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21 ปี กรมคุ ม ประพฤติ

กับภารกิจคืนคนดี สู่สังคม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

กรมคุมประพฤติ ถือเป็นหน่วยงานหนึง่ ในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยแต่เดิมเป็นส�ำนักงานคุมประพฤติกลางหน่วยงาน
ระดับกอง สังกัดส�ำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ แต่ดว้ ยผลงาน
ที่มากด้วยคุณภาพจนเป็นที่น่าพอใจ และด้วยปริมาณงาน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จนรัฐบาลได้เห็นชอบให้สำ� นักงานคุมประพฤติกลาง
ยกฐานะเป็นกรมคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2535
เป็นต้นมา และในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี ชาวคุมประพฤติ
จะร่วมใจจัดงานฉลองวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ซึ่งในปีนี้
นั บ ว่ า เป็ น ปี พิ เ ศษที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ มี ก ารจั ด ประชุ ม
คุมประพฤติอาเซียนบวกสาม ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2556
ภายใต้ชอื่ “เติมเต็มช่องว่าง สร้างเครือข่ายงานคุมประพฤติ
สู่อาเซียน”
ส�ำหรับในปีนี้ ได้มีการจัดพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล
และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่กรมคุมประพฤติเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา จากนั้นมีการมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นประจ�ำปี พ.ศ. 2555
จ�ำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ อินทรัตน์ พนักงาน
คุมประพฤติชำ� นาญการพิเศษ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
และนายสุทธิ แก้วสุขศรี พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการ
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจ� ำ ศาลจั ง หวั ด มี น บุ รี โดยมี
นายสุชน ชาลีเครือ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
เป็ น ประธานเปิ ด งานพร้ อ มมอบโล่ ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ
แก่ข้าราชการดีเด่น
(อ่านต่อหน้า 3)

กรมคุมประพฤติผุดโครงการ
“เรียน-เล่น เป็นเรื่อง...แก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน” ถ่ายทอด
ความรู้จากนักเรียนทุนสู่บุคลากรกรมฯ

วันอาสาสมัครคุมประพฤติ รมว. ยุ ติ ธ รรมลงพื้ น ที่ ต ามโครงการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม

ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ
“ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคาม”

กระทรวงยุติธรรม ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
การมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกระดับและความเข็มแข็งของ
ชุมชน ซึ่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีการน�ำ
เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 พลต�ำรวจเอกประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
โดยได้จดั ให้มอี าสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม เพือ่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต้นแบบ
ช่วยเหลือภารกิจของกรมคุมประพฤติผู้กระท�ำผิดในชุมชน ณ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
(อ่านต่อหน้า 5) ซึ่งมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นผูก้ ล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการเครือข่ายยุตธิ รรม
เมือ่ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 (เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา)
ชุมชน กระทรวงยุติธรรม และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ที่ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กรมคุมประพฤติจัดโครงการ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้กล่าวรายงาน
“เรียน – เล่น เป็นเรื่อง... แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน”
โดยมี น างฉลอง อติ ก นิ ษ ฐ รองอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 52 คน
(อ่านต่อหน้า 3)

กรมคุมประพฤติเป็นเจ้าภาพ

เมื่ อ เสาร์ ที่ 30 มี น าคม 2556 เวลา 08.30 นาฬิ ก า
ณ ศูนย์กฬี าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
นายเกษม มู ล จั น ทร์ รองอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ ที่ ป รึ ก ษา
คณะกรรมการกีฬา กรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรม
คุมประพฤติ ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุตธิ รรม
“ยุติธรรมเกมส์ 2013” ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
11 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ์
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ส�ำนักงาน ป.ป.ท. และส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายวิทยา สุริยะวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
นายวิทยา สุรยิ ะวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาว่า กระทรวงยุตธิ รรม
ได้เห็นความส�ำคัญต่อการออกก�ำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายใน เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมได้ท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันมากมาย ในการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรมนี้
นอกจากนักกีฬาและผูเ้ ข้าร่วมทุกท่านจะได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยทีด่ แี ล้ว ความสนุกสนาน รื่นเริง
ยังช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าและความเครียดจากการท�ำงานอีกด้วย และที่ส�ำคัญที่สุด การแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ยังช่วย
เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ น�ำไปสูค่ วามสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน ประโยชน์
ที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การท�ำงานเป็นหมู่คณะ และการช่วยเหลือร่วมมือกัน เพื่อก้าวไปสู่จุดหมาย
ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่ง
(อ่านต่อหน้า 7)

กีฬากระทรวงยุติธรรม
“ยุติธรรมเกมส์ 2013”

(อ่านต่อหน้า 6)

สกู ๊ ป พิ เ ศษ
โครงการน�ำร่องในการน�ำเครื่องมือการควบคุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ในระบบงานคุมประพฤติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในปีนี้เป็นวันครบรอบ 10 ปี
ในการด�ำเนินงานคุมประพฤติเด็กและเยาวชนของกรมคุม
ประพฤติ ซึ่งแนวโน้มในการสั่งใช้งานคุมประพฤติมีมากขึ้น
เรื่อยๆ ปัจจุบันมีปริมาณคดีร้อยละ 62 ของจ�ำนวนเด็กและ
เยาวชนทั้ ง หมดที่ มี ก ารฟ้ อ งคดี เข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว โดยศาลจะก�ำหนดเงื่อนไขการ
คุมประพฤติให้เด็กและเยาวชนปฏิบตั ิ เช่น การก�ำหนดให้ไป
ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การให้ไปฝึกหัด
อาชีพให้เป็นกิจจะลักษณะ การห้ามเทีย่ วเตร่ในเวลากลางคืน
การห้ามออกจากบ้านหลังเวลา 20.00 นาฬิกา เป็นต้น
(อ่านต่อหน้า 2)
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ส กู ๊ ป พิ เ ศ ษ

โดย.. จิราภรณ์ บุญชูวงศ์
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานเด็กและเยาวชน

โครงการน�ำร่องในการน�ำเครื่องมือการควบคุมด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติ
บางเงื่อนไขในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า
โอกาสที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะสามารถ
ด�ำเนินการได้คอ่ นข้างยาก เช่น ห้ามออกจากบ้าน
ตั้งแต่เวลา 20.00 นาฬิกา หรือห้ามเข้าไป
ในสถานที่ที่ก�ำหนด จะเห็นได้ว่า เป็นเงื่อนไข
ทีย่ ากส�ำหรับการสอดส่องดูแล ดังนัน้ การดูแล
เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดเหล่านี้ถือเป็น
ภาระทีท่ า้ ทายของกรมคุมประพฤติเป็นอย่างยิง่
ทางเลือกทีเ่ พิม่ ขึน้ ส�ำหรับการตอบโจทย์
เหล่านี้ กรมคุมประพฤติจงึ ได้จดั ให้มโี ครงการ
น�ำร่องในการน�ำเครื่องมือการควบคุมด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กบั เด็กและเยาวชน
ในระบบงานคุมประพฤติ เป็นความพยายาม
หนึ่ ง ที่ ก รมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ พ ยายามสร้ า ง
ทางเลื อ กขึ้ น โดยอธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ
ได้มคี วามพยายามในการขับเคลือ่ น เป็นอย่างดียงิ่
โดยเฉพาะการประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูง
อาทิ อธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัว ผูบ้ ริหาร
ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ
ผูบ้ ริหารในกระทรวงยุตธิ รรมตลอดจนองค์กร
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผลักดันให้เกิดทางเลือกใหม่
ในการดูแลเด็กและเยาวชนในระบบงาน
คุมประพฤติ
Electronic Minitoring หรือ EM
เป็นเครื่องมือ ส�ำหรับการควบคุมตัวผู้ถูก
คุมความประพฤติ หรือผู้ต้องขัง ในรูปแบบ
ของการลงโทษระดับกลาง (intermediate
sanction) และส�ำหรับความผิดที่ไม่ถึงขั้น
ต้องถูกควบคุมตัวในสถานทีค่ วบคุมตัว เรือนจ�ำ
หรือสถานกักกันอื่น แต่ต้องจ�ำกัดเสรีภาพ
ดั ง นั้ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น
ทางเลือกหนึง่ ส�ำหรับให้ศาลได้มแี นวทางใหม่
ในการควบคุมพฤติกรรมเด็กและเยาวชนมิให้
กระท�ำผิดอีก หรือเข้าไปในพืน้ ที่ ทีม่ คี วามเสีย่ ง
และเป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้การควบคุมและ
สอดส่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม บุ ค ลากรของกรม
คุมประพฤติ จ�ำเป็นต้องเข้าใจในหลักการ
ของการคุ ม ประพฤติ เ ด็ ก และเยาวชน
ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานในเรื่องการแก้ไขฟื้นฟู

หมายถึงการดูแลแก้ไข ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชน ต้องขึน้ อยูก่ บั สภาพปัญหา ความจ�ำเป็น
ของผู ้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ใ นแต่ ล ะราย
พนักงานคุมประพฤติต้องมีความรู้ในเรื่อง
การวิเคราะห์ จ�ำแนก และวางแผนช่วยเหลือ
เป็นรายกรณีอย่างแท้จริง ส่วนการใช้เครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นแนวทางส�ำหรับควบคุม
พฤติกรรมทีเ่ ป็นความเสีย่ งแบบเข้มงวดควบคู่
ไปกับการแก้ไขฟื้นฟู ดังนั้น ในทางปฏิบัติ
ส�ำหรับแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้เครื่องมือ
ควบคุ ม ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EM)
เป็นเงื่อนไขการคุมความประพฤติประการ
หนึง่ ทีศ่ าลอาจก�ำหนดเพือ่ ควบคุมความประพฤติ
เด็กและเยาวชนได้ ดังนั้นเงื่อนไขดังกล่าว
จึงมีสถานภาพเช่นเดียวกับเงื่อนไข เพื่อการ
คุมความประพฤติอนื่ ๆ ทีศ่ าลก�ำหนดเพราะฉะนัน้
วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้เครือ่ งมือการควบคุม
โดยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จึ ง เป็ น วิ ธี ก ารที่
สามารถอธิบายได้ในขั้นตอนของกระบวน
งานควบคุมและสอดส่อง ดังนี้
ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ใิ นกระบวนการ
ควบคุมและสอดส่องเด็กและเยาวชนที่ถูก
คุ ม ความประพฤติ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีคำ� พิพากษา
ให้ คุ ม ความประพฤติ เ ด็ ก และเยาวชนไว้
โดยก� ำ หนดเงื่ อ นไขให้ มี ก ารควบคุ ม ด้ ว ย
อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
การด�ำเนินการคุมประพฤติหรือการควบคุม
และสอดส่ อ งโดยมี ก ารใช้ อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึน้ หลังจากนัน้
โดยแบ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่ที่ศาล
มี ค� ำ พิ พ ากษาให้ คุ ม ความประพฤติ โ ดยให้
ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนกระทัง่
ถึงพนักงานคุมประพฤติเสนอรายงาน ต่อศาล
เมื่ อ การคุ ม ความประพฤติ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว
ซึ่งสามารถแบ่งการด�ำเนินงานของพนักงาน
คุมประพฤติเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แผนภูมิ : กระบวนการคุมประพฤติโดยใช้เครื่องมือ EM
ศาลเยาวชนฯ
มีคำ�สั่ง+หนังสือยินยอม
แจ้งกรมพินิจส่งข้อมูลให้ คป.

กรมคุมประพฤติ
รับคดี/ติด EM
ปฐมนิเทศการใช้ EM/
ชี้แจงเงื่อนไข
ศึกษา/รวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์และวางแผนการ
ควบคุมและแก้ไขฟื้นฟู ฯ
ดำ�เนินการตามแผน/การ
แก้ไขฟื้นฟู
ติดตามและประเมินผล

ศูนย์ควบคุมรายงานการไม่ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในระบบ EM ไปยัง
พนักงานคุมประพฤติ

เมื่อครบระยะเวลา 3 เดือน
ให้ปลด EM

พนักงานคุมประพฤติแจ้งทีม
บูรณาการในพื้นที่เพื่อติดตาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ดำ�เนินการคุมประพฤติตามปกติ

ทีมบูรณาการรายงานผลการตรวจสอบ
ให้พนักงานคุมประพฤติทราบ

จัดทำ�รายงาน

เสนอรายงาน
การคุมความประพฤติ

ก็ถือว่าเป็นการท�ำความเข้าใจกันเบื้องต้นส�ำหรับขั้นตอนและวิธีการในการใช้ EM
ซึง่ นับตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบนั กรมคุมประพฤติได้ตงั้ คณะกรรมการศึกษา
และทดลองน�ำเครื่องมือการควบคุมตัวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชน
ระบบงานคุมประพฤติและมีการตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีในการน�ำเครื่องมือ
การควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนในระบบงานคุมประพฤติและ
คณะอนุกรรมการด้านการด�ำเนินงานตามโครงการทดลองน�ำเครือ่ งมือการควบคุมโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนซึ่งคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะได้มีการประชุม
หารือกันอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ได้ขอ้ ยุตใิ นเรือ่ งก�ำหนดวันเวลาแล้วว่าสามารถด�ำเนินการ
ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในกลางเดือนกรกฎาคม 2556 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้
เป็นที่ตระหนักกันแล้วว่า ประสิทธิภาพและความส�ำเร็จของการใช้ Electronic Monitoring
จะเกิดขึน้ โดยอาศัยการท�ำงานของเทคโนโลยีเพียงล�ำพังไม่ได้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือในการปฏิบตั งิ าน
ด้านนีต้ อ้ งมีความเข้าใจการท�ำงานของอุปกรณ์อย่างแท้จริงมีการเปิดใจให้กว้างท�ำความเข้าใจ
ลึกลงไปในเหตุแห่งการกระท�ำความผิดของบุคคล เพราะอะไรจึงต้องมีการลงโทษ มีการควบคุม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการท�ำให้ผู้กระท�ำความผิดกลับไปอยู่ในชุมชนด้วยวิธีการ
ที่ชอบธรรม ซึ่งเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจึงค่อยตั้งค�ำถามต่อว่าแล้วเทคโนโลยีจะสามารถ
ช่วยเราได้อย่างไร หากเรามีการด�ำเนินการน�ำ Electronic Monitoring ไปใช้อย่างชาญฉลาด
และมีมนุษยธรรมแล้ว การใช้ Electronic Monitoring ก็จะก่อประโยชน์ได้อย่างมาก
เพื่อเป็นการคุมความประพฤติและจ�ำกัดสิทธิของผู้กระท�ำความผิดอย่างเหมาะสม โดยมิใช่
ในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ ข้ามาแทนที่ แต่เป็นองค์ประกอบเสริมในการควบคุมทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้ดยี งิ่ ขึน้
ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบการคุมความประพฤติผกู้ ระท�ำความผิดในชุมชนให้มปี ระสิทธิภาพ
ได้อย่างแท้จริง ...
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21 ปี กรมคุมประพฤติ
กับภารกิจคืนคนดี สู่สังคม
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
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หลังจากนัน้ นายสุชน ชาลีเครือ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงยุตธิ รรมได้กล่าวปราศัยแก่ผมู้ าร่วมงานว่า “งานคุมประพฤติ
เป็นงานที่ส�ำคัญมากงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสามารถ
เชือ่ มโยงการท�ำงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมอืน่ ๆ ได้แก่
ต�ำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชนได้รบั โอกาสกลับสูช่ มุ ชนสมดังเจตนารมณ์ของ
กรมคุมประพฤติ ในการ คืนคนดี สู่สังคม ผลลัทธ์สุดท้ายที่ได้รับคือ
สังคมและชุมชนมีความสุข ปลอดอาชญากรรม ซึ่งภารกิจดังกล่าว
เป็นงานทีเ่ หนือ่ ยยากต้องทุม่ เททัง้ ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังสติปญั ญา
ซึ่งบุคลากรของกรมคุมประพฤติก็ได้ทุ่มเท มุ่งมั่น อุตสาหะ โดย
ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค์ใดๆ จนท�ำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์
และมีความเจริญก้าวหน้า โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ภาคประชาชนและประชาสังคม ภาคีเครือข่ายต่างๆ”
นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า
กรมคุมประพฤติได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็นหน่วยงานระดับกรม ตัง้ แต่
วันที่ 15 มีนาคม 2535 โดยเป็นองค์กรภาครัฐที่มีลักษณะพิเศษ
ที่มีภาคประชาชน อันได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่าย

ยุติธรรมชุมชน และภาคีอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน ซึ่งจากเดิมเคย
รับผิดชอบเฉพาะการคุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตามค�ำสัง่ ศาล
แต่ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการ คณะรัฐมนตรีมีมติให้
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ให้กรมคุมประพฤติรับภารกิจ
เพิม่ หลายด้าน ได้แก่ การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน และผูก้ ระท�ำผิด
ที่ได้รับการพักการลงโทษ / ลดวันต้องโทษ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด การสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิด
ภายหลังปล่อย ปัจจุบัน กรมคุมประพฤติมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ก รมคุ ม ประพฤติ ไ ด้ น� ำ ภาคประชาชน คื อ
อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งปัจจุบันมีจ�ำนวน 13,774 คน เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจดังกล่าว และมีศนู ย์ประสาน
งานอาสาสมัครคุมประพฤติตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจ�ำนวน
738 ศูนย์ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2556 ยังได้เริ่มน�ำบุคคล
ในครอบครัวหรือบุคคลที่ผู้กระท�ำผิดให้ความเคารพนับถือมาร่วม
ภายใต้โครงการ “พ่อแม่อาสา น�ำพาปลอดยาเสพติด”   ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพือ่ สอดส่องดูแลลูกหลานทีก่ ระท�ำผิดและผูต้ ดิ ยาเสพติด

ในครอบครัวให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม รวมถึงได้มีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการแก้ไข
ฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด พร้อมทัง้ ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างเครือข่าย
การคุมประพฤติในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากนั้นนายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานเปิ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
งานคุมประพฤติไทย และชมรมชาวคุมประพฤติ อันจะท�ำให้เกิด
การเรียนรู้จากอดีต น�ำไปสู่การพัฒนาในปัจจุบัน และสร้างสรรค์
นวัตกรรมสิ่งดีๆ ให้งานคุมประพฤติในอนาคตต่อไป
ส�ำหรับในช่วงบ่ายได้จัดงานด้านวิชาการครบรอบ 21 ปี
การสถาปนากรมคุมประพฤติโดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การจั ด งาน
ด้ า นวิ ช าการครบรอบ 21 ปี การสถาปนากรมคุ ม ประพฤติ
พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางของกรมคุมประพฤติใน
วิถีประชาคมอาเซียน” ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดี
กรมคุมประพฤติ กล่าวว่า การจัดงานในครัง้ นี้ ถือได้วา่ มีความ
ส�ำคัญยิ่งในการระลึกถึงการก่อตั้งกรมคุมประพฤติและเป็นการ
เผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบถึงภารกิจและบทบาทของกรม
คุมประพฤติ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในชุมชน การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด
และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อย ให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีของ
(อ่านต่อหน้า 4)

กรมคุมประพฤติผดุ โครงการ “เรียน-เล่น เป็นเรือ่ ง...แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิดในชุมชน”
ถ่ายทอดความรู้จากนักเรียนทุนสู่บุคลากรกรมฯ
นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดโครงการว่า สืบเนื่องจาก
กรมคุ ม ประพฤติ ได้ มี ก ารขอรั บ การจั ด สรรทุ น รั ฐ บาล
จากส�ำนักงาน ก.พ. ประเภททุนฝึกอบรม และศึกษาต่อ
ณ ต่างประเทศมาตลอด ซึง่ ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนทุน โดยการให้ไปฝึกงานก่อนไปศึกษาต่อ
การประสานงานช่วยเหลือนักเรียนทุน และการรายงานผล
การศึกษา รวมทัง้ การติดตามการใช้ประโยชน์จากนักเรียนทุน
ในรูปแบบการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรูข้ องนักเรียนทุนแก่
บุคลากรกรมคุมประพฤติเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ ในปี พ.ศ. 2554
ได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ล้อมวงคุย” เพื่อบูรณาการ
องค์ความรูท้ เี่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากลลงสูป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็น
หัวใจส�ำคัญของกรมคุมประพฤติ ซึ่งก็คือการด�ำเนินภารกิจ
แก้ไขและฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาไปให้ถึงวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นมืออาชีพในการ
ป้ อ งกั น สั ง คมโดยการแก้ ไขฟื ้ น ฟู ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ในชุ ม ชน
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม อย่างยั่งยืน”
นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ เลขานุการกรม ปฏิบัติ
หน้าที่ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2553 ที่ผ่านมา
กรมคุมประพฤติได้รับการอนุมัติจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.)
ประเภททุนฝึกอบรมและศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยมี
ผู้ได้รับทุน จ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางสาวธฤตา แกล้วกล้า

ได้รบั ทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตปัญญาจาก Naropa
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 2.นางสาววิกานดา ศรีจรัสรุ่ง
ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการให้
ค�ำปรึกษาจาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
และ 3. นางสาวฝนทิพ ชลชัยไพศาล ได้รับทุนฝึกอบรม
หลักสูตร “Treat ment of offenders” (focus on Drison,
Probation and Parole) จาก JICA Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ การจัดโครงการ “เรียน –เล่น เป็นเรือ่ ง...แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำ
ผิ ด ในชุ ม ชน” เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
นั ก เรี ย นทุ น ในรู ป แบบการบู ร ณาการแนวคิ ด ในช่ ว ง

ของการเปลี่ ย นผ่ า นเพื่ อ เข้ า สู ่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซี ย น
ซึ่งมีผลให้ส�ำนักงาน ก.พ. ก�ำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์
ของบุคลากรภาครัฐไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1. มีความเป็น
นานาชาติ 2. มีความเป็นมืออาชีพ และ 3. มีความเป็นผูส้ นับสนุน
ตลอดจนการมีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนทุน
กับบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กร รวมทัง้ การเกิดแง่คดิ การปรับใช้
องค์ความรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่เพลิดเพลินและมีสาระ
อั น จะท� ำ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานของ
กรมคุมประพฤติอย่างแท้จริง
-------------------------------------
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สังคม โดยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการดูแล แก้ไข บ�ำบัด
ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ซึ่งผลการด�ำเนินงานของกรมคุมประพฤติตลอดระยะเวลา 21 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่ากรม
คุมประพฤติได้ด�ำเนินการภารกิจในการคืนคนดี สู่สังคมมาโดยตลอด อาทิ ให้โอกาสผู้กระท�ำผิดที่จะได้
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคม โดยไม่ถกู ควบคุมตัวอยูใ่ นเรือนจ�ำปีละกว่าแสนคน เป็นการลดความแออัดของเรือนจ�ำ
ท�ำให้เรือนจ�ำสามารถเป็นสถานที่แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดที่ร้ายแรง หรือผู้กระท�ำผิดติดนิสัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติ
สามารถประกอบอาชีพเกิดผลผลิตเป็นรายได้น�ำมาเสียภาษีให้แก่รัฐ นอกจากนี้ การด�ำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 อันเป็นนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งถือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา โดยให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด
ที่ถูกจับกุมให้เข้ารับการบ�ำบัด โดยไม่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญา รวมทั้งการดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ
ที่เป็นเด็กและเยาวชน และการดูแลผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก ซึ่งบุคคลเหล่านี้
จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยการให้ค�ำแนะน�ำ  ให้ค�ำปรึกษา ช่วยเหลือในด้านการปรับตัว
การหางานท�ำ การศึกษาและด้านอื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจในการกลับคืนสู่สังคม

