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1. แนวคิดการจัดตั้ง
กระทรวงยุติธรรมไดจัดทําแผนแมบทกระทรวงยุติธรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 – 2549 เปนกรอบ
ทิศทางในการดําเนินงานและพัฒนากระทรวงยุติธรรมในรอบปขางหนา (พ.ศ.2545 –2549) โดยมีสาระ
สําคัญ คือ การพัฒนาองครวมของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะดานโครงสราง และการบริหารจัดการที่มุง
เนนการรวบรวมหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่กระจายอยูตามกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ เขามารวม
กันเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานนโยบายกระบวนการยุติธรรมของชาติ การควบคุม
สังคมและการแกไขปญหาอาชญากรรม ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดย
คํานึงถึงความสอดคลองตามกรอบและแนวทางตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 แผนปฏิรูประบบบริหาร
ภาครัฐ และนโยบายรัฐบาล
กรมคุมประพฤติ ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม จึงไดจัดทําแผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการ 5 ป กรมคุมประพฤติ พ.ศ. 2545 – 2549 เพื่อรองรับแผนแมบทกระทรวงยุติธรรมขางตน และ
เนื่องจากการพัฒนาประเทศในปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่นและมุงเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน และภาคประชาชนในทองถิ่นของตน ซึ่งผูกระทําผิดก็เปนสวนหนึ่งของชุมชน และ
วิธีการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมที่ไดผลดียิ่งในปจจุบัน คือ การใหความรูและสรางความเขาใจ
ใหกับประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐในการปองกันชุมชน
จากอาชญากรรม ดังนั้น การสงเสริมใหมีความรวมมือซึ่งกันและกัน ระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ก็จะชวยใหการแกไขฟนฟู
ผูกระทําผิดมีประสิทธิภาพ และประหยัดการใชทรัพยากรตาง ๆ อีกมาก จากแนวคิดดังกลาวจึงเห็นสมควร
ใหมีการนําทรัพยากรในชุมชนเขามามีสวนรวมและชวยเหลือในการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของชุมชนและประชาชน ประกอบกับในปจจุบันภารกิจของกรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
มากขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 10 กรกฎาคม 2544 จึงทําใหบทบาทและภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ในการชวยเหลืองานคุมประพฤติตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภารกิจของกรมฯ ดังนั้นจึงตองมีการปรับ
เปลี่ยนแนวคิดและการพัฒนาระบบงานเพื่อใหอาสาสมัครคุมประพฤติสามารถปฏิบัติงานและชวยเหลือ
สนับสนุนงานคุมประพฤติ ตลอดจนงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสนอง
ตอบความตองการของชุมชนและประชาชนไดอยางแทจริง

ศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เปนอีกสวนหนึ่งของการพัฒนา
องคกรอาสาสมัครคุมประพฤติ ใหเขมแข็งและมีพลังในการชวยกันสรางสรรคความสามัคคี และใหการ
ประสานงานระหวางอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีเอกภาพ และจะมีประโยชนตอการปฏิบัติ
งานเพื่ อ การแก ไขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด ในชุ ม ชนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ประหยั ด เวลา ประหยั ด
ทรัพยากร และใหการประสานงานระหวางเจาหนาที่กับอาสาสมัครคุม-ประพฤติ ตลอดจนชุมชนและประชา
ชนในพื้นที่มีความใกลชิดกันมากขึ้น
2. วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
การจัดตั้งศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจําอําเภอตางๆ ขึ้น มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เปนสถานที่เพื่อการบริหารงานในชุมชน และการประสานงานของคณะกรรมการบริหารอาสา
สมัครคุมประพฤติ ตรมระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการบริหารองคการอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.
2541
2. เปนศูนยกลางในการบริหารงานคดี และการจัดกิจกรรมของสํานักงานคุมประพฤติ และ
กรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอําเภอ
3. อํานวยความสะดวกแกจําเลย ผูถูกคุมความประพฤติ พยาน บุคคลที่เกี่ยวของ ในกระบวน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
4. สงเสริมความรวมมือระหวางอาสาสมัครคุมประพฤติ องคกรเอกชนประชาชน และหนวยราช
การในพื้นที่อําเภอใหมีความใกลชิดและสะดวกรวดเร็วในการติดตอประสานงาน และเปนการกระจายงาน
ออกสูพื้นที่เพื่อกอใหความมีสัมพันธภาพที่ดีตอชุมชน
3. วิธีการจัดตั้งและการกําหนดสถานที่
ใหคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติประจําอําเภอ และสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดรวมกันพิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งเปนศูนยประสานงานฯ โดยมีขอควรพิจารณา เชน
ตองเปนสถานที่ที่เปนศูนยกลางการคมนาคมสะดวก เปนที่รูจักแพรหลายในหมูคณะกรรมการและบุคคล
ทั่วไป นอกจากนี้ สภาพแวดลอมตองเหมาะสมไมอยูในแหลงอบายมุข หรือแหลงสถานเริงรมย หรือแหลง
ยาเสพติด เหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเปนที่ประชุมคณะกรรมการ
และจัดกิจกรรมของผูถูกคุมความประพฤติเปนตน
4. รูปแบบของศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอ
รูปแบบของศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอําเภอ ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยสะดวกดังนี้
1. ปายขอความ “ศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมประจํา
อําเภอ…” ติดตั้งใหเห็นชัดเจน ขนาดใหเหมาะสมกับอาคาร สถานที่

2. โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสาร เทาที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และการปฏิบัติ
งานภายในศูนยประสานงาน
3. แผนภูมิ แสดงชื่อ – ชื่อสกุล และภาพถายของคณะกรรมการบริหาร
4. คําแนะนําหรือแนวปฏิบัติในการใชศูนยฯ เชน หามดื่มสุรา หามเลนการพนัน หรือหามกระทํา
การใด ๆ ที่อาจทําใหภาพพจนของอาสาสมัครคุมประพฤติเสื่อมเสีย เปนตน
5. จัดใหมีเอกสารที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติและงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนงานที่
เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม เชน แผนพับ วารสาร หรือจุลสาร อ.ส.ค. เปนตน
6. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ การใช อ าคาร สถานที่ แ ละทรั พ ยากรต า ง ๆ ในเบื้ อ งต น ควรขอความร ว มมื อ และ
อนุเคราะหจากชุมชนเพียงเทาที่จําเปนกอน เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมของผูถูกคุมความ
ประพฤติตามความเหมาะสม
5. การดําเนินงานในศูนยประสานงาน
เมื่อไดมีการเปดดําเนินงานศูนยประสานงานแลว สิ่งที่จะตองดําเนินการตอไปคือ การปฏิบัติ
งานหรือการจัดกิจกรรมในศูนยประสานงาน โดยตองมีการบริหารจัดการ ซึ่งแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การบริหารจัดการภายในสํานักงาน
2. การบริหารจัดการภายในศูนยประสานงาน
การบริหารจัดการภายในสํานักงาน
1. สํานักงานจัดใหมีการประชุมทําความเขาใจกับเจาหนาที่ทุกคน ถึงหลักการ เหตุผล วัตถุประสงค
ตลอดจนประโยชนของการจัดตั้งศูนยประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
2. สํานักงานมอบหมายพนักงานคุมประพฤติเปนผูรับผิดชอบ เพื่อการประสานงานกับคณะ
กรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการปฏิบัติงานในศูนยประสานงาน ตลอดจนการประชุมและวางแผน
การดําเนินงานตาง ๆ
3. การจัดแบงเขตความรับผิดชอบของผูถูกคุมความประพฤติออกเปนอําเภอ เพื่อสะดวกตอการรับ
รายงานตัวหรือจัดกิจกรรม และการกําหนดวันนัดรายงานตัวในแตละศูนยที่แนนอน
การบริหารจัดการภายในศูนยประสานงาน
1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอําเภอ หรือประจําศูนยในการ
ดําเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมดานตาง ๆ
2. การประชุมรวมระหวางสํานักงานคุมประพฤติกับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ
ระดับอําเภอ หรือประจําศูนย เพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป หรือแผนงานอื่น ๆ

3. กิจกรรมที่จะดําเนินการตามแผนประจําป เชน การรับรายงานตัวผูถูกคุมความประพฤติ กิจ
กรรมเพื่อการแกไขฟนฟู กิจกรรมการทํางานบริการสังคม การฝกอาชีพ การดําเนินการรานการกุศล การ
อบรมความรูตาง ๆ
4. การดําเนินงานดานคดีที่อยูระหวางการคุมความประพฤติ การออกเยี่ยมเยียนและสอดสองผู
ถูกคุมความประพฤติของอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่
5. การติดตอประสานงานกับองคการบริหารสวนทองถิ่น ชุมชน กลุมชุมชน เครือขายชุมชน ตลอด
จนหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อดําเนินงานดานตาง ๆ ในการชวยเหลือและการพัฒนาในพื้นที่ ตลอด
จนเพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนหรือชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น
6. กิจกรรมอื่นๆ ในการใหบริการแกผูที่เกี่ยวของและประชาชน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการประชา
สัมพันธงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ สํานักงานคุมประพฤติและกระบวนการยุติธรรม
7. การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยประสานงานฯ ใหกรมคุม
ประพฤติทราบ เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตอไป
บทสรุป
องคการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จะเขมแข็งจนสามารถตานภัยอาชญา
กรรมในชุมชนและสังคมไดหรือไมเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของสมาชิกในการเขามามีบทบาท
บริหารองคการของอาสาสมัครคุมประพฤติทุกคน และบทบาทหนึ่งซึ่งสามารถแสดงออกถึงความเขมแข็ง
ความสามัคคี และการมีสวนรวมของสมาชิกองคการไดดีที่สุด นั่นคือ การที่สมาชิกขององคการมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยางพรอมเพรียง สม่ําเสมออันจะนําไปสูการรวมคิดรวมวางแผน
และรวมดําเนินกิจกรรมใดๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจะพัฒนาองคการใด ๆ ใหเขมแข็งไดจะตอง
หมายถึงการพัฒนาความสัมพันธของสมาชิกในองคการนั้นใหมีความสนิทสนมกลมเกลียวและผูกพันซึ่งกัน
และกัน สมาชิกตองรักองคการ องคการจึงจะตอบสนองความตองการของสมาชิกและประเทศชาติไดตาม
ที่ทุกคนพึงประสงค
---------------------------------------ศูนยประสานงาน
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