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คํานํา
คูมื อ การบริ ห ารจั ด การการทํา งานบริ ก ารสัง คมฉบั บ ปรั บ ปรุ ง นี้ ไดจั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ พนัก งาน
คุ ม ประพฤติ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งกั บ การใช วิ ธี ก ารทํ า งานบริ ก ารสั ง คม โดยมี ห ลั ก เกณฑ ม าตรฐาน
การบริ ห ารและการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนขึ้ น เพื่ อ ให ส ามารถพั ฒ นาการทํ า งานให มี คุ ณ ภาพตรงตาม
วัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคมอยางแทจริง
ภายในคูมือ ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนที่ 1 การบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม ซึ่งมี
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คํ า นิ ย าม วั ต ถุ ป ระสงค และประโยชน ข องการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม แผนภู มิ
กระบวนการจั ด /ส ง ให ผู ก ระทํ า ผิ ด ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม แผนภู มิ ก ระบวนงานการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม
แทนคาปรับ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ แนวทางการบริหาร
จั ด การการทํ า งานบริ ก ารสั ง คม การประสานความร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานภาคี ส ว นที่ 2 ขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานคดีที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการสังคม ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจ และการตรวจพิสูจน
ขั้นตอนการควบคุมและสอดสอง และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สวนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทํา
สํานวนคดีการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
สํานวนคดีการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ และภาคผนวก ก. กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานบริการสังคม ภาคผนวก ข. มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ภาคผนวก
ค. หนังสือเวียนและตารางการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคม และภาคผนวก ง. แนวทางการสราง
ทีมงานคุณภาพ
กลุม งานบริ ก ารสังคม หวั ง เป นอยา งยิ่ ง วาคู มื อฉบับ ปรับ ปรุงนี้ จะเป น ประโยชน แ ก ผูบ ริห าร
สํานักงานในการสรางความรู ความเขาใจใหพนักงานคุมประพฤติและสามารถใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

กลุมงานบริการสังคม
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
มีนาคม 2551

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1 การบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม
นิยาม วัตถุประสงค และประโยชนของการทํางานบริการสังคม
แผนภูมกิ ระบวนการจัด/สงใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม
แผนภูมกิ ระบวนงานการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ
แนวทางการบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม
• หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี
• การบริหารทีมงาน
• เกณฑพิจารณาและคัดเลือกผูทํางานบริการสังคม
• เกณฑการกําหนดจํานวนชัว่ โมงการทํางาน
• เกณฑการกําหนดประเภทงานหรือกิจกรรม
• รูปแบบการจัดใหทํางานบริการสังคม
• หลักการพิจารณาจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม/สงตอหนวยงานภาคี
หรือให อ.ส.ค./ครือขายชุมชนดําเนินการ
• การจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมแบบกลุมใหญ
• การจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมแบบกลุมยอย/รายบุคคล
• การประเมินผลการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคม
• หลักการนับจํานวนชัว่ โมง
• มาตรฐานขั้นต่าํ ในการดําเนินงานบริการสังคม
• การติดตามและประเมินผล
• การรายงานศาลหรือผูมีอํานาจหนาที่
การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคี
• ความสําคัญของหนวยงานภาคี
• การแสวงหาคัดเลือกและจัดทําฐานขอมูลหนวยงานภาคี
• การประสานงานและติดตามผลหนวยงานภาคี
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สวนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานคดีที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการสังคม
ขั้นตอนการสืบเสาะและพินจิ และการตรวจพิสูจน
ขั้นตอนการควบคุมและสอดสอง และการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
• การปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข
• หลักการที่ควรปฏิบัติอื่นๆ
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สวนที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําสํานวนคดีการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
• การรับคดี
• การจายคดี
• การออกหนังสือนัด
• การสอบถอยคําผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับเพิ่มเติม
• กําหนดนัดการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
• การจัด/สงผูกระทําผิดไปทํางาน
• การรับ/สงประเด็นใหสํานักงานอื่นดําเนินการแทน
• ผูกระทําผิดไมประสงคจะทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตอไป
• การติดตามผล
• การรายงานผล
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ก กฎ ระเบียบ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของในการทํางานบริการสังคม
ข มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
ค หนังสือเวียนและตารางการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคม
ง แนวทางการสรางทีมงานคุณภาพ

สวนที่ 1 การบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม

นิยาม วัตถุประสงค และประโยชนของการทํางานบริการสังคม
การทํางานบริการสังคม หมายถึง เงื่อนไขหรือวิธีการที่กําหนดใหผูกระทําผิดทํางานใหแกสังคม
ชุมชน หรือองคกรสาธารณกุศล โดยไมไดรับคาตอบแทนหรือคาจางภายในระยะเวลาที่กําหนด
หนวยงานภาคี หมายถึง หนวยงานที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด/ประจําศาล ขอความรวมมือ
และทําขอตกลงเพื่อใหเปนสถานที่ที่ผูกระทําผิดจะไปชวยเหลือทํางานดานตางๆ ซึ่งมีทั้งหนวยงานของ
ภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น ทั้งนี้ สําหรับภาคเอกชนตองเปนองคกรสาธารณกุศลที่ไมแสวงหาผลกําไร
ผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ หมายถึง ผูกระทําผิดที่มีหนาที่ผูกพันตามคําสั่งอนุญาตของศาล
กรณีศาลพิพากษาปรับไมเกินแปดหมื่นบาทไมมีเงินชําระคาปรับไดรองขอตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดี เพื่อ
ขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับ
ผูควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคม หมายถึง พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติ
เครื อ ข า ยชุ ม ชนและผู แ ทนของหน ว ยงานภาคี ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ม อบหมายมี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ควบคุ ม ดู แ ลการทํ า งานบริ ก ารสั ง คมให ค รบตามจํ า นวนชั่ ว โมงที่ กํ า หนด และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลตาม
วัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม
วัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม
1. เพื่อกระตุนใหผูกระทําผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูอื่นและ
สังคม
2. เพื่อใหผูกระทําผิดไดพัฒนาตนเองดานความรู ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนการรูจักใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน
3. เพื่ อ ชดเชยความเสี ย หายที่ กอ ขึ้น ดว ยการทํ า งานที่ เ ป น ประโยชนต อสั ง คม ชุ ม ชน รวมทั้ ง
ผูเสียหาย
4. เพื่อใหชุมชน สังคมยอมรับผูกระทําผิด
5. เปนการนํามาตรการทางเลือกอื่นมาใชแทนวิธีการลงโทษจําคุกหรือโทษปรับ โดยการจํากัดเสรีภาพ
จํากัดเวลาพักผอนสวนตัวดวยการทํางานที่เปนประโยชนตอผูอื่นและสังคม

-2ประโยชนของการทํางานบริการสังคม
การทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิด เกิดประโยชนตอผูเกี่ยวของทุกระดับตั้งแตบุคคล ชุมชน รัฐ
สังคม และประเทศชาติในภาพรวม ดังนี้
1. ประโยชนตอผูกระทําผิด
การทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิด เกิดประโยชนตอผูกระทําผิด รวม 5 ดาน ดังนี้
1.1 ดานเสรีภาพ ผูกระทําผิดไมถูกควบคุมตัวในสถานที่จองจํา ทําใหสามารถประกอบอาชีพ
คงพักอาศัยอยูรวมกับครอบครัวไดอยางปกติรวมทั้งการไมถูกตราหนาจากการตองโทษจําคุก
1.2 ดานการพัฒนาการเรียนรูเพื่อการปรับปรุงตนเอง กระบวนการทํางานบริการสังคมเปน
กระบวนการที่ทําใหผูกระทําผิดสามารถรับรูขอมูลที่ถูกตองและสามารถเชื่อมโยงถึงผลของการกระทําผิด
ตัวอยางเชน ผูทํางานบริการสังคมดวยการเปนอาสาจราจร สามารถเรียนรูถึงวิธีการดูแลความปลอดภัย
ใหกับ เด็กนักเรียนที่ขามถนนหนาโรงเรียน เปนตน การเรียนรูเชนนี้ ทําใหผูกระทําผิดเกิดความตระหนัก
ตอปญหาและสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได
1.3 ดานการพัฒนาทักษะ ในการดําเนินชีวิต การทํางานบริการสังคม กอใหเกิดความรูสึก
เชิงบวกในตัวของผูกระทําผิด ที่จะนําไปสูการปรับปรุงตนเอง เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางสงบสุข
ในฐานะพลเมืองดี ตัวอยางเชน ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองที่ไดทําคุณประโยชนดวยการปลูกปา พัฒนา
วัด หรือการรูจักการแบงหนาที่ดูแลชุมชนเปนกิจกรรมที่ชวยเสริมดานจิตวิทยาพัฒนาการใหกับกลุมผูกระทํา
ผิดที่เปนเด็กและเยาวชนใหสามารถเรียนรูถึงการรวมรับผิดชอบสังคม ชุมชน ของตนเอง อันเปนคุณสมบัติ
การเปนพลเมืองดี
การทํางานบริการสังคมแบบกลุมชวยใหผูทํางานเรียนรูทักษะ การวางแผน การทํางานเปนทีม
การแกปญหาเฉพาะหนา สวนการทํางานบริการสังคมรายบุคคล ผูทํางานบริการสังคม สามารถเรียนรูดาน
ความมีวินัย การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบในงาน การปฏิสัมพันธระหวางผูทํางานบริการสังคมดวยกัน
ตลอดจนเจาหนาที่ผูควบคุมงาน นอกจากนี้บางครั้งกิจกรรมบางอยางที่ตองใชฝมือแรงงาน เชน การปู
กระเบื้อง การผสมปูน การเพาะพันธุไม ทําใหผูทํางานบริการสังคม สามารถเรียนรูเทคนิคตางๆ ซึ่งสามารรถ
นําไปใชประโยชนประกอบอาชีพไดตอไป
1.4 ดานการยอมรับจากชุมชน เนื่องจาก การทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิดทําใหคนใน
ชุมชนเกิดความไววางใจและยอมรับตัวผูกระทําผิด ซึ่งเปนผลตอการสามารถอยูรวมกันอยางกลมกลืนใน
ชุมชนและไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
1.5 ดานการตระหนักในคุณคาของตนเอง การทํางานบริการสังคมมีผลตอความรูสึกเห็นคุณคา
ของตนเองของผูกระทําผิด ในการทําประโยชนใหกับผูอื่น รวมถึงการมีโอกาสไดชดเชยความเสียหายแก
ผูเสียหาย

-32. ประโยชนตอผูเสียหาย
การทํางานบริการสังคมมีประโยชนโดยตรงตอผูเสียหาย คือ
2.1 การมีโอกาสมีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด ผูเสียหายสามารถบอกความตองการ
เกี่ยวกับประเภทงาน จํานวนชั่วโมงการทํางานบริการสังคม และรายละเอียดอื่นๆ แกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
เช น ผู เ สี ย หายในคดี ที่ ผ า นขั้ น ตอนการสื บ เสาะและพิ นิ จ และผู เ สี ย หายตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท
2.2 การไดรับการชดเชยเยียวยาความเสียหาย นอกเหนือจากการทํางานบริการสังคมเพื่อชดเชย
ความเสียหาย ใหแกผูเสียหายโดยตรง เชน การชวยเหลือนําผูเสียหายไปพบแพทยตามนัด การทํางาน
บริการสังคมโดยวิธีอื่นเปนผลตอการเยียวยาดานจิตใจแกผูเสียหายไดอีกทางหนึ่ง เมื่อผูเสียหายเห็นวา
ผูกระทําผิดไดรับผลจากการกระทําผิดของตัวเองเชนกัน
2.3 การชวยฟนฟูประสานสัมพันธภาพ การทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิดเปนกลวิธีหนึ่ง
ที่จะทําใหผูเสียหายสามารถใหอภัยตอผูกระทําผิด และนํามาซึ่งการกลับฟนคืนดีกัน
3. ประโยชนตอสังคมและชุมชน
การทํางานบริการสังคมมีประโยชนตอสังคมและชุมชน (รวมถึงหนวยงานภาคีการทํางาน
บริการสังคม) ดังนี้ คือ
3.1 ไดรับผลประโยชนจากการทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิด มีผลตอบแทนที่สามารถ
คิดเปนตัวเงินทดแทนโดยที่ชุมชนสามารถประหยัดงบประมาณคาใชจายดานคาจางแรงงาน เพื่อการพัฒนา
สาธารณประโยชน การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและอื่น ๆ ตัวอยาง เชน การทาสีเครื่องหมายจราจรในเขตเทศบาล
การพัฒนาปรับปรุงสถานที่สาธารณประโยชนของชุมชน เปนตน
3.2 การมีสวนรวมของชุมชน โดยที่กิจกรรมการทํางานบริการสังคมสวนใหญพิจารณาถึง
ความตองการและสภาพปญหาของชุมชนเปนประการสําคัญกอนการตัดสินใจลงมือทํากิจกรรม อีกทั้ง
ในระหวางการจั ดกิ จกรรมคนในชุมชนยังไดให ความชวยเหลื อสนับสนุนดานตาง ๆ เชน การนําอาหาร
เครื่องดื่มมาเลี้ยง ผูทํางานการอนุเคราะหวัสดุ อุปกรณ เปนตน เหลานี้ จึงเปนการมีสวนรวมของชุมชน
โดยตรง นอกจากนี้ในบางทองที่ อบจ. และ อบต. มีงบสนับสนุนกิจกรรมเปนการเฉพาะ
3.3 การสรางความสามัคคีและรักษาวัฒนธรรมที่ดีในชุมชน การทํางานบริการสังคมเปนผลตอ
ความกลมเกลียวของคนในชุมชนตัวอยาง เชน กรณีที่ผูกระทําผิดและผูเสียหายเปนคนในชุมชนเดียวกัน
การทํางานบริการสังคม สามารถเชื่อมประสานตอรอยราวระหวางบุคคลทั้งสอง นอกจากนี้ ลักษณะของการ
ทํางานบริการสังคมแบบกลุมมีหลักการและแนวคิดใกลเคียงกับวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นชนบท ที่ระดม
แรงงานชวยเหลือกิจอันใดอันหนึ่งที่บางทองถิ่นเรียกวา การลงแขก หรือเอาแรง ฯลฯ กิจกรรมที่เสียสละ
อุทิศตนเพื่อชวยเหลือกัน นี้ จึงเปน ที่มาของความสามัคคี ตลอดจนการรักษาวัฒนธรรมที่ดีของชุมชน
ทางหนึ่ง

-44. ประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม
การทํางานบริการสังคมเปนประโยชนตอกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
4.1 ประหยัดคาใชจาย เนื่องจากการทํางานบริการสังคม มีคาใชจายต่ําเมื่อเทียบกับคาใชจาย
สําหรับผูตองขังในเรือนจํา
4.2 เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
4.3 การมีสวนรวมของภาคประชาชน ชุมชน และในกระบวนการยุติธรรม กอใหเกิดความ
รวมมือในการดูแลแกไขผูกระทําผิดอยางเปนหุนสวนระหวางชุมชนกับภาครัฐ
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แผนภูมิกระบวนการจัด/สงใหผูกระทําผิดทํางานบริการ
ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ
ศาล

ขั้นตอน/กระบวนการ
มีคําสั่งใหสืบเสาะ/ตรวจพิสจู น

- ดําเนินการตามกระบวนการสืบเสาะ/ตรวจพิสูจน

พนักงานคุมประพฤติ
งานสืบเสาะ/งานตรวจพิสูจน

ศาล/คณะอนุกรรมการฟนฟูฯ

พนักงานคุมประพฤติ
งานสอดสอง/งานฟนฟู
งานกิจกรรมชุมชน
ผูกระทําผิด
อ.ส.ค./เครือขายชุมชน
หนวยงานภาคี

- เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิตอผูกระทําผิด*
รวมถึงการเสนอใหทํางานบริการสังคมตามหลักการ
จําแนก และจากแบบสํารวจความสนใจความสามารถ

มีคําสั่งใหคุมความประพฤติ/
ฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด

- ดําเนินการตามกระบวนการสอดสอง/ฟนฟูฯ
- ใชแบบสํารวจความสนใจและความสามารถ

- **พิจารณาวางแผนการทํางานบริการสังคม
ตามเงื่อนไข/แผนการฟนฟูฯหรือตามที่ประเมิน
และ เห็นสมควร

-จัดทํา
แผนปฏิบัติ
การประจําป
- การสรรหา
ประสาน
หนวยงานภาคี

- จัดใหทํางานบริการสังคมโดยสํานักงานจัดเอง/
จัดรวม หรือสงตอ หนวยงานภาคี
- การกํากับดูแลการทํางาน/การประเมินผล
(และงานอื่นๆตามที่ ผอ.มอบหมาย)
- การบันทึกผลการทํางานบริการสังคม และการแจง
อ.ส.ค./เครือขายชุมชน
พนักงานคุมประพฤติเจาของคดี
หนวยงานภาคี
พนักงานคุมประพฤติ
งานกิจกรรมชุมชน

พนักงานคุมประพฤติ
งานสอดสอง/งานฟนฟูฯ

- รายงานผลการทํางานบริการสังคม (รวมอยูกับรายงาน
ผลการคุมความประพฤติ หรือ การฟนฟูสมรรถภาพฯ)

* จําเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หรือผูเขารับการตรวจพิสูจนตาม พ.ร.บ.ฟนฟูฯ มาตรา 19
** การพิจารณากําหนดแผนใหดูแผนปฏิบัติการประจําป และทําเนียบหนวยงานภาคีประกอบดวย
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แผนภูมิกระบวนงานการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
ผูรับผิดชอบ/ผูเกี่ยวของ
ศาล

ขั้นตอนการปฏิบัติ
พิพากษาปรับจําเลย

สอบถามผูตองโทษปรับวามีเงิน
ชําระหรือไม และแจงสิทธิที่จะขอ

ไมมีเงินชําระคาปรับ*
ไมยนื่ คํารอง

ทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ

จําเลย

ยื่นคํารอง
ตอศาล
ยื่นคํารอง

ศาล

จายคาปรับ

ขอทํางานบริการสังคม

พิจารณา
คํารอง

ปลอยตัว

หักจํานวนวันที่
ทํางานมาแลวจากคาปรับ

กักขังแทนคาปรับ
ในสถานที่กักขังที่มิใชเรือนจํา สถานี
ตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหา
(ไดแก สถานกักขังในสังกัดกรม
ราชทัณฑ หรือสถานที่อื่นที่มิใชที่อยู
อาศัยของผูนั้น ที่ไดรับความยินยอม
จากเจาของ หรือผูครอบครอง)

ไมอนุญาต

อนุญาต

เจาหนาที่ศาล

แจงคําสัง่ อนุญาตใหจําเลย
ทํางานบริการสังคม

ศาลเพิกถอนคําสั่ง
พนักงานคุมประพฤติ
ดูแลใหจําเลย
อนุญาตและปรับ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ
ทํางานบริการสังคม จํา เลยไมปฏิบัติตามคําสั่งศาล/
กักขังแทนคาปรับ
หนวยงานของรัฐ**
หรือองคกรซึ่งมีวัตถุ
มีเงินพอชําระคาปรับ
ประสงคเพื่อการบริการสังคม
ทํางานครบ
หรือสาธารณประโยชน
แจงคําสัง่ เพิกถอน/อนุญาต
รายงานศาล
ใหพนักงานคุมประพฤติ
หรือผูที่มีหนาที่ดูแลทราบ

* ผูตองโทษปรับไมเกินแปดหมื่นบาท และมิใชนิติบุคคล (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 30/1)
** แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนและประเภทงานเปนไปตามระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการ
กําหนดชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวันฯ พ.ศ.2546

-7การจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปและการจัดทําคําขอตัง้ งบประมาณ
1. ศึกษา วิเคราะหนโยบาย ทบทวนผลการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปริมาณคดี
ที่มีเงื่อนไข/คําสั่งใหทํางานบริการสังคม และนําขอมูลการจําแนกมาวิเคราะห เพื่อกําหนดโครงการกิจกรรม
ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2. เตรียมประเด็นหัวขอการประชุมผูเกี่ยวของและการประสาน/แจงการประชุม
3. ประชุมผูเกี่ยวของ เชน เจาหนาที่/อ.ส.ค./เครือขาย/หนวยงานภาคี เพื่อรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป
4. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป กิจกรรมการทํางานบริการสังคม และกิจกรรมการ
แกไขฟนฟูอื่นๆ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อพิจารณาและรวบรวมคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป สงไปที่กองแผนงานและสารสนเทศ
5. เมื่อไดรับทราบงบประมาณที่กรมจัดสรรประจําป นําขอมูลการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ (ตาม
ขอ 4) มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ไดรับ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งพิจารณา
การดําเนินงาน โดยงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก (กรณีที่ดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว ไมตองเขียน
โครงการอีก สามารถขออนุมัติจัดกิจกรรมจากผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติได)
6. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปใหผูอํานวยการพิจารณา
7. แจงแผนปฏิบัติการและความพรอมของหนวยงานภาคี ใหพนักงานคุมประพฤติ งานคดีทราบเพื่อ
นัดกลุมเปาหมาย
8. กรณีมีความจําเปนตองจัดทําโครงการนอกเหนือจากแผน ใหเขียนโครงการและประมาณการ
คาใชจายสงไปที่กองแผนงานและสารสนเทศ เพื่อขออนุมัติจากอธิบดีฯ
9. ปรับแผนตามสถานการณและขอเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป เชน เมื่อมีนโยบายของกรมหรือทาง
จังหวัดที่เกี่ยวของหรือกระทบกับแผนของสํานักงาน จํานวนผูทํางานบริการสังคมเพิ่มขึ้นหรือลดลงมาก
วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงานบริการสังคม
1. สํารวจขอมูลพื้นที่พักอาศัยของผูกระทําผิด อ.ส.ค./เครือขาย และหนวยงานภาคีในพื้นที่ วามี
จํานวนเทาไร เพื่อใชในการกําหนดสถานที่ กําหนดกลุมเปาหมาย ผูเขารวม และกําหนดกิจกรรม
2. สํ า รวจความพร อมของสํานัก งานในการจัดกิจกรรมโครงการทํางานบริการสังคมแบบกลุม
(ใหญ/ยอย) เพื่อกําหนดชวงวัน เวลา การจัดกิจกรรม และจํานวนเจาหนาที่เขารวมโครงการ
3. สํารวจความพรอมของหนวยงานภาคี เพื่อความสะดวกในการจัดสงผูกระทําผิดไปทํางานแบบ
รายบุคคล/กลุมยอย
4. กําหนดแผนการจัด/สงใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมรายบุคคล/กลุม (ใหญ/ยอย) ลงใน
แบบฟอรมตามตัวอยาง

ตัวอยางแผนปฏิบัติการประจําป 2551 งานบริการสังคม (การจัดแบบกลุมใหญ)
ของสํานักงานคุมประพฤติ...................................................
ลําดับ
ที่
1

กิจกรรม/
สถานที่
ร ณ ร ง ค ดื่ ม ไ ม ขั บ ก ลั บ บ า น
ป ล อ ด ภั ย ร ว ม กั น ท า สี
เครื่องหมายจราจร
ณ..................................................
ตําบล...........................................
อําเภอ..........................................

2

พัฒนา/ทําความสะอาด
วัด................................................
ตําบล...........................................
อําเภอ..........................................

3

พัฒนาสถานที่ทองเที่ยว
ณ..................................................
ตําบล...........................................
อําเภอ..........................................
บริจาคโลหิต
ณ..................................................
ตําบล...........................................
อําเภอ..........................................