อธิ บ ดี ก รมคุ ม ประพฤติ กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า ในระยะเวลาที่ผ่านมา
กรมคุมประพฤตินบั เป็นกรมหนึง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการแก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำผิด รวมทัง้ การพัฒนาแนวคิด
วิธีการใหม่ๆ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และระบบกระบวนการยุติธรรม
ยุคใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต จะเห็นว่ากรมคุมประพฤติในปัจจุบันมีบทบาท
เพิ่มขึ้น มีขอบเขตงานที่ขยายกว้างครอบคลุมในหลายส่วน รวมทั้งเป็นกลไกหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม
ทีจ่ ะประสานงานและบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นและรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในอนาคต ซึ่งผลส�ำเร็จจากการท�ำงาน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ ตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับและผู้ปฏิบัติ
ทุกระดับชั้น ทุกต�ำแหน่ง ท�ำให้กรมคุมประพฤติมีผลงานเป็นที่น่าพอใจของศาล คณะกรรมการพักการ
ลงโทษและลดวันต้องโทษจ�ำคุก กระทรวงยุติธรรมเจ้าสังกัด และหน่วยงานภาคี เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมคุมประพฤติที่ว่า “เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระท�ำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดี สู่สังคมอย่างยั่งยืน”
นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อ “กรมคุมประพฤติ 21 ปี คืนคนดี สู่สังคม
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมาร่วมอภิปราย
ประกอบด้วย นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายสิทธิศกั ดิ์ วนะชกิจ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้า
คณะในศาลอุทธรณ์ประจ�ำส�ำนักประธานศาลฎีกา ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ
และนายวันชัย เณรทรัพย์ เลขานุการสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีคุณอดิศักดิ์ ศรีสม
เป็นผู้ด�ำเนินการอภิปราย

นางฉลอง อติกนิษฐ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า งานคุมประพฤติ
เริม่ ต้นมาจากการท�ำงานตามค�ำสัง่ ศาล ได้กอ่ ตัง้ เป็นส�ำนักงานคุมประพฤติกลางเมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2522
จนกระทั่งในวันที่ 15 มีนาคม 2535 ได้ยกฐานะเป็นกรมคุมประพฤติ จากนั้นได้มีมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2544 กรมคุมประพฤติมภี ารกิจเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ งการคุมประพฤติผกู้ ระท�ำผิดทีเ่ ป็น
เด็กและเยาวชน ผูก้ ระท�ำผิดชัน้ พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ การให้สงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดภายหลัง
ปล่อยและที่ส�ำคัญภารกิจด้านพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ตามนโยบาย
รัฐบาลในเรื่องผู้เสพคือผู้ป่วย ผู้ค้าคืออาชญากร
นอกจากนีก้ รมคุมประพฤติจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ซึง่ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในเรือ่ ง
การบริหารจัดการเกีย่ วกับผูก้ ระท�ำผิดไว้ 3 ระยะ ระยะแรก เป็นการเตรียมความพร้อมตัง้ แต่ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2556 จนถึงในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ระยะที่ 2 มีการท�ำงานที่ได้รับความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศที่อยู่ในประชาคม
ระยะที่ 3 เป็นการยกระดับความร่วมมือให้มคี ณุ ภาพ มีมาตรฐาน โดยมุง่ เน้นมาตรฐานกระบวนงาน
การบริหารจัดการการท�ำงาน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่ไม่ครอบคลุม ไม่เอื้อต่อการ
เป็นประชาคมอาเซียน และที่ส�ำคัญการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสารกับประเทศสมาชิก
ที่จะสามารถน�ำเสนอผลงานไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศสมาชิก และที่ขาดไม่ได้คือเทคโนโลยี
สารสนเทศจะน�ำมาเชื่อมโยงของผู้กระท�ำผิดที่หลั่งไหลมาจากประเทศต่างๆ ซึ่งกรมคุมประพฤติได้มี
การน�ำโครงการน�ำร่องในเรื่องการน�ำระบบ EM มาใช้ในการท�ำงานคุมประพฤติ ที่จะเป็นระบบควมคุม
ปัญหาอาชญากรและเป็นระบบทีม่ ศี กั ยภาพโดยจะมีการน�ำมาใช้ในกลุม่ เด็กทีม่ คี วามเสีย่ งในการกระท�ำผิดก่อน

นายสิทธิศกั ดิ์ วนะชกิจ ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจ�ำส�ำนัก
ประธานศาลฎีกา กล่าวว่า การทีก่ รมคุมประพฤติมคี วามส�ำเร็จและมีความยัง่ ยืนถึงทุกวันนี้ เป็นเพราะ
คนคุมประพฤติมีความเก่ง ต้องยอมรับว่าในปีแรกๆ คุมประพฤติมีความน้อยเนื้อต�่ำใจหลายประการ
แต่มาวันนี้สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกปลดล๊อคและคืนความรู้สึกดีๆ ทั้งหมด 4 ประการด้วยกัน
ประการแรก คุมประพฤติเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งใน
กระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรม
ประการที่ 2 คุมประพฤติเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของศาลยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประการที่ 3 คุมประพฤติเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ในการท�ำงาน ในลักษณะที่ไม่ใช่
นิติศาสตร์อย่างเดียว ไม่ใช่สังคมศาสตร์อย่างเดียว
ประการที่ 4 คุมประพฤติสามารถปรับทัศนคติ พฤติกรรม คือสามารถที่จะคืนคนดีให้สังคมได้
จริงๆ เหมือนที่สโลแกนว่า “คืนคนดี สู่สังคม” และงานคุมประพฤติเป็นงานที่เป็นกลไกที่สร้าง
ความยุติธรรมให้สังคมได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการรายงานสืบเสาะและการสอดส่อง ยังมีคุณค่า
ที่จะผดุงความยุติธรรมและจะเปลี่ยนแปลงท�ำให้ตัวจ�ำเลยสิ้นเสรีภาพ หรือได้เสรีภาพ จึงเป็นงาน
ที่จะต้องรักษามาตรฐานอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีการคุมประพฤติในแง่ของเด็ก ก็จะต้องมีการวิเคราะห์แบบ
เสี่ยงสูง เสี่ยงกลาง เสี่ยงต�่ำ มีระบบการตรวจกาย ตรวจจิต ต่างๆ มากมาย
ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ กล่าวว่า
กรมคุมประพฤติเป็นองค์กรที่มีบทบาทช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และมีภารกิจน่าสนใจคือการสอดส่อง สอบถาม แนะน�ำ  ช่วยเหลือเพราะงานคุมประพฤติมิใช่แต่จะ
รวบรวมรายงานการสืบเสาะส่งศาลอย่างเดียว แต่ยังมีอ�ำนาจหน้าที่ในการแนะน�ำช่วยเหลือ
ส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมคุมประพฤติถือเป็นเรื่องกว้าง เพราะด้วยคติที่ว่า
“คืนคนดี สู่สังคม” ฉะนั้นจะมิใช่แค่สังคมไทยเท่านั้น แต่จะต้องเป็นสังคมทั้ง 10 ประเทศ และที่ส�ำคัญ
เรื่องการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้าน นอกจากนี้เมื่อเปิดเป็นประชาคมอาเซียน เรื่องข้อมูล
ข่าวสารเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะการรวบรวมข้อมูลเพื่อจะส่งศาล หรือส่งคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในกรณีที่มีคนจากประเทศอื่นมาท�ำผิดในประเทศไทย การจะให้ได้ข้อมูล
ที่อยู่ต่างประเทศ จะต้องประสานกับทางส�ำนักงานอัยการสูงสุด ซึ่งทางส�ำนักงานอัยการฯ จะมีการ
ขอความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านอาญา เพื่อให้พยานหลักฐาน

นายวันชัย เณรทรัพย์ เลขานุการสมาคมอาสาสมัครคุมประพฤติ กล่าวว่า

ผมรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ผ่านมาถึงแม้ว่ากรมคุมประพฤติจะเพิ่งตั้งมา
เมื่อปี พ.ศ. 2535 แต่อาสาสมัครคุมประพฤติได้เริ่มเข้ามาช่วยเหลืองานของพนักงานคุมประพฤติ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติถึง 13,774  คน งานคุมประพฤติเป็นงานที่
จะต้องเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ความยุติธรรมจึงจะตามมา ซึ่งในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา งานคุมประพฤติ
มีการพัฒนามากขึ้น จากเดิมอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในงานสืบเสาะ
เพือ่ เสนอความยุตธิ รรม เสนอข้อเท็จจริงต่อศาลเพือ่ อ�ำนวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชน แต่ในปัจจุบนั
มีงานเพิ่มในเนื้องาน จากการสืบเสาะ สอดส่อง ต่างๆ มีการบริการสังคม ที่เป็นงานที่อาสาสมัคร
คุมประพฤติเข้ามาช่วย โดยเฉพาะงานบริการสังคม หลายๆ เรื่องไม่ค่อยตรงกับความสามารถหรือ
พฤตินิสัยของผู้ถูกคุมความประพฤติ บางครั้งต้องใช้จิตวิทยาและความรู้ ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหา
ส�ำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรมคุมประพฤติในอีก 2 ปี ข้างหน้าถือว่าเป็นการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ยิง่ ใหญ่ทจี่ ะท�ำให้งานคุมประพฤติของประเทศไทยเป็นทีศ่ รัทธาเชือ่ ถือในหมูข่ องประเทศ
ในอาเซียนด้วยกัน และสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน คือ เรือ่ งของเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลกับข้อมูลต่างๆ ที่จะน�ำมาประกอบการพิจารณาและที่จะขาดมิได้คือวัฒนธรรมวิถีไทยๆ
ทั้งในด้านพุทธ หลักธรรม ค�ำสั่งสอน ที่จะเป็นประโยชน์ในการก้าวสู่สังคมไทยที่สงบสุข
อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้กรมคุมประพฤติได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 22 ยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจ “คืนคนดี
สู่สังคม” อันถือว่าเป็นหัวใจหลักของงานคุมประพฤติอย่างแท้จริง
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วันอาสาสมัครคุมประพฤติ

โดยมีพลต�ำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมเป็นประธานเปิดงาน
ซึง่ ภายในงานได้จดั ให้มพี ธิ เี ฉลิมพระเกียรติพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ การกล่าวสดุดี
และปฏิญาณตน พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่
อาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 80 คน และการมอบโล่ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ
ปัจจุบันการคุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติ จ�ำนวน 13,774 คน ได้ช่วยเหลือ จ�ำนวน 159 คน และมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานในบทบาทด้านต่างๆ เช่น การสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ มาเป็นระยะเวลา 25 ปีขึ้นไป จ�ำนวนประมาณ 276 คน นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมบริเวณงาน
นักโทษและผู้อุปการะดูแลหลังนักโทษได้รับการปล่อยตัวจากการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ จ�ำนวน 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การช่วยสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้กระท�ำผิดที่ถูกคุมความประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด โซนที่ 2 การจัดแสดงการจ�ำหน่ายผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 1 ส�ำนักงาน 1 ผลิตภัณฑ์
การจัดให้ผู้กระท�ำผิดท�ำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขการคุมประพฤติ/การฟื้นฟูสมรรถภาพ โซนที่ 3 การจัดกิจกรรมผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดที่พ้นจากการคุมประพฤติหรือ
อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวเพิม่ เติมว่า การทีง่ านคุมประพฤติจะก้าวไปข้างหน้าเพือ่ ให้
พ้นโทษจากเรือนจ�ำและผูผ้ า่ นการฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดตามความจ�ำเป็น นอกจากนี้ บรรลุผลส�ำฤทธิ์ ปัจจัยที่ท�ำให้งานบรรลุผลคงมิใช่บุคลากรที่เป็นพนักงานคุมประพฤติหรือ
อาสาสมัครคุมประพฤติยังได้เข้ามาช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติงานที่ส� ำนักงาน เจ้าหน้าทีข่ องกรมคุมประพฤติแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นความส�ำเร็จทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
คุมประพฤติดว้ ย เช่น การรับรายงานตัวผูถ้ กู คุมความประพฤติ การให้คำ� แนะน�ำแก่ประชาชน ร่วมกันระหว่างกรมคุมประพฤติกับอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ที่มาติดต่องานที่สำ� นักงานคุมประพฤติ เป็นต้น
ที่ช่วยกันท�ำงานเพื่อสังคมส่วนรวมด้วยความอดทนเสียสละ ซึ่งส่งผลให้งานคุมประพฤติ
ซึ่งการน�ำอาสาสมัครคุมประพฤติมาช่วยเหลืองานคุมประพฤติดังที่กล่าวข้างต้น ก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้
เป็นไปตามหลักคิดในการท�ำงานทีว่ า่ “สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์” การยกย่อง
เชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติที่ท�ำงานด้วยความตั้งใจและมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ
เป็นที่ประจักษ์ ด้วยการมอบโล่อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมดีเด่น และเสนอชื่อ
ขอรับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่อาสาสมัคร
คุมประพฤติ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ผลจากการท�ำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความส�ำคัญ จึงได้มมี ติ
เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2540 ประกาศให้วนั ที่ 16 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติจึงได้จัดงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติในวันดังกล่าว
ต่อเนื่องมาเป็นประจ�ำทุกปี
ส�ำหรับการจัดงานวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจ�ำปี 2556 ซึ่งครบรอบ 16 ปีนี้
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า เพื่อให้การยกย่องเชิดชูเกียรติ
อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ นปี นี้ มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ได้ จั ด งาน
วันอาสาสมัครคุมประพฤติภายใต้ชื่อ “พลัง อาสาสมัค รคุ มประพฤติ คื น คนดี สู ่ สั ง คม
ถวายองค์ ภู มิ พ ลมหาราชา” ขึ้ น ในวั น เสาร์ ที่ 16 มี น าคม 2556 ที่ ผ ่ า นมา ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวว่า การจัดโครงการฯ
ในครั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือในการท�ำงาน มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน
อั น เป็ น การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางสั ง คมและเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ
ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมทีม่ เี ป้าหมาย
ในการขจัดความยากจน กระจายรายได้ให้มากขึ้น เป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจนโดยมุ ่ ง เน้ น การผลิ ต แรงงานให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการและมี ป ริ ม าณเพี ย งพอกั บ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นการสร้างให้ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติ
มี พ ลั ง ในการกลั บ สู ่ ชุ ม ชนสั ง คม กรมคุ ม ประพฤติ จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ กรมพั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน
กรมการจัดหางาน บริษทั สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ธนาคารออมสินและสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 นาฬิกา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ที่ยินดีรับผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติเข้าท�ำงาน จัดการสาธิตการประกอบอาชีพต่างๆ
ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาฝีมือ และรับสมัครงาน ซึ่งหลังจากผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติได้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพหรือ
แรงงานแก่ผรู้ บั บริการของกรมคุมประพฤติภายใต้ชอื่ “โครงการสร้างคนดี สร้างฝีมอื แรงงาน ฝีมือแรงงานแล้วจะได้มีงานรองรับและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและ
สร้างสังคม” (มหกรรมแนะแนวอาชีพ) ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ครอบครัว อันจะน�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 400 คน ประกอบด้วย
โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผูร้ บั บริการทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกรมคุมประพฤติจากส�ำนักงานคุมประพฤติในสังกัดส�ำนักงาน
พร้อมเป็นประธานการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาฝีมอื แรงงาน คุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
ให้กับผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติระหว่างกรมคุมประพฤติกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสมุทรปราการ ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน ธนาคารออมสิน
โดยมีนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล บริษัทสมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด สถานประกอบการภาคประชาชนต่างๆ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ลงนาม
ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการฯ ประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง “สร้างคนดี สร้างฝีมือ
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวในฐานะเป็นประธาน แรงงาน สร้างสังคม” โดยมีผเู้ สวนาประกอบด้วยนายร�ำพึง ธรรมเจริญ ผูอ้ ำ� นวยการกองพัฒนา
เปิดโครงการว่า การทีจ่ ะช่วยให้ผรู้ บั บริการของกรมคุมประพฤติได้มโี อกาสในการเข้าถึงแหล่งงาน ศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางกรกช นาควิเขตร
เพื่อจะได้มีงานท�ำและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จ�ำเป็นที่จะต้องจัดให้ผู้รับบริการ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ นางนงนุช สอนราช ประธาน
เหล่านี้ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือในการท�ำงานโดยการช่วยเหลือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีและประธานศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
ให้เข้ารับการฝีกอบรมอาชีพให้ตรงความต้องการและความถนัดของตนเอง รวมทั้งให้สอดรับ คุมประพฤติ อ�ำเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และผูแ้ ทนจากกรมการจัดหางาน ซึง่ มีพนั โทหญิง
กับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งปัจจุบันตลาดแรงงานก�ำลังขาดแคลนแรงงานใน ดร.ดวงกมล เทวะพิทักษ์ รองหัวหน้าแผนกเลขานุการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ด้านต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
อาเซี ย นพลเมื อ งของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซี ย นอาจจะเข้ า มาประกอบอาชี พ
นอกจากนี้ภายในงานได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมการติดตั้ง
ในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้รับบริการของกรมคุมประพฤติหางานท�ำได้ยากขึ้นหรือ ฟิล์มกรองแสงรถยนต์จากนายสกล เบญจทรัพย์ ผู้จัดการบริษัทสมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพรส์
ไม่มีงานท�ำหรือมีงานท�ำแต่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิตในสังคม ดังนั้น การที่ผู้รับ จ�ำกัด และการแนะแนวอาชีพและอนาคต รวมถึงการจัดนิทรรศการและการออกร้านของ
บริการของกรมคุมประพฤติได้รับโอกาสในความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในการเปิดโอกาส หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการต่างๆ ในการรับสมัครงานและสาธิตการฝึกอาชีพต่างๆ
ให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานย่อมเป็นแรงผลัดดันให้บุคคลเหล่านี้มีพลังและแรงใจ
ในการที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

กรมคุมประพฤติจับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด

“โครงการสร้างคนดี

สร้างฝีมือแรงงาน สร้างสังคม”
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศ
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รมว.ยุติธรรมลงพื้นที่ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต้นแบบ
เปิดตัวเว็บไซต์ “ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคาม”
กรมคุมประพฤติโฉมใหม่
โดย..ทีมงานข่าวสารคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มความทันสมัย
รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการให้บริการข้อมูลแก่
ประชาชนเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 นาฬิกา
กรมคุมประพฤติก�ำหนดเปิดตัวเว็บไซต์รูปแบบใหม่ โดยมี
นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด ตั ว เว็ บ ไซต์ ซึ่ ง มี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่
กรมคุ ม ประพฤติ ร ่ ว มงานอย่ า งคั บ คั่ ง ณ ห้ อ งประชุ ม
กรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศุนย์ราชการ
เฉลิมพระกียรติฯ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธเี ปิดตัวเว็บไซต์วา่ คณะกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์กรมคุมประพฤติได้รว่ มกันออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์กรมคุมประพฤติขนึ้ มาใหม่ เพือ่ ให้มคี วามทันสมัยและ
เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของกรมคุมประพฤติ
โดยใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยกว่าเดิม รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น รองรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟน การปรับปรุงเนื้อหา
ซึ่งจะเน้นการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนเป็นหลัก
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนา
เว็ บ ไซต์ ก รมคุ ม ประพฤติ ค งต้ อ งมี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง เพื่ อ
ให้เว็บไซต์เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างกรมคุมประพฤติ
กั บ ประชาชน รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมคุ ม ประพฤติ
อั น จะท� ำ ให้ ส ามารถประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสาร
ของกรมคุมประพฤติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พลต�ำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในฐานะเป็นประธานเปิดโครงการว่า
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคามมีบทบาทส�ำคัญในการเป็น “หุ้นส่วน”ในการเสริมสร้างความสงบสุขของชุมชน
และการทีเ่ ครือข่ายยุตธิ รรมชุมชนได้รว่ มกันจัดตัง้ ศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคามเป็นศูนย์ยตุ ธิ รรมชุมชนต้นแบบทีเ่ ข้มแข็ง
ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าถึงการอ�ำนวยความยุติธรรมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
สามารถขับเคลือ่ นกระบวนการของภาคประชาชนจนบรรลุผลส�ำเร็จ สอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุตธิ รรมในการพัฒนา
ระบบงานและพัฒนาความร่วมมือในกระบวนงานยุติธรรมทางเลือก โดยการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของประชาชน
รวมทั้งมีการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระท�ำผิดตามภารกิจกรมคุมประพฤติ ซึ่งมีการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้พนี่ อ้ งประชาชนได้รบั บริการในการเข้าถึงความเป็นธรรม และสามารถช่วยลดภาระหน่วยงานของรัฐ จนเป็นการสร้างสันติธรรม
และสันติสุขในชุมชนสังคม และประเทศชาติต่อไป
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกจิ รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน
กระทรวงยุ ติ ธ รรมว่ า โครงการเครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น การด� ำ เนิ น การภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” (Justice For All, All For Justice) ในการพัฒนาระบบงานและพัฒนาความร่วมมือ
ในกระบวนงานยุติธรรมทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน
และสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการอ�ำนวยความยุติธรรมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วน “ร่วมคิด ร่วมท�ำ
ร่วมวางแผนและร่วมด�ำเนินการ” กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้ด�ำเนินการโครงการเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน โดยมีการรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการ
อบรมเพือ่ เป็นสมาชิกเครือข่ายยุตธิ รรมชุมชน จัดอบรมผูป้ ระสานงานงานยุตธิ รรมชุมชนมีการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมสมาชิก
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และชุมชนได้ร่วมจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน”
ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จ�ำนวน 81,129 คน และมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนจ�ำนวน 771 ศูนย์ ส�ำหรับ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 ภายใต้การด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคามกับส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยด�ำเนินกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ
1. กิจกรรมด้านการแก้ไข ได้แก่ การให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ผกู้ ระท�ำผิดทุกภารกิจทีอ่ ยูใ่ นความดูแล
ของกรมคุมประพฤติ การสนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดผ่านครอบครัว ด้วยยุทธวิธีใช้ความรัก
ของครอบครัวเป็นห่วงโซ่ให้ครอบครัวแข็งแรง โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงสมานฉันท์ในชุมชนและ
ในสถานศึกษา และโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานีตำ� รวจ
2. งานด้านป้องกันได้แก่ โครงการ “เยาวชนคนยุติธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมป้องกันยาเสพติด”
และโครงการ “ทูตสันติภาพ สู่สังคมสันติสุข”
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารน� ำ เสนอผลการด� ำ เนิ น งาน “ความส� ำ เร็ จ ของพลั ง เครื อ ข่ า ยยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน
อ�ำเภอพนมสาคามกับสันติธรรมในสังคม” และเยี่ยมชนกิจกรรมศูนย์ยุติธรรมอ�ำเภอพนมสารคาม โดยมี
นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางวิภา ฟื่นฟูด�ำรงชัย
เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ�ำเภอพนมสารคามเป็นผู้ด�ำเนินการน�ำเสนอและให้การต้อนรับ
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ข้าแห่งราชะและแผ่นดิน

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี กรมคุมประพฤติจะมีการพิจารณา
คั ด สรรข้ า ราชการดี เ ด่ น อั น จะเป็ น ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ ผู ้ ที่ ท� ำ งานด้ ว ยความ
ขยันขันแข็งมาตลอดทั้งปี และส�ำหรับปี พ.ศ. 2555 นี้ ชาวคุมประพฤติต้องขอ
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจ�ำนวน 2 ท่าน คือ นายประเสริฐ อินทรัตน์
พนักงานคุมประพฤติช�ำนาญการพิเศษ และนายสุทธิ แก้วสุขศรี พนักงาน
คุมประพฤติช�ำนาญการ ซึ่งข่าวสารคุมประพฤติมีโอกาสัมภาษณ์ถึงความรู้สึก
ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้
นายประเสริ ฐ อิ น ทรั ต น์
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานพัฒนางานอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริการ
สังคม เริ่มรับราชการครั้งแรกตั้งแต่วันที่
สำ�หรับการแข่งขันประกอบด้วย 9 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล แชร์บอล  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส  ตะกร้อ  เปตอง  แบดมินตัน   16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2536 ในต� ำ แหน่ ง
กีฬามหาสนุก และการประกวดกองเชียร์ ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม และเป็นการ นั ก วิ ช าการสรรพากร 3 ส� ำ นั ก งาน
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีโอกาสได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยมีสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
สรรพากรจังหวัดพะเยาและต่อมาในปี
พ.ศ. 2538 ได้โอนย้ายมาอยู่ส�ำนักงาน
1. กีฬาฟุตบอล
- ประเภทหญิงเดี่ยว
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐมเพียง 1 สัปดาห์ ก็ได้มาอยู่ที่สำ� นักงานคุมประพฤติ
ชนะเลิศ : กรมบังคับคดี
ชนะเลิศ :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการและได้ ย ้ า ยมาอี ก หลายส� ำ นั ก งานจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น
รองชนะเลิศอันดับ 1 : กรมราชทัณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุมประพฤติ
ได้ปฏิบตั งิ านอยูท่ กี่ องกิจการชุมชนและบริการสังคมตลอดระยะเวลาการท�ำงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กว่า 20 ปี นายประเสริฐ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ ขยัน มุ่งมั่น
2. กีฬาฟุตซอล
- ประเภทชายคู่
และอดทนมาตลอด
ชนะเลิศ : กรมคุมประพฤติ
ชนะเลิศ :  กรมบังคับคดี
นายประเสริฐ ได้เปิดเผยความรู้สึกและหลักในการท�ำงานอย่างไร
รองชนะเลิศอันดับ 1 : กรมบังคับคดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมราชทัณฑ์
ให้ประสบความส�ำเร็จว่า
รองชนะเลิศอันดับ 2 : กรมราชทัณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
“ในการปฏิ บั ติ ง านข้ า พเจ้ า จะยึ ด หลั ก ในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
3. กีฬาแชร์บอล
- ประเภทหญิงคู่
3 ส่วน คือ การครองงาน ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ทั้งในเวลาราชการ และ
ชนะเลิศ :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชนะเลิศ : กรมคุมประพฤติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมบังคับคดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นอกเวลาราชการ ขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
มั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การใช้งานในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมราชทัณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ และที่ส�ำคัญการพัฒนางานที่ท�ำ
4. กีฬาตะกร้อ
- ประเภทคู่ผสม
มาสู่การท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ชนะเลิศ :  กรมราชทัณฑ์
ชนะเลิศ : กรมบังคับคดี
การครองตน ยึดหมั่นเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ด�ำรงตนด้วยความซื่อสัตย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สุจริตทั้งต่อตนเอง องค์กรและผู้อื่น ใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยค�ำนึงถึง
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมคุมประพฤติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
หลักความประหยัด ความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ
5. กีฬาเทนนิส
8. กีฬาประเภทเทเบิลเทนนิส
อุตสาหะ ทัง้ งานในหน้าทีต่ นเองและงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และใช้จา่ ยตามสมควร
- ประเภทชายเดี่ยว
- ประเภทชายเดี่ยว
แก่ฐานะ ค�ำนึงถึงประโยชน์ของสังคม ชุมชน และประชาชน ในภารกิจกรม
ชนะเลิศ :  สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
ชนะเลิศ :  สถาบันนิติวิทยาศตร์
คุมประพฤติก่อนประโยชน์ของตนเอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุมประพฤติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุมประพฤติ
การครองคน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่ถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมราชทัณฑ์
รับผิดชอบในงานที่ตนเองได้กระท�ำ  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้บังคับบัญชา
- ประเภทหญิงเดี่ยว
- ประเภทหญิงเดี่ยว
เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มาติดต่อราชการ
ชนะเลิศ :  กรมคุมประพฤติ
ชนะเลิศ :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ด้วยความเต็มใจให้เกียรติผู้อื่น เสมือนตนเป็นผู้ให้บริการ มีน�้ำใจช่วยเหลือ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมบังคับคดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุมประพฤติ
ซึ่งกันและกันและยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ส�ำหรับรางวัลที่ได้รับถือเป็นรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมราชทัณฑ์
ที่ทรงเกียรติ และเป็นเกียรติประวัติในการท�ำงานของตนอย่างมาก
- ประเภทชายคู่
- ประเภทชายคู่
ชนะเลิศ :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ชนะเลิศ :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
และอีกหนึ่งข้าราชการดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 1 : กรมคุมประพฤติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
นายสุ ท ธิ แก้ ว สุ ข ศรี พนั ก งาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 : กรมบังคับคดี,
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมราชทัณฑ์
คุ ม ประพฤติ ช� ำ นาญการ กลุ ่ ม งาน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - ประเภทหญิงคู่
สื บ เสาะและข้ อ เท็ จ จริ ง (งานตรวจ
- ประเภทหญิงคู่
ชนะเลิศ : กรมสอบสวนคดีพิเศษ
พิ สู จ น์ ก ารเสพหรื อ ติ ด ยาเสพติ ด )
ชนะเลิศ :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 : กรมราชทัณฑ์
ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ระจ� ำ ศาล
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมบังคับคดี
รองชนะเลิศอันดับ 2 : สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
จังหวัดมีนบุรี ที่ข่าวสารคุมประพฤติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปราบปรามยาเสพติด
ให้สัมภาษณ์ถึงทัศนคติ หลักในการท�ำงาน และความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
- ประเภทคู่ผสม
- ประเภทคู่ผสม
“ผมเริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2545 ในต�ำแหน่งพนักงาน
ชนะเลิศ :  กรมคุมประพฤติ
ชนะเลิศ : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คุมประพฤติ ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดมีนบุรี ส�ำหรับหลักในการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมบังคับคดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 : สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ท�ำงานผมจะมีหลักการท�ำงานใน 3 ส่วนเช่นกัน คือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ปราบปรามยาเสพติด
การครองงาน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเต็ ม ที่ เ ต็ ม ก� ำ ลั ง
6. กีฬาเปตอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมคุมประพฤติ
ความสามารถ มีการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ประเภททีมชาย
9. การประกวดกองเชียร์
การครองตน จากการปฏิบตั ติ นชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุภาพ
ชนะเลิศ :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชนะเลิศ : กรมบังคับคดี
เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตน บริหารจัดการสิ่งต่างๆ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมราชทัณฑ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
ที่ ต นเองมี อ ยู ่ อ ย่ า งสมเหตุ ส มควร การใช้ ชี วิ ต ตนเองอย่ า งเป็ น แบบแผน
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมคุมประพฤติ
ยึดหลักความส�ำคัญและจ�ำเป็นมีวนิ ยั แห่งตน จิตใจไม่ลมุ่ หลงกับอบายมุขต่างๆ มี
- ประเภททีมหญิง
10. กีฬามหาสนุก
ความรับผิดชอบ มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อได้รับ
ชนะเลิศ :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- วิ่งเปี้ยว
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาท�ำงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ
รองชนะเลิศอันดับ 1 : สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ชนะเลิศ : กรมบังคับคดี
เสียสละเวลาให้กับงาน แก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญา ไม่อาศัยผลงานของผู้อื่น
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมคุมประพฤติ
มาเป็นของตน ไม่อาศัยบารมีผอู้ นื่ ไม่ทำ� ร้ายข่มเหงผูอ้ นื่ และเคารพกฎหมายและ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กฎเกณฑ์ของหลักอาวุโสอย่างเคร่งครัด
- ประเภท VIP
- ชักเย่อ
การครองคน จะยึดหลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ยอมรับความคิดเห็น
ชนะเลิศ :  กรมราชทัณฑ์
ชนะเลิศ : สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และข้อแนะน�ำของผูอ้ นื่ เป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมราชทัณฑ์
ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระหว่างปฏิบตั งิ าน ไม่นำ� ทัศนคติสว่ นตัว
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
มาเป็นข้อมูลให้ผอู้ นื่ มีความคิดทีผ่ ดิ ด้วยความอคติ ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - วิ่งผลัดกระสอบ
ด้วยเต็มความสามารถจนงานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการกับผู้มา
7. กีฬาแบดมินตัน
ชนะเลิศ : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ติดต่อราชการด้วยไมตรีจิตที่ดี ด้วยความรวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส โดยค�ำนึงถึง
- ประเภทชายเดี่ยว
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  กรมบังคับคดี
ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์
ชนะเลิศ :  กรมสอบสวนคดีพิเศษ
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
คุณสุทธิได้กล่าวถึงงานคุมประพฤติว่า การท�ำงานคุมประพฤติเป็นการ
รองชนะเลิศอันดับ 1 :  สำ�นักงานกิจการยุติธรรม
ท�ำงานที่ให้โอกาสผู้กระท�ำผิดกลับตนเป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
รองชนะเลิศอันดับ 2 :  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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นายพักรบ

หัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของ

ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง
พักรบถือก�ำเนิดที่ชุมชนคลองเตย ดินแดนที่มียาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรุนแรง บิดามารดามีอาชีพรับจ้างรายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายส�ำหรับครอบครัวที่มีบุตรถึง 7 คน มีปัญหาครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นประจ�ำทุกวัน
พักรบติดยาเสพติดตัง้ แต่อายุ 15 ปี เสพทัง้ ยาบ้าและยาไอซ์ และเมือ่ ไม่มเี งินซือ้ หายาเสพติดจึงผันตัวเองมาเป็นผูจ้ ำ� หน่าย
ยาเสพติดเสียเอง จนถูกจับกุมด�ำเนินคดีด้วยข้อหาจ�ำหน่ายยาบ้าฯ
ศาลจังหวัดสมุทรปราการ พิพากษาจ�ำคุก 9 ปี ชีวิตของพักรบจึงหมดสิ้นอิสรภาพ ขณะอายุเพียง 30 ปี ต่อมา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 พักรบได้รับการปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ�ำคุกจากทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
เป็นอีกก้าวใหม่ในชีวิตที่ในใจขณะนั้นสับสน เครียด กังวล เนื่องจากบิดามารดาได้ถึงแก่กรรม ขณะตนเองได้รับโทษจ�ำคุก
อยู่ในเรือนจ�ำแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีพี่ชาย คือนายณรงค์ แจ่มกระทึก เป็นผู้ให้การอุปการะให้มาพักอาศัยอยู่ด้วยกัน
ที่ชุมชนเกตุไพเราะ ซอยวชิรธรรมสาธิต 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร การเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ง่ายอย่างที่วาดหวังไว้
ด้วยความรู้อันน้อยนิดกับลายสักทีป่ รากฏทั่วร่างกายประกาศชัดเจนว่าพักรบมาจากไหน แต่พกั รบก็ไม่ยอ่ ท้อทีจ่ ะหางาน
สุจริตเริม่ จากการประกอบรับจ้างเจาะน�ำ้ บาดาลทีจ่ งั หวัดชุมพร ความเหนือ่ ยยากจากการท�ำงานหนักประกอบกับสุขภาพ
ร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนัก รายได้ที่น้อยนิด การที่ต้องถูกคุมความประพฤติ พักรบเริ่มเบื่อหน่ายหันมาพึ่งสุรา ในระหว่างนี้
พักรบยังคงมารายตัวที่ส�ำนักงานคุมประพฤติประจ�ำศาลจังหวัดพระโขนง อาจล่าช้า ไม่ตรงเวลา และเริ่มผิดนัด แต่เมื่อ
มาพบพนักงานคุมประพฤติ (คุณกัมปนาท) ซึ่งเป็นเจ้าของส�ำนวน ด้วยบุคคลิกภาพ ที่สุภาพ ยืดหยุ่น ให้โอกาส
รับฟังปัญหา และแนะน�ำให้คำ� ปรึกษานั่นก็ได้สร้างก�ำลังใจปลุกปลอบใหัพักรบลุกขึ้นยืน ในขณะเดียวกันพี่ชายที่เป็นผู้
อุปการะได้ชักชวนพักรบมาพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่ชุมชนเกตุไพเราะ และที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนตัวอย่างที่ได้รับรางวัลระดับ
ชาติทางด้านสิ่งแวดล้อม รางวัลชมเชยจากการประกวดผลงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นต้นแบบชุมชนที่ยังคง

รักษาวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมให้อยูภ่ ายใต้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผูค้ นในชุมชนยังคงเลีย้ งปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นเอง พี่ชายได้พาพักรบมาแนะน�ำตัวกับนายเกียรติพงษ์ เกตุลอย ประธานชุมชน อาสาสมัคร
คุมประพฤติสธุ ี มากพิชยั ซึง่ นอกจากจะเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติแล้วท่าน อ.ส.ค.สุธี ยังมีตำ� แหน่งเป็นเลขานุการชุมชน
เกตุไพเราะซึ่งท่านทั้งสองได้โอกาสด้วยเหตุผลที่ว่า “หากชุมชนไม่ให้ที่ยืน ไม่ให้โอกาสแลัวพักรบจะมีชีวิตอยู่อย่างไร”
ซึง่ พักรบไม่ปล่อยโอกาสให้ผา่ นไป แม้จะมีเพือ่ นฝูงมาชักชวนเสพยาหรือแม้แต่ขายยาบ้าแต่พกั รบไม่ยอมแพ้ดว้ ยความมุง่ มัน่
และตั้งใจพักรบได้น�ำความรู้ที่ได้จากเรือนจ�ำมาผสมผสานกับสิ่งที่ชุมชนมีท�ำให้พักรบสามารถมีบ้านพักเป็นของตนเอง
มีอาชีพเลี้ยงปลาดุก ในกระชังข้างบ้าน 3 กระชัง ค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดในตลาดเกตุไพเราะ ปลูกผักสวนครัวขาย
และเป็นวิทยากรการท�ำน�้ำจุลินทรีย์ให้แก่ชุมชน มีรายได้ไม่ต�่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท และแน่นอนว่าพักรบซาบซึ้ง
ในความเมตตาของประธานชุมชน และอ.ส.ค.สุธี ในการให้โอกาสให้ค�ำชี้แนะว่ากล่าวตักเตือน ท�ำให้พักรบตระหนักถึง
คุณค่าของตนเอง ยังกรุณาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการประกอบอาชีพ มีรายได้จนสามารถน�ำความรูท้ มี่ อี อกไปเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง และเป็นแบบอย่างที่ดี

ความภาคภูมิใจของพักรบ

“ผมอยากเป็นคนดีเพื่อพ่อหลวง” พ่อหลวงให้อภัยโทษผม 11 เดือน ท�ำให้ผมมีวันนี้”
ผมภาคภูมใิ จมากทีส่ ดุ คือ การเอาชนะใจตนเอง เพือ่ นชวนเสพยาเสพติดก็ปฎิเสธ เพือ่ นชวนขายยาเสพติดก็ปฏิเสธ
สามารถลบค�ำสบประมาทของเพื่อนที่พูดไว้ว่า “ไม่เกิน 1 ปี ก็ต้องกลับไปอยู่ที่คุกอีก” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2556 ผมก็มีชีวิตทีดีขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ได้ตกต�ำ่ อีกเลย
ความภาคภูมิใจเรื่องอื่นๆ คือ การที่ผมมีโอกาสเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องการท�ำน�้ำจุลินทรีย์ การเลี้ยงปลาดุก
การปลูกผักสวนครัว การคัดแยกขยะ การท�ำทีท่ งิ้ ขยะในชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนน�ำไปใช้ประโยชน์ และเป็นตัวอย่างให้ชมุ ชนอืน่ ๆ
น�ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมยินดีทำ� และมีความสุขในการท�ำ ตรงนี้

นางสาวรืน่ วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการและบรรยายพิเศษใน
การอบรมโครงการถนนปลอดภัยจากการเมาไม่ขบั
ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดยส�ำนักงาน
คุมประพฤติประจ�ำศาลแขวงพระนครเหนือ

กิจกรรมผู้ถูกคุมความประพฤติท�ำงานบริการ
สังคม โดยการท�ำความสะอาดริมฝั่งแม่น�้ำมูล
ณ บริ เ วณแก่ ง สะพื อ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
โดยส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดอ่างทอง เปิดศูนย์
ปฏิบตั กิ ารป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ป ี 2556 ณ บริ เวณสี่ แ ยก
อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด สกลนคร
ร่ ว มโครงการรณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ช ่ ว งเทศกาล
สงกรานต์ 2556 กับหน่วยงานราชการต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

นางสาวรื่ น วดี สุ ว รรณมงคล อธิ บ ดี ก รม
คุ ม ประพฤติ เข้ า เยี่ ย มส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ
จังหวัดชลบุรี เพือ่ รับฟังปัญหาและสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจในการท�ำงาน

ส� ำ นั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด ล� ำ ปางร่ ว ม
โครงการเครือข่ายยุติธรรมสัญจร ครั้งที่ 10 โดย
เข้าเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนต�ำบลป่าตัน อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ร่วม
กับส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม
ท�ำบุญตักบาตร ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ ณ เทศบาลนครบาล
นครสวรรค์
ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัดนครปฐมเข้าร่วม
โครงการรณรงค์ ล ดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณทางแยกคลองใหม่
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นางสาวรื่ น วดี สุ ว รรณมงคล อธิ บ ดี ก รม
คุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทเด็กและ
เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง
กรมคุมประพฤติและธนาคารออมสิน
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุม
ประพฤติ เข้าเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยมีเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
อำ�เภอโคกโพธิ์ให้การต้อนรับ

ช�ำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาติที่ 30/2553

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 10215

กรมคุมประพฤติ

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