรโดยสันดาน
4) ผูตองขังที่เคยหลบหนีจากเรือนจํา
5) ผูตองขังเคยไดรับการอภัยโทษแบบมีเงื่อนมาครั้งหนึ่งแลว และละเมิดเงื่อนไข
6) ผูตองขังที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
7) ผู ตอ งขั งไดก ระทํ า การละเมิด กฎหมายซึ่ง เป น การก ออาชญากรรมข ามชาติ ห รื อเป น การกระทํ า
ความผิดอาญาระหวางประเทศ
คณะกรรมการพักการลงโทษและอภัยโทษจะมอบหมายใหพนักงานคุม ประพฤติและพั กการลงโทษ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจกอนการมีคําสั่งใหพักการลงโทษ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน คณะกรรมการอาจให
พักการลงโทษหากพิจารณาแลวเห็นวา ผูตองขังจะไมละเมิดเงื่อนไขและการปลอยตัวไปนั้นจะไมสงผลกระทบ
ตอความสงบสุขของสังคม หากพบวามีการละเมิดเงื่อนไขหรือกระทําผิดใหม พนักงานคุมประพฤติและพักการ
ลงโทษตองทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการฯ
5. ความทาทายในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนของประเทศฟลิปปนส
5.1 กฎหมายอาญา มี ลัก ษณะเป นการลงโทษและยึด หลักแกแ ค น ทดแทนใหก ารให ความยุ ติ ธรรม
ในขณะที่ก ฎหมายวาดวยการปฏิบัติตอ ผูกระทําความผิดโดยอาศัยชุมชนมีธ รรมชาติคลายคลึงกับ กฎหมาย
สวัสดิการสังคมที่ยึดมั่นในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
5.2 “การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนเปนมาตรการที่ออนเกินกวาที่จะแกไขปญหาอาชญากรรมได”
การแกไขผูกระทําความผิดในชุมชนมักถูกวิพากษวิจารณจากสังคมเสมอวาเปนวิธีการที่ออนโยนและมองโลกใน
แงบ วกเกิ น ไปสํ าหรั บ คดีอาชญากรรมบางประเภท และไมอ าจปอ งกั น อาชญากรรมในสัง คมได อ ย างยั่ งยื น
ผูที่กลาวเชนนี้เชื่อวาวิธีการลงโทษสําหรับผูกระทําผิดควรเปนการลงโทษแบบดั้งเดิม เชน การจําคุก เปน ต น
ดังนั้น การตอสูและแสดงจุดยืนของการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนจึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนที่จะตองชวยกันปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสังคม
อีกหนึ่งพลังที่สําคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพักการลงโทษและคุม ประพฤติ คือ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ (VPA) ที่มสี วนชวยสรางความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานของกรมพักการลงโทษฯ และชุมชน
5.3 จํานวนบุคลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณคดี ดวยขอจํากัดดานงบประมาณและทรัพยากรที่
ไดรับจัดสรรจากทางรัฐบาลเปนไปอยางจํากัด แตในทางตรงขามการดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยอาศัย
ชุมชนตองใชกําลังคนและงบประมาณจํานวนมากในการทําใหงานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นสังคม
และชุมชนจึงมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานคุมประพฤติ
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II. งานคุมประพฤติในประเทศไทย
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การสรางความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการใชมาตรการแบบไมควบคุมตัวในการสราง
ความปลอดภัยแกสังคม
The Public Awareness of the Importance of Non-Custodial Measures to Promote
the Public Safety

ศาสตราจารยพิเศษ วิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเริ่มตนการบรรยายดวยแนวคิดของ “อาชญากรรมไมมีพรมแดน” (Crimes
have no border) และอาชญากรกระทํ าผิด โดยไรพ รมแดน (Criminals have no borders) ซึ่งนํ าไปสู
วัต ถุป ระสงคในการจัด โครงการนี้ เพื่ อให เกิดความรวมมือในดา นการพั ฒ นาระบบการยุ ติธรรมทางอาญา
ในระดับระหวางประเทศ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการดําเนินการตอผูกระทํ าความผิดมีความมุงหมายเพื่อไมให
เกิดการกระทําผิดซ้ํา ตามความเชื่อดั้งเดิมและสังคมสวนใหญ ยังคงเชื่อ วา ผูกระทําความผิ ดควรไดรับ การ
ลงโทษจําคุก ความเปนจริงแลวการแยกผูกระทําความผิดออกไปจากสังคมในชั่วขณะหนึ่งโดยการจําคุกเปน
สิ่งจําเปน หากแตเรือนจําไมมีพื้นที่เพียงพอสําหรับผูกระทําความผิดทุกคน อีกทั้งผูกระทําความผิดแตละคน
ยังมีเหตุปจจัยในการกระทําความผิด รวมถึงระดับความเสี่ยงที่แตกตางกันไป จึงไมควรใชเพียงมาตรการเดียว
ในการจัดการตอผู กระทําความผิด ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ขอ มูล ทางสถิ ติบ งชี้วากวา 1/4 ของผูกระทํ า
ความผิดทั้งหมดที่ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจําภายหลังใชโทษเสร็จกระทําผิดซ้ําภายใน 3 ปหลังจากไดรับ
การปลอยตัว โดยสวนใหญมักหวนไปกระทําผิดซ้ําภายในปแรกที่ไดรับการปลอยตัว
การใชมาตรการคุมประพฤติซึ่งเปนมาตรการแบบไมควบคุมตัวจึงมีความจําเป น แมวาพัฒนาการ
ของกฎหมายและระบบการคุมประพฤติของประเทศไทยยังคงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ แตการ
คุมประพฤติก็เปนมาตรการที่ใหประสิทธิผลและลดจํานวนผูกระทําผิดซ้ําในสังคมได การคุมประพฤติยชวยลด
ตราบาปในการถูกตราหนาวาเคยอยูในเรือนจํา ทั้งยังเปดโอกาสใหผูกระทําความผิดกลับมาใชชีวิตในสังคมได
อยางปกติไดดีกวาการจําคุก ตัวอยางเชน ผูถูกคุมประพฤติยังคงเปนผูมีคุณสมบัติในการสมัครเขารับราชการ
งานของกรมคุมประพฤติจึงเปนมาตรการที่สําคัญในการลดอัตราการกระทําผิดซ้ําและคืนคนดีซึ่งมีโอกาสใน
การใชชีวิตปกติกลับสูสังคม
การคุมประพฤติจะนํามาใชกับผูกระทําความผิดซึ่งมีโทษต่ํา แตมีความจําเปนที่จะตองมีระบบการ
ควบคุมและติดตามผูกระทําความผิดที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูถูกคุมความประพฤติไมตองถูกคุมขัง จึงมี
ความสําคัญที่กรมคุมประพฤติจะตองคํานึงถึงขอนี้ และพัฒนาระบบอยูเสมอเพื่อสรางความมั่นใจวาสังคมจะ
ปลอดภัย และการกระทําความผิดซ้ํา จะไมเกิดขึ้น อยางไรก็ตาม ขอมู ลทางสถิติแ สดงให เห็ นวาในปจจุบั น
ผูถูกคุมประพฤติประมาณ 300,000 คน มีอัตราผูกระทําความผิดซ้ํานอยมาก และหากพิจารณาถึงจํานวน
ผูถูกคุมประพฤติจะพบวามีปริมาณเทียบเทากับผูกระทําผิดที่อยูในเรือนจํา อันแสดงใหเห็นวาการคุมประพฤติ
ชวยลดปญหาผูกระทําความผิดลนเรือนจํา
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กรมคุ ม ประพฤติได ใช นโยบายและมาตรการที่ห ลากหลายเพื่ อตอบสนองจุด มุ งหมายของงาน
คุมประพฤติ หลายโครงการไดเกิดขึ้นเพื่อใหผูกระทําความผิดไมหวนกลับไปทําความผิดซ้ํา เชน การสรา ง
ทักษะอาชีพ ปจจุบันกรมคุมประพฤติกําลังพัฒนาระบบ Big Data หรือการรวบรวมขอมูลของผูถูกคุมประพฤติ
เปนรายบุคคล ทั้งขอมูลสวนตัว ครอบครัว ทัศนคติ รวมถึงนิสัยใจคอ เพื่อวิเคราะหและนําขอมูลดังกลาวมา
บูรณาการกับความรูท างจิต วิทยาและอาชญาวิทยาในการศึกษาวิจัย เพื่อ คน หาสาเหตุ หลักในการกระทํ า
ความผิดซ้ําและจัดระดับความเสี่ยงของผูกระทําความผิด เพื่อใหพบกลไกที่จะรับมือและแกไขปญหานี้ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการคุมประพฤติถูกใชอยางมีประสิทธิผลที่สุด ดังเชน ปรากฏในการใหกูยืมเงินของ
ธนาคาร ที่ธนาคารจะประเมิ นระดับลูกคาวามีความเสี่ยงสูง ปานกลาง หรือต่ํา การวิ เคราะหขอมู ลและการ
ประเมินความเสี่ยงจะกลายเปนปจจัยหลักในงานคุมประพฤติ ซึ่งหากเปนกรณีความเสี่ยงสูง ทางกรมคุมประพฤติ
จะตองมีมาตรการพิเศษบางอยางเพื่อควบคุมและทําใหแนใจวาเขาจะไมกลับไปกระทําความผิดซ้ําอีก ในขณะ
ที่ผูกระทําความผิดที่มีความเสี่ยงต่ําอาจจะไมตองถูกควบคุมดวยมาตรการพิเศษใดๆ ซึ่งสิ่งดังกลาวจะทําให
เกิดประโยชนตอการจัดการกับทรัพยากรมนุษยของแตละประเทศอีกดวย
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บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติประเทศไทย
Roles, Duties, and Responsibility of Probation Officers in Thailand

นายพยนต สินธุนาวา
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
บทนํา
เนื่องจากคนแตละคนมีบุคลิกและพฤติกรรมที่แตกตางกัน การที่จะเขาไปดู แลคนจึงมีความจําเปน
ที่จะตองเขาใจธรรมชาติของมนุษย แนวคิดของงานคุมประพฤติเกิดจากความเชื่อพื้นฐานที่แตกตางจากงาน
ราชทัณฑ กลาวคือ ระบบงานคุมประพฤติไมไดมองวาผูกระทําผิด คือ อาชญากรเพียงอยางเดียว แตพยายาม
ทําความเขาใจเหตุผลที่พวกเขาเหลานั้นเลือกกระทําผิด โดยอาจเกิดจากการขาดแคลนโอกาสในการเขาถึง
ทรัพยากร ตัวอยางเชน จําเปนตองลักทรัพยเพราะไมมีเงิน บุคคลจึงสมควรไดรับการแกไขฟนฟูเพื่อเปลี่ยน
กรอบคิดและแนวทางการดําเนินชีวิต
ขอกํ าหนดโตเกีย วได ให คํ าแนะนํา แกส ากลประเทศวา ควรนํ า วิธีก ารแบบไมควบคุม ตัวมาใช กั บ
ผูกระทําผิดกอนเปนประการแรก แสดงใหเห็นวาขอกําหนดโตเกียวไมไดปฏิเสธวิธีการแบบควบคุมตัว แตหาก
เลือ กได ควรแก ไขพวกเขาเหลานั้น ดว ยวิธีการแบบไม ควบคุม ตั วก อน ดั งนั้ น การพิ จารณาว า ผู ก ระทําผิด
เหมาะสมกับการแกไขในลักษณะใดควรพิจารณาจาก 3 ดาน คือ 1. ผูกระทําผิด 2. เหยื่อหรือผูเสียหาย และ
3. สังคมตองปลอดภัย และตองชั่งน้ําหนักถึงความเหมาะสมของแตละมาตรการ จึงจะสามารถคัดกรองบุคคล
ที่ควรไดรับโทษในเรือนจํา หรือบุคคลที่ควรไดรับโอกาสแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
ระบบงานคุมประพฤติของประเทศไทยเกิดขึ้นมาแลวกวา 30 ป ในระยะเริ่มแรกระบบงานคุมประพฤติ
ของไทยใกลเคียงกับของสหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการทํ ารายงานสืบเสาะและพินิจ และการ
ควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ 10 ปตอมา ประเทศไทยไดไปแลกเปลี่ ยนเรียนรูกั บ สถาบัน
UNAFEI เพื่อยกระดับงานคุมประพฤติใหสอดคลองตามขอกําหนดโตเกียวมากยิ่งขึ้น “งานแกไขฟนฟู” โดยใช
ชุมชนเปนพลังสําคัญจึงเขามามีบทบาทสําคัญผานกลุมบุคคลที่เรียกวา “อาสาสมัครคุมประพฤติ” ระบบงาน
คุมประพฤติของไทยจึงไดปรับรูปแบบอีกครั้ง ซึ่งอาจกลาวไดวา ระบบงานคุมประพฤติของประเทศไทยเปน
สวนผสมระหวางงานคุมประพฤติของสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน
กระบวนการยุติธรรมไทยกับงานคุมประพฤติ
งานคุมประพฤติเกิดจากฐานความเชื่อที่วามนุษยทุกคนเปนคนดี อยางไรก็ตาม คนแตละคนมีโอกาส
ไม เท ากัน ทําใหเขาไมมีทางเลือ กจึงจํ าเป นตอ งกระทํ าผิดเพื่อ ความอยู รอด และถู ก สังคมตราหนา วาเป น
อาชญากร งานคุมประพฤติจะเขามาชวยบุคคลเหลานี้ ใหพวกเขามีทางเลือกและสามารถกลับคืนสังคมเป น
พลเมืองที่มีคณ
ุ คา
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กระบวนการยุติธรรมของไทยเริ่มตนเมื่อเริ่มมีการกระทํา ผิดเกิดขึ้น ตํารวจ ในฐานะพนักงานฝาย
ปกครอง มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับคดีแลวสงตอไปยังอัยการเจาของคดี ซึ่งจะ
พิจารณาวาคดีนั้นๆ มีพยานหลักฐานเพียงพอวาบุคคลนั้นนาจะเปนผูกระทําผิดจริงหรือไม ในกระบวนการนี้
อาจมีงานคุมประพฤติเขามาเกี่ยวของบางแลว โดยอัยการสามารถชะลอฟองผูกระทําผิดคดียาเสพติดได
เปนไปตามหลักการที่วา “ผูเสพ คือ ผูปวย” โดยผูปวยเหลานี้จะเขาสูกระบวนการบังคับบําบัด ซึ่งหากการ
บังคับบําบัดผานพนไปดวยดี ผูเสพยาเสพติดจะถูกลบประวัติอาชญากรรมออกจากฐานระบบเพื่อเปดโอกาส
ใหสามารถกลับ คืนสูสังคมไดงายขึ้น ทั้งนี้ เงื่อนไขและหลักการเปนไปตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
หากอัยการสั่งฟองคดี ภายหลังการพิจารณาคดีไดสิ้นสุดลงศาลจะสั่งลงโทษจําเลย โดยอาจมีเหตุเพิ่ม
โทษหรือเหตุลดโทษขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอม อาทิ ประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดหรือพฤตินิสัย ซึ่งสามารถ
นํ ามาใช ป ระกอบการพิ จ ารณาได ทั้ งนี้ ศ าลมั ก ใช ขอ มู ลการสื บ เสาะและพิ นิ จ จากพนั กงานคุ ม ประพฤติ
ประกอบการพิจารณา หากศาลมีคําพิพากษาใหผูกระทําความผิดไดรับโทษทางอาญาโดยวิธีการจําคุก หาก
ผูกระทําผิดเปนผูใหญ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมราชทัณฑ หากผูกระทําผิดเปนเด็กหรือเยาวชนที่ศาล
เห็ นวาควรไดรับ การแกไขโดยมาตรการแบบควบคุ มตัว เด็กและเยาวชนเหลา นั้นจะอยูในความดู แลของ
กรมคุมครองและพินิจเด็กและเยาวชน กลาวไดวา กรมราชทัณฑ คือ คุกสําหรับผูใหญ กรมคุมครองและพินิจ
เด็ก และเยาวชน คือ คุก สํ าหรับ เด็ก และเยาวชน ป จจุบั น มี ผูต อ งขั งอยูในเรือนจํา จํา นวน 322,634 คน
แตเรือนจําสามารถรองรับไดเพียง 100,00 คน นักโทษลนเรือนจํากวา 200,000 ราย เด็กและเยาวชนอยูใน
ศูนยฝกอบรม จํานวน 30,000 คน และผูถูกคุมประพฤติในชุมชนจํานวน 338,000 ราย
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กระบวนงานคุมประพฤติ
1. การสืบเสาะและพินิจ เปนกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคม รวมทั้ ง
พฤติการณ แหงคดีของผูกระทํา ผิด แลวนําขอเท็จจริงที่ไดมาประมวล วิเคราะห ทํ ารายงานพรอมทั้ งเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการการลงโทษและการแกไขฟนฟูที่เหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละราย โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสังคมเปนสําคัญ
1.1 การสืบเสาะและพินิจกอนการพิจารณาคดี เปนการดําเนิ นงานตามคําสั่งศาล เพื่อศาลจะไดใช
ขอมูลและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติจากรายงานสืบเสาะและพินิจประกอบดุลพินิจในการพิพากษา
เพื่อลงโทษจําเลยแตละรายอยางเหมาะสม
1.2 การสืบเสาะและพินิจหลังการพิจารณาคดี ในกรณีที่นักโทษเด็ดขาดตองโทษในเรือนจํามาแลวไม
นอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณีที่ตองโทษจําคุก
ตลอดชีวิต และสามารถพิสูจน ไดวาเขาเหลา นั้นสามารถใชชีวิต อยูในสังคมไดโดยไมเปน อัน ตรายต อสังคม
จะไดรับการพิจารณาใหพักการลงโทษ ในขั้นตอนนี้พนักงานคุมประพฤติตองสืบเสาะขอมูลทางสังคมเพื่อ
ประกอบดุลพินิจของคณะกรรมการพักการลงโทษวา ผูตองขังรายนั้นๆ สมควรไดรบั การพักการลงโทษหรือไม
2. งานควบคุมและสอดสอง เปนกระบวนการติดตาม ดูแล และชวยเหลือผูกระทําผิดที่อยูระหวางการแกไข
ฟนฟูในชุมชนภายใตเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อชวยใหผูกระทําผิดเหลานั้นสามารถปรับปรุงแกไขนิสัย
ความประพฤติ โดยมีพ นัก งานคุมประพฤติเป นผูคอยควบคุมดูแ ล เยี่ ยมเยียน เพื่อ ให คําปรึก ษา ตัก เตื อ น
ชวยเหลือในการดําเนินชีวิตดานการปรับตัว นิสัย ความประพฤติ การศึกษา งานอาชีพ ดวยการแกไขฟน ฟู
ตามสภาพปญ หาและความตอ งการเปน รายบุคคล โดยอาศัย เทคนิควิ ธีตางๆ เชน การให คําปรึก ษา การ
บําบัดรักษาอาการเจ็บปวยทางกายและทางจิต การฝกอาชีพ การปรับพฤติกรรม รวมทั้งใหการสงเคราะหใน
รูปแบบตาง ๆ
3. งานแก ไขฟน ฟู ผูกระทําผิด วัตถุป ระสงคห ลักของการคุมประพฤติ คื อ การให ความช วยเหลือ แนะนํ า
แกไข ปรับปรุง และสงเสริมใหผูถูกคุมความประพฤติไดกลับตนเปนพลเมืองดี โดยไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ํา
อีก ซึ่งผูถูกคุมความประพฤติจะมีความแตกตางกันทั้งดานสถานะสังคม ประวัติสวนตัว สภาวะอารมณ และ
ฐานความผิด ดังนั้นจึงจําเปนตองไดรับการแกไขฟนฟูใหเหมาะสมตามความตองการเปนรายบุคคล ทั้งในดาน
พฤติกรรมและอารมณ การปรับ ทัศนคติ การเขาใจปญหาและรูจักการแกไขปญหาดวยเทคนิคและวิธีการที่
แตกตางกัน
4. งานกิจกรรมชุมชน เปนกระบวนการที่พนักงานคุมประพฤติใชแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติในระหวาง
การคุมความประพฤติ โดยใชทรัพ ยากรชุมชน อันไดแก สถาบันตางๆ และองคกรสาธารณกุศล ใหเขามามี
สว นรว มในการรับ รู เขา ใจ สง เสริม สนั บ สนุ น และชวยเหลือ ดู แ ลผู ถูก คุ ม ความประพฤติ ทั้งทางตรงและ
ทางออมเพื่อเชื่อมโยงผูถูกคุมความประพฤติใหกลับคืนสูชุมชนไดอยางแนบเนียนยิ่งขึ้น
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การแสวงหาขอเท็จจริงและการคุมความประพฤติในการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจําคุก
Social Investigation and Supervision of Parole/Sentence Remission

นางธารินี แสงสวาง
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
การปลอยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยูนอกเรือนจํากอนครบกําหนดโทษภายใตเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ สามารถทํา ได 2 ชอ งทาง คือ การพั ก การลงโทษและการลดวัน ต อ งโทษจํ าคุ ก แต เดิม งานคุ ม
ประพฤติ สํ าหรับ ผู ที่ ไดรับ การพั กการลงโทษและลดวั นตอ งโทษอยูในความรับ ผิด ชอบของกรมราชทั ณ ฑ
อยางไรก็ตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 กําหนดใหกรมคุมประพฤติเปนหนวยงานหลัก
ในการคุมประพฤติผูกระทําผิดทั้งในชั้นกอน ระหวาง และหลังการพิจารณาคดีของศาล
นั กโทษเด็ ดขาดที่จะไดรับ การพิ จารณาพั ก การลงโทษต อ งเป นนั กโทษชั้น ดีขึ้น ไป และไดรับ โทษ
มาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณีตองโทษ
จําคุกตลอดชี วิต เมื่อไดรับการปลอยตัวแลวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไมนอยกวา 1 ป แต ไม เกิน
กําหนดโทษที่ยังเหลืออยู
สําหรับหลักเกณฑการลดวันตองโทษจําคุก นักโทษเด็ดขาดจะตองเปนนักโทษชั้นดีขึ้นไป และรับโทษ
จําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอด
ชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษจําคุกมีกําหนดระยะเวลา สําหรับนักโทษเด็ดขาดที่อยูในชั้น
กลางขึ้นไปและเหลือโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หากออกไปทํางานสาธารณะนอกเรือนจํา/ทัณฑสถานจะไดรับลด
วันตอ งโทษอีก ตามจํานวนวั น ที่ทํางาน นักโทษที่ไดรับ วันลดวันตอ งโทษจําคุก สะสมเทา กับ กําหนดโทษที่
เหลืออยู จะไดรับการพิจารณาปลอยออกไปอยูนอกเรือนจํากอนครบกําหนดโทษภายใตเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ
กระบวนการพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันตองโทษจําคุกนั้นเริ่มตนขึ้นที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
โดยการตรวจสอบรายชื่อนั กโทษเด็ดขาดที่เขาหลั กเกณฑ ข างตน หลังจากนั้ น เรือ นจํา /ทั ณฑสถานจะส ง
หนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติเพื่อขอความรวมมือในการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติ
จะดําเนินการสืบเสาะและพินิจเพื่อจัดทํารายงานการสืบเสาะขอเท็จจริงสงผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการ
ทัณฑสถาน
ในการสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติตองสอบปากคําผูอุปการะ และพยานเพื่อแสวงหาและ
รวมรวมขอเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาด โดยตองมีขอมูล ดังนี้
(1) ความเห็ นของผูอุป การะ ประกอบดวย การยอมรับ เปน ผูอุปการะนั กโทษเด็ดขาด ข อมูล
ทั่วไปของผูอุปการะและความพรอมของผูอุปการะตอการคุมความประพฤตินักโทษเด็ดขาด ประวัติภูมิหลัง
ของนักโทษเด็ดขาด
(2) ความเห็นของผูนําชุมชน
(3) ความเห็นของเพื่อนบาน
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(4) ความเห็นของผูเสียหาย
(5) ความเห็นของคูคดี
เมื่อ ไดรับ รายงานการสื บ เสาะและพิ นิจ เรือ นจํา /ทั ณ ฑสถานจะรวบรวมหลัก ฐานเอกสารพรอ ม
รายงานการสืบเสาะฯ สงกรมราชทัณฑเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษ หลังจากนั้น
คณะกรรมการฯ จะพิ จารณาอนุ มัติห รือ ไม อ นุ มัติ เพื่ อ ให เรือ นจํา/ทั ณ ฑสถานแจงผลการพิ จารณาไปยั ง
สํานักงานคุมประพฤติ
นักโทษคนใดที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติจะไดเขารวมโครงการเตรียมปลอยคุมประพฤติลวงหนา 1 เดือน
โดยมีเจาหนาที่จากสํานักงานคุมประพฤติเขารวมดวย เมื่อถึงกําหนดการปลอยตัวเรือนจํา/ทัณฑสถานจะสง
หนังสือแจงปลอยคุมประพฤติถึงผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ และสํานักงานคุมประพฤติจะตั้งสํานวน
สอดสองโดยใชสํานวนสืบเสาะรวมเปนสํานวนเดียวกัน
สําหรับการควบคุมและสอดสอง พนักงานคุมประพฤติจะเริ่มรับรายงานตัวตั้งแตครั้งแรกที่ผูถูกคุม
ความประพฤติม าพบ ใหคํ าแนะนํ าและสงเคราะหต ามสภาพปญ หา โดยจํ าแนกตาม 1) ความเสี่ย งหรือ
แนวโนมการกระทําความผิดซ้ํา และ 2) สภาพปญหา ความจําเปน และความตองการ
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นอกจากนี้ จะตองมีการออกสอดสองโดยพนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติ (ในกรณี
ปลอยคุมประพฤติเกินกวา 90 วัน หรือตามความจําเปน) หากผูถูกคุมความประพฤติจะเปลี่ยนผูอุปการะ/ยาย
ที่อยู ตองแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบลวงหนและใหผูอุปการะใหมใหคํารับ รอง ถาไปอยูตางจังหวั ด
ตลอดระยะการคุมความประพฤติตองใหผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติอนุญาต สําหรับกรณีไมมารายงาน
ตัวตามกําหนดนัดโดยไมแจงเหตุผล พนักงานคุมประพฤติจะตองออกหนังสือเตือนใหมารายงานตัว/ติดตาม/
ตรวจสอบ
ตลอดระยะเวลาการคุมความประพฤติ ผูถูกคุมความประพฤติจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับการ
พักการลงโทษ/ลดวันตองโทษจําคุก ดังนี้
 หามเขาไปในสถานที่หรือตามเวลาที่อธิบดีกรมราชทัณฑกําหนด
 หามคบหาสมาคมกับบุคคลที่อาจนําไปสูการกระทําผิดความผิดอีก
 หามเกี่ยวของกับสาระเหย ยาเสพติด
 หามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย เชน เสพสุรา การพนัน
 ใหไปรายงานตัวตอพนักงานคุมประพฤติเดือนละหนึ่งครั้ง จนกวาจะครบกําหนดโทษ
 ใหพักอาศัยกับผูอุปการะตามสถานที่ที่แจงไว
 ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานคุมประพฤติ และเขารวมกิจกรรมแกไขฟนฟู
 ใหปฏิบัติตามกฎหมาย
 ใหประกอบอาชีพสุจริต หากยายงานใหมตองแจงพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง
หากผูถูกคุมความประพฤติพนการคุมความประพฤติดวยดี เรือนจํา/ทั ณฑสถานออกใบสุทธิหรือใบ
บริสุทธิ์ (รท.25) มอบใหแกผูถูกคุมความประพฤติ แตหากผูถูกคุมความประพฤติละเมิดเงื่อนไข/ถูกจับใหม ให
ถือวาสิ้นสุดการเปนผูถูกคุมความประพฤติ และถือเปนนักโทษที่สามารถนําตัวกลับเขาเรือนจําไดโดยไมตองมี
หมายจับหรือหมายจําคุก
ตารางแสดงสถิติผูถูกคุมความประพฤติกรณีไดรับการพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และ 2561
ภารกิจ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ต.ค 59 – 30 ก.ย. 60)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
(1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60)

พักการลงโทษ

ลดวันตองโทษ

พักการลงโทษ

ลดวันตองโทษ

สืบเสาะและพินจิ

20,554

24,241

2,847

3,487

ควบคุมและสอดสอง

2,650

4,577

1,335

2,609
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การประเมินความเสี่ยงและความจําเปน
Risk and Need Assessment

นางสาวศิริพร เจริญธรากุล
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กองพัฒนาการคุมประพฤติ
การประเมินความเสี่ยงและความจําเปน คือ เครื่องมือการจําแนกผูกระทําผิดเพื่ อแยกผูกระทํ าผิด
ออกตามระดับของความเสี่ยงหรือแนวโนมในการกระทําผิดซ้ํา เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดวิธีการปฏิบัติที่
เหมาะสมสํา หรั บ ผู ก ระทํา ผิด และเพื่ อ กํ า หนดระดั บ ของการสอดส อ งดู แ ล รวมทั้ งแผนการแกไขฟ น ฟู ให
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและสภาพปญหาและความตองการของผูกระทําผิดแตละราย
1. ประโยชนของเครื่องมือจําแนกผูกระทําผิดในกระบวนการคุมประพฤติ
1. ประกอบการตัดสินคดี ศาลสามารถใชเครื่องมือประเมินความเสี่ยงในการประกอบการตัดสินโทษ
วาผูกระทําผิดควรถูกจําคุกหรือคุมประพฤติ เนื่องจากพิจารณาแลวพบวา มีโอกาสในการกระผิดซ้ํา
2. การคุมประพฤติหรือพักการลงโทษ/ลดวันตองโทษ การประเมินความเสี่ยงและสภาพปญหาความ
ตองการสามารถชวยเหลือผูกระทําผิดในการตอบสนองความตองการ โดยสามารถชวยกําหนดความเขมงวด
ในการสอดสอง การใหโปรแกรมแกไขฟนฟูหรือมาตรการลงโทษทางสังคมหลังจากการปลอยตัว
2. แบบประเมินความเสี่ยงผูกระทําผิดในตางประเทศ แบงเปน 4 ยุค
ยุคที่ 1 ไดมีการทํานายความเสี่ยงโดยยึดหลักฐานการตัดสินของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งขอเสียคือ
การมีอคติและการมองตัวบุคคลเปนวัตถุ
ยุคที่ 2 ปลายชวงคริสตศักราช 1920 ใชโมเดล Burgess มีการใชมาตรวัดเพื่อหาคาทางสถิติ ซึ่งไดมี
การพัฒนาคามาตรฐานและคาความเที่ยงของผูประเมิน
ยุคที่ 3 การวัดประเมินความเสี่ยงไดหาคาทางสถิติและการอางอิงตามความตองการพื้นฐานที่ทําให
เกิดอาชญากรรม โดยเปนการประเมินรวมกันตามหลักความเสี่ยงและความตองการ
ยุคที่ 4 หรือในยุคปจจุบันมีการนําการประเมินความเสี่ยงและสภาพปญหาความตองการรวมกับการ
วางแผนในการแกไข ซึ่งเปนการรวมกันในการสรางแผนการบําบัดหรือชวยเหลืออยางเปนระบบ
3. หลักการและทฤษฏีที่วาดวยการประเมินความเสี่ยงและสภาพปญหาความตองการ: ความเสี่ยง ความ
ตองการและการตอบสนอง (R-N-R Principle)
งานวิจัยโดย Andrews และ Bonta (1995) ระบุขอมูลที่สามารถทํานายการกระทําผิดซ้ํา ประกอบดวย
ประวัติการกระทําความผิด รูปแบบพฤติกรรมที่ตอตานสังคม ความคิดตอตานสังคมและการคบคาสมาคมกับ
บุคคลที่มีพฤติกรรมตอตานสังคม ซึ่งเรียกวา ปจจัยหลักทั้ง 4 ในงานวิจัยที่พัฒนาโดย Andrews, Bonta,
และ Wormith (2006) ระบุวานอกจากปจจัยหลักทั้ง 4 ประการแลว ยังประกอบดวยปจจัยที่สงผลในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสามารถทํานายการกระทําผิดทางอาชญากรรมได ไดแก สถานะความสัมพันธภายในครอบครัว
ความสัมพันธระหวางคูครอง การศึกษา อาชีพ กิจกรรมยามวางและการใชสารเสพติดตางๆ ซึ่งปจจัยประกอบ
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เกิดจากการหาความสัมพันธกับปจจัยหลักทั้ง 4 โดยอางอิงหลักทางดานทัศนคติ คานิยมและความเชื่อ รวมถึง
เหตุผลที่เกิดจากความคิดของตนเองที่สงเสริมในการในการกระทําความผิด
ในการประเมินความเสี่ยงและสภาพปญหาความตองการ ประกอบดวย ขอมูลทางสถิติและขอมูลที่
เปนปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงได ขอมูลทางสถิติเปนขอมูลที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน อายุครั้งแรกที่
ถูกจับ เพศ ปญหาในอดีต เปนตน สวนปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง เรียกวา ความตองการที่ทําใหกออาชญากรรม
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นในชวงเวลาของการแกไขฟนฟู เชน อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
การจางงาน เปนตน (James, 2004)
การดําเนินงานตามหลักของความเสี่ยง ความตองการและการตอบสนอง (R-N-R Principle) โดย
Andrews D. (2006)
1) หลักเกณฑ ความเสี่ยง (The Risk Principle) ระดับความเขมขนในการควบคุม ในแตละคดีควร
เชื่อมโยงกับผลการประเมินความเสี่ยงในการกระทําผิดซ้ําหรือความเสี่ยงในการกอเหตุรายแรง
2) หลักเกณฑปญ หาความจําเปน (The Needs Principle) การใหความชวยเหลือ ควรมุงปจจัยที่
ประเมินตามความสภาพปญหาและความจําเปน ซึ่งอาจพบวาบุคคลเหลานั้นมีสภาพปญหาที่เปนปจจัยหลักที่
กอใหเกิดกระทําความผิดขึ้นอีก
3) หลักการตอบสนอง (The Responsivity Principle) การใหความช วยเหลือควรอยูบนพื้ นฐาน
วิธีการที่เหมาะสมตามปจเจกบุคคล เพื่อใหประสิทธิผลในการลดการกระทําผิดซ้ําและสอดคลองกับผูกระทําผิด
4. ตัวอยางแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแบบประเมินเพื่อจําแนกผูกระทําผิดในตางประเทศ
Correctional Offender Management Proﬁling For Alternative Sanctions (COMPAS) เริ่ม
ใชชวงป ค.ศ. 1990 รัฐนิวยอรก สหรัฐอเมริกา เพื่อประเมินความเสี่ยงและสภาพปญหาความตองการในเด็ก
และผู ใหญ โดยการสัมภาษณขอมูลดา นความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก การกระทําผิดซ้ํา พฤติกรรมรุน แรง การ
ไมใหความรวมมือและการไมมารายงานตัว และความตองการพื้นฐาน ไดแก ความคิดและพฤติกรรม กลุมเพื่อน
การเกี่ ยวของกับ การทําผิดในอดีต พฤติการณ คดีปจจุบัน ประวัติการกระทําผิดในครอบครัว ดานการเงิน
ประวัติการคุมความประพฤติ ประวัติความรุนแรง งานอดิเรก ความมั่นคงดานที่อยูอาศัย ยาเสพติด การศึกษา
อาชีพ การปรับตัวทางสังคม สภาพแวดลอม และแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองเรื่องทัศนคติตออาชญากรรม
Level Of Service Inventory-Revised (LSI-R), Level Of Service/Case Management
Inventory (LS/CMI) และ Level Of Service/Risk, Need, Responsivity (LS/RNR) ไดมีการเริ่มพัฒนา
เมื่อ ป ค.ศ. 1995 และปจจุบันยังใชอยางแพรหลายในหลายประเทศ LSI-R เปนการประเมินความเสี่ยงและ
สภาพป ญ หาความต อ งการ 54 ข อ ยอ ยใน 10 หั วขอ ได แก ประวั ติก ารกระทํ า ผิ ด การศึ ก ษาและอาชี พ
การเงิน ครอบครัวและคูครอง ที่อยูอาศัย งานอดิเรกและกิจกรรมยามวาง เพื่อน สุราและยาเสพติด อารมณ
และบุคลิกภาพ ทัศนคติทั่วไป ตอมาพัฒนาเปน LSI/CMI มี 43 ขอยอยใน 8 หัวขอ ไดแก ประวัติการกระทํา
ผิด การศึกษาและอาชีพ ครอบครัวและคูครอง งานอดิเรกและกิ จกรรมยามวาง เพื่ อน สุ ราและยาเสพติด
พฤติก รรมตอต านสังคม มีการเพิ่ ม 7 หัวขอ ไดแก ปญ หาสวนบุคคล การคํานึงถึ งสัง คม สุขภาพและการ
ตอบสนองตอการชวยเหลือ ประวัติการกระทําผิด สุขภาพจิต แนวโนมการกระทําผิด
34
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ความกาวหนาภายหลังการฝกอบรมปที่หนึ่ง : ราชอาณาจักรกัมพูชา
การดํา เนิ นงานเพื่อ จัดใหมีหนวยงานดานการปฏิ บัติตอ ผูกระทํ าผิ ดแบบไมค วบคุมตัวในประเทศ
กัมพูชามีความกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังการสัมมนาเพื่ อติดตามผลความกาวหนาจากการ
ฝกอบรมในครั้งแรก (Follow-up Seminar) ซึ่งจัดโดยสถาบัน UNAFEI เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมี
ความคื บ หน า ภายใตก ารดํา เนิ นงานตามความรวมมื อ ของหนว ยงานในกระบวนการยุ ติธรรม ไดแ ก ศาล
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สํานักงานอัยการ และกรมราชทัณฑ ดังนี้
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 กระทรวงยุติธรรมไดรวมหารือกับสํานักงานผูเสนอรายงานพิ เศษด าน
สิทธิมนุษ ยชนแหงสหประชาชาติ ประจําราชอาณาจักรกัมพูชา (UN Special Rapporteur for Human
Rights) เพื่ อรวมกระชับ ความมุงมั่นที่จะดําเนินการโครงการนํารอ งดานการปฏิบัติตอ ผูก ระทําผิ ดแบบไม
ควบคุมตัวในจัดหวัด Battambang ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนความรวมมือระหวางกรมอัยการและกิจการ
ทางอาญาภายใตกระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจภายใตกระทรวงมหาดไทย สํานักงานศาลยุติธรรมและ
ผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN Ofﬁce of the High Commissioner
for Human Rights - OHCHR)
 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ผูอํานวยการสํานักงานอัยการและกิจการทางอาญา ไดนําเสนอแผนการ
ดําเนินงานตามความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน UNAFEI แกผูแทนสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR)
 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กระทรวงยุติธรรมภายใตการสนับสุนนของ OHCHR ไดจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและการฝกอบรมวาดวยการควบคุมตัวกอนกระบวนการศาลและมาตรการทางเลือกแทน
การจําคุกแกขาราชการในสังกัดกระทรวงยุติธณรมในเขตจังหวัด Preah Vihear
 เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิก ายน 2560 กระทรวงยุ ติธรรมไดรวมหารื อ กับ OHCHR ในการสนับ สนุ น ดา น
ความรวมมือทางเทคนิคในการดําเนินการตามโครงการนํารอง โดยมุงเนนการสรางศักยภาพและองค
ความรูแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ตลอดจนสรางความรูความเขาใจแกชุมชน
 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 กระทรวงยุติธรรมไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานราชการ องคกรดานการ
พัฒ นาระหวางประเทศ และภาคประชาสัง คมเพื่อ รว มกั นวางแผนในการทํ า ความเข าใจกับ ภาค
ประชาชนที่มีขอกังขาเกี่ยวกับการใชมาตรการแบบไมควบคุมตัว
 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผูอํานวยการสํานักงานอัยการและกิจการทางอาญาไดเขาพบผูแทนจาก
สํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Ofﬁce of Drug and
Crime - UNODC) เพื่ อหารือ เกี่ ย วกับ ความเป นไปไดในการรับ การสนั บสนุน จาก UNODC เพื่ อ
ดําเนินโครงการนํารอง
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นอกจากการประชุมทวิภาคีและพหุภาคีระหวางกระทรวงยุติธรรมกับหนวยงานสนับสนุน ตางๆ ใน
ราชอาณาจักรกัมพูชาแลว ศาลชั้นตนในเขตกรุงพนมเปญไดจัดการฝกอบรมเพื่อสรางองคความรูและความ
ตระหนักรูแกผูพิพากษาและเจาหนาที่ศาลเกี่ยวกับการใชมาตรการแบบไมควบคุมตัว นอกจากนี้เพื่อเปนการ
สนับ สนุ นโครงการนํารอง สํานักงานศาลยุติธรรมไดจัดทําโครงการเพื่อสรางฐานขอมูลทางคดีอาญาโดยใช
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งจากระยะเริ่มตนของโครงการ ในเดือนธันวาคม 2559 - มิ ถุนายน 2560 คดีที่มีสถิติ
สูงสุด ไดแก ความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด (679 คดี) ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ (375 คดี ) การใช
ความรุนแรงที่กอใหเกิดผลเสียหายรุนแรงสาหัส (208 คดี)
จากความคืบหนาดังกลาว ราชอาณาจักรกัมพูชาประเมินวา ความเขาใจของสาธารณชนจะเปนปจจัย
ที่สํ าคัญ ตอ ความสํา เร็จ ในในการจัดตั้ งหน วยงานดานการปฏิ บั ติต อผูก ระทํา ผิด ในชุม ชน ซึ่ง บทบาทของ
เจาหนาที่ในกัมพูชาที่จะเทียบเทากับพนักงานคุมประพฤติของไทยจะมีสวนอยางยิ่งในการสรางความมั่นใจแก
สังคม ทั้ งนี้ ในระดับนโยบายจะตองไดรับ ความชวยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับด านกฎหมายที่ใหอํานาจแก
เจาหนาที่ดานคุมประพฤติ การทํางานบริการสังคม และการพักการลงโทษ รวมถึงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากรที่จะเขามามีสวนเกี่ยวของ และการสรางเครือขายความรวมมือทั้งระหวางหนวยงาน
ในรัฐบาลกัมพูชาและระหวางรัฐบาลและประชาชน
ผูแทนจากกัมพูชาแสดงความเห็นวา การใชงานรูป แบบของการรอการลงโทษนาจะเปน มาตรการ
หลักที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแบบไมควบคุมตัวเนื่องจากในปจจุบันมีกฎหมายรองรับ การ
ดําเนินงานดังกลาวแลว
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ความกาวหนาภายหลังการฝกอบรมปที่หนึ่ง : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1. การดําเนินที่ผานมา
ภายหลังการฝกอบรมในครั้งกอ น คณะผูรับ ทุน ไดรายงานต อ หน วยงานที่ แต ละคนสัง กัดเพื่ อ หา
แนวทางในการนําการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมาประยุกตใช ซึ่งทางสปป. ลาว ไดออกกฎหมายและ
ระเบี ย บไว บา งแลว ในประเทศลาวไมมีการคุม ประพฤติ อย างไรก็ตาม โดยส วนใหญ แ ล ว การแกไขฟน ฟู
ผูกระทําผิดหรือนั กโทษนั้น จะกระทําในรูปแบบของการปลอยตัวโดยมีป ระกัน การพักการลงโทษ หรือการ
ปลอยตัวกอนกําหนดอยางมีเงื่อนไข ซึ่งไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายและระเบียบตางๆ ของสปป. ลาว
2. การดําเนินการในปจจุบัน
ตามมาตรา 252 - 254 แหงกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา ไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับ
การปลอยตัวแบบมีเงื่อนไข ดังนี้
2.1 มาตรา 252 (ใหม) การปลอยตัวกอนกําหนด
เปนการปลอยตัวนักโทษซึ่งไดปฏิบัติโทษสวนใดสวนหนึ่งมาแลวมีความกาวหนา ไดฝกฝนตนเอง เปน
แบบอยางในการปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจําและการออกแรงงาน ไดเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนะแนวคิด
และมีความรูสึกผิดตอการกระทําที่ไมถูกตองของตนในระยะที่ผานมา
2.2 มาตรา 253 (ใหม) การปลอยตัวกอนกําหนดโดยมีเงื่อนไข
นักโทษที่จะไดรับการพิจารณาปลอยตัวกอนกําหนดตองเปนนักโทษตามที่ไดกําหนดไวในมาตรา 252
ของกฎหมายฉบับนี้ และไดปฏิบัติโทษมาแลวดังนี้
1. กึ่งหนึ่ง สําหรับผูกระทําผิดที่มีอายุต่ํากวา 18 ปในเวลากระทําผิด
2. สองสวนสาม สําหรับผูกระทําผิดที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป
3. สิบหาป สําหรับผูกระทําผิดที่ปฏิบัติโทษตัดอิสรภาพตลอดชีวิต
สําหรับผูกระทําผิดที่ไมเข็ดหลาบ และผูถูกลงโทษประหารชีวิตแลวเปลี่ยนมาเปนโทษตัดอิสรภาพนั้น
ไมอนุญาตใหปลอยตัวกอนกําหนด
2.3 มาตรา 254 (ใหม) ระเบียบการพิจารณาการปลอยตัวกอนกําหนดโดยมีเงื่อนไข
การพิจารณาการปลอยตัวกอนกําหนดแบบมีเงื่อนไข ตองอยูบนพื้นฐานคํารองขอของนักโทษ หรือ
ตามคําเสนอของหัวหนากองบัญชาการปองกันความสงบแขวง นคร หรือหัวหนากรมตํารวจคุมขัง-ดัดสราง
คํารอ งขอของนั กโทษ หรือ คํา เสนอของหัว หนา กองบัญ ชาการป องกัน ความสงบแขวง,นคร หรือ
หัวหนากรมตํารวจคุมขัง-ดัดสราง ตองสงใหหัวหนาองคการอัยการแขวง,นคร เพื่ อแถลงตอศาลประชาชน
แขวง นคร บอนนักโทษที่เกี่ยวของปฏิบัติโทษ
หัวหนาองคการอัยการตองคนควาและออกคําแถลงภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ หรือ
คําเสนอของหั วหนากองบัญชาการปองกันความสงบแขวง นคร หัวหนาตํารวจกรมคุมขัง-ดัดสราง จากนั้น
หัวหนาองคการอัยการจึงเสนอตอศาล เพื่อพิจารณาตัดสินภายในกําหนด 10 วัน นับแตวันที่ ไดรับ คําแถลง
ของหัวหนาอัยการ เปนตนไป
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ศาลประชาชน แขวง นคร หรือ ศาลทหาร บอนปฏิบัติโทษเปนผูพิจารณา การปลอยตัวกอนกําหนด
โดยมีเงื่อนไขและวางเงื่อนไขผูไดรับการปลอยตัวปฏิบัติ วาถาภายในกําหนด 5 ป ผูถูกปลอยตัวกอนกําหนด
ไดปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข และบไดกระทําผิดใหม โทษที่เหลือนั้นจะตกไป ในกรณีที่บไดปฏิบัติตามเงื่อนไข
ภายในกําหนดดังกลาว ผูถูกปลอยตัวกอนกําหนดจะไดปฏิบัติโทษที่ยังเหลือ ในกรณีที่ไดกระทําผิดใหมภายใน
กําหนดดังกลาว ผูถูกปลอยตัวกอนกําหนดจะตองปฏิบัติโทษใหม รวมทั้งโทษเทาที่ยังเหลืออีกดวย
กรณีดังกลาว อัยการจะประสานงานกับตํารวจเพื่อใหไดขอมูลกอนเสนอเรื่องตอศาล โดยแสวงหา
ขอมูลวานักโทษคนดังกลาวมีญาติพี่นองหรือไม หรือในกรณีที่ไมมีญาติ เมื่อไดรบั การปลอยตัวแลวจะไปอาศัย
อยูที่ใด คณะผูแทนจากสปป. ลาว กลาววา นักโทษจะไมมีปญ หาเรื่องที่พักอาศัยเพราะทุกคนตางมีบานเกิด
หมด นอกจากนี้ในระหวางที่รับโทษอยูในเรือนจํา นักโทษจะไดรับการฝกอาชีพ ทําใหเมื่อไดรับการปลอยตัว
แลว นักโทษสวนใหญจะไมมีปญ หาเรื่องการหางานทํา อยางไรก็ตาม ในกรณีที่นักโทษที่ไดรับการปลอยตัว
กอนกําหนดตองการความชวยเหลือ เรือนจําอาจใหความชวยเหลือเปนเงินบางจํานวน
หลังจากไดรับการปลอยตัวกอนกําหนดแบบมีเงื่อนไข ผูมีอํานาจการปกครองบ านเปนผูรับผิดชอบ
ดูแล ดวยวิธีการใหการศึกษาอบรม ตองรายงานตัวตอผูมีอํานาจปกครองบานเปนรายเดือน หรือราย 3 เดือน
สวนใหญจะปลอยตัวในขณะที่โทษที่เหลือมีระยะเวลาประมาณ 1 ป ถาภายในเวลาดังกลาวไปกระทําผิดซ้ํา
ผูไดรับการปลอยตัวก็จะกลับไปรับโทษที่เหลือในเรือนจํา บวกกับโทษที่กระทําผิดใหม
นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการไมควบคุมตัวแบบอื่นๆ อีก เชน การรอการลงโทษ (ในภาษาลาวเรียกวา
การภาคโทษ) ผู ก ระทํ า ผิ ด ในความผิ ด ที่ โ ทษต่ํ า กว า 3 ป ศาลอาจพิ จ ารณารอการลงโทษได โดยที่
คณะกรรมการแกไขความขัดแยงขั้นบาน สังกัดองคการปกครองบาน จะทําหนาที่เปนตัวแทนบานในการให
การศึกษาอบรมผูที่ถูกภาคโทษ และรับรายงานตัวปละ 1 ครั้ง ถาภายในระยะเวลา 5 ป ผูที่ถูกภาคโทษไม
กระทําผิด โทษที่ภาคไวก็จะตกไป แตถาผูที่ถูกภาคโทษไปกระทําผิดซ้ํา โทษที่ภาคไวก็จะนํามาบวกกับโทษที่
ไปกระทําความผิดใหม
3. สถิติอาชญากรรมในสปป.ลาว ในป 2017
สําหรับข อมูลดานสถิติอาชญากรรม คณะผูแทนไมสามารถใหขอมูลไดเนื่องจากไมได รับขอมูลจาก
หนวยงานตํารวจ และการฝกอบรมในครั้งนี้ก็มิไดมีผูแทนจากหนวยงานตํารวจเขารวมดวย
4. หนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในปจจุบัน
ประกอบดวย กระทรวงรักษาความมั่นคงสาธารณะ องคกรอัยการ ศาลประชาชน กระทรวงยุติธรรม
และเจาหนาที่ในระดับหมูบาน
5. แผนการดําเนินงานภายหลังการฝกอบรม
คณะผูแทนจากสปป.ลาว จะรายงานหน วยงานเพื่อขอความเห็นและคําแนะนํ าในการแก ไขฟ นฟู
ผู ก ระทํ า ผิ ด และจั ด การประชุ ม /สั ม มนาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรีย นรูกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ งในการจั ด ตั้ ง
กระบวนการแกไขฟ น ฟู ผูก ระทํ าผิด อยา งเป น ระบบ นอกจากนี้ คณะผูแ ทนจะประสานความรวมมื อกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนโดยละเอียดและแบงอํานาจหนาที่ในการแกไขฟ นฟูผูกระทําผิดเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
40

ความกาวหนาภายหลังการฝกอบรมปที่หนึ่ง : สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
1. มาตรการแบบไมควบคุมตัว
มาตรา 53 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดกําหนดลักษณะการลงโทษ ประกอบดวย โทษประหาร
ชีวิต โทษจําคุก และโทษปรับ อยางไรก็ตาม ในวิธีพิจารณาความอาญาก็มีมาตรการแบบไมควบคุมตัวปรากฏ
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติรรม ตัวอยางเชน
1.1 การปลอยตัวกอนมีการไตสวน ที่ใหอํานาจพนักงานสืบสวนปลอยตัวผูตองหาในระหวางการ
สืบสวน หากไมสามารถหาพยานหลักฐานที่สามารถพิสูจนไดวาผูตองหารายนั้นกระทําผิดจริง
1.2 การประกันตัว ปกติแลวบุคคลโดยทั่วไปมักไดรับการประกัน ตัวในขั้นตอนกอนการพิจารณาคดี
โดยผูกระทําผิดครั้งแรกอาจมีคุณสมบัติที่ไดเขาสูกระบวนการคุมประพฤติ ขึ้นอยูกับ พฤติการณแหงคดีและ
ลั ก ษณะ บุ ค ลิ ก ภาพและอุ ป นิ สั ย ของผู ก ระทํ า ผิด เอง เงื่อ นไขในการประกัน ตั ว อาจรวมถึ ง การมี บุ ค คล
รับประกันวาผูตองหารายนั้นๆ จะสามารถปฏิบัตติ ิตามเงื่อนไขได เชน สมาชิกในครอบครอบครัวหรือผูอาวุโส
ในหมูบาน เปนตน
1.3 การปลอยตัวพรอมตักเตือน ผูกระทําผิดครั้งแรกอาจไดรับการปลอยตัวพรอมวากลาวตักเตือน
ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขบางประการที่ตองปฏิบัติตาม
1.4 การรอการลงโทษ ภายหลังศาลพิพากษาแลว ประธานาธิบดีแหงสหภาพเมียนมาอาจสั่งใหรอ
การลงโทษไวกอน (ทั้งหมดหรือบางสวน)
1.5 การบั งคับ บํ า บั ด ผู ติ ด ยาเสพติ ด ป จ จุ บั น กฎหมายวา ด วยยาเสพติ ดและสารที่ ส งผลต อ จิ ต
ประสาท (The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law) กําลังถูกทบทวนใหไมมีการลงโทษ
ผูติดยาเสพติด คงเหลือไวแตการรักษาดวยยาและบําบัดฟนฟู ซึ่งนับวาเปนอีกกาวที่นําไปสูความสําเร็จของ
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนในประเทศเมียนมา
การปฏิ บั ติ ดั งที่ ก ล า วมาในขา งต น แสดงให เห็ น ว าประเทศเมี ย นมาได มี การนํ ามาตรการแบบไม
ควบคุมตัวมาใชแลว แมวาจะยังไมมีระบบคุมประพฤติกับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ
2. การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนสําหรับผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน
เด็ก และเยาวชนที่ก ระทํ าผิดในเมี ย นมาไดรับ การปฏิบัติตามอนุ สั ญ ญาว าด วยสิ ท ธิเด็ก และแยก
กระบวนการยุ ติธรรมเด็กออกจากของผูใหญ มาตรการพิเศษปรากฏตั้ งแตกระบวนการกอนมี การไต สวน
ระหวางการไตสวน และในขั้นการพิจารณาคดี โดยปกติแลวเด็กและเยาวชนจะไมตองโทษจําคุก พนักงานคุม
ประพฤติจะเปนผูควบคุมและสอดสองเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยการทํางานรวมกันกับผูปกครองหรือพอ
แมของเด็ก และเสนอรายงานการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขใหศาลทราบ
ตามกฎหมายเด็ก (Child Law) ศาลแหงเมือง (Township Court) เปนผูมีอํานาจในการตัดสิน คดี
เด็กและเยาวชน ศาลมักจะรองขอใหกรมสังคมสงเคราะหสงรายงานการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อ
ใชประกอบการตัดสินคดี
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กรมสั ง คมสงเคราะห ได ก อ ตั้ ง ศูน ย ฝ ก และอบรมเด็ ก และเยาวชน จํ า นวน 10 แห ง ทั่ วประเทศ
ปจจุบันมีเด็กและเยาวชน จํานวน 1,594 คน สวนใหญกระทําความผิดฐานลักทรัพย ความผิดอื่นๆ ไดแก ฆา
ขมขืน และคดีเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ ยังมีศูนยพัฒนาเยาวชน จํานวน 244 แหง เพื่อใหความชวยเหลือ
ดาน อาหาร คาใชจาย เสื้อผา ตลอดจนคาใชจายรายเดือน อาจกลาวไดวา การแกไขฟ นฟูผูกระทําผิดโดย
อาศัยชุมชนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกวาสําหรับเด็กและเยาวชน
3. ขอทาทายของประเทศเมียนมา
กรมสังคมสงเคราะห ไดรับอัตรากําลังของพนักงานคุมประพฤติเพียงบางภูมิภาค ไมครอบคลุมทั้ ง
ประเทศ การดําเนินโปรแกรมแกไขฟนฟูในศูนยฝกฯ ไมสามารถทําไดเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ปญหา
การขาดแคลนงบประมาณเปนปญหาใหญที่สุดของนําการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมาใช ดังนั้น สถาบัน
ของรัฐไมดําเนินการไดเพียงหนวยเดียว แตตองระบุใหชัดเจนในนโยบายและการประสานความรวมมือจาก
ภาคสวนตางๆ และตองรายงานใหรัฐสภาทราบถึงความจําเปนของการใชการแกไขผูกระทําผิดในชุมชน
เพื่อที่จะใหเกิดงานคุมประพฤติในผูใหญ สิ่งแรกที่ตองทํา คือ การออกกฎหมายมารองรับ ซึ่งรัฐสภา
เปนหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ ตอมาคือ การจัดตั้งกรมคุมประพฤติและเจาหนาที่ปฏิบัติงานเกิดขึ้น ซึ่งเปน
ความรับผิดชอบของประธานาธิบดี นี่คือกระบวนการขั้นตนในการใชการคุมประพฤติสําหรับผูใหญ
ขอทา ทายที่ยากที่สุด คือ การสรางการรับรูและความเขาใจใหกับ ผูคนในสังคมในเรื่องของงานคุม
ประพฤติ ผูคนโดยทั่วไปมักหวาดกลัวตอการปลอยผูกระทําผิดคืนสูสังคมโดยปราศจากการลงโทษ ดังนั้นการ
สรางความตระหนักรูของคนในสังคมควรเปนการประสานความรวมมือกับหนวยงานอิสระไมแสวงหาผลกําไร
(NGOs) เพื่อใหมาตรการเหลานี้เกิดขึ้นไดจริง
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ความกาวหนาภายหลังการฝกอบรมปท่หี นึ่ง : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. กฎหมายที่เกี่ยวของ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ประกอบดวย ประมวลกฎหมายอาญา
2015 (แกไขเพิ่มเติม 2017) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2015 และกฎหมายดานการบังคับ
โทษทางอาญา 2010
1.1 ระบบของหนวยงานบังคับโทษทางอาญาในเวียดนาม
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการบังคับโทษทางอาญามีอยู 3 ประเภท คือ หนวยงานบริหารจัดการ
หนวยงานบังคับโทษ และหนวยงานที่ไดรบั มอบหมายใหดําเนินการบางอยางเกีย่ วกับการบังคับโทษ
1.2 โทษทางอาญา ประกอบดวย
- โทษหลัก ไดแก เตือน ปรับ การทํางานบริการสังคม ไลออก จําคุก จําคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต
- โทษเสริม ไดแก หามดํารงตําแหนงหรือทํางานบางประเภท กําหนดเวลาหามออกนอกที่พัก
ควบคุมและสอดสอง จํากัดสิทธิพลเมือ งบางประการ ริบ ทรัพ ย ปรับ ในกรณีที่ไมมีโทษทาง
ปกครอง ไลออกในกรณีท่มี ีโทษทางปกครอง
ภายใตกฎหมายดานการบังคับ โทษทางอาญา 2010 หนึ่งในแปดหลักการพื้นฐานในการบังคับโทษ
ทางอาญา คือ การมีสวนรวมขององคกร หนวยงาน ประชาชน และครอบครัว ในการสงเสริมและสนับสนุน
การศึก ษาและการแกไขฟ น ฟู ผูไดรับ โทษ จากหลัก การดังกลาว ทํ า ให เห็ น ไดวา ประเทศเวี ยดนามเคารพ
บทบาทของชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ซึ่งชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมใน
การแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ในโทษต า ๆ ได แ ก โทษให ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม จํ า คุ ก จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต
กําหนดเวลาหามออกนอกที่พัก ควบคุมและสอดสอง จํากัดสิทธิพลเมืองบางประการ ในกรณีที่ผูกระทําผิดรับ
โทษจําคุกอยูในเรือนจํา ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวมไดดังนี้
1. กระตุนใหผูกระทําผิดเรียนรู ทํางาน และแกไขพฤติกรรมของตน
2. สนับสนุนกิจกรรมฝกอบรมดานการศึกษา การประกอบอาชีพ
3. จัดกิจกรรมการประกวดรองเพลง หรือการแขงขันกีฬาตางๆ
4. สนับสนุนการแกไขฟนฟูทางดานเอกสาร
5. จัดการประชุมใหญประจําปสําหรับครอบครัวของผูกระทําผิด
6. รับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในชุมชน
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นอกจากนี้ ในกรณี ที่ นั ก โทษได รับ การปลอ ยตั ว ก อ นกํ า หนดอย า งมี เงื่อ นไข ครอบครัว องค ก ร
คณะกรรมการคอมมูนก็เขามามีสวนสําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวย

ภาพการพบปะระหวางคณะกรรมการคอมมูน ครอบครัวผูกระทําผิด และผูกระทําผิดภายหลังจากไดรับการปลอยตัว
2. ความกาวหนาภายหลังการฝกอบรมปที่ 1 และการสัมมนาติดตามผลในประเทศญี่ปุน
คณะผูแทนไดรายงานผูบังคับบัญชา ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับการจัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร ดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการปลอยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขในทุกจังหวัด โดยกฎหมายเกี่ยวกัการปลอยตัวแบบมี
เงื่อนไขเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2018 ที่ผานมา
3. ความทาทายและประเภทของความชวยเหลือ
ความทาทายอาจแบงออกไดเปน 3 ดาน คือ
1. ความทาทายดานชุมชน ไดแก การสรางความเขาใจใหแกสาธารณชน
2. ความทาทายจากภาครัฐ ไดแก การขาดเจาพนักงานผูมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ เทคโนโลยีท่ยี ัง
ไมทันสมัย ขาดเครือขายอาสาสมัคร และขาดแคลนงบประมาณ
3. ความทาทายจากผูตองโทษ ไดแก ความยืดหยุน และพฤติกรรมของผูตองโทษ
สําหรับความชวยเหลือที่ตองการ คณะผูแทนจากเวียดนามตองการแลกเปลี่ยนความรูกับเจาหนาที่ใน
ประเทศตางๆ รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้
การสนับสนุนดานงบประมาณในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนก็เปนประเด็นที่มีความจําเปนเชนกัน
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IV. บทเรียนจากการศึกษาดูงาน
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การศึกษาดูงานสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
การศึกษาดูงาน ณ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ระหวางวันที่ 11 – 12 มกราคม
2561 ของผูเขารับการอบรมประเทศกัมพูชาและอาจารยจากสถาบัน UNAFEI มีรายละเอียดดังนี้
นางธารินี แสงสวาง ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 แนะนําสํานักงานฯ
และบรรยายเกี่ยวกับภารกิจในความรับผิดชอบ สถิติคดี กระบวนการคุมประพฤติ ประกอบดวย การสืบเสาะ
และพินิจ/การสืบเสาะขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันตองโทษจําคุก การควบคุม
และสอดสอง การทํางานบริการสังคม การแกไขฟนฟู การสงเคราะหผูกระทําผิด สถานที่เพื่อใหการสงเคราะห
(บานกึ่ งวิถี) และงานดานยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้ง
การนําชุมชนเขามามีสวนรวม อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขายยุติธรรมชุมชน การทํางานเชิงบูรณาการกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อปองกันสังคมจากการกระทําผิดซ้ํา

คณะศึกษาดูงานเขาสังเกตการณขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ประกอบดวย
1. การสืบ เสาะข อเท็ จจริงเพื่ อการพิ จารณาพัก การลงโทษ/ลดวั น ตอ งโทษจํ าคุ ก การออกไป
สืบเสาะที่ภูมิลําเนา เพื่อตรวจสอบความถูกตองของที่อยูอาศัย และรวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
ไดแก สภาพบาน ฐานะความเปนอยู บุคคลในครอบครัว และชุมชน การสอบปากคําผูอุปการะและเพื่อนบาน
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเปนผูอุปการะ ทัศนคติ และการยอมรับ ซึ่งอาจมีอิทธิพลหรือเปนมูลเหตุจูงใจใน
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือการกระทําผิดซ้ํา
2. การควบคุมและสอดสอง การปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การสอบปากคํา
เบื้องตน การกําหนดวันนัดรายงานตัวและกิจกรรมแกไขฟนฟู
3. การแกไขฟนฟู กิจกรรมกลุมอบรมความรูเรื่องโทษภัยแอลกอฮอลและกระตุน จิตสํานึกใน
การขับ ขี่ที่ ปลอดภั ยสํ าหรับ ผูก ระทําผิดคดีเมา/เสพขั บที่ป ระเมิ นแล ววามี ความเสี่ ยงต่ํ า-ปานกลาง เพื่อให
ตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มแลวขับ และทราบกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมแสดงความคิดเห็นถึงวิธีการ
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ปองกันไมใหกระทําผิดซ้ํา และกิจกรรมดูงานที่โรงพยาบาลศิริราชในหองกูชีพ หองผูปวยวิกฤติ หองผูปวยหนัก
จากอุ บั ติเหตุ สํา หรับ ผู กระทํ าผิด คดีเมา/เสพขั บ และคดีขับ รถประมาทที่ป ระเมิ น แล ววามี ค วามเสี่ ย งสู ง
เพื่อใหเกิดจิตสํานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวางแผนชีวิตไมใหกระทําผิดซ้ําอีก

4. การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ไดแก การจัดกิจกรรมการทํางาน
บริการสังคมของศู นยยุติธรรมชุมชนเขตตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม และบา นกึ่งวิถี (วัดมณฑป) ของ
สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
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การศึกษาดูงานสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2
ผูเขารับการอบรมฯ จากประเทศเมียนมาและประเทศลาวไดไปศึกษาดูงาน ณ สํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร 2 โดย นายชัยวัฒน รางเล็ก ผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดบรรยายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานคุม
ประพฤติในสํานักงานฯ ดังนี้

สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เปนสํานักงานขนาดใหญพิเศษ มีเนื้อที่ในความรับผิดชอบ
ครอบคลุม เขตหวยขวาง เขตดินแดง เขตวังทองหลาง เขตสะพานสูง เขตบึงกุม เขตบางกะป และเขตคันนายาว
แบงงานตามภารกิจออกเปน 3 กลุมหลัก คือ กลุมคุมประพฤติพื้นที่ (งานสอดสองและฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด) กลุมกิจกรรมชุมชนและแผนงาน และกลุมแสวงหาขอเท็จจริงและติดตามเฉพาะกิจ โดยดําเนินการ
ภายใตนโยบายที่เปนเอกลักษณ ของสํานักงานคุมประพฤติซ่ึงแตกตางจากสํา นักงานอื่นๆ คือ “งานไดผล
คนเปนสุข” (Achievement in tasks & Happiness in work)
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ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพนักงานคุมประพฤติและเจาหนาที่จะตองทํางานอยางมืออาชีพโดย
ตางฝายตางสนับสนุนการทํางานรวมกัน ภายใตการรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานภาคีและอาสาสมัคร
คุมประพฤติ โดยทุกคนตองศรัทธาในอาชีพ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญของงานคุมประพฤติ ปฏิบัติงาน
ดวยความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และรับใชประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกัน
สําหรับปญหาคดีเมาแลวขับซึ่งเปนปญหาเรื้อรังที่เปนกลุมลูกคาหลักในความดูแลของสํานักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อแกปญหา มีรายละเอียดดังนี้
1. การเสริมความรูและปรับความเขาใจในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตามเงื่อนไข
2. การปลูกจิตสํานึกดวยการใหเรียนรูความรูสึกจากเหยื่อ
3. เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการใชรถใชถนน
4. สรางภูมิคุมกันตอพฤติกรรมการเมาแลวขับ
ในชวงบายของวัน เดี ยวกัน คณะผูเข ารับการ
อบรมไดเดินทางไปยังศูนย ยุติธรรมชุมชนเขต
วัง ทองหลางและศู น ย ป ระสานงานเครือข าย
อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อสังเกตการณการ
ทํา งานรวมกั น ระหวา งพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
และอาสาสมัครคุม ประพฤติ โดยความพิ เศษ
ของศูนยยุติธรรมชุมชนแหงนี้ คือ นอกจากจะ
เป น ที่ ตั้ ง ของศู น ย ป ระสานงานเครื อ ข า ย
อาสาสมัครคุม ประพฤติแลว ยังเป นที่ทํ าการ
ของศูน ย การศึกษานอกโรงเรีย น (กศน.) อี ก
ดวย อันเปนการงายตอการประสานงานระหวาง
สํานักงานคุมประพฤติและ กศน. ในการถา ยโอนผูถูกคุมความประพฤติเขา สูระบบการศึกษานอกโรงเรี ยน
เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีความรู การศึกษา เพื่อพรอมเริ่มตนใหมในชีวิตเมื่อผานพ นการคุม ประพฤติ อยางไรก็
ตาม ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานดานคุมประพฤติในเขตพื้นที่วังทองหลางไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในพื้ นที่มากนัก เนื่องจากชุมชนยังขาดความรูค วามเข าใจในระบบงานคุ มประพฤติ และเชื่ อว า
ผูกระทําผิดควรไดรับโทษจําคุกเปนอยางนอย ตอมาไดมีการเผยแพรความรูและเสริมสรางทัศนคติดานบวก
จากพนักงานคุมประพฤติ โดยลงพื้นที่ชี้แจงผูคนในชุมชนถึงความจําเปนและประโยชนที่ตามมาหากผูกระทํา
ผิดเหลานั้นไดรับการแกไขและฟนฟูดวยวิธีการทางเลือก เชน การคุมประพฤติ จะสงผลดีตอตัวผูกระทําผิด
และชุมชนมากนอยเพียงใด ทัศนคติของผูคนในชุมชนจึงเปลี่ยนไปและแปรเปลี่ยนเปนพลังดานบวก เขามีสวน
รวมในงานคุมประพฤติผานชองทาง “อาสาสมัครคุมประพฤติ”
กิจกรรมแกไขฟนฟู
ผูเขารับการฝกอบรมไดสังเกตการณกิจกรรมแกไขฟนฟู 2 กิจกรรม คือ การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด และการรับรายงานตัวและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดีขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาสุรา
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การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ผูเขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ผูเขารับการฟนฟูฯ และบุคคลใกลชิด อาทิ บิดามารดา พี่นอง หรือ
ญาติ จํานวน 20 คู โดยผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดใหโอวาทและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดตยาเสพติด กิจกรรมตางๆ ที่จะมีการจัดตอไป จากนั้นไดจัดที่นั่งใหแตละคูหันหน าเขาหากัน ใหแตละ
ฝายไดพู ดความในใจแกกัน และรวมกัน วางแผนเกี่ ยวกับ การแกไขฟ น ฟูที่จะเกิด ขึ้น ตอไป หลังจากสิ้ น สุด
กิจกรรมผูเขารับการฟนฟูฯ ไดกลาวคํามั่นที่จะปฏิบัติตามแผนการแกไขฟนฟูและไดแสดงความรักแกบุคคล
ใกลชิดโดยการกอดและสัมผัส
การรับรายงานตัวและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในคดีขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาสุรา
ผูเขารวมกิจกรรม คือ ผูถูกคุมความประพฤติในคดีดังกลาวประมาณ 50 คน ผูอํานวยการสํานักงานฯ
ได ป ฐมนิ เทศบรรยายเกี่ย วกับ ขั้น ตอน เงื่อ นไขและกิจกรรมตางๆ ที่จะเกิ ดขึ้น ในระหวา งการคุ มประพฤติ
หลังจากนั้นจึงแยกยายใหผูถูคุมควารมประพฤติพบกับพนักงานคุมประพฤติตอไป

การถอดบทเรียนจากการสังเกตการณกิจกรรมแกไขฟนฟู
หลังจากสิ้น สุดทั้ งสองกิ จกรรม ผูเขารับการฝกอบรมไดรวมกัน ถอดบทเรียนจากการสังเกตการณ
กิจกรรม โดยสามารถสรุปความแตกตางของสองกิจกรรมได ดังนี้
1. การวางตัวของผูบรรยาย ในการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูบรรยายจะเปนกัน เอง เพื่ อ
สรางสัมพันธภาพที่ดีและบรรยากาศที่เอื้อใหผูเขารับการฟนฟูฯ และบุคคลใกลชิดสามารถพูดคุยกัน เจาหนาที่
สํานัก งานฯ จะเป นผูประสานสัมพันธใหผูเขารับการฟ นฟู ฯ และบุ คคลใกลชิด เป ดใจและร วมกัน วางแผน
เพื่ อให การฟ นฟู ฯ บรรลุผ ลสําเร็จ ในขณะที่กิจ กรรมเมาแลวขับ ผูบ รรยายจะใชน้ํ า เสียงที่ เข มแข็ งในการ
บรรยายเกี่ ยวกับ สภาพความผิดและผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้นแก สังคมรอบขางจากการเมาแลวขั บ รวมถึง
ผลลัพธจะเกิดขึ้นหากมีการกระทําผิดซ้ําระหวางการคุมความประพฤติ
2. ลักษณะของผูเขารว มกิจกรรม ในการฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ผูเขารวมสวนใหญ เป น
เยาวชนและวัยรุนที่มาพรอมผูปกครองที่มาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต่ํากวาหากเปรียบเทียบ
กับกลุมผูกระทําผิดในคดีเมาแลวขับ ที่มีลักษณะเปนบุคคลวัยทํางานที่อาจมีหนาที่ความรับผิดชอบและงาน
ประจําที่ม่นั คง
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ผูอํานวยการสํานักงานและเจาหนาที่ไดบรรยายสรุปการถอดบทเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจกรรมแกไขฟนฟูผูกระทําผิดแตละคดีตองมีการประเมินความเสี่ยงความตองการ
โดยคํานึงถึงลักษณะสภาพความผิด โอกาสในการกระทําผิดซ้ํา ปจจัยแวดลอม ซึ่งผูท่เี สพยาเสพติดสวนใหญ
มักจะมีปญหาครอบครัว ปญหาดานการศึกษา และสถานะทางสังคม ทําใหแตกตางจากผูกระทําผิดในดีเมา
แลวขับที่เกิดจากการขาดจิตสํานึก ทัศนคติที่ไมเกรงกลัวตอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาจเปนผูที่ขาด
การยับยั้งชั่งใจ
2. แผนกิจกรรมของผูถูกคุมความประพฤติคดีเมาแลวขับจะประกอบดวย 1) การอบรมกฎจราจร
เพื่อเพิ่มวินัยในการขับขี่ 2) การกระตุนใหเกิดจิตสํานึกโดยทํากิจกรรมรวมกับเหยื่อในคดีเมาแลวขับ 3) การ
เสริมสรางคุณธรรมในการใชรถใชถนนและสรางภูมิคุมกันในการกระทําผิดซ้ําดวยกิจกรรมบริการสังคม เชน
การเปนอาสาจราจรโบกรถใหนักเรียนขามถนน ในขณะที่แผนของผูติดยาเสพติดสิ่งสําคัญ คือ ความรวมมือ
ของบุคคลผูใกลชิดที่จะคอยดูแลผูติดยาเสพติด ความสําคัญในวันปฐมนิเทศ คือ การทําใหทั้งสองฝายยอมรับ
และเขาใจ ความสําคัญของการปฏิบัติตามแผนที่วางไว เขาใจถึงบทบาทของพนักงานคุมประพฤติ และผลที่
อาจจะเกิดขึ้นหากสามารถพนการฟนฟูสมรรถภาพดวยดี
3. ความสําคัญของการใชภาคีเครือขายในการชวยเหลือติดดตามสอดสองผูกระทําผิด ซึ่งเปนบทบาท
ที่สํานักงานคุมประพฤติจะตองใชทรัพยากรชุมชนที่มีเพื่อชวยเหลือทั้งพนักงานคุมประพฤติและตัวผูถูกคุม
ความประพฤติเอง
จากการสั งเกตการณ กิจ กรรมของสํา นัก งานนในครั้งนี้ ผูเข าฝ ก อบรมได ตระหนั ก ถึงภารกิ จ และ
บทบาทที่สําคัญของสํานักงานคุมประพฤติในการติดตามสอดสองและแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติและผู
ติดยาเสพติด ผูเขารับการฝกอบรมกลาววา สามารถนําแนวคิดดังกลาวไปปรับใชเมื่อตองออกแบบระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิดแบบไมควบคุมตัวในประเทศของตนเอง
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การศึกษาดูงานสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี
คณะผู แ ทนจากสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม จํานวน 5 ราย ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี โดยนายธีรนิตย
ลิมปรังษี ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ปทุมธานี (ปจจุบันดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกรม
คุมประพฤติ) ไดบรรยายถึงภาพรวมของสํานักงานฯ
ซึ่งตั้ งอยูบ ริเวณเดีย วกับ ศาลจังหวัด ปทุมธานี และ
ศาลากลางจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป น สํ า นั ก งานคุ ม
ประพฤติ ข นาดกลาง มี เจ า หน า ที่ ทั้ ง สิ้ น 24 ราย
แบ งเป น พนั ก งานคุ มประพฤติ 13 ราย และฝ าย
บริ ห าร 11 ราย สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด
ปทุ ม ธานี ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามคํ า สั่ ง ศาลจั ง หวั ด
ปทุ มธานี และดู แลผู ถูก คุ ม ความประพฤติในเขต
อําเภอเมืองปทุมธานี อําเภอสามโคก และอําเภอ
ลาดหลุมแกว โครงสรางสํานักงานฯ แบงออกเปน 4 กลุมหลัก คือ กลุมแสวงหาขอเท็จจริง กลุมสอดสองและ
ฟน ฟูฯ กลุม กิจกรรมชุม ชนฯ และฝายบริหารงานทั่วไป ผูอํา นวยการสํา นักงานฯ พรอ มทั้งหั วหน ากลุมได
อธิบายถึงภารกิจและบทบาทหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานตามกลุมตางๆ รวมทั้งสถิติและผล
การดํา เนิน งานในปที่ผานมา นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นถึงความทา ทายในการปฏิบัติงาน เชน การขาดแคลน
ยานพาหนะในการลงพื้ น ที่ การสง รายงานการสืบ เสาะและพิ นิจไมทัน กํ าหนดเนื่ อ งจากยั งได รับ ขอ มู ลไม
เพียงพอ และพนักงานคุมประพฤติยังขาดทักษะความชํานาญในการทําคดี เปนตน หลังจากนั้น ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดสังเกตการรับคดี การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การสัมภาษณพยาน รวมทั้งการนําระบบ
เทคโนโลยีเขามาชวยในงานคุมประพฤติ
ในชวงบา ย เจาหนาที่ ได นํ าผูเขารับ การ
อบรมลงพื้นที่บริเวณใกลเคียงเพื่อสังเกต
การปฏิบัติงานดานการสืบเสาะและพินิจ
ผู ไ ด รั บ การพั ก การลงโทษและลดวั น
ตองโทษ ผูเขารับการอบรมไดเห็นวิธีการ
สื บ เสาะและพิ นิ จ ผู อุ ป การะและเพื่ อ น
บานของนั กโทษเด็ดขาดกอนที่จะเสนอ
รายงานการสืบเสาะและพินิจ
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วันที่สองของการศึกษาดูงาน กิจกรรมเริ่มตนที่
ศู น ย ป ระสานงานอาสาสมั ค รคุ มประพฤติ ซึ่ ง
ตั้งอยูในวัดจันทนกะพอ พนักงานคุมประพฤติได
จั ด กิ จ กรรมฝ ก อาชี พ และการทํ า งานบริ ก าร
สังคม มีผูถูกคุมความประพฤติเขารวมประมาณ
30 ราย ผู เขา รับ การฝกอบรมไดรวมกิ จกรรม
ฝกอาชีพ โดยการทํางานฝมื อ คือ 1) งานฝมือ
แบบเดคูพาจ (Decoupage) โดยจะไดผลิตภัณฑ
ประเภทกระเป า พวงกุญ แจ พัด และ 2) การ
ทําสรอยขอมือจากเชือกและลูกปด
หลังจากนั้นไดเดินทางไปเยี่ยมชมศูนยยุติธรรมชุมชน ซึ่งตั้งอยูในองคการบริหารสวนตําบลกระแชง
โดยไดรับเกียรติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลกระแชงมาบรรยายเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
บทบาทของศูนยยุติธรรมชุมชนและความสัมพันธกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ในการรวมกัน
แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนและการสงเสริมความเขมแข็งของคนในชุมชน
ผูเขารับการฝกอบรมไดกลับมายังสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีเพื่ อสังเกตการปฐมนิเทศ
แบบกลุ ม สํา หรับ ผูถูก คุม ความประพฤติที่มี ความเสี่ย งต่ํา ถึงปานกลาง พนั ก งานคุมประพฤติไดอธิ บ ายถึง
ความหมายของการคุมประพฤติ เงื่อนไขการคุมความประพฤติ ขอพึงปฏิบัติและขอหามระหวางการคุมความ
ประพฤติ สถานที่ทํางานบริการสังคม และกิจกรรมแกไขฟนฟูที่จัดขึ้นตามวันและเวลาตางๆ เพื่ อใหผูถูกคุม
ความประพฤติเขาใจถึงสถานะของตนเอง และใหความรวมมือในการควบคุมและสอดสองมากยิ่งขึ้ นเพื่อให
การคุมความประพฤติดําเนินไปอยางราบรื่น
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การศึกษาดูงานสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
ในระหวางวันที่ 15 – 17 มกราคม 2561 คณะผูเขารับการอบรมโครงการ TCTP ได ลงพื้ นที่ศึกษา
ดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาระบบงานคุมประพฤติในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะดานการสืบเสาะและพินิจ
ผูไดรับการพั กการลงโทษ การสงเคราะหผูถูกคุมความประพฤติ และการปฏิบัติตอผูถูกคุ มความประพฤติ
ชาวตางชาติ
โดยในวั นแรกคณะผูเขารับการอบรมไดถูกแบงออกเปน 4 กลุ ม เพื่อ สังเกตการสื บ เสาะและพิ นิ จ
ผูอุปการะของนักโทษที่อาจไดรับการพักการลงโทษ และการสงเคราะหผูถูกคุมความประพฤติและผูไดรับการ
พัก การลงโทษ ซึ่งเปนภารกิจที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาภารกิจอื่นๆ ของงานคุม ประพฤติ เพื่อใหพ วกเขา
สามารถสรางเนื้อสรางตัว ประกอบสัมมาอาชีพได เพื่อเพิ่มโอกาสใหสามารถกลับคืนสูสังคมไดอยางยั่งยืน ไม
หวนคืนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก

สําหรับวันที่ 2 ของการศึกษาดูงาน คณะผูเขารับการอบรมไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก นายปรัชญา
ชัยวรานุรักษ ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งไดบรรยายสรุปภาพรวมงานคุมประพฤติที่
ของสํานักงานฯ จังหวัดภูเก็ต และความทาทายที่พบ คือ ภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทําให
มีประชากรตางถิ่นมาประกอบอาชีพและพักอาศัยในรูปแบบประชากรแฝงเปนจํานวนมาก เมื่อบุคคลเหลานี้
ถูกจั บกุมดําเนิ นคดีและศาลสั่งคุมประพฤติ ทําให คอนขางยากในการติดตามตัวผูถูกคุมความประพฤติ ซึ่ง
วิธีการหนึ่งที่นํามาใช คือ สําหรับผูกระทําผิดชาวตางชาติโดยเฉพาะที่เปนนักทองเที่ยวนั้น ทางศาลฯ พยายาม
ผลักดันใหกลับคืนสูประเทศตนทางโดยเร็วที่สุด พยายามไมนํามาตรการแบบไมควบคุมตัวเชนงานคุมประพฤติ
มาใชกับผูกระทําผิดตางชาติ เพื่อเปนการแกปญหาไปพลางกอน
อี ก ป ญ หาหนึ่ ง คื อ จํ า นวนบุ ค ลากรไม เพี ย งพอเมื่ อ เที ย บกั บ จํ านวนผู ถู ก คุม ความประพฤติ ซึ่ ง
สํานักงานฯ แกไขโดยการดึงภาคประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวม โดยพนักงานคุมประพฤติจะออกไป
เยี่ยมเยียนอาสาสมัครคุมประพฤติหรือผูนําชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัครคุม
ประพฤติ/ผูนําชุมชนใหมากขึ้น เพื่อใหบุคคลเหลานี้ใหความรวมมือชวยเหลือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
มากยิ่งขึ้น
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ในวันเดียวกัน คณะผูเขารับ การอบรมฯ ไดไปดูงาน ณ ศูนยประสานงานอาสาสมัค รคุม ประพฤติ
อําเภอกระทู ซึ่งไดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวและโปรแกรมแกไขฟนฟูแบบกลุมสําหรับผูกระทําผิดคดีเมาแลว
ขับซึ่งดําเนินการโดยอาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังไดพบกับภาคีเครือขายที่ของงานคุมประพฤติ คือ
“To be No.1” ซึ่งมีกลุมเปาหมายรวมกัน คือ ผูกระทําผิดเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของกับคดียาเสพติด

วั น สุ ด ท า ยของการศึ ก ษาดู ง านในจั ง หวั ด ภู เก็ ต ผู เข า รั บ การอบรมฯ ได รั บ ฟ ง การบรรยายงาน
คุมประพฤติข องสาธารณรัฐสิ งคโปร สาธารณรัฐฟ ลิป ป น ส และประเทศญี่ ปุ น โดย Dr. Manuel G. Co,
Administrator of Parole and Probation Administration สาธารณ รั ฐ ฟ ลิ ป ป น ส Ms. Wong Liling,
Manager of Probation and Community Rehabilitation Service สาธารณรัฐสิงคโปร และ Professor
Minoura Satoshi จากสถาบั น UNAFEI ประเทศญี่ ปุ น ซึ่ ง ทํ า ให ผู เข า รับ การอบรมได เป ด มุ ม มองการ
ดําเนินงานคุมประพฤติในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไทย ไดเห็นแงมุมที่เหมือนและแตกตางกันทั้ง
ในบทบาทหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติ โปรแกรมแกไขฟนฟู กฎหมาย และการนําชุมชนเขามามีสวนรวม
หลังจบการบรรยายผูเขารับการอบรมฯ ไดแลกเปลี่ยนถึงความเปนไปไดและรูปแบบมาตรการแบบไมควบคุม
ตัวที่เหมาะสมของแตละประเทศ
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V. การจัดทําแผนยุทธศาสตร
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เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร
Strategic Planning

รองศาสตราจารยศักดิ์ชัย เลิศพาณิชยพันธุ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ความรูเบื้องตนดานอาชญาวิทยา
กอนที่เราจะเริ่มวางแผนวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดนั้น เราจะตองทําความเขาใจกอนวาการลงโทษ
คืออะไร ทําไมตองลงโทษ ควรลงโทษใคร ควรลงโทษแคไหน และควรลงโทษเมื่อไหร
ในอดีตเคยมีความเชื่อที่วาคนทําผิดเพราะถูกครอบงําจากมารราย อยางไรก็ตาม ความเชื่อนี้ไดตกไป
และความเชื่อที่วาผูคนทําผิดเพราะปจจัยแวดลอมไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง เชน ปจจัยดานการเงิน
ปจจัยดานสังคม ปจจัยดานสุขภาพ ปจจัยดานการศึกษา เปนตน ดวยปจจัยแวดลอมตางๆ อาจทําใหบางคน
ไมสามารถปรับตัวเขากับมาตรฐานของสังคมไดดี
แมวาคนที่กระทําความผิดสามารถไดรับการขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได แตถา
บุคคลนั้นเปนอาชญากรมืออาชีพ หรือทําความผิดจนเปนนิสัย เราอาจจะตองคิดทบทวนความเชื่อดังกลาว
อีกครั้ง หากเปรียบเทียบกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา อาจเปรียบเทียบบุคคลไดกับบัว 4 เหลา หากเปนบัว
เหนือน้ํา คนนั้นก็จะสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดีได แตหากเปนบัวใตตม คนนั้นก็ไมสามารถแยกแยะสิ่งที่ดี
และไมดีไดเลย ดังนั้นเราจึงตองมีการจําแนกผูกระทําผิดออกเปนประเภทตางๆ เชน การจําแนกนักโทษ การ
จําแนกผูถูกคุมความประพฤติ วัตถุประสงคของการจําแนก คือ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
การลงโทษ คือ การวางข อกํา หนดของรัฐต อผูก ระทํ าผิด ซึ่งเปน การสง ผลอัน ไม พึ งปรารถนาตอ
ผูกระทําผิด ในแตละรัฐมีรูปแบบการลงโทษที่แตกตางกันขึ้นอยูกับโครงสรางทางสังคม (social structure)
วัฒ นธรรม (culture) และประเพณี (tradition) วิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดนั้นควรขึ้นอยูกับ ประเภทของ
ผูกระทําผิด ยกตัวอยางเชน ในประเทศญี่ปุน เฉพาะผูกระทําผิดบางประเภทที่มีความรายแรงเทานั้นที่อยูใน
เรือนจํ า ซึ่งมีประมาณ 4.5 หมื่นราย เพราะการจําคุกผูกระทําผิดบางประเภทที่ ไมรายแรงอาจไมกอให เกิด
ประโยชนอัน ใดตอ สังคมและผูกระทําผิดเอง อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยมี ผูตองขังในเรือนจํากว า
3 แสนราย ซึ่งนับวาเปนประเทศที่มีผูตองขังมากที่สุดในโลกเปนอันดับที่ 6 และนี่เปนเหตุผลหนึ่งที่กอใหเกิด
ระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในประเทศไทย
วัตถุป ระสงคข องการลงโทษแบ งออกไดเปน 4 ทฤษฎี ไดแก การแกแ คน ทดแทน (Retribution)
การตัดโอกาสกระทําผิด (Incapacitation) การปองปราม (Deterrence) และการแกไขฟนฟู (Rehabilitation)
ซึ่งเปนทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบัน เจาหนาที่รัฐจะปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยางไรขึ้นอยู
กับความเชื่อในทฤษฎีดังกลาว หากเจาหนาที่รัฐเชื่อในการแกแคนทดแทน เขาก็จะปฏิ บัติตอผูกระทําผิดใน
เชิงบังคับ ขูเข็ญ เพื่อควบคุมผูกระทําผิด แตหากเจาหนาที่รัฐเชื่อวาผูกระทําผิดสามารถเปลี่ยนแปลงตนได
เขาก็จะปฏิบัติตอผูกระทําผิดในเชิงสังคมสงเคราะหเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
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องคประกอบของการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด มี 4 ประการ
1. ผูเขารับบริการ/ผูกระทําผิด เราตองทําความเขาใจประวัติภูมิหลังของผูกระทําผิดใหกระจาง ดวย
เหตุผลนี้ทําใหรายงานการสืบเสาะและพินิจมีความสําคัญ ศาลสามารถใชประโยชนจากรายงานสืบเสาะและ
พินิจเพื่ อพิจารณาวิธีการลงโทษผูกระทํา ผิดอยางเหมาะสม นอกจากนี้เราจะต องทําความเขาใจกลไกการ
ปองกันตัวของผูกระทําผิดดวย เชน การโทษสิ่งแวดลอม โทษเหยื่อ เปนตน
2. ผูแก ไขฟ นฟู /เจ าหนาที่ เราตองเตรียมความพรอมใหแกเจาหนาที่ในเรื่องความรูในการแก ไขฟนฟู
ทัศนคติดานบวกตอผูกระทําผิด รวมทั้งทักษะและความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ไมใชเพียงแตเจาหนาที่รัฐ
เทานั้ น อาสาสมัครที่เขามาชวยเหลือเจาหนาที่ก็ตองมีความพรอมเชนกัน เจาหนาที่/อาสาสมัครมีหลากหลาย
บทบาทในการแกไขฟนฟู ผูกระทําผิด ไดแก การเปนผูสอดสอง ผูสงตอ ผูคุมครองสิ ทธิ ผู ประเมิน ผูเป ดทาง
ผูจัดการขอมูล ผูไกล เกลี่ย ผูใหความรู ผูวางแผนในชุมชน และผูบังคับใชกฎหมาย ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาที่
เจาหนาที่/อาสาสมัครจะตองสรางความสมดุลระหวางการใชรูปแบบควบคุมและรูปแบบสังคมสงเคราะหใหดี
3. สภาพแวดลอม/สถานที่ เราตองคํานึงวาสถานที่ใดมีความเหมาะสมกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
แตละประเภท เชน ชุมชน เรือนจํา สํานักงานคุมประพฤติ สถานีตํารวจ ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติด เปนตน
มีงานวิจัยคนพบวา การขังผูกระทําผิดในเรือนจํานั้นไมเพียงพอตองการเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัย เพื่อใหการชดใช
ความผิดในเรือนจําเกิดประโยชนสูงสุดนั้น รัฐจะตองจัดหาโปรแกรมการแกไขฟนฟูที่เหมาะสมแกผูตองขังดวย
4. วิธี ก ารแก ไขฟ น ฟู /โปรแกรม ตั วอย า งเช น โปรแกรมแก ไขฟ น ฟู รายบุ ค คล การให คํา ปรึ ก ษา
รายบุคคล/กลุม ศิลปะบําบัด ละครบําบัด ดนตรีบําบัด เปนตน อยางไรก็ตาม ตองมีการศึกษาวิจัยกอนวาแต
ละโปรแกรมแกไขฟนฟูเหมาะสมกับผูกระทําผิดประเภทใดบาง

หากเราตองการนําการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนไปใช ชุมชนคือหัวใจสําคัญในการริเริ่มระบบ
ดังกลาว ตัวอย างเชน หากเราตองการจะปลอยตัวผูกระทําผิดกลับสูชุมชน เราตองสรางความมั่ นใจใหแก
ชุมชนวาอัตราการกออาชญากรรมจะไมสูงขึ้น
แผนกลยุทธ
เบนจามิน แฟรงคลิน ไดกลาวไววา “การลมเหลวที่จะวางแผน คือ การวางแผนในการลมเหลว” การ
วางแผนมีความสําคัญอยางมากในการดําเนินการตางๆ เนื่องจากวางแผนจะสงผลใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีระบบ แผนกลยุทธจะชวยขจัดความไมแนนอนและชวยวางกรอบอนาคตที่เรามุงหมายไว
60

กลยุ ท ธ คือ แบบแผนของการตัดสิ นใจในหน วยงานที่กํา หนดวัต ถุป ระสงค เป าหมาย หลัก การ
นโยบาย และแผนในการไปให ถึ งเป า หมายนั้ น ๆ ของหน วยงาน และกํ า หนดการบริ ห ารบุ ค ลากรและ
เศรษฐศาสตรขององคกร
แผนกลยุทธ คือ เอกสารที่กําหนดแผนอยางเปนทางการในการอธิบายการใชกลยุทธของหนวยงาน
กลาวคือ เปนการอธิบายวาหนวยงานนั้นอยูในตําแหนงใด และจะอยูในตําแหนงใดภายในระยะเวลา 2 – 3 ป
รวมถึงวิธีการไปสูตําแหนงดังกลาว ดังนั้น แผนกลยุทธ คือ แผนของความสําเร็จที่แสดงจุดเริ่มตน เปาหมาย
ปลายทาง และขั้นตอนสําคัญในการไปถึงเปาหมายนั้น
วิธีการวางแผนกลยุทธ
1. จุดเริ่มตน หนวยงานตองสํารวจสถานการณปจจุบันของหนวยงานแลววิเคราะหภารกิจ วิสัยทัศน
คานิยมหลักของหนวยงาน รวมถึงวิเคราะหผูที่มีสวนเกี่ยวของ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
ที่มีอยูในปจจุบัน (SWOT analysis)
2. เปาหมาย หนวยงานตองเตรียมความพรอมและจัดการสนทนากลุม (focus group) และพั ฒนา
ภารกิจ วิสัยทั ศน คานิย มหลักของหนวยงาน รางและพัฒ นาเปาหมายที่ตองการใหเกิด ในอนาคต รวมทั้ ง
จัดลําดับความสําคัญของแตละเปาหมาย
3. วิธีก ารดํ าเนิ น งาน หน ว ยงานจะต องจั ด ทํ า เอกสารแผนกลยุ ทธ แ ละเผยแพร เอกสารดั งกล า ว
หลังจากนั้นจะตองพัฒนาแผนในการบังคับใชรวมทั้งแผนการปฏิบัติงาน

หลังจากผูบรรยายไดอธิบายหลักการวางแผนกลยุทธ และใหผูเขารับการอบรมฝกวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน โอกาส และอุปสรรคที่มีอยูในปจจุบัน (SWOT analysis) ของประเทศตนในประเด็นการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน รวมทั้งฝกรางแผนกลยุทธ รายละเอียดปรากฎในภาคผนวก
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แผนดําเนินการของราชอาณาจักรกัมพูชา
เนื่องจากผูแทนจากประเทศกัมพูชาสวนใหญเปนผูที่เคยผานการฝกอบรมในปแรกมาแลว ทําใหการ
วางแผนขั้นตอไปเปนการตอยอดจากแผนของปแรก โดยเห็นไดจากการรายงานความคืบหนาที่มีการจัดการ
ประชุ มและวางแผนเพื่อจัดการฝ กอบรม ตลอดจนมีการแสวงหาความรวมมื อจากภาคีทั้ งในประเทศและ
ระหวางประเทศ ซึ่งผูเขาอบรมไดรวมกันวางแผนในการดําเนินการ ดังนี้
1. การพัฒนาและบังคับใชการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ผูเขารั บการฝกอบรมเห็น วา การรอการลงโทษพรอมเงื่อนไขการคุ มความประพฤติ (suspended
sentence with probation) เปนมาตรการที่นาจะสามารถนํามาใชไดในประเทศกัมพูชาในระยะเวลาอันใกล
ผูพิพากษาสามารถสงคําพิ พากษาใหรอลงการลงโทษพรอ มคุมความประพฤติไปยังอัย การ และอัย การจะ
มอบหมายใหตํารวจในพื้นที่ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ท่ผี ูกระทําความผิดอาศัยอยู เปนผูคอยติดตาม
ดูแลและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
สําหรับเงื่อนไขการทํางานบริการสังคม ผูเขารับ การฝกอบรมเห็น วายังไมสามารถทํ าได เนื่องจาก
แนวคิดเรื่องการทํางานบริการสังคมยังไมปรากฎในกฎหมายหรือเปนที่เขาใจในสังคมของประเทศกัมพูชา ทํา
ใหยังไมมีหนวยงานหรือองคกรใดๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่จะใหความรวมมือรับผูกระทําผิดไปทํางานบริการ
สัคม
หากจะมีการบังคับใชการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนในประเทศกัมพูชา หนวยงานที่ตองเขามามี
บทบาท ไดแก
 กระทรวงยุติธรรม ในฐานะผูประสานงานใหความชวยเหลือแกศาลยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทย
และดําเนินการดานนโยบายในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 ศาลยุติธรรม ทั้งในสวนของผูพิพากษาและอัยการ โดยศาลจะเปนผูตัดสิน พิพากษาและอัยการจะ
เปนผูบังคับตามคําพิพากษา
 กระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะหนวยงานตํารวจ ทั้งตํารวจตุลาการ (judicial police) และตํารวจใน
ทองที่ (commune police) ที่จะเปนผูบังคับใชตามคําสั่งของพนักงานอัยการ และกรมราชทัณฑ
 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (National Authority for Combating Drugs)
มีบทบาทในการออกแนวนโยบายเพื่อแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดที่ติดยาเสพติด
 กระทรวงกิจการสังคม สามารถใหความชวยเหลือดานการสงเคราะหผูกระทําความผิดที่อยูภายใต
การคุมความประพฤติ
 กระทรวงแรงงานและการอาชีวะ สามารถใหความชวยเหลือดานการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
จัดหางานใหแกผูกระทําความผิดที่อยูภายใตการคุมความประพฤติ
 กระทรวงสาธารณสุข มีบ ทบาทในการดูแ ลรัก ษาสุข ภาพทั้ งทางรางกายและจิตใจของผูกระทํ า
ความผิดที่มีปญหาและความตองการ
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 กระทรวงการศึกษา มีบทบาทในการใหการศึกษาและอบรมที่จําเปนแกผูกระทําผิดที่อยูภายใตการ
คุมความประพฤติ
 กระทรวงดานสังคมและวัฒนธรรม มีบทบาทในการจัดการฝกอบรมโดยใชประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม
และศาสนาในการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด
2. การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบังคับใชการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ปจจุบันกัมพูชายังไมมีกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน ทําใหจําเปนตอง
ยกรางกฎระเบี ยบและกฎหมายลํา ดับ รอง จัด ตั้งหน วยงานและแต งตั้ งเจ าหน าที่ เช นเดีย วกั บ พนักงานคุม
ประพฤติของประเทศไทย อาทิ การแกไขคํานิยามในกฎกระทรวงฉบับที่ 109 ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
เพิ่มเจาหนาที่ดานการคุมความประพฤติ เปนตน การออกกฎหมายรวมกันระหวางกระทรวงตางๆ เนื่องจาก
งานแกไขฟนฟูผกู ระทําผิดในชุมชนเกี่ยวพันกับหลายหนวยงาน ทําใหความรวมมือระหวางหนวยงานถือเปน
สิ่งที่สําคัญที่จะทําใหการดําเนินการดังกลาวประสบความสําเร็จ ทั้งนี้กฎหมายที่ออกรวมกันระหวางกระทรวง
จะตองกําหนดรวมมือที่จําเปนของแตละหนวยงาน
3. หนวยงานที่จะมีบทบาทในการผลักดันกลไกการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ปจจุบัน หนวยงานของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทยและฝายตุลาการไดรวมมือกับสํานักงาน
ขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UNOHCHR) ในการผลักดันการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ซึ่งหนวยงานเหลานี้จะมีบทบาทในการผลักดันนโยบาย และการปฏิบัติตามแผนที่วางไวใน Joint Monitoring
Indicators on Legal and Judicial Reform ทั้งนี้หนวยงานอื่นๆ อาทิ องคการ JICA TICA และกรมคุม
ประพฤติไทย ก็สามารถชวยผลักดันระบบดังกลาวไดผานชองทางของการพูดคุยในระดับนโยบายระดับสูงและ
การฝกอบรม TCTP นี้
4. แผนยุทธศาสตรของประเทศกัมพูชา
ผูเขาฝกอบรมจากประเทศกัมพูชาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรไว 3 ประการ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนางานตุลาการและการเขาถึงความยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรมแหงประเทศกัมพูชาจะวางนโยบายเพื่อลดจํานวนประชากรในเรือนจําและบังคับใช
มาตรการแบบไมควบคุมตัว โดยจัดโครงการนํารองในจังหวัด Battambong ซึ่งชวง 1-2 ปแรกจะเปน การ
ฝกอบรมบุคลากร เสริมสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับมาตรการแบบไมควบคุมตัว และปญหาของประชากรลน
คุกจาก นั้ นในป ที่ 3 จะเริ่ม โครงการนํารองดังกลาว ซึ่งหน วยงานหลัก ในการดําเนิ นการ ได แก สํานักงาน
คณะกรรมการดา นการปฏิ รูป กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรมของ กระทรวงยุ ติ ธรรม (Permanent
Secretariat of the Committee for Legal and Judicial Reform) สํานักงานศาลยุติธรรม และองคการ
ดานการพัฒนาจากระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง UNOHCHR
การประเมิ น ผลสํ า เร็ จ ของยุ ท ธศาสตร นี้ คื อ จํ า นวนผู ต อ งขั ง ที่ ล ดลง จํ า นวนการคุ ม ขั ง ก อ น
กระบวนการพิจารณาโทษ ความเห็นของสาธารณชนตอการบังคับใชมาตรการแบบไมควบคุมตัว และสถิติการ
กระทําผิดซ้ํา
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ยุท ธศาสตร ที่ 2 การเผยแพร ความรูเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติต อ ผู ก ระทํ าผิ ด ในชุ ม ชนแก บุ คลากรระดั บ สู งใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ศาลยุติธรรมแหงประเทศกัมพูชาจะจัดเสวนาและหารือรวมกับประธานอัยการแห งศาลชั้น ตนของ
กรุงพนมเปญ ผูพิพากษาและอัยการผูชวย กระทรวงยุติธรรม และหนวยงานเพื่อการพัฒ นา อาทิ องคการ
JICA และองคการสหประชาชาติ เพื่อเสริมสรางความตระหนักรู ขอดี และขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
ผูกระทํา ผิดในชุ มชนให แก ผูพิ พ ากษาและอัย การ และจะจัดการประชุม เชิงปฏิ บัติการในเรื่องดังกล าวแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานทองถิ่นในการแกไขฟนฟูและนําผูกระทํา
ผิดกลับเขาสูชุมชน
กรมราชทัณฑมีเปาหมายที่จะสงเสริมใหชุมชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาท
ของชุมชนตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและการปองกันอาชญากรรมจากการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งจะทําใหชุมชน
เขาใจและยินดีที่จะมีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด กรมราชทัณฑมีโครงการที่จะจัดทําแผนงานเพื่อ
การแก ไขฟ น ฟูผู ก ระทํา ผิดในชุมชนโดยจะเริ่มวางแผนในป 2018 และปฏิบัติต ามแผนในป 2019 พรอ ม
ติดตามและประเมินผลในป 2020 โดยหนวยงานหลักที่จะสนับสนุนการปฏิบัติดังกลาว คือ กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป น หน วยงานตน สัง กั ดของกรมราชทั ณ ฑ ภ ายใตก ารสนับ สนุ น ของกระทรวงกิ จการสั งคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสวัสดิการ องคกรไมแสวงหากําไร ภาคประชาสังคม ผูนําชุมชนและองคกรสวนทองถิ่น
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แผนดําเนินการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภายหลังการฝกอบรมครั้งนี้ คณะผูแทนจากสปป.ลาว จะรายงานผลการฝกอบรมตอผูบังคับบัญชา
สําหรับแผนการดําเนินงานอื่นๆ คณะผูแทนไดสรุปสาระสําคัญดังนี้
1. องคการรับผิดชอบของรัฐบาล
ถามีระบบงานคุมประพฤติเกิดขึ้นในสปป.ลาว คณะผูแทนคิดวาหนวยงานที่อาจมีหนาที่รับผิดชอบ
และหนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดแ ก กระทรวงยุติธ รรม (เจาภาพ) องคก ารอั ยการประชาชน ศาลประชาชน
กระทรวงปองกันความสงบ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม องคการปกครองบาน คณะแกไขขอขัดแยง
ขั้นบาน และตํารวจหมูบาน
2. ระยะเวลาในการจัดตั้ง
ไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการจัดตั้งอยางแนนอนไดเนื่องจากตองอิงตามนโยบายของรัฐบาล
ในชวงนั้นๆ
3. กฎหมายเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ
ควรมี การออกกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับงานคุมประพฤติโดยตรง เนื่องจากในระยะเวลาที่ผา นมา
ทางสปป.ลาว ไดใชบังคับเฉพาะมาตราที่ไดรับการบัญญัติไวในกฎหมายและระเบียบของสปป.ลาว
4. ความตองการความชวยเหลือจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุน
สปป.ลาว ตองการใหประเทศไทยและญี่ปุนมาชวยยกระดับทางดานวิชาการใหแกบุคลากร โดยอาจ
เปนการประชุม สัมมนาในสปป.ลาว หรือประเทศอื่นก็ได นอกจากนี้ คณะผูแทนประสงคใหผูเชี่ยวชาญจาก
ประเทศไทยและญี่ ปุนมาชวยในการจัดตั้งหนวยงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานจริง ณ สปป.ลาว เพื่อถายทอด
ความรูและฝกปฏิบัติใหแกบุคลากรของสปป.ลาว โดยตรง
5. การเจรจาระหวางประเทศ
ควรมีการพบปะกันระหวางเจาหนาที่ระดับสูงระหวางประเทศไทย ญี่ปุน ลาว เพื่อเจรจาเกี่ยวกับการ
จัดตั้งระบบงานคุมประพฤติหรือการแกไขผูกระทําผิดในชุมชน ซึ่งการเจรจาระหวางเจาหนาที่ของรัฐระดับสูง
เชน ระดับรัฐมนตรีจะสงผลตอเกิดการผลักดันดานโยบายและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
6. การประชุมทางวิชาการ
ในกรณีที่มีการจัดการประชุมทางวิชาการรวมกัน คณะผูแทนเห็นวาควรมีหนวยงานทีเกี่ยวของมาเขา
รวมการประชุม ไดแก กระทรวงยุติธรรม องคการอัยการประชาชน
7. ความตองการในการฝกอบรมปที่ 3
คณะผูแทนเสนอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเขารวมเพิ่มเติมอีก เชน เจาหนาที่จากกรมตํารวจคุมขังดัดสราง กรมตํารวจสืบสวน-สอบสวน และกระทรวงปองกันความสงบ นอกจากนี้ ไดเสนอใหมีการทัศนศึกษา
การปฏิบัติหนา ที่ของพนักงานคุมประพฤติเพิ่มเติมอีก โดยศึกษาจากหลายๆ จังหวัด เพื่อที่จะไดเห็น ความ
แตกตาง ขอดี และขอเสีย ของแตละสํานักงาน
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แผนดําเนินการของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ปจจุบันประเทศเมียนมายังไมมีกฎหมายใดๆ ที่ออกมารองรับงานคุมประพฤติ แตหากเปนมาตรการ
แบบไมควบคุมตัวในลักษณะอื่นๆ ไดมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายอาญารองรับและ
นํามาใชอยางกวางขวางแลว เชน การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนดวยวิธีการทางเลือกแทน
การจําคุก ดังนั้น เมียนมาอาจนําประสบการณจากการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนมาปรับใช
กับผูกระทํากระผิดที่เปนผูใหญในอนาคตได อีกปญ หาหนึ่ง คือ ความหวาดกลัวของประชาชนและสังคมตอ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากปลอยผูกระทําผิดออกไปอยูในสังคม จึงจําเปนตองยกระดับ การรับรูของคนใน
สังคมใหตระหนักถึงประโยชนของงานคุมประพฤติ
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในภารกิจงานคุมประพฤติ
คณะผู เขารับ การอบรมฯ เสนอใหมีการจัดตั้งหนวยงานเปนการเฉพาะเพื่ อ รองรับ ภารกิ จด านคุม
ประพฤติ เชนเดียวกับ ประเทศไทยที่มีการจัดตั้งกรมคุมประพฤติ ภายใตกระทรวงยุติธรรม โดยผูเขารับ การ
อบรมเสนอใหอยูภายใตกระทรวงมหาดไทย กระบวนการจะเริ่มตนเมื่อศาลตัดสินใหจําเลยเขาสูกระบวนการ
คุมประพฤติ กรมคุมประพฤติก็จะเขามีบทบาททันที โดยจะทํางานรวมกับกรมราชทัณฑ สํานักงานกฎหมาย
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงความมั่นคงของมนุษย เปนตน
กระบวนการที่จะนําไปสูกรมคุมประพฤติและการทําใหเกิดมาตรการแบบไมควบคุมตัวในลักษณะนี้
แบงออกเปนขั้นตอนใหญๆ ไดดังนี้
1. การยกรางกฎหมาย
2. จัดตั้งกรมคุมประพฤติ
3. รับสมัครพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
4. จัดทําแผนที่เหมาะสมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
5. สรางความรับรูใหกับคนในสังคม
1. การยกรางกฎหมาย
โดยให ก รมราชทั ณ ฑ กระทรวงมหาดไทย เสนอกฎหมายงานคุม ประพฤติแ ละกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของไปยังรัฐสภา เพื่อใหรัฐสภารองรับและพิจารณากฎหมายกังกลาว อันนําไปสูโอกาสในการจัดตั้งกรม
คุมประพฤติ
2. การจัดตั้งกรมคุมประพฤติ
หากรัฐสภาเห็นชอบรางกฎหมายดังกลาว กรมคุมประพฤติและกฎหมายดานงานคุมประพฤติก็จะ
สามารถเกิดขึ้นได ในความเห็นของผูเขารับการอบรมฯ เบื้องตนควรจัดใหมีสํานักงานคุมประพฤติ จํานวน 4
แหง กระจายไปตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศเมียนมา
3. การรับสมัครพนักงานที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
การรับสมัครพนักงานที่มีความรูดา นการจัดการกับผูกระทําผิดในชุมชนถือวามีความสําคัญ เนื่องจาก
ภารกิจงานคุม ประพฤติเปนงานใหม บุคลากรที่เขามาปฏิบัติหนา ที่จึงควรเปนบุคลที่มีความเชี่ยวชาญดาน
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กระบวนการยุ ติ ธรรมและการแกไขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด อาทิ เจ า หน าที่ จ ากกรมราชทั ณ ฑ เจ า หน า ที่ จ าก
กระทรวงสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนตน แลวตอยอดบุคลากรเหลานี้โดยการฝกทักษะ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจในกระบวนงานคุมประพฤติ
4. การจัดทําแผนที่เหมาะสมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
ขั้นตอนนี้ตองไดรับความรวมมือจากประเทศตางๆ อาทิ ไทย หรือญี่ปุน ที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานงานคุมประพฤติ ในการชวยจัดทําแผนการปฏิบัติตอผูกระทําผิด และหลักสูตรที่เหมาะสมและเขากั บ
บริบทและสภาพสังคมของประเทศเมียนมา
5. การสรางความรับรูใหกับคนในสังคม
การสรางความตระหนักรูใหคนในสังคมเขาใจถึงความสําคัญของงานคุมประพฤติ และประโยชนจาก
การดูแลผูกระทํ าผิดในชุมชน เนื่องดวยงานคุม ประพฤติมีลั กษณะที่อาจขั ดตอความรูสึ กพื้ นฐานของคนใน
สังคมที่เชื่อวาผูกระทําผิดควรตองโทษจําคุก การประชาสัมพันธงานคุมประพฤติจึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่ง
เพราะงานคุมประพฤติจะประสบความสําเร็จไดก็ดวยความรวมมือจากภาคประชาสังคมเปนสําคัญ
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แผนดําเนินการของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
1. สิ่งที่ไดเรียนรูจากการฝกอบรม
1.1 กฎหมาย ในประเทศไทยและญี่ ปุน มีก ารออกกฎหมายเกี่ย วกับ ระบบงานคุม ประพฤติอย า ง
ชัดเจน เชน กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน งานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ เปนตน
1.2 โครงสราง ประเทศไทย ญี่ปุน ฟลิปปนส และสิงคโปร มีหนวยงานดานการคุมประพฤติโดยเฉพาะ
และมีโครงสรางที่ชัดเจน
1.3 พนักงานคุมประพฤติ จากการศึกษาดูงาน ณ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี คณะผูแทน
จากเวียดนามไดเห็นถึงความเปนมืออาชีพของพนักงานคุมประพฤติ ประทับใจที่ไดเห็นพนักงานคุมประพฤติ
ทํางานอยางละเอียดรอบคอบ เนื่องจากตองออกไปแสวงหาขอเท็จจริงและสอดสองผูกระทําผิดในชุมชน ซึ่ง
คณะผูแทนมองวาระบบนี้จะสามารถเปนตนแบบใหแกประเทศเวียดนามได
1.4 อาสาสมัคร คณะผูแทนจากเวียดนามเล็งเห็นความสําคัญของอาสาสมัครในการชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ปจจุบันเวียดนามมีการฝกอบรมนักสังคมสงเคราะหเปนจํานวนมาก ซึ่ง
คณะผูแทนมองวากลุมนักสังคมสงเคราะหเหลานั้นสามารถเปนอาสาสมัครในการชวยแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
ได หากไดรับการฝกอบรม
1.5 ระบบฐานขอมูล คณะผูแทนจากเวียดนามไดเรียนรูระบบงานคุมประพฤติของประเทศไทย ญี่ปน
ฟลิปปนส สิงคโปร ทําใหเห็นความสําคัญของระบบฐานขอมูลของผูกระทําผิดเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสิ่ง
สําคัญที่จะนํามาวางแผนในการพัฒนาการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
2. การดําเนินการในเวียดนาม
ในกรณี ที่ จ ะนํ า ระบบงานคุ ม ประพฤติ ไปใช ในเวี ย ดนามนั้ น คณะผู แ ทนมี ค วามเห็ น ว า ประเทศ
เวียดนามมีศักยภาพในดาน
2.1 นโยบายของรัฐ รัฐบาลในปจจุบันเห็นความสําคัญและใหความสนใจกับการมีสวนรวมของชุมชน
ในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
2.2 บทบัญญัติแหงกฎหมาย ปจจุบันเวียดนามมีกฎหมายเกี่ยวกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
เชน ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายดานการบังคับโทษทางอาญา
2.3 พนักงานเจ า หนา ที่ ในเวี ยดนามไม มีพ นั ก งานที่ ทํ าหน า ที่ ดา นการคุ มประพฤติ โดยตรง แต มี
เจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
2.4 การมี สวนรวมของชุมชน ชุมชนเขามามีสวนรวมเปนอยางมากในการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดใน
เวียดนาม ทั้งในระหวางที่รับโทษอยูในเรือนจําและภายหลังจากที่ไดรบั การปลอยตัว
สําหรับความทาทายในประเทศเวียดนาม คือ การที่รัฐยังไมมีหนวยงานที่จะนําระบบงานคุมประพฤติ
ไปใชโดยตรง ไมมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ไมมีเจาพนักงานที่รับ ผิดชอบงานคุมประพฤติโดยเฉพาะ
และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ การขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
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3. แผนการดําเนินงานอยางไมเปนทางการ หลังจากการอบรมหลักสูตรนี้ คณะผูแทนจากเวียดนามไดแผน
วางจะดําเนินการตางๆ ตอไปนี้
3.1 พัฒนากฎหมาย
3.2 ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับระบบงานคุมประพฤติและนําเสนอตอผูบังคับบัญชา
3.3 ฝกอบรมพนักงานคุมประพฤติเพื่อใหมีผูรบั ผิดชอบดานการคุมความประพฤติโดยตรง
3.4 พัฒนานักสังคมสงเคราะหใหเปนอาสาสมัคร
3.5 เพิ่มการตระหนักรับรูและสรางความเขาใจใหแกสาธารณชน
3.6 สรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
3.7 ลงทุนเพื่อสรางความพรอมในดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
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VI. ภาคผนวก
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REPORT OF THE SECOND PHASE OF THE THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME (TCTP)
FOR DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMMUNITY-BASED TREATMENT OF OFFENDERS
IN THE CLMV COUNTRIES
From 9 to 19 January 2018, the Department of Probation (DOP) of the Ministry of Justice of
Thailand (DOP), the Thailand International Cooperation Agency of the Ministry of Foreign Affairs
(TICA), and the Japan International Cooperation Agency (JICA) co-hosted the Second Phase of the
Third Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based
Treatment of Offenders in the CLMV Countries (hereinafter, the “Training Programme”). This report
summarizes the proceedings, lectures, country presentations, general discussion and study visits
held throughout the Training Programme.
1. Opening Ceremony
1.1 Mr. Shigeki MIYAKE, Senior Representative of JICA Thailand Office, delivered welcoming
remarks stressing the importance of initiating the community-based treatment of offenders
despite the limitations and challenges in each country namely the financial, personnel issues or
differences in legal systems and encouraging the participants to notice and identify key factors
as reference to start the system in each country.
1.2 Mr. Paisan RUPANICHKIJ, Deputy Director-General of TICA, extended a warm welcome to the
participants and experts, and noted the close collaboration between TICA and JICA on
supporting human resource development for developing countries. He expressed his hope that
the Training Programme would serve as a school of thought, which the participants can apply
knowledge gained to the context of their countries.
1.3 Mr. Prasarn MAHALEETRAKUL, Director-General of DOP, welcomed the participants and
thanked TICA and JICA for its sponsorship of the TCTP. Noting that the purposes of the Training
Programme were to foster knowledge on setting of strategy and action plan for implementing
community-based treatment as well as to review the progress and action taken after the first
phase of the TCTP.
1.4 Professor Wisit WISITSORA-AT, Permanent-Secretary of the Ministry of Justice of Thailand
opened the Training Programme by delivering a welcoming address, emphasising that being a
hosting country did not mean that the community-based treatment in Thailand was better or
more effective than those of the participating countries. Actually, Thailand still faces the
problems and challenges in the implementation of probation services. Permanent-Secretary
Wisit expressed his hope that the Training Programme will facilitate the sharing and discussion
on difficulties and mistakes made by Thailand so that the CLMV countries would not repeat
them.
2. Lectures
2.1 The Public Awareness of the Importance of Non-custodial Measures to Promote the Public
Safety by Professor Wisit WISITSORA-AT, Permanent-Secretary of the Ministry of Justice
The Permanent Secretary began his speech with the concept of ‘Crimes and criminals have no
border as the objective of the Training Programme is to strengthen the collaboration among
the countries to improve their criminal justice system of which the key feature is to reduce the
recidivism. The original perspective towards the criminals is to put them into prison as the
measure to protect the society. Incarceration is necessary; however, putting all offenders into
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prisons is not a productive way to decrease the reoffending rate as proved by the statistics
that more than one-fourth of the former inmates re-committed the crimes within 3 years after
released. Moreover, incarceration will not change the behaviours and attitudes of all prisoners
as the level of the crimes committed are different. Therefore, non-custodial measure like
probation is implemented to stand a better chance to address this problem, tackle the
overcrowded prisons and overburdened human resources. The statistics showed that the
recidivism rate of former probationers was lower than those of the former prisoners.
The probation is a tailored-made measure which can help reduce the stigmatisation of the
offenders and they can continue to earn their living or live normal life. Nevertheless, probation
system still needs to be more efficient. The classification of probationers shall be designed in
order to ensure that the society will be safe and the probationers will not reoffend. This leads
to the “Big Data” project which the DOP intends to analyse information (i.e. motivation,
background) on individual basis to find the key factors contributing to offending. The analysis
cannot be achieved solely by legal workers but the psychological and criminal justice
knowledge must be synergised.
2.2 The Overview of the First Phase of the TCTP by Taruata KLAEWKLA, Probation Officer, DOP
The TCTP implemented as a part of the technical cooperation scheme in support of the
Roadmap for ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial Measure Cooperation. The
overall goal of the TCTP is to facilitate the development and implementation of suitable form
of the community-based treatment in the CLMV countries. It is a three-year programme which
was first successfully conducted from 14 – 24 February 2017. The first phase aimed to equip
the participants with concepts of alternatives to imprisonment, importance of such measures
and relevant international standard, especially the Tokyo Rules. Three field observations were
organised consisting (i) the community service at the temple in Ayutthaya, (ii) the home visits
to the probationers’ houses in Chiang Rai, and (iii) the visit to the entrepreneur who hired the
probationer. The outcome from the first phase found that all CLMV countries have legislation
regarding the non-custodial measure namely suspended sentence with probation, community
services, and conditional early released; yet implemented due to the lack of subordinated
laws, mechanism, responsible agencies, and public acceptance. The short term (one-year)
plans were presented by each participating countries and the progress of the plans were
shared at the Follow-up Seminar held between 25 – 27 July, 2017 at UNAFEI, Tokyo, Japan.
2.3 The Roles, Duties, and Responsibility of Probation Officers in Japan: Effective Cooperation
between Professionals and Volunteers by Satoshi MINOURA (UNAFEI), Mariko SUZUKI (MOJ),
and Yuka MURAYAMA (MOJ)
Currently, there are 50 probation offices and 959 probation officers (excluding executive level
officers) in Japan. Probation officers are responsible for offenders who have had the execution
of their sentences suspended with probation by order of the court (probationers) and inmates
who are granted parole by the responsible parole board (parolees). The main roles and
responsibilities of the probation officers are classified in terms of two characteristics: they are
specialists in offender treatment and serve as district managers. As specialists, probation
officers conduct specialised treatment programmes, and they often act as law enforcement
officers while as district managers, probation officers function as coordinators of multi-agency
cooperation, and they are often managers of local volunteer probation officers’ associations.
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The responsibilities of probation officers are: (1) conducting intake interviews of probationers
and parolees, their families and others, (2) notifying the clients of conditions for compliance,
(3) formulating treatment plans, (4) supervising the clients, (5) conducting specialised
treatment programmes, (6) conducting social contribution activities for the clients, (7) liaising
with partner organisations such as halfway houses, local authorities, medical care providers,
public employment security offices, and social welfare service centres where necessary, (8)
responding to breaches of probation conditions including the authority of apprehension and
detention based on judicial warrants, (9) management of VPOs in their probation districts, and
(10) coordination of social circumstances for parolees before they are released from prisons. It
is recognised that participation and cooperation from other official authorities and the
community are instrumental for the accomplishment of the roles and responsibilities of
probation officers in Japan.
2.4

The Roles, Duties, and Responsibility of Probation Officers in Thailand by Payont
SINTHUNAVA, Deputy Director-General of DOP
Responsibility for the administration of criminal law in Thailand is shared by several
organisations: The Royal Thai Police, Office of the Attorney General, the Courts of Justice and
the Ministry of Justice. According to the criminal procedure in Thailand, the accused is
presumed to be innocent until proven guilty. After that, the judge decides the sentences. A
sentencing hearing may be held at which evidence of aggravating or mitigating circumstances
from an offender’s background and the offender’s behaviour can be taken into account. Courts
often rely on social investigations by probation officers, namely ‘Pre-Sentence investigation’
which is considered as a key role of Probation officers. The overall aim of social investigation is
to gather facts related to the offender and offence, and to make recommendations for courts
on appropriate sentences. Another main duty of Probation office is to supervise the exoffenders through Community-based treatment. The programs mainly consist of the
supervision of the offenders which can be combined with other types of support such as
education, counselling, rehabilitation, community services, and other social welfare. One of
the main reasons why Thailand applying this measure on ex-offenders is to offer the
alternatives to sanction for certain types of crimes in order to avoid the effect of stigma on
minor criminal offenders which are more useful to society rather than a traditional term of
imprisonment.

2.5 Risk and Need Assessment by Siriporn JAROENTHARAKUL, Probation Officer, DOP
Risk and need assessment tools can help increase the efficiency of the criminal justice system
by identifying risk offenders who can be safely diverted from incarceration or granted early
release. Assessment instruments typically consist of a series of questions that help guide an
interview with an offender in order to collect data on behaviours and attitudes that are related
to the risk of recidivism. Probation officers use risk and needs assessment instruments to
predict recidivism and to identify offenders’ criminogenic needs.
The risk-need-responsivity (RNR) model has been widely used for guiding offender assessment
and treatment. It was developed by Andrews & Bonta since the 1980s. It has been used with
increasing success to assess and rehabilitate criminals in Canada and around the world. As
suggested by its name, it is based on three principles: (1) The risk principle asserts that criminal
behaviour can be predicted and that treatment should be matched with the risk level (2) The
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need principle highlights the importance of criminogenic needs in order to design and delivery
of treatment programmes (3) The responsivity principle describes how the treatment should
be provided based on ability and learning style of the offender. The results of the assessment
help probation officers make decisions about the level of supervision offenders will receive,
develop an individualized case management plan and treatment programs and sanctions for
violations of the conditions.
2.6 Social Investigation and Probation Supervision of Parole/Sentence Remission by Tharinee
SANGSAWANG, Director of Bangkok Probation Office 1
Prisoners may be released on probation earlier than the sentence time through two channels:
parole and sentence remission. Upon released, the prisoner will be subject to conditions
stipulated by laws such as do not enter into restricted areas, do not involve with any
misdemeanour (i.e. drinking and gambling), report to probation officers once a month until the
end of their sentence, reside with the informed guardian in the specified address etc. The
consideration of granting parole/sentence remission starting from each prison submits the list
of eligible prisoners to the probation office for social investigation. The PO then interviews the
prisoners’ family members, neighbours, and victim (if any) to receive their opinion towards the
prisoners and send the report to the prison within 60 days. If the Prison’s Parole/Sentence
Remission Board grants the parole/sentence remission, the released prisoners shall report
him/herself at the probation office and participate in the rehabilitation programme as
designed by the probation officers. For those who fail to show up, the PO shall follow-up by
issuing a warning notice, making home visit and looking into the database for new criminal
record. In case of violating conditions or being re-arrested, the PO shall submit the report to
the prison’s parole board for the revocation of probation. In fiscal year of 2017, DOP
supervised 20,554 parolees and 24,241 prisoners released on sentence remission.
2.7 Strategic Planning by Assoc. Prof. Sakchai LERTPANICHPUN, Faculty of Social Administration,
Thammasat University
It is necessary to have certain criminological knowledge before drafting strategy plan. Officers
tend to do what they believe in the punishment objectives – retribution, incapacitation,
deterrence, and rehabilitation. If the community-based treatment is to be implemented,
officers shall believe that people can change their behaviour. The components of offender
rehabilitation composed of: (1) Clients/offenders who we need to understand their
background, (2) Change Agents are the officers who shall have knowledge and skills, (3)
Correctional Settings are places where the offenders are treated such as prisons, probation
office, or community, and (4) Correctional Methods/Programmes can be individual or group
treatment programmes. In addition, the roles of the officers are important. Probation officers
do not only apply the control model but also the social service model. They have to balance
these two functions. Nevertheless, the community is the main figure in offender rehabilitation.
Subsequently, the delegates have learned the link between community, criminal justice
system, and rehabilitation system in applying community-based treatment.
Assoc. Prof. Sakchai has highlighted the significance of strategic planning and how to create
the plan. The 2016 – 2019 strategic plan of DOP was one of the examples in the lecture.
Strategic plan is a document that provides a formal roadmap for describing how an
organisation executes a strategy. It tells the starting point, destination, and necessary steps to
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reach the destination. Therefore, in forming the strategic plan, first we must analyse the
current mission, vision, core values, stakeholders, and SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, and threats.) Secondary, we need to conduct the focus group in order to outline
the future state, develop goals and objectives, and prioritise them. Finally, we have to produce
the strategic plan document, and develop the implementation plan and the plan of action. The
delegates, later, have an opportunity to practice the SWOT analysis and strategic planning for
the community-based treatment of their own countries.
2.8 Probation and Parole Systems and Their Legal Bases in Japan by Satoshi MINOURA and
Hiroyuki WATANABE, Professors of UNAFEI
There are two types of community-based treatment of offenders in the Japanese criminal
justice system: probation and parole. The enabling clause for both measures can be found in
the Penal Code. Probation can be imposed as a measure for offenders under suspension of
execution of sentence (SES). SES is separated into full SES and partial SES. Full SES can be
ordered by the court for offenders who have been sentenced to imprisonment for not more
than 3 years or a fine not exceeding 500,000 JPY. In this case, the offender does not serve any
portion of the prison sentence. Partial SES, as recently introduced in 2016, can also be ordered
by the court in cases where a sentence of imprisonment of up to three years is rendered, and a
part of the sentence can be suspended for one to five years. Partial SES is introduced to extend
the rehabilitation period for drug abusers in the community.
Parole is considered as a form of execution of punishment. The prisoners who demonstrate a
level of reformation can be released from prison while still being subject to rehabilitation
measures for the length of time that coincides with the remaining period of the original
imprisonment term. The Regional Parole Boards are the responsible authorities for examining
and granting parole for eligible inmates referred to them by the heads of penal institutions.
The Offender Rehabilitation Act is the legal instrument that lays out, among other things,
categories of persons under parole/probation supervision, conditions and terms, measures
and procedures, termination, application for review of dispositions, and aftercare for
discharged offenders. The Act stipulates general and specialised conditions with which the
probationers and parolees need to comply, e.g. undergo supervision by a probation officer or
volunteer probation officer, maintain a usual place of residence, not engage in criminal
organisations, etc. It also provides the authority of probation officers and volunteer probation
officers in relation to the supervision and rehabilitation of probationers and parolees.
2.9 The Relationship between the Legal System and Suitable System of Community-based
Treatment of Offenders in the Philippines by Dr. Manuel G. CO, Administrator of Parole and
Probation Administration, the Philippines
Dr. Co presented and demonstrated the overview issues of the Philippines criminal justice
system with the emphasis on the Corrections Pillar, which the PPA is the main agency in
rehabilitating the offenders through non-instituted-based system. He also highlighted the law
in related to non-custodial measures applying in the Philippines jurisdiction nowadays.
The purpose of the presentation is to (1) identify issues related to the introduction of
community-based treatment systems in Philippines jurisdiction for effective implementation of
TCTP, (ii) to share the point of views and vital information related to the treatment of
offenders and related legislation particularly in term of Parole, Probation and good conduct
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time allowance (iii) to understand CLMV country’s needs and area of interesting in developing
their Community-based treatment characters of probation and parole whichever might be the
most suitable alternative sanction according to their context and society. Administrator Co
emphasised that this training programme is a great opportunity among the ASEAN Counties.
2.10 Probation: Community-based Rehabilitation by Liling WONG, Manager of Probation and
Community Rehabilitation Service, Singapore
In Singapore, probation is delivered by the Probation and Community Rehabilitation Service
(PCRS), under the Ministry of Social and Family Development (MSF). Young offenders under 19
years of age may be diverted from the criminal justice system, and might receive a police
warning or be placed on a pre-court diversionary programme. For those who are charged, the
Court may call for a Pre-Sentence Report to assess if probation is suitable for the offender.
The Children and Young Persons Act and Probation of Offenders Act allow for both youth and
adult offenders to be placed on a Court Order to undergo probation. However, for offences
with a specified or mandatory minimum sentence, only first-time offenders below 21 years old
can be considered for probation. The duration of probation varies between 6 months to 36
months, with no prison term served before the probation period. The Court may impose
probation conditions such as community service (40 - 240 hours), rehabilitation programmes,
time restriction, Electronic Monitoring, hostel residency, detention order (under 16 years old),
and a bond. The probation order can be revoked at any time if a probationer fails to comply
with the conditions or commits another crime. In this case, the court will deal with the original
offence as if the offender had just been convicted. If probation is successfully completed, the
probationer will not have a conviction record.
The strategies for desistance and well-being include increasing motivation of probationers,
ensuring they receive good supervision and support, using evidence based approaches and
programming, building human and social capital and relationships, and encouraging
connectedness to the community. The average completion rate of probation over the past 5
years was at 83%. A retrospective study suggested that the strongest predictor for completion
of probation orders was if the probationer had better supervision and support given by their
caregivers. Having goals and plans that the probationers wanted to achieve buffered the
negative effects of having poor supervision.

3. Field Observations
3.1 Bangkok Probation Office 1
The study visit to Bangkok Probation Office 1 on 11 th – 12th January 2018 consisted of (1) the
introduction to the Office and the presentation on mission, statistics of cases, and probation
process including pre-sentence investigation/social investigation for parole and remission of
sentence, probation supervision, community service, rehabilitation of offenders, welfare
services for offenders, half-way houses, drug assessment and drug rehabilitation according to
the Narcotic Rehabilitation Act B.E. 2545 (2002), community involvement (e.g. volunteer
probation officers scheme, community justice network), integrated working with government
agencies, private sectors, and community resources to rehabilitate offenders to protect society
from crime.
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(2) the observation of the Office’s activities including social investigation for parole and
remission of sentence (e.g. living circumstances examination, guardian/neighbour interview),
probation supervision (e.g. orientation and explanation of probation conditions, in-take
interview, self-report and rehabilitation activities schedule) rehabilitation of offenders (e.g.
alcohol awareness program for low/medium-risk D.W.I. offenders to promote their awareness
to the effects of driving while intoxicated and knowledge on related laws in order to reduce
reoffending, chock therapy for high–risk D.W.I. offenders and reckless driving offenders at
Siriraj Hospital to modify their attitude and behaviour, as well as problem recognition by
providing them with a visit to I.C.U. at Siriraj Hospital), community involvement (e.g.
community service/activities for public benefit organised by Talingchan Community Justice
Centre, Klong Lad Mayom Floating Market), and half-way house (Wat Mondop) of Bangkok
Probation Office 1.
3.2 Bangkok Probation Office 2
On the first day of the study visit, Mr. Chaiwat Ranglek, the Director of Bangkok Probation
Office 2 welcomed the delegation and introduced the overall background of the Probation
office, its mission and vision and statistic. He also illustrated the necessary of investigation
process through a role play. Later, the Deputy Director, Miss Wilailuck Bunnak presented the
community affairs, illustrated the collaboration between DOP and other agencies in
rehabilitating the ex-offenders. In the afternoon, the delegates observed the close relationship
between probation officers and local people in supporting ex-offenders reintegrating into the
society which have been recognized as the best way to support the ex-offenders to be a lawbidding citizen sustainably.
The second day of the visit consisted of 2 sessions of programmes and wrap-up of the visit. The
programmes observed were family conferencing for drug abusers under the Drug
Rehabilitation Act and orientation for probationers of drunk arriving cases. The participants
witnessed both programmes which were initially conducted by the Director of the Probation
Office. As for the family conferencing, the participants were shown the process of briefing of
probation conditions. Upon finishing the observation, the participants and responsible
probation officers convened a debriefing. The participants took the note of the followings; (1)
the difference in the characteristics of the clients which the drug rehabilitation cases were
mainly teenagers and those who appear to be relatively lower in socioeconomic status in
comparison with drunk driving probationers who were mostly in middle class. In addition, the
family conferencing programmes also involved the supporting members of the family; while,
the drunk driving programme was attended only by the probationers (2) the interaction style
in which the case of drug abuser were conducted more in a warm and understanding manner
while the drunk driving probationers were conducted more in an authoritative fashion (3)
Activities conducted for drug abusers were mainly interactive among the drug abusers and
their family members of which the objective was to create environment conducive to effective
rehabilitation and understandings for drug abusers and the family while the case of drink
drivers, the communications between the probation officers and probationers were mainly
one-way and the consequences of breaches in probation condition and reoffending were
highlighted. The field visit was concluded that the differences in offences are one of the
important factors to determine the design and implementation of rehabilitation and
supervision plans. The participants were also reminded that effective implementation of
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community-based treatment is needed to be done with careful social investigation and
analysis in connection with well-established partnership of community resources and private
sectors.
3.3 Pathumthani Probation Office
Pathumthani Probation Office warmly welcomed Vietnamese delegation at the city hall with
the introduction of the province and its well-known tourist attractions. After that, Mr. Teeranit
Limparangsee, the Director of Pathumthani Probation Office, explained that the office is a
medium-sized office consisted of 13 probation officers and 11 administrative officers. It
composed of 4 groups – social investigation group, supervision and drug rehabilitation group,
community service and community justice network group, and administration group. The
Director and the heads of each group explained the duties of probation officers in such groups
and the statistics. Later, the delegation observed the social investigation process such as case
inception, probation condition clarification, and witness interview. IT system is also illustrated
as a supporting system that helps probation officers to work more convenient. In the
afternoon, the delegation observed post-sentence social investigation on the field and witness
how the probation officer conducted offenders’ guardian interview at his place before the
report submission to the parole board. In addition to obtain more accurate information, the
probation officer also visits offender’s neighbour to ask her opinion on offender’s behaviour
and early release.
The second day was focused on supervision process. The delegation started the day at the VPO
Coordination Centre located in the Chankapoh Temple. There were around 30 probationers
attending the vocational training and community service in the morning. Together with the
probationers, the delegation were demonstrated how to make papier-mâché products and
bracelets. After that, the delegation visited Community Justice Centre located in Bangkrabue
sub district administrative organisation (SAO). The Chief Executive of Bangkrabue SAO
introduced the sub district and the relation of the Community Justice Centre and the Probation
Office in terms of reintegration of offenders and community empowerment. In the afternoon,
the delegation observed the group orientation of probationers. Probation officers explained
what are dos and don’ts for probationers during the supervision period including the times and
places of community services and rehabilitation programmes.
3.4 Phuket Probation Office
The field trip to Phuket province was organised during 15-17 January 2018 where the
participants could observe how probation services were delivered especially welfare services
and the collaboration between VPOs and the probation office. On 15 January, the delegations
were divided into 4 groups and each group has observed welfare services for probationers and
parolees with different needs. For example, one parolee had electrical and mechanical skills
but did not have the equipment to do the job. After considering his request and other factors
(i.e. having suitable caretaker, stable housing, etc.), the probation office decided to give him
some amount of money to start his business. In order to make sure that the client spent such
money for its purpose, the probation officer went shopping for the equipment with the client.
With the financial support from the Probation Office, the client now can repair various types of
electric appliances.
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On 16 January, the delegations were brought to the VPO coordinating centre located in the
local temple and were given warmly welcomed by the probation officers and VPOs of the
Phuket Probation Office. Mr. Pratchaya Chaiwaranurak, the director of Phuket Probation
office, introduced the office and described the challenges of working with the foreign
offenders. Initially, the court would grant probation for certain foreign offenders. However,
nowadays this alternative sanction was rarely granted for this group because most of them
only stayed temporarily in Phuket, so it was difficult for them to complete their probation.
After that, the delegations got to observe the supervision process where the probationers
came to report themselves to the VPOs. This kind of service was initiated to make it
convenient for the clients, who live quite far from the office, to be able to report him/herself
at the VPO coordinating centre. In the same day, the Phuket Probation Office also conducted
the group rehabilitation programme for DUI probationers led by the VPOs. The field visit to the
VPO coordinating centre really highlighted the important roles of the VPOs to the probation
services in Thailand
4. Country Presentation
4.1 Cambodia
Since the 1st Phase of TCTP and the Follow-up Seminar, the Cambodian representatives stated
that there has been a concrete progress for the development of community-based treatment
in Cambodia. In policy level, Cambodian Justice Ministry and Prosecutor and Criminal Affairs
Department have engaged in dialogue with human rights bodies in Cambodia to seek
cooperation and support on the development of tangible actions for non-custodial treatment
of offenders. These actions also coincide with the development within the judicial sector
where judges of Phonm Penh Court of First Instance received training and entered discussion
with the Prosecutor Office to seek practical application of community-based treatment of
offenders. The occurred dialogues have furthered pathway for pilot project that was discussed
by the participants during the 1st Phase. The project is now expected to be implemented in
Battambang Province with the supported legal framework of suspended sentence with
probation. The project initiative is well supported and welcomed by the present UN agencies in
Cambodia who also provided capacity-building and awareness to Cambodian officials.
Continuing efforts to engage civil society and other stakeholders has been made to address the
issue of public understanding and resistance pertaining to the non-custodial treatment of
offenders. In addition, 11 projects to create computerised criminal statistics has commenced
which would lay a foundation for evaluation of progress in Cambodia’s criminal justice system.
The Cambodian team expressed a positive future for the development of effective communitybased treatment of offenders, however, acknowledged that the process will be of a timeconsuming nature. In order to steadily progress according to the plan, financial resources, legal
assistance for probation officers and community services, technical cooperation, and
cooperation among domestic agencies are indispensable. The representatives also
demonstrated their interests in the topic of public resistance, creation of comprehensive
framework for personnel in the field of community-based treatment and actual practice of
social investigation which will benefit greater implementation of the project and eventually
result in an effective system of community-based treatment in Cambodia.
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4.2 Lao PDR
Lao PDR delegation declared that the delegation of the 1st Phase of the TCTP has reported to
their organisations concerning the benefits of the community-based treatment of offenders
and its implementation guideline. Lao PDR has been implemented the community-based
treatment as much as the law and regulations are prescribed. Early release with conditions is
the current operation in Lao PDR according to Section 252 – 254 of the law on criminal
procedure (revised version). To illustrate, the eligibility of early release is that adult prisoners
who 1) serve 2/3 of their sentence or 15 years of their sentence in case of life imprisonment 2)
show remorse, behave well and show progress in their behaviour modification. The petition
for early release from prisoners or proposal for early release from head of provincial public
security bureau or head of rehabilitation police department shall be submitted to the head of
provincial prosecutor office. Head of the prosecutor office shall submit a report with the
recommendation to the court within 15 days. After that, the court shall make a decision within
10 days.
At present, the responsible officials/organisations for offender rehabilitation are Ministry of
Public Security, Office of the Supreme People’s Prosecutor, People’s Supreme Court, and the
village authorities. In terms of the statistics of crime, the delegation cannot access information
due to the fact that no police officer attends this training programme. After the 2 nd phase of
TCTP, the delegation expects to report the outcome to their organisation for guidance on
implementing rehabilitation of offenders, organise workshop/seminar to share their
knowledge from the training with relevant agencies. Moreover, they would like to discuss with
related agencies to initiate a plan for effective community-based treatment.
4.3 Myanmar
Myanmar delegation reported that Myanmar has not implemented any community-based
treatment such as adult probation or parole yet, however; certain non-custodial measures has
been applicable lawfully by virtue of law. For instance, (1) the system of bail, which is routinely
granted at the sentencing stage, first-time offenders are eligible for probation, subject to the
circumstances of the offence and the character of the offender, and a bond may be required
along with a surety (2) first-time offenders are eligible for release with admonition provided
that certain conditions are met. Apart from aforementioned, in term of narcotic issue,
Myanmar has a system of compulsory registration for all drug users and focuses on medical
treatment with the purpose of encouraging rehabilitation and providing aftercare for drug
users in the community. Furthermore, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law is
currently being reviewed that all drug user will not be punished but will be provided with
medical treatment and rehabilitation services. This is a practical step towards the
implementation of community-based treatment system in Myanmar.
According to the speaker’s view, in order to establish community-based treatment system for
adult offenders, the first thing needed to be done is making a new relevant law, and Union
parliament is obligated to do so. Then, it is needed to establish a department of probation and
assign officials. After that, the department of probation will organise with respect of financial
support. The most challenge is public understanding because people may be afraid of releasing
the offenders without punishment. Therefore, the awareness of public should be provided in
collaboration with NGOs.
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4.4 Vietnam
Vietnamese delegation explained the overview of their legal basis concerning communitybased treatment as well as the system of criminal judgment execution organisation. The
primary and additional sentences are also described. According to the Law on Execution of
Criminal Sentence 2010, one of the principles of execution of criminal sentences is to
guarantee the participation of the agencies, organisation, individuals and families in the
education and reformation of offenders. Therefore, some of the sentences are related to the
community participation such as ‘conditional early release’ and ‘community sentence’ in the
stage of being serving the sentence, and ‘mandatory supervision’ in the stage of completing
the sentence. There are a number of forms of community participation along with the
execution agencies during the stage of being serving the sentence in prison, for examples;
providing educational and vocational trainings, holding sports and singing activities, and
organising yearly conference of inmates’ families. In terms of the stage of serving sentence
outside prison, the community can also participate in funding, supporting education and job
hunting, as well as supervision.
The delegation revealed that after the 1st phase of the TCTP and the Follow-up Seminar,
Vietnamese participants have reported to their leaders. Moreover, the provision of conditional
early-release has just been entered into force on 1st January 2018. After the 2nd phase of the
TCTP, the delegation hoped to implement project of parole in all provinces, conduct more
research on volunteer network, and write some books to the police under the Ministry of
Public Security as they are now in charge of prison and temporary detention. However,
challenges in Vietnam are still exists, for instance, public understanding, lack of officials,
volunteers, and budget. In case of the need, the delegation would like to see the course that
all can share their experiences in practice and documents in the future.
5. Country Discussion on Future Plan
5.1 Cambodia
The Cambodian team has reached the conclusion upon the group discussion that the most
feasible type of community-based treatment for Cambodia could be implemented through
suspended sentence with probation. It is expected that suspended sentence with probation
could be ordered by the court who will then send the judgment to the prosecution office. The
prosecution office shall be the responsible authority who assign the local police to supervise
the offenders in the community. In order to realise the said mechanism, it is agreed that a
cooperation among the Court of Justice, Ministry of Interior, National authority for Combating
Drugs, Ministry of Social Affairs, Ministry of Culture and Religion, Ministry of Labour and
Vocational Training, Ministry of Health and Ministry of Education supported by moderation of
Ministry of Justice and the United Nations’ Office of the High Commissioner for Human Rights
is needed. Each Ministry will have different roles is providing necessary support and
opportunities for offenders under community-based treatment. However, the implementation
of community services is understood to encounter obstacle as there is neither state entity nor
non-state actors that could provide the activity. Substantive legal instruments including
creation of probation officers is fundamentally required for the application of communitybased treatment. As for the roadmap, the Cambodian team has designed a 5-year plan starting
from 2018. In the first year, it is planned that the relevant officials shall receive training and
foster the awareness during the year 1 and year 2 prior to the implementation of the pilot
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project in 2019. Meanwhile, high-level dialogue between agencies in the criminal justice
system shall take place to safeguard level of understanding among the policymakers.
5.2 Lao PDR
Lao PDR delegation stated that if the probation system shall be established in Lao PDR, the
Ministry of Justice (MOJ) shall be the main agency. Moreover, Office of the Supreme People’s
Prosecutor, People’s Supreme Court, Ministry of Public Security, Ministry of Labour and Social
Welfare, Village Administration Organisation, Village Conflict Resolve Committee and, village
police are the relevant agencies that shall be responsible for the duties of offender
rehabilitation. However, the delegation could not indicate the certain time frame for probation
system establishment in Lao PDR as they need to follow the Government’s policy.
In terms of legislation, the delegation agreed that there shall be subordinated law on
community-based treatment due to the fact that, currently, only certain sections of laws and
regulations are implemented. The delegation viewed that the support from Thailand and Japan
in enhancing officials’ knowledge is very helpful. However, training on how to conduct
supervision in Lao PDR by the experts is also required so that officials would understand more
in details of community-based treatment. Another effective way is to hold a meeting of Thai,
Japanese, and Lao Senior officers/Ministers to find possibility in establishing formal probation
system.
For the needs of the 3rd phase of TCTP, the delegation proposed to invite relevant officials
from the Police Rehabilitation Department, and Investigation Police Department. Moreover,
study visit in other provincial probation office would be beneficial in terms of comparing the
practice of each probation office as well as its pros and cons.
5.3 Myanmar
Myanmar delegations applied the SWOT analysis to figure out the strategic action plan on
applying non-custodial measure in Myanmar. It has been showed that the impediment to
implement probation and parole is public awareness. People are surely afraid of releasing the
offenders without any primitive punishment. Apart from this limitation, in order to implement
probation and parole system in Myanmar, according to the draft action plan, the process
should be running step by step from drafting the probation law, setting up department,
appointing skilled officers, and planning offender’s management respectively. In their
opinions, the most important part of the implementation is educating people about the
advantage of Probation and also raising the public awareness since the achievement of this
system depends on the public cooperation. Without such thing, this system would not be
sustainable. In conclusion, Myanmar delegate assured that the establishment of communitybased treatment in their country is necessary.
5.4 Vietnam
The Vietnamese delegation presented the knowledge they gained from the course which can
be summarised in five main points – legal system, unified structure, probation officers,
volunteer, and database. Thailand, Japan, Singapore, and the Philippines have certain laws on
probation in their legal system and an independent agency in charge of probation. After the
visits of probation offices in Thailand, the delegation viewed that social investigation,
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supervision, and community work are useful models for Vietnam. At present, Vietnam has
advantages in new legal framework. The state is now paying attention to community-based
treatment and there are certain laws relevant to probation. Moreover, current community
network can be involved in probation system. However, some disadvantages shall be
recognised and overcome. Parole system has just been introduced in their criminal justice
system, so no detailed guideline is available.
As for the tentative plan, the delegation plans to improve the legal documents, propose a
position for authorities in charge of probation, and train them. The volunteer system shall be
developed through social workers. Furthermore, raising public awareness is also another step
in making a more understanding on probation for communities. Finally, international
cooperation should be enhanced in order to exchange experiences among the CLMV countries.
6. The Follow-up Seminar
6.1

Prof. WATANABE of UNAFEI introduced the Follow-up Seminar for the second phase of the
TCTP, which might be held either June or August 2018 at UNAFEI, Japan. The objectives were
(i) to confirm the progress after the second phase of the TCTP, (ii) to consider possible
countermeasures for the obstacles to develop the community-based treatment in the CLMV
countries, and (iii) to identify the responsible agency or department. The participants include 3
delegates from CLMV countries each and observers from DOP. In addition, there might be an
evaluation and monitoring session, which the members of the DOP and UNAFEI will visit some
of the CLMV countries to monitor the current status of the offender treatment and evaluate
the outcome of the first and the second phase of the TCTP.
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การฝึกอบรมหลักสูตร
Third Country Training Programme (TCTP) for Development of
Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ปีที่สอง
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น
หลักการและเหตุผล :
หน่วยงานด้านการคุมประพฤติและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในภูมิภาคอาเซียนบวกสามได้จัดทา
“Roadmap For ASEAN Plus Three Probation and Non-custodial Measures”โดยการริเริ่มของ
กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย เพื่ออานวยการให้ สามารถประสานงานร่ว มกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และ
ลดความเลื่อมล้าด้านความยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนตาม
Roadmap ดังกล่าว กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเทศไทย
และองค์กร JICA ประเทศญี่ปุ่น ได้ล งนามใน Record of Discussion (R/D) จัด การฝึกอบรมหลักสูตร Third
Country Training Programme (TCTP) for Development of Effective Community-based
Treatment of Offenders in the CLMV Countries ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
โดยมีสถาบัน UNAFEI ประเทศญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาการปฏิบัติ ต่อผู้กระทาผิดในชุมชน สามารถพัฒนาระบบงานในประเทศ
ของตนและน าไปใช้ได้อ ย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้งสามารถบู รณาการการทางานและเชื่อมโยงระบบกั บ
ประเทศสมาชิก อาเซีย นอื่น ต่อ ไป โดยมีแผนดาเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๓ ปี ประกอบด้วย ปีที่ห นึ่ง
เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และรูปแบบของมาตรการทางเลือกแทนการจาคุก ความสาคัญ
ของการใช้ ม าตรการดั ง กล่ า ว และมาตรฐานแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ปีที ่ส องเป็น การให้ค วามรู ้เ กี ่ย วกับ
การก าหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนด าเนิน การใช้ม าตรการทางเลือ กแทนการจ าคุก และ
การแสวงหาทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังกล่าว และปีที่สามเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการ เครื่องมือ และความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับบุคลากรปฏิบัติงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ มี การจั ด ฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร TCTP เป็ นปี แรก ระหว่ างวัน ที่
๑๔ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV เห็นถึงความสาคัญ
ของการนาการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนมาใช้ โดยมีประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา และนากลับไปพัฒนา
ใช้ป ฏิบั ติ ในประเทศของตนได้ อย่ างมีป ระสิทธิภาพ ซึ่ง แต่ละประเทศได้กลับมารายงานผลความส าเร็จใน
The Follow-up Seminar of TCTP ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบัน UNAFEI
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานของหลักสูตร TCTP ที่กาหนด
กรมคุมประพฤติ ประเทศไทย และหน่วยงานภาคี จึงกาหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร TCTP ปีที่สองขึ้น
ระหว่ า งวั น ที่ ๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ประเทศ CLMV
ได้ มี ค วามรู้
ในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดาเนินการที่สอดคล้องตามบริบ ทของแต่ละประเทศ อันจะเป็น
การต่อยอดจากปีที่ผ่านมา เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาให้มีระบบงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมได้ในอนาคตต่อไป
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วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMV เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดาเนินการ
ใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุก
๒. เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ประเทศ CLMV สามารถจั ด ท านโยบาย ยุท ธศาสตร์ และแผนด าเนิน การใช้
มาตรการทางเลือกแทนการจาคุกที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละประเทศ
๓. เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ประเทศ CLMV สามารถแสวงหาทรัพ ยากรที ่จ าเป็น เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และแผนดาเนินการใช้มาตรการทางเลือกแทนการจาคุกที่กาหนดไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา/สถานทีด่ าเนินการโครงการ : วันที่ ๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย
(วันฝึกอบรม ๙ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑)
งบประมาณ : รวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของกรมคุมประพฤติ จานวน ๘๕๓,๗๐๐ บาท (แปดแสน
ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากงบขององค์กร JICA จานวน ๕๕๔,๔๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) และงบของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จานวน ๒๙๙,๓๐๐ บาท (สองเก้าหมื่นเก้าพัน
สามร้อยบาทถ้วน)
๒. ค่าใช้จ่ายของผู้รั บทุน จากงบขององค์กร JICA จานวน ๕๘๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน)
กลุ่มเป้าหมาย : รวมทั้งสิ้น ๔๖ คน ประกอบด้วย
๑. ผู้รับทุนของกลุ่มประเทศ CLMV
๒. วิทยากรไทยและต่างประเทศ
๔. เจ้าหน้าที่โครงการ
๕. ผู้สังเกตการณ์จากต่างประเทศ

จานวน ๒๐ คน
จานวน ๑๐ คน
จานวน ๑๐ คน
จานวน ๖ คน

รูปแบบการดาเนินการ :
ฝึกอบรม รวม ๑๑ วัน กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย
๑. การบรรยาย
๒. การอภิปราย
๓. การแบ่งกลุ่มอภิปราย
๔. การนาเสนอ
๕. การศึกษาดูงาน

จานวน ๑๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที
จานวน ๖ ชั่วโมง
จานวน ๗ ชั่วโมง
จานวน ๘ ชั่วโมง
จานวน ๑๘ ชั่วโมง
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
๑. กลุ่มประเทศ CLMV พัฒนาให้มีระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชนในประเทศของตน
อย่างเป็นรูปธรรม (มีกฎหมายรองรับ มีหน่วยงานรับผิดชอบ และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ) และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. กลุ่มประเทศ CLMV สามารถบูรณาการการทางานและเชื่อมโยงระบบกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อื่นต่อไปในอนาคต
ชือ่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ
ชื่อผู้รับผิดชอบ :
๑. นางพรประภา แกล้วกล้า
๒. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า
๓. นายชนาพัทร์ มณีดุลย์
๔. นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล
๕. นางสาวอัญมณี ตันรัตนะ
๖. นายฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์

ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
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กาหนดการการฝึกอบรมหลักสูตร
Third Country Training Programme (TCTP) for Development of
Effective Community-based Treatment of Offenders in the CLMV Countries ปีที่สอง
ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต
วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา พิธีเปิด
๑) กล่าวต้อนรับ โดย
- องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น
- กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กรมคุมประพฤติ
๒) กล่าวเปิด โดย
ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
๓) ถ่ายภาพหมู่
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
เกี่ยวกับการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในการสร้างความปลอดภัย
แก่สังคม” (The Public Awareness of the Importance of
Non-custodial Measures to promote the Public Safety)
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “สรุปภาพรวมการฝึกอบรมปีที่หนึ่ง”
โดย นางสาวธฤตา แกล้วกล้า พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา การนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการตามโครงการ
ตั้งแต่การฝึกอบรมปีที่หนึ่ง: ราชอาณาจักรกัมพูชา
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา การนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการตามโครงการ
ตั้งแต่การฝึกอบรมปีที่หนึ่ง: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา การนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการตามโครงการ
ตั้งแต่การฝึกอบรมปีที่หนึ่ง: สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๑๖.๑๕ – ๑๗.๑๕ นาฬิกา การนาเสนอความก้าวหน้าของการดาเนินการตามโครงการ
ตั้งแต่การฝึกอบรมปีที่หนึ่ง: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
๑๗.๑๕ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา งานเลี้ยงต้อนรับ
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วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
พนักงานคุมประพฤติในมิติความหลากหลายของระบบกฎหมาย:
ประเทศญี่ปุ่น” (Lecture on Role, Duties and Responsibility
of Probation Officers: Multi-jurisdictional Perspectives:
Japan)
โดย Prof. Satoishi Minoura, UNAFEI
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
พนักงานคุมประพฤติในมิติความหลากหลายของระบบกฎหมาย:
กรณีศึกษาประเทศไทย” (Lecture on Role, Duties and
Responsibility of Probation Officers: Multi-jurisdictional
Perspectives: Thailand)
โดย นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การจาแนกความเสี่ยง สภาพปัญหาและ
ความต้องการ” (Lecture on Risk and Need Assessment)
โดย นางสาวศิริพร เจริญธรากุล พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การแสวงหาข้อเท็จจริง: การพักการลงโทษ/
ลดวันต้องโทษจาคุก” (Lecture on Social Investigation:
Parole/Sentence Remission)
โดย พรประภา แกล้วกล้า ผู้อานวยการสานักพัฒนาการคุมประพฤติ
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา กิจกรรมกลุ่ม
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วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ นาฬิกา ลงทะเบียน
๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ออกเดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา แนะนาสานักงานคุมประพฤติ และภารกิจในความรับผิดชอบ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
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๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การสืบเสาะและพินิจ”
- ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ
- การรับคดี และจ่ายคดี
- ชี้แจงเบื้องต้น
- สอบปากคาจาเลย/พยาน
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ “การสืบเสาะสถานที่อยู่อาศัย/ที่ทางาน”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทารายงานสืบเสาะฯ”
๑๖.๑๕ นาฬิกา
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ นาฬิกา
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ นาฬิกา ลงทะเบียน
๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ออกเดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การควบคุมและสอดส่อง”
- รับคดี
- ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขฯ
- บันทึกถ้อยคาผู้ถูกคุมความประพฤติ
- วิเคราะห์และวางแผนการคุมความประพฤติ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา
๑๖.๑๕ นาฬิกา
๑๗.๑๕ นาฬิกา

ลงพื้นที่ “การควบคุมและสอดส่อง”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงพื้นที่ “การควบคุมและสอดส่อง” (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
สังเกตการณ์ “การติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผล
การคุมความประพฤติ”
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
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วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การปฏิบัติในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” (Lecture on Study of
Strategic Planning and Critical Planning)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
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๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การปฏิบัติในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” (Lecture on Study of
Strategic Planning and Critical Planning) (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การปฏิบัติในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” (Lecture on Study of
Strategic Planning and Critical Planning) (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา การบรรยาย เรื่อง “การกาหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การปฏิบัติในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” (Lecture on Study of
Strategic Planning and Critical Planning) (ต่อ)
๑๖.๑๕ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา พักตามอัธยาศัย
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา กิจกรรมกลุ่ม
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศึกษาภูมิทัศน์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๐๖.๓๐ นาฬิกา
ลงทะเบียน และเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
๐๗.๔๕ นาฬิกา
ออกเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต
๐๘.๕๕ นาฬิกา
เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ต และออกเดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
๐๘.๕๕ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา ออกเดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา แนะนาสานักงานคุมประพฤติจงั หวัดภูเก็ต และภารกิจ
ในความรับผิดชอบ
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๑.๑๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจาคุก:
การทางานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติ”
- สืบเสาะข้อเท็จจริงตามการขอความร่วมมือจากเรือนจา
- จัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
- การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคุมความประพฤติ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา ลงพื้นที่ “การทางานบริการสังคม”
๑๖.๑๕ นาฬิกา
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ นาฬิกา
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ นาฬิกา ลงทะเบียน
๐๘.๑๕ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ออกเดินทางไปสถานที่ศึกษาดูงาน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ “งานอาสาสมัครคุมประพฤติ”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา ลงพื้นที่ “งานอาสาสมัครคุมประพฤติ” (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่ “งานยุตธิ รรมชุมชน”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา ลงพื้นที่ “งานยุตธิ รรมชุมชน” (ต่อ)
๑๖.๑๕ นาฬิกา
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก
๑๗.๑๕ นาฬิกา
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
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วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับระบบ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน” (Panel Discussion on
the Relationship between legal Systems and a Suitable
System of Community-based Treatment of Offenders)
โดย วิทยากรจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับระบบ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน” (Panel Discussion on
the Relationship between legal Systems and a Suitable
System of Community-based Treatment of Offenders) (ต่อ)
โดย วิทยากรจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับระบบ
การปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน” (Panel Discussion on
the Relationship between legal Systems and a Suitable
System of Community-based Treatment of Offenders) (ต่อ)
โดย วิทยากรจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย
๑๕.๐๐ นาฬิกา
เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต
๑๘.๔๐ นาฬิกา
ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร
๒๐.๐๕ นาฬิกา
เดินทางถึงกรุเทพมหานคร
๒๐.๓๐ นาฬิกา
เดินทางถึงโรงแรมที่พัก
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สถานที่
จังหวัดภูเก็ต

กรุงเทพฯ

วันพฤหัสที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาดูงาน (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑4.๐0 นาฬิกา การนาเสนอ เรื่อง “แผนการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ไปปฏิบัติในราชอาณาจักรกัมพูชา”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐0 นาฬิกา การนาเสนอ เรื่อง “แผนการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ไปปฏิบัติในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”
๑๕.๐0 – ๑๕.๑๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง

สถานที่
กรุงเทพฯ

๑๕.๑๕ – ๑6.๑๕ นาฬิกา การนาเสนอ เรื่อง “แผนการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ไปปฏิบัติในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา”
๑๖.๑๕ – ๑๗.๑๕ นาฬิกา การนาเสนอ เรื่อง “แผนการนามาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ไปปฏิบัติในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๐8.๐๐ – 09.0๐ นาฬิกา ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐9.0๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา หารือเกี่ยวกับ The Follow-up Seminar ณ ประเทศญี่ปุ่น
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๑.๓๐ นาฬิกา การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา พิธีปิด
๑๒.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา งานเลี้ยงอาลา
หมายเหตุ: กาหนดการนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
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สถานที่
กรุงเทพฯ

กาหนดการศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา แนะนาสานักงานคุมประพฤติ และภารกิจในความรับผิดชอบ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การสืบเสาะและพินิจ”
- ศาลสั่งให้คุมความประพฤติ
- การรับคดี และจ่ายคดี
- ชี้แจงเบื้องต้น
- สอบปากคาจาเลย/พยาน
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา - สืบเสาะสถานที่อยู่อาศัย/ที่ทางาน
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา - วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจาเลย
- จัดทารายงานฯ

สถานที่
กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา สังเกตการณ์ “การควบคุมและสอดส่อง”
- รับคดี
- ปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไขฯ
- บันทึกถ้อยคาผู้ถูกคุมความประพฤติ
- วิเคราะห์และวางแผนการคุมความประพฤติ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา - ลงพื้นที่ “ควบคุมและสอดส่อง”
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา - ลงพื้นที่ “ควบคุมและสอดส่อง” (ต่อ)
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา - ติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
- จัดทารายงานฯ

สถานที่
กรุงเทพฯ/
ปริมณฑล
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การศึกษาดูงาน
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา แนะนาสานักงานคุมประพฤติ และภารกิจในความรับผิดชอบ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา ศึกษาดูงาน “การพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจาคุก:
การทางานร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์กับกรมคุมประพฤติ”
- สืบเสาะข้อเท็จจริงตามการขอความร่วมมือจากเรือนจา
- จัดทารายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณา
- การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคุมความประพฤติ
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา - แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา - การทางานบริการสังคม

สถานที่
จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา ศึกษาดูงาน “กิจกรรมชุมชน”
- งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา - งานอาสาสมัครคุมประพฤติ (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา - งานยุติธรรมชุมชน
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๖.๑๕ นาฬิกา - งานยุติธรรมชุมชน (ต่อ)

สถานที่
จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับ
ระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับ
ระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน” (ต่อ)
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา อภิปราย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกฎหมายกับ
ระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดในชุมชน” (ต่อ)

สถานที่
จังหวัดภูเก็ต
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GENERAL INFORMATION FOR
THE 2 PHASE OF THE THIRD COUNTRY TRAINING PROGRAMME
FOR
DEVELOPMENT OF EFFECTIVE COMMUNITY-BASED TREATMENT OF
OFFENDERS IN THE CLMV COUNTRIES
nd

8 - 20 JANUARY 2018
Organised by:
Japan International Cooperation Agency (JICA)
Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs
Department of Probation (DOP), Ministry of Justice
1. Background and Rationale
The ASEAN Roadmap for Probation and Non-custodial Measures adopted in 2014
is a milestone towards comprehensive regional co-operation in the field of probation and
non-custodial measures. Two of the key areas of the Roadmap are 1) knowledge sharing
and 2) capacity building. The aim of both keys is to diminish the gap between the
majority of the member countries with established probation systems and those without
a tangible system, such as the Kingdom of Cambodia, the Lao People’s Democratic
Republic, the Union of Myanmar, and the Socialist Republic of Vietnam – the CLMV
countries. The lack of the mechanism to implement community-based treatment of
offenders in the CLMV nations implicitly means they tend to rely on incarceration which
is empirically known to cause negative effects from a socioeconomic perspective. The
actions to meet the goals of the Roadmap are, therefore, to encourage the
implementation of non-custodial treatment of offenders within these jurisdictions.
Thailand, as

the

member

country with

established

non-custodial

treatment,

is

geographically and culturally close to the CLMV countries and has been regarded as the
leader in the promotion of community-based treatment of offenders in closest proximity
to the CLMV sub-region.
In August 2016, the Thai Department of Probation (DOP), the Thailand
International Cooperation Agency (TICA) and the Japan International Cooperation
Agency (JICA) have reached a cooperative understanding to organise the “Third Country
Training Program for Development of Effective Community-based Treatment of Offenders
in the CLMV Countries” (TCTP) under the umbrella of the technical cooperation
agreement between the Government of Japan and the Government of the Kingdom of
Thailand. The ultimate objective of the TCTP is to provide the senior officials from
criminal justice agencies in the CLMV countries with extensive knowledge and
understanding of community-based treatment systems and to encourage them to
develop and implement suitable forms of non-custodial measures in their respective
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countries. TCTP is a three-year programme which was first successfully conducted from
14 - 24 February 2017. The second phase of the TCTP, which is a two-week course, will
be held in January 2018.
One of the results of the first phase of the TCTP was the design and adoption of
short term (one-year) plans by each participating country. These goals are designed to
achieve the ultimate objectives of the TCTP. Following evaluation of the 2017
programme, the second phase will focus on the development of strategic thinking and
planning as well as exposure of the participants to practical matters in the field in order
to understand how policies based on offender rehabilitation theories are implemented in
the field of offender supervision. The course will also incorporate a brief recap of the first
phase curriculum and practical underpinnings of community-based treatment of
offenders. Participants will be senior level or managerial level officials in the criminal
justice system of the CLMV countries. Based on this rationale, the success of the second
phase of the TCTP will mark an instrumental stepping stone into the last phase of the
TCTP course with the aim of establishing community-based treatment within the CLMV
jurisdictions.
2. Objectives of the Training
1) Review of the progress since the first phase of the TCTP in establishing effective
agencies for community-based treatment of offenders
2) To provide the participants with extensive knowledge and advanced skills in
strategic planning for, and implementation of, the systematic development of
community-based treatment of offenders
3) To identify necessary resources for the establishment of community-based
treatment of offenders through the consideration of political backgrounds, legal
systems, and statistical information within the participating countries and to
formulate a national action plan accordingly
4) To discuss policy on and operational plans for community-based treatment and
criminal justice
3. Substantive Contents of the Course
3.1 Course Outline
Apart from the revision of the body of knowledge delivered to the participants
from the previous course, this course will put emphasis on building of extensive
knowledge on the system of community-based treatment of offenders through
theoretical approaches based on lectures and direct exposure of the participants to
actual work in the field. Together with knowledge on the system, the participants
will also receive knowledge on building of solid strategies in order to create
tangible pathways towards the achievement of community-based treatment of
offenders within their respective jurisdictions.
The training course is designed to support both passive and active learning
environment, which includes lectures, group activities, discussions, and field
observation. The course contents will be presented as follows:
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(1)

Advanced knowledge on the practice of non-custodial measures and
community-based treatment of offenders;
- Key success factors in the implementation of effective development of
community-based treatment of offenders
- In depth knowledge on social investigation, supervision and support,
rehabilitation and reintegration, and community affairs including public
understanding
- Obtaining a theoretical understanding for successful implementation of
community-based treatment

(2)

understanding of the duties, responsibilities, authority and roles of
probation officers based on the concept of community corrections

(3)

Strategic and critical planning of a roadmap for the establishment of
agencies responsible for community-based treatment of offenders in the
given jurisdictions

3.2 Field observations
In order to provide the participants opportunities to experience the practical side
of non-custodial measures and how probation services are delivered, two field
observations will be one of the integral focuses of this course. Probation Offices in
two locations were selected: one in Bangkok and one in Phuket. The focus of field
observation in each location is identified according to their community-based
treatment specialisation. The main focus of the Bangkok location is primarily on
social investigation and supervision while the main focus of the Phuket location is
on building and maintaining of relationships with the public and the community.
The participants will spend a majority of the time allocated to the field observation
learning from the work of frontline officers to gain in-depth understanding of the
fields specially mentioned above. The knowledge obtained from the field
observations will assist in the formation and design of participants’ national
strategic and action plan. The designed strategic and action plan will be the pillar
for participating countries to evaluate the development progress in the follow-up
session along the implementation of the plan.
3.3 Country discussion
Each participating country is required to design national strategic and action plan
for the development of community-based treatment. The plan will incorporate
various actions that might include pilot projects, strategies to gain political
support, allocation of human resources. The plan will suit the legal and political
context and reflect critical knowledge gained from the course. This will be
presented at the end of the workshop and will be used as a milestone to evaluate
progressive achievement of each participating country post-second phase.
4. Number of Participants
The government of the following countries will be invited to nominate applicants
to attend the course: Cambodia, Laos PDR, Myanmar, and Vietnam based on the List of
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Inviting Organisations (see Annex I). In total, 20 participants will be invited (5 from
each of the CLMV countries).
5. Duration
8 - 19 January 2018
6. Institution
The Course will be given at the Department of Probation, Ministry of Justice
Address:

The Government Complex
Rajaburi Direkriddhi Building
120 Chaeng Wattana Road
Laksi, Bangkok, 10210, Thailand

7. Language
The Course will be conducted in English. Where lecturers deliver the course in Thai, a
translation to English will be provided.
8. Submission of Paper and Presentation
Each country is required to prepare a paper on “Post-First TCTP Development: Country’s
progress” (see Annex II), which will include what has been done pursuant to the design
of community-based treatment presented at the first TCTP. The presentation must be
prepared and presented in the form of a Power-Point presentation in ENGLISH. Fortyfive minutes will be allocated for each country’s presentation, followed by fifteen minutes
for discussion and question and answer session.
Soft copies of the paper and Power-Point file should be sent by e-mail to the Secretariat
in advance for copying and distribution. The nominated participants will be informed of
the deadline for paper submission later.
9. Qualifications for Applicants
In order to secure the continuation and progressive development towards to
objectives of the course, the preferred applicants to the course shall be the applicants
who 1) previously attended the first TCTP in February 2017 or the follow-up Seminar
held by United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders (UNAFEI) in July 2017 and 2) still remain in the agencies
relevant to the objectives of the Programme.
In case where it is not feasible to follow the said qualification, the nominating
Governments shall nominate the applicants with the following qualifications;
(1) Be nominated by their governments in accordance with the procedure
stipulated below;
(2) Have completed at least a Bachelor’s Degree or equivalent academic background
in Law, Political Science, Criminology, Psychology, Social Work or a related criminaljustice field;
(3) Be senior level to manager level officials responsible for making policy
and

establishing

and/or

implementing
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community-based

treatment

including policy makers, prosecutors, judges, probation officers, correctional
officers and social workers with at least seven (7) years working experience
(preferable) in community corrections (if any) or criminal justice;
(4) Be above 35 years of age;
(5) Have good command in spoken and written English;
(6) Be in good health, both physically and mentally; each participant should have a
health certificate provided by an authorized physician. The medical report form is
also attached together with the Nomination form.

Pregnancy is regarded as a

disqualifying condition for participation in the Course; and
(7) Must not be serving in the military.
10. Application Procedure
10.1 The government applying for the Course on behalf of its applicant(s) should
forward three (3) copies of the prescribed application form for each applicant
not later than 15th November 2017 to the Government of the Kingdom of
Thailand through the Royal Thai Embassy, or Consular Representative in their
countries, and send one (1) copy directly to
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Ministry of Foreign Affairs
The Government Complex, Building B (South Zone) 8th Floor,
Chaeng Wattana Road, Laksi district, Bangkok 10210 Thailand
Tel. (662) 203 5000 Ext. 41011
Fax. (662) 143 8357
E-mail: piyavanr@mfa.go.th / piyavanice@gmail.com

10.2 The Government of the Kingdom of Thailand will inform the applying
Governments of the names of the applicants accepted to the Course not later
than 8th December 2017.
11. Allowances and Expenses
The following allowances and expenses will be provided to the approved candidates by
the Government of Thailand and the Government of Japan:
(1) An economy-class round trip air ticket between the nearest international Airport
of the participants’ countries and Bangkok
- The approved candidates are requested to send a photocopy of their
passport, the page which shows the correct name for arranging the
electronic air tickets.
(2) Accommodation expense. Please note that personal expenses incurred during the
stay will be borne by the participants.
(3) Daily allowance of 600 Baht per day (approximately 18 USD per day), which will
cover for food, local transportation and other personal expenses. Please note that
some daily allowance will be deducted for arrangements for food by the organiser
during the course.
(4) Medical insurance
12. Other Information
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Participants are:
(1) Required to arrive in and depart from Thailand on the dates designated by the
organisers. The originally designated flight schedule cannot and should not be
changed.
(2) Required to fulfil the course requirements
(3) Required to assume responsibility for other expenses not provided for, but
incurred during the trip between your country and Thailand
(4) Requested not to bring any family member with them.
13. Evaluation
At the end of the Course, the participants will be required to evaluate the topics covered
and the overall training in terms of the usefulness, the material used, the information
provided and the knowledge gained. Recommendations and suggestions on the content
will be sought. There shall be monitoring visits to evaluate the progress on the
implementation of the plan and roadmap for the establishment of agencies responsible
for community-based treatment in the CLMV countries.
14. Secretariat
DOP contact person:
Miss Taruata Klaewkla
Department of Probation
Government Complex, Building A, 4th Floor,
120 Chaeng Wattana Road, Laksi, Bangkok, 10210 Thailand
Tel: (+66) 2141 4833, (+66) 89 202 6578 Fax: (+66) 2143 8861
E-mail: jub_jane@hotmail.com
JICA contact person:
Mr. Kobchai Songsrisanga
JICA Thailand Office
31st Floor, Exchange Tower,
388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: (+66) 2261 5250 Ext. 140 Fax: (+66) 2261 5263
E-mail: Kobchai.TI@jica.go.jp
TICA contact person:
Ms. Piyavan Rakpanich
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Government Complex, Building B (South Zone) 8th Floor,
Chaeng Wattana Road, Laksi district, Bangkok 10210 Thailand
Tel. (662) 203 5000 Ext. 41011
Fax. (662) 143 8357
E-mail: piyavanr@mfa.go.th/ piyavanice@gmail.com
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The Training Schedule of the second phase of the TCTP (Tentative)
8 – 20 January 2018
Date
Mon
8 Jan

9.00 – 12.00 hrs.

13.00 – 16.00 hrs.
Arrival

Tue
9 Jan

- Opening Ceremony (JICA TICA DOP)
- Keynote Speech by Director-General of
DOP
- Protection and Prevention of Recidivism in
Probation Services

- Country Presentation on progress since
the 1st Phase of the TCTP

Wed
10 Jan

Lecture on policy and planning of
community-based treatment and its
contextual implementation in Thailand

Field Observation to Bangkok Probation
Office (PO’s duties, authority,
responsibilities, and roles)

Thu
11 Jan

Field Observation of Bangkok Probation Office
(social investigation or supervision )

Fri
12 Jan

Study of strategic planning and critical planning

Sat
13 Jan

Group Work: Strategic plans for the development of effective community-based
treatment

Sun
14 Jan

Group Work and Presentation

Mon
15 Jan

Free day

Tue
16 Jan
Wed
17 Jan
Thu
18
Fri
19 Jan
Sat
20 Jan

Lecture on the relationship between legal systems and a suitable probation
system (Philippines, Singapore, Japan)

Travel

Phuket Probation Office
(Promotion of public understanding and participation)
Phuket Community Justice Centre
- Discussion based on the lectures and
observations
- Feedback session and evaluation
- Closing Ceremony
Departure
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Travel

Farewell lunch

LIST OF PARTICIPANTS
Country No.
Cambodia 1.

Name

Position

Agency

Ministry

Email

Mr. Vichet TY

Deputy Director

Department of Legal Affairs Ministry of Justice
and Statistics in Criminal
Matters

vichet.ty@gmail.com

2.

Ms. Dalya KUN

Assistant of the
Ministrer of Justice

Ministry of Justice

kun_dalya@yahoo.com

3.

Ms. Sakada VA

Deputy Prosecutor

Phnom Penh Court of First Prosecution Office
Instance

4.

Mr. Monysophea MONG

Investigating Judge and Phnom Penh Municipal
Trial Judge of Criminal Court
Case and Judge of Civil
Case

Court of First Instance

judgemongmonysophea@gmail
.com

5.

Mr. Savna NOUTH

Deputy Director
General of Prisons

Directorate General of
Prisons

Ministry of Interior

CorrectionalCambodia@outloo
k.com

6.

Ms. Khamla SOUVATH

Deputy Director

Prisons Inspection
Department

The Office of the
Supreme People's
Prosecutor

7.

Mr. Kitsada DUANGMANY Official

Prisons Inspection
Department

The Office of the
Supreme People's
Prosecutor

8.

Mr. Sacksith
SITHINARONGSY

Legal official

Department of Law Review Ministry of Justice
and Assessment

sacksith34@yahoo.com

9.

Mr. Khamnoy
KEOBOUAKHAM

Technical Officer

Division of Administration Ministry of Justice

khamnoykeobouakham@gmail.
com

Staff Officer

General Administration

Lao

Myanmar 10. Mr. Hlaing Kyaw Soe
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Ministry of Justice

va_sakada@yahoo.co.nz

duangmany16@gmail.com

Ministry of Home Affairs hlaingkyawsoe09@gmail.com

Country No.

Name

Position

Agency

Ministry

Email

Deaprtment

Vietnam

11. Mr. Aung Maw

Deputy Director

Office of the Union
Supreme Court

Office of the Union
Supreme Court

aungmawusc@gmail.com

12. Ms. Khin Ni Win Zar

Staff Officer

Office of the Union
Supreme Court

Office of the Union
Supreme Court

khinniwinzar@gmail.com

13. Mrs. Tin Sabal

Deputy Director

Prosecution Department

Union Attorney General tinsabal.jasmine@gmail.com

14. Ms. Khin Htwe Kyi

Principal

Training School for Girls
(Yangon)

Department of Social
Welfare

15. Mrs. Le Thi Van Anh

Head of Criminal Law
Division

General Affairs Section

Department of Criminal ltvanh@moj.gov.vn
and Administrative Law

16. Mr. Nguyen Sy Thanh

Manager of Health and Department of Criminal
Ministry of Public
Environment Section
Sentence Enforcement and Security
Justice Support

17. Mr. Phi Ngoc Anh

Policeman

ID Card Centre

18. Mr. Vu Minh Tuan

Official

Department of Legal Affairs Ministry of Public
and Administration –
Security
Justice Reform

19. Mrs. Le Thi Van Anh

Head of Criminal Law
Division

General Affairs Section
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Ministry of Public
Security

khkdsw@gmail.com

ngocanh888882@gmail.com
phong5vpc@gmail.com

Department of Criminal ltvanh@moj.gov.vn
and Administrative Law

LIST OF OBSERVERS AND STAFF
No

Name

Position

1

Mr. Shigeki Miyake,

Senior Representative

2

Ms. Chieko Kajisawa

Representative

3

Mr. Kobchai Songsrisanga

Senior Program Officer

4

Mr. Paisan Rupanichakij

Deputy Director-General TICA

5

Mr. Wattanawit Gajaseni

Director of Countries Partnership Branch of TICA

6

Miss Chidchanok Malayawong

Development Cooperation Officer

7

Miss Piyavan Rakpanich

Development Cooperation Officer

8

Mr. Satoshi Minoura

Professor

9

Mr. Hiroyuki Watanabe

Professor

10

Ms. Mariko Suzuki

Chief of the supervision division

11

Ms. Yuka Murayama

Official, the general affairs division

12

Ms. Phornprapha Klaewkla

Director of Probation Development Division

13

Ms. Taruata Klaewkla

Probation Officer

14

Mr.Chanapat Maneedul

Probation Officer

15

Mr.Patsawut Puchaneeyakul

Probation Officer

16

Ms. Natinee Na Chiangmai

Probation Officer

17

Ms. Anyamanee Tanrattana

Probation Officer

18

Ms.Thanittanan Meksamrit

Foreign Relations Officer

19

Ms. Sunisa Sawestadit

General Affairs Officer
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Agency
JICA

TICA

UNAFEI
JAPAN MOJ

DOP