4

5

2550
ต.ค.

พ.ย.

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

2551
ธ.ค.

ม.ค

ก.พ.

มี.ค.

26

เม.ย.

พ.ค..

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

10

23
(เสาร)

11

14

ก.ย.

งบประมาณ (บาท)
สํานักงาน ภายนอก
6,500
(ตอครั้ง)

ไดรับ
อนุเคราะห
-

ผถค.

อสค.

เครือขาย

เจาหนาที่

รวม

100

10

10

10

130
(ตอ
ครั้ง)

50

3

3

2

58

7,100

-

-

50

3

3

2

58

2,900

-

-

70

5

5

7

87

-

-

เครื่องดื่ม
อาหารวาง
จากภาค
เอกชน

หมายเหตุ
จัดเต็มวัน
- คาอาหาร
คนละไม เ กิ น
40 บาทตอวัน
- ค า เครื่ อ งดื่ ม
คนละไม เ กิ น
10 บาทตอวัน
จัดเต็มวัน
มีคาทําการ
นอกเวลา
เฉพาะ
พคป.+ พขร.
จัดเต็มวัน

จัด ½ วัน

ตัวอยางแผนปฏิบัติการประจําป 2551 งานบริการสังคม (การจัดแบบกลุมยอย)
ของสํานักงานคุมประพฤติ...................................................
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

กิจกรรม/
สถานที่
ปลู ก ป า ดู แ ลสวนหย อ ม
สวนสาธารณะ
ณ..............................
ตําบล.......................
อําเภอ......................
ช ว ยเหลื อ ดู แ ลอํ า นวย
ความสะดวกแกคนพิการ
คนชรา เด็ ก กํ า พร า หรื อ
ผูปวย
ณ..............................
ตําบล.......................
อําเภอ......................
ซอมแซมรั้วโรงเรียน
ณ..............................
ตําบล........................
อําเภอ.......................
ทาสีเครื่องหมายจราจร
ณ..............................
ตําบล.......................
อําเภอ......................

2550
ต.ค.

พ.ย.

ผูเขารวมกิจกรรม (คน)

2551
ธ.ค.

ม.ค

19

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค..

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

23

15

15

15

10

งบประมาณ (บาท)
สํานักงาน ภายนอก
-

ไดรับ
อนุเคราะห
อาหารและ
เครื่องดื่ม
จาก อบต.

หมายเหตุ

ผถค.

อสค.

เครือขาย

เจาหนาที่

รวม

30

2

2

2

36
(ตอ
ครั้ง)

10 คน

1 คน

1 คน

-

12
(ตอ
ครั้ง)

120
(ตอครั้ง)

-

-

จัด ½ วัน
คาเครื่องดื่ม
สําหรับผูเขารวม
คนละไมเกิน 10
บาท ตอวัน

10

1

1

1

13

130

-

-

จัด ½ วัน

20

2

2

1

25

250

-

-

จัด ½ วัน

จัด ½ วัน

แนวทางการบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม
• หลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี
ปงบประมาณ พ.ศ.2551 กรมคุมประพฤติ ไดกําหนดพันธกิจ “สํานักงานคุมประพฤติดีเดนดานการ
ทํางานบริการสังคม” ดังนั้น กลุมงานบริการสังคมจึงไดจัดทําหลักเกณฑการบริหารจัดการการทํางานบริการ
สังคมที่เปนมาตรฐาน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูบริหาร กรมคุมประพฤติ เพื่อใหสํานักงาน
คุ ม ประพฤติ ไ ด นํ า ไปใช เ ป น แนวทางในการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ง านบริ ก ารสั ง คม ซึ่ ง จะช ว ยเสริ ม สร า ง
กระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาสํานักงาน
คุมประพฤติดีเดนดานการบริหารจัดการการทํางานบริการสังคม เพื่อใหสํานักงานคุมประพฤติอื่น ๆ ไดศึกษา
เปนแบบอยางตอไป
เกณฑที่กําหนด (ตามมติที่ประชุมผูบริหาร กรมคุมประพฤติ วันที่ 13 ธ.ค.2550) มีดังนี้ คือ
1. การจัดการ
1.1 มีการจัดบริการสังคมแบบกลุมยอยตอเนื่อง
1.2 มีการจัดสงหนวยงานภาคีกระจายหลายพื้นที่ และมีภาคีที่หลากหลาย
1.3 มีการจัดกลุมใหญตามวาระสําคัญ เชน โครงการเฉลิมพระเกียรติ วาระครบรอบ
สถาปนา กรมคุมประพฤติ ฯลฯ
1.4 มีการขอสนับสนุนงบประมาณ อาหาร/เครื่องดื่ม อุปกรณ จากภายนอก
1.5 มีการมอบ อ.ส.ค./เครือขายดําเนินการจัด หรือกํากับดูแลติดตามผลการทํางาน
บริการสังคม
1.6 สัดสวนเจาหนาที่ ผูกระทําผิด และ อ.ส.ค./เครือขาย เขารวมโครงการเหมาะสม
1.7 จํานวนคดีที่จัดเองและสงตอเปนสัดสวนกับคดีที่อยูในความรับผิดชอบ
2. รูปแบบและลักษณะกิจกรรม
2.1 กิจกรรม/ประเภทงาน สอดคลองกับกลุมผูกระทําผิด
2.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย (ทั้งในสวนที่จัดเอง และสงตอ)
2.3 ลักษณะงาน/ปริมาณงาน เหมาะสมกับจํานวนผูทํางาน
3. การกํากับ ติดตามและประเมินผล (ทั้งการจัดเองและสงตอ)
3.1 มีการนับจํานวนชั่วโมงการทํางานที่ถูกตองเหมาะสม
3.2 มีการรายงาน/ประเมินผลถูกตองและสม่ําเสมอ
หลักการพิจารณาเกณฑทั้ง 3 ดาน ปรากฏรายละเอียดตามคําอธิบาย ดังนี้
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เกณฑ/วัตถุประสงค
1. ดานการจัดการ
1.1 มีการจัดทํางานบริการสังคมแบบ
กลุมยอยตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการวางแผนการทํางานบริการ
สังคมของสํานักงานมีความเหมาะสมกับกลุม
ผูกระทําผิดตลอดจนความตองการของชุมชน
และหนวยงานภาคี
2. ผู ค วบคุ ม งานสามารถกํ า กั บ ดู แ ลให
คําแนะนําอยางทั่วถึง
3. ผู ก ระทํ า ผิ ด ไม ต อ งเสี ย เวลาและ
คาใชจายในการเดินทางมาก
4. ลดภาระในการจั ด เตรี ย มงานและพิ ธี
การตาง ๆ รวมทั้งงบประมาณคาใชจายของ
สํานักงาน

หลักพิจารณา
หลักพิจารณา
1. มีการจัดทํางานบริการสังคมแบบกลุมไมเกิน
40 คน ตลอดทั้งปหรือตามปริมาณงาน โดยสํานักงานฯ
จัดเองหรือจัดรวมกับภาคีและการสงตอภาคี
2. สถานที่ จั ด กิ จ กรรมมี ก ารกระจายในหลายพื้ น ที่
(ตํ า บล/อํ า เภอ) เพื่ อ ให ผู ก ระทํ า ผิ ด ได ทํ า งานที่ เ ป น
ประโยชนกับชุมชนของตนเองหรือชุมชนใกลเคียง
ข อ สั ง เกต การจั ด กลุ ม ใหญ เ พี ย งอย า งเดี ย วเป น การ
เบี่ยงเบนวัตถุประสงคหลักของการทํางานบริการสังคม
จากเพื่ อ การชดใช ท ดแทนตลอดจนเพื่ อ การแก ไ ขและ
ฟนฟูผูกระทําผิดไปเปนเพื่อการทํางานครบจํานวนชั่วโมง
ตามเงื่อนไขศาล ซึ่งเปนวัตถุประสงครอง

1.2 มีการจัดสงหนวยงานภาคีกระจายหลาย
พื้นที่และมีภาคีหลากหลาย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหองคกรอื่น ๆ ในสังคมมีสวนรวม
ในการแก ไ ขฟ น ฟู ผู ก ระทํ า ผิ ด และยอมรั บ
กลับคืนสูสังคม
2. เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู
ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมจากที่ พั ก ไปยั ง สถานที่
ทํางาน
3. เพื่ อ ป อ งกั น การส ง ต อ หน ว ยงานภาคี
เดียวซ้ํา ๆ โดยที่ไมมีงานหรืองานนอย

หลักพิจารณา (รวมถึงการจัดรวมกันระหวางสํานัก งานฯ
และหนวยงานภาคี)
1. มี ก ารส ง ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด ไปยั ง หน ว ยงานภาคี
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีผูทํางานบริการสังคมพักอาศัยอยู
2. มีหนวยงานภาคีหลายประเภทในแตละพื้นที่ (เชน
ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานสงเคราะห สถานพยาบาล
ฯลฯ) เพื่ อ ให ผู ก ระทํ า ผิ ด สามารถเลื อ กทํ า งานให ต รง
ความรู ความสามารถ
3. จํานวนผูทํางานบริการสังคมที่สงไปทํางานในแต
ละหนวยงานภาคีมีความเหมาะสม (ซึ่งพิจารณาจากความ
ตองการของหนวยงานภาคี และปริมาณงาน)

- 12 เกณฑ/วัตถุประสงค
1.3 การจัดกลุมใหญตามวาระสําคัญหรือลักษณะ/
ปริมาณงาน เชนโครงการเฉลิมพระเกียรติ, วาระ
ครบรอบสถาปนากรมที่เปนกิจกรรมบริจาคโลหิต
หรือปลูกปาซึ่งตองการคนจํานวนมาก เปนตน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะและปริมาณงาน
2.เพื่อเปนสวนหนึ่งของการประชาสัมพันธงาน
คุมประพฤติ และผลงานของผูกระทําผิด
3. เพื่อใหสังคมยอมรับผูกระทําผิด

หลักพิจารณา
หลักพิจารณา
1. มีการจัดทํางานบริการสังคมแบบกลุมใหญตาม
วาระสําคัญควบคูกับการจัดทํางานบริการสังคมแบบ
กลุมยอยตลอดจนการจัดแบบรายบุคคลโดยพิจารณา
จํานวนครั้ง ประเภทการจัดกับปริมาณคดีการทํางาน
บริการสังคมของสํานักงานตอป
2. มีการกําหนดเปน แผนปฏิ บัติการประจําปของ
สํานักงานฯ

1.4 การสนั บสนุนงบประมาณอาหาร/เครื่องดื่ม
และอุปกรณจากภายนอก
วัตถุประสงค
1. เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการแสวงหาความ
รวมมือจากสังคม ชุมชนในการจัดทํางานบริการ
สังคม
2. เพื่ อให เ กิ ด การมี สว นร ว มและการยอมรั บ
ของชุมชนตอผูกระทําผิดผานการสนับสนุนดาน
งบประมาณอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ

หลักพิจารณา
1. มีการไดรับเงินสนับสนุนคาใชจายหรือสนับสนุน
อาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณในการจัดทํางานบริการ
สังคมจากบุคคลหรือองคกรภายนอก
2. คาใชจายเงินวัสดุอุปกรณในการจัดทํางานบริการ
สั ง คม ที่ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากภายนอกมี ค วาม
เหมาะสมตอจํานวนคนและระยะเวลาที่จัด

1.5 การมอบ อ.ส.ค./เครือขาย ดําเนินการจัดหรือ
กํากับดูแลติดตามผลการทํางานบริการสังคม
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรของ
สํานักงานฯ อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อแบงเบาภาระงานในของสํานักงานฯ
3. เพื่ อ ให อ.ส.ค./เครื อ ข า ยมี บ ทบาทในการ
แกไขฟนฟูผูกระทําผิด
4. เพื่อใหผูทํางานบริการสังคมไดรับการกํากับ
ดูแลอยางใกลชิด เนื่องจาก อ.ส.ค./เครือขายอยูใน
พื้นที่เดียวกัน

หลักการพิจารณา
1. อ.ส.ค./เครือขาย จัดการทํางานบริการสังคมแบบ
กลุมเอง (ควรมีการประชุมชี้แจงหรืออบรมใหมีความรู
ความเขาใจกอน)
2. อ.ส.ค./เครื อ ข า ยเป น ผู ค วบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการ
ทํางานบริการสังคมของผูกระทําผิด ที่หนวยงานภาคี
หรือที่ศูนยประสานงาน อ.ส.ค./ศูนยยุติธรรมชุมชน
3. อ.ส.ค./เครื อ ข า ย เป น ผู ติ ด ตามผลการทํ า งาน
บริการสังคมที่หนวยงานภาคี
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1.6 สัดสวนเจาหนาที่ผูกระทําผิดและอ.ส.ค./
เครือขายในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ การใช ง บประมาณค า ใช จ า ยมี ค วาม
เหมาะสมคุมคา
2. เพื่อปองกันผลกระทบตองานของสํานักงาน
ในกรณีที่ตองใชเจาหนาที่หลายคน
1.7 จํานวนคดีที่จัดเองและสงตอเปนสัดสวนกับ
คดีที่อยูในความรับผิดชอบ
วัตถุประสงค
เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห ค ดี ที่ มี เ งื่ อ นไขการทํ า งาน
บริการสังคมคั่งคาง หรือทํางานไมครบตามจํานวน
ชั่วโมงที่กําหนด
2. รูปแบบและลักษณะกิจกรรม
2.1 กิ จ กรรมประเภทงานสอดคล อ งกั บ กลุ ม
ผูกระทําผิด
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ให ง านบริ ก ารสั ง คมเป น สื่ อ กิ จ กรรม
กระตุ น ให ผู ก ระทํ า ผิ ด เกิ ด ความตระหนั ก และ
รั บ ผิ ด ชอบต อ ผู อื่ น และสั ง คมการพั ฒ นาทั ก ษะ
ความมี วิ นั ย ในการทํ า งาน ตลอดจนการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. เพื่อใหการกําหนดรูปแบบและกิจกรรม
เหมาะสมกับกลุมผูกระทําผิด เชน เพศ วัย
การศึกษา อาชีพ เปนตน
3. เพื่อใหการทํางานบริการสังคมเปน
ประโยชนตอสังคม/ชุมชน

หลักพิจารณา
หลักพิจารณา
สั ด ส ว นเจ า หน า ที่ ผู ค วบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลการทํ า งาน
บริ ก ารสั ง คม ได แ ก พนั ก งานคุ ม ประพฤติ อ.ส.ค./
เครือขาย หรือเจาหนาที่ของหนวยงานภาคีกับจํานวน
ผูทํางานบริการสังคม คือ เจาหนาที่ 1 คน : ผูทํางาน
บริการสังคม 10 คน เพื่อใหกํากับดูแลไดอยางทั่วถึง

หลักพิจารณา
จํานวนคดีที่มีเงื่อนไข/คําสั่งใหทํางานบริการสังคมที่
อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานฯ ทั้งหมดมีการจัด
ใหทํางานทุกคดี โดยรวมจํานวนที่สํานักงานจัดเองและ
ที่สงตอหนวยงานภาคี

หลักพิจารณา
1. ประเภทงานเปนสื่อเชื่อมโยงกับพฤติกรรมการ
กระทํ า ผิ ด เช น ผู ถู ก คุ ม ฯ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
ทํางานบริการสังคมดว ยการชวยเหลือเจา หนาที่ดูแ ล
ผูปวยตึกอุบัติเหตุ ฯลฯ
2. ประเภทงานเหมาะสมตอผูกระทําผิด เชน การให
ผูถูกคุมฯ ที่ไมมีอาชีพใหทํางานเพาะเห็ดฟางที่ศูนยการ
เรี ย นรู ข องชุ ม ชนเพื่ อ นํ า ความรู ประสบการณ ไ ป
ประกอบอาชีพได
3. ประเภทงานเหมาะสมตอชุมชนทองถิ่น อันจะ
นํามาซึ่งการเกิดพฤติกรรมเสริมแรงทางบวกแกผูทํา
งานบริการสังคมและการยอมรับจากชุมชน เชน การ
ปลูกปาชายเลน การสรางฝายชะลอน้ํา เปนตน
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หลักพิจารณา
4. มีการบูรณาการการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด เชน มี
การอบรมความรูที่เกี่ยวของกับฐานความผิด ในชวงเชา
และชวงบายทํางานบริการสังคม
หมายเหตุ สถานที่ที่ทํางานบริการสั งคมตองมิใ ช
เพื่อประโยชนของบุคคลหรือองคกรที่แสวงผลกําไร
เชน บริ เ วณบา นพั ก ข า ราชการหรือ หน ว ยงานที่ มีผ ล
กํ า ไร (รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก รมหาชน เช น ประปา
ไปรษณีย เปนตน)

2.2 กิจกรรมมีความหลากหลาย (ทั้งในสวนที่จัด หลักพิจารณา
1. การกําหนดรูปแบบ ประเภท และลักษณะงาน
เองและสงตอ)
รวมทั้งหนวยงานภาคีมีความหลากหลาย
วัตถุประสงค
2. มีการกระจายการสงตอไปยังภาคีในพื้นที่ตาง ๆ
1. เพื่ อ ให รู ป แบบ ประเภทลั ก ษณะงานการ
ทํางานบริการสังคมมีความหลากหลายซึ่งผูทํางาน
บริการสังคมสามารถเลือกไดตามความถนัดและ
ความรู
2. เพื่อใหการเดินทางของผูทํางานบริการสังคม
สะดวก
2.3 ลักษณะงาน/ประมาณงานเหมาะสมกับจํานวน
ผูทํางาน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหผูกระทําผิดไดทํางานเต็มตามศักยภาพ
และระยะเวลาที่กําหนด โดยงานไมมากหรือนอย
จนเกินไป

หลักพิจารณา
- การกํ า หนดให ทํ า งานโดยยึ ด หลั ก การพิ จ ารณา
กํ า หนดประเภทกิ จ กรรมหรื อ การจั ด ทํ า งานบริ ก าร
สังคม (ตามคูมือการปฏิบัติงานการทํางานบริการสังคม
สําหรับพนักงานคุมประพฤติเอกสารหมายเลข 8/2549
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม)
- การกําหนดใหทํางานคํานึงถึงความยาก งาย หนัก
เบา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่การทํางาน และปริมาณงานที่
เหมาะสมกับจํานวนผูกระทําผิดและระยะเวลาที่ทํา
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3. การกํากับติดตามประเมินผล
(ทั้งการจัดเองและสงตอ)
3.1 การนั บ จํ า นวนชั่ ว โมงการทํ า งานบริ ก าร
สังคมที่ถูกตองเหมาะสม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเปนตามเงื่อนไข/คําสั่งศาล (ทํางาน
ครบตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนด)
2. เพื่อใหการนับจํานวนชั่วโมงของสํานักงานฯ
และหรือภาคีมีแนวปฏิบัติเดียวกันทุกสํานักงานฯ

หลักพิจารณา

หลักพิจารณา
- การนับจํานวนชั่วโมงเปนไปตามหลักพิจารณา
การนั บ จํ า นวนชั่ ว โมงตามคู มื อ การปฏิ บั ติ ง านการ
ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมสํ า หรั บ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ
(เอกสารหมายเลข 8/2549 กองกิจการชุมชนและบริการ
สั ง คม) และคู มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านโครงการ
สํานั ก งานคุ ม ประพฤติ นําร อง การพั ฒ นาการทํา งาน
บริการสังคมเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมผูกระทํา
ผิด (เอกสารหมายเลข 2/2550 กองกิจการชุมชนและ
บริการสังคม คือ
1. ใหนับเวลาตั้งแตเริ่มลงทะเบียนจนถึงเวลาที่
งานแล ว เสร็ จ ตามกํ า หนดการหรื อ กรณี ก ารทํ า งาน
บริ ก ารสั ง คมเพื่ อ การปรั บ ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม
ผูกระทําผิดใหรวมถึงเวลาที่ทําแบบประเมิน
2. การบริจาคโลหิต กรณีบริจาคโลหิตไดนับเปน
6 ชั่วโมงและกรณีบริจาคโลหิตไมไดนับเปน 3 ชั่วโมง
3. การเดินทางเกิน 2 ชั่วโมง นับเปนการทํางานไม
เกิน 1 ชั่วโมงตอครั้ง
4. การพั ก และพั ก รั บ ประทานอาหารกลางวั น
กรณี ทํ า งานเต็ ม วั น 6 – 8 ชั่ ว โมงให นั บ รวมเวลาพั ก
ดังกลาวไมเกิน 1 ชั่วโมง กรณีทํางานไมเต็มวันแตเวลา
คาบเกี่ยวการพักใหนับเวลาเปน ½ ชั่วโมง รวมกับ
จํานวนชั่วโมงการทํางานจริง
5. กรณีมีเหตุสุดวิสัย เชน ฝนตกหนักจนไมสามารถ
ทํางานไดและไมสามารถจัดหางานอื่นที่เหมาะสมให
ทําไดใหนับเวลาทํางานเปน 2 ชั่วโมง หรือหากทํางาน
ไปบางแลวเกินกวา 2 ชั่วโมงใหนับเวลาตามที่ทํางาน
จริงแตในกรณีที่รอใหฝนหยุดตกแลวทํางานตอจนงาน
เสร็จควรนับเวลาตอเนื่องในชวยฝนตกใหดวย
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หลักพิจารณา

3.2 มีการรายงานและประเมินผลถูกตองและ
สม่ําเสมอ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเป นสารสนเทศในการกํ ากั บดู แ ล การ
บริหารและการเผยแพรผลงานในระดับสํานักงาน
ภาคและกรมฯ
2. เพื่ อ เป น การสื่ อ สารและสะท อ นกลั บ
ระหวางกรมฯ ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและสํานักงาน
ซึ่งเปนผูปฏิบัติ

หลักพิจารณา
1. สํานักงานฯ และภาคีจดั ใหมกี ารประเมินผลการ
ทํางานบริการสังคมแบบกลุม แบบรายบุคคล หรือการ
ประเมินตนเอง (Self Report) ในกิจกรรมการทํางาน
บริการสังคมเพื่อการปรับทัศนคติและพฤติกรรม
ผูกระทําผิด
2. สํานักงานฯ รายงานผลการทํางานบริการสังคม
แบบกลุมสงกองกิจการชุมชนฯ ภายในเวลาที่กําหนด
อยางสม่ําเสมอ
3. มีการใหผูกระทํ าผิดประเมินโครงการในกรณี
การจัดกลุมใหญ
4. สํานักงานฯ ติดตามผลการทํางานบริการสังคม
จากหนวยงานภาคีอยางเปนระบบ

แนวทางการดําเนินงานดังกลาว กองกิจการชุมชนและบริการสังคม ไดแจงผูบริหารรับทราบ และเริ่ม
ดําเนินการตั้งแต เดือนมกราคม 2551 เปนตนไป ซึ่งมีการติดตามและประเมินผล ดังนี้
• สํานักงานคุมประพฤติสงรายงานผลการปฏิบัติงานการทํางานบริการสังคมประจําเดือน ตามหนังสือ
ที่ ยธ 0303/ว 6 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการยกเลิกแบบรายงานบางสวน และวิธีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและแบบรายงานอื่นๆ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
• กองกิจการชุมชนและบริการสังคม วิเคราะหและจัดทําขอมูลสํานักงานคุมประพฤติที่มีผลงานดีเดน
(ผลรวมทั้ง 3 ขอ ทําไดมากกวา รอยละ 90) ทุกรอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม
เพื่อสรุปผลการประเมินประจําป เสนออธิบดีกรมคุมประพฤติเห็นขอบในการเผยแพร และเสนอ
คณะทํางานพิจารณาคัดเลือกสํานักงานคุมประพฤติ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ คุมประพฤติสดุดี ตอไป

- 17 • การบริหารทีมงาน
การทํางานบริการสังคม มีกระบวนงานและผูที่เกี่ยวของหลายฝาย ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
คุมประพฤติ อาทิ พนักงานคุมประพฤติในงานคดี และงานกิจกรรมชุมชน เจาหนาที่งานธุรการ อาสาสมัคร
คุมประพฤติ และเครือขายชุมชน รวมถึง เจาหนาที่ของหนวยงานภาคี ดังนั้นความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของการทํางานบริการสังคม จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายจะตองมีความรูความเขาใจแนวคิด หลักการและ
กระบวนการทํางานอยางถองแท มีการประสานเชื่อมตองานกัน (ตามแผนภูมิกระบวนการจัด / สงผูกระทําผิด
ทํางานบริการสังคม) ตลอดจนมีการสรางทีมงาน เพื่อรวมกันรับผิดชอบ ขับเคลื่อนงานใหบรรลุจุดมุงหมาย
การบริหารทีมงานบริการสังคม มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการทีมงานการทํางานบริการสังคม
2. เพื่อกําหนดกรอบหนาที่ความรับผิดชอบของทีมงานในกระบวนการการทํางานบริการ
สังคม แตละขั้นตอน
3. เพื่อเชื่อมโยงการทํางาน ขั้นตอนตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
การสรางทีมงานสามารถกําหนดได 2 ระดับ คือ
1. ทีมจัดทําแผนงานบริการสังคม ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
- พนักงานคุมประพฤติ ตัวแทนทุกกลุมงาน (งานสืบเสาะ สอดสอง ตรวจพิสูจน
ฟนฟูฯ และงานกิจกรรมชุมชน ) อยางนอยกลุมละ 1 คน
- หัวหนางานธุรการหรือผูแทน
- อาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือขายยุติธรรมชุมชน ที่สํานักงานไดอบรม/มอบหมาย
ใหดําเนินการเกี่ยวกับงานบริการสังคม
- เจาหนาที่ของหนวยงานภาคีหลักที่รับดูแลผูทํางานบริการสังคมตอเนื่อง
การบริหารจัดการ อาจแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 การประชุมทีมเจาหนาที่ของสํานักงาน เพื่อจัดทําระบบและฐานขอมูลผูทํางาน
บริการสังคม ซึ่งอาจแบงตามกลุมและจํานวนผูกระทําผิด พื้นที่พักอาศัย ความสามารถ/ความสนใจประเภท
งานที่จะทํา
1.2 การประชุมผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
การการทํางานบริการสังคมแบบกลุมประจําป และแผนการจัดสงหนวยงานภาคี รวมทั้งการปรับแผนตามความ
เหมาะสม
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การกําหนดรูปแบบและจํานวนของทีมงานการทํางานบริการสังคมภาคสนามขึ้น
อยูกับประเภทและลักษณะการจัด เชนใครเปนผูจัด จัดกลุมขนาดใด หรือแบบรายบุคคล ตลอดจนการแบง
หนาที่ความรับผิดชอบซึ่งการบริหารจัดการสามารถยึดหยุนตามความเหมาะสม ดังตารางขางลางนี้
ทีมงาน
บทบาทหนาที่
หมายเหตุ
- จัดใหมีทมี งานและกําหนดใหมีการประชุม
- ทีมงานหนึ่งคนอาจทํา
1. ที่ปรึกษา ไดแกผูอํานวยการ
วางแผนรวมกันระหวางผูเกีย่ วของ ไดแก พนักงาน หนาที่หลายอยางหรือ
ผูชวยผูอํานวยการหรือหัวหนา
สลับหมุนเวียนหนาที่
คุมประพฤติ อ.ส.ค. เครือขาย ผูนําชุมชน (ถามี)
กลุมงาน
ตัวแทนหนวยงานภาคี
- การใหคําปรึกษาแนะนํา
- การกํากับดูแลและติดตามประเมินผล
อาสาสมัครคุมประพฤติ
2. ผูประสานงาน หรือ ผูรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบการจัดกิจกรรมในภาพรวม
2. ใหความชวยเหลือ คําปรึกษา แนะนําผูควบคุม
และเครือขายยุติธรรม
หลัก ไดแก พนักงาน
งาน พี่เลี้ยง ผูฝ กสอนงาน เชน การใชแบบ
ชุมชนที่มอบหมาย ควร
คุมประพฤติ กิจกรรมชุมชน
ประเมินผล การนับจํานวน เปนตน
ไดรับการอบรมใหมี
อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขาย
3. เปนวิทยากรตัวคูณถายทอดแนวทางวิธีการ
ความรู ความเขาใจเกีย่ ว
ยุติธรรมชุมชน
ปฏิบัติงานใหกับผูควบคุมงาน
กับภารกิจที่ตอ ง
4. เปนผูติดตอประสานงานกับภาคีและชุมชน
ดําเนินการ
- มีคุณสมบัติเปน
1. ควบคุม ดูแลการทํางานบริการสังคมของ
3. ผูควบคุมงาน ไดแก พนักงาน
ผูกระทําผิดอยางใกลชิด ใหมีการทํางานอยาง ตนแบบที่ดี (Pro Social
คุมประพฤติ อ.ส.ค. เจาหนาที่
Model) เชน มีความ
ถูกตองเหมาะสม
หนวยงานภาคี
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
2. จัดใหมีการสรางกติกากลุมกอนทํางาน
3. บันทึกจํานวนชั่วโมงการทํางานและลงลายมือ มีน้ําใจเอื้อเฟอ ฯลฯ เพื่อ
เปนแบบอยางสําหรับผู
ชื่อรับรองจํานวนชัว่ โมงการทํางาน
4. จัดใหมีการประเมินผลการทํางานบริการสังคม ทํางานบริการสังคม
- สัดสวนผูควบคุมงาน 1
ของผูกระทําผิดทุกครั้ง
5. รายงานผลตองานกิจกรรมชุมชนเพื่อรวบรวม คน:ผูทํางานบริการสังคม
10 คน:ครั้ง
เรื่องสงเจาของสํานวน
6. อื่นๆ ไดแก การทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ การ
ตักเตือนเมื่อมีการฝาฝนกติกาขอตกลงของ
กลุม
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4. ผูฝกสอน/พี่เลี้ยง ไดแก
พนักงานคุมประพฤติ อ.ส.ค.
เครือขาย เจาหนาที่หนวยงานภาคี
หรือวิทยากรภายนอก

บทบาทหนาที่
- สอน อธิบาย สาธิตใหคําแนะนําการทํางานที่
ถูกตอง ปลอดภัยและเหมาะสมแกผูทํางาน
บริการสังคม
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะหความเสื่อม
และความปลอดภัยในการทํางานแกทีมงาน

หมายเหตุ

การบริหารทีมงาน สามารถสรุปได 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหงาน
2. การกําหนดเปาหมายรวมกัน
3. การวางแผน
4. การกําหนดกิจกรรม
5. การแบงงาน
6. การปฏิบัติจริง
7. การติดตามประเมินผล/การนิเทศ
1. การวิเคราะหงาน ไดแก การศึกษาวิเคราะห สถานการณ สภาพแวดลอมการทํางานในดานตาง ๆ
เชน ปริมาณคดี กลุมเปาหมาย หนวยงานภาคี วัสดุ อุปกรณ งบประมาณ อัตรากําลัง ฯลฯ เพื่อเปนขอมูล
เตรียมการประชุมและวางแผน
2. การกําหนดเปาหมายรวมกัน สํานักงานควรมีการประชุมหารือวางแผนปฏิบัติการรวมกันระหวาง
พนักงานคุมประพฤติงานสอดสอง งานกิจกรรมชุมชน อ.ส.ค. เครือขาย เจาหนาทีห่ นวยงานภาคี
3. การวางแผน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดกรอบขั้นตอน ระยะเวลาการ
ทํางาน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ที่ชัดเจน
4. การกําหนดกิจกรรม มีการระบุรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน สามารถเขาใจตรงกัน
5. การแบงงาน เพื่อมอบหมายงานใหกับผูปฏิบัติ โดยแบงหนาที่อยางชัดเจน ระหวางผูรับผิดชอบใน
ขั้นตอนตางๆ รวมทั้งหนาที่ประสานงานระหวางขั้นตอน เชน ขั้นตอนงานควบคุมและสอดสอง พนักงานคุม
ประพฤติมีหนาที่ในการจําแนกผูกระทําผิด รวมทั้งศึกษาแผนการทํางานบริการสังคมของสํานักงาน สวน
พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนทําหนาที่ในการประสานงานการจัด หรือสงผูกระทําผิดไปทํางาน
บริการสังคม รวมทั้งการสนับสนุนขอมูลแกพนักงานคุมประพฤติที่ทําคดี
6. การปฏิบตั จิ ริง ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จลุลวง
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ตนเองของผูทํางานบริการสังคม (Self Report ) การประเมินโครงการ กรณีทํางานบริการสังคมแบบกลุมใหญ
การใชแบบสอบถามเก็บขอมูล หรือรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การสังเกตพฤติกรรมระหวางการดําเนินงาน
รวมถึงการนิเทศงาน ใหคําปรึกษาแนะนํา หรือถายทอดประสบการณการทํางาน
เทคนิคการสรางทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพ
ทีมการทํางานบริการสังคมประกอบดวยเจาหนาที่หลายฝาย ดังนั้นการสรางทีมงาน ซึ่งเปน
การหลอหลอมใหคนสามารถทํางานดวยกันอยางมีความสุขและรูสึกวามีการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
จําเปนตองอาศัยเทคนิคตางๆ ดังนี้
1. เปาหมาย ผูเกี่ยวของทุกคนจะตองรับทราบและเขาใจเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน เชน
การสอนงาน การถายทอดประสบการณและเทคนิคตางๆ
2. ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสามารถดานการจูงใจ การโนมนาว และ
ศิลปะการพูด
3. ภาวะผูนํา ควรมีอยูในทีมงานทุกคน เพื่อใหสามารถนําพาสถานการณตางๆ ใหดําเนินไป
อยางลุลวง และเกิดศรัทธาตอผูรับบริการ รวมทั้งชุมชน
4. กระบวนการทํางาน มีความชัดเจน และยืดหยุน
5. ความสัมพันธระหวางบุคคล ทีมงานจะตองมีการยอมรับซึ่งกันและกัน รวมทั้งการยอมรับ
ความแตกตางของบุคคล
6. การเสริมสรางกําลังใจ ไดแก การกระตุน การรวมแกไขปญหา การชมเชย
7. ความสัมพันธกับชุมชน ตองจริงใจ และเสมอตนเสมอปลาย
8. ทีมงานควรยึดถือขอปฏิบัติและจริยธรรมการทํางานอยางเครงครัด
9. ความขัดแยง ทีมงานพึงตระหนักวาความขัดแยงในการทํางานเปนเรื่องปกติที่สามารถใช
ความขัดแยงมาเปนการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขอปฏิบัติและจริยธรรมของผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการสังคม
ขอควรปฏิบัติของผูฝกสอนงาน
- มีการรับประกันความรูความเชี่ยวชาญ (รูจริงในงาน)
- สามารถอธิบายงานใหเขาใจงายและมีความชัดเจน
- เห็นคุณคาการทํางานของผูอื่น แมจะมีความผิดพลาดบาง
- เต็มใจที่จะเรียนรูจากความผิดพลาด
- ยอมรับวิธีการทํางานที่แตกตางของผูอื่น
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สามารถอธิบาย สาธิตการทํางานแตละขั้นตอนจนกระทั่งสมบูรณ
ใหโอกาสผูทํางานบริการสังคมแสดงความคิดเห็นและสะทอนกลับ
สามารถใหความกระจางชัดในรายละเอียดเมื่อมีคําถาม
ยินดีรับฟงความคิดเห็น
เต็มใจที่จะยกยองชมเชย

หลักจริยธรรมของผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการสังคม
การปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณภาพ เพื่อสรางความยอมรับ และเชื่อมั่นจากผูกระทําผิด รวมทั้งผูกําหนด
เงื่อนไข/ตลอดจนสังคมทั่วไป มีดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เปดเผย โปรงใส มีความรับผิดชอบและพรอมรับ
การตรวจสอบ
2. พึ ง ทํ า หน า ที่ ด ว ยความเสมอภาค มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี ยึ ด ประโยชน ข องผู ก ระทํ า ผิ ด
ผูเสียหาย ประชาชนและสังคมเปนหลัก
3. รักษาความลับ มีจิตสํานึกในการแกไขและใหโอกาสผูกระทําผิด
4. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน พัฒนาทักษะความรูของตนเองอยูเสมอ
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การคัดเลือกผูทํางานบริการสังคม มีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการทํางานบริการสังคม โดยตอง
พิจ ารณาองค ป ระกอบหลายด า นร ว มกัน อาทิ ฐานความผิด และความร า ยแรงของพฤติก ารณ คดี ค วามรู
ความสามารถ และความเหมาะสมของผู ก ระทํ า ผิ ด ต อ ประเภทของงาน/กิ จ กรรม ฯลฯ ซึ่ง การพิจ ารณามี
หลักดังนี้
1. มีการวิเคราะหและประเมินผูกระทําผิดวาสมควรไดรับการแกไขฟนฟูดวยวิธีการทํางานบริการ
สังคมหรือไม โดยพนักงานคุมประพฤติจะตองทราบถึงแนวคิดและจุดมุงหมายของการใหทํางานบริการสังคม
วาเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการเสริมสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบของผูกระทําผิดและชวยพัฒนา
ทักษะ ความมีวินัยในการทํางาน การรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมทั้งชวยพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคา
ของตนเอง หรือแสดงใหเห็นถึงการชดเชยความผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ตองคํานึงถึงสุขภาพรางกาย ภาวะแหงจิต ทัศนคติและสติปญญาของผูกระทําผิดวาเหมาะสม
กับการทํางานบริการสังคม ตลอดจนคํานึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
โดยพิจารณาจากเกณฑความเสี่ยง
3. ควรเปนผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป แตหากอายุเกิน 60 ป พนักงานคุมประพฤติควรพิจารณาในเรื่อง
ของสุขภาพดวย เพราะหากเปนเด็กหรือคนชรา (อายุนอยหรืออายุมากเกินไป) จะเปนอุปสรรคในการทํางาน
และอาจมีความยุงยากในการควบคุมดูแล)
4. ผูกระทําผิดตองยินยอมที่จะทํางานบริการสังคม โดยมีการบันทึกความยินยอม ไวเปนลายลักษณ
อักษร กรณีเยาวชนตองใหผูปกครองยินยอมเปนลายลักษณอักษรดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 38 ที่บัญญัติวา “การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ
ฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศ อยูในภาวะ
สงครามหรือการรบ หรือในระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก”
ผูกระทําผิดที่ควรเสนอใหใชวิธีการทํางานบริการสังคม พิจารณาจาก
(1) พฤติการณความผิดและประวัติภูมิหลังรวมทั้งลักษณะของผูกระทําผิด เชน ผูที่ไมใชอาชญากร
รายแรง (ไมไดเจาะจงเฉพาะฐานความผิดใด)
(2) ผูที่ขาดความสํานึกรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
(3) ผูไมมีงานทํา ขาดความเอาใจใสหรือขาดทักษะในการทํางาน
(4) ผูที่ไมสามารถแสดงบทบาท หรืออารมณที่เหมาะสม หรือขาดความสัมพันธกับผูอื่น
(5) ผูที่ไมเห็นคุณคาตนเอง หรือไมเห็นคุณคาของการทํางาน
(6) ผูที่ควรทดแทนความผิดดวยการทํางานชดใชใหกับผูเสียหายหรือชุมชน
(7) ผูที่ศาลหรือผูมีอํานาจหนาที่เห็นวาควรใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ

- 23 ผูที่ไมควรใหทํางานบริการสังคมหรือตองพิจารณาเปนพิเศษ
(1) ผูที่เจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรง
(2) ผูมีอาการติดยาเสพติดใหโทษหรือติดสุราเรื้อรัง
(3) ผูมีประวัติการกระทําความผิดทางเพศหรืออนาจาร
(4) ผูมีพฤติกรรมกาวราวใชความรุนแรง หรือมีประวัติกระทําผิดซ้ําในคดีทํารายรางกายผูอื่น
(5) ผูที่มีรางกายพิการ ไมสามารถทํางานบริการสังคมได
(6) ผูที่มีปญหาทางอารมณ หรือบกพรองทางจิต
• เกณฑการกําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางาน
จํานวนชั่วโมงที่เหมาะสมในการทํางานบริการสังคมเพื่อการแกไขฟนฟูและชดเชยความผิดควรอยู
ระหวาง 10–40 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดคุณคาจากการทํางานและไมเปนผลเสียตอการดําเนินชีวิต ทั้งนี้ ใหพนักงาน
คุมประพฤติพิจารณาจากความหนักเบาของสภาพความผิด การบรรเทาผลรายและการชดใชคา เสียหาย บุคลิกภาพ
ศักยภาพของผูกระทําผิด ความตองการของผูเสียหาย/ชุมชน และจุดมุงหมายของการทํางานบริการสังคม
ระยะเวลาในการทํางานบริการสังคม แตละวันไมควรกําหนดเกินวันละ 6 ชั่วโมง
กรณีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากกวา 100 ชั่วโมง (สวนใหญเปนผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ)
ควรกําหนดใหทํางานอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน หรือ 6 ชั่วโมง และไมควรเกิน 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมงในแตละ
สัปดาห เวนแตตามคํารองขอของผูทํางาน ซึ่งควรบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
ในการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ตองควบคุมดูแลการทํางานและการนับจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานใหครบถวน เพราะเปนการทํ างานแทนการกัก ขังแทนคาปรับซึ่งเปนโทษ มิใชเพื่อการแกไ ขฟน ฟู
ซึ่งอาจยืดหยุนไดตามความจําเปน หากสงไปทํางานที่หนวยงานภาคี ควรกําชับหนวยงานภาคีในเรื่องการ
ควบคุม ดูแลให ทํางานอยางเครงครั ด และใหมีการสุมตรวจเยี่ยมโดยพนักงานคุมประพฤติห รือ อ.ส.ค./
เครือขายชุมชน
• เกณฑการกําหนดประเภทงานหรือกิจกรรม
พนักงานคุมประพฤติควรพิจารณาขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ประเมินสภาพปญหา ความจําเปน
ความตองการ ความรู ความสามารถ และความสนใจของผูกระทําผิด ทั้งใหสอดคลองกับฐานความผิด และ
พฤติการณที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนแผนงานบริการสังคมที่สํานักงานคุมประพฤติจัดเอง
และความพรอมของหนวยงานภาคีในพื้นที่
ประเภทงานหรือกิจกรรมที่ตองใชความรู ความสามารถเปนการเฉพาะ เชน การเปนอาสาจราจร งาน
จัดหมวดหมูหนังสือ งานสอนทักษะดานกีฬา งานดูแลผูปวย คนชรา เด็กออน มัคคุเทศกอาสา งานดูแลสัตว
ตามสถานดูแลสัตวหรือสวนสัตว เปนตน ควรใหผูทํางานผานการฝกอบรมเบื้องตนกอน

- 24 กรณีที่มีการประชุมฟนฟูสัมพันธภาพ (การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท) และมีการ
ทําขอตกลงกําหนดให ผูก ระทําผิด ทํางานบริการสังคม การพิจารณาจํานวนชั่วโมงและประเภทกิ จกรรม
ใหขึ้นอยูกับคูกรณีจะตกลงกัน
พนักงานคุมประพฤติควรประสานงานกับผูที่รับผิดชอบการจัดใหทํางานบริการสังคมเพื่อใหสามารถ
กําหนดรายละเอียดในเรื่องจํานวนชั่วโมงและประเภทงานที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด
นอกจากนี้ควรพิจารณาขอเท็จจริงอื่นๆ ประกอบดังนี้
1. พิจารณาจากฐานความผิด เงื่อนไขหรือคําสั่งของศาล/อนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
รวมทั้งพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
2. พิจารณาลักษณะนิสัย ความประพฤติ ความสนใจ ความรู ทักษะ ความสามารถทั่วไป และ
ความสามารถพิเศษ รวมทั้งการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. งานที่จัดใหทําตองเปนงานที่ทําใหผูกระทําผิดเห็นคุณคาและประโยชนตอตัวเองและผูอื่น
4. งานที่จัดใหทําจะตองไมเปนงานที่เสี่ยงภัย เชน การทํางานในที่สูง หรือเกี่ยวของกับเครื่องจักร หรือ
สารเคมีที่เปนอันตราย ฯลฯ ทั้งนี้ ควรระมัดระวังในการทํางานเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ดังนี้
4.1 ควรแตงกายใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา เชน สวมรองเทาที่ชวยปองกันหรือลด
อันตรายจากสิ่งของมีคม
4.2 ระมัดระวังแมลงหรือสัตวมีพิษกัดตอย
4.3 ระมัดระวังการใชอุปกรณของมีคมที่อาจจะเกิดอันตรายตอคนรอบขางในขณะทํางาน
4.4 การทํางานในพื้นที่ใกลเสนทางสัญจร ควรจัดเจาหนาที่ดูแลความปลอดภัยใหเพียงพอ
และทั่วถึง
4.5 การพัฒนาแหลงน้ํา ควรจัดผูทํางานที่สามารถจายน้ําไดหรือสวมเสื้อชูชีพ
5. ในกรณีเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความแตกตางจากผูใหญ ทั้งในดานวุฒิภาวะ และกายภาพโดยรวม
การจัดใหทํางานจึงควรแตกตางจากผูใหญ โดยตองเลือกงานที่เหมาะสมที่จะใหเด็กและเยาวชนทําไดตามกําลัง
ความสามารถ ตองไมใชงานที่หนักเกินไปหรือเปนงานที่เสี่ยงภัยอันตราย ซึ่งจากการศึกษาพบวาเด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดสวนใหญมีสาเหตุมาจากการขาดระเบียบวินัย ดังนั้น การกําหนดประเภทงาน นอกจาก
พิจารณาตามหลักที่กลาวมาขางตนแลว ยังควรพิจารณาตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ ที่จะตองใหคําแนะนําควบคู
กับการทํากิจกรรมที่มีลักษณะสรางเสริมและรักษาระเบียบวินัย เชน งานบริการสังคมแบบกลุมที่มอบหมายการ
ทํางานเปนทีม หรือ การทํางานในหองสมุด หรือลักษณะงานเปนการฝกอาชีพ ฝกทักษะในการทํางานใหกับ
เด็ก โดยเปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดทะทอนความคิดเห็น และความรูสึกที่เกิดจากการทํางานบริการสังคม
ดวย

- 25 • รูปแบบการจัดใหทํางานบริการสังคม มี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. แบบรายบุคคล หมายถึง การจัดใหผูกระทําผิดแตละคนทํางานตามความรู ความสามารถ หรือ
ทํางานตามที่ไดรับมอบหมายเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจทํางานที่สํานักงานคุมประพฤติหรือจัดสงไปยังหนวยงาน
ภาคี
การทํางานเปนรายบุคคลมีขอดีในแงการจัดการงาย ผูกระทําผิดไดทํางานเต็มที่ตามระยะเวลาที่กําหนด
2. แบบกลุม หมายถึง การจัดใหผูกระทําผิดทํางานรวมกันเปนกลุม ตั้งแต 2 คน ขึ้นไป ซึ่งจะชวยฝก
ทักษะดานการเสริมสรางความสัมพันธการทํางานรวมกับผูอื่น หรือทํางานตามความตองการของชุมชน ซึ่ง
ตองใชคนจํานวนมาก หรือเพื่อสงเสริมการยอมรับและความสัมพันธอันดี ทั้งนี้ ผูกระทําผิดแตละคนสามารถ
ทํางานบริการสังคมไดทั้งแบบรายบุคคล และแบบกลุม รวมกัน
• หลักการพิจารณาจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม/สงตอหนวยงานภาคีหรือให อ.ส.ค. /เครือขาย
ชุมชนดําเนินการควรพิจารณา ดังนี้
1. พิ จารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป ของสํ านั ก งาน ว าได กํ าหนดแผนในการทํ างานบริ ก ารสั งคม
แบบกลุมไวกี่ครั้ง แตละครั้งกําหนดกลุมเปาหมายไวกี่คน และจัดที่สถานที่แหงใด เพื่อจะไดสะดวกในการ
นัดหมายกลุมเปาหมาย
2. พิจารณากลุมเปาหมาย เพื่อดูฐานความผิด ความถนัด ความตองการและพื้นที่พักอาศัย หากที่พักใกล
กับสถานที่ตั้งของหนวยงานภาคี ใหดูความพรอมของหนวยงานภาคีดวย
3. พิจารณาลักษณะ ประเภทงานที่หนวยงานภาคีแตละแหงสามารถดําเนินการได
4. ควรพิจารณาสงผูกระทําผิดไปทํางานที่หนวยงานภาคี เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผูกระทํา
ผิดและเปนการรวมมือจากหนวยงานภายนอก และภาคประชาชนในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ตลอดจนเปน
การชวยแบงเบาภาระในการจัดกิจกรรมของสํานักงาน
5. กอนสงผูกระทําผิดไปทํางานที่หนวยงานภาคี พนักงานคุมประพฤติควรประสานงานกับหนวยงาน
ภาคีลวงหนา เพื่อสอบถามความพรอมและการจัดการในการรับผูกระทําผิด และใหกําชับผูกระทําผิดในเรื่อง
การแตงกายใหเหมาะสม (เชน ไมนุงกางเกงขาสั้น ไมสวมเสื้อสายเดี่ยว) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูดูแลการทํางานอยางตั้งใจ เอาใจใส เคารพสถานที่ทํางาน การตรงตอเวลา และตองไปทํางานอยาง
สม่ําเสมอตามที่ไดตกลงกับหนวยงานภาคี รวมทั้งตองปฏิบัติตามกฎและระเบียบของหนวยงาน ตลอดจนเงื่อนไข
หรือคําสั่งของศาลโดยเครงครัด (จะขอตอรองกับหนวยงานภาคีขอลดเวลาทํางาน ใหผูอื่นทํางานแทน หรือ
บริจาคเงิน/สิ่งของแทนการทํางานไมได)
6. ในการสงผูกระทําผิดไปทํางาน พนักงานคุมประพฤติควรสงใหตรงกับความประสงคที่แจงไวใน
แบบสอบถาม และความตองการของหนวยงาน (บ.ค.2) รวมทั้งพิจารณาสถานที่ตองสะดวกในการเดินทาง เชน
ใกลที่พักอาศัย หรือสถานที่ทํางาน (ใชเวลาเดินทางไป–กลับไมเกิน 2 ชั่วโมง) เวนแตกรณี ที่ผูกระทําผิดไม
ประสงคที่จะทํางานในพื้นที่ชุมชนของตนเอง

- 26 7. กรณีเปนหนวยงานภาคีหลักที่มีขอตกลงรวมกันแลว พนักงานคุมประพฤติสามารถสงผูกระทําผิดไป
ติดตอเองพรอมหนังสือนําสงได แตถาหากเปนหนวยงานภาคีรองหรือชั่วคราว ขอใหพนักงานคุมประพฤติ
ติดตอ สอบถามกอน หรือใหอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือขายชุมชนเปนผูประสานกอนสงผูกระทําผิดไป
ทํางานบริการสังคม
8. กรณีใหผูกระทําผิดไปแสวงหาหนวยงานภาคีใหม ขอใหพนักงานคุมประพฤติสอบถามชื่อ
หนวยงาน/สถานที่พรอมชื่อบุคคลที่ผูกระทําผิดไปติดตอ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบวาหนวยงานดังกลาวมีอยูจริง
หรือไม โดยการโทรศัพทสอบถามหรือสงหนังสือขอความรวมมือเปนหนวยงานภาคีการทํางานบริการสังคม
และใหตอบรับกลับมา ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือขายชุมชนตองออกไปพบ
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม การมอบหมาย
งานและการปฏิบัติตอผูกระทําผิด รวมทั้งการรายงานผลการทํางานบริการสังคม
9. การติดตามผลการทํางานบริการสังคม ภายหลังจากพนักงานคุมประพฤติไดสงผูกระทําผิดไป
ทํางานระยะหนึ่งแลว พนักงานคุมประพฤติควรติดตามประเมินผลการทํางานเปนระยะๆ อยางนอยเดือนละ 1
ครั้ง เพราะหากมีปญหาอุปสรรคจะไดแกไขไดทันเหตุการณ ทั้งนี้โดยการออกไปเยี่ยมเยียนดวยตนเอง หรือ
ใหอาสาสมัครคุมประพฤติ/เครือขายชุมชนออกไปเยี่ยมแทน หรือโทรศัพทสอบถามหนวยงานภาคี เปนครั้ง
คราว
• การจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมแบบกลุมใหญ (40 คนขึ้นไป)
ควรเปนกรณีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ โดยกําหนดเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคม หรือกรณีที่
พนักงานคุมประพฤติประเมินตามหลักเกณฑการจําแนกแลวเห็นสมควรใหทํางานบริการสังคม หรือตามคําสั่ง
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพ ผูติดยาเสพติด ซึ่งกรณีดังกลาวพนักงานคุมประพฤติควรจัดเฉพาะในวาระ
สําคัญๆ เชน จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือกิจกรรมเพื่อการรณรงคประชาสัมพันธ หรืองานที่ตองใช
กําลังคนจํานวนมาก ทั้งนี้การบริหารจัดการภายใตกลุมใหญ กอนทํากิจกรรมพนักงานคุมประพฤติควรชี้แจง
ปฐมนิเทศผูกระทําผิดแลวแบงกลุมยอย เพื่อสะดวกในการมอบหมายให อ.ส.ค./เครือขายชุมชน ควบคุมดูแล
ใหผูกระทําผิดทํางาน นอกเหนือจากนั้นควรจัดเปนแบบ กลุมยอย เพื่อลดขั้นตอนในเรื่องพิธีการตางๆสะดวก
ในการควบคุมดูแล และผูกระทําผิด ไดทํางานอยางเต็มที่
กอนการจัดกิจกรรม
1. ศึกษาแผนปฏิบัติการและงบประมาณคาใชจายประจําป
2. สํารวจสถานที่เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม พิจารณาลักษณะงาน และปริมาณงานใหเหมาะสมกับ
จํานวนผูกระทําผิดที่จะเขารวมโครงการ/กิจกรรม
3. ศึกษาสภาพแวดลอม ทรัพยากรในชุมชนที่จะสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
4. ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขายชุมชน บุคลากรหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของเพื่อปรึกษา หารือ
เกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรม
5. จัดทํากําหนดการ ประมาณการคาใชจายขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม
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7. คัดเลือกผูกระทําผิดที่มีเงื่อนไข / คําสั่งใหทํางานบริการสังคม รวมทั้งผูที่ผานกระบวนการจําแนกแลว
และพนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวนเห็นควรใหทํางานบริการสังคมเพื่อใชเปนกิจกรรมแกไขฟนฟู
8. นัดหมายผูกระทําผิด (ควรเปนผูที่พักอยูในเขตพื้นที่ที่จัดกิจกรรมหรือมีที่พักไมหางไกลจากพื้นที่ที่จัด
กิจกรรม) ดวยวิธีการตางๆ เชน บันทึกนัดในบัตรนัดรายงานตัว ใบนัดการจัดกิจกรรม หรือมีหนังสือแจง และ
ในการจัดโครงการแตละครั้ง ควรเปนกลุมผูกระทําผิดเปนหลักและจํานวนผูกระทําผิดที่มีเงื่อนไขตองมากกวา
จํานวนที่สมัครใจ เวนแตกรณีที่จัดโครงการพิเศษ ซึ่งมีจุดมุงหมายการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ และให
ผูกระทําผิดไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น
9. ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อพิจารณากําหนดและมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงาน
10. ประชุมเจาหนาที่สํานักงานฯ เพื่อกําหนดกลุมเปาหมายและพิธีการในการจัดกิจกรรม (ถามี)
รวมทั้งเสนอแนวทางในการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น
11. การจัดเตรียมเอกสารและความพรอมตาง ๆ ประกอบดวย
- กําหนดการและแผนที่สถานที่จัดกิจกรรม
- ติดตอสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม
- หนังสือเชิญผูกระทําผิดเขารวมกิจกรรม
- หนังสือเชิญอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขายชุมชน และแขกผูมีเกียรติ ซึ่งในการเชิญ อ.ส.ค./
เครือขายชุมชน หรือประชาชนเขารวมกิจกรรมในกรณีที่ใชเฉพาะเงินงบประมาณ ควรเชิญเฉพาะผูที่อยูในเขต
พื้นที่ที่จัดกิจกรรม และไมควรเชิญเกินกวา 1 ใน 4 ของจํานวนผูกระทําผิด เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรใหมี
ฐานประมาณการคาใชจายจากเปาหมายผูกระทําผิดเทานั้น จึงควรใชงบประมาณใหตรงกับวัตถุประสงคมาก
ที่สุด
ยกเวนกรณีที่ อ.ส.ค./เครือขาย เปนเจาของโครงการหรือการจัดกิจกรรมรวมกับหนวยงาน
ภายนอก เชน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ หรือกิจกรรมการรณรงคตางๆ ที่ตองการจํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนมากและมีเงินนอกงบประมาณสนับสนุน หรือไดรับการอนุเคราะหอาหารและเครื่องดื่มจากหนวยงาน
อื่นหรือบุคคลภายนอก สามารถเชิญบุคคลภายนอกไดโดยไมจํากัดจํานวน
- หนังสือเชิญประธานในพิธีเปด (หากเปดเปนทางการ)
- หนังสือคํากลาวปราศรัยและคํากลาวรายงานตอประธานในพิธี
- ทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม
- จัดทําบันทึกเขารวมกิจกรรมของผูกระทําผิด
- จัดทําแบบประเมิน
- หนังสือเชิญสื่อมวลชนเพื่อทําขาว ประชาสัมพันธกิจกรรม (หากเปนโครงการพิเศษ)
- หนังสือขอความอนุเคราะหตางๆ (ถามี) เชน ขอยืมวัสดุอุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
12. จัดการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อทบทวนและรายงานผลความกาวหนา
13. กอนวันจัดกิจกรรม 1 วัน ควรตรวจสอบความเรียบรอยของการจัดเตรียมสถานที่

- 28 วันที่จัดกิจกรรม
1. ปฐมนิเทศผูกระทําผิด ชี้แจงการทํางาน แบงกลุมผูกระทําผิด เจาหนาที่และหรือ อ.ส.ค.เครือขาย
เพื่อดูแลมอบหมายงานใหผูกระทําผิด ชี้แจงผลกระทบตอผูที่ไมทํางานหรือไมตั้งใจทํางาน
2. ดูแลความเรียบรอยของฝายตอนรับ ฝายลงทะเบียน ฝายอาหารและเครื่องดื่ม
3. เปนพิธีกรชี้แจงโครงการ หลักการเหตุผล และวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม รวมทั้งกลาว
ขอบคุณ และแนะนําแขกผูมีเกียรติ
4. มอบหมายงานใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม และเจาหนาที่ อ.ส.ค.เครือขายที่ไดรับมอบหมาย
ใหควบคุมดูแลการทํางาน
5. แนะนําใหผูกระทําผิดทําแบบประเมินผลใหสมบูรณ และควรจัดปจฉิมนิเทศ เพื่อใหผูกระทําผิด
เกิดจิตสํานึกโดยเห็นคุณคาของตนเอง วางานที่ทําเกิดประโยชนตอชุมชน
6. เก็บรวบรวมทะเบียนรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมและบันทึกการเขารวมกิจกรรมของผูกระทําผิด
ภายหลังการจัดกิจกรรม
1. แจงผลการเขารวมกิจกรรมของผูกระทําผิดใหเจาของสํานวนสอดสองทราบ/บันทึกผลลงในสมุด
ทะเบียนกลางหรือลงขอมูลในระบบโปรแกรมสารสนเทศ
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน จะไดหาแนวทางในการแกไข
เพื่อนําไปปรับและใชเปนขอมูลในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
3. จัดทําหนังสือขอบคุณหนวยงานที่ใหการสงเคราะห
4. รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
5. ขออนุมัติเบิกจายเงิน
6. ทําหนังสือคืนเงินยืม
7. ขออนุมัติเพิ่ม (กรณีคนมาเกิน)
• การจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมแบบกลุมยอย/รายบุคคล ใหดําเนินการเชนเดียวกับการจัด
แบบกลุมใหญ แตสามารถปรับลดขั้นตอนลงไดตามความเหมาะสม เชน ไมตองมีพิธีเปด-ปด ไมตองเชิญ
แขกและไมตองประชาสัมพันธโครงการ เปนตน
• การประเมินผลการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคม
1. การประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานคุมประพฤติ
วัตถุประสงค
เพื่อนําขอมูลที่ไดรับ มาใชในการปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอๆไป ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งจะเปนการประเมินเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสํานักงานคุมประพฤติ วามีความเหมาะสมเพียงใด ทั้งใน
ด า นการกํ า หนดวั น เวลา สถานที่ และประเภทกิ จ กรรมหรื อ ลั ก ษณะงานตลอดจนความคิ ด เห็ น หรื อ
ประโยชนที่ผูกระทําผิดไดรับจากการเขารวมโครงการ/กิจกรรมการทํางานบริการสังคมแบบกลุม

- 29 แนวทางดําเนินการ
1. ใชแบบประเมินผล สอบถามผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นการทํางาน
2. จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อรับฟงขอมูล ความเห็น และขอเสนอแนะ
การประเมินตามแนวทางนี้ ควรใชในการจัดกิจกรรม/โครงการที่ไมไดจัดเปนประจํา และสามารถ
ดําเนินการตามแนวทางขอใดขอหนึ่ง หรือทั้งสองขอก็ได
2. การประเมินประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรม
วัตถุประสงค
เพื่อประเมิน วาผูกระทําผิดที่เขารวมกิจกรรมไดมีการพัฒนาตนเองในดานความคิด ทัศนคติและ
พฤติกรรมตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของกิจกรรมหรือไม
แนวทางดําเนินการ
1. การสังเกตผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม ขณะทํากิจกรรมวามีความตั้งใจทํางาน และใหความรวมมือ
เพียงใด และใชแบบประเมินหรือสัมภาษณ ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
(หากผูกระทําผิดมีความสามารถในการอาน – เขียน ไดดี ควรใหตอบเองเพื่อจะไดสะทอนความคิด และ
ความรูสึกไดตรงตามความจริงมากที่สุด)
2. การสัมภาษณ และใชแบบประเมินผลภายหลังการเขารวมกิจกรรม โดยดําเนินการเมื่อมีการรายงาน
ตัว หรือในระยะเวลา 1-3 เดือน ภายหลังการเขารวมกิจกรรมแลว ทั้งนี้สามารถประเมินผลรวมกับกิจกรรมอื่นๆ
ได (กรณีที่ผูกระทําผิดไดรับการแกไขฟนฟูมากกวา 1 กิจกรรม)
อนึ่ง การจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคม โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ เครือขายชุมชน หรือ
หน ว ยงานภาคี เ ป น ผู ดํ า เนิ น การ รวมทั้ ง การให ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมแบบรายบุ ค คล สามารถใช ห ลั ก การ
ประเมินผลเชนเดียวกับแนวทางขางตน
• หลักการนับจํานวนชั่วโมง
โดยทั่วไปใหนับเวลารวมตั้งแตเริ่มลงทะเบียนการทํางานจนถึงเวลาที่งานแลวเสร็จหรือตามกําหนดการ
กรณีการทํางานที่ใชความรูความสามารถเฉพาะหรือมีลักษณะงานเฉพาะ หลักการนับจํานวนชั่วโมงใหใช
หลักการวิเคราะหขั้นตอนการทํางานและประเมินเวลาการทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ไดทํางานจริง กรณีรวมกัน
ทํางานใหพิจารณาผลการทํางานของแตละคนในแตละขั้นตอนของการทํางานจริง ในกรณีอื่นๆ ใหพิจารณาตาม
เกณฑดังนี้
1. การบริจาคโลหิต กรณีที่สามารถบริจาคไดใหนับเปน 6 ชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากผูกระทําผิด
ตองเตรียมความพรอมของรางกายมากอน และเมื่อบริจาคโลหิตแลวก็ยังไมสามารถทํางานหนักหรืองาน
ที่ใชกําลัง ผูที่ลงทะเบียนแลวแตไมสามารถบริจาคโลหิตได ดวยมีเหตุสุดวิสัย เชน วัสดุในการรับบริจาคโลหิต
ไมเพียงพอกับจํานวนผูมาบริจาค หรือตรวจสุขภาพแลวไมสมควรที่จะบริจาคโลหิต ใหนับเวลาเปน 3 ชั่วโมง
หรือตามระยะเวลาจริงตั้งแตลงทะเบียนจนถึงเวลาที่พบวาไมสามารถใหบริจาคโลหิตได

- 30 สําหรับรายที่บริจาคโลหิตไมได เปนเพราะดื่มสุรา ใชยา หรือสารเสพติด ไมนับเวลาให ซึ่งพนักงานคุม
ประพฤติจะตองพิจารณาและแจงคุณสมบัติผูบริจาคโลหิตใหผูกระทําผิดทราบกอน ดังตอไปนี้
▪ อายุ 17 – 60 ป
▪ น้ําหนักตั้งแต 45 กิโลกรัมขึ้นไป
▪ สุขภาพรางกายแข็งแรง
▪ ตองไมมีประวัติเปนผูเสพยาเสพติด (ชนิดฉีด)
▪ ตองไมเปนโรคเอดส โรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไวรัสตับอีกเสบซี
▪ ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมเสี่ยงตอโรคเอดส
▪ สตรีตองไมอยูระหวางมีรอบเดือนหรือตั้งครรภ
▪ การบริจาคโลหิตกระทําไดทุก ๆ 3 เดือน จํานวน บริจาคครั้งละ 300 – 350 ซีซี
ขอควรปฏิบัติ กอนบริจาคโลหิต
▪ ควรนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยไมต่ํากวา 6 ชั่วโมง
▪ ควรรับประทานอาหารเชา หรือกลางวันกอนไปบริจาคโลหิต และอาหารไมควรมีไขมันมาก
▪ ควรจะนอนพักอยูบนเตียงสักครู หรือประมาณ 5 นาที เพื่อใหรางกายไดปรับตัวเปนปกติ ไมควรลุก
จากเตียงทันที เพราะอาจทําใหเวียนศีรษะ เปนลมได
▪ ควรดื่มเครื่องดื่มที่จัดเตรียมไวให เพื่อรางกายจะไดสดชื่น
▪ ควรนั่งพักสักครูจึงกลับ ไมควรรีบรอน
▪ หากมีอาการเวียนศีรษะจะเปนลมใหรีบแจงเจาหนาที่ทราบ หรือรีบนั่งลง
2. การทํางานที่ตองใชความรู ความสามารถเฉพาะหรือมีลักษณะงานเฉพาะ เชน งานดานวิชาการ หรืองาน
ดานการศึกษา เชน การสอนหนังสือ การคนควาวิจัย การแปลเอกสารหรือผลิตสื่อการเรียนการสอน และการทํางาน
ที่ตองใชความรู ความเชี่ยวชาญ เชน งานเขียนปายโฆษณา งานชางตางๆ หรืองานคอมพิวเตอร เปนตน พนักงาน
คุมประพฤติและผูทํางานบริการสังคมควรแจกแจงรายละเอียดขั้นตอนการทํางานและประเมินระยะเวลาการทํางานแต
ละขั้นตอน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเวลาที่ตองใชกับระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด รวมทั้งประโยชนที่จะ
ได รั บตามวั ตถุ ประสงค ของงานบริ การสั งคม กอนมอบหมายงานให ผู กระทํ าผิ ดทํ า ทั้ งนี้ ควรคํ านึ งถึ งเรื่ อง
ดังตอไปนี้
2.1 การใชหรือไดประโยชนจากผลงาน สามารถใชประโยชนของผลงานไดมากนอยเพียงใด
2.2 มาตรการการตรวจสอบการทํางาน วาผูกระทําผิดไดทํางานดวยตนเองทุกขั้นตอน
2.3 การนับจํานวนชั่วโมงการทํางาน ใหใชการประเมินเวลาที่บุคคลในสายงานนั้นๆ หรือมีความรู
ในการทํางานนั้น ใชในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งอาจตองสอบถามจากบุคคล
ดังกลาว หรือพนักงานคุมประพฤติและผูทํางานประมาณการรวมกัน

- 31 ตัวอยางการกําหนดขั้นตอนและการนับระยะเวลาการทํางาน
การจัดทําเว็บไซด
รายละเอียดขั้นตอนการทํางาน
1. วางแผน/กําหนดหัวขอและเนื้อหาที่นําเสนอ (ประชุมรวมกับสํานักงานฯ
เพื่อกําหนดเนื้อหา)
2. กําหนดเคาโครงของเว็บหรือสรางผังโครงสรางของเว็บไซด
3. ขั้นตอนการจัดหาภาพหรือสรางภาพหรือเนื้อหาที่เกี่ยวของ
4. การใสเนื้อหา/บทความ/ภาพ ลงในเว็บเพจ
5. นําเสนอเว็บเพจใหหนวยงานพิจารณา
6. ปรับปรุงแกไข (ถามี)
7. การสงเว็บไซดไปไวในอินเตอรเน็ต
รวม

เวลาที่ใชในการทํางานจริง
1-2 ชั่วโมง
3-6 ชั่วโมง
3-6 ชั่วโมง
(ขึ้นอยูกับเนื้อหาและจํานวนภาพ)
6-12 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
(เวลาที่ทําจริง)
1-2 ชั่วโมง
15-30 ชั่วโมง

หมายเหตุ รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําเว็บไซด อาจแตกตางจากตัวอยางขึ้นอยูกับรูปแบบและเนื้อหาที่กําหนด
3. ประเภทงานที่ตองผานการอบรมความรูกอนทํางาน เชน การทํางานเปนอาสาจราจร ใหนับการอบรม
และการฝกปฏิบัติเปนชั่วโมงการทํางานดวย แตตองไมเกินครึ่งหนึ่งของชั่วโมงที่กําหนดทั้งหมด ทั้งนี้ เนื้อหาวิชา
ที่อบรมตองสอดคลองกับฐานความผิดและประเภทงานที่จะทํา เชน ความผิด พ.ร.บ.จราจร ขับรถโดยประมาท หาก
พนักงานคุมประพฤติไดนัดกลุมเปาหมายฐานความผิดเดียวกันมาใหความรู เรื่องโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล
ในชวงเชา สวนชวงบายจัดใหทํางานบริการสังคมแบบกลุม กรณีดังกลาวนับชั่วโมงการอบรมเปนชั่วโมงการทํางาน
ดวย หากเปนการอบรมความรูอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับฐานความผิด หรือพฤติการณการกระทําผิด จะไมนับชั่วโมง
การทํางานให
4. การเดินทาง หากตองเดินทางจากที่พักไปยังจุดนัดหมายหรือสถานที่ทํางาน ถาเกิน 2 ชั่วโมง (รวม
ไป-กลับ) และเกิดจากความจําเปน เชน สถานที่ทํางานหางไกลที่พักหรือพาหนะโดยสารสาธารณะ มีเฉพาะบาง
ชวงเวลาใหนับรวมเปนชั่วโมงการทํางานไมเกิน 1 ชั่วโมง ตอการทํางานหนึ่งครั้ง
5. การพักและพักรับประทานอาหารกลางวัน กรณีทํางานเต็มวัน 6-8 ชั่วโมง ใหนับรวมเวลาพักและ
เวลารับประทานอาหารกลางวันใหไมเกิน 1 ชั่วโมง แตถาไมไดทํางานเต็มวัน แตเวลาคาบเกี่ยวชวงอาหาร
กลางวัน และตองทํางานตออาจนับเวลาให ½ ชั่วโมง รวมกับจํานวนชั่วโมงการทํางานจริง

- 32 6. กรณี ที่มี เ หตุ สุด วิ สั ย เชน ฝนตกหนั ก จนไมส ามารถทํา งานไดแ ละไม ส ามารถจั ด หางานอื่ น
ที่เหมาะสมแทน ใหนับเวลาที่ไดทําไปแลวและหากมีการทํางานตอใหนับเวลาตอเนื่องในชวงที่รอดวย
• มาตรฐานขั้นต่ําในการดําเนินงานบริการสังคม
ผูควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคม ควรดําเนินการ ดังนี้
1. แนะนําใหผูกระทําผิดรูจักกับเจาหนาที่ผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูกระทําผิด
2. ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ก ระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ ขอบเขตการทํ า งาน ประเภทงาน กํ า หนดเวลา
การทํางาน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบของหนวยงาน ใหทําแผนการทํางานในวันแรกที่ผูกระทํา
ผิดมาพบหลังจากนั้นใหสงแผนไปใหสํานักงานคุมประพฤติทราบ และถาหากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ
ทํางาน ตองแจงใหสํานักงานคุมประพฤติทราบดวย
3. ทําความตกลงกับผูกระทําผิดเกี่ยวกับแผนการทํางาน เชน วันและเวลาในการปฏิบัติงานที่จะไมเปน
ผลกระทบตอการศึกษา การประกอบอาชีพและสัมพันธภาพกับครอบครัว โดยพิจารณางานใหเหมาะสมกับอายุ
เพศ ความสามารถ ความสนใจ ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา โดยกําหนดใหการทํางานเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงานคุมประพฤติแจงไว ในหนังสือขอสงผูทํางานบริการสังคม ซึ่งการกําหนดชั่วโมงทํางานใน
แตละวัน ควรอยูระหวาง 4-6 ชั่วโมง และทํางานอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อไมใหเกิดปญหาในการเดินทาง
ของผูกระทําผิดและไมเปนภาระมากเกินไป
4. ควบคุมดูแลการทํางานบริการสังคมใหเปนไปตามกําหนดเวลา และใหปฏิบัติตอผูกระทําผิดอยาง
เสมอภาค โปรงใส ตรวจสอบได
5. บันทึกขอมูลวัน เวลา ที่ผูกระทําผิดมาทํางาน ผลการปฏิบัติงานและความเห็นลงไวในแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่แนบมาพรอมกับหนังสือขอสงผูทํางานบริการสังคม และแจงผลการทํางานไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติสัปดาหละ 1 ครั้ง
6. ขอมูลเกี่ยวกับผูกระทําผิดจะตองรักษาเปนความลับไมนําไปเปดเผยตอผูอื่น
7. กรณีผูกระทําผิดไมมาทํางานบริการสังคมหรือมีพฤติการณพิเศษ เชน กอใหเกิดความเสียหาย
ตอหนวยงาน มีความประพฤติไมเหมาะสมหรือไดรับอุบัติเหตุขณะทํางาน พนักงานคุมประพฤติควรแจงให
เจ า หน า ที่ ผู ค วบคุ ม ดู แ ลรายงานให สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ ท ราบโดยทั น ที ท างโทรศั พ ท เพื่ อ พนั ก งาน
คุ ม ประพฤติ จ ะได ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาโดยเร็ ว แต ห ากหน ว ยงานภาคี ห รื อ เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได ใหรายงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ในหัวขอพฤติการณพิเศษโดย
ดวนที่สุดภายใน 1 วันทําการ
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1. กรณีสํานักงานคุมประพฤติจัดใหทํางานบริการสังคมและพนักงานคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนผูกํากับดูแลใหบันทึกจํานวนชั่วโมงและผลการทํางานตามแบบที่กําหนด
2. กรณีสงไปทํางานที่หนวยงานภาคี หนวยงานภาคีจะรายงานผลการทํางานกลับมา พนักงานคุม
ประพฤติจะตองรวบรวมผลการทํางานที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อใชประกอบการพิจารณากํากับดูแลและการ
รายงาน
การสงแบบรายงานผล พนักงานคุมประพฤติควรตกลงกับหนวยงานภาคีวาจะใชวิธีการใด ซึ่งสามารถ
ดําเนินการได ดังนี้
▪ หนวยงานภาคีดําเนินการจัดสงเองทางไปรษณีย โดยใชซองธุรกิจตอบรับของสํานักงาน ซึ่งสามารถสง
ไดโดยทันที เมื่อผูกระทําผิด ทํางานครบตามจํานวนชั่วโมงที่กําหนดหรือรวบรวมสงเปนรายเดือน
▪ ใสซองปดผนึกและมอบใหอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม หรือบุคคลในชุมชนที่ไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานคุมประพฤตินําไปสงใหสํานักงาน
• การรายงานศาลหรือผูมีอํานาจหนาที่
1. กรณีสํานักงานคุมประพฤติเปนผูดําเนินการจัดหรือสงผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม พนักงาน
คุมประพฤติจะตองจัดทํารายงานเสนอ เมื่อ
1.1 ผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมครบจํานวนชั่วโมงตามที่ศาลกําหนด
1.2 ผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่ง เชน ไมไปทํางานหรือมีความประพฤติเสียหาย
รายแรง
1.3 ผูกระทําผิดมีพฤติการณพิเศษ เชน เดินทางไปทํางานหรือศึกษาตอในตางประเทศ เจ็บปวย
รายแรง ประสบอุบัติ เหตุ จนไม สามารถทํางานไดหรือไมใหความรวมมือ และไมรับผิ ดชอบงานที่ไดรับ
มอบหมาย เปนตน
2. กรณีหนวยงานภาคีรับคําสั่งใหผูกระทําผิดมาทํางานบริการสังคมแทนคาปรับจากศาลโดยตรง ให
หนวยงานภาคีรายงานตอศาล เมื่อ
2.1 ประวัติของผูกระทําผิดที่ใหไวไมถูกตอง
2.2 พฤติการณเกี่ยวกับการทํางานไดเปลี่ยนแปลงไป (พฤติการณพิเศษ)
2.3 ผูกระทําผิดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
2.4 ผูกระทําผิดไดทํางานครบตามที่ศาลกําหนด

- 34 การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคี
• ความสําคัญของหนวยงานภาคี
หนวยงานภาคีมีความสําคัญตอกระบวนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด โดยเปนสถานที่ ที่จะชวยรองรับ
ผูกระทําผิดใหไปทํางานชดใช ตอบแทนสังคม เพื่อใหเกิดจิตสํานึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนคนดี
ของสังคมไดตอไป ดังนั้นหนวยงานภาคีการทํางานบริการสังคมจึงเปนองคกรเครือขายที่ชวยสนับสนุนภารกิจ
การปองกันอาชญากรรม และการสรางความสงบสุขในสังคมอีกทางหนึ่ง
ประเภทของหนวยงานภาคี อาจแบงได 8 ประเภท ไดแก (1) ศาสนสถาน เชน วัด โบสถ มัสยิด (2)
สถานศึกษา (3) สถานพยาบาล (4) องคการบริหารสวนทองถิ่น เชน กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขตตางๆ)
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด (5) สถานที่ราชการในกระบวนการยุติธรรม
เชน ศาล สถานีตํารวจ (6) หนวยงานเอกชน เชนมูลนิธิ สมาคม ศูนยประสานงานอาสาสมัคร
คุม
ประพฤติ (7)หนวยราชการอื่นๆ เชน ที่วาการอําเภอ สถานสงเคราะห สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานปา
ไมจังหวัด (8) องคกรอื่นๆ เชน หองสมุดประชาชน ศูนยการกีฬา ลักษณะงานที่หนวยงานภาคีจัดใหทําสวน
ใหญ คือ การพัฒนา ทําความสะอาด ดูแลตัดแตงตนไม สวนหยอม งานชาง การสอนหนังสือ/งานฝมือ และ
การดูแลผูปวย เปนตน
• การแสวงหาคัดเลือกและจัดทําฐานขอมูลหนวยงานภาคี
1. การแสวงหาและคัดเลือกหนวยงานภาคี พนักงานคุมประพฤติควรแสวงหาและคัดเลือกหนวยงาน
ภาคีที่มีความเหมาะสมใหกระจายในพื้นที่ ที่มีผูกระทําผิดเพื่อลดการจัดใหทํางานบริการสังคมแบบกลุมใหญ
และเปนการอํานวยความสะดวกใหผูกระทําผิดในการเดินทางไปทํางานใกลที่พักอาศัย ทั้งนี้ การแสวงหาอาจ
มอบหมายอาสาสมัครคุมประพฤติและเครือขายชุมชนชวยดําเนินการ
2. หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยงานภาคีที่เหมาะสม มีดังนี้
2.1 ตองเปนหนวยงานสาธารณะหรือองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร หรือดําเนิน
กิจกรรมเพื่อผลประโยชนทางการเมือง
2.2 เปนหนวยงานที่สามารถรับอาสาสมัครชวยทํางานใหบริการประชาชนหรือทํางาน
สาธารณประโยชน โดยทําเพื่อสวนรวมตามหลักปรัชญาของการทํางานบริการสังคม
2.3 งานของหนวยงานนั้นจะตองไมมีลักษณะของการเสี่ยงภัยหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูกระทําผิด
2.4 การใหผูกระทําผิดทํางานใด ตองไมเปนการแยงงานอาชีพของลูกจาง หรือผูมีรายได
ประจําจากงานนั้นอยูกอนหรือตองไมทําใหผูอื่นสูญเสียงาน หรือรายไดจากการทํางาน
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2.6 เปนหนวยงานที่ยินดีสนับสนุนการทํางานบริการสังคม โดยไมมีการตั้งขอรังเกียจหรือกีด
กันผูทํางานหรือแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือเพศ หรือไมมีการทํางานที่ขัดแยง ทําลายความเชื่อทาง
ศาสนา วัฒนธรรมหรือประเพณีที่ผูกระทําผิด แตละคนถือปฏิบัติและสามารถมั่นใจไดวาหนวยงานนั้นมีความ
เสมอภาคและเที่ยงธรรม
2.7 สามารถมั่นใจไดวาหนวยงานนั้น มีความเสมอภาคและเที่ยงธรรม
3. การจัดทําและปรับปรุงทําเนียบหนวยงานภาคี จากการที่สํานักงานคุมประพฤติทุกแหงไดจัดทํา
ทําเนียบหนวยงานภาคีเพื่อประโยชนในการวางแผนสงผูกระทําผิดไปทํางานบริการสังคมนั้น กลุมงานบริการ
สั ง คมได นํ า ข อ มู ล ทํ า เนี ย บหน ว ยงานภาคี ทั้ ง หมดลงในเว็ ป ไซด ก รมคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง สามารถเข า ดู ไ ด ที่
www.probation.go.th. โดยคลิกที่ “งานบริการสังคม” และหัวขอ ภาคีการทํางานบริการสังคม
เพื่อใหขอมูลดังกลาวเปนปจจุบันอยูเสมอ จึงขอใหสํานักงานคุมประพฤติแจงการปรับปรุงฐานขอมูล
ทุกครั้งที่มีการเพิ่ม/ลด หรือแกไขฐานขอมูลของสํานักงานโดยจัดทําขอมูลในโปรแกรม Excel ตามแบบ
รายงานผลที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 2/2551 หนาที่ 17 (เลมสีฟา) จัดทําโดยกลุมงานติดตามประเมินผล
กองแผนงานและสารสนเทศ ทั้งนี้ไดจัดแบงหนวยงานภาคีเปน 2 ประเภท เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการ
ปรับปรุงฐานขอมูลหนวยงานภาคี ดังนี้
3.1 หนวยงานภาคีหลัก หมายถึง หนวยงานที่สํานักงานคุมประพฤติไดติดตอประสานงานและ
สงผูกระทําผิดไปทํางานบริการสังคมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3.2 หนวยงานภาคีรอง/ชั่วคราว หมายถึง หนวยงานที่สํานักงานคุมประพฤติไดมีการติดตอ ขอ
ความรวมมือใหผูกระทําผิดไปทํางานบริการสังคม ซึ่งอาจมีการสงหรือยังไมไดสงผูกระทําผิดไปทํางานแต
ไมไดมีการติดตอกันอีกเปนเวลากวา 1 ป นับตั้งแตวันที่หนวยงานแสดงความประสงคเปนหนวยงานภาคีหรือ
ตั้งแตการทํางานบริการสังคมครั้งสุดทาย ซึ่งหนวยงานภาคีประเภทนี้หากครบ 1 ป ใหพิจารณาวาหากเห็นควร
เปนหนวยงานภาคีตอไป ใหติดตอแจงเหตุผลที่ไมมีผูกระทําผิดสงไปทํางานและสอบถามความประสงควายัง
ยินดีเปนหนวยงานภาคีตอหรือไมเพื่อคงรายชื่อหนวยงานไวในทําเนียบ
4. ควรจัดประเภทและศักยภาพของหนวยงานภาคี เพื่อดูความเหมาะสมกับประเภทงานและกลุมของ
ผูกระทําผิด
• การประสานงานและติดตามผลหนวยงานภาคี
1. เมื่อหนวยงานที่พนักงานคุมประพฤติติดตอ รับเปนหนวยงานภาคีการทํางานบริการสังคมแลว
พนักงานคุมประพฤติหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไดแก อาสาสมัครคุมประพฤติหรือเครือขายชุมชน ไดไปชี้แจง
ทําความเขาใจกับผูประสานงานของหนวยงานภาคีเกี่ยวกับหลักการและแนวทางดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานบริก ารสังคมของผู ก ระทําผิ ด รวมทั้งเอกสารที่จ ะตองใชเ พื่ อบัน ทึกและรายงานผลการทํางานให
สํานักงานคุมประพฤติทราบ ดังนี้

- 36 1.1 การแจ ง แผนการจั ด ให ผู ก ระทํ า ผิ ด ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม เมื่ อ หน ว ยงานภาคี แ ละผู
กระทําผิดไดรวมกันวางแผนการทํางานแลว ใหผูแทนหนวยงานภาคีกรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมแผนการ
จัดใหทํางานบริการสังคม พรอมทั้งแจงแผนดังกลาวใหสํานักงานคุมประพฤติทราบภายใน 1 สัปดาห อยางชา
ภายใน 1 เดือน
1.2 การนับจํานวนชั่วโมงการทํางาน ใหนับจํานวนชั่วโมงตามที่ไดทํางานจริง กรณีทํางาน
เต็มวัน (09.00 – 16.00 นาฬิ ก า) ให นับรวมเวลาพักและรับประทานอาหารกลางวันใหไมเกิน 1 ชั่ วโมง
แตถาไมไดทํางานเต็มวัน แตเวลาคาบเกี่ยวชวงอาหารกลางวัน และตองทํางานตอ อาจนับเวลาให ½ ชั่วโมง
กรณีมีเหตุสุดวิสัย เชน ฝนตกหนักจนไมสามารถทํางานได และไมสามารถจัดหางานอื่นที่เหมาะสมใหนับ
เวลาที่ไดทําไปแลว และหากมีการทํางานตอใหนับเวลาตอเนื่องในชวงที่รอดวย
1.3 การบันทึกผลงาน เมื่อผูกระทําผิดทํางานแลวเสร็จในแตละครั้ง ใหผูแทนหนวยงานภาคี
กรอกแบบรายงานผลเกี่ยวกับวัน เดือน ป ที่ผูกระทําผิดมาทํางาน ประเภทงานที่ทํา เวลามา – กลับ จํานวน
ชั่วโมงการทํางาน พรอมทั้งใหผูกระทําผิดลงลายมือชื่อและผูควบคุมการทํางานลงลายมือชื่อตามแบบฟอรม
โดยใหผูแทนหนวยงานภาคีประเมินผลการปฏิบัติงานและความเห็นในแบบรายงาน แลวแจงผลการทํางานให
สํานักงานคุมประพฤติทราบ ทุก 1-2 เดือน
2. พนักงานคุมประพฤติควรมีการเยี่ยมเยียนหนวยงานภาคีเปนระยะๆ ทั้งนี้อาจมอบหมายอาสาสมัคร
คุมประพฤติหรือเครือขายชุมชนที่มีความรูความเขาใจเรื่อง การจัดบริการสังคม โดยหนวยงานภาคีดําเนินการ
แทนได
3. พนักงานคุมประพฤติควรมีการติดตามและประเมินผลหนวยงานภาคีปละ 1 ครั้ง ในดานความ
พรอมในการกํากับดูแล และจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมตามแนวทาง และมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อใหคําแนะนําหรือรับทราบปญหาขอขัดของ และเปนการประสานความสัมพันธระหวางหนวยงาน ทั้งนี้
สามารถดําเนินการไดหลายวิธี อาทิ การประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใชแบบสอบถาม ฯลฯ

สวนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านคดีที่เกี่ยวของกับการทํางานบริการสังคม

ขั้นตอนการสืบเสาะและพินิจและการตรวจพิสูจน
เมื่อพนักงานคุมประพฤติไดดําเนินการตามขั้นตอนการแสวงหา รวบรวมขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลย
หรือผูตรวจพิสูจนแลว จะตองทําการประมวล วิเคราะหโดยใชแบบประเมินจําเลย หรือแบบประเมินกาย จิต
สังคมเพื่อสรุปความเห็นและขอเสนอแนะ/แผนการฟนฟู ที่เหมาะสมกับผูกระทําผิดแตละราย ซึ่งการจะเสนอ
ให ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม หรื อ ไม นั้ น ขอให พิ จ ารณาจากหลั ก การข า งต น ประกอบกั บ การศึ ก ษา หรื อ
ประสานงานกับ ผูรับผิ ดชอบงานกิ จกรรมชุมชนในสํานักงานว า กิจกรรม หรื อประเภทงานบริ การสังคม
ที่จัดทําเปนแผนปฏิบัติการประจําปของสํานักงานมีรองรับหรือไม และมีหนวยงานภาคีใดบางที่อยูใกลที่พัก
อาศัยของผูกระทําผิด
หากมีขอมูลที่เพียงพอ พนักงานคุมประพฤติก็สามารถสอบถามความยินยอมและความพรอมในการ
ทํางานของผูกระทําผิดและกํ าหนดแผนการทํางานบริการสังคมได ซึ่ งจะชว ยใหการเสนอเงื่อนไข หรือ
แผนการทํางานบริการสังคมมีรายละเอียดประเภทงาน และจํานวนชั่วโมงการทํางานที่ชัดเจนตั้งแตตน
ขั้นตอนการควบคุมและสอดสองและการฟนฟูสมรรถภาพผูต ิดยาเสพติด
• การปฐมนิเทศและชี้แจงเงื่อนไข
เมื่อผูกระทําผิดมาพบและพนักงานคุมประพฤติไดดําเนินการชี้แจงเงื่อนไข ทั้งดวยวาจาและลายลักษณ
อั ก ษร เช น การรายงานตั ว การทํ า งานบริ ก ารสั ง คม หรื อ การแก ไ ขฟ น ฟู อื่ น ๆ ตามความจํ า เป น และ
สอบปากคําเบื้องตนเกี่ยวกับประวัติภูมิหลัง ตลอดจนไดประเมินตามหลักเกณฑการจําแนกแลว ใหพนักงานคุม
ประพฤติใชแบบสอบถามสํารวจความสนใจ และความสามารถของผูกระทําผิด (กรณีที่ไมไดมีการใชแบบนี้
ในขั้นตอนการสืบเสาะหรือตรวจพิสูจน) เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัดใหทํางานบริการสังคมตามที่
เห็นสมควร โดยคํานึงถึงประเภทของงาน การเดินทาง ผลกระทบตอเวลาในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
หรือภาระรับผิดชอบตอครอบครัว หลังจากนั้นจึงทําการปฐมนิเทศโดยพนักงานคุมประพฤติจะตองดําเนินการ
เมื่อพบผูกระทําผิดครั้งแรกหรือโดยเร็วที่สุด เพื่อใหผูกระทําผิดไดทราบเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้
▪ เงื่อนไขการคุมความประพฤติหรือเงื่อนไขตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการฟนฟูฯ
▪ วัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม
▪ ลักษณะประเภทงาน/สถานที่หรือหนวยงานที่จะตองไปทํางาน และแผนการทํางานบริการสังคม
▪ สิทธิหนาที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของผูกระทําผิด ในระหวางการคุมความประพฤติ
▪ ผลดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือคําสั่งและผลในกรณีที่ฝาฝน เงื่อนไขหรือคําสั่ง

- 38 ▪ ควรเปดโอกาสใหผูกระทําผิดซักถามปญหาหรือขอขัดของเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง และเปน
การจูงใจใหผูกระทําผิดเห็นความสําคัญและประโยชนของการทํางาน ตลอดจนรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น
▪ กรณีผูกระทําผิดเปนเด็กหรือเยาวชน ควรมีผูปกครองเขารวมรับทราบดวย
ในการพบผูกระทําผิดครั้งแรก พนักงานคุมประพฤติ ควรปฐมนิเทศและชี้แจงใหผูกระทําผิดทราบวา
การทํางานบริการสังคมเปนเงื่อนไขที่ผูกระทําผิดตองปฏิบัติเอง ไมสามารถใหผูอื่นทํางานแทนได หรือจะขอ
บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหหนวยงานแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับการทํางานไมได เพราะการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิน ไมใชวัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม นอกจากนี้ พนักงานคุมประพฤติ ควรแจงให
ผูกระทําผิดและครอบครัวทราบ ดังนี้
1. พนักงานคุมประพฤติ และผูที่พนักงานคุมประพฤติมอบหมาย (อ.ส.ค./เครือขาย/หนวยงานภาคี)
จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสมอภาค โปรงใส และไมรับอามิสสินจางใดๆ จากผูกระทําผิดและ
ครอบครัวหรือบุคคลอื่น
2. ขอมูลที่เกี่ยวของกับผูกระทําผิด จะเก็บเปนความลับ
3. พนักงานคุมประพฤติมีบทบาทหนาที่ชวยเหลือใหผูกระทําผิดสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมได
แต ใ นขณะเดี ย วกั น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ก็ มี อํ า นาจบั ง คั บ ใช ก ฎหมายแก ผู ก ระทํ า ผิ ด ด ว ย เช น ตั ก เตื อ น
ในเรื่องความประพฤติ การประกอบอาชีพ หรือรายงานผิดเงื่อนไขถึงผูมีอํานาจ
4. ผูกระทําผิดสามารถแจงขอยายไปรายงานตัวและทํางานบริการสังคมที่ สํานักงานอื่นไดตามความ
จําเปน เชน กรณีการยายที่อยูเพื่อไปศึกษา หรือประกอบอาชีพ
5. ในระหวางคุมความประพฤติ ตองเชื่อฟงพนักงานคุมประพฤติและผูที่พนักงานคุมประพฤติมอบหมาย
และตองปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขโดยเครงครัด
6. ตองตรงตอเวลา และทํางานเต็มตามเวลาที่กําหนด
7. การแตงกายตองเหมาะสม กับกาลเทศะ
8. เมื่อยายที่พักอาศัยตองแจงที่อยูใหมใหทราบ
9. เมื่อมาติดตอสํานักงาน ตองนําสมุดขอกําหนดเงื่อนไขมาดวยทุกครั้ง
10. ไมดื่มสุรา สิ่งมึนเมาหรือสารเสพติดทุกชนิด
11. ไมพกพาอาวุธทุกชนิด
12. ไมใชความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา

- 39 • หลักการที่ควรปฏิบัติอื่นๆ
1. ในคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติโดยมีเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคม และมีคําสั่งใหทํางานบริการ
สังคมแทนคาปรับดวย ตองตั้งสํานวนแยกเปนสองสํานวน (เปนคดีควบคุมและสอดสอง 1 สํานวน และคดี
ทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ 1 สํานวน) โดยการจัดใหทํางานบริการสังคมในแตละครั้งใหนับจํานวนชั่วโมง
การทํางานตามคําสั่งใดคําสั่งหนึ่งของศาลหนึ่งเทานั้น จะนับชั่วโมงใหทั้งคดีควบคุมและสอดสองตามเงื่อนไข
การคุมความประพฤติ และคําสั่งทํางานบริการสังคมแทนคาปรับในครั้งเดียวกัน ไมได
2. ในคดีที่ไมมีเงื่อนไขการทํางานบริการสังคม หากพนักงานคุมประพฤติพิจารณาแลวเห็นวาการ
ทํางานบริการสังคมจะเปนประโยชนตอการแกไขฟนฟู ก็อาจจัดใหทํางานบริการสังคมได โดยความสมัครใจ
ของผูกระทําผิด
3. กรณีที่เงื่อนไขการทํางานบริการสังคมไมไดกําหนดจํานวนชั่วโมงและ/หรือประเภทงาน หากเปน
คดีที่ผานการสืบเสาะหรือการตรวจพิสูจน และพนักงานคุมประพฤติไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ทํางานบริการสังคมไวแลว ใหพนักงานคุมประพฤติพิจารณาขอเท็จจริงปจจุบันประกอบกับความเห็นที่ได
เสนอไวในรายงานการสืบเสาะ/ตรวจพิสูจน
4. ควรจัดใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมในระยะเวลาที่เพียงพอตอการแกไขฟนฟู และสมควรตอ
การกระทําผิด ซึ่งผูทํางานบริการสังคมบางรายอาจถูกจัดใหทํางานบริการสังคม ทั้งแบบรายบุคคล และแบบ
กลุมรวมกันได
5. ผูกระทําผิดขับรถโดยประมาทหรือขับรถขณะมึนเมาสุรา ควรไดรับการเสริมสรางจิตสํานึกและ
รับผิดชอบตอผูอื่น ดวยการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของแอลกอฮอล
6. การกําหนดแผนการทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติควรกําหนดแผนการจัดใหทํางานบริการ
สังคมไวในสมุดนัดรายงานตัว โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของการทํางานไวดวย มิฉะนั้น
ผูกระทําผิ ดอาจผัดผ อนการทํางานบริการสังคมไปจนใกลหรือพนระยะเวลาการคุ มความประพฤติ/การฟนฟู
สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติ ดหรื อการทํางานบริการสั งคมแทนค าปรับ ทั้งนี้ใหพนักงานคุมประพฤติเจาของคดี
ประสานงานและแจงรายชื่อพรอมทั้งแบบสอบถามความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผูกระทําผิด ที่
เห็นควรใหทํางานบริการสังคมทั้งแบบกลุมและแบบรายบุคคล ใหพนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชน
ทราบภายใน 1 สัปดาห หรือโดยเร็ว นับจากวัน รับคดีและสัมภาษณผูกระทําผิดแลว เพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป ควรวางแผนใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมใหเสร็จกอนครบกําหนดการคุมความประพฤติ
อยางนอย 1 เดือน และควรกํ าหนดใหทํางานอยางตอเนื่อง เพื่ อสรางนิสัยและวินัยในการทํางาน โดย
พนักงานคุมประพฤติและผูกระทําผิดควรรวมกันพิจารณาจัดทําแผนการทํางานรายสัปดาหหรือรายเดือน รวม
เปนแผนตลอดปหรือจนครบจํานวนชั่วโมงตามที่กําหนด
7. การติดตามผลการทํางานบริการสังคม ใหพนักงานคุมประพฤติเจาของคดีประสานงานกับพนักงาน
คุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนอยางตอเนื่อง และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบันทึกผลการทํางาน
บริการสังคมเก็บไวในสํานวน

- 40 ในกรณีที่พนักงานคุมประพฤติงานควบคุมและสอดสองเปนผูดําเนินการสง / จัดใหผูกระทําผิดทํางาน
บริการสังคมดวยตนเอง ใหแจงพนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมชุมชนทราบ เพื่อรวบรวมขอมูลในการจัดทํา
รายงานทุกครั้งที่มีการสง/จัดใหทํางานหรือไดรับแจงผลการทํางาน โดยเฉพาะเมื่อครบระยะเวลาการทํางาน
ตามที่ไดระบุไวในการสงหนวยงานภาคี พนักงานคุมประพฤติงานกิจกรรมตองรีบดําเนินการติดตามผลการ
ทํางานโดยเร็ว
8. กรณี ผิ ด เงื่อ นไขการทํ า งานบริ ก ารสัง คม ให ดํ า เนิน การเช น เดี ย วกับ ผิด เงื่ อ นไขทั่ว ไป คื อ
ออกหนังสือเตือนไปยังผูกระทําผิด หากผูกระทําผิดยังไมมาใหออกไปสอดสองยังบานพักอาศัยหรือสถานที่
ทํางาน หรือมอบหมายอาสาสมัครคุมประพฤติไปสอดสองแทนเพื่อสอบถามเหตุผลของการไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไข จากนั้นจึงนัดหมายใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมอีกครั้ง หากผูกระทําผิดยังคงไมมาพบ และไม
ติดตอแจงเหตุใดๆ ใหพนักงานคุมประพฤติเจาของคดีตรวจสอบการกระทําผิดดวยระบบ CDOS และเขียน
รายงานผิดเงื่อนไขเสนอตามขั้นตอน
9. กรณีไมมีเจตนาหรือจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไข เชน ปวย ไปทํางานตางจังหวัดหรือเดินทางไป
ทํางานตางประเทศ กรณีอยางนี้พนักงานคุมประพฤติตองพิจารณาความเหมาะสมเปนรายๆไป โดยอาจ
รายงานใหศาลทราบเหตุผล และขอใหพนคุมประพฤติไปก็ได
10. กรณีที่ทํางานครบตามเงื่อนไข/คําสั่ง ใหพนักงานคุมประพฤติรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของและ
บันทึกไวในสํานวนคดีสอดสอง เพื่อประกอบการเขียนรายงานตอไป
11. การทํางานบริการสังคม อาจทดแทนการรายงานตัวได ทั้งนี้ตองสอดคลองกับหลักการจําแนก
เชน กรณีไมมีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงต่ํา สามารถรับรายงานตัวแบบกลุมได และวันที่ทํางานบริการสังคม
ตองสอดคลองหรือใกลเคียงกับวันกําหนดนัดรายงานตัว
12. ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งคุมความประพฤติ โดยมีระยะเวลาการคุมความประพฤติหรือไมก็ตามแต
กําหนดเงื่อนไขใหผูกระทําผิดทํางานบริการสังคม (ไมไดกําหนดเงื่อนไขใหรายงานตัว) ถือเปนคดีควบคุมและ
สอดสองที่จะตองตั้งสํานวนและบันทึกถอยคําผูกระทําผิดตามปกติ รวมทั้งทําการปฐมนิเทศและจัดทําตาราง
กําหนดนัดใหมาทํางานบริการสังคมลงไวในสมุดขอกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ (บัตรเหลือง) และ
ตองติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของผูกระทําผิดดวย
13. กรณีที่ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหคุมความประพฤติและไดกําหนดเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคม
ตอมาผูกระทําผิดไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน พนักงานคุมประพฤติตองชี้แจงใหผู กระทําผิดทราบ
วา คําพิพากษาหรือคําสั่งมีผลตั้งแตวันที่ไดอานโดยเปดเผย ดังนั้น คําพิพากษาของศาลชั้นตนยอมมีผลบังคับ
ทันที จนกวาศาลสูงจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

- 41 ในกรณีนี้เมื่อศาลชั้นตนมีคําพิพากษาแลว พนักงานคุมประพฤติจะตองกําหนดวันนัดใหผูกระทําผิด
ทํางานบริการสังคมตั้งแตเริ่มตนระยะเวลาการคุมความประพฤติ แตถาผูกระทําผิดไมยินยอมโดย อางวา
รอผลคําพิพากษาของศาลอุทธรณหรือฎีกา พนักงานคุมประพฤติ ตองชี้แจงวิธีดําเนินการวา เมื่อเวลาลว ง
เลยไปโดยผูกระทําผิดยังไมปฏิบัติตาม เงื่อนไข ก็จะตองรายงานใหศาลทราบขอเท็จจริงไวชั้นหนึ่งกอน และ
หากศาลสูงมีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นตน ผูกระทําผิดก็อาจถูกเรงรัดทํางานบริการสังคมใหครบจํานวน
ชั่วโมงภายในระยะเวลาที่เหลือหรือที่กําหนดใหม
14. ในกรณีที่ศาลสั่งใหจําเลย ซึ่งมีรางพิการทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติควรดําเนินการ
ดังนี้
14.1 ผูถูกคุมความประพฤติ มีความพิการถึงขั้นไมสามารถทํางานได เชน แขน ขาเปนงอย
โปลิโอ หรืออัมพฤกษ กรณีนี้ใหพนักงานคุมประพฤติรายงานใหศาลทราบ เพื่อใหศาลเพิกถอนเงื่อนไขการ
ทํางานบริการสังคม
14.2 กรณีที่ผูถูกคุมความประพฤติ แมจะมีความพิการแตยังสามารถทํางานได พนักงานคุม
ประพฤติตองจัดหางานที่เหมาะสมตามกําลังของผูถูกคุมความประพฤติ
15. ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหผูกระทําผิดรายเดียวกัน ทํางานบริการสังคมมากกวา 1 คดี และใน
แตละคดีศาลสั่งใหทํางานบริการสังคมในปริมาณจํานวนชั่วโมงมาก (เกินกวา 100 ชั่วโมง) ในกรณีดังกลาว
ควรจัดใหทํางานบริการสังคมในคดีแรกใหเสร็จสิ้นกอนจึงจะดําเนินการในคดีตอๆไป แตถาศาลสั่งใหทํางาน
บริการสังคมในจํานวนชั่วโมงนอย และระยะเวลาสิ้นสุดตามคําสั่งศาลใกลเคียงกัน ก็สามารถจัดใหทํางาน
บริการสังคมในแตละคดีไปพรอมๆกันได ทั้งนี้ตองไมเปนผลเสียตอการศึกษาและการประกอบอาชีพของ
ผูกระทําผิด สวนการนับจํานวนชั่วโมงการทํางานบริการสังคมใหนับการทํางานของแตละคดี
16. ในกรณีการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับรายที่มีจํานวนปริมาณชั่วโมงมาก (ตั้งแต 500 ชั่วโมง
ขึ้นไป) และไมไดระบุระยะเวลาสิ้นสุดไวในคําสั่ง พนักงานคุมประพฤติควรจัด/สงผูกระทําผิดทํางาน
ใหแลวเสร็จภายในเวลา 2 ป หากรายที่มีจํานวนชั่วโมงนอยกวา 500 ชั่วโมง ควรจัดใหทํางานแลวเสร็จ
ภายใน 1 ป

สวนที่ 3
ขั้นตอนการจัดทําสํานวนคดีการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
• การรับคดี
ธุรการคดีรับคําสั่งศาล ลงทะเบียน จัดตั้ งสํานวนคดี (ปกสีสม ) เสนอผูอํานวยการสํานักงานคุม
ประพฤติ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
• การจายคดี
ผูอํา นวยการสํ านั กงานคุมประพฤติห รือผู ที่ไ ด รับมอบหมายจา ยสํ า นวนใหพ นัก งานคุมประพฤติ
รับผิดชอบ
• การออกหนังสือนัด
พนักงานคุมประพฤติลงทะเบียนและ/หรือออกหนังสือนัดใหผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับมา
รับทราบคําสั่งศาล เมื่อพบผูกระทําผิดครั้งแรกควรปฐมนิเทศ และชี้แจงทําความเขาใจถึงรายละเอียดของคําสั่ง
ศาล เกี่ยวกับลักษณะประเภทงาน สถานที่หรือหนวยงานที่จะตองไปทํางานและแผนการทํางานบริการสังคม
รวมทั้งการปฏิบัติตนระหวางทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ดังนี้
1. การทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ เปนเงื่อนไข / คําสั่งที่ผูกระทําผิดตองปฏิบัติดวย
ตนเอง ไม ส ามารถให ผู อื่ น ทํ า งานแทนได หรื อ จะขอบริ จ าคเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ให ห น ว ยงานแทน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนกับการทํางานไมได และตองไปทํางานตามกําหนดนัด
2. พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ห รื อ ผู ที่ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ม อบหมาย (อ.ส.ค. / เครื อ ข า ย /
หนวยงานภาคี) จะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสมอภาค โปรงใส และไมรับอามิสสินจางใดๆจาก
ผูกระทําผิด ครอบครัวและบุคคลอื่น
3. การทํ า งานบริ ก ารสั ง คม สํ า นั ก งานคุ ม ประพฤติ อ าจเป น ผู จั ด เองหรื อ ส ง ไปทํ า งานที่
หนวยงานภาคีก็ได
แผนหรื อกํ า หนดนั ด ทํ า งานบริก ารสัง คมแทนคาปรั บ อาจมี ทั้ง การทํ า งานแบบกลุม ตาม
แผนปฏิบัติการของสํานักงาน และการสงไปทํางานที่หนวยงานภาคี ซึ่งพนักงานคุมประพฤติจะตองชี้แจงทํา
ความเขาใจเรื่องกําหนดนัดใหชัดเจน หากสงไปภาคี เมื่อหนวยงานภาคีและผูกระทําผิดไดรวมกันกําหนด
แผนการทํางานแลว ใหผูกระทําผิดนําแผนไปแสดงตอพนักงานคุมประพฤติ อยางชาภายใน 1 เดือน เพื่อสําเนา
แผนกําหนดนัดการทํางานสงใหหนวยงานภาคีใชเปนหลักฐานในการลงเวลาทํางาน (หากผูกระทําผิดมีปญหา
ในการเดินทางอาจให อ.ส.ค. / เครือขายไปเยี่ยมบานหรือไปที่หนวยงานภาคี เพื่อนําแผนกําหนดนัดการทํางาน
มาใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการตอไป)
4. ผูกระทําผิดสามารถแจงขอยายไปทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ที่สํานักงานอื่นไดตาม
ความจําเปน เชน กรณียายที่อยูเพื่อไปศึกษาหรือประกอบอาชีพ

- 43 5. ในระหวางทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ตองเชื่อฟงพนักงานคุมประพฤติ และผูที่
พนักงานคุมประพฤติมอบหมายและตองปฏิบัติตัว ดังนี้
- ตองตรงตอเวลาและทํางานเต็มตามเวลาที่กําหนด
- แตงกายตองเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ไมพกพาอาวุธทุกชนิด
- ไมใชความรุนแรง ทั้งทางกายและวาจา
- ไมดื่มสุรา สิ่งมึนเมา หรือสารเสพติดทุกชนิด
6. หากมีเหตุขัดของหรือเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานบริการสังคมได ใหแจงพนักงานคุม
ประพฤติหรือผูที่พนักงานคุมประพฤติมอบหมายโดยเร็ว หากยายที่พักอาศัยตองแจงที่อยูใหมใหพนักงานคุม
ประพฤติทราบ
7. การมาติดตอที่สํานักงาน ตองนําสมุดขอกําหนดนัดมาดวยทุกครั้ง กรณีเอกสารขอกําหนด
นัดการทํางานสูญหาย ใหติดตอพนักงานคุมประพฤติเพื่อขอรับใหม
8. ในระหว า งการทํ า งานบริ ก ารสั ง คมแทนค า ปรั บ ผู ก ระทํ า ผิ ด สามารถขอรั บ บริ ก าร
สงเคราะหในดานตางๆได (ใหพนักงานคุมประพฤติชี้แจงวารายละเอียดมีอะไรบาง)
9. กรณีผูกระทําผิดไมประสงคจะทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตอไป ผูกระทําผิดสามารถ
นําเงินในสวนที่เหลือมาชําระแทนการทํางานได โดยหักใหวันละ 200 บาท โดยพนักงานคุมประพฤติตองแจง
ใหผูกระทําผิดยื่นคํารอง โดยใชแบบคํารองของศาลผานพนักงานคุมประพฤติ หรือยื่นคํารองตอศาลได
โดยตรง แตตองแจงใหพนักงานคุมประพฤติทราบดวย
10. หากมี ป ญ หาหรื อ ข อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การทํ า งานบริ ก ารสั ง คมแทนค า ปรั บ ให ป รึ ก ษา
พนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวนหรือผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
• การสอบถอยคําผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับเพิ่มเติม
สอบถอยคําผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับเพิ่มเติม จากแบบประวัติจําเลย (บส. 2) เพื่อตรวจสอบ
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัว การประกอบอาชีพ ฯลฯ พรอมทั้งรวบรวมเอกสารที่จําเปน เชน สําเนาทะเบียน
บาน บัตรประจําตัวประชาชน และแผนที่บาน
• กําหนดนัดการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
จั ด ทํา กํ า หนดนั ด การทํา งานบริก ารสั ง คมแทนคา ปรับ และ/หรื อเงื่อ นไขอื่น (ตามตั ว อย าง) โดย
สามารถจัดทําเปนรูปเลมหรือเปนแบบฟอรมกระดาษ A4 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณคดีและปริมาณชั่วโมง/วัน ที่
ศาลกําหนด (กรณีปริมาณคดีมีจํานวนนอยหรือปริมาณชั่วโมง/วันนอย หากผลิตรูปเลมขอกําหนดนัด อาจจะ
ไมคุมคาก็สามารถใชฟอรม A4 ได)

- 44 แบบกําหนดนัดการทํางานบริการสังคม (ตัวอยางกรณีใชกระดาษ A4)
สํานักงานคุมประพฤติ........................................................................................................................................
ที่อยู....................................................................................................................................................................
โทร....................................................................................................................................................................
พนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน
ชื่อ.....................................................................................................................................................................
ชื่อ – สกุล ผูทํางาน............................................................... ฐานความผิด.......................................................
หมายเลขทะเบียน........................................... ศาลมีคําสั่งใหทํางานประเภท...................................................
จํานวน......................... วัน วันละ....................... ชั่วโมง ภายในกําหนด...........................................เดือน/ป
เริ่มทํางานวัน/เดือน/ป................................................... สิ้นสุดวัน/เดือน/ป......................................................
เงื่อนไขอื่นๆ .....................................................................................................................................................
กําหนดนัด
ว/ด/ป

เวลามา-กลับ

สถานที่ / พื้นที่ทํางาน

ประเภทงานที่ทํา

การมาทํางาน
ตาม
กําหนด

เปลี่ยน
วัน/เวลา/
ประเภทงาน

ลายมือชือ่
ผูทํางาน

ลายมือชือ่
ผูควบคุม

- 45 กําหนดนัด
ว/ด/ป

สถานที่ / พื้นที่ทํางาน

เวลามา-กลับ

ประเภทงานที่ทํา

การมาทํางาน
ตาม
กําหนด

เปลี่ยน
วัน/เวลา/
ประเภทงาน

ลายมือชือ่
ผูทํางาน

ลายมือชือ่
ผูควบคุม

ขาพเจาไดรับทราบคําสั่ง/ขอกําหนดนัดแลว จะถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ลงชื่อ...................................................... ผูทํางาน
ลงชื่อ...................................................... ผูกําหนดนัด
ตําแหนง......................................................

(กรณีทําเปนเลมบริการสังคมแทนคาปรับใชปกสีสม)
ปกหนา

เลขทะเบียนที่.............................

ปกหลัง

ขอกําหนดนัด
การทํางานบริการสังคม
แทนคาปรับ

สํานักงานคุมประพฤติ............................................................
ที่อยู. ....................................................................................

โทร....................................................................................
พนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน

ชื่อ......................................................................................

ปกหนาใน
ผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
ชื่อ – สกุล..........................................................................................
ฐานความผิด.....................................................................................
ศาลมีคําสั่งใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
ประเภทงาน......................................................................................
จํานวน..........................วัน วันละ........................ชั่วโมง
ภายในกําหนด.....................................................เดือน/ป
เริ่มทํางานวันที่..................................................................................
สิ้นสุดวันที่........................................................................................
ขาพเจาไดรับทราบคําสั่ง/กําหนดนัดและเงื่อนไขดังกลาวแลว
และจะถือปฏิบัติโดยเครงครัด
ลงชื่อ......................................................ผูทํางาน
ลงชื่อ......................................................ผูกําหนดนัด
้อใน หนา 1
ตําแหนเนืง.....................................................

ปกหลังใน

คําแนะนํา
1. หากมีปญหาหรือขอสงสัยเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมแทน
คาปรับ หรือ เงื่อนไขอื่ นๆ และขอ พึงปฏิบัติใหป รึกษาพนักงานคุ ม
ประพฤติเจาของสํานวนหรือผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ
2. ในระหว า งการทํ า งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ท า น
สามารถขอรับการสงเคราะหในดานตางๆได โดยใหติดตอพนักงาน
คุมประพฤติ

คําเตือน
หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ศาลอาจเพิกถอนคําสั่งที่
อนุญาตใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ และตองกลับไปรับโทษ
ปรับหรือถูกกักขังแทนในสวนเงินคาปรับที่เหลืออยู

เนื้อใน หนาที่ 1

ภาพถาย
ผูทํางาน

เงื่อนไขเพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหกระทําผิดซ้ํา
(ม. 30/1 วรรค 3)
การเขารวมโครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือ ฝกวินัย
การละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจ
นําไปสูการกระทําความผิดในทํานองเดียวกันอีก
หามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดและยินยอมใหเก็บ
ปสสาวะ เพื่อตรวจหาสารเสพติด
อื่นๆ....................................................................

เนื้อใน หนาที่ 2… ( เพิ่มจํานวนหนาตามจํานวนกําหนดนัด)
กําหนดนัด
ว/ด/ป เวลามา กลับ

สถานที่ /
พื้นที่ทํางาน

ประเภทงานที่ทํา

การมาทํางาน
ตามกําหนด
เปลี่ยน
(/)
วัน/เวลา/
ประเภทงาน

ลายมือชื่อ
ผูทํางาน

ลายมือชื่อ
ผูควบคุม

เนื้อในหนาสุดทาย

ขอพึงปฏิบัติ
1. ใหไปทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตามกําหนดนัด
2. ใหรวมกิจกรรมเพื่อการแกไขฟนฟูในดานตางๆตามที่ศาล
กําหนด
3. หากมีเหตุขัดของหรือเจ็บปวยไมสามารถไปทํางานบริการ
สังคมหรือเงื่อนไขอื่นๆได ใหแจงนักงานคุมประพฤติโดยดวน
4. หากยายที่พักอาศัยหรือเดินทางไปทํางานที่อื่น ตองแจงให
พนักงานคุมประพฤติทราบ
5. หากตองการชําระเงินคาปรับทั้งหมดหรือบางสวนใหแจง
พนักงานคุมประพฤติโดยดวน
6. กรณีที่เอกสารขอกําหนดนัดการทํางานบริการสังคมแทน
คาปรับหายใหติดตอพนักงานคุมประพฤติเพื่อขอรับใหม

- 49 กรณีที่ศาลไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ไวในคําสั่งวาให
ผูกระทําผิดตองทํางานบริการสังคมแลวเสร็จภายในระยะเวลาเทาใด ใหพนักงานคุมประพฤติใชหลักการ
พิจารณา ดังนี้
1. กรณีชั่วโมงการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับนอยกวา 500 ชั่วโมง ควรจัดใหทํางานแลว
เสร็จภายใน 1 ป
2. กรณีชั่วโมงการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ตั้งแต 500 ชั่วโมง ขึ้นไป ควรจัดให
ทํางานแลวเสร็จภายใน 2 ป
ทั้งนี้ ควรวางแผนใหผูกระทําผิดทํางานใหเสร็จกอนครบกําหนดการคุมความประพฤติอยาง
นอย 1 เดือน และควรกําหนดใหทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อสรางนิสัยและวินัยในการทํางาน
• การจัด/สง ผูกระทําผิดไปทํางาน
ดําเนินการจัดให/สงผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับไปทํางานตามกําหนดนัด
กรณีสงไปทํางานที่หนวยงานภาคี สํานักงานคุมประพฤติจะตองจัดทําหนังสือสงผูทํางานไป
ทํางานบริการสังคม พรอมเอกสารขอกําหนดนัดการทํางานบริการสังคม ซึ่งใหหนวยงานภาคีและผูทํางาน
บริการสังคมรวมกันกําหนดวัน และเวลาทํางาน จนครบตามคําสั่งศาล (หากมีแผนที่สํานักงานนัดไวแลว ให
หักออก)
• การรับ/สง ประเด็นใหสํานักงานอื่นดําเนินการแทน
กรณีรับ/สง ประเด็นใหสํานักงานอื่นดําเนินการแทน
1. การรับประเด็น
- ขั้นตอนการดําเนินการเชนเดียวกับคดีของสํานักงาน กรณีที่ปฏิบัติตามคําสั่งดวยดี
เมื่อทํางานครบใหสงประเด็นกลับสํานักงานเจาของคดี กรณีไมปฏิบัติตามคําสั่ง ไมมาทํางานบริการสังคม
หรือไมมาพบพนักงานคุมประพฤติ หรือผูที่พนัก งานคุ มประพฤติ มอบหมาย ใหพนักงานคุมประพฤติมี
หนังสือเตือนใหมาพบ หรือมาทํางานตามกําหนดนัด หากผูกระทําผิดยังไมมาพบหรือยังไมมาทํางาน ใหสง
ประเด็นกลับสํานักงานเจาของคดี
2. การสงประเด็น
- กรณีผูทํางานบริการสังคมมีความประสงคขออนุญาตไปทํางานที่สํานักงานอื่น
พนักงานคุมประพฤติจะตองจัดทําคํารอง โดยระบุเหตุผลความจําเปน เชน ตองไปประกอบอาชีพหรือศึกษา
โดยพักอาศัยอยูที่พื้นที่ของสํานักงานคุมประพฤติที่จะสงประเด็น
- พนักงานคุมประพฤติ พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุผลความจําเปนที่ผูทํางาน
ชี้แจงหรือไม ทั้งพิจารณาวาสํานักงานที่ผูทํางานขออนุญาตไปนั้นมีเขตอํานาจความรับผิดชอบครอบคลุม ถึง
ภู มิลํ า เนาหรื อ สถานที่ ข องผู ทํ า งานหรื อ ไม จากนั้ น พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ทํา บั น ทึก พร อ มความเห็ น เสนอ
ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูอนุญาต

- 50 - ผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาดังนี้
(1) กรณี ไ ม อ นุ ญ าตให ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห ว างแผนและแก ไ ขฟ น ฟู ต าม
กระบวนการของสํานักงานตอไป
(2) กรณีอนุญาตใหพนักงานคุมประพฤติดําเนินการ ดังนี้
- รางหนังสือขอสงประเด็นตามแบบฟอรมเสนอผูมีอํานาจลงนาม
- จัดเตรียมสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือขอกําหนดนัดการ
ทํางานบริการสังคม สรุปขอมูลของผูทํางาน รูปภาพผูทํางาน แผนที่บานหรือสถานที่ทํางาน และคํารองขอ
อนุญาตไปรายงานตัว แนบไปพรอมกับหนังสือสงประเด็น
- เมื่อดําเนินการสงประเด็นแลว ใหพนักงานคุมประพฤติจัดเก็บ
เอกสารดังกลาวไวในสํานวน
• ผูกระทําผิดไมประสงคจะทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตอไป
- กรณีคดีของสํานักงานใหดําเนินการยื่นคํารองโดยใชแบบคํารองของศาลผานพนักงานคุม
ประพฤติ หรือยื่นคํารองตอศาล กรณีนี้พนักงานคุมประพฤติตองแจงใหผูกระทําผิดแจงใหพนักงานคุม
ประพฤติทราบดวย
- กรณีรับประเด็นจากสํานักงานอื่น พนักงานคุมประพฤติแจงใหผูกระทําผิดเขียนคํารองระบุ
เหตุผล เพื่อเปนหลักฐานในการสงประเด็นกลับ โดยใหผูกระทําผิดไปยื่นคํารองขอชําระเงินคาปรับสวนที่
เหลือที่ศาลชั้นตนพิจารณาพิพากษาคดีและใหสงประเด็นกลับ
• การติดตามผล
1. กรณีผูกระทําผิดไมมาพบพนักงานคุมประพฤติตามคําสั่งศาล หรือไมมาทํางานบริการ
สังคมตามกําหนดนัด ใหพนักงานคุมประพฤติมีหนังสือเตือน แจงใหผูทํางานมาพบหรือมาทํางานตามกําหนด
นัด หากผูกระทําผิดยังไมมาพบหรือยังไมมาทํางานใหรายงานใหศาลทราบ
2. กรณีสงผูกระทําผิดไปทํางานที่หนวยงานภาคีระยะหนึ่ง แลวไมไดรับแจงแผนและผลการ
ปฏิบัติงานใหพนักงานคุมประพฤติติด ตอขอทราบผล โดยอาจให อ.ส.ค. เครือขายชุมชน ที่ อยูในพื้น ที่
ดําเนินการก็ได
• การรายงานผล
การรายงานผลกรณีดังตอไปนี้ ใหพนักงานคุมประพฤติรีบรายงานใหศาลทราบ
1. กรณีผูกระทําผิดยื่นคํารองไมประสงคทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตอพนักงานคุม
ประพฤติ
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2. กรณีผูกระทําผิดมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไป เชน ปวยจนไมสามารถมาทํางานได หรือถึง
แกกรรม หรือเดินทางไปทํางานตางประเทศ เปนตน
3. กรณีผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมครบตามคําสั่งศาล
สําหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน ใหสํานักงานคุมประพฤติรายงานผลการ
ปฏิบัติงานผานสํานักงานคุมประพฤติภาค ไปยังกองแผนงานและสารสนเทศ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการทํางานบริการสังคม
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• กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของในการทํางานบริการสังคม
• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 38
• พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 (ม.30)
มาตรา 7 (มาตรา 30/1 , มาตรา 30/2 , มาตรา 30/3 ) มาตรา 8 (มาตรา 56)
• ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยการกําหนดจํานวนชัว่ โมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่ง
วันและแนวปฏิบัติในการใหทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนคาปรับและการ
เปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546
• พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 (มาตรา 23 (4))
• มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
มาตรา ๓๘ การเกณฑแรงงานจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอํานาจตามบท
บัญญัติแหงกฎหมายซึ่งใหกระทําไดในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะสงครามหรือการรบ หรือใน
ระหวางเวลาที่มีประกาศสถานการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก
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พระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เวน
แตมาตรา ๓ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๒๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๔ ผูใ ดตองโทษกักขัง ใหกักตัวไวในสถานที่กักขังซึ่งกําหนดไวอันมิใชเรือนจํา สถานี
ตํารวจ หรือสถานที่ควบคุมผูตองหาของพนักงานสอบสวน”
มาตรา ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสามของมาตรา ๒๔ แหงประมวลกฎหมายอาญา
“ ถาความปรากฏแกศาลวา การกักขังผูตองโทษกักขังไวในสถานที่กักขังตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูนั้น หรือทําใหผูซึ่งตองพึ่งพาผูตองโทษกักขังในการดํารงชีพไดรับความ
เดือดรอนเกินสมควร หรือมีพฤติการณพิเศษประการอื่นที่แสดงใหเห็นวาไมสมควรกักขังผูตองโทษกักขังใน
สถานที่ดังกลาว ศาลจะมีคําสั่งใหกักขังผูตองโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของผูนั้นเอง โดยได รับ
ความยิน ยอมจากเจ า ของหรื อ ผูค รอบครองสถานที่ก็ไ ด กรณีเ ชน วา นี้ ให ศ าลมีอํา นาจกํา หนดเงื่อนไข
อยางหนึ่งอยางใดใหผูตองกักขังปฏิบัติ และหากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ดังกลาวยินยอม
ศาลอาจมีคําสั่งแตงตั้งผูนั้นเปนผูควบคุม ดูแล และใหถือวาผูที่ไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายนี้ ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ ถาในระหวางที่ผูตองโทษกักขังตามมาตรา ๒๓ ไดรับโทษกักขังอยูความปรากฏแกศาล
เอง หรือปรากฏแกศาลตามคําแถลงของพนักงานอัยการหรือผูควบคุมดูแลสถานที่กักขังวา

- 56 (๑) ผูตองโทษกักขังฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ หรือวินยั ของสถานที่กักขัง
(๒) ผูตองโทษกักขังไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกําหนดหรือ
(๓) ผูตองโทษกักขังตองคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก
ศาลอาจเปลี่ยนโทษกักขังเปนโทษจําคุกมีกําหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควร แตตองไมเกิน
กําหนดเวลาของโทษกักขังที่ผูตองโทษกักขังจะตองรับตอไป”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ มาตรา ๓๐ ในการกักขังแทนคาปรับ ใหถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน และไมวาในกรณีความผิด
กระทงเดียวหรือหลายกระทง หามกักขังเกินกําหนดหนึ่งป เวนแตในกรณีที่ศาลพิพากษาใหปรับตั้ง แตแ ปด
หมื่นบาทขึ้นไป ศาลจะสั่งใหกักขังแทนคาปรับเปนระยะเวลาเกินกวา หนึ่งปแตไมเกินสองปก็ได
ในการคํานวณระยะเวลานัน้ ใหนับวันเริ่มกักขังแทนคาปรับรวมเขาดวย และใหนับเปนหนึ่งวันเต็ม
โดยไมตองคํานึงถึงจํานวนชัว่ โมง
ในกรณีที่ผูตองโทษปรับถูกคุมขังกอนศาลพิพากษา ใหหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจํานวนเงิน
คาปรับ โดยถืออัตราสองรอยบาทตอหนึ่งวัน เวนแตผูนั้นตองคําพิพากษาใหลงโทษทั้งจําคุกและปรับ ในกรณี
เชนวานี้ ถาจะตองหักจํานวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจําคุกตามมาตรา ๒๒ ก็ใหหักออกเสียกอน เหลือ
เทาใดจึงใหหักออกจากเงินคาปรับ
เมื่อผูตองโทษถูกกักขังแทนคาปรับครบกําหนดแลว ใหปลอยตัวในวันถัดจากวันทีค่ รบกําหนด ถา
นําเงินคาปรับมาชําระครบแลวใหปลอยตัวไปทันที”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๐/๒ และมาตรา ๓๐/๓ แหงประมวล
กฎหมายอาญา
“มาตรา ๓๐/๑ ในกรณีที่ศาลพิพากษาปรับไมเกินแปดหมื่นบาท ผูตอ งโทษซึ่งมิใชนิติบุคคลและไมมี
เงินชําระคาปรับอาจยื่นคํารองตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดีเพื่อขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณ
ประโยชนแทนคาปรับ
การพิจารณาคํารองตามวรรคแรก เมื่อศาลไดพิจารณาถึงฐานะการเงิน ประวัติและสภาพความผิดของ
ผูตองโทษปรับแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะมีคําสั่งใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
แทนคาปรับก็ได ทั้งนี้ ภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรซึ่ง
มีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแล

- 57 กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับให
ศาลกําหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ผูดูแลการทํางาน วันเริ่มทํางาน ระยะเวลาทํางาน และจํานวนชั่วโมง
ที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงเพศ อายุ ประวัติ การนับถือศาสนา ความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิ ต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอมหรือสภาพความผิดของผูตองโทษปรับ
ประกอบดวย และศาลจะกําหนดเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดใหผูตองโทษปรั บปฏิบัติเ พื่อแกไขฟนฟูหรือ
ปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็ได
ถาภายหลังความปรากฏแกศาลวาพฤติการณเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณ
ประโยชน ของผูตองโทษปรับไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลอาจแกไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่กําหนดไวนั้นก็ไดตามที่
เห็นสมควร
ในการกําหนดระยะเวลาทํางานแทนคาปรับตามวรรคสาม ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๓๐ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม และในกรณีที่ศาลมิไดกําหนดใหผูตองโทษปรับทํางานติดตอกันไป การทํางานดังกลาวตองอยู
ภายในกําหนดระยะเวลาสองปนับแตวันเริ่มทํางานตามที่ศาลกําหนด
เพื่อประโยชนในการกําหนดจํานวนชั่วโมงทํางานตามวรรคสาม ใหประธานศาลฎีกามีอํานาจออก
ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน สําหรับงานบริการ
สังคมหรืองานสาธารณประโยชนแตละประเภทไดตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๓๐/๒ ถาภายหลังศาลมีคําสั่งอนุญาตตามมาตรา ๓๐/๑ แลว ความปรากฏแกศาลเองหรือความ
ปรากฏตามคําแถลงของโจทกหรือเจาพนักงานวาผูตองโทษปรับมีเงินพอชําระคาปรับไดในเวลาที่ยื่นคํารอง
ตามมาตรา ๓๐/๑ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกําหนดศาลจะเพิกถอนคําสั่งอนุญาต
ดังกลาวและปรับ หรือกักขังแทนคาปรับ โดยใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออกจากจํานวนเงินคาปรับก็ได
ในระหวางการทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับหากผูตองโทษปรับไม
ประสงคจะทํางานดังกลาวตอไป อาจขอเปลี่ยนเปนรับโทษปรับ หรือกักขังแทนคาปรับก็ได ในกรณีนี้ใหศาล
มีคําสั่งอนุญาตตามคํารอง โดยใหหักจํานวนวันที่ทํางานมาแลวออกจากจํานวนเงินคาปรับ
มาตรา ๓๐/๓ คําสั่งศาลตามมาตรา ๓๐/๑ และมาตรา ๓๐/๒ ใหเปนที่สุด”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคแรกของมาตรา ๕๖ แหงประมวลกฎหมายอาญา และใหใชความ
ตอไป นี้แทน
“มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามป ถาไม
ปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว
หรือกําหนดโทษแต
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เกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้นดวยหรือไมก็ได”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในการลงโทษผูกระทําความผิด
ทางอาญามีหลักการสําคัญประการหนึ่งคือ เพื่อแกไขใหผูนั้นสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดี ดังนั้น โทษที่
ผูกระทําความผิดควรจะไดรับจึงตองมีความเหมาะสมกับสภาพความผิด อยางไรก็ตาม ปรากฏวาในปจจุบันมีผู
ใดัรับโทษปรับตองถูกกักขังแทนคาปรับเปนจํานวนมากขึ้น ซึ่งผูรับโทษนั้น ๆ ตองสูญเสียอิสรภาพโดยไม
สมควรทํ า ให บุ ค คลในครอบครั ว ต อ งเดื อ ดร อ นและรั ฐ ต อ งรั บ ภาระในการดู แ ลเพิ่ ม มากขึ้ น สมควร
ปรับเปลี่ยนมาตรการลงโทษเสียใหม โดยกําหนดมาตรการใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับไดอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่อาจตองถูกกักขังอยูนั้น บุคคลดังกลาวสมควร
ไดรับความคุมครองมิใหตองถูกเปลี่ยนโทษจากกักขังเปนจําคุกอันเปนโทษที่หนักยิ่งกวา รวมทั้งมิใหตองถูก
คุมขังรวมกับผูตองหาในคดีอาญา ที่มีอัตราโทษสูง ประกอบกับสมควรปรับปรุบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราเงิน
ในการกักขังแทนคาปรับใหสอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน นอกจากนี้ สมควรเปด
โอกาสให ศ าลใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการรอการกํ า หนดโทษหรื อ รอการลงโทษได ม ากขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
**********************************
มาตรา ๕๖ ผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษจําคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจําคุกไมเกินสามป ถาไม
ปรากฏวาผูนั้นไดรับโทษจําคุกมากอน หรือปรากฏวาไดรับโทษจําคุกมากอน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลไดคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือสภาพความผิด หรือ
เหตุอื่นอันควรปรานีแลว เห็นเปนการสมควร ศาลจะพิพากษาวาผูนั้น มีความผิดแตรอการกําหนดโทษไว
หรือกําหนดโทษแตรอการลงโทษไวแลวปลอยตัวไป เพื่อใหโอกาสผูนั้นกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะ
ไดกําหนด แตตองไมเกินหาปนับแตวันที่ศาลพิพากษา โดยจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูนั้น
ดวยหรือไมก็ได”
เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดนั้น ศาลอาจกําหนดขอเดียวหรือหลายขอ
ดังตอไปนี้

- 59 (1) ใหไปรายงานตัวตอเจาพนักงานที่ศาลระบุไวเปนครั้งคราวเพื่อเจาพนักงานจะไดสอบถาม
แนะนํา ชวยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให
กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนตามที่เจาพนักงานและผูกระทําความผิดเห็นสมควร
(2) ใหฝกหัดหรือทํางานอาชีพอันเปนกิจจะลักษณะ
(3) ใหละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทําความผิด ใน
ทํานองเดียวกันอีก
(4) ใหไปรับการบําบัดรักษาการติดยาเสพติดใหโทษ ความบกพรองทางรางกายหรือจิตใจ
หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่กําหนด
(5) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรกําหนดเพื่อแกไขฟนฟู หรือปองกันมิใหผูกระทํา
ความผิดกระทําหรือมีโอกาสกระทําความผิดขึ้นอีก
เงื่อนไขตามที่ศาลไดกําหนดตามความในวรรคกอนนั้น ถาภายหลังความปรากฏแกศาลตามคําของ
ผู ก ระทําความผิ ด ผูแทนโดยชอบธรรมของผูนั้น ผูอนุบาลของผูนั้น พนั ก งานอั ย การหรื อเจาพนัก งานว า
พฤติการณที่เกี่ยวแกการควบคุมความประพฤติของผูกระทําความผิดไดเปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควร
ศาลอาจแกไขเพิ่มเติม หรือเพิกถอนขอหนึ่งขอใดเสียก็ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขขอใด ตามที่กลาวในวรรค
กอนที่ศาลยังมิไดกําหนดไวเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได
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ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
วาดวยการกําหนดจํานวนชัว่ โมงที่ถือเปนการทํางานหนึง่ วัน และแนวปฏิบตั ิในการใหทํางาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทนคาปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง
พ.ศ. 2546
โดยที่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 24 วรรคสาม และมาตรา 30/1 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2545 กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหผู
ตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับในกรณีที่ผูนั้นไมมีเงินชําระ
คาปรับ และใหประธานศาลฎีกากําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางานของผูตองโทษปรับที่ถือเปนการทํางานหนึ่ง
วันโดยมี วัตถุประสงคเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกผูตองโทษปรับ เพื่ อใหเข ามามีบทบาท ชวยเหลือสราง
คุณประโยชนแกสังคม และกําหนดใหศาลมีอํานาจเปลี่ยนแปลงสถานที่กักขังผูตองโทษกักขังหรือ ผูถูกกักขัง
แทนคาปรับ หากมีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ อันเปนมาตรการในการคุมครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัย
ใหแกผูตองโทษ กักขังหรือ ผูถูกกักขังแทนคาปรับ
เพื่อกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน และเพื่อใหการทํางานบริการสังคม
หรือทํางานสาธารณประโยชนแทนคาปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขังตามคําสั่งศาลเปนไปโดยเรียบรอย อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 30/1 วรรคหก แหงประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 5 แหงพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม ประธานศาลฎีกาออกระเบียบไวดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม วาดวยการกําหนดจํานวน
ชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการใหทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชนแทน
คาปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. 2546 ”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป
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จํานวนชั่วโมงที่ถือเปนการทํางานหนึ่งวัน
ข อ 3.
เพื่ อประโยชน ในการกํ าหนดจํ านวนชั่ วโมงทํ างานบริ การสั งคมหรื อทํ างาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับตามมาตรา 30/1 วรรคหก แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหถือวา
3.1 การทํางานชวยเหลือดูแลอํานวยความสะดวกหรือใหความบันเทิงแกคนพิการ
คนชรา เด็กกําพราหรือผูปวยในสถานสงเคราะหหรือสถานพยาบาล งานวิชาการหรืองานบริการดานการศึกษา
เชน การสอนหนังสือ การคนควาวิจัย หรือการแปลเอกสาร เปนตน จํานวน 2 ชั่วโมง เปนการทํางานหนึ่งวัน
3.2 การทํางานวิชาชีพ งานชางฝมือหรืองานที่ตองใชความรูความเชี่ยวชาญ เชน งานชาง
ฝมือ เครื่องยนต กอสราง คอมพิวเตอรหรือวิชาชีพอยางอื่น เปนตน จํานวน 3 ชั่วโมง เปนการทํางานหนึ่งวัน
3.3 การทํางานบริการสังคมหรือบําเพ็ญสาธารณประโยชนอื่นที่ไมตอ งใชความรู
ความเชีย่ วชาญหรืองานอืน่ นอกจากที่กาํ หนดไว เชน งานทําความสะอาดหรือพัฒนาสถานที่สาธารณะ งานปลูกปา
หรือดูแลสวนปาหรือสวนสาธารณะ งานจราจร เปนตน จํานวน 4 ชั่วโมง เปนการทํางานหนึ่งวัน
ในกรณีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจกําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางานตามวรรคหนึง่ ใหลดนอยลงได
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตามขอ 7 และใหระบุเหตุผลไวโดยชัดแจงดวย
หมวด 3
แนวปฏิบตั ิในการมีคําสั่งใหทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน
ขอ 4. ผูตองโทษปรับซึ่งไมมีเงินชําระคาปรับอาจรองขอทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับตอศาลชั้นตนที่พิพากษาคดี โดยระบุรายละเอียดและประวัติของผูรองตามแบบ
พิมพที่กําหนดไวทายระเบียบนี้
ขอ 5. ในคดีที่ศาลมีคําพิพากษาปรับไมเกินแปดหมื่นบาท ศาลอาจสอบถามผูตองโทษปรับวา
มีเงินชําระคาปรับหรือไม และแจงใหทราบถึงสิทธิที่จะขอทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
แทนคาปรับก็ได
ใหศาลจัดใหมีการชวยเหลือหรืออํานวยความสะดวกในการจัดทําและยื่นคํารองตามขอ 4 ดวย
ข อ 6.ในการพิ จ ารณาว า สมควรให ผู ต อ งโทษปรั บ ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ ทํ า งาน
สาธารณประโยชนแทนคาปรับหรือไม ศาลควรคํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดจากมาตรการบริการสังคมและ
สาธารณประโยชนใหมาก และพึงใหความสําคัญแกขอมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงิน ประวัติและสภาพความผิด
ของผูตองโทษปรับ และเพื่อการนี้ ศาลอาจสอบถามหรือไตสวนขอเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลประกอบ
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ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
ฐานะการเงินของผูตองโทษปรับ ใหพิจารณาจากรายได ทรัพยสิน ความเปนอยูภาระหนี้สิน
ตางๆ เพื่อใหไดขอเท็จจริงปรากฏวาผูนั้นมีเงินพอที่จะชําระคาปรับไดในเวลาที่ยื่นคํารองหรือไม
ประวัติของผูตองโทษปรับใหพิจารณาถึงประวัติการกระทําความผิด การศึกษา อาชีพ ความรู
ความเชี่ยวชาญ ครอบครัว และสภาพแวดลอม รวมทั้งขอมูลสวนบุคคลประการอื่น
สภาพความผิด ใหพิจารณาถึงความหนักเบาแหงขอหา ความรุนแรงของการกระทําความผิด
สภาวะทางจิตใจ การกระทําความผิดโดยเจตนาหรือประมาท ความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิด
สภาพความผิดที่ไมควรอนุญาตใหทํางานแทนคาปรับ ไดแก ความผิดที่ไดกระทําไปดวยเจตนารายหรือทุจริต
ฉอฉล อันมีผลกระทบตอสาธารณชนสวนรวม หรือความผิดที่กฎหมายมุงประสงคจะลงโทษในทางทรัพยสิน
ตอผูกระทําผิดเพื่ อมิใหผูนั้นไดรับประโยชนจากการกระทําความผิด เช น ความผิดฐานฉอโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการคายาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ความผิดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยการประกอบกิจการสถาบันการเงินหรือความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากร เปนตน
ขอ 7. กําหนดระยะเวลา สถานที่ และประเภทของการทํางานบริการสังคมหรือการทํางาน
สาธารณประโยชน นอกจากปจจัยตางๆ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 30/1 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมายอาญา
แล ว ศาลควรพิจารณาดวยว าการทํ างานนั้น ตองไมกอความเสียหายแกสังคม หรือบุ คคลอื่ น และตองไม
กอใหเกิดภาระเกินสมควรแกผูตองโทษปรับ ทั้งนี้ ใหพิจารณาจากวิถีชีวิต การดํารงชีพ การศึกษาเลาเรียน
ความรับผิดชอบตอครอบครัว ระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน ความเปนผูปวยเจ็บหรือ
เปนโรคติดตออยางรายแรง การติดยาเสพติดหรือสุราเรื้อรัง ประวัติในการกระทําผิดทางเพศ พฤติกรรม ในทาง
กาวราวรุนแรง ปญหาทางอารมณหรือความบกพรองทางจิตของผูตองโทษปรับดวย
ขอ 8. ระยะเวลาการทํางานของผูตองโทษปรับในแตละวัน ไมควรกําหนดใหเกินวันละ 6 ชัว่ โมง
โดยพิจารณาจากลักษณะหรือประเภท และความเหมาะสมของงาน ความจําเปนของผูตองโทษปรับรวมถึง
ปจจัยแวดลอมอื่นประกอบดวย
เมื่อผูตองโทษปรับทํางานครบจํานวนชั่วโมงที่กําหนดไวตามขอ 3 ก็ใหถือวาไดทํางานหนึ่ง
วัน และใหนับเชนนั้นไปจนครบจํานวนชั่วโมงที่ไดทํางานทั้งหมดรวมกัน
ขอ 9. ศาลจะกําหนดใหผูตองโทษปรับทํางานติดตอกันทุกวันหรือไมก็ได แตควรกําหนดให
ทํางานอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน และไมเกิน 5 วันในแตละสัปดาห เวนแตมีพฤติการณพิเศษตามคํารองขอ
ของผูตองโทษปรับ ศาลอาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งเปนอยางอื่นก็ได
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มั่นคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน องคกรสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ
องคการ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะหรือสาธารณประโยชน เชน องคกรที่ทํางาน
เกี่ยวกับเด็ก หนวยงานบริการขาวสาร บริการสุขาภิบาล หนวยงานควบคุมปองกันอัคคีภัย ควบคุม มลภาวะ
บรรเทา สาธารณภัย ดูแลรักษาหรือทําความสะอาด ดูแลรักษาสวนสาธารณะ จราจร หนวยงานจัดทํา
โครงการ ฝกอบรมหรือฝกหัดงานแกเยาวชน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลที่ดูแลรักษา คน
พิการ เด็ก คนชรา เปนตน เพื่อใหรับเปนผูดูแลการทํางาน รวมทั้งให จัดระบบการติดตอประสานงาน
ระหวางศาลกับหนวยงานดังกลาว และกําหนดประเภทและลักษณะการทํางาน เพื่อใหศาลนํามาตรการ การ
ทํางานบริการสังคมและสาธารณประโยชนแทนคาปรับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ขอ 11. เมื่อไดสั่งใหผูตองโทษปรับทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ศาลอาจกําหนดเงื่อนไขใหผูตองโทษปรับปฏิบัติเพื่อแกไขฟนฟูหรือปองกันมิใหผูนั้นกระทําความผิดขึ้นอีกก็
ได เชน
11.1 การเขารวมโครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัย หรือโครงการอื่นตามที่
ศาลเห็นสมควร
11.2 การละเวนการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสูการกระทํา
ความผิดในทํานองเดียวกันอีก
11.3 การหามเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด
ขอ 12. เมื่อศาลมีคําสั่งอนุญาตใหทํางานแทนคาปรับ ใหศาลแจงคําสั่งไปยังผูที่ยินยอมรับ
ดูแล และใหแจงดวยวาเมื่อการทํางานเสร็จสิ้นลงหรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปใหผูดูแลรายงานเกี่ยวกับการ
ทํางานใหศาลทราบดวย
หมวด 4
แนวปฏิบตั ิในการสั่งเปลี่ยนสถานที่กักขัง
ขอ 13. ในการใชดุลพินิจเปลี่ยนสถานที่กักขังตามมาตรา 24 วรรคสาม แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ศาลอาจขอความร ว มมื อ จากกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย กรมราชทั ณ ฑ
กรมคุมประพฤติ หรือหนวยงานอื่นตามที่กําหนดไวในขอ 10 ในการสืบเสาะหาขอมูลเพื่อประกอบการใช
ดุลพินิจ รวมทั้งความรวมมือในการจัดหาสถานที่กักขังที่เหมาะสมและผูที่ยินยอมรับควบคุมดูแลก็ได
ขอ 14. เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนไปดวยความเรียบรอย ศาลอาจกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติของแตละศาลไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ เชน ระบบการประสานงานกับหนวยงานตามขอ 10
เปนตน
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ความเรียบรอย ใหเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูกําหนดวิธีการนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) อรรถนิติ ดิษฐอํานาจ
(นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ)
ประธานศาลฎีกา

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
หมวด 3 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
มาตรา ๒๓ ในการจัดทําแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามมาตรา ๒๒ ใหกําหนดสถานที่
และวิธีการสําหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหเหมาะสมกับสภาพของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติ ด โดยคํ านึ งถึ งอายุ เพศ ประวั ติ พฤติ กรรมในการกระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ด ตลอดจน
สภาพแวดลอมทั้งปวงของผูนั้นประกอบดวย
การกํ าหนดสถานที่ สํ าหรั บฟ นฟู สมรรถภาพผู ติ ดยาเสพติดตามวรรคหนึ่ง อาจกํ าหนดเป นศูนย ฟ นฟู
สมรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด หรื อ สถานที่ ฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด ยาเสพติ ด ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดจาก
สถานพยาบาล สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถานที่ของราชการ หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรก็ได
การกําหนดวิธีการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหกําหนดโดยคํานึงถึงวิธีการดังตอไปนี้
(๔) ในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดฝกอาชีพ ทํางานบริการสังคม หรือใหดําเนินการอื่นใดตามความเหมาะสม เพื่อใหมีความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตโดยหางไกลจากยาเสพติด

มาตรฐานแหงชาติ
วาดวยการปฏิบัตงิ านของกรมคุมประพฤติ
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มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ
ง. การทํางานบริการสังคม
14. การทํางานบริการสังคมโดยเปนเงือ่ นไขในการคุมความประพฤติ
14.1 กรณีที่ศาลกําหนดเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติ จะตองกําหนดประเภท
งานและระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสมกับผูถูกคุมความประพฤติ และระยะเวลาการคุมความประพฤติ
โดยไมขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
14.2 เปาหมายของการทํางานบริการสังคม เพื่อเปนมาตรการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติ และ
การชดเชยความผิดแกผูเสียหายและสังคม ในลักษณะผสมผสานกันภายใตเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
14.3 การจัดใหผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมตองไดรับความยินยอมจากผูถูกคุมความ
ประพฤติ โดยควรมีการกําหนดลักษณะงานใหชัดเจนดวย
14.4 หนวยงานที่ใหผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคม ตองไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร
หรือเพื่อแสวงหาประโยชนทางการเมือง นอกจากนี้งานที่จัดใหทําตองมีลักษณะงานที่ผูถูกคุมความประพฤติ
สามารถปฏิบัติไดและไมทําใหผูที่รับจางทํางานนั้นตองสูญเสียงานหรือรายได
14.5 พนักงานคุมประพฤติตองมีการปฐมนิเทศใหผูถูกคุมความประพฤติเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของ
การทํางานบริการสังคม ลักษณะการทํางานและเงื่อนไขที่ศาลกําหนด
14.6 พนักงานคุมประพฤติควรกําหนดแผนใหผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมตั้งแตรับทราบ
เงื่อนไข และจัดใหทําใหเสร็จสิ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาการคุมความประพฤติ
14.7 พนักงานคุมประพฤติตองติดตามผลการทํางานบริการสังคมของผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อเปน
ขอมูลในการรายงานใหศาลทราบ ตามหลักการขอ 10.12 (เมื่อผลการคุมความประพฤติเปนประการใด
พนักงานคุมประพฤติตองเสนอรายงานใหศาลทราบโดยเร็ว)
15 การทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
15.1 เปาหมายของการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ คือการดําเนินการใหผูกระทําผิดที่ไมมีเงิน
เสีย คาปรับไดยื่ นคํารองใหศาลมีคํ าสั่งให ทํางานบริก ารสั งคมแทนคาปรับ โดยใหคํานึงถึงระยะเวลาและ
ประเภทของงานตามคําสั่งโดยเครงครัด
15.2 พนักงานคุมประพฤติตองจัดใหมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคม
แทนคาปรับแกผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ หนวยงานภาคี และชุมชน
15.3 ในการสรรหาและคัดเลือกหนวยงานภาคีทํางานบริการสังคมแทนคาปรับควรเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ในขอ 14.4

- 67 15.4 ในการติดตามและประเมินผลการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
และตอเนื่อง หากหนวยงานภาคีไมไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบ พนักงานคุมประพฤติตองติดตอขอ
ทราบผลโดยดวน
15.5 พนักงานคุมประพฤติจะตองรายงานผลการดําเนินการใหศาลทราบในกรณีที่ผูทํางานบริการ
สั ง คมยื่ น คํ า ร อ งไม ป ระสงค ทํ า งานบริ ก ารสั ง คมแทนค า ปรั บ ต อ พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ห รื อ มี พ ฤติ ก ารณ
เปลี่ยนแปลงไปหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกําหนด หรือเมื่อผูนั้นทํางานครบตามที่ศาลกําหนด
แลว
----------------------------

หนังสือเวียนและตารางการจัดกิจกรรม
การทํางานบริการสังคม
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เลขทะเบียนที…
่ …../………….

(ตัวอยาง)
แบบสอบถามกิจกรรมการทํางานบริการสังคม
ขาพเจานาย / นาง / น.ส./ด.ช./ด.ญ.…………………………………………………………………………….
มีความสนใจและพรอมทํางานบริการสังคมในกิจกรรม ดังนี้ (กาเครื่องหมาย / บน และเลือกไดมากกวาหนึง่
กิจกรรม)
1. ประเภทงานพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน สาธารณกุศล หรือสถานที่ราชการ

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

ทําความสะอาด

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

ชวยเหลือดูแลผูบาดเจ็บในสถานพยาบาล

อนุรักษดแู ลโบราณสถาน
ดูแลตัดแตงตนไม ตัดหญา ดายหญา จัดสวน
ปลูกตนไม ปลูกปา ดูแลสวนปา สวนสาธารณะ

ทาสีขอบทาง ทําความสะอาดเครื่องหมายจราจร
2. ประเภทงานดูแล ชวยเหลือผูอื่น
ชวยเหลือทั่วไปกรณีเกิดเหตุภัยพิบัตติ างๆ ลักษณะแรงงานอาสา
ชวยเหลืองานอาสาเหลากาชาด
พาผูเสียหายไปทัศนศึกษาตามวัดหรือสถานที่ทองเที่ยว
งานใหความบันเทิงแกเด็ก ผูส ูงอายุ ผูพิการและผูปวยในสถานสงเคราะหหรือสถานพยาบาล

* การเปนอาสาบริการจราจร (พาคนขามถนน โบกรถ)
3. ประเภทงานทั่วไปของหนวยงาน

Ο งานทั่วไปของสถานที่ราชการหรือหนวยงานตางๆ เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สนามกีฬา
หนวยงานดานการทองเที่ยว มูลนิธิ และศาลเจา

Ο จัดเอกสารของหนวยงาน
Ο * งานจัดหมวดหมูหนังสือ จัดหนังสือเขาชั้นวางหนังสือ
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Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

งานพิมพเอกสาร
* งานสอนทักษะดานการกีฬา หรือเปนผูชวยผูฝกสอนกีฬา
* มัคคุเทศกอาสา
งานใหคําปรึกษาดานอนามัยและการแพทย
งานประจําศูนยสื่อสารของทางราชการ
งานซอมแซมอุปกรณเครื่องใช ประเภท……………………
งานชางไม ชางประปา
สอนหนังสือ
อานหนังสือลงเทป
อานอักษรเบล
แปลเอกสาร
งานธุรการเชนทําบัตรคนไข ซักประวัติ เตรียมความพรอมของคนไข
* งานดูแลสัตวตามสวนสัตวตางๆ
ซอมแซมความเสียหายแกทรัพยสินที่เกิดจากการกระทําผิด

เปนวิทยากรถายทอดความรู ประสบการณจากอาชีพ
5. ประเภทงานกิจกรรมรณรงค/บริจาคโลหิต

Ο รณรงคโครงการตางๆ เชน เมาไมขับ สวมหมวกนิรภัย งดเหลาเขาพรรษา วันเยาวชนแหงชาติ
วันตอตานยาเสพติดโลก

Ο บริจาคโลหิต
6. ประเภทงานอื่น ๆ ตามที่พนักงานคุมประพฤติและผูกระทําผิดเห็นสมควร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อ……………………………….…..ผูทํางานบริการสังคม

หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย * อาจตองไดรับการอบรมเบื้องตนกอน
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กิจกรรมเพื่อเสริมสรางจิตสํานึกสําหรับคดี พ.ร.บ.จราจร และกิจกรรมรณรงคปองกันอุบัติเหตุ
กิจกรรมการทํางานบริการสังคม
1. ทําความสะอาดปายเครื่องหมายจราจร
2. ทาสีขอบทางจราจร เครื่องหมายจราจร
3. การเปนอาสาจราจร เชนพาคนเดินขามถนน ,
โบกรถ (ตองผานการอบรม)
4. การดูแลผูปวย/ผูพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุ
จราจร
5. เปนอาสากูภยั ในเหตุการณอบุ ัติเหตุจราจร
รวมกับมูลนิธหิ รือองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
6. พาเหยื่อ (ผูพิการจากอุบัติเหตุ)ไปทัศนศึกษา
เยี่ยมเยียน ชวยเหลือ ดูแลเหยื่อ
7. การบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหลัก
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหเกิดความรับผิดชอบตอตนเอง
ผูอื่น และสังคม
- เพื่อชดเชยทดแทนความเสียหายที่กอขึน้
- เพื่อบําเพ็ญประโยชนใหแกชุมชนและสังคม
- เพื่อใหเกิดความภาคภูมใิ จและสรางภาพลักษณที่ดี
แกตนเองและใหสังคมยอมรับ

วัตถุประสงคของแตละกิจกรรม
- ทาสีขอบทางจราจร / เครื่องหมายจราจร/ การทําความ
สะอาดปายและเครื่องหมายจราจร เพือ่ ให ผูใชรถ
ใชถนนสามารถมองเห็นเครื่องหมายจราจรไดชัดเจน
ขึ้น ซึ่งจะชวยปองกันอุบัติเหตุไดทางหนึ่ง
- การเปนอาสาจราจร เพื่อบําเพ็ญประโยชนโดยชวย
อํานวยความปลอดภัยบนทองถนน เปนการปองกันและ
ทําใหอุบัติเหตุลดนอยลง
- การดูแลผูป วย, ผูพิการจากอุบัติเหตุจราจร/พาเหยื่อไป
ทัศนศึกษา / เยี่ยมดูแลเหยื่อที่บาน / เปนอาสากูภ ัย /
ในเหตุการณอุบัติเหตุจราจรรวมกับมูลนิธิตางๆ เพื่อให
เห็นภาพของการสูญเสีย ทําใหผูกระทําผิดเกิด ความ
สํานึกและมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้
- การบริจาคโลหิต เพื่อใหเกิดจิตสํานึกและแสดงถึงความ
รับผิดชอบตอผูที่ไดรับอุบัติเหตุหรือผูปวยโดยสามารถ
นําเลือดไปชวยชีวิตผูอื่นได
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รณรงคปองกันอุบัติเหตุ (ดืม่ ไมขับ) ตอเนื่องตลอด
ทั้งปและในชวงเทศกาลสําคัญไดแก
- วันขึ้นปใหม
- เพื่อการเริม่ ตนปใหมทดี่ อี ยางมีสติ
สโลแกน “ทุกชีวิต ปลอดภัย ปใหม เมาไมขับ”
(Drink Smart Drive Safe)
- วันสงกรานต
- เพื่อใหใชความระมัดระวังในการเดินทางกลับไปเยีย่ ม
สโลแกน “ดื่มไมขบั กลับบานปลอดภัย”
ครอบครัวอยางปลอดภัย
- เปนการสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนปฏิบัตติ นอยูใน
- วันเขาพรรษา
ศีลธรรมและมีสติสัมปชัญญะ
สโลแกน “งดเหลา เขาพรรษา”
โครงการประชารวมใจตานภัยอุบัติเหตุ
กิจกรรมรณรงค
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงภัยอันตรายของ
- การเดินรณรงคถือปายขอความรณรงค
อุบัติเหตุ เคารพกฎจราจร และหนาที่ ความรับผิดชอบ
- การจัดเสวนา นํากลุมเหยื่อจากอุบัติเหตุ
ของตนเองที่มีตอผูอื่น ขณะใชรถใชถนน
กลุมผูกระทําผิด เครือขายเมาไมขับมารวม
- เพือ่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมในการขับรถและ
เสวนา
การใชรถใชถนนที่ถูกตองและปลอดภัย
- การประชาสัมพันธทางวิทยุ
- จัดประกวดสโลแกนรณรงคลดอุบัติเหตุ
- จัดประกวดภาพวาด
กิจกรรมเพื่อปองปราม
- จัดทําภาพขอความประกอบภาพปาย
ขอความที่สื่อความหมายใหประชาชน
ผูใชรถใชถนนทั่วไปเห็นภาพผลกระทบจาก
อุบัติภัย
- ติดภาพและขอความเกี่ยวของกับกฎหมาย
และงานคุมประพฤติตอเนือ่ งตลอดทั้งป
(โดยเปลีย่ นภาพหรือขอความตามความเหมาะสม)
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กิจกรรมจัดตั้งกลุมแนวรวม
- เชิญชวนกลุมเปาหมาย เชน ผูกระทําผิด
เยาวชน ประชาชน เขาเปนสมาชิกอาสา
ทําความดี
- จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
บนทองถนนอยางตอเนื่อง
กิจกรรมการอบรม/ดูงาน
1. การอบรมความรู
หัวขอการอบรม ไดแก
การสรางจิตสํานึกเพื่อเสริมสรางความปลอดภัย
- การบรรยายโดยวิทยากรจาก กรมการขนสง
ทางบก , สํานักงานขนสงจังหวัด,สถานี
ตํารวจภูธรจังหวัด,มูลนิธิตาง ๆ แพทยหรือ
พยาบาล
- การพาเยีย่ มชม ตึกอุบตั ิเหตุ ตึกศัลยกรรม
กระดูก หองเก็บศพ เรือนจํา

วัตถุประสงค

- เพื่อใหผูกระทําผิดทราบถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และ
วิธีการปองกัน
- เพื่อใหผูกระทําผิดทราบถึงผลกระทบและความสูญเสีย
ของบุคคลและประเทศชาติ
- สรางความรับผิดชอบตอผูขับรถ
- ใหตระหนักถึงผลที่เกิดจากการขับรถโดยประมาท
ขาดสติ หรือคึกคะนอง ที่กอใหเกิดความสูญเสียตอผูอื่น
หรือตนเองตองไดรับโทษและมีจิตสํานึก

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
- การบรรยาย โดยวิทยากรจากกรมการขนสง - เพื่อใหทราบถึงกฎและกฎหมายจราจรที่ควรรู และโทษ
ในการฝาฝนกฎหมาย
ทางบก , สํานักงานขนสงจังหวัด
- ปองกันการกระทําผิดซ้ํา
- สาธิตการฝกปฏิบัติ
- นําความรูที่ไดรับไปถายทอดสูผูอื่นได
สุรากับอุบัติเหตุทางถนน
- บรรยาย วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล องคกรเอกชนและมูลนิธิ
- อภิปรายจากบุคลากรที่เกี่ยวของ
ตํารวจ เจาหนาที่สาธารณสุของคกรเอกชน
ผูที่ไดรับผลกระทบ

- เพื่อใหไดรับความรู ความเขาใจเกีย่ วกับโทษของการ
ดื่มเครื่องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล
- เพื่อใหทราบถึงผลกระทบตอการเกิด
อุบัติเหตุ ทางถนน ตลอดจนโทษทีไ่ ดรับทางกฎหมาย
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- พาเยีย่ มชม โรงพยาบาล หรือ ศูนยผูพิการ
มูลนิธิตางๆ
การเรียนรูจากประสบการณตรงโดยการสาธิต
- เรียนรูเรื่องผลที่เกิดตอรางกาย และ
- เพื่อใหผูกระทําผิดตระหนักถึงพิษภัยของสุราและ
ปฏิกิริยาของรางกาย เมื่อดืม่ สุราเกินกําหนด
เครื่องดื่มมึนเมา ที่สงผลตอ ประสิทธิภาพหรือ
โดยใชสมาชิกกลุมทดลองเดินตามทางที่ได
สมรรถภาพในการขับขีย่ วดยานพาหนะ
จัดทําไว
- เรียนรูผลกระทบที่เกิดกับเหยื่อ โดยตัวแทน
กลุมทดลองนั่งทาเดