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กิจกรรม : การจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ

เรื่องเล่าจากสวัสดิการกรมคุมประพฤติ 
โดย กลุ่มสวัสดิการ  กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

	 คุณภาพชีวิตในการท�างาน	 ควรมีข ้อบ่งช้ีเพื่อ
เป็นเกณฑ์์ตัดสินว่าหน่วยงานนั้น	 มีลักษณะงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม	(Social	Relevance)	หรอืไม่	กล่าวคอื 
การที่บุคลากรมีความรู้สึกว่า	กิจกรรม	หรืองานที่ท�านั้น
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม	รวมทัง้ 
องค์กรของตนได้ท�าประโยชน์ให้สังคม	 เป็นการเพิ่ม
คุณค่าความส�าคัญของอาชีพ	 และเกิดความรู้สึกภูมิใจ
ในหน่วยงานของตนเอง	 กรมคุมประพฤตินอกจากจะ 
คืนคนดีสู่สังคมแล้ว	ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	
การส่งมอบของขวัญส�าหรับแจกในวันเด็กแห่งชาต	ิ
ประจ�าปี	2563	
	 โดย	นางธารนิ	ีแสงสว่าง	รองอธบิดกีรมคมุประพฤติ	เป็นผู้แทนส่งมอบของขวญัส�าหรับแจกเนือ่งในวนัเดก็แห่งชาต ิ
ประจ�าปี	2563	โดยมีผู้แทนจากบริษัท	ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์	จ�ากัด	(ธพส.)	เป็นผู้รับมอบเพื่อน�าไปจัดงานวันเด็ก
ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี	(อาคารบี)	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	ณ	ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ	ชั้น	4	อาคาร
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	กรุงเทพมหานคร

	 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	 โดย	 กลุ่มสวัสดิการ 
ได้ด�าเนนิการจดัจ�าหน่ายสนิค้าสวสัดิการ	ได้แก่	เสือ้โปโล	
(สีขาว)	 /	 หมวกแก๊ป	 ตราสัญลักษณ์กรมคุมประพฤติ	
แก้วน�า้เกบ็ความร้อน-เยน็	สายคล้องบตัรประจ�าตัว	และ 
อินทรธนู	 ซึ่งรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าดังกล่าวจะ

คุณภาพชีวิตของการทำางาน

วารสารกรมคุมประพฤติ
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น�าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการ 
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลอืในกรณต่ีางๆ	ให้แก่ข้าราชการ 
และบุคลากรในสังกัดกรมคุมประพฤติ	 เพื่อเป็นการ 
สร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรมคุมประพฤติ	ต่อไป



บทบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำา

สารบัญ

1 คนดี 1 สำานักงาน 
ชีวิตที่เริ่มต้นใหม่...ของนายมงคล

อุทาหรณ์ก่อนทำาผิด 
เพราะรกัจงึต้องบอก บอกก่อนทีใ่ครบางคน 
จะท�าผิด

บทความพิเศษ
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
โรคโควิด - 19 ของกรมคุมประพฤติ

In Focus
ข้าราชการดีเด่น ประจ�าปี 2562

Spirit จิตอาสา
อาสาสมัครคุมประพฤติร ่วมโครงการ
อบรมจิตอาสาฯ

Probation around the World
บ้านกึ่งวิถีในประเทศญี่ปุ่น
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	 สวัสดีท่านผู้อ่านวารสารกรมคุมประพฤติ	 เรามาพบกันอีกครั้งในฉบับที่	 2/2563 
โดยฉบับน้ีขอเสนอเรื่องราวเก่ียวกับสถานการณ์ที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องประสบกับ
การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรนา	2019	หรอื	โควดิ	19	โดยเนือ้หาในเล่มจะมบีทความพิเศษ
เรือ่ง	บทสมัภาษณ์พเิศษ	รองอธบิดกีรมคมุประพฤติ	(นางธาริน	ีแสงสว่าง)	เกีย่วกบัแนวคดิ
ในการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	บทความพิเศษมาตรการต่าง	ๆ 	ของกรมคมุประพฤตเิกีย่วกบั 
การควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19		นอกจากนีภ้ายในเล่มยงัมคีอลมัน์
อืน่ๆ		ทีน่่าสนใจ	อาท	ิคอลมัน์	In	Focus	ทีม่โีอกาสสัมภาษณ์บคุคลท่ีได้รับรางวลัข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	คอลัมน์	Sprit	จิตอาสา	ที่มีอาสาสมัครคุมประพฤติ 
ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังกันในช่วงการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19		คอลัมน์	Probation	around	The	World	ที่จะพาเราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
บ้านกึ่งวิถีในประเทศญี่ปุ่น		และคอลัมน์อื่นที่น่าสนใจอีกภายในเล่ม	
	 ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ	 ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านท่ีประสบปัญหาวิกฤติ 
ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 และขอขอบคุณท่านผู้อ่านท่ีให้ให้ความสนใจติดตาม
วารสารกรมคุมประพฤติมาอย่างต่อเนื่อง	และพบกันใหม่ในฉบับหน้า

นายวีรพันธ์	พวงเพชร
บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษา                
นายวิตถวัลย์		สุนทรขจิต	 อธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นางธารินี		แสงสว่าง	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
นายชัยวัฒน์		ร่างเล็ก	 	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
พันต�ารวจโทมนตรี	บุณยโยธิน	 รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ	
บรรณาธิการบริหาร   
นายวีรพันธ์	พวงเพชร			 เลขานุการกรม	
บรรณาธิการ          
นางสาวจิราวรรณ	บุญญา	
กองบรรณาธิการ 
นางสุวิมล	ด�าสุวรรณ		 	 นางสาวณัฐกฤตา	น�าผล	
นางสาวศิริพร	เอกอนงค์		 นางเกศินี	สกุลทับ	

ฝ่ายภาพและกิจกรรม
นายณัฐ	คชประเสริฐ		 	
นางสาวเหมือนแพร	รุ่งเผ่าพันธุ์	
นางสาวสุกัลยา	นวลแก้ว	
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายผลิตสื่อและเผยแพร่
กลุ่มประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ส�านักงานเลขานุการกรม	กรมคุมประพฤติ	
เจ้าของ                                     
กรมคุมประพฤติ	กระทรวงยุติธรรม
ออกแบบ                                  
ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์	จ�ากัด

บทสัมภาษณ์พิเศษ
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ (นางธารินี แสงสว่าง) 
แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดเพื่อคืนคนดี
สู่สังคม

เรื่องเล่าจากสวสัดกิารกรมคุมประพฤติ

กุมภาพันธ์	-	พฤษภาคม	2563	ปีที่	26	ฉบับที่	2/2563



นางธารินี  แสงสว่าง
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 

แนวคิดในการแก้ ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
เพื่อ “ คืนคนดีสู่สังคม ”

	 การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิดเป็น 
แนวคิดให ้ โอกาสผู ้กระท�าผิดกลับตัวกลับใจ 
เป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างรอยมลทินโดยไม่จ�าเป็น	
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองด ี
จงึจ�าเป็นต้องอาศยักระบวนการทางสงัคมทีจ่ะส่งเสรมิ 
ให้ผู ้กระท�าผิดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ทั้งกระบวนการทางกฎหมายและกระบวนการทาง
พฤติกรรมศาสตร์			
	 งานคุมประพฤติถือเป ็นกระบวนการหนึ่ง 
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความส�าคัญ
อย่างมากต่อกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูกระท�าผิดท่ี 
อยูใ่นชุมชน	เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิให้กลับตน 
เป็นพลเมืองดีของครอบครัว	 ชุมชน	 สังคมและ	
ประเทศชาติ

เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

วารสารกรมคุมประพฤติ
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บทสัมภาษณ์พิเศษ

	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสผู ้กระท�าผิดได้
ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมืองดี	โดยไม่ต้องถูก
ควบคุมตัว	 ดูแลตามระดับความเสี่ยงในการกระท�า
ผดิซ�า้และสงเคราะห์ช่วยเหลอืตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้กระท�าผิดแต่ละราย	ให้สามารถ

ท�ำไมต้อง...แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด?

แนวคิดกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด

ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต	อีกทั้ง 
เป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพของสังคมและปกป้อง
ชุมชน	สังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม



ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2563
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 05

	 เป็นมาตรการทีมุ่ง่หวงัให้ผูก้ระท�าผดิสามารถแก้ไขฟ้ืนฟแูละปรบัเปลีย่น
พฤตินิสัยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ	
โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว	 ส่งเสริมให้ผู้กระท�าผิดยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดี 
กับครอบครัว	 สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองและครอบครัวได้	 ลดการ 
กระท�าผิดซ�้า	อีกทั้ง	ป้องกันสังคมจากอาชญากรรม	ประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ภาครฐัในการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผิดด้วยระบบควบคมุตวั	บรรเทาความแออัด 
ในเรือนจ�า
 กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม		เป็นหน่วยงานเดียวที่มีบทบาท 
ในการแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิดในชุมชน	 โดยมีส�านักงานคุมประพฤต ิ
รวม	 115	 แห่ง	 และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอีก	 2	 แห่ง 
เป็นหน่วยงานหลักระดับพื้นท่ีและมีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขฟื้นฟู 
ผู้กระท�าผิดในชุมชน	 มีหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยตรง	 ได้ให้
ความส�าคัญกับกระบวนงานคุมประพฤติ	 ต้ังแต่การแสวงหา 
ข้อเทจ็จรงิ	การคมุประพฤตแิละแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ	เช่น	การใช้ 
แบบประเมนิความต้องการมาวเิคราะห์	ในการจดัท�าแผนกิจกรรม
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดที่เหมาะสม	 การให้ค�าปรึกษา
แนะน�า	การสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด	ให้ความรู้ 
ที่เน้นการส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านอาชีพ 
ทีเ่พยีงพอส�าหรบัการอาศัยในชุมชน	การน�า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช ้
เ พ่ือเป ็นมาตรการทางเลือกแทน
การลงโทษจ�าคุก	 มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม	
เช่น	การจัดท�าฐานข้อมูลผู้กระท�าผิด	การใช้ 
แอพพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงาน	 เป็นต้น	

กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด เพื่อ “ คืนคนดีสู่สังคม ” 

มุ่งเน้นบูรณาการกับภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส ่วน	 โดยมีอาสาสมัคร 
คมุประพฤตหิรอืทีเ่รยีกว่า	อ.ส.ค.	และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเป็นหุ้นส่วน 
ส�าคัญ	 นับเป็นการพัฒนาการแก้ไข
ฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิดในชุมชน	 เพื่อ 
“คืนคนดีสู่สังคม”	 ให้มีผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรม



วารสารกรมคุมประพฤติ
Probation Magazine06

โดย : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

บทความพิเศษ

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่เป็นภัยคุกคาม 
ต่อสุขภาพของประชากรโลก นับเป็นเรื่องส�าคัญที่เราทุกคนในประเทศต้องรับมือและต่อสู ้
กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อลดการสูญเสียและความเสียหาย 
ที่จะเกิดขึ้น 
	 กรมคุมประพฤติ	 กระทรวงยุติธรรม	 ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการแก้ไขฟื้นฟู 
ผู้กระท�าผิดในชุมชน	 ซึ่งมีผู ้ถูกคุมความประพฤติท่ีอยู่ในความดูแลอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้

กรมคุมประพฤติตระหนักถึง
ปัญหาการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า	 (โควิด-19) 
ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ของเจ้าหน้าทีก่รมคมุประพฤติ 
และผู้ถูกคุมความประพฤต ิ
จึงก�าหนดให้กรมคุมประพฤติ 
ทัง้ในส่วนกลางและส�านกังาน 
คมุประพฤตใินสงักดัทัว่ประเทศ 
ด�าเนนิการตามมาตรการการ
ตดิต่อราชการในสถานการณ์

คุมประพฤติร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	
(Covid-19)	โดยให้จัดจุดตรวจคัดกรองตรวจวัดไข้ 
ก่อนเข้าอาคาร	 ให้บริการหรือสอบปากค�าโดย 
เว้นระยะห่างกัน	ประมาณ	1	–	2	เมตร	ให้ผู้ถูกคุม 
ความประพฤติรวมทั้งเจ้าหน้าท่ีกรมคุมประพฤติ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	 จัดให้ม ี
เจลหรือแอลกอฮอล์ในการล้างมือตามจุดต่างๆ 
ให้ส�านักงานคุมประพฤติท�าความสะอาดสถานที ่
อย่างสม�่าเสมอเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ	และ
มีการประชาสัมพันธ์เร่ือง	 โควิด-19	 ในรูปแบบ 
อินโฟกราฟฟิก	 ผ่านช่องทาง	 Website	 Facebook	 Twitter	 และ 
Youtube	 เพื่อให้ผู ้ ถูกคุมความประพฤติและประชาชนได้รับความรู ้ 
ความเข้าใจและสามารถน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	
	 นอกจากนี้กรมคุมประพฤติยังได้มีการก�าหนดมาตรการต่างๆ	 ขึ้น 
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคโควิด-19	 เช่น	มาตรการ
ด้านบุคลากรของกรมคุมประพฤติ	 ที่มีการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง	 
(Work	 from	 home)	 ของข้าราชการและบุคลากรกรมคุมประพฤติ 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ	ส�าหรับ	มาตรการของศูนย์ฟื้นฟ ู
สมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด และสถานที่เพื่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติด (ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง)	 งดการจัดกิจกรรมญาติเยี่ยมแก่ 
ผู ้เข้ารับการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด	 แต่ได้มีการน�าเทคโนโลย ี
การสือ่สาร	(Video	Call)	มาใช้แทนการเยีย่มเพือ่ลดความเสีย่ง	และมาตรการ

ด้านอาสาสมัครคุมประพฤติ	 ถ้ามี 
การจัดกิจกรรมต่างๆ	 ก�าหนดให  ้
จัดสถานท่ีท่ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก	
และเมื่อออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ
ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง	
	 และในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 
รฐับาลได้มปีระกาศสถานการณ์ฉุกเฉนิ 
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
และข ้อก� าหนดออกตามความ 
ในมาตรา	9	แห่งพระราชก�าหนดการ
บรหิารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉนิ	

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2563
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
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พ.ศ.	2548	(ฉบับท่ี	1)	และ	(ฉบับท่ี	2)	คอื	1.ห้ามออกจาก 
ที่พักอาศัยในระยะเวลาที่ก�าหนด	 2.ห ้ามชุมนุม 
หรือมั่วสุมกัน	 3.ห้ามเสนอข่าวบิดเบือน	 4.ห้ามใช้ 
เส้นทางคมนาคมยานพาหนะหรือตามเงื่อนไขที่ก�าหนด	
5.ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19	พบว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินในช่วงโควิด-19	นั้น	
มีผู้ฝ่าฝืนและศาลพิพากษาจ�าคุก	ให้รอการลงโทษจ�าคุก	และก�าหนดเงื่อนไข
ให้คุมความประพฤติ	 หรือให้ท�างานบริการสังคม	 หรือสาธารณประโยชน์
แทนค่าปรับ	 ซึ่งผู ้กระท�าผิด	พ.ร.ก.ฉุกเฉินเหล่าน้ีจะต้องเข้าสู ่ระบบ 
การคุมความประพฤติ	 และเพื่อให้การคุมความประพฤติเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19	 กรมคุมประพฤต ิ
จึงได ้ก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับผู ้ถูกคุมความประพฤติที่กระท�าผิด
ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 เพื่อให้พนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติก�าหนดเพ่ือความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน	และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19	ดังนี้	
	 1.	ชี้แจงเงื่อนไขและการปฏิบัติตัวระหว่างคุมความประพฤติให้ผู้ถูกคุม 
ความประพฤติทราบ	 ในกรณีศาลสั่งผู้กระท�าผิดห้ามออกนอกเคหสถาน
ให้พนักงานคุมประพฤติติดตามสอดส่องตามท่ีเห็นสมควร	 หากผิดเง่ือนไข 
ให้พนักงานคุมประพฤติรีบท�ารายงานและความเห็นเสนอต่อศาล	
	 2.	 กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นกลุ่มเส่ียงและต้องกักตัว	 ให้ชี้แจง
เงื่อนไขและสอบปากค�าผู้ถูกคุมความประพฤติหลังครบเวลากักตัว	
	 3.	 ประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19	 ของผู ้ถูกคุม 
ความประพฤติ	หากพบว่ามีความเสี่ยง	ให้ประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ	
หรือแจ้งกรมควบคุมโรค	หมายเลข	1422	เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส	
	 4.	 จ�าแนกผู้ถูกคุมความประพฤติ	 เพื่อประเมินความเสี่ยง	 วิเคราะห์
สภาพปัญหา	 และความต้องการ	 เพื่อจัดท�าแผนการคุมความประพฤติ 

เมื่อสถานการณ์เข้าสภาวะปกติให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลก�าหนด
	 5.	 กรณีศาลสั่ ง ให ้ผู ้ ถูก คุม
ความประพฤติท�างานบริการสังคม
ภายใน	7	วนั	ให้พนกังานคุมประพฤติ
พิจารณากิจกรรมบริการสั งคม
ให้ผู ้ถูกคุมความประพฤติไปร่วม
ช่วยเหลือผู ้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ไวรัสโควิด-19	 ร่วมกับ
หน่วยงานหรือองค์กรศาสนาในพืน้ที	่
	 ในส่วนของศนูย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ผู ้ติดยาเสพติด	 กรมคุมประพฤติ
ได ้ก�าหนดมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคโควิด-19	 โดยขอ
ความร่วมมือญาติงดการเดินทาง 
เข ้ า เ ยี่ ยมผู ้ เข ้ า รั บการฟ ื ้ นฟู ฯ 
ณ	 ศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติดลาดหลุมแก้ว	 ศูนย์ฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัด
ปัตตานี	 และสถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ	ในระหว่าง 
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วันที่ 18 - 31 มีนาคม 2563 แต ่
จัดให้เยี่ยมผ่าน Video Call เพื่อให้
ญาติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้พบปะ
พูดคุยแทนการเยี่ยมแบบใกล้ชิด โดย
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ลาดหลุมแก้วให้บริการ Video Call 
วนัเยีย่มญาต ิคือ วนัจันทร์และวนัพฤหสั 
13.00 – 15.00 น. วันเสาร์ เวลา 
10.00 – 15.00 น. วนัอาทติย์และวนัหยดุ
นกัขตัฤกษ์ เวลา 10.00 – 15.00 น. ส่วน
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
จังหวัดปัตตานีให้บริการ Video Call วันเยี่ยมญาติ คือ วันอังคารและ 
วันพฤหัส 13.00 – 15.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
09.30 – 15.00 น.
 นอกจากการที่กรมคุมประพฤติได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการงานคุมประพฤติ โดยก�าหนดเป็นมาตรการด้านต่างๆ 
เพือ่ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคไวรสัโควิด-19  แล้วน้ัน กรมคมุประพฤติ 
ยังคงเดินหน้าด�าเนินการตามมาตรการป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 
อย่างต่อเน่ือง โดยร่วมมอืกบักรมการขนส่งทางบก จดักจิกรรม Big Cleaning 
เม่ือวันที ่28 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หวัข้อ “คมุประพฤต ิร่วมใจ ป้องกนัภยั 
โควิด-19” น�าผู ้ถูกคุมความประพฤติที่อยู ่ในความดูแลของส�านักงาน 
คุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร ที่ศาลก�าหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ
และท�างานบรกิารสงัคมหรอืสาธารณประโยชน์แทนค่าปรบั ท�าความสะอาด 
ฆ่าเชือ้บรเิวณทีพ่กัผูโ้ดยสารทีส่ถานขีนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) 
และได้มีการก�าหนดให้ส�านักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ จัดกิจกรรม 
“คุมประพฤติ ร่วมใจ ป้องกันภัยโควิด-19”พร้อมกันในวันที่ 4 มิถุนายน 
2563 โดยร่วมมือกับส�านักงานขนส่งจังหวัดในพ้ืนที่ และภาคีเครือข่าย 
อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และอาสาสมัครคุมประพฤติ น�าผู้ถูกคุม 
ความประพฤตร่ิวมกนั ท�างานบรกิารสงัคมท�าความสะอาดสถานขีนส่ง บรเิวณ
ที่พักผู้โดยสาร เช็ดพื้นผิวสัมผัสของห้องจ�าหน่ายตั๋ว เก้าอี้พักคอย ราวบันได
และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสถานีขนส่ง นอกจากนี้ส�านักงานฯ
บางแห่งได้จดักจิกรรมท�าความสะอาดสถานศกึษาเพ่ือเป็นการเตรียมสถานท่ี 
ให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 ก ร ม คุ ม ป ร ะ พ ฤ ติ ถื อ เ ป ็ น
อีกหน่วยงานหนึ่งที่ร ่วมด้วยช่วย
ป้องกันสังคมไทยให้ห่างไกลจาก 
โควิด-19 ด้วยการพลิกวิกฤติให้เป็น 
โอกาสแก่ผู ้ถูกคุมความประพฤต ิ
ได้ท�างานบรกิารหรอืสาธารณประโยชน์ 
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อน
ให้กับผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากช่วง
สถานการณ ์โควิด-19 ผู ้ถูก คุม 
ความประพฤติได้เหน็คณุค่าในตนเอง 
สังคมได้รับการป้องกันภัยจากโรค 
โควดิ-19 เป็นวกิฤติทีใ่ห้โอกาสซึง่กนั 
และกนัระหว่างผูถ้กูคมุความประพฤติ 
และชุมชน กรมคุมประพฤติหวังใจ
เป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงสถานการณ์ 
โควิด-19  จะท�าให้เราได้เรียนรู้วิธี
ดูแลและป้องกันตนเองมากยิ่งขึ้น 
รวมถงึการมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ร่วมกัน กรมคุมประพฤติขอเป็น 
ส ่วนหนึ่งในการร ่วมสร ้างสังคม
ปลอดภัย ห่างไกลจากโรคโควิด-19

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2563
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
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โดย : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

In Focus
ข้าราชการดีเด่น ประจำาปี 2562

	 คอลัมน์	 In	 Focus	 ฉบับน้ี	 ได้รับเกียรติสัมภาษณ์บุคคลเด่น	 ปฏิบัติงานดีด้วยความซื่อสัตย์ 

จนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562		ซึ่งมีด้วยกัน	2	ท่าน	คือ	นายพีฐิพันธน ์

ณฐัวตัรจนิดา		พนกังานคมุประพฤตชิ�านาญการ	สงักดักองพฒันาการคมุประพฤต	ิและนายวชัรนิทร์ 

ทองรักษ์	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	 สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล	 ที่ให้โอกาสทีมงาน

วารสารกรมคุมประพฤติ	 ได้ร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและวิธีการท�างาน	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 

ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในการท�างานของทั้งสองท่านมาฝากกัน

	 เริ่มที่ท่านแรก	 คือ	นายพีฐิพันธน์  ณัฐวัตรจินดา  พนักงานคุมประพฤติ
ช�านาญการ ปัจจุบนัสงักัดอยูท่ีก่องพฒันาการคมุประพฤต	ิได้เล่าถึงชวีติการท�างาน
ตั้งแต่เริ่มรับราชการให้ฟังว่า	“ผมบรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรกในต�าแหน่งพนักงาน 
คุมประพฤติ 3 สังกัดส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2544 
โดยรับราชการ ณ ส�านักงานดังกล่าวเรื่อยมา จนกระท่ังปี พ.ศ. 2554 ได้มีโอกาส 
มาปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งพนักงานคุมประพฤติช�านาญการ สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และต�าแหน่งเลขานุการของอธิบดีกรมคุมประพฤติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 
ได้ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการ ณ ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีอีกครั้งหนึ่ง 
ก่อนจะได้รับค�าสั่งให้มาช่วยราชการประจ�าในฐานะหัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและ 
ต่างประเทศ สังกัดกองพัฒนาการคุมประพฤติ จนถึงปัจจุบัน”
 หลักการและแนวทางในการท�างานให้ประสบความส�าเร็จและบรรลุ 
เป้าหมายน้ัน  “ผมยดึหลกัการอ่อนน้อมถ่อมตน อดทน รอบคอบ และการรบัผดิชอบ 
ต่อหน้าที่ เพ่ือให้การด�าเนินงานแต่ละเรื่องเป็นไปโดยเรียบร้อย โดยในการท�างาน
แต่ละชิ้นนอกจากต้องศึกษาข้อมูลให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มด�าเนินการแล้ว 
ยังต้องใช้วิธีการประสานงานที่ดีเป็นเคร่ืองมือส�าคัญท่ีจะช่วยให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
จนส�าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย” 
 ส่วนผลงานท่ีท�าให้รู้สึกภาคภูมิใจ คือ “การได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมและต่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบภารกิจการน�านวัตกรรมมาใช้
กับผู้กระท�าผิดและให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าแก่ส�านักงานคุมประพฤติท่ัวประเทศ  
ได้แก่ การน�าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู ้กระท�าผิดในระบบ 

งานคุมประพฤติ โดยผมได้มีโอกาสเข้าไป 
มส่ีวนร่วมในหลายขัน้ตอน เช่น การจดัท�าคูมื่อ 
แนวทางการปฏบิตังิาน การประชาสมัพนัธ์
ให้สงัคมรบัรูแ้ละเหน็ประโยชน์ของอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ตดิตามตวั การบรูณาการกบั
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง การด�าเนินการ 
ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของส�านกังานคมุประพฤติ
ทกุแห่งทัว่ประเทศ ตลอดจนการตดิตามผล 
ซึ่งในทุกข้ันตอนได้รับความร่วมมือด้วยดี 
เป็นอย่างยิ่งจากผู ้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จน
ปรากฏผลการด�าเนินการในปีงบประมาณ 
2562 มีผู้ติดอุปกรณ์จ�านวน 3,333 ราย 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขจ�านวน 3,286 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 98.59  ซ่ึงผลงานเรื่องนี้ 
เป็นผลงานที่ผมภาคภูมิใจ"
 ส�าหรับแนวคิดและวิธีครองตน 
ครองคน ครองงาน คือ “การครองตน : 
การรับผิดชอบงานในหน้าท่ีให ้ดี ท่ี สุด 
โดยหมั่นศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมและ 
มีความรอบคอบระมัดระวังให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริตและใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
การครองคน : ยึดหลักการประสานงาน 
การสร้างความรกัสามคัคขีึน้ในกลุม่คนท�างาน 
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์และมกีารสือ่สารกนัให้มาก ซึง่จะ
ท�าให้เกดิความเข้าใจสามารถร่วมแรงร่วมใจ
ให้การปฏิบตัภิารกจิส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี 
และการครองงาน : ใช้ความอดทน มุ่งมั่น 
พากเพียรและพยายาม ด้วยการท�างานที่
ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดอย่างสม�่าเสมอ 
เพือ่ตอบแทนพระคณุของกรมคุมประพฤต”ิ
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 และปิดท้ายกับข้าราชการท่านทีส่อง คือ นายวชัรนิทร์ ทองรกัษ์  นกัทรพัยากร 
บุคคลช�านาญการ สังกัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล	 เล่าถึงการเริ่มต้นชีวิต 
ในการท�างานให้ฟังว่า	“เร่ิมปฏบิติังานทีก่รมคุมประพฤต ิเมือ่ปี พ.ศ. 2548 เป็นพนกังาน
ราชการต�าแหน่งบคุลากร ปฏบิตังิานทีก่ลุม่อตัราก�าลงัและพฒันาระบบงาน กลุม่งาน 
บริหารงานบุคคล รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงสร้างและอัตราก�าลังกรมคุมประพฤติ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 ในปี พ.ศ. 2553 ได้สอบบรรจเุป็นข้าราชการทีส่�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
ต�าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประมาณ 1 ปี  ในปี พ.ศ. 2554  
ได้ขอโอนย้ายกลบัมาปฏบิติัราชการท่ีกรมคุมประพฤต ิในต�าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล
ปฏบิตักิาร เน่ืองจากมคีวามผกูพันและรักในความเป็นองค์กรคมุประพฤต ิจากความรกั 
ของเพ่ือนร่วมงาน ความเมตตาปราณีของผู้บริหาร การอยู่แบบครอบครัวเดียวกัน  
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ท�าให้เสมือนหนึ่งอยู่ในบ้านหลังท่ี 2 ส่งผลให้อยากท�างาน 
ให้องค์กรให้เกิดผลส�าเร็จมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้” 
 หลกัการและแนวทางในการท�างานให้ประสบความส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมาย 
“ผมเน้นประสิทธิภาพและผลส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ โดยงานที่ท�าแต่ละเรื่องจะมี
ความยุ่งยากที่แตกต่างกัน แต่ผมได้มีการศึกษาหาข้อมูล และใช้ความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความซ่ือสัตย์ สุจริต 
และยดึแบบอย่างทีดี่ของผูบ้งัคับบญัชามาเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิาน  ซ่ึงการท�างาน
ในหน่วยงานสนับสนุน แม้ไม่ใช่ภารกจิทีจ่ะต้องให้บริการประชาชนโดยตรง แต่ถ้าผมได้
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ทนัต่อเวลา และสามารถสนบัสนนุปัจจยัด้านต่างๆ 
ให้กบัหน่วยงานในกรมคมุประพฤติได้ จะส่งผลให้บคุลากรของกรมคมุประพฤตมิขีวัญ
และก�าลังใจในการปฏิบัติงานจนบรรลุผลส�าเร็จตามที่คาดหวังได้” 
 ส่วนผลงานที่ผมภาคภูมิใจ คือ เรื่องการประเมินและเลื่อนเงินเดือน เป็นงาน
ที่มีความยุ่งยากและรายละเอียดมาก ซึ่งผมเป็นผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติงานช่วงแรก 
ที่มีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ ผมได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ จนเข้าใจระบบดังกล่าว 
และสามารถปฏิบัติงานในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการของกรมคุมประพฤติ 
จนแล้วเสรจ็ภายในเวลาทีผู่บ้ริหารก�าหนด ซึง่ถอืว่าเป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบับคุลากร
ของกรมคมุประพฤติ ท�าให้ได้รบัการเลือ่นเงนิเดอืนภายในรอบระยะเวลาอย่างรวดเรว็  
ส่งผลดีต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งให้ค�าปรึกษาแนะน�ากับหน่วยงานสังกัด 
กรมคุมประพฤติ จนการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนเกิดผลส�าเร็จ 

 ส�าหรับแนวคิดและวิธีการครองตน  
ครองคน ครองงาน คือ การครองตน : 
การยึดหลักการมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตนตาม 
ค�าสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเป ็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกในครอบครัวและ
เพื่อนร่วมงาน การครองคน : การยึดหลัก 
เอาใจเขามาใส ่ใจเราและเข ้าใจความ 
แตกต่างของบุคคล ตระหนักผลที่เกิดขึ้น 
จากการกระท�า การพูด การคิด เพื่อมิให้ 
เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้าง และการ 
ครองงาน : การตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส 
และทันเวลา 
 และนี่คือข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ�าปี 2562 ของกรมคุมประพฤติ 
ที่ ท� า ง านด ้ วยความ ซ่ือสั ตย ์ สุ จ ริ ต 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการครองตนจนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ซึง่เชือ่ว่าเรือ่งราวของทัง้สองท่านจะเป็น 
แรงบันดาลใจให้กับข้าราชการและ 
ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงความมุ่งมั่น เสียสละ 
และยึดถือประโยชน ์ของประชาชน 
เป็นส�าคัญ ให้สมกับค�าที่ว่า “ข้าราชการ  
ข้าของแผ่นดิน” 

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2563
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563
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อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมโครงการจิตอาสาฯ
อบรมหลักสูตรพื้นฐานประเภทแผนพัฒนาและภัยพิบัติ
เพื่อนำามาปรับใช้กับการดูแลแก้ ไขผู้ถูกคุมความประพฤติ

Spirit จิตอาสา
เนื้อหา : กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ
เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

    สืบเนื่องจากคอลัมน์ Spirit จิตอาสา 
ฉบบัทีแ่ล้วได้มีการน�าเสนอเรือ่งราวเก่ียวกับ 
อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้มีการเข้าร่วม
ฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสาพระราชทาน 
904 วปร.” ซ่ึงเป็นโครงการอนัเนือ่งมาจาก 
พระราชด�าริ และแนวพระราชด�าริต่างๆ 
ในการบ�าบดัทกุข์ บ�ารุงสขุให้ประชาชน และ 
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงจัดให้ 

มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสาขึ้นเพ่ือให้สามารถน�าเทคนิคที่ได้รับ 
การอบรมจากหลักสตูรไปช่วยเหลอืประชาชนตลอดจนสามารถเป็นครฝึูก
จิตอาสาในรุ่นต่อไป 
	 อาสาสมัครคุมประพฤติของกรมคุมประพฤติ	 เป็นบุคคลท่ีได้ชื่อว่า
ท�างานด้วยใจด้วยความเสียสละ	 มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงาน 
คมุประพฤตดูิแลแก้ไขผู้ถกูคมุความประพฤตใินชมุชนให้กลบัตนเป็นคนด	ีและ
วารสารคุมประพฤติฉบับที่	2	นี้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 

ท่านหนึง่คอื	ร.ต.ธนษิฐ์   เสนาวงศ์   อาสาสมคัร 
คมุประพฤติในสงักัดส�านักงานคมุประพฤต ิ
จังหวัดยโสธร	 ท่านเป็นบุคคลที่มีใจรัก 
ในการท�างานเพื่อสังคม	 เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมมาโดยตลอดจนได้รับการประกาศ
เกียรติคุณให้เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 
ดีเด่นระดับจังหวัด		

ทีม่ำของกำรเข้ำร่วมเป็นอำสำสมคัร 
คุมประพฤติกับกรมคุมประพฤติ

	 ได้รบัการชกัชวนจากเพือ่นอาสาสมคัรคมุประพฤติในพ้ืนที	่ซ่ึงตัวเองกม็ ี
ความสนใจและอยากมส่ีวนร่วมในการช่วยเหลือชมุชน	จึงสมคัรเป็นอาสาสมคัร 
คุมประพฤต	ิเมือ่ปี	พ.ศ.	2558		และได้ท�างานช่วยเหลอืพนกังานคมุประพฤติ
ที่ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร	 ตั้งแต่การลงพื้นที่ติดตามสอดส่อง 

ให ้ความรู ้ 	 ค� าแนะน�าแก ่ ผู ้ ถูก คุม 
ความประพฤติและครอบครัวให้ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีส�านักงานคุมประพฤติ
ก�าหนด	 นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่เป็น 
ผู ้ประสานงานอ�านวยความยุติธรรม 
ให้กับชุมชนอีกด้วย

หลังจำกเป ็นอำสำสมัคร 
คมุประพฤติเคยเข้ำร่วมอบรม
หลักสูตรจิตอำสำบ้ำงหรือไม่ 

	 ได ้ รับโอกาสเข ้ารับการอบรม 
จิตอาสาพระราชทาน	 904	 วปร.	
“หลักสูตรพื้นฐาน	รุ่นที่	4/63	ประเภท
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แผนพฒันาและภยัพบัิต”ิ	ระหว่างวนัที	่1	-	16 
มีนาคม	 2563	 	 ณ	 โรงเรียนจิตอาสา 
วงัทววีฒันา	ค่าย	ร1	พัน	1	รอ.	ซ่ึงการอบรม
มีทั้งหมด	3	หมวดวิชา	ได้แก่	แผนพัฒนา
และภัยพิบัติ	 การเป็นวิทยากร	 และการ 
จดัท�าสือ่	ซึง่การอบรมในหลกัสตูรนีส้ามารถ 
น�าความรู้ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ในชวีติประจ�าวนั 
และการท�างานเพื่อช่วยเหลือชุมชนได้			

มกีำรน�ำควำมรูจ้ำกกำรอบรมหลกัสตูรโครงกำรจติอำสำ
ไปประยุกต์ใช้ในงำนอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อดูแลแก้ไข 
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติอย่ำงไร

	 วัตถุประสงค์ในหลักสูตรจะมีการพูดถึงการเป็นจิตอาสาจะต้องมีจิต 
ทีต้่องการช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่หวงัผลตอบแทน	ซึง่ตรงนีก็้ตรงกบัการทีเ่รามาเป็น 
อาสาสมัครคุมประพฤติท่ีเราเองก็ได้น�าความรู้จากหลักสูตรมาปรับใช้ในการ
ดแูลผูถ้กูคมุความประพฤตใินเรือ่งของการปลกูจิตส�านกึให้เขารู้จักเหน็คณุค่า
ของตนผ่านการท�างานบริการสังคมที่ท�าให้เขาได้ท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
เช่น	 ท�าความสะอาดเก้าอี้ท่ีพักคอย	 ท�าความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการ 
ใช้งานร่วมกัน	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรสัโคโรน่ำ 2019 (โควิด-19) 
ได้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขป้องกนัภยั 

ในชุมชนอย่ำงไรบ้ำง 

					จากทีไ่ด้เข้ารบัการอบรม“หลักสตูร
พืน้ฐาน	รุน่ที	่4/63	ประเภทแผนพฒันา 
และภัยพิบัติ”	 ได้มีการเรียนรู้ถึงการ
เฝ้า	 ตรวจ	 เตือน	 และเตรียมการ
รองรับภัยพิบัติทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ 

และเกดิจากสาเหตอืุน่ๆ	ทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรวม 
และการเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก 
ภัยพิบัติ	 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เข้ากับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า	2019	(โควิด–19)	ในประเทศ	และผมเองหลังจาก
ที่ผ่านการอบรมมาแล้วจึงขออาสาท�าหน้าที่เป็นหน่วยป้องกันโรค
ติดเชื้อโคโรน่า	 2019	 (โควิด-19)	 อยู่ในทีมชุดรักษาความปลอดภัย

ของชุมชน	 ซึ่งท�าหน้าที่เฝ้าระวัง	
ตรวจเช็คการเข้าออกของคน 
ในชุมชน

รู้สึกอย่ำงไรที่อำสำสมัคร 
คุมประพฤติมีส่วนร่วมในกำร 

คืนคนดีสู่สังคม

	 การได้เข้ามาเป็นอาสาสมคัร 
คมุประพฤต	ิท�าให้ผมรูส้กึภาคภมิูใจ 
ที่มีส ่วนในการช่วยเหลือดูแล 
ผู ้ถูกคุมความประพฤติให้เขา 
กลับตนเป็นคนดี	 และสามารถ 
กลบัไปใช้ชวีติอยูร่่วมกบัครอบครวั 
ชุมชน	 และสังคมได้	 และการ
ท�างานจิตอาสาของผมท�าให้ผม
ได้ท�าตามปณิธานที่ได้ต้ังใจไว้ว่า
จะท�าความดีและคุณประโยชน์
เพื่อแผ่นดิน	 และเป็นตัวอย่าง 
ในการท�าหน้าทีจ่ติอาสาในชุมชน
ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

ปีที่ 26 ฉบับที่ 2/2563
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563



1 คนดี 1 สำานักงาน
เนื้อหา : นางสาวพัชรี  ศรีชา
  พนักงานคุมประพฤติช�านาญการ
       ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
          เรียบเรียง : ทีมวารสารกรมคุมประพฤติ

วารสารกรมคุมประพฤติ
Probation Magazine14

	 นี่คือวาทะเด็ด	 ของคนพูดน้อยแบบ	 “มงคล”	 (นามสมมุติ)	 อดีตผู้เคย 
ก้าวพลาด	 มงคลเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์	 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่เพียงล�าพัง 
ถกูจบักมุด�าเนนิคดใีนความผดิฐานร่วมกนัลกัทรัพย์ในเวลากลางคืน	ศาลจังหวดั 
นครสวรรค์	พิพากษาให้จ�าคุก	9	เดือน	ปรับ	15,000	บาท	รอการลงโทษ	2	ปี 
และก�าหนดเงื่อนไขให้คุมความประพฤติ	 1	 ปี	 รายงานตัวทุก	 3	 เดือนครั้ง	
ภายใน	 1	 ปี	 แต่เนื่องจากมงคลไม่มีเงินเสียค่าปรับให้กับศาล	 จึงยื่นค�าร้อง 
ขอต่อศาลขอท�างานบริการสงัคมแทนค่าปรบั		มงคลได้กลบัมาพบกบัพนกังาน
คุมประพฤติอีกครั้ง	นับแต่การรายงานตัวและปฏิบัติตามเงื่อนไขจนครบถ้วน		
ในคดีขับรถขณะเมาสุรา

ผมท�าเลวมามากแล้ว	ผมอยากท�าดีบ้าง	

แต่ผมไม่มีเงินทองมาสร้างวัดหรอกนะ 

ผมตัดผมได้	 ผมขอเอาวิชาชีพของผม 

คืนก�าไรให้สังคมแล้วกัน

	 ครั้ ง แรกที่ ม าพบพนักงาน 
คุมประพฤติ	 มงคลมีอาการคล้าย 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ไม่มคีวามไว้วางใจ 
ในพนกังานคมุประพฤต	ิและโทษสงัคม 
โทษโชคชะตา	 ที่ท�าให้มงคลมาเจอ
เร่ืองร้ายๆ	 เน่ืองจากคู ่คดีในคดีนี ้
ซึง่เป็นคนรูจ้กั	มาขอพกัอาศยัอยูด้่วย	
โดยเสนอขอช่วยค่าน�้าประปาและ 
ค่าไฟฟ้า	ได้มาขอยมืรถจกัรยานยนต์
ของมงคล	 แต่มงคลไม่ให้ยืม	 โดย 
แจ้งว่าหากต้องการไปท�าธุระ	 มงคล
จะขบัขีร่ถจักรยานยนต์ของตนไปให้ 
แต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ	 คู่คดีกลับไป
ลักเอาเหล็กถักโครงหลังคาจ�านวน	 
1	ชิน้	และเหลก็แป๊บกลมขนาด	2	นิว้ 
ยาว	6	เมตร	จ�านวน	1	เส้น	แล้วนั่ง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของมงคล 
โดยแจ้งว่าเป็นทรัพย์ของคู่คดี	มงคล
ไม่ต้องการสอบถามให้มากความ	
ต้องการจะรีบขับขี่รถจักรยานยนต์
กลับบ้านพัก	 จากนั้นผู ้เสียหายได้
ติดตามมา	 เนื่องจากทราบว่าคู่คดี
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พกัอาศยัอยูท่ี่บ้านของมงคล	จากนัน้
จงึมกีารแจ้งความร้องทุกข์ด�าเนนิคดี
ตามกฎหมาย	 หลังจากศาลจังหวัด
นครสวรรค์มีค�าพิพากษา	 มงคล
ต้องถูกกักขังเพราะไม่มีหลักทรัพย์
ประกันตัว	 เนื่องจากเดิมมงคล
ประกอบกิจการเปิดร้านตัดผมชาย 
มี ร าย ได ้ เ พี ย ง วั นละประมาณ 
100	 -	 300	 บาทเท่านั้น	 แต่มงคล 
กย็งัได้รบัความปราณจีากศาล	ให้รอ
การลงโทษจ�าคุก	
	 ซึ่ งการถูกจับกุมด�า เนินคดี 
ในครั้ ง น้ี 	 ท�าให ้มงคลขาดความ 
ไว้เนื้อเชื่อใจคนรอบข้าง	 ไม่ไว้ใจ 
คนอื่นโทษตนเองว่าโง่เขลา	 ไปคบ 
คนไม ่ดี 	 และไม ่รู ้ว ่าการกระท�า 
ดังกล ่าวเป ็นความผิดกฎหมาย 
จึงกลายเป็นคนเก็บตัวและติดสุรา 
เรื้อรัง	บุคลิกภาพเสีย
	 ต่อมาขณะที่มงคลได้เข้ามา
พบพนักงานคุมประพฤติเจ ้าของ 
ส�านวน	 ได้ถูกชักชวนให้เข้ามาร่วม
เป็นคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE 
NUMBER 	 ONE 	 ส� า นั ก ง า น 
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค  ์
มงคลขาดความมั่นใจว ่าตนเอง 
จะท�าได้หรอืไม่	เนือ่งจากท�ากจิกรรม
ไม ่ เป ็นและไม ่ชอบท�ากิจกรรม 
ร่วมกับผูอ้ืน่แต่พนกังานคมุประพฤติ
ได ้ชี้ แนะว ่า	 วิชาชีพตัดผมชาย 
ของมงคลสามารถจะสร้างประโยชน์
ให้กับสังคมได้อีกมากมาย	
	 หลังจากนั้นมงคลก็ได้เข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการชมรม	 TO	 BE	 
NUMBER 	 ON E 	 ส� า นั ก ง า น 
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค ์ 
รุ่นที	่2	และเข้าร่วมกจิกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู 
ผู้กระท�าผิดที่ส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นอีกหลายกิจกรรม	 รวมถึงร ่วมเป็นจิตอาสา 
ในโครงการออกหน่วยบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
ซ่ึงเป็นโครงการทีส่�านกังานคมุประพฤติจังหวดันครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงาน
ในจังหวัดนครสวรรค์โดยออกให้บริการประชาชน	ตามอ�าเภอต่างๆ	ภายใน
จังหวัด	 โดยมงคลจะไปให้บริการตัดผมชายฟรีให้กับประชาชน	 จนชมรม	
TO	BE	NUMBER	ONE	ส�านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์	มีผลงาน
ที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นที่รู้จักของหน่วยงานในจังหวัดและประชาชน
ทั่วไป	จากภาพลักษณ์การจัดกิจกรรม	“ยุติธรรมสร้างสุข”
	 นอกจากจะท�างานจติอาสาดงักล่าวแล้ว	มงคลยงัร่วมกบัวทิยากรภายนอก 
เป็นวิทยากร	 ในโครงการอบรมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ	เพื่อรองรับการคืนคนดีสู่สังคม	(หลักสูตรช่างตัดผมชาย)	โดยมีการ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการไปประกอบอาชีพช่างตัดผม 
และเทคนิคการออกแบบทรงผมชาย	 เป็นการอบรมภาคทฤษฎี	 ก่อนจะให้ 
ผู ้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในการออกแบบทรงผมด้วยตนเอง 
เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติที่ด้อยโอกาสด้านอาชีพ	 สร้างความ 
ภาคภูมิใจให้กับมงคล	 และมงคลยังไปร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเป็น
วทิยากรบรรยายเรือ่งการสร้างคณุค่าในตนเอง	ในโครงการเตรยีมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวของนักโทษ	 ในเรือนจ�าและทัณฑสถาน	 โดยเน้นย�้าให้นักโทษ 
ดมูงคลเป็นแบบอย่าง	แม้จะไม่มคีรอบครวัหรอือะไรเป็นทีย่ดึเหนีย่ว	แต่ต้องมี 
ตนเองเป็นที่ยึดเหนี่ยว	สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง	ไม่เป็นภาระของสังคม
	 ปัจจุบัน	 มงคลซึ่งถือว่าตนเองได้รับโอกาสให้มีที่ยืนในสังคม	 จึงยินด ี
ที่จะท�างานจิตอาสาดังกล่าวต่อไป	 และยังเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 
โดยรับจ้างตัดผมชายในราคาย่อมเยาให้กับลูกค้าเพียงคนละ	 50	 บาท 
รวมถึงบริการตัดผมให้กับผู้ยากไร้และเด็กนักเรียนฟรีอีกด้วย	 ทุกวันนี้มงคล 
มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิต	 กับงานที่มงคลรัก	 และใช้ชีวิต 
โดยความไม่ประมาท	รูจ้กัไตร่ตรองในการคบหาคน	และสร้างคณุค่าในตนเอง 
อยู่เสมอ	 หันมาดูแลสุขภาพและบุคลิกของตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ี
เวลาออกสู่สาธารณชน	 เลิกดื่มสุราอย่างถาวร	 และไม่เคยคิดจะหวนกลับไป
กระท�าความผิดอีก	โดยมงคลขอฝากข้อคิดให้กับผู้ก้าวพลาดคนอื่นๆว่า

	 “หากต้องการจะกลับตนเป็นคนดี	 การท�าดีไม่ต้องใช้เงิน	
การท�าดีก็แค่ท�าอะไรก็ได้ที่ไม่ให้ล�าบากคนอื่น”
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around the World

โดย  ฐนิตนันท์ เมฆสัมฤทธิ์
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

บ้านกึ่งวิถีในประเทศญี่ปุ่น
	 จุดเริ่มต้นของบ้านกึ่งวิถี	(Halfway	Houses)	หรือสถานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	(Offenders	Rehabilitation	Facilities)	
ในประเทศญี่ปุ่น	สามารถย้อนกลับไปในสมัยเอโดะ	(ค.ศ.	1600	–	ค.ศ.	1868)	ซึ่งมีการสร้างสถานที่พักส�าหรับคนจรจัด	และ
ในสมัยเมจิ	(ค.ศ.	1868	–	ค.ศ.	1912)	รองผู้บัญชาการเรือนจ�าจังหวัดชิซูโอกะ	ในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชน	ได้ก่อตั้ง
บริษัทเพื่อให้การดูแลนักโทษที่ได้รับการปล่อยท่ีไม่มีสถานท่ีอยู่อาศัยหรือผู้อุปการะ	 ซ่ึงเป็นท่ีพักชั่วคราวและมีอาสาสมัคร
ให้ความดูแลจัดหาสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานต่างๆ	 อาชีพ	 และกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับสู่สังคมและด�ารงตนได้เป็น
ปกติสุข	 รวมท้ัง	 อาสาสมัครจะออกไปเยี่ยมเยือนและให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่นักโทษที่ได้รับการปล่อยที่สถานที่อยู่อาศัย 
ในชุมชน	ต่อมา	รัฐบาลได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนจัดตั้งบริษัทในลักษณะเดียวกันในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ	ซึ่งตั้งอยู่ใกล้หรือ
ในเมืองหรือใจกลางเมือง	เพื่อให้ผู้กระท�าผิดสะดวกในการเดินทางไปท�างานหรือหางานท�า		
										ในปัจจุบันผู้กระท�าผิดในความดูแลของบ้านกึ่งวิถีแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ประกอบด้วย	1)	ผู้กระท�าผิดที่มีค�าสั่ง 
ให้คุมความประพฤติ	 (Supervisees)	 ได้แก่	 ผู้ถูกคุมความประพฤติ	 และผู้ได้รับพักการลงโทษ	 ซ่ึงก�าหนดเงื่อนไข 
ให้ต้องอยู่ในบ้านกึ่งวิถี	และไม่สามารถย้ายไปบ้านกึ่งวิถีแห่งอื่นได้	หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ�านวยการส�านักงาน
คุมประพฤติหรือพนักงานคุมประพฤติเจ้าของส�านวน	 2)	 ผู้กระท�าผิดท่ีปล่อยโดยไม่มีค�าสั่งให้คุมความประพฤติ	

(Discharged	Offenders	not	under	Supervision)	ได้แก่	ผู้ได้รับรอการลงโทษ	และผู้พ้นโทษตามก�าหนด	
ซึ่งจะอยู่ในบ้านกึ่งวิถีเป็นระยะเวลา	6	เดือน	หากจ�าเป็น	สามารถขยายระยะเวลาต่อไปอีก	6	เดือน	และมี

อิสระในการย้ายไปบ้านกึ่งวิถีแห่งอื่นได้ตามต้องการ	 บ้านกึ่งวิถีบางแห่งอาจให้เฉพาะผู้กระท�าผิดที่เป็น
ผู้ใหญ่หรือเด็กและเยาวชนเข้าพัก	บางแห่งอาจให้เฉพาะผู้กระท�าผิดชายหรือผู้กระท�าผิดหญิงเข้าพัก	 

หรือผสมระหว่างผู้กระท�าผิดสูงอายุหรือเพศแตกต่างกัน	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้กระท�าผิดที่มีค�าสั่ง 
ให้ควบคุมและสอดส่อง	 (Supervisees)	 (เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	 65	 และบางแห่งอาจสูงถึง 
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ร้อยละ	99)	โดยปกติ	บ้านกึ่งวิถีจะรับผู้กระท�าผิดเข้าพักเพียงร้อยละ	75	
ของขนาดความจุ	(Capacity)	เพื่อส�ารองที่ว่างไว้ในกรณีฉุกเฉิน	

 บ้านกึ่งวิถีของเอกชน (Private Halfway Houses) 
	 บ้านกึ่งวิถีของเอกชนบริหารงานโดยนิติบุคคลด้านงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด	
(Juridical	 Persons	 for	 Offenders	 Rehabilitation	 Services)	 ซ่ึงเป็นองค์กร 
ภาคเอกชนไม่แสวงหาผลก�าไรที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม	แต่เป็นอิสระในการบริหารงานและไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลโดยตรง
ของกระทรวงยุติธรรม	 งบประมาณส่วนใหญ่ของบ้านกึ่งวิถีของเอกชนได้รับ
สนับสนุนจากรัฐบาล	 ซึ่งค�านวณตามจ�านวนผู้กระท�าผิดในความดูแล	 ทั้งนี้	 
จะมีการส่งพนักงานคุมประพฤติไปตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการ
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของบ้านกึ่งวิถีของเอกชน	ในปัจจุบัน	บ้านกึ่งวิถีของเอกชน 
มจี�านวนรวมทัง้ส้ิน	104	แห่ง	(บรหิารงานโดยนติบิคุคลฯ	จ�านวน	102	ราย	ในจ�านวนนี้ 
มีนิติบุคคลฯ	 2	 ราย	 ที่บริหารงานบ้านก่ึงวิถี	 รายละ	 2	 แห่ง)	 บ้านกึ่งวิถีของเอกชน 
จะมีขนาดเล็ก	ซึ่งมีขนาดความจุ	(Capacity)	เฉลี่ย	22.6	คน	บ้านกึ่งวิถีเก่าจะมีห้องพักรวม	 
ซึ่งตามกฎหมายก�าหนดให้เข้าพักห้องละไม่เกิน	 4	 คน	 หรือมีพื้นที่อย่างน้อยคนละ 
3.3	ตารางเมตร	ในขณะทีบ้่านกึง่วถิขีองเอกชนทีต่ัง้ขึน้ใหม่จะมห้ีองพกัเดีย่ว	นอกจากนี้	 
บ้านกึ่งวิถีของเอกชนจะมีห้องครัว	ห้องน�้า	ห้องซักล้าง	ตู้เก็บของ	อุปกรณ์ส�าหรับ 
ผูก้ระท�าผดิทีม่คีวามจ�าเป็นทางสขุภาพเป็นพเิศษ	รวมท้ัง	มห้ีองสัมภาษณ์	(Interview 
	Room)	หรอืห้องให้ค�าปรกึษา	(Counselling	Room)	ห้องโถงส�าหรับกจิกรรมกลุ่ม	
การประชุมกลุ่ม	กิจกรรมสันทนาการ	ทั้งนี้	บ้านกึ่งวิถีของเอกชนขนาดเล็กอาจจัด 
กิจกรรมดังกล่าวในห้องรับประทานอาหาร	 และหลายแห่งเปิดห้องโถงให้ชุมชน 
ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน	 เป็นที่ประชุมส�าหรับอาสาสมัคร 
คุมประพฤต	ิซึง่เป็นการสร้างปฏสิมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างผูก้ระท�าผดิกบัชมุชน	อนึง่	ผูก้ระท�าผดิ 
ที่เข้าพักในบ้านกึ่งวิถีของเอกชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	 ตลอดระยะเวลา	 6	 เดือน 
แต่หลังจากนั้นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าอาหาร	
	 บคุลากรปฏิบัตงิานในบ้านกึง่วถีิของเอกชน	ประกอบด้วย	ผูจ้ดัการ	จ�านวน	1	คน 
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา	จ�านวน	10	คน	เจ้าหน้าที่ธุรการ	จ�านวน	1	คน 
หรือมากกว่า	 และจ้างพ่อครัว	 แต่บ้านกึ่งวิถีของเอกชนขนาดเล็กหลายแห่ง 
จะให้เจ้าหน้าท่ีธุรการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพ่อครวัด้วย	หรืออาจสัง่อาหารปรงุส�าเรจ็
จากภายนอก	โดยปกติ	ผู้จัดการ	และหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาจะเป็น
พนกังานคุมประพฤตหิรอืเจ้าพนกังานราชทณัฑ์เกษยีณอาย	ุหรือบางคร้ังอาจเป็น
เจ้าพนักงานต�ารวจหรือครูเกษียณอายุ	 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีทักษะพิเศษที่สามารถ
ปฏิบัติงานกับผู้กระท�าผิด	 รวมทั้ง	 มีการจัดจ้างนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพส�าหรับ
ดูแลผู้กระท�าผิดสูงอายุหรือผู้พิการ	 ผู้กระท�าผิดท่ีเข้าพักในบ้านกึ่งวิถีของเอกชน
เป็นผู้กระท�าผิดที่นิติบุคคลฯ	 ได้จ�าแนกแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงต�่า	 (Low-risk	
Offenders)	 โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูของบ้านกึ่งวิถีของเอกชนแต่ละแห่ง 
มีวิ ธีป ฏิบัติที่ หลากหลายตามสภาพป ัญหาและความต ้องการ 
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ของผู้กระท�าผิดในความดูแล	 อาทิ	 การฝึกทักษะทางสังคม	 (Social	 Skills	
Training:	 SST)	 ได้แก่	 ทักษะการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม	 ทักษะ 
การจดัการกบัปัญหา	รวมท้ัง	ทักษะการหางานท�า	และการรกัษาต�าแหน่งงาน
ที่ท�าอยู่	และโปรแกรมยาเสพติด	(Substance	Abuse	Programme)	ได้แก่	
โปรแกรมการเลิกสุรา	 กิจกรรมสนทนากลุ่มผู้ติดแอลกอฮอล์และยาเสพติด	 
(Alcohol	Anonymous:	AA	&	Narcotic	Anonymous:	NA)	ซึ่งบ้านกึ่งวิถี 
ของเอกชนบางแห่งจะเชิญวิทยากร	 ผู ้ด�าเนินกิจกรรม	 (Facilitators) 
หรือท่ีปรึกษา	 (Supervisor)	 จากภายนอกมาเข้าร่วม	 บางแห่งอาจแจก 
สมุดบันทึกการใช้จ่ายประจ�าวันให้แก่ผู ้กระท�าผิดเพ่ือควบคุมการใช้เงิน 
บางแห่งอาจให้ความรู ้ด้านสุขภาวะและสุขอนามัย	 และบางแห่งอาจมี
โปรแกรมศิลปะบ�าบัด	อาทิ	ศิลปะตัดแปะบ�าบัด	(Collage	Therapy)

 บ้านกึ่งวิถีของรัฐ  (National Halfway Houses) หรือศูนย์ส่งเสริม
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด (Offenders Rehabilitation Promotion  
Centers) บ้านกึ่งวิถีของรัฐบริหารงานโดยส�านักงานคุมประพฤติ 
กลุ่มเป้าหมายคือ	 ผู้กระท�าผิดที่ได้รับการจ�าแนกว่ามีปัญหาหรือมีระดับ 
ความเสี่ยงสูง	 (Problematic	 or	 High-risk	 Offenders)	 ซ่ึงบ้านกึ่งวิถ ี
ของเอกชนปฏิเสธรับเข้าพัก	เป็นกลุ่มที่มีความต้องการด้านทักษะอาชีพและ
การปฏิบัติระดับเข้มข้น	 ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะควบคุมและสอดส่อง
โดยตรงอย่างเข้มงวด	ในบ้านกึง่วถิขีองรฐัจะมีพนกังานคุมประพฤติประจ�าการ 
ทุกวันตลอด	 24	 ชั่วโมง	 บ้านกึ่งวิถีของรัฐเร่ิมก่อต้ังข้ึนแห่งแรกในปี 
ค.ศ.	2007	ในปัจจุบันมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น	3	แห่ง	ประกอบด้วย	1)	บ้านกึ่งวิถี 
ของรัฐส�าหรับผู้กระท�าผิดท่ีต้องการการปฏิบัติระดับเข้มข้น	 มีระยะเวลา 
การเข้าพัก	 3	 เดือน	 2)	 บ้านกึ่งวิถีของรัฐส�าหรับเด็กและเยาวชนฝึกทักษะ
อาชีพเกษตรกรรม	 มีระยะเวลาการเข้าพัก	 1	 ปี	 และ	 3)	 บ้านก่ึงวิถีของรัฐ
ส�าหรับผู้กระท�าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ฝึกทักษะอาชีพเกษตรกรรม	 มีระยะเวลา 
การเข้าพัก	 6	 เดือน	 อนึ่ง	 ในอนาคตมีแนวคิดในการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีของรัฐ
ส�าหรับผู้กระท�าผิดที่มีความยากในการปฏิบัติ	(Very	Difficult	Offenders)	 
อาทิผู้กระท�าผิดคดีทางเพศ	 (Sex	 Offenders)	 ผู้กระท�าผิดคดีวางเพลิง	
(Arsonists)	
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 บ้านก่ึงวถิ ี(Halfway    Houses) 
ถอืเป็นวธิกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศ (Best 
Practice) ของระบบงานแก้ไข 
ฟื ้นฟูของประเทศญ่ีปุ ่น ในการ 
น�าภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปฏิบั ติ ต ่ อผู ้ ก ระท� าผิ ด 
ในชมุชน และหลายประเทศได้น�าไป 
เป็นตวัแบบในการพฒันาระบบงาน
ของตน ซึง่ประเทศไทยอาจน�ามาใช้ 
พัฒนาบ้านสงเคราะห์ผู้กระท�าผิด 
ที่ได้มีการด�าเนินงานในปัจจุบัน 
รวมถงึ ในอนาคตอาจพิจารณาการ
ตัง้ศนูย์เลีย่งโทษจ�าคกุ (Probation 
Diversion Center) หรือศูนย์
ควบคุมผู ้ ถูกคุมความประพฤติ 
(Probation Detention Center) 
เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกในการ
ปฏิบัติต ่อผู ้กระท�าผิดที่จ�าเป ็น 
ต้องได้รับการดูแลในระดับเข้มข้น
มากขึ้น



  สวัสดีครับท ่านผู ้อ ่าน 
กลุ่มวินัย มีอุทาหรณ์จากคดีวินัย 

ที่ เกิดข้ึนจริง มาเล ่าสู ่กันฟัง เรื่องนี ้
เป็นกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา 
ที่ไม่เป็น “ผู้น�า” ด้านความซื่อสัตย์สุจริต อุทาหรณ์เรื่องนี้ เหตุเกิดจาก 
การกระท�าของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว แต่ส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ถึง 7 คนถูกด�าเนินการทางวินัยและได้รับโทษตามวินัย  ดังนี้ 
	 เมือ่ปี	พ.ศ.	2552	ผูอ้�านวยการรายน้ีปฏบิตัริาชการท่ีส�านกังานคมุประพฤต	ิก. 
ได้ให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	 ลงลายมือช่ือในหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 และอนุมัติให้
เบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุม	 เป็นเงินจ�านวนหนึ่ง	 แต่เมื่อได้รับเบ้ียประชุมไว้แล้ว	
กลับไม่ได้น�าเงินเบี้ยประชุมไปมอบให้แก่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 คนอื่น	 โดย
มีเจตนาน�าเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว	 จากการสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ	 ได้จัดท�าเอกสารการเบิกจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มย้อนหลัง	 ท้ังท่ี 
ไม่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ	 ตามที่ผู ้อ�านวยการรายนี้สั่งการ 
โดยมิได้ทักท้วง	นอกจากนี้		ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน	 แต่กลับไม่ตรวจสอบเอกสาร
การเบิกจ่ายเงินท่ีเจ้าหน้าที่ธุรการเสนอ	 โดยละเอียดรอบคอบ	 และน�าเสนอ 
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	 แล้วน�าเงินไปมอบให้ผู้อ�านวยการรายดังกล่าว	 เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผูอ้�านวยการรายน้ีทุจริตเงินของทางราชการ	การกระท�าของเจ้าหน้าท่ี 
ธุรการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความ
ตั้งใจ	 อุตสาหะ	 เอาใจใส่	 และรักษาประโยชน์ของทางราชการ	 และเป็นการ
ประมาทเลนิเล่อในหน้าทีร่าชการ	สมควรลงโทษภาคทัณฑ์	แต่มเีหตอัุนควรงดโทษ 
จึงงดโทษให้โดยให้ท�าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 2557	 ผู้อ�านวยการรายนี้ย้ายจากส�านักงานคุมประพฤติ	 ก. 
ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติ	 ข.	 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า	
ผู้อ�านวยการรายนี้	 มีเจตนาทุจริตเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการของ
ส�านักงานไปใช้ส่วนตวั	จงึสัง่การให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีเ่กีย่วข้องกบัการจดักจิกรรม
และเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	จัดหาหลักฐานใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ	เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ 
นอกจากผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่ทักท้วงแล้ว	 ยังด�าเนินการตามความประสงค์ 
ของผู้อ�านวยการรายนี้อีก	 พฤติการณ์เป็นการสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาการ

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำาผิด

อุทาหรณ์ก่อนทำาผิด
โดย กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

มีโอกาสทุจริตเงินของทางราชการไปเป ็น
ประโยชน์ส่วนตัว	 ภายหลังผู้อ�านวยการรายนี้
ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ	 ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท้ัง ท่ีเป ็นข ้าราชการและพนักงานราชการ 
ของส�านักงานคุมประพฤติ	 ข.	 รวม	 5	 ราย 
จึงถูกลงโทษ	 มีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 
ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต	 	 และเท่ียงธรรม	 ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่
ราชการด้วยความตั้งใจ	 อุตสาหะ	 เอาใจใส  ่
และรักษาประโยชน์ของทางราชการ	 และฐาน 
ไม่รักษาช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของต�าแหน่ง
หน้าท่ีราชการของตนมิให้เส่ือมเสีย	 ส่วนโทษ 
ทางวนัิยอย่างไม่ร้ายแรงทีผู่ใ้ต้บงัคบับญัชาได้รับ	
มีตั้งแต่ภาคทัณฑ์ไปจนถึงลดเงินเดือน
 ดังนั้น หากมีกรณีผู้บังคับบัญชารายใด 
สั่งการให้ผู ้ ใต ้บังคับบัญชาด�าเนินการใด 
ท่ีไม่ถูกต้อง ท้ังทางกฎหมายและศีลธรรม 
ให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามีความกล้าหาญที่จะ 
โต้แย้งและไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้น เพราะ 
มิเช่นนั้นแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชา จะได้รับผล
จากการกระท�าทีไ่ม่ถกูต้องนัน้ ดงัพทุธวจนทีว่่า 
“สัตว์ทั้งหลายเป็น ผู ้มีกรรมเป็นของตน 
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด 
มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
กระท�ากรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็น
ผู ้รับผลแห่งกรรมนั้น” เพราะรักจึงบอก 
บอกก่อนที่ใครบางคนจะท�าผิด
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