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อดีตผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติกลาง

งานคุ ม ประพฤติ เ ป็ น ทั้ ง งานปฏิ บั ติ แ ละงานวิ ช าการ ฉะนั้ น ผู ้ ที่ ท� ำ งานตรงจุ ด นี้ จ ะต้ อ งมี ค วามรู ้ ทั้ ง ทางด้ า นทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ
ในยุคแรกที่มีการด�ำเนินงานคุมประพฤติสิ่งส�ำคัญในการท�ำหน้าที่ คือ 1. ต้องสร้างความเชื่อถือแก่ศาล 2. ต้องสร้างความเชื่อถือแก่ประชาชน และ
3. ต้องสร้างความเชือ่ ถือแก่ผถู้ กู คุมความประพฤติ และในขณะนัน้ จะยึดหลักการท�ำงานแบบมืออาชีพทีต่ อ้ งพัฒนาผูถ้ กู คุมความประพฤติให้เป็นคนดี
ให้ได้ ซึง่ ต้องท�ำ 2 อย่าง ควบคูก่ นั คือ การควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด จะเรียกได้วา่ พนักงานคุมประพฤติเป็นผูน้ ำ� ในการเปลีย่ นแปลง
คงไม่ผิด เพราะโดยบทบาทเป็นผู้แก้ไขคนไม่ดีให้เป็นคนดี
ในยุ ค ปั จ จุ บั น กรมคุ ม ประพฤติ มี ภ ารกิ จ เพิ่ ม มากขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งการคุ ม ความประพฤติ เ ด็ ก และเยาวชน งานตามพระราชบั ญ ญั ติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 การพักการลงโทษ รวมทั้งการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย ซึ่งในแต่ละภารกิจมีการด�ำเนินงานที่ค่อนข้างหนัก อย่างเช่น กลุ่มของ
ผู ้ พั ก การลงโทษหรื อ ลดวั น ต้ อ งโทษ เป็ น คดี ที่ รุ น แรงที่ เราต้ อ งดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด และช่ ว ยให้ มี ง านท� ำ  มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย โดยอาจจะจั ด ให้ มี ศู น ย์ พั ก พิ ง ชั่ ว คราว ส� ำ หรั บ ในส่ ว นของ
ผู้กระท�ำผิดในคดีที่ไม่ร้ายแรง ควรจะมีการจัดสถานที่รายงานตัวในชุมชน หรือที่เรียกว่าศูนย์รายงานตัวรายวันในชุมชน โดยให้มีการรายงานตัวก่อนกลับเข้าบ้านทุกวัน ซึ่งมีอาสาสมัคร
คุมประพฤติในพื้นที่ดูแลรับรายงานตัว และที่สำ� คัญควรมีอาสาสมัครคุมประพฤติหมู่บ้านละ 1 คน เพื่อช่วยในการสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติให้กับกรมฯ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย
กรมคุมประพฤติจะต้องมีข้อมูลในส่วนของบุคคลส�ำคัญทุกภาคส่วนที่จะช่วยสนับสนุนกรมฯ ได้
อีกภารกิจหนึ่งที่ถือว่าเป็นงานที่ส�ำเร็จยาก คือ งานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เนื่องจากยังคงมีการเสพและค้ากันอยู่จ�ำนวนมาก ซึ่งการรับ
ผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดควรจะรับเฉพาะผูเ้ สพจริง ส่วนผูเ้ สพและค้ายาเสพติดควรจะแยกไปรักษาต่างหาก ตรงจุดนีค้ งต้องดูทกี่ ารแก้กฎหมาย เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบ�ำบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้ดียิ่งขึ้น
ในส่วนของการพัฒนางานอีกด้านหนึง่ คือการสนับสนุนให้มกี ารท�ำวิจยั ส่วนตัวของพนักงานคุมประพฤติ อันจะท�ำให้ทราบถึงปัจจัยใดได้ผลและปัจจัยใดไม่ได้ผล ซึง่ จะท�ำให้เป็นการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติในด้านวิชาการในการป้องกันการกระท�ำผิดซ�ำ้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีก้ รมคุมประพฤติควรมีการจัดสัปดาห์รณรงค์ปอ้ งกันอาชญากรรม ทัง้ ในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ในช่วงครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนและสังคม อันจะท�ำให้ประชาชนได้เข้าใจปัญหาอาชญากรรมและได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตามภาระทีไ่ ด้รบั เพิม่ ขึน้ นับว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีด่ ี แต่ควรมองถึงศักยภาพของพนักงานคุมประพฤติทมี่ ขี ดี จ�ำกัด ในขณะทีป่ ริมาณงานเพิม่ แต่ปริมาณเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพิม่
เราก็ไม่สามารถท�ำงานในแต่ละด้านให้ได้ผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ซึง่ ผมเชือ่ ว่าคนคุมประพฤติยงั คงยึดความซือ่ สัตย์ สุจริต ต่อตัวเอง และหน้าทีเ่ พราะหน้าทีห่ ลักของงานคุมประพฤติ คือ “การสร้าง
ความเชื่อถือ” ผมขอให้พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติทุกคน ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของกรมคุมประพฤติ จงมุ่งมั่นในการคืนคนดี สู่สังคม อันเป็นหัวใจของงานคุม
ประพฤติอย่างแท้จริงต่อไป

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติคนแรก

“จากการทีไ่ ด้รบั โอกาสเข้ารับต�ำแหน่งอธิบดีคนแรกของกรมคุมประพฤติ จากเดิมเป็นส�ำนักงานคุมประพฤติกลางซึง่ เป็นหน่วยงานระดับกอง
ต่อมาก็พัฒนาขยายเป็นระดับกรม งานทางด้านการคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานที่แสดงถึงการพัฒนาทางสังคม ในระบบงานยุติธรรมของประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เราก�ำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีระบบการท�ำงานด้านอ�ำนวยความยุติธรรมที่ทันสมัย ซึ่งผลก็คือ ท�ำให้เรา
สามารถจะได้ข้อมูลที่ดีและถูกต้องก่อนที่ศาลจะมีค�ำพิพากษา หรือเมื่อศาลมีค�ำพิพากษาแล้ว เราก็มีโอกาสไปช่วยประคับประคองดูแลผู้กระท�ำผิด
ให้มีการด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ใครที่เป็นภัยต่อสังคม ก็คุมขังไว้เหมือนเดิม ใครที่ยังพอจะแก้ไขได้ เราก็ให้โอกาส เมื่อเวลาผ่านมา 21 ปี ก็เห็นได้ชัดว่า
กรมคุมประพฤติมีการขยายขอบเขตงานครอบคลุมไปอีกหลายด้าน ซึ่งในระยะหลังจะเน้นหนักไปที่งานด้านสังคม ที่เป็นหน่วยงานด้านช่วยเหลือการพัฒนาสังคม   และปัญหาทางด้าน
ยาเสพติด ซึ่งในภาพรวมนับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตขึ้นตามล�ำดับแสดงว่าประเทศเราได้สนับสนุนงานทางด้านคุมประพฤติ เช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และก็คงจะพัฒนา
ไปตามแบบอย่างที่นานาประเทศได้ทำ� กันมา แต่สิ่งที่ค่อนข้างจะมีความกังวลอยู่บ้าง ก็คือระบบการบริหารจัดการต่างๆ ของกรมต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐมนตรีซึ่งมาจากการเมือง เราก็
ต้องยอมรับว่าระบบการเมืองในประเทศไทยยังพัฒนาไปไม่มาก อาจจะมีสภาวะบางอย่างทีจ่ ะเข้ามาเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ ซึง่ ปรากฏออกมาชัดเจนแล้วในหน่วยงานราชการ
ที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่งานคุมประพฤติที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และเป็นงานที่ต้องการความโปร่งใส ทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักการที่ดี มิฉะนั้นแล้ว การอ�ำนวย
ความยุตธิ รรมของศาลในขัน้ ตอนต่อไป หรือการพัฒนาสังคมก็อาจจะผิดเพีย้ น จนกระทัง่ ระบบความยุตธิ รรมทีด่ ลี ดคุณภาพลง แต่ทงั้ นีก้ ห็ วังว่าเมือ่ มีการพัฒนาทางการเงินของประเทศทีด่ ขี นึ้
งานคุมประพฤติก็จะได้รับการพัฒนาและได้รับการสนับสนุนต่อไปในแนวทางที่ถูกต้อง ความกังวลที่กล่าวถึงก็จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ส�ำหรับเรื่องของปริมาณงานของพนักงานคุมประพฤติที่ไม่สัมพันธ์กับอัตราก�ำลัง เราจะเห็นข้อได้เปรียบกันก็คือ งานบางอย่างไม่มีก�ำหนดเส้นตายที่คับขันจริงๆ ว่าต้องท�ำให้เสร็จ
ภายในช่วงระยะเวลากี่วัน ซึ่งท�ำให้เราสามารถเลือกหยิบงานชิ้นไหนมาท�ำก่อนท�ำหลัง หรือท�ำช้าท�ำเร็วได้ แต่งานของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรม มีระบบที่แน่นอนและ
ช่วงระยะเวลาสัน้ ในขณะเดียวกันบุคลากรทีค่ อ่ นข้างจะจ�ำกัดทัง้ ในด้านของจ�ำนวนและงบประมาณ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็อาจจะให้ความส�ำคัญไปทางด้านอืน่ มากกว่า เช่นทางด้านเศรษฐกิจ
หรือการพัฒนาทางด้านการเมือง ซึง่ ตรงนีจ้ ะหนักมากๆ แล้วก็แก้ไขได้ยาก เพราะเมือ่ งานมาแล้วเราต้องท�ำให้เสร็จและต้องท�ำให้ทนั ฉะนัน้ เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นภาระหน้าทีข่ องทางผูบ้ ริหารกรมทีต่ อ้ ง
ท�ำความเข้าใจกับทางกระทรวงให้มาก
นอกจากนี้ เราต้องมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเรานั้น เมื่อปฏิบัติแล้วจะท�ำให้ระบบงานของกระบวนการยุติธรรมด�ำเนินไปได้ด้วยดี เรามีความส�ำคัญที่จะช่วยกันพัฒนา
สังคมให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศได้ เป็นส่วนที่ผู้บริหารของกรมต้องหาทางช่วยเหลือให้เต็มที่ ขณะเดียวกัน พนักงานคุมประพฤติก็ขอให้รำ� ลึกไว้ว่า ขอให้
ภาคภูมิใจว่าเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมของประเทศ งานจะหนักแสนหนักก็ต้องท�ำให้ส�ำเร็จให้ได้”

