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บทความพิเศษ

เรียบเรียง :  นายปรัชญา หนูเจริญ  หัวหน้ากลุ่มวิชาการและประสานงานต่างประเทศ

 ต่อมาเมื่อประมวลกฎหมายอาญา มีผลบังคับใช้  
วันที่ 1 มกราคม 2500 ก�าหนดให้ศาลสามารถที่จะสั่งใช้
วิธีการคุมความประพฤติกับจ�าเลยได้ แต่ไม่มีการน�าไปใช้
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่ 
รบัผดิชอบ ต่อมามกีารผลกัดนัจากนกัวิชาการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้น�ามาตรการดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติต่อ 
ผู้กระท�าผิดอย่างเป็นรูปธรรม จนกระทั่งมีการประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัตวิธิดี�าเนนิการคมุประพฤตติามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2522” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก�าหนด
อ�านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ จึงได้มีการจัดตั้ง
ส�านักงานคุมประพฤติกลางข้ึนเป็นหน่วยงานระดับกอง 
สังกัดส�านักงานส่งเสริมงานตุลาการ (เทียบเท่ากรม)  
มีหน้าที่โดยตรงในการคุมประพฤติผู้ใหญ่ เปิดด�าเนินการ 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยได้กราบนิมนต์เจ้าประคุณ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื ้น ชุตินฺธโร) มหาเถระ 
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวดัสามพระยามาเจมิป้าย 
มีนายสุพจน์ สุโรจน์ เป็นหัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติ
กลางท่านแรก 

กรมคุมประพฤติ
ก่อนการปฏิรูประบบราชการ

เรื่องเล่า
ก้ าวย่าง

 หลักการเรื่องการรอการลงโทษ ปรากฎคร้ังแรกอยู่ในกฎหมายลักษณะอาญา รศ.127  

มาตรา 41 ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากในขณะนั้นและศาลใช้วิธีการนี้น้อยมากดั่งปรากฎตามค�าบรรยาย

วิชากฎหมายอาชญาของศาสตราจารย์ เอช เอกูต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2477  

ความว่า “วิธีรอการลงอาญาจ�าเลยน้ี ยังไม่ซึมซาบเข้าไปอยู่ในวิธีปฏิบัติของศาลไทย คือศาลได้ใช ้

น้อยครั้งมาก นิยมที่จะลงโทษให้เบาลงในก�าหนดโทษ..” 
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 มีการแบ่งงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 1. งานสืบเสาะ
และรายงาน 2. งานควบคุมและสอดส่อง และ 3. สถิติ 
ประเมินผลและงานธุรการกลาง มีพนักงานคุมประพฤติ 
รุ่นแรกจ�านวน 35 อัตรา (ชาย 30 อัตรา หญิง 5 อัตรา) 
ส�าหรับคดีแรกที่ศาลสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด�าเนินการ
แสวงหาข้อเท็จจริง คือ คดีของศาลอาญา ในฐานความผิด 
มีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง ส่วนคดีคุมความประพฤติคดีแรก 
เป็นคดีของศาลแขวงพระนครใต้ ในฐานความผิดเล่น 
การพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 พนักงานคุมประพฤติในยุคบุกเบิก ปฏิบัติงานด้วย
ความมานะบากบัน่ อุทิศตน ทีจ่ะแนะน�า ช่วยเหลอืและปฏบิติั
ต่อผู้กระท�าผิดด้วยความเป็นมิตร นับว่าเป็นรากฐานในการ
ริเริ่มพัฒนาระบบงานคุมประพฤติที่ส�าคัญและมีอิทธิพล 
ถึงปัจจุบันนี้ ได้แก่ การริเริ่มจัดกิจกรรมเดินการกุศล เพื่อหา
รายไดท้ี่สวนจตุจักร วันที่ 23 มกราคม 2525 จนน�าไปสู่การ
จัดต้ังมูลนิธิแก้ไขฟื ้นฟูและสงเคราะห์ผู ้กระท�าผิดข้ึน 
การริเริ่มน�าระบบไมโครฟิล์มมาใช้เก็บส�านวนคดีสืบเสาะ
และสอดส่อง เมือ่ พ.ศ. 2529 ซึง่ต่อมาได้พฒันาเป็นโครงการ
ศูนย์ทะเบียนประวัตผิู้กระท�าผิด การริเริ่มน�าภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีการจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 
ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2529 

 นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการถึง พ.ศ. 2534 ส�านักงาน 
คมุประพฤตไิด้เปิดด�าเนนิการไปแล้วท่ัวประเทศ จ�านวน 43 แห่ง 

จึงได้มีการริเริ่มเสนอโครงการเพื่อยกฐานะส�านักงาน 
คมุประพฤตกิลาง เป็นกรมคมุประพฤต ิท่านสทิธศิกัดิ ์วนะชกิจ 
(สัมภาษณ์ : 13 ธันวาคม 2564) ผู้อ�านวยการส�านักงาน  
คมุประพฤตกิลาง ในขณะนัน้ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งผูพิ้พากษา
หวัหน้าคณะในศาลฎกีา ได้กรุณาเล่าถงึความเป็นมาในเรือ่ง
ดังกล่าว ดังนี้ 

 “ท่านเลขาธิการส�านักงานส่งเสริมงานตุลาการ
เปลีย่นมาเป็นท่านประสพสุข บุญเดช เมือ่ท่านเข้าสูต่�าแหน่ง 
ในขณะท่ีผมมาเป็นผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติในปี 
2534 นัน้ ท่านกเ็รยีกไปพบแล้วบอกผมว่า อยากจะยกระดบั
ฐานะส�านักงานคุมประพฤติในฐานะที่เป็นกองๆ หนึ่ง 
ในส�านักงานส่งเสริมงานตุลาการ ข้ึนเป็นกรมคุมประพฤติ 
ท่านไปหาวิธีการตั้งกรมคุมประพฤติมา ถือว่าท่านโยนหิน
ก้อนใหญ่ท่ีมีความยากท่ีสุดมาให้ เพราะมติคณะรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นไม่ต้องการให้มีการต้ังหน่วยงานใหม่ เพราะเป็น 
การเพิ่มงบประมาณ ผมจึงได้ไปปรึกษาท่านพินิจ สุเสารัจ  
ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นสต๊าฟของท่านประมาณ ซันซื่อ ต่อมา
ท่านด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรม 
ท่านบอกกบัผมว่าไม่เป็นไร เดีย๋วคณุไปยกร่างหนงัสอืเพือ่ขอ
ทบทวนคณะมติรัฐมนตรี ว่าคุณมีเหตุผลและความจ�าเป็น
อย่างไร แล้วผมจะไปประสานให้ ซ่ึงตอนนั้นผมได้ฟังผมก็
ดใีจ ท�าให้ผมมคีวามมุง่มัน่ ความฝัน ร่วมกบัชาวคมุประพฤติ
ท่ีอยากจะเห็นคุมประพฤติเติบโตแล้วขยายข้ึน เมื่อกลับมา 
ผมก็มาปรึกษากับสต๊าฟของกรมคุมประพฤติ เท่าที่จ�าได้ 
ได้แก่ คุณศักดิ์์ชัย เลิศพานิชพันธ์ุ คุณสมยศ วัฒนภิรมย์  
คุณลัดดาวัลย์ บุญประสพ คุณจุฑารัตน์ เอื้ออ�านวย  
คุณอังคณา บุญสิทธ์ิ คุณสุรัตน์ ลิ้มลาวัลย์ คุณธวัชชัย  
ไทยเขียว เป็นต้น แล้วน�าเรียนเสนอตามล�าดับ แล้วเราก็มา
ลุน้กนัว่าได้หรอืไม่ได้ มนัเหมอืนปาฏหิารย์ิ มนัเป็นโชคดขีอง 
กรมคุมประพฤติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้รับการทบทวน 
แล้วกย็อมรบัว่าอนมุตั ิอนญุาตให้ส�านกังานคมุประพฤตไิด้รบั
การทบทวนเพือ่ยกระดบัฐานะเป็นกรมคุมประพฤตไิด้ ตอนนัน้
มนัเป็นอะไรทีเ่ป็นปาฏหิารย์ิจรงิๆ เหลอืเชือ่มาก ทัง้ๆ ทีเ่ป็น
นโยบายมติรัฐมนตรีว่าห้ามไม่ให้มีการตั้งหน่วยงานใหม่ 
ในภาครัฐ แต่ว่าอนุญาตให้ส�านักงานคุมประพฤติเนี่ย 
สามารถยกฐานะเป็นกรมคุมประพฤติได้ ผมก็คิดในใจถือว่า
เป็นบุญของกรมคุมประพฤติ ถือว่าโชคดี 

 กรมคมุประพฤตต้ิองขอบคณุท่านประสพสขุ บญุเดช 
ที่ท่านเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ พอหลังจากอนุมัติเสร็จ  
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งานต่อไปทีย่ากกว่าคอืว่า ทาง กพ. ก็ด ีทางส�านกังบประมาณ
ก็ดี ต้องให้เราไปชี้แจง เราไปชี้แจงมา 2 - 3 รอบ ก็ผ่านมา
ด้วยดี เมื่อเร่ืองเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร์ ในปี พ.ศ. 2535 
ปรากฏว่ามีเงื่อนไขอยู ่อย่างนึง สภาเขาจะปิดภายใน 
30 มีนาคม แต่เร่ืองเราไปเข้าต้นเดือนมีนาคม ถ้าเราตั้ง
กรรมาธกิาร ในปกตติัง้กรรมาธิการวาระ 1 เสรจ็แล้วแปรญตัติ
ก็ถึงรับหลักการ เสร็จแล้วถึงไปตั้งกรรมาธิการในวาระ 2 
วาระ 3 ถ้าท�าแบบนี้สภาจะปิดเสียก่อน กฎหมายเร่ืองต้ัง
กรมคมุประพฤตกิจ็ะตกไป เพราะว่าจะมกีารปิดสมยัประชมุ 
ในวันท่ี 30 มีนาคม จึงมีทางเดียวที่จะพิจารณากฎหมาย 
กรมคุมประพฤตใิห้ทนัก�าหนด ด้วยการต้ังกรรมาธิการเต็มสภา 
ก็โชคดีท่ีทางฝ่ายการเมืองเขายอมตั้งกรรมมาธิการเต็มสภา 
แล้วก็มีการพิจารณาร่างตั้งกรมคุมประพฤติ แล้วผ่าน
กฎหมายนี้ในวันที่ 15 มีนาคม 2535 ซึ่งถือว่าเป็นวันเกิด 
ของกรมคุมประพฤติ ผ่านกฎหมายน้ีแล้วก็ต้ังส�าเร็จเป็น 
กรมคุมประพฤติ ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เรียกว่า 
ท�าเสร็จได้ภายในปีเดียว..” 

 หลังจากมีฐานะเป็นกรมในปีพ.ศ. 2536 มีการใช ้
ตราสญัลักษณ์กรมคมุประพฤต ิเป็นรปูคนสามคนและตาชัง่ 
ซึ่งจากเดิมใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม ตราดังกล่าว
ออกแบบโดยนายศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ุ หัวหน้างานฝ่าย
วิชาการ (พ.ศ. 2534 - 2535) ต่อมาวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2537 
มีการเปิดท�าการท่ีท�าการกรมคุมประพฤติแห่งใหม่ท่ีถนน
พรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
ซึ่งเดิมเป็นที่ท�าการของกรมบังคับคดี อาคารที่ท�าการ 
กรมคุมประพฤติแห่งใหม่นี้ มีลักษณะเป็นรูปตัว Q สูง 5 ชั้น 
ตึกรูปตัว Q ดังกล่าว ถือเป็นชัยภูมิที่ดี เป็นชัยภูมิแห่ง
คุณภาพ (Quality) โดยนับแต่มีการได้รับการยกฐานะเป็น 
กรมคุมประพฤติ จนถึงก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่ 
10 กรกฎาคม 2544 ให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการคุมความประพฤติ กรมคุมประพฤติในทศวรรษแรก 

ได้มีการต่อยอด ริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาการปฏิบัติต่อ 
ผู้กระท�าผิดอย่างต่อเน่ือง และมีคุณภาพเพื่อให้สอดรับกับ
บริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การน�าเทคโนโลยี/
วิทยาการสมัยใหม่มาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น 
โครงการศูนย์ข้อมูลกรมคุมประพฤติ ด้วยการวางระบบ 
จัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นมาตรฐาน สามารถเรียกใช้และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ การน�าวิทยุสื่อสาร
มาใช้ในการปฏิบตังิาน โครงการน�าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการ
จัดระบบงานของส�านักงานคุมประพฤติ เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมลูของส�านกังานคมุประพฤตเิป็นระบบ เพิม่ประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โครงการวีดิทัศน์เพื่อการสอบปากค�า
จ�าเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยี
สื่อวีดิทัศน์มาใช้สนับสนุนการสอบปากค�าจ�าเลยและ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติเบื้องต้น เพ่ือลดภาระด้านเวลาและ
อตัราก�าลงัในการปฏบัิตงิานของพนกังานคมุประพฤต ิอกีทัง้
ท�าให้เกิดมาตรฐานในการสอบปากค�าจ�าเลยและผู้ถูกคุม
ความประพฤต ิ(รายงานประจ�าปี พ.ศ. 2540 : หน้า 27 - 28) 
เป็นต้น

	 นอกจากการด�าเนนิการเพือ่สนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวแล้ว	 กรมคุมประพฤติใน
ทศวรรษแรกมีการจัดกิจกรรมสันทนาการที่มี
สีสัน	 สร้างความผูกพันธ์ในองค์กรควบคู่ไปด้วย	
โดยกิจกรรมเด่นที่ควรกล่าวถึง	 ได้แก่	 กีฬาสี
ภายในกรมคุมประพฤติ	 เมื่อวันที่	 30	 ธันวาคม	
2537	 -	 15	 มีนาคม	 2538	 (วารสารกรมคุม
ประพฤติ	ฉบับเดือน	มกราคม	-	มีนาคม	2538)	
ซึ่งส่ิงที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของงานในวันนั้นและ
สร้างสีสันมากที่สุดคือเชียร์ลีดเดอร์	 โดยเชียร์
ลีดเดอร์ในแต่ละสีจะพยายามน�าเสนอเพื่อดึงดูด
สายตาผู ้ชมมากที่สุด	 บรรยากาศในวันนั้น
สนุกสนาน	 คึกคักเป็นพิเศษ	 คิดดูแล้วมีความสุข
ทกุครัง้	แต่ผูเ้รยีบเรยีงมคีวามสุขยิง่กว่า	ทีปั่จจบุนั
เชียร์ลีดเดอร์ที่สร้างสีสันในวันนั้น	 หลายท่าน 
ยงัคงรบัราชการเป็นก�าลงัส�าคญัของกรมคุมประพฤติ 
และยังมีสุขภาพแข็งแรง	 สดใส	 และเปี่ยมด้วย
อารมณ์ขันเสมอทุกครั้งเมื่อพบเจอ
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 ทีม่าของอาสาสมคัรคมุประพฤติ 
เริ่มจากแนวคิดที่ว ่าสังคมควรมี
ระบบกลไกในการป้องกันตนเอง
จากป ัญหาอาชญากรรมและ 
การกระท�าผิดซ�้า นอกเหนือไปจาก
ระบบงานยตุธิรรมทางอาญาทีม่อียู่
ในสังคม ซึ่งพบว่าวิธีการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมท่ีได้
ผลดยีิง่ คอื การให้ความรูแ้ก่ประชาชน

ในการป้องกันตนเองจากอาชญากรรม และการสนับสนุน 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน 
ในการระดมทรัพยากรชุมชน 

 กรมคมุประพฤติจึงมุง่ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิน่
เข้ามาเป็นอาสาสมคัรคมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม เพือ่เป็น 
การเสรมิสร้าง สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคม 
และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในท้องถิ่นของตน 
สร้างงานสร้างอาชีพ เตรียมความพร้อมผู ้กระท�าผิด 
ก่อนส่งกลบัชมุชน และเฝ้าระวงัติดตามผูก้ระท�าผดิทีพ้่นโทษ
หรือพ้นการคมุความประพฤติ ไม่ให้กลบัไปกระท�าผิดซ�า้ รวมทัง้
การดแูลช่วยเหลอืและสงเคราะห์ให้บคุคลเหล่านัน้ สามารถ
ด�ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม 
ซึง่ผูก้ระท�าผดิต้องการก�าลังใจ การยอมรบั และการให้โอกาส
จากคนในชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจภารกิจของ 

“ปฐมบททศวรรษ”

กรมคมุประพฤตใิห้แก่ชมุชน โดยการประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง
อาสาสมคัรคมุประพฤต ิอาสาสมคัรของหน่วยงานอืน่ในพืน้ท่ี 
เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานภาครัฐ 

 ปฐมบทของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2528 ภายใต้ระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2528 โดยปี 
พ.ศ. 2529 มีการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติรุ ่นที่ 1  
เมือ่วนัท่ี 14 - 16 มนีาคม 2529 ทีเ่ขตดุสติ กรงุเทพมหานคร 
ซ่ึงมีผู้ผ่านการอบรมและได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร 
คุมประพฤติรุ่นแรกจ�านวน 49 คน และรุ่นที่ 2 มีการขยาย
การอบรมไปส่วนภูมิภาคท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  
22 - 24 มีนาคม 2529 ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมจ�านวน 127 คน 
จากน้ันมีการอบรมและแต่งตั้งประชาชนผู ้สนใจเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ เรื่อยมาเพื่อ
เป็นพลังในการร่วมกันคืนคนดีสู่สังคม

 การรวมพลังของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยในปี  
พ.ศ. 2531 อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกันจัดตั้งชมรม 
อาสาสมคัร คมุประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม และในปี พ.ศ. 2537 
มีคู่มือการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นเข็มทิศ
ในการช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ที่จริงแล้วงานคุมประพฤติเกิดขึ้นครั้งแรกจาก อาสาสมัคร 

มิใช่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นบทบาทการแก้ไขฟื้นฟู

ผู้กระท�าผิดที่แท้จริงต้องเป็นของประชาชน 

ข้าราชการเป็นเพียงผู้ประสาน

ให้การด�าเนินการบรรลุผลส�าเร็จเท่านั้น

เรียบเรียง :  นางรัชดา อิ่มวิทยา พนักงานคุมประพฤติช�านาญการพิเศษ

เรื่องเล่า อ.ส.ค.
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 ต่อมาวันที่ 4 มีนาคม 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
ท�าให้เกิดวนัส�าคญัของอาสาสมคัรคุมประพฤติ โดยประกาศ
ให้วันที่ 16 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 

 ห้วงเวลาก่อเกดิความเข้มแขง็ขององค์กรอาสาสมคัร
คุมประพฤติ โดยในปี พ.ศ. 2541 มีระเบียบกระทรวง
ยุติธรรมว่าด้วยการบริหารองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม และในปี พ.ศ. 2542 ชมรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จดทะเบียนเป็นสมาคม 
อาสาสมัครคุมประพฤติ

พ.ศ. 2545 ท�าให้ภารกิจของกรมคุมประพฤติมีมากขึ้น  
เพื่อเป็นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที ่
มุง่เน้นการมส่ีวนร่วมของประชาชนและชมุชน และท�าให้การ
ด�าเนินงานอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ  
เป็นระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมว่าด้วยอาสาสมคัรคุมประพฤติ 
พ.ศ. 2547 โดยให้ความหมายอาสาสมัครคุมประพฤติ คือ 
ประชาชนท่ีสมัครใจและได้รับการสรรหาคัดเลือกให้เข้ารับ
การอบรม และแต่งตัง้จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม 
ให้เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในงานคุมประพฤติ 
กระทั่งได้มีการตราพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 
และระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของ
กรมคมุประพฤตใินด้านการให้ภาคประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการป้องกันอาชญากรรมและแก้ไขฟื ้นฟูผู ้กระท�าผิด 
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ นบัได้ว่าโครงการอาสาสมคัรคมุประพฤติ
เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับนโยบายชาติ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2530 นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงยุติธรรมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 ต่อมาพระราชกฤษฎกีาโอนกจิการบรหิารและอ�านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และการด�าเนินงาน  
ตามพระราชบัญญัติฟ ื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด 

มือสองข้าง
หมายถึง

ตาชั่ง
หมายถึง

ลายไทย
หมายถึง

ลักษณะความเป็นไทย

มีความโอบอ้อมอารี

มีน�้าใจซึ่งกันและกัน

ความยุติธรรม

ในสังคมไทย

มือของประชาชน

และมือของรัฐบาล

“ประชาชนและรัฐบาล

ร่วมมือกันผดุงความยุติธรรม

ในสังคม	โดยอาศัย

ความโอบอ้อมอารีมีน�้าใจ”

เครื่องหมาย

อาสาสมัครคุมประพฤติ
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In focus

เรียบเรียง :  นางกรรณิการ์  แสงทอง 

“ความภาคภมิูใจ” มคีนให้ค�ำนยิำมหรอืควำมหมำยของค�ำนี้

แตกต่ำงกันออกไป บำงคนก็บอกว่ำควำมภูมิใจคือ กำรท�ำสิ่งที่ดี  

แล้วได้รับสิ่งที่ดีๆ ตอบแทนกลับมำ อำจจะเป็นค�ำชม ค�ำยินดี  

กำรยกย่องชมเชย ก็ท�ำให้มีควำมสุขได้ ดังเช่นในคอลัมน์น้ี 

ทีมงำนวำรสำรได้มีโอกำสสัมภำษณ์นำงกรรณิกำร์ แสงทอง 

อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ จะพูดถึงควำมภำคภูมิใจของกำร

จัดตั้งส�ำนักงำนคุมประพฤติกลุ่มแรกขึ้นมำว่ำ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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พนักงานคุมประพฤติก�าลังสอบปากค�าจ�าเลย
ที่ศาลสั่งให้สืบเสาะและพินิจที่ส�านักงานคุมประพฤติกลาง

ส�านักงานคุมประพฤติประจ�าศาลจังหวัดชลบุรี

 การเปิดส�านกังานระยะแรกม ี3 แห่งคอื สมทุรปราการ 
เชียงใหม่ และชลบุรี ดิฉันได้รับค�าสั่งย้ายให้ไปท�างานท่ี
ชลบุรี มีหน้าที่ช่วยตรวจส�านวนการสืบเสาะก่อนจะถึง 
ผู้ช่วยหัวหน้าส�านักงาน ต่อมาได้ขอรับคดีบ้าง เพราะ
ต้องการได้ออกท�างานภาคสนาม ในขณะนั้นมีรถยนต์ 
ส่วนกลางเพียง 1 คัน รถจักรยานยนต์ที่ได้รับบริจาคมา  
1 คัน บางคร้ังพนักงานคุมประพฤติจะออกไปสืบเสาะ 
โดยใช้รถจกัรยานยนต์ส่วนตวับ้าง บางครัง้กใ็ช้รถโดยสาร
หรือโบกรถกลับ แม้จะมีงานเข้ามามาก แต่เจ้าหน้าที่ก็มี
ความรักใคร่สามัคคีช่วยเหลือกัน  

 การได้ท�างานในต่างจังหวัดในช่วงบุกเบิก ท�าให้ได้
รับประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากส่วนกลาง ทั้งสภาพการ
ท�างานลักษณะคดี บุคลิก นิสัยใจคอ สภาพความเป็นอยู่
ของชาวบ้าน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น การได้รับ
ความร่วมมอื ซึง่การพดูคยุ การสร้างความสมัพนัธ์ส่วนตวั
ที่ไม่เป็นทางการจะช่วยได้มากกว่า และการเดินทางออก
สืบเสาะแต่ละครั้งต้องมีการเตรียมการให้พร้อม เพราะ
โอกาสที่จะกลับไปใหม่ท�าได้ยาก 

 ต่อมาได้รับค�าสั่งย้ายให้ไปเป็นหัวหน้าส�านักงาน 
คุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ซึ่งขณะนั้นดิฉันเป็นเพียง
ข ้าราชการในระดับ 4 แต ่เนื่องจากมีผู ้บริหารคือ  
ท่านเลขาธกิารส่งเสรมิงานตลุาการ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
คุมประพฤติกลางซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่มีทั้งความรู้ มีความรัก 
และความเมตตา ได้ให้ค�าแนะน�า เป็นท่ีปรกึษาให้ในทกุเรือ่ง 
มีการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาและให้ก�าลังใจ  
ท�าให้พอที่จะบริหารงานในส�านักงานไปได้ ในระยะแรก 
ทีมงานของส่งเสริมงานตุลาการ ได้จัดท�าคู่มือการท�างาน
ให้กับหัวหน้าส�านักงานใหม่ใช้เป็นแนวทางในการท�างาน 
มีการจัดสรรคนเข้าบรรจุให้ได้ตามกรอบ (ส�านักงาน 
เปิดใหม่มกีรอบอตัราก�าลงัข้าราชการ7 อตัรา คือ พนกังาน
คมุประพฤติ 5 คน รวมทัง้หวัหน้าส�านกังานและเจ้าหน้าที่
ธุรการ และเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดอย่างละ 1 คน) 
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พนักงานคุมประพฤติออกไปสอดส่อง
และเยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่บ้าน

นายเกษม เยาวรัตน์ หัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติ
ประจ�าศาลจังหวัดชลบุรี ตรวจดูความเรียบร้อยส�านักงาน

 ส�านักงานคมุประพฤตกิลางเคยมกีารจดัสมัมนาเป็น
ครั้งแรกที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนน
รัชดาภเิษก มกีารหารือกนัหลายเรือ่ง สิง่ทีจ่�าได้เรือ่งหนึง่คอื 
ผู้บริหารได้ให้ค�าแนะน�าให้หัวหน้าส�านักงานน�าระบบการ
สอนงานแบบพี่สอนน้องมาใช้ ทั้งในการบริหารส�านวนคดี
และงานอื่น โดยฝากให้ดูทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาในทุก
เรื่อง ไม่ให้มีความเดือดร้อน การปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์
สจุริต มีการหารอืกนัเรือ่งการรกัษาความลบัของตวัรายงาน
การสบืเสาะและพนิจิ เนือ่งจากเมือ่ศาลเปิดอ่านรายงานแล้ว
จะน�ารายงานเข้าส�านวนโดยไม่ได้ปิดซอง เน่ืองจากท่าน
พิจารณาเห็นว่าเมื่อมีค�าพิพากษาแล้ว รายงานก็จะไม่เป็น
ความลบัอกีต่อไป ท�าให้คูค่วามโดยเฉพาะจ�าเลย เมือ่มาขอดู 
ส�านวนเพือ่ประโยชน์ในการอทุธรณ์ จะได้อ่านความเหน็ของ
พนักงานคุมประพฤติ ซึ่งบางกรณีไม่เป็นคุณกับจ�าเลย จึงมี
การเสนอให้ท�ารายงานแยกเป็น 2 ซอง แยกระหว่างรายงาน
และความเห็น เมื่อศาลอ่านแล้วขอให้ศาลปิดผนึกเฉพาะ
ความเห็นไว้ในซองเหมือนเดิม เพื่อเป็นการคุ ้มครอง 
เจ้าหน้าที ่ซึง่ส�านกังานคมุประพฤตจิงัหวดัจนัทบรีุได้น�าวธินีี้
มาใช้ระยะหนึ่ง

          และในช่วงที่ดิฉันท�างานที่ส�านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดจันทบุรี ยังไม่ได้มีการแก้ไขมาตรา 56 ให้งานบริการ
สังคมเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 
ซึ่งผู้บริหารได้พยายามผลักดันเรื่องนี้โดยน�าแนวคิดมาจาก 
ต่างประเทศให้ส�านกังานได้ทดลองใช้จนประสบความส�าเรจ็ 
และมีการแก้ไขกฎหมายในท่ีสุด ถ้าถามถึงความภาคภูมิใจ 
คิดว่าเป็นความรู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จจากการ
ท�างานของผูบ้รหิารและทมีงานทกุคนมากกว่า ซึง่ทกุก้าวย่าง
ที่ผ่านมามีสิ่งมีค่าที่ท�าให้เราเป็นเราในวันนี้



ตามรอยคนดี

เรียบเรียง :  นางสาวศิริพร เอกอนงค์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์

	 คอลัมน์ตามรอยคนดีฉบับนี้	 ขอพาทุกคนไปติดตาม 

เร่ืองราวของอาสาสมัครคุมประพฤติผู้เป็นต�านานท่านหนึ่ง 

ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติมานานถึง	 36	 ปี	 

ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการติดตาม	 ดูแล	

สงเคราะห์ผูก้ระท�าผดิ	ร่วมสร้างงานสร้างอาชพีให้แก่ผูก้ระท�าผดิ 

พร้อมทั้งท�าหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมในชุมชนอีกด้วย

 ขอแนะน�าให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับ นายสุนันท์ แสนศรี 
อาย ุ79 ปี อาสาสมคัรคมุประพฤต ิสงักดัส�านกังานคมุประพฤติ
กรงุเทพมหานคร 6 ถอืว่าเป็นอาสาสมคัรคมุประพฤตริุน่แรกๆ 
ของกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ท่ีเสียสละ เพ่ือช่วยเหลือสังคม  
ได้เล่าเรื่องราวของท่านให้ฟังว่า

“อาสาด้วยใจ...เพื่อการมีส่วนร่วมแก้ไข 

ฟื้นฟูผู้กระท�าผิดในชุมชน ให้ผู้กระท�าผิด

สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก”
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อาสาสมัครคุมประพฤติ

รุ่นปฐมบท



จุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ 

 เริ่มจากตัวท่านเป็นผู้ท�าคุณประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้ว โดยเป็นประธาน
ชุมชนมาก่อน นอกจากนี้ยังเป็นอาสาสมัครอีกหลายองค์กร ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าชุมชน (อสม.) อาสาสมัครต�ารวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (กระทรวงมหาดไทย) วิทยากรกระบวนการยาเสพติดในโครงการ 
พลังแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด และเริ่มเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติจากการ
แนะน�าของเพื่อนๆ ที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติมาก่อนแล้ว จึงเกิดความสนใจ
และคิดว่าถ้าได้เข้ามาท�างานตรงนี้ น่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้อีก และเป็นการ
ต่อยอดในการให้ความช่วยเหลอืผูที้ต่ดิยาเสพตดิ ซึง่ได้เคยเป็นวิทยากรกระบวนการ
ยาเสพติดมาก่อน จึงอยากรู้ว่าปัญหาของผู้ที่ติดยาเสพติดคืออะไร จะได้ช่วยเขา
แก้ไขปัญหา และช่วยดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติให้เขากลับไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชน
และสังคมได้

วารสารกรมคุมประพฤติ
Probation Magazine12

บทบาทหน้าที่ในการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ

 เริม่จากการท�างานทีศ่าลแขวงรชัดา ท�าหน้าทีด่แูลผูถ้กูคุมความประพฤติ
ที่อยู่ในเขตพื้นที่จตุจักรและบางซ่ือ โดยปัจจุบันเขตบางซ่ือได้โอนย้ายมาสังกัด
ส�านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 ส่วนใหญ่คดีที่ดูแลรับผิดชอบ จะเป็น
ผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติด ลักทรัพย์ ฉ้อโกง เมาแล้วขับ หากเทียบ
ปริมาณคดีในสมัยก่อนกับปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่าง 
กันมาก สมัยก่อนเวลาไปพบผู้ถูกคุมความประพฤติ
จะใช้รถมอเตอร์ไซด์เพือ่ความคล่องตวัในการเดนิทาง 
ก่อนจะไปพบผู้ถูกคมุฯ กจ็ะโทรไปนดัหมายล่วงหน้า
ก่อนว่าวันน้ีจะไปพบ อยู่หรือไหม? ว่างวันไหน? 
สะดวกเวลาไหน? ส่วนใหญ่จะเลอืกวันเสาร์ - อาทิตย์ 
จะให้ความสะดวกเขาทุกอย่าง เขาก็เป็นมิตรกับเรา 
ให้ความสะดวกกับเราทุกอย่างเหมือนกัน



  ความประทับใจและความรู้สึกภูมิใจในขณะท�างาน

  เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ  

 ภูมิใจที่ได้เข้ามาท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ให้ค�าแนะน�าแล้ว 
เขาเชื่อฟัง ปฏิบัติตามที่พูดทุกอย่าง จนเขาพ้นคุมความประพฤติไปด้วยดี มีอาชีพ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว กลับตนเป็นคนดีได้จริงๆ ตามที่แนะน�า เป็นคนดี 
ของชุมชนและสังคม ไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก อย่างบางคนได้แนะน�าให้ไป
เรียนต่อ เขาก็เชื่อและไปเรียนต่อจนจบ และมีงานท�า ท�าให้รู้สึกภูมิใจที่เห็นเขา
ประสบความส�าเร็จในชีวิต มีชีวิตที่ดีขึ้น 

สิ่งที่จะฝากถึงกรมคุมประพฤติ 

 “คืนคนดีสู่สังคม” ขอให้กระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติท�าให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่น การเตรียมอาชีพส�าหรับ
รองรับเมื่อเขาพ้นคุมความประพฤติไปแล้ว เพื่อให้เขามีรายได้ มีงานท�า 
สามารถเลีย้งตนเองและครอบครวั ไม่หวนกลบัไปกระท�าผดิซ�า้อกี และในส่วน
ของงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ควรมีการเพ่ิมศักยภาพของงอาสาสมัคร 
คุมประพฤติ เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ขอขอบคุณกรมคุมประพฤติที่มอบโอกาส

ให้กับผู้กระท�าผิดที่เคยพลั้งพลาด เห็นความส�าคัญของผู้ถูกคุมความประพฤติดูแล ช่วยเหลือ 

ฝึกอาชพี และเตรยีมความพร้อมให้คนเหล่านี ้เพ่ือให้เขาสามารถกลับไปใช้ชวิีตอยูร่่วมกบัครอบครวั 

ชุมชน และสังคมได้อีกครั้ง
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Photo Story

ท่านหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยม

 15 ก.ค. 2536

ท่านประมาณ ชันซื่อ ประธานศาลฏีกา 

ตรวจเยี่ยมและลงนาม

13 ก.ค. 2536

นายฉลาด คนฉลาด หัวหน้าส�านักงานคุมประพฤติ

จังหวัดอุบลราชธานี และคณะอาสาสมัครคุมประพฤติ

มาเยี่ยมชมส�านักงานคุมประพฤติ จังหวัดอุดรธานี 

11 มิ.ย. 2536

นายมารุต บุนนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

เป็นประธานในพิธีเปิดงานเดินการกุศลครั้งที่ 2 

วันที่ 29 ม.ค. 2526

ท่านประสพสุข บุญเดช 

ตรวจเยี่ยมส�านักงานคุมประพฤติอุดรธานี 

10 มิ.ย. 2535

นายโสภณ รัตนากร ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ท�าพิธีตัดริบบิ้น ในพิธีเปิดส�านักงานคุมประพฤติ 

ประจ�าศาลจังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานคุมประพฤติรุ่นที่ 3 

เข้าเยี่ยมชมการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ที่ส�านักถ�้ากระบอก

15 เม.ย. 2526

ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย รองประธานศาลฏกีา 

ประธานคณะกรรมการการจัดงานเดินการกุศล

ครั้งที่ 2 แจกรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

29 ม.ค. 2526

พิธีท�าบุญและเปิดป้าย 

ส�านักงานคุมประพฤติกลาง
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โครงการประชุมเชิงปฏบัิตกิาร

เพือ่เตรยีมความพร้อมในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผูต้ดิยาเสพตดิในระบบบงัคับบ�าบัด 

โดยสถานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดเอกชน

11 - 12 ธ.ค. 2548

ตรวจเยีย่มส�านักงานคมุประพฤติ 

จงัหวัดสมทุรปราการ

วันรพี

7 ส.ค.

ส�านักงบประมาณดูงานที่เชียงใหม่ อ.ส.ค.ศึกษาดูงาน ประเทศออสเตรเลียศึกษาดูงานฝรั่งเศส เยอรมัน



spotlight 

เรียบเรียง :  ทีมงานวารสารกรมคุมประพฤติ
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นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  
ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 

(อดีตผู้อ�านวยการส�านักงานคุมประพฤติกลาง)

 เนือ่งในโอกาสครบรอบ 30 ปี ของการก่อตัง้กรมคมุประพฤติ 
ผมขออวยพรให้กรมคุมประพฤติจงเป็นเสาหลักที่ส�าคัญของ
กระบวนการยุติธรรมในทางอาญา ท�าหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพของคู่ความไม่ว่าจะเป็นโจทย์ จ�าเลย ผูเ้สยีหาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งดูแลสังคมควบคู่กันไปด้วย ขอให้พนักงานคุมประพฤติ
ทุกคนที่อยู่ในกรมคุมประพฤติท�างานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท 
มีอุดมการณ์ จิตวิญญาณของการท�างานเพื่อประโยชน์ของงาน
คุมประพฤติ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน  
ขอให้พนักงานคุมประพฤติทุกคนมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรง 
แคล้วคลาดปลอดภัยในจากการท�าหน้าที่ คิดหวังสิ่งใดขอให้
สมหวังทุกประการครับ

นายสมยศ วัฒนภิรมย์ 
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 ในโอกาสที่กรมคุมประพฤติจะครบรอบ 30 ปี ในวันที่  
15 มีนาคม 2565 นี้ ผมขออวยพรให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน
คุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติทุกท่านได้
ประสบแต่ความสุขความเจริญ และก็ช่วยกันตั้งใจปฏิบัติงาน 
ในการรับใช้ประชาชนในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�าผิด 
ในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ

นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์  
ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด

(อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 ในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ผมขอชื่นชม
การปฏบิติัหน้าทีข่องบุคลากรกรมคมุประพฤต ิซึง่เป็นหน่วยงาน
หลักในกระบวนการยตุธิรรมในการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระท�าผดิ ขอให้
คุณความดีที่ท่านได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน เป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยให้
บคุลากรทุกท่านมสีขุภาพแขง็แรง ปลอดโรค ปลอดภยั มีความสุข 
ความเจริญ พบแต่สิ่งที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผูก้ระท�าผิดต่อไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลผุลตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้
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นางกรรณิการ์ แสงทอง 
(อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

          ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ดิฉันขอแสดงความยินดีและ 
ขอให้เราทุกคนมีส่วนร่วมกันภาคภูมิใจในความส�าเร็จจากการท่ี
ผู้บริหาร พนักงานคุมประพฤติรุ่นพี่ เพื่อน และน้องๆ ทุกคน 
ได้ช่วยกันธ�ารงความยุติธรรมด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  
โดยได ้ให ้ความช่วยเหลือคนนับล้านไม ่ให ้ต ้องโทษจ�าคุก  
ช่วยจ�าเลย ผู้พ้นโทษก่อนก�าหนดให้สามารถยืนหยัดกลับไปใช้
ชีวิตเช่นคนปกติ ช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้ห่างไกล 
จากยาเสพติด ซึ่งก็หมายถึงการช่วยเหลือครอบครัวของบุคคล
เหล่านัน้ และยกระดบัสังคมให้มคีวามสงบสุข ขอให้กรมคมุประพฤติ
เป็นหน่วยงานช้ันน�าในการรับผิดชอบมาตรการทางเลือก 
แทนการจ�าคุกและการปฏิบัติต ่อผู ้กระท�าผิดในชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่ออ�านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่าง 
ทั่วถึง ตามมาตรฐานสากล และขออาราธนาอ�านาจแห่งคุณ 
พระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ทีท่กุท่านเคารพนบัถอื 
โปรดดลบนัดาลให้คณะผูบ้รหิารและบคุลากรทกุท่าน จงประสบ
แต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

นายประสาร มหาลี้ตระกูล 
(อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคมุประพฤต ิกระทรวง
ยุติธรรม ปี 2565 ซึ่งจะครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ผมก็ขอ
แสดงความยินดีที่พวกเราชาวคุมประพฤติทั้งผู ้บริหาร และ 
เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ในการท�างานที่ส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อประเทศชาต ิกคื็อการแก้ไขฟ้ืนฟผููท่ี้พลัง้พลาดไปแล้ว
ให้กลับเป็นคนดีของสังคม ซึ่งเป็นงานที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ในโอกาสนีก็้ขอให้ทกุคน ทกุท่าน ทัง้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ีทุกคน
มีแต่ความสุข มีความก้าวหน้าในการท�างานที่เราได้ทุ่มเทในการ
ท�างานเพ่ือสังคม สิง่ดีๆ ทีเ่ราท�าน้ันกค็งจะย้อนกลบัมาหาเราและ
ครอบครัว ก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งในโอกาสนี้ครับ
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นายมณฑล แก้วเก่า 
(อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีกรมคมุประพฤต ิผมในฐานะทีเ่คย
เป็นศิษย์เก่าของกรมคุมประพฤติ และก็มีความผูกพันกับกรมนี้
มาตัง้แต่เริม่รบัราชการ กข็ออนญุาตทีจ่ะอวยพรให้กบัเจ้าหน้าท่ีของ 
กรมคุมประพฤติทุกท่านมีความสุข และก็มีประสิทธิภาพในเรื่อง
ของการท�างานได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันในเรื่องของกรม 
กข็อให้เจรญิก้าวหน้าในภารกจิทีไ่ด้รบัมอบหมายจากทางรฐับาล 
และจากทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องนะครับ ขอให้มีความสุข
ทุกๆ ท่านนะครับ

นางอัญชลี พัฒนสาร 
(อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติเรา 
พี่ในฐานะที่อยู่กับกรมมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่เป็นกรมคุมประพฤติ 
ได้มองในเร่ืองของความเจรญิก้าวหน้า ความก้าวไปข้างหน้าของงาน 
ซ่ึงพวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายงานไหนของกรม  
เราก็ร่วมกันที่จะด�าเนินการร่วมกันที่จะน�าพาความส�าเร็จต่างๆ 
เข้ามา และวันนี้ในโอกาสครบรอบพ่ีก็ขอให้ก�าลังใจกับน้องๆ  
เจ้าหน้าท่ีทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายงานคุมประพฤติ หรือสายงาน
สนับสนุนต่างๆ ขอให้ทุกคนท�างานด้วยความสุข ขอให้ประสบ
ความส�าเร็จในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่อง
ครอบครวั ในส่วนของกรมเองก็ขอให้ภารกิจงานของกรมด�าเนนิการ 
ไปอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย 
(อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ)

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี กรมคุมประพฤติ ขอแสดง
ความยินดีกับบุคลากรและกรมคุมประพฤติที่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ให้กบัชมุชนและสงัคมในการคืนคนดีสูส่งัคมมาอย่างต่อเน่ือง และ
ในโอกาสน้ีกข็อให้บคุลากรของกรมคมุประพฤติทกุคนมพีลงักาย 
พลงัใจทีเ่ข้มแขง็ พร้อมทีจ่ะปฏบิติัภารกิจ เพือ่สร้างความสงบสขุ
ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป



 ศนูย์ข้อมลูข่าวสารของกรมคมุประพฤติ จดัต้ังขึน้เพือ่ให้บริการข้อมลูข่าวสารตามพระราชบัญญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กรกรมคุมประพฤต ิ

แผนยุทธศาสตร์ สรุปผลการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าตรวจดู

ได้เองอย่างสะดวก

 ดอกโมกมลีกัษณะดอกสขีาว แสดงถงึความบรสิทุธ์ิยุตธิรรมในงาน 

คมุประพฤติ

 กลิน่ของดอกโมกมีกลิน่หอมเยน็ช่ืนใจ เหมือนท�างานคมุประพฤติ

ท่ีแสดงให้ประชาชนและสงัคมรบัรูถ้งึการแก้ไขฟ้ืนฟผููก้้าวพลาดและสร้างความ

ปลอดภัยให้กบัสงัคม

 ต้นโมกเวลาทีอ่อกดอกก้านดอกจะน้อมลงสูพ่ืน้ดนิประดจุดัง่การให้ความเคารพ 

พืน้ดินอนัเป็นผูท่ี้ให้ก�าเนดิ เปรยีบการท�างานของกรมคุมประพฤต ิ ท�างานเพ่ือแผ่นดนิ 

และการเป็นข้าแห่งแผ่นดนิท่ีเคารพและท�างานเพ่ือประชาชน

 ดอกโมกมีสีขาวแสดงถึงการท�างานคุมประพฤติด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมในการท�างาน 

เพือ่ประชาชนและประเทศชาติ

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ ณ ห้องฝ่ายสารบรรณ กรมคุมประพฤติ  

 ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ  

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

 www.probation.go.th (คลิกที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ)

   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมคุมประพฤติ 

 http://www.oic.go.th/infocenter2/229/

 โทรศัพท์: 0-2141-4740

 E-mail : probation2558@hotmail.com

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมคุมประพฤติ

ท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลข่าวสารตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ที่

ต้นโมก ต้นไม้ประจ�ากรมคุมประพฤติต้นโมก ต้นไม้ประจ�ากรมคุมประพฤติ
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