บทบาทหนาที่
1. ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดสอง
แก ไ ขฟ  น ฟู แ ละสงเคราะห ผู  ก ระทํ า ผิ ด ในชั้ น ก อ นฟ อ ง
ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษา
ตามที่กฎหมายกําหนด
2. ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบ
บังคับรักษาตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด
3. สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการแกไขฟนฟู
และสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน
4. พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธกี ารปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําผิด
ในชุมชน
5. จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนแมบทของกระทรวง รวมทัง้ เรงรัดติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
6. เสริมสราง สนับสนุน และประสานงานใหชุมชน
และภาคประชาสังคมเขามามีสว นรวม และเปนเครือขายใน
การปฏิบัติตอผูกระทําผิด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

แผนภูมิโครงสรางกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
รองอธิบดี

ผูตรวจราชการกรม
ผูเชยวชาญเฉพาะดาน

กลุมตรวจสอบภายใน
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กองกิจการชุมชน
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ทรัพยากร
บุคคคล

ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพ
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ลาดหลุมแกว

กองแผนงาน
และสารสนเทศ
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สานักงาน
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*สานักงานคุมประพฤติจังหวัด.......
สาขารวม 28 แหง

สานักงานคุมประพฤติจงั หวัด
ขอมูล ณ ตุลาคม ๒๕๕๙

สานักพัฒนา
การคุมประพฤติ

* หนวยงานจัดตั้งภายใน

สถานที่ติดตอ
สวนกลาง
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ระเทศไทยเริม่ มีการนําระบบคุมประพฤติมาใช
เปนครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2495 โดยมาใชกับ
ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชนกอน สวน
ผูก ระทําผิดทีเ่ ปนผูใ หญนนั้ แมประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะไดบัญญัติ
ถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไวแตอยางไรก็ตาม
ศาลคงใชมาตรการรอการกําหนดโทษ หรือรอการลงโทษ
เพียงอยางเดียว โดยไมใชวิธีการคุมความประพฤติ
เนื่องจากยังไมมีหนวยงานและเจาหนาที่ที่จะรับผิดชอบ
ดําเนินการตามคําพิพากษาของศาลได จนกระทั่ง
รั ฐ บาลได ผ  า นพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ดํ า เนิ น การคุ ม
ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
และไดมกี ารจัดตัง้ สํานักงานคุมประพฤติกลาง ซึง่ เปน
หนวยงานระดับกอง สังกัดสํานักงานสงเสริมงาน
ตุลาการกระทรวงยุติธรรม และไดเปดดําเนินการ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522 โดยดําเนินการใน
กรุงเทพมหานครกอน จนปรากฏผลเปนทีน่ า พอใจ และ
เพื่อเปนการใหโอกาสแกประชาชนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ใหไดรบั ประโยชนจากวิธกี ารคุมความประพฤติ
จึงไดมีการเปดดําเนินการสํานักงานคุมประพฤติใน
สวนภูมภิ าคทัว่ ประเทศ แตเนือ่ งจากมีการขยายงานออกสู
สวนภูมภิ าคมากขึน้ จึงทําใหสาํ นักงานคุมประพฤติกลาง
มีปริมาณงาน ขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
เพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ เพือ่ ประสิทธิภาพและความคลองตัว

ในการปฏิบัติงาน สํานักงานคุมประพฤติกลางจึงไดรับ
การยกฐานะใหเปน “กรมคุมประพฤติ” เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม
2535 ตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโอนอํานาจ
หนาที่ และกิจการบริหารบางสวนของ สํานักงานสงเสริม
งานตุลาการกระทรวงยุตธิ รรม ไปเปนของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535 ดังนั้น วันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป จึงถือเปน “วันกอตั้งกรมคุมประพฤติ”

วิสยทัศน
เปนหนวยงานแกไขฟน ฟูและคุมความประพฤติ
ผูก ระทําผิดกฎหมายอาญา โดยใชมาตรการไมควบคุมตัว
เพื่อความสงบสุขของชุมชนอยางยั่งยืน

พันธกิจ
1. แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน
2. ขับเคลือ่ นการทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน
ดวยบุคลากรมืออาชีพ

คานิยมรวม
ซือ่ สัตยสจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได
ตระหนักในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
มีความศรัทธา ภาคภูมใิ จในวิชาชีพ และรักการใหบริการ
รับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานเปนทีม
มีความคิดริเริม่ สรางสรรค
รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

วัฒนธรรมองคกร
กรมคุมประพฤติ
ซื่อสัตยสุจริต อุทิศและพัฒนาตน
มุงผลสัมฤทธิ์ ผูกจิตสามัคคี
มีนํ้าใจ เคารพในอาวุโส