ศาสตราจารย์หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์
อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ

เวลาเหมือนติดปีกบิน ดูเหมือนไม่นาน บัดนี้กรมคุมประพฤติมีอายุ 21 ปี ถ้าเป็นคนก็อยู่ในวัยหนุ่มสาว มีพลังทั้งกาย จิตใจ และสติ
ปัญญา ที่จะท�ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ผมเป็นอธิบดีอยู่ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2540 จากกรมฯมาแล้ว 16 ปี มีอธิบดีต่อๆ มาจนถึง
ปัจจุบัน ประมาณ 11 ท่าน ที่ถามผมว่า ระหว่างอยู่กรม มีความประทับใจ ทุกข์ใจ หรือ มองงานคุมประพฤติในอดีตจนถึงปัจจุบัน และอนาคต
อย่างไรนั้น เรื่องความข่มขืนใจนั้นไม่มี มีแต่ความทรงจ�ำที่ดี แม้จะจากมา 16 ปีแล้วก็ตาม ท่านอมรศักดิ์ นพรัมภา เป็นอธิบดีคนแรก แต่ท่านอยู่เพียง
4-5 เดือน ได้เปลีย่ นเส้นทางชีวติ ไปในด้านอืน่ เพราะท่านมีความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย แม้ทา่ นอยูก่ รมในระยะเวลาอันสัน้ แต่ได้หาเงิน
นอกงบประมาณ (ดอกเบี้ยเงินกลาง) ไว้ให้ใช้ 100 ล้านบาท ซึ่งในขณะนั้นกรมฯ เพิ่งเกิดใหม่ ที่ท�ำการของตนเองก็ไม่มี ต้องยืมอาคารศาลอุทธรณ์
หลังเก่า ริมคลองหลอดมาใช้เป็นที่ทำ� การชั่วคราว
มีเรื่องข�ำๆ ว่า ป้ายชื่อกรมฯ ก็ไม่มี ผมได้เชิญ คุณประสาร มหาลี้ตระกูล (ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติในปัจจุบัน) มาพบ และให้ไป
ท�ำป้ายชื่อกรมฯ ตามขนาดที่ก�ำหนด คุณประสาร มหาลี้ตระกูล จัดการในเวลาอันรวดเร็ว ส่วนการเจิมป้ายกรมฯ คงไม่มีใครท�ำกันนัก ผมให้
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คุณกรรณิการ์ แสงทอง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบัน) ฝ่ายประสานราชการในขณะนั้นไปหาน�้ำมนต์ดีๆ จากวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมดอกไม้มงคลต่างๆ มา จากนั้นก็ประกอบพิธี
กันเอง โดยผมอธิบดีนำ� น�้ำมนต์พรหมป้ายกรมฯ ก่อน แล้วตามด้วยข้าราชการในกรมฯ โดยเราเชื่อมั่นว่า น�้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ประกอบกับจิตใจอันบริสุทธิ์แน่วแน่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นหวังดี
ย่อมเป็นมงคล ต่อมากรมฯ ได้ย้ายไปอยู่ที่พรานนก ธนบุรี (กรมบังคับคดีเก่า) ป้ายอันเดียวกันนี้ถูกน�ำไปติดได้พอดิบพอดี กับกรมฯ ใหม่ และยังคงติดอยู่จนถึงทุกวันนี้ และจะคงอยู่ตลอดไป
เว้นแต่จะเสือ่ มสลายตามสภาพของมันเอง มีอดีตทีอ่ ยากจะกล่าวถึงอีกมากมาย แต่ขอเล่าเรือ่ งอีกสัก 2 เรือ่ ง เพือ่ ขอบคุณ “คนบางคน” เช่น ท่านสมรรถชัย วิสาลาภรณ์ (ตุลาการศาลปกครอง
สูงสุด) ขณะนั้นรักษาการเลขานุการกรม ท่านคงนอนสะดุ้งทุกคืน เพราะช่วงที่ผมมารับต�ำแหน่งใหม่ๆ ได้โทรไปหาท่านเกือบทุกคืน ห้าทุ่ม, สองยาม หรือหัวค�่ำบ้าง (เป็นส่วนน้อย) เพื่อถามถึง
รายละเอียดต่างๆ เพราะผมมาเป็นอธิบดีกรมฯ นี้อย่างไม่รู้ตัว เข้ามาในกรมฯและเดินเยี่ยมตามห้องต่างๆ ป้ายชื่อบอกต�ำแหน่ง ล้วนเป็นต�ำแหน่งเทียมทั้งสิ้น เช่น ผู้ช่วยอธิบดีกรม, เลขานุการกรม
เพราะขณะนั้นกรมฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราก�ำลังจาก ก.พ. การจัดกรอบอัตราก�ำลังจึงเป็นเรื่องหนักใจอีกเรื่องหนึ่งของผม แต่ 2-3 ปีต่อมา กรมก็ได้รับกรอบอัตราก�ำลังเป็นที่
น่าพึงพอใจส่วนเรื่องอึดอัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีในขณะที่ผมเข้ามาเป็นอธิบดีใหม่ๆ มีนโยบายให้ขยายงานคุมประพฤติไปยังจังหวัดต่างๆ ปีละ 10 จังหวัด
รวมแล้ว 50 จังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีไม่อาจปฏิเสธได้ จ�ำได้ว่าผมอาศัยความเป็นผู้พิพากษา โทรศัพท์ไปถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
เพื่อขอห้อง หรือที่ดินในการตั้งส�ำนักงานคุมประพฤติ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจของคนกรมคุมประพฤติ ซึ่งช่วงนั้นอยู่ในวัยหนุ่มสาวเกือบทั้งสิ้น จึงท�ำให้
การขยายส�ำนักงานผ่านพ้นไปด้วยดี ท่านจึงอาจเห็นอาคารส�ำนักงานคุมประพฤติในต่างจังหวัดในเวลาต่อมา
สิ่งที่อยู่ในความทรงจ�ำอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ วันประดับชั้นยศบนบ่า หลังจากได้รับกรอบอัตราก�ำลังมาแล้ว ผมพูดกับพวกเราว่า “มนุษย์นี่แปลก ตอนไม่มีอะไร มักจะรักสามัคคี
แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ แต่เมื่อมีอำ� นาจ หรือ ต�ำแหน่งใหญ่ขึ้นขอให้ระวัง มักจะแย่งอ�ำนาจ แย่งต�ำแหน่ง รักกันน้อยลง” ทั้งที่ถ้าคนมีอ�ำนาจรักกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำ องค์กรก็จะเจริญ
งอกงามเป็นผลดีต่อบ้านเมือง งานคุมประพฤติ ไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต เป็นงานที่แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวจ�ำเลย ในด้านต่างๆ รวมทั้งมูลเหตุจูงใจในการกระท�ำความผิดเสนอ
ต่อศาลเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษจ�ำคุก หรือไม่อย่างไร ทั้งจะต้องให้ความเห็นต่อศาลอีกด้วยว่า สมควรจะให้โอกาสจ�ำเลยในการรอการลงโทษ และมีแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟู
ให้กลับตนเป็นคนดีอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญต้องใช้ความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ งานนี้เป็นการให้ความยุติธรรม ให้ชีวิตแก่คนที่มีโอกาสจะกลับตนเป็นคนดี หรือกล่าวอีกในหนึ่ง
เป็นการคืนคนดีกลับสู่สังคมไม่ย้อนกลับมากระท�ำความผิดอีก สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น การแก้ไขฟื้นฟูดังกล่าวก็อยู่ในหน้าที่ของงานกรมคุมประพฤติ ที่เราเรียก งานควบคุมและ
สอดส่อง และติดตาม ให้คำ� แนะน�ำกับจ�ำเลย และครอบครัวโดยมีงานกิจกรรมชุมชนเข้ามารองรับ มีอาสาสมัครคุมประพฤติทมี่ ชี อื่ เสียง และได้รบั ความยอมรับจากสังคมเข้ามาเป็นก�ำลังเสริมอีก
ส่วนหนึ่ง โดยความสมัครใจและเสียสละ ท�ำให้รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง ทั้งยังท�ำให้การแก้ไขฟื้นฟูประสบความส�ำเร็จ จึงได้ยำ�้ กับพวกเราชาวกรมคุมประพฤติว่า ... “งานคุมประพฤติ
ให้ถึง 3 อย่าง 1)ให้ความยุติธรรม 2) ให้ชีวิตใหม่ 3)ให้ความสงบร่มเย็นกับบ้านเมือง จึงเป็นสิ่งที่พนักงานคุมประพฤติ ทุกคนควรภาคภูมิใจ”
นั่นคืองานหลักๆ ในอดีต เมื่อก้าวมาถึงปัจจุบัน งานคุมประพฤติได้พัฒนาไปอย่างมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมฯ ได้ด�ำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สืบเสาะ และพินิจ (แสวงหาข้อเท็จจริงให้ศาล) 84,283 ราย ส่วนงานควบคุมและสอดส่อง เป็นกระบวนการติดตามดูแลให้ค�ำแนะน�ำ  และช่วยเหลือผู้กระท�ำความผิด ปรับปรุง แก้ไขนิสัย
ความประพฤติ เป็นจ�ำนวน 191,111 คดี ก็พบว่า ผู้ที่อยู่ในความดูแลดังกล่าวพ้นจากการคุมประพฤติไปด้วยดีถึง 155,510 ราย เป็นไปตามหลักที่ผมเคยพูดว่า “สิ่งของช�ำรุดเสียหาย
เรายังซ่อมแก้ไข ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง เรายิ่งต้องให้โอกาส ในการที่จะแก้ไขเขาด้วยมือของเรา ให้เขาเป็นคนดี กลับคืนสู่สังคม ให้เขาเป็นหลักความ
หวังทั้งความอบอุ่นกับครอบครัว” นอกจากนี้ งานอาสาสมัครคุมประพฤติ ก็ได้ก้าวไปอย่างเป็นที่ น่าพอใจ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้งสิ้น 13,772 คน ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ก็ปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมฯ ได้ด�ำเนินการฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับรักษาจ�ำนวนถึง 194,974 ราย จึงเห็นได้ว่า งานคุมประพฤติจากอดีตสู่ปัจจุบัน และในอนาคตน่าจะมี
วิวัฒนาการไปในทางที่ดียิ่งๆขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อน�ำไปใช้ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ส่วนข้อคิดในการท�ำงานก็ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่กอ็ ยากจะย�้ำอีกครัง้ หนึง่ ว่า ... “งานคุมประพฤติเป็นงานต้องเสียสละทัง้ กายและใจ ผูบ้ ริหารกรมฯ ต้องให้ขวัญก�ำลังใจ และ
การสนับสนุนอย่างเต็มก�ำลัง ถ้าพนักงานคุมประพฤติเองยังมีปัญหาก็ยากที่จะไปแก้ไขฟื้นฟูคนอื่น ที่ส�ำคัญสุดผู้บริหารในกรมฯ จะต้องไม่เป็นตัวปัญหา เสียเอง” เพราะการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้มีอ�ำนาจ ใครจะเป็นคนแก้ ... นั่นก็หมายถึง ความงดงามของงานที่ช่วยกันท�ำมาแต่ในอดีตต้องพังทลายลง ท้ายที่สุดจะมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม และความสงบสุขโดยรวมของ
บ้านเมือง.
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นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

“การที่กรมคุมประพฤติมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงภารกิจการสืบเสาะและพินิจและการควบคุมและสอดส่อง ผู้กระท�ำผิดผู้ใหญ่
ทีศ่ าลสัง่ รอการก�ำหนดโทษหรือรอการลงโทษ จนมาถึงการคุมความประพฤติเด็กและเยาวชนและผูท้ ไี่ ด้รบั การพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ ตลอดจน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ท�ำให้บุคลากรต้องมีประสบการณ์ ความรู้ และทักษะในการท�ำงานมากขึ้น ต้องมีการฝึกฝน หาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ ๆ มีความรอบรู้ในงานมากขึ้น ซึ่งอาจถือเป็นการท�ำงานที่เป็นสหวิทยาการ ส่งผลให้หน่วยงานเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ
จากสังคมเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรลุเป้าหมายในการคืนคนดี สู่สังคมได้ ส�ำหรับการที่กรมคุมประพฤติจะไปสู่ความเป็นมืออาชีพได้ ขอให้ค�ำนึงถึง
7 ประเด็นส�ำคัญ คือ
ประเด็นที่ 1 กรมคุมประพฤติจะเป็นทางเลือกในการช่วยลดปัญหาคนล้นคุกในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และต้อง
ท�ำงานในเชิงยุทธศาสตร์ควบคูไ่ ปกับการวางแผนต่าง ๆ เพือ่ พิสจู น์และสือ่ สารให้สงั คมได้รบั รูแ้ ละมัน่ ใจถึงประโยชน์ นอกจากนัน้ กรมฯ ต้องเข้าใจภารกิจ
กรมและเน้นการท�ำงานเชิงรุกมากขึ้น
ประเด็นที่ 2 กรมคุมประพฤติเป็นหลักในการท�ำงานกับชุมชน ควรให้ความส�ำคัญกับอาสาสมัครคุมประพฤติโดยพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และดึงศักยภาพ
ชุมชนเข้ามาช่วยในระบบกระบวนการยุติธรรมให้มากขึ้น เช่น โครงการพ่อแม่อาสา เป็นแนวคิดที่ดีที่น�ำเอาพ่อแม่เข้ามาช่วยดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเข้าใจปัญหาดีจะมีโอกาสมากที่จะเป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติที่ดีได้ในอนาคต โดยเป็นการสนับสนุนนโยบายยุติธรรมชุมชน ซึ่งจะมีการบูรณาการและจัดระบบใหม่อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการก�ำหนดกรอบของงาน และแนวทางที่ชัดเจน
ประเด็นที่ 3 กรมคุมประพฤติเป็นก�ำลังส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หายาเสพติด ซึง่ เป็นเรือ่ งทีร่ ฐั บาลให้ความส�ำคัญ จึงควรผลักดันให้ผตู้ ดิ ยาเสพติดเข้าระบบสมัครใจให้ได้มากทีส่ ดุ และท�ำให้การ
บังคับบ�ำบัดเป็นทางเลือกหนึง่ เพือ่ ให้การบริหารจัดในระบบการตรวจพิสจู น์และการฟืน้ ฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถด�ำเนินการได้ตามก�ำหนดเวลา ไม่กระทบต่อการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
และกรมคุมประพฤติควรก�ำหนดกรอบการท�ำงานให้ชัดเจนว่าควรจะท�ำงานแค่ไหน อย่างไร เพื่อให้สามารถควบคุมและบริหารจัดการได้ เพื่อจะท�ำให้กรมฯ สามารถพัฒนางานด้านอื่นได้
ประเด็นที่ 4 กรมคุมประพฤติตอ้ งมีเครือ่ งมือในการจ�ำแนกผูก้ ระท�ำผิดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีโปรแกรมในการบ�ำบัดทีม่ คี ณ
ุ ภาพรองรับ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด
และด�ำเนินการสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านนี้ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการท�ำงาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของกรมฯในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ประเด็นที่ 5 กรมคุมประพฤติควรเน้นการด�ำเนินงานเพื่อท�ำให้ผู้กระท�ำผิดภายหลังปล่อยสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติ โดยสามารถมีงานท�ำและไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
ซึง่ หากมีการบูรณาการทีด่ กี จ็ ะส่งผลในภาพรวมของระบบหลักว่ามีการดูแลอย่างครบวงจร และจะน�ำไปสูก่ ารสร้างงานใหม่ของกรมคุมประพฤติได้ ซึง่ ต้องด�ำเนินการอย่างมียทุ ธศาสตร์เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 6 กรมคุมประพฤติควรพัฒนางาน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์คุมประพฤติในประชาคมอาเซียน จะท�ำให้สิ่งที่กรมฯ ได้ริเริ่มด�ำเนินการ เช่น งานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และการขยายฐานไปสู่การใช้ศักยภาพของชุมชน : Parthership เป็นต้น ได้รับการยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถขอรับการสนับสนุนจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อด�ำเนินการได้
ประเด็นที่ 7 กรมคุมประพฤติตอ้ งให้ความส�ำคัญกับการสร้างผลงานให้เป็นทีป่ ระจักษ์ตอ่ สังคม (Visibility) โดยต้องด�ำเนินการอย่างมียทุ ธศาสตร์ เลือกงานทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ วิธกี ารสือ่ สาร
ต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจงานคุมประพฤติมากขึ้น ให้โอกาสผู้กระท�ำผิด และเห็นความส�ำคัญในการแก้ปัญหาผู้กระท�ำผิดและระบบกระบวนการยุติธรรม นับเป็นความท้าทายที่น�ำไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มของการมีส่วนร่วมของสังคม ซึ่งกระทรวงยุติธรรมพร้อมให้การสนับสนุน
ในโอกาสครบรอบ 21 ปี ต้องขอชืน่ ชมการท�ำงานของบุคลากรกรมคุมประพฤติ แม้วา่ จะมีอปุ สรรคผ่านเข้ามาเป็นระยะ ก็พบว่าบุคลากรของกรมคุมประพฤติทกุ คนมีความมุง่ มัน่ ในการท�ำงาน
เพื่อคืนคนดี สู่สังคม และขอให้รักษามาตรฐานการท�ำงานเช่นนี้ไว้ตลอดไป ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังถือเป็นการสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่จะตกกับตนเองและครอบครัวต่อไป

4

¢‹ Ò ÇÊÒÃ¤Ø Á »ÃÐ¾ÄµÔ

นายวันชัย รุจนวงศ์
อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ

“คุณภาพของงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของกรมคุมประพฤติเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ย่อมมีผลต่อความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจของสังคม เพราะปัจจุบนั นีป้ ริมาณคดีทเี่ ข้ามาสูก่ ระบวนการสืบเสาะหรือคุมประพฤติมจี ำ� นวนมากขึน้ อย่างรวดเร็วโดยไม่ได้สดั ส่วน
กับจ�ำนวนเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ม่ได้เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณงาน ทัง้ นีเ้ ป็นผลจากพัฒนาการทางอาชญาวิทยา  ซึง่ ท�ำให้นโยบายการลงโทษผูก้ ระท�ำผิดเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือ การลงโทษทางอาญาเน้นเรื่องการป้องปรามไม่ให้ผู้กระท�ำผิดไปท�ำความผิดซ�ำ้ อีกและท�ำให้ผู้อื่นเกรงกลัวการลงโทษและ
ไม่ทำ� ผิดอย่างเดียวกัน แต่สว่ นทีส่ ำ� คัญมากคือการลงโทษด้วยวิธกี ารทีพ่ ยายามรักษาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ไม่ทำ� ให้ทรัพยากรมนุษย์ดอ้ ยค่าลงโดย
ไม่จำ� เป็น จึงเป็นที่มาของหลักการที่พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษผู้กระท�ำผิดที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงด้วยการลงโทษจ�ำคุกระยะสั้น และพยายามหา
มาตรการอื่นมาใช้ในการลงโทษแทนโทษจ�ำคุกระยะสั้น มาตรการดังกล่าว เช่นการคุมประพฤติและการให้ท�ำงานบริการสังคม ซึ่งเป็นงานที่
กรมคุมประพฤติต้องรับผิดชอบงานของกรมคุมประพฤติจึงมีปริมาณมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งคดีที่ศาลสั่งให้สืบเสาะเพื่อศาลจะได้ข้อมูล
และสามารถวางมาตรการที่เหมาะสมแทนโทษจ�ำคุกได้ แต่ปริมาณที่มีมากขึ้นเกินก�ำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จึงมีผลท�ำให้การสืบเสาะและคุมประพฤติ
ในระยะหลังอาจจะไม่ค่อยลงลึกเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับงานคุมประพฤติในรุ่นก่อน ๆ ที่จะเข้าถึงตัวผู้ถูกสืบเสาะหรือคุมประพฤติ รวมทั้งเข้าถึง
รายละเอียดต่างๆ รวมทัง้ สภาพแวดล้อมของผูท้ จี่ ะสืบเสาะหรือถูกคุมความประพฤติได้มากกว่า แต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจว่าอาจจะมีผลมาจากการทีป่ ระเทศไทยเข้าสูช่ ว่ งทีม่ ปี ญ
ั หาด้านเศรษฐกิจ
ท�ำให้ต้องใช้งบประมาณอย่างจ�ำกัด จึงส่งผลให้งานคุมประพฤติขาดความเข้มข้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมห่วงกังวลมากที่สุด และเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ง่าย เพราะงานคุมประพฤติเป็นงานที่รัฐบาลและสังคม
ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญมากนัก และไม่มีอำ� นาจต่อรองในการของบประมาณ ท�ำให้การจัดสรรเงินงบประมาณและจ�ำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับจ�ำนวนคนที่ถูกคุมประพฤติไม่เพียงพอ
จากการทีส่ ภาพสังคมและแนวคิดทางด้านกระบวนการยุตธิ รรมเปลีย่ นไป ดังทีไ่ ด้กล่าวมาเบือ้ งต้นแล้วว่าในอดีตกระบวนการยุตธิ รรมคิดว่าการลงโทษทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือการจ�ำคุก ฉะนัน้
ส่วนใหญ่จงึ เน้นการจ�ำคุกเป็นหลักและเป็นโทษทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ เพราะโทษปรับถูกท�ำลายไปเนือ่ งจากไม่มกี ารปรับมูลค่าโทษปรับให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อมาเป็นเวลาเกินกว่า 50  ปี จึงมีการจ�ำคุก
มากแต่การรอลงอาญา การคุมประพฤติและการให้ทำ� งานบริการสังคมมีจ�ำนวนน้อย แต่ปัจจุบันเมื่อแนวโน้มและวิธีคิดเปลี่ยนไปว่า การจ�ำคุกระยะสั้นนั้นไม่ควรท�ำ เพราะเป็นการท�ำลายทรัพยากร
มนุษย์ เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นเท่านั้นที่ควรจะจ�ำคุก หรือกรณีความผิดร้ายแรง ฉะนั้น ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ความผิดทั่วไป และความผิดที่ไม่ร้ายแรง ผู้กระท�ำผิดจึงมักได้รับโทษแต่ให้รอการลงอาญาไว้
ให้คุมประพฤติหรือให้ท�ำงานบริการสังคม จากวิธีคิดที่เปลี่ยนไป และจ�ำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่เพิ่มมากขึ้น เราจึงต้องรักษาคุณภาพของการคุมประพฤติให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีในระดับสากล
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย เพราะงานคุมประพฤติเป็นงานที่วัดเป็นรูปธรรมไม่ได้ว่า ผู้ถูกคุมประพฤติได้ประพฤติตนอยู่ในกรอบมากน้อยเพียงใด และเมื่อพ้นไปแล้วได้ผลดีหรือไม่ มาตรฐานการ
คุมประพฤติที่ดีควรจะท�ำอย่างไร ควรจะดูแลใกล้ชิดมากน้อยแค่ไหน จะต้องจัดกลุ่มหรือไม่ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติต้องท�ำงานในลักษณะที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เพราะงานคุมประพฤติ
ก็เปรียบเหมือนเป็นงานพี่เลี้ยง ให้กับคนที่ท�ำพลาดไปแล้วได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้ง โดยอยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะพัฒนาการของวิชาการทางอาชญาวิทยา ท�ำให้แนวโน้มของกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนไปด้วย คุณภาพการบริการของกรมคุมประพฤติก็ต้อง
เตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกัน แต่ในเมื่อปริมาณงานและภารกิจที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้น จนท�ำให้งานล้นทรัพยากรที่มีอยู่ กรมคุมประพฤติจึงต้องอาศัยหน่วยงานภาคีอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ดี เช่น ค่ายทหารต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาให้เป็นมืออาชีพ และท�ำงานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดร่วมกับกรมคุมประพฤติ  แต่อย่างไรก็ตามงานคุมประพฤติปัจจุบันเป็นงานที่หนักมากหากเทียบกับ
งานคุมประพฤติตามมาตรฐานสากล เป็นข้อเท็จจริงทีต่ อ้ งยอมรับว่าถ้าเราไปดูมาตรฐานงานคุมประพฤติสากลก็จะเห็นว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของต่างประเทศทีใ่ ห้ความส� ำคัญกับงานคุมประพฤติ
มากและได้รับการจัดสรรทรัพยากรเพียงพอกับปริมาณงาน จึงเป็นเรื่องที่กรมจะต้องท�ำให้สังคม หรือฝ่ายบริหารเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของงานคุมประพฤติคุ้มค่าแก่การลงทุนเพียงใด
เพื่อให้งานคุมประพฤติได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอและเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์จากงานคุมประพฤติอย่างเต็มที่”

นายนัทธี จิตสว่าง
อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ทิศทางและการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติก็เป็นไปด้วยดี จะติดปัญหาด้านอัตราก�ำลัง
ของราชการที่มีไม่เพียงพอ ในขณะที่งานของกรมคุมประพฤติมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งบ�ำบัดฟื้นฟู ยุติธรรมชุมชน และงานหลักอย่างสืบเสาะและสอดส่องก็มี
เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากคดีตา่ ง ๆ มีมากขึน้ และศาลก็หนั มาใช้การคุมประพฤติมากขึน้ ท�ำให้ภารกิจเพิม่ ขึน้ อย่างมาก ซึง่ ท�ำให้ภารกิจของงานคุมประพฤติ
หนักมาก อย่างไรก็ตามจากจุดนัน้ เองจึงท�ำให้มแี นวคิดว่า งานคุมประพฤติคงต้องมุง่ หน้าเข้าหาด้านชุมชน เพือ่ ดึงชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม ซึง่ ถ้าสามารถ
ท�ำให้คนในท้องถิน่ ช่วยดูแลคนในท้องถิน่ เอง ก็จะช่วยท�ำให้เราลดภาระในส่วนนีล้ งได้ ในส่วนของกรมเองก็จะได้หนั มาด�ำเนินงานด้านนโยบาย ก�ำหนด
มาตรฐานการท�ำงาน การติดตามประเมินผล
การท�ำงานของกรมในอนาคต คงมุ่งเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และจะต้องมีการน�ำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานคุมประพฤติมากยิ่งขึ้น เช่น การรายงานตัว การติดตาม
ตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เป็นต้น ซึ่งก็จะท�ำให้งานของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกแนวทางหนึ่ง จะเป็นไปได้หรือไม่  ถ้ากรมคุมประพฤติจะมีการลดภารกิจลง หรือตัดงานบาง
อย่างออกไป แล้วหันมาท�ำภารกิจหลัก ๆ ของกรมอย่างเต็มที่.

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย
“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดี สู่สังคมภายในปี พ.ศ. 2558” วิสัยทัศน์
กรมคุมประพฤติที่ได้ก�ำหนดเป็นเป้าหมายขององค์กรไปสู่ความเป็นมืออาชีพร่วมกัน ตั้งแตปี พ.ศ. 2553 และเมื่อย้อนอดีตตั้งแต่มีค�ำว่า
“พนักงานคุมประพฤติ”ในประเทศไทยจนปัจจุบนั มี “พนักงานคุมประพฤติ รุน่ ที่ 33” ถือได้วา่ การคุมประพฤติได้สร้างคุณปู การแก่สงั คม ซึง่ เดิมเป็นเพียง
ผูแ้ ก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดเพือ่ คืนคนดี สูส่ งั คม แต่เมือ่ สภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บทบาทของหน่วยงานราชการต่างๆจึงเปลีย่ นผ่านบทบาท
ภารกิจตามยุคสมั ย โดยเฉพาะงานคุ มประพฤติ นอกจากจะเป็ น ผู ้ แก้ ไขฟื ้ น ฟู แล้ วต้องเพิ่มบทบาทในการป้องกันสังคม (social protect)
อั น เป็ น กระบวนการที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภารกิ จ เดิ ม ซึ่ ง หากสามารถแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ตามภารกิ จ ให้ มี ก ารศึ ก ษา มี อ าชี พ มี ค วามสามารถ
ด� ำ รงชี พได้ ตามอั ตภาพ จะส่งผลให้มีการกระท� ำ ผิดน้อยลงสัง คมจะปลอดภัยมากขึ้น แต่ ด้ว ยข้ อจ� ำ กัดด้านอั ตราก� ำลัง ด้า นงบประมาณซึ่งเป็นปัญหาเกือบทุกส่วนราชการอาจ
ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ก รมคุ ม ประพฤติ ถื อ ว่ า เป็ น หน่ ว ยงานที่ โชคดี ที่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรอบรู ้ มี ค วามพยายามในการปฏิ บั ติ ง าน และยั ง มี กั ล ยาณมิ ต ร
ภาคประชาสังคม อาทิ อาสาสมัครคุมประพฤติ สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้น�ำท้องถิ่นธุรกิจเพื่อสังคม (social cooperation) ที่ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดอย่างจริงจัง
กรมคุมประพฤติ ในวัยที่ 21 ปี จึงต้องตอบสังคมให้ชัดเจนว่า “พนักงานคุมประพฤติคือใคร” เพื่อแสดงบทบาทพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าง “มืออาชีพ” โดยมีเครือข่าย
ภาคประชาสังคมช่วยผลักดันภารกิจให้ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดและบรรลุวิสัยทัศน์ เปรียบเสมือนผู้ท�ำหน้าที่วิศวกรสังคมเพื่อออกแบบ และวางระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดให้สอดรับกับบริบท
ของพื้นที่เพื่อให้ผู้กระท�ำผิดกลับตัวเป็นคนดี และผู้ที่จะกระท�ำเกิดความตระหนักไม่กระท�ำผิดจึงเป็นการป้องกันสังคมให้พ้นจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558 ถือเป็นปีที่มี 2 วาระโอกาสมาบรรจบกัน ประการแรก เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประการที่สอง ครบก�ำหนดวิสัยทัศน์กรมคุมประพฤติที่ตั้งเป้าหมาย
“เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม” จึงเป็นช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านงานคุมประพฤติไทยสู่คุมประพฤติสากล นับจากวันนี้ภารกิจหนักของกรมคุมประพฤตินอกจากการแก้ไขผู้กระท�ำผิดเพื่อ
ป้องกันสังคมแล้วยังต้องติดอาวุธทางปัญญา พัฒนาบุคลากร ปรับองค์กรให้ทันยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงต่อไป
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รมคุมประพฤติหญิงคนแรก
แห่งวงการงานคุมประพฤติไทย
กรมคุมประพฤติถือเป็นส่วนราชการที่มีบทบาทส�ำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระท�ำผิดที่มีปรัชญาการด�ำเนินงาน โดยการ “คืนคนดี สู่สังคม” อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการให้โอกาสกับผู้กระท�ำผิด
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือพลัง (Empowerment) ของชุมชน โดยการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม และการช่วยเหลือดูแล และแก้ไขฟื้นฟู
ในฐานะหุ้นส่วนหรือภาคีเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นกลไกหลักในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด พ.ศ. 2545 ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดดังกล่าว ได้ยดึ หลัก “ผูเ้ สพคือผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ ง
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ได้รับการบ�ำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม” ซึ่งการด�ำเนินการด้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการแก้ไข
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
และป้องกันปัญหายาเสพติดที่กำ� หนดเป็น “วาระแห่งชาติ”
การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติเป็นการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และนโยบายของกรมคุมประพฤติในปี 2556 ถือเป็น
ปีที่มีความส�ำคัญของกรมคุมประพฤติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 กรมคุมประพฤติได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นปีที่ 21 และด้วยวิสัยทัศน์
ของกรมคุมประพฤติได้ก�ำหนดไว้ว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2558”
ดังนั้น ในการก้าวไปสู่การด�ำเนินงานในปีที่ 22 และในปีต่อ ๆ ไปอย่างก้าวหน้า มั่นคง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติประจ�ำปีงบประมาณ
2556 บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ดังกล่าว ตลอดจนการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติควรเป็นการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์
ของกรมคุมประพฤติ และมีแนวทางด�ำเนินการหลัก ๆ ดังนี้
1. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติตอ่ ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุตธิ รรม
ภาคีเครือข่าย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้กระท�ำผิด ประชาชน และสังคม ด้วยการเป็น “มืออาชีพ” พัฒนามาตรฐานงานให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล พัฒนาเครื่องมือ
และโปรแกรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสภาพปัญหาและบริบทของสังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดให้สามารถช่วยเหลือตนเอง โดยการเสริมสร้างพลัง (Empowerment) โดยเฉพาะด้านการฝึกทักษะและอาชีพต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของ
สังคมและไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ  ดึงศักยภาพของภาคประชาชนและชุมชน และภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานคุมประพฤติ และพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และการสร้างแรงจูงใจของอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือข่ายยุติธรรมชุมชนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความแออัดใน
เรือนจ�ำ 
2. ด้านพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน – พัฒนาและปรับปรุงระบบงานและขั้นตอนการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริง
ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กระชับ
และมีความคล่องตัวและชัดเจนยิ่งขึ้น น�ำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานด้านต่าง ๆ และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น พัฒนารูปแบบและวิธีการการด�ำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด และสนับสนุนการด�ำเนินงานเชิงบูรณาการให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมด�ำเนินงานในลักษณะหน่วยงานภาคีมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ในการจัดหา
สถานทีฟ่ ื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้สอดคล้องกับจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมาย และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
3. ด้านการอ�ำนวยความเป็นธรรมและการให้บริการประชาชน – สร้างความมั่นใจต่อผู้กระท�ำผิด และครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ว่า จะได้รับการปฏิบัติ
ด้วยความเป็นธรรม ความเสมอภาค จากระบบงานคุมประพฤติที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ขยายและพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
และศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติในการช่วยเหลือ แก้ไข ฟื้นฟู ดูแล และสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด และสร้าง
ความพึงพอใจในการให้บริการกับผู้มาติดต่อราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร – ท�ำงานเชิงรุกและมีส่วนร่วม บูรณาการท�ำงานร่วมกัน โดยท�ำงานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย บริหารจัดการ
ความเสีย่ ง เสริมสร้างนวัตกรรม ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก�ำลังของหน่วยงานให้มคี วามสอดคล้องกับปริมาณงาน พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง (Learning
Organization) ด้วยการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรียน รับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อน�ำข้อเสนอแนะ
และความเห็นไปปรับปรุง ส่งเสริมการสื่อสารอย่างรวดเร็วและเข้าถึงง่าย โดยเน้นการสื่อสารสองทางที่รวดเร็วและทั่วถึงในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค หรือระหว่างส่วนภูมิภาค และเครือข่ายต่าง ๆ และน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการเป็นราชการใสสะอาดที่มีกลไกและกระบวนการบริหารงาน
และการให้บริการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
5. ด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร – “คน” คือทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยหลักในความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน กรมคุมประพฤติต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบ สม�่ำเสมอ และต่อเนื่อง ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การบริหาร
จัดการ และความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรของกรมคุมประพฤติมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็น “มืออาชีพ” มีการสอนงานและให้คำ� แนะน�ำ  สร้างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และการท�ำงานอย่างมีความสุข
และความสมดุลระหว่างชีวิตและการท�ำงาน (Work-Life Balance) พัฒนารูปแบบ วิธีการจัดสวัสดิการที่มุ่งให้บุคลากรกรมคุมประพฤติมีขวัญก�ำลังใจ และมีความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน และมีจิตส�ำนึกรักองค์กรกรมคุมประพฤติอย่างยั่งยืน และ เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็ง และพัฒนาบุคลากรกรมคุมประพฤติให้มีวัฒนธรรมการท�ำงานด้วย “ใจ”
(Work with Passion) – P (Professional – มืออาชีพ) A (Affection – ท�ำงานด้วยความรักความเมตตา) S (Satisfaction – มีความพึงพอใจ) S (System – ท�ำงานอย่างเป็นระบบ)
I (Innovation – ท�ำงานด้วยความสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม) O (Open-mind – เปิดใจกว้าง) และ N (Network – ท�ำงานร่วมกับเครือข่าย) ตลอดจนการมีหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส
และเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล เพื่อสร้างและรักษาคนดีและคนเก่งขององค์กรไว้
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ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาใหญ่ระดับต้นๆ ของ

ทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยทีท่ กุ ฝ่ายไม่วา่ จะเป็นทัง้ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ต่างร่วมหาแนวทางแก้ไขทั้งป้องกัน และปราบปราม มาทุกยุคทุกสมัย
จนกระทั่ ง มาถึ ง ยุ ค สมั ย ของรั ฐ บาลนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นายกรัฐมนตรีได้มีการยกระดับปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และมีนโยบาย
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ต้องได้รับการรักษา โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังของแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลัก โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนน�ำผูเ้ สพ/ ผูต้ ดิ ยาเสพติด
เข้ารับการบ�ำบัดในทุกระบบทัง้ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ�ำบัด และระบบต้องโทษ
รวมถึงการขยายสถานบ�ำบัดให้เพียงพอ และการติดตามช่วยเหลือดูแลผูเ้ สพในด้าน
อาชีพ และการด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปเสพซ�้ำอีก
จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว กระทรวงยุติธรรมได้เห็นความส�ำคัญของ
“พลังครอบครัวเพื่อการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” จึงได้มีการจัดโครงการ
พ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติดขึ้น โดยตั้งเป้าหมาย พ่อแม่อาสาทั่วประเทศ
จ�ำนวน 200,000 คน ภายในปี 2556 และได้มกี ารเปิดตัวโครงการไปแล้วเมือ่ วันที่ 17
กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร
ภายใต้ชื่อ โครงการพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ 80 พรรษา มหาราชินี โดยมีกรมคุมประพฤติ
เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ซึ่งมีพ่อแม่ของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในความดูแล
ของกรมคุมประพฤติในเขตพื้นที่ส�ำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ธนบุรี
ภาค 1, 2 และ 7 ร่วมโครงการมากถึง 23,000 คน จากจ�ำนวนเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ 15,000 คน โดยมีจดุ มุง่ หมายเปลีย่ นบ้านเป็นสถานทีฟ่ น้ื ฟูลกู หลานทีต่ ดิ ยา และ
มุ่งสนับสนุนพ่อแม่ ผู้ใกล้ชิดเป็นภาคีตรวจหาสารเสพติดของลูกหลานด้วยตนเอง
ภายหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวโครงการไปแล้ว ทางกรมคุมประพฤติ
ได้ด�ำเนินการจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการจัดอบรมพ่อแม่ครอบครัว
ผู้ใกล้ชิดผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ตั้งแต่
ระหว่างวันที่ 1 – 10 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ “สัปดาห์แห่งการ
ร่วมพลังโครงการพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด ถวายพ่อของแผ่นดิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” ปรากฏว่ามีพ่อแม่ผู้ใกล้ชิดมาร่วมงานเกือบ 10,000 คน
โดยมี ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครและธนบุ รี จ� ำ นวน
10 ส�ำนักงาน ร่วมจัดโครงการ ประกอบด้วย ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำ
ศาลอาญา, ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลอาญากรุงเทพใต้, ส�ำนักงานคุม
ประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดพระนครเหนือ, ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลแขวง
พระนครใต้,ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลแขวงดุสิต, ส�ำนักงานคุมประพฤติ
ประจ�ำศาลจังหวัดมีนบุรี, ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง,
ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลอาญาธนบุรี, ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำ
ศาลแขวงธนบุรีและส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารจั ด อบรมพ่ อ แม่ ค รอบครั ว ผู ้ ใ กล้ ชิ ด ผู ้ เ สพ/
ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ทั้ ง 50 เขต แล้ ว ทางกรมคุ ม
ประพฤติได้ด�ำเนินการเปิดตัวโครงการไปยังในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
จังหวัดมุกดาหาร และเลย ซึ่งมีพ่อแม่ครอบครัวผู้ใกล้ชิดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติ ด เข้ า ร่ ว มไม่ น ้ อ ยและรวมไปถึ ง ในจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ แ ละร้ อ ยเอ็ ด ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ใน
เดือนพฤษภาคมนี้

อายุ 18 ปี ดิฉันรู้ว่าลูกชายคนโตติดยาหลังจากที่ลูกชายได้ใช้ยามาแล้วประมาณ
7 เดือน ตอนแรกที่จับได้ว่าลูกติดยา ลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป อารมณ์ไม่ยิ้มแย้ม
แจ่มใสร่าเริงเหมือนแต่ก่อน และมั่นใจว่าลูกติดยาแน่ ๆ คือไปพบอุปกรณ์การ
เสพยาในห้องของลูกชายก็ตกใจ และก็ถามลูกว่าลูกติดยาใช่ไหม ซึง่ ลูกชายก็ยอมรับ
ตอนนั้นทั้งเสียใจและโกรธลูกมากตีเค้าไปหลายที ลูกชายโมโหวิ่งหนีออกจากบ้าน
ไปอยู่กับเพื่อนที่ติดยาด้วยกัน คุณพ่อเค้าไปตามก็ไม่ยอมกลับ ก็เลยปล่อย และ
ด้วยดิฉันกับสามีต้องท�ำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกได้มาก
หลังจากนั้น 2 เดือน ลูกชายคนโตถูกจับ และถูกส่งให้เข้ารับการบ�ำบัด
ในกองพันทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง เป็นเวลา 4 เดือน และอยู่ในความดูแลของส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระยอง ตลอดระยะเวลาที่ลูกถูกคุมความประพฤติ ดิฉันกับสามีคอยเตือนให้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่สำ� นักงานคุมประพฤติกำ� หนดตลอดเวลา

คุณอร กล่าวถึงสาเหตุและความรูส้ กึ ของการได้เข้ามาร่วมเป็นแม่อาสาว่า

ตอนแรกทางส�ำนักงานคุมประพฤติได้แจ้งรับสมัครพ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด
ตอนนัน้ รูส้ กึ สนใจและตอบรับสมัครทันที เพราะตอนนัน้ คิดว่าเราอยากจะดูแลและ
เอาใจใส่ลูกเรามากขึ้น และโครงการนี้จะมีความน่าสนใจที่จะมีการอบรมผู้ที่เป็น
พ่อแม่อาสา ซึ่งจะช่วยให้เรามีวิธีการดูแลลูกที่ดี เพราะต้องยอมรับว่าตลอดเวลา
ที่ผ่านมาดิฉันไม่ได้มีเวลาให้กับลูกเลย คิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินให้ได้มาก ๆ
เพื่อให้ลูกได้มีกินมีใช้ได้เรียนหนังสือสูง ๆ และคิดว่าหากพ่อแม่ช่วยกันให้ความ
รักความเอาใจใส่ลูก จะช่วยเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ลูกหลานของเราได้อย่างแน่นอน
ส่วนนาย เอก (นามสมมุติ) ลูกชายของคุณอร กล่าวว่า รู้สึกผิดที่ท�ำให้
พ่อแม่เสียใจ และขอสัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนดีเพื่อพ่อแม่
“ผมติดยาเพราะอยากรู้ อยากลอง ติดยามาแล้วประมาณ 7 – 8 เดือน
แม่ไม่เคยรู้เรื่องเลย ตอนนั้นผมติดเพื่อนมาก ชวนให้ลองเสพดูก็สนใจ และอยาก
เข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ พอได้ลองเสพก็เสพมาตลอด จนมาถูกจับ แล้วเขาก็ให้มา
บ�ำบัดที่กองทัพทหารปืนใหญ่ จังหวัดระยอง รู้สึกว่าดีขึ้น ร่างกายแข็งแรง ตอนนี้
ผมเลิกมาได้ประมาณ 6 เดือนแล้ว พ่อแม่ดใี จ กลับมาแล้วท่านก็ไม่เคยต่อว่าเลย”
โครงการพ่ อ แม่ อ าสา ยั ง คงด� ำ เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไปยั ง ใน
ส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างพ่อแม่อาสาในการเข้ามาช่วยดูแลแก้ไขฟื้นฟูลูกหลาน
คุ ณ อ ร แ ม ่ อ า ส า ช า ว จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง ไ ด ้ เ ล ่ า ว ่ า ดิ ฉั น ทีต่ ดิ ยาให้กลับมาเป็นคนดีไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้ ถือเป็นภารกิจส�ำคัญของ
กับสามีอาชีพรับจ้าง มีลูกชายด้วยกัน 2 คน ลูกชายคนโตอายุ 22 ปี คนเล็ก “กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม” อย่างแท้จริง...
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กรมคุมประพฤติ เครื่องมือควบคุมผู้กระท�ำผิดโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กับ

โดย...ส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชนทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ และเด็กและเยาวชน โดยเป็นหน่วยงานหลักที่รองรับการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดภายใต้
มาตรการเลี่ยงโทษจ�ำคุก จึงมีส่วนรับผิดชอบตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ในการลดความแออัดในเรือนจ�ำ  ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ
(คอ.นธ.) เกี่ยวกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำในการน�ำมาตรการทางเลือกต่างๆ แทนการใช้โทษจ�ำคุก ตั้งแต่การเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จนถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการลดโทษ
ที่มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มปริมาณคดีเข้าสู่ระบบคุมประพฤติ ซึ่งปัจจุบัน งานในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติมีปริมาณมากกว่ามาตรฐานที่ ก.พ.ก�ำหนด 23 เท่าอยู่แล้ว ดังปรากฏจากสถิติคดีควบคุมและสอดส่องที่
เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 692 คดี ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 118,413 คดี ในปี พ.ศ. 2547 และ 131,507 คดี ในปี พ.ศ. 2554 และคดีแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นจาก 31,792 คดี ในปี พ.ศ. 2548 เป็นจ�ำนวน 17,752 คดี
ในปี พ.ศ. 2554 นับถึงสิ้นปีงบประมาณ 2555 กรมคุมประพฤติ ต้องดูแลแก้ไขผู้ถูกคุมประพฤติผู้ใหญ่ จ�ำนวน 148,703 คน ผู้รับการพักโทษ และผู้รับการลดโทษ จากกรมราชฑันท์ จ�ำนวน 25,469 คน เด็กและเยาวชน
จ�ำนวน 17,161 และผู้รับการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อีก 176,766 คน รวมทั้งสิ้น 368,099 คน
อย่างไรก็ตาม กรมคุมประพฤติเห็นประโยชน์และความจ�ำเป็นในการลดความแออัดในเรือนจ�ำและการคืนคนดีสู่สังคมโดยการให้โอกาสผู้กระท�ำผิดได้กลับตนเป็นคนดีในชุมชนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษา
คุณภาพในการป้องกันความสังคมจากการกระท�ำผิดซ�้ำ ควบคุมดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชนที่ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท�ำผิดซ�ำ 
้ จึงต้องมีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมดูแลผู้กระท�ำผิดในชุมชน
มาตรการลดความแออัดในเรือนจ�ำ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรมคุมประพฤติ คือ ให้มกี ารใช้มาตรการคุมประพฤติสำ� หรับผูก้ ระท�ำผิดทางอาญาให้มากขึน้ โดยการขยายกฎเกณฑ์และเงือ่ นไข ทัง้ นีก้ ารใช้มาตรการต่างๆ
เช่น มาตรการในการคุมประพฤติ การปล่อยชัว่ คราว การควบคุมในสถานทีอ่ นื่ นอกจากเรือนจ�ำ หรือการขยายการพักโทษเพือ่ สร้างความมัน่ ใจของสังคมและเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและในการติดตาม
การหลบหนีก็ควรมีการน�ำเทคโนโลยี EM มาใช้ประกอบ ปัจจุบัน กรมคุมประพฤติช่วยลดความแออัดของเรือนจ�ำได้ 2 ทางคือ
1. การที่ศาลใช้มาตรการรอการลงโทษ/รอการก�ำหนดโทษจ�ำคุกไว้และก�ำหนดเงื่อนไขเพื่อการคุมความประพฤติ (ป.อาญา.ม.56) ซึ่งเป็นการเลี่ยงการใช้โทษจ�ำคุก คือไม่ไปเพิ่มปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
2 การปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจ�ำก่อนพ้นก�ำหนดโทษจ�ำคุกตามค�ำสั่งศาล โดยมีการก�ำหนดเงื่อนไขไว้ เรียกว่า การพักการลงโทษ และ การลดวันต้องโทษจ�ำคุก
นอกจากนั้น การใช้วิธีคุมความประพฤติกับเยาวชนยังช่วยลดจ�ำนวนเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
ส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่สามารถน�ำเครื่องมือ EM มาใช้คือผู้ที่ผ่านการประเมินความเสี่ยงและความต้องการแล้วและถูกจ�ำแนกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง โดยผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษทั้งหมดจะจัด
อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
การด�ำเนินงานเพื่อเตรียมน�ำอุปการณ์ Electronic Monitoring (EM) มาใช้ในระบบคุมประพฤติ
เนื่องจากยังไม่เคยมีการใช้ EM ในประเทศไทยมาก่อน กรมคุมประพฤติจึงจะด�ำเนินการทดลองในรูปของโครงการน�ำร่องในการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ
สิ่งที่กรมคุมประพฤติ ได้ด�ำเนินการไปแล้วคือ
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งข้อมูลที่มีในประเทศและต่างประเทศอย่างจริงจัง
 จัดประชุมหน่วยงาน/องค์กรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางที่เหมาะสมในการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ (5 พ.ย. 2555)
 ร่วมประชุมเกี่ยวกับเครื่องมือการควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 8 ณ ประเทศสวีเดน (8th CEP Electronic Monitoring Conference) (7-12 พ.ย. 2555)
 ด�ำเนินการหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ KU ศาลเด็กและเยาวชนและครอบครัว
 ประสานงานเบื้องต้นกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประสานงานกับกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
 แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการศึกษาและทดลองน�ำเครื่องมือควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ ซึ่งมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก 2 คณะ คือ
		
 คณะอนุกรรมการด้านการด�ำเนินงานตามโครงการน�ำร่องในการน�ำเครื่องมือควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ
		
 คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีในการน�ำเครือ่ งมือควบคุมโดยอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบ
ั เด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติซงึ่ ประธานคณะอนุกรรมการชุดนีเ้ ป็นผูแ้ ทนจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
		
 เตรียมด�ำเนินโครงการน�ำร่องในการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริมให้ระบบการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ศึกษาแนวทางการน�ำระบบและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ
3. ให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระบบงานยุติธรรม
4. ให้ศาลมีทางเลือกในการมีวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนแทนการควบคุมหรือก�ำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติตามปกติ
		
 วางแผนด�ำเนินโครงการทดลองการน�ำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และประเมินผลเพือ่ พัฒนาโครงการก่อนจะขยายผลการด�ำเนินโครงการน�ำเครือ่ งมือ EM ไปใช้กบั ผูก้ ระท�ำผิดในกลุม่ เสีย่ งกลุม่ ต่างๆ ในภูมภิ าคอืน่ ๆ ต่อไป ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนินการครอบคลุมทัว่ ประเทศได้ภายใน 3 ปี
ในปัจจุบันนี้เป็นที่ตระหนักกันแล้วว่า ประสิทธิภาพและความส�ำเร็จของการใช้ Electronic Monitoring จะเกิดขึ้นโดยอาศัยการท�ำงานของเทคโนโลยีเพียงล�ำพังไม่ได้ สิ่งที่ส�ำคัญคือในการปฏิบัติงานด้านนี้ต้อง
มีความเข้าใจการท�ำงานของอุปกรณ์อย่างแท้จริง มีการเปิดใจให้กว้าง ท�ำความเข้าใจลึกลงไปในเหตุแห่งการกระท�ำความผิดของบุคคล เพราะอะไรจึงต้องมีการลงโทษ มีการควบคุม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการ
ท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดกลับไปอยู่ในชุมชนด้วยวิธีการที่ชอบธรรม ซึ่งเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจึงค่อยตั้งค�ำถามต่อว่าแล้วเทคโนโลยีจะสามารถช่วยเราได้อย่างไร หากเรามีการด�ำเนินการน�ำ Electronic Monitoring ไปใช้
อย่างชาญฉลาดและมีมนุษยธรรมแล้ว การใช้ Electronic Monitoring ก็จะก่อประโยชน์ได้อย่างมาก เพื่อเป็นการคุมความประพฤติและจ�ำกัดสิทธิของผู้กระท�ำความผิดอย่างเหมาะสม โดยมิใช่ในฐานะที่เป็นสิ่งที่เข้ามา
แทนที่ แต่เป็นองค์ประกอบเสริมในการควบคุมที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการคุมความประพฤติผู้กระท�ำความผิดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง…
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ภาคี
ร่สานงานคุ
วมใจ
มประพฤติ

โดย...ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติจับมือธนาคารออมสินลงนามข้อตกลง
เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่ถูกคุมความประพฤติ

กรมคุมประพฤติมงุ่ พัฒนาสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในความดูแลได้กลับสูส่ งั คมอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้วยการเข้าค่ายลูกเสือปรับพฤติกรรมร่วมกับธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามกับนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำ� นวยการธนาคารออมสิน ณ ห้องประชุมก�ำแพงเพชร
อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินส�ำนักงานใหญ่
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่าการลงนามในครั้งนี้ถือเป็นการท�ำงานร่วมกันในการสร้างและขยายโอกาสในการกลับเข้าสู่สังคมของเด็กและเยาวชนที่อยู่
ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้กลับเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติให้มีศักยภาพและ
ทักษะชีวิตให้การด�ำรงตนที่เหมาะสม รวมทั้งระเบียบวินัย อดทนและอดออม มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง
กรมคุมประพฤติได้รับโอนภารกิจการคุมประพฤติเด็กและเยาวชนเฉพาะในขั้นตอนการควบคุมและสอดส่องจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2546
เป็นต้นมา โดยกรมคุมประพฤติได้พัฒนารูปแบบ ระบบ และกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลให้สามารถปรับตัวด�ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข แต่ทั้งนี้
การด�ำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้ กรมคุมประพฤติย่อมไม่สามารถด�ำเนินงานได้เพียงล�ำพัง สิ่งส�ำคัญคือการได้รับการสนับสนุนทรัพยากรด้านงบประมาณ และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น
ทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ ทุนการฝึกวิชาชีพ ส�ำหรับเด็กและเยาวชน นอกจากจ�ำเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือจากเครือข่ายความร่วมมือทีเ่ ป็นองค์การธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้พึ่งพาตนเองได้ และอาจส่งผลไปถึงการแบ่งเบาภาระของครอบครัว ซึ่งจะท�ำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีแนวทางและเป้าหมายในการด�ำเนิน
ชีวิตที่ชัดเจนที่จะท�ำให้เด็กและเยาวชนไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินมีนโยบายในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนที่เคยพลาดพลั้งกระท�ำความผิดให้สามารถกลับตน
ด�ำเนินชีวิตอย่างมีความสุข โดยเน้นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองด้วยกิจกรรมค่ายลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงก่อตั้ง โดยทรงเคยมีพระราชปรารภว่า เพื่อเป็นการฝึกเด็กชายให้มีความรู้ทางเสือป่า เมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง ทั้งนี้ การฝึกลูกเสือมีวัตถุประสงค์และอุดมคติเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักพึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รู้จักบ�ำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง
ฝึกสอนเด็กและเยาวชนมีการพัฒนากาย จิตใจ และศีลธรรม ซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น อันจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยง
ในการกระท�ำความผิดซ�้ำลดลงตามเจตนารมณ์ของความร่วมมือในครั้งนี้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารลงนามกรมคุมประพฤติได้ดำ� เนินการน�ำร่องจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติ (ด้วยรูปแบบค่ายลูกเสือ) ในส�ำนักงาน
คุมประพฤติจ�ำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่, ขอนแก่น, ตรังและชลบุรี
โดยเริ่มจัดที่ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก เมื่อระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือม่อนค�ำออน ต�ำบลออนเหนือ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเด็ก
และเยาวชนเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 50 คน ส�ำหรับอีก 3 ส�ำนักงานฯ ได้กำ� หนดจัดดังนี้ ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 6-8 มีนาคม 2556 ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง ในวันที่
20-22 มีนาคม 2556 และส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีในวันที่ 24-26 เมษายน 2556 ส�ำหรับผลรายละเอียดการด�ำเนินงานข่าวสารคุมประพฤติจะด�ำเนินการน�ำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป
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หน่วยงานภาคี
ด้านงานบริการสังคม

นายรชต โนนไทย

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
“มีความยินดีที่ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ได้มีส่วนร่วมกับกรมคุมประพฤติที่ได้เป็นหน่วยงานภาคีรับผู้ถูกคุมความประพฤติ
มาบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพราะนอกจากจะช่วยขัดเกลาจิตใจ และความรู้สึกของผู้ถูก
คุ ม ความประพฤติ ใ ห้ มี ค วามอ่ อ นโยนขึ้ น มี ค วามเอื้ อ อาทรต่ อ บุ ค คลรอบข้ า งมาก
ขึ้นแล้ว งานที่สัมฤทธิ์ผลก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คือการแบ่งเบา
ภาระหน้ า ที่ ที่ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ส ามารถท� ำ ได้ งานที่ ผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ

ช่วยได้จะเป็นงานสนับสนุนการพยาบาลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น
การเตรียมส�ำลีห่อผ้าก๊อตที่ใช้ในการท�ำการพยาบาลผู้ป่วย เตรียมอุปกรณ์ Sterile
ที่ใช้ในห้องผ่าตัด เตรียมผ้าที่ใช้กับผู้ป่วย เตรียมน�้ำเกลือ ออกซิเจน ที่จะต้องใช้
กับผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอย่างเช่น พาผู้ป่วยไปท�ำ  x-ray
พาผู้ป่วยไปท�ำกายภาพบ�ำบัด ทางโรงพยาบาลก�ำหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมา
บ�ำเพ็ญประโยชน์ทุกวันพุธ ยกเว้น เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึง 15.30 น. ทั้งนี้เริ่มลงทะเบียนที่ตึกมงกุฎเพชรรัตน์ ชั้น 2 เวลา 08.00 น. ถึง
08.30 น. การทีม่ กี ฎหมายควบคุมความประพฤติและก�ำหนดให้มกี ารท�ำงานบริการสังคม
มี ป ระโยชน์ ต ่ อ สั ง คม คื อ ช่ ว ยลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการขั บ รถขณะเมาสุ ร า
ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากได้สอบถามความรู้สึกผู้ถูกคุมความประพฤติหลังจากปฏิบัติงาน
เสร็จแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่มีความระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้น มีความประมาทในการ
ใช้ชีวิตลดลง มีบางคนบอกว่าการได้ตัดส�ำลีมากๆ ท�ำให้มีสมาธิมากขึ้น”

หน่วยงานภาคี
ด้านวิทยากรให้ความรู้

นายอารักษ์ พรประภา

กรรมการบริหารบริษัท เอ พี ฮอนด้า จ�ำกัด
“มีความรู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัท เอ พี ฮอนด้า จ�ำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยเหลือสังคมไทย ซึ่งทางเอ พี ฮอนด้า มีนโยบายในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม
ตรงส่วนนี้อยู่แล้ว และได้เห็นถึงความส�ำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายจราจร
ต่างๆ ให้ทกุ คนไม่วา่ จะเป็นผูท้ ถี่ กู คุมความประพฤติ หรือแม้แต่บคุ คลทัว่ ไปก็ตอ้ งตระหนัก
และปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อสร้างสรรค์จิตส�ำนึกการขับขี่ปลอดภัย ผมในนามตัวแทน
ของ บริษัทเอ พี ฮอนด้า ยินดีที่จะให้สนับสนุนร่วมมือกับส�ำนักงานคุมประพฤติ
ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการท�ำงานของส�ำนักงานคุมประพฤติที่ให้โอกาส
ผูก้ ระท�ำผิดในการฟืน้ ฟูพฤติกรรมให้ดขี นึ้ ท�ำให้สงั คมไทยเป็นสังคมทีใ่ ห้โอกาสซึง่ กันและ
กันถือเป็นเรื่องที่ดีจากที่จะใช้บทลงโทษรุนแรง แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการสร้างจิตส�ำนึกให้
ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กบั ผูก้ ระท�ำผิดได้มโี อกาสแก้ไขและปรับปรุงทีส่ ำ� คัญสังคมจะ
ต้องให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

คุณศิริพงศ์ จิตรังษี

หัวหน้าฝ่ายอุทยาน (ส�ำนักงานพุทธมณฑล)
“มีความยินดีอย่างมาก ที่ทางส�ำนักงานคุมประพฤติได้ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
มาบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่ส�ำนักงานพุทธมณฑล ส�ำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องจาก
ส� ำ นั ก งานพุ ท ธมณฑลเป็ น สถานที่ ส� ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ร วมการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และจัดงานประเพณีกจิ กรรมต่างๆ และเป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อน ฉะนัั้นในการพัฒนาท�ำความสะอาดสถานที่
จึงเป็นเรื่องที่สำ� คัญมากที่จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง
จากการทีท่ างส�ำนักงานคุมประพฤติได้ให้ผคู้ มุ ความประพฤติมาบ�ำเพ็ญประโยชน์
ซึง่ ได้ชว่ ยเหลือส�ำนักงานพุทธมณฑลเป็นอย่างมากเพราะในบางครัง้ ทางพุทธมณฑลมีงาน
ทีเ่ ร่งด่วนท�ำให้ตอ้ งท�ำงานอย่างกะทันหันซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องพุทธมณฑลท�ำไม่ทนั ก็ได้ผถู้ กู คุม
ความประพฤติมาช่วยงานให้ส�ำเร็จได้เป็นอย่างดี”

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาติที่ 30/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215

กรมคุมประพฤติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ที่ ยธ 0301/

คืนคนดี สู่สังคม
ที่ปรึกษา : นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (อธิบดีกรมคุมประพฤติ) ฝ่ายข่าวและภาพ : นางสาวปรียานุช บริสุทธิ์เพ็ชร์
นางสาวชุติกาญจน์ กวยรักษา นางสาวพรสวรรค์ ศรีสังข์  นางสุวิมล ด�ำสุวรรณ นางจันทร์เพ็ญ หงษ์ทอง
นายณัฐ คชประเสริญ นางเกศินี สกุลทับ  นางสาวณัฐกฤตา น�ำผล  นางสาวศิริพร เอกอนงค์
พิสูจน์อักษร : นางสาวชุติกาญจน์ กวยรักษา  ออกแบบและพิมพ์ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด

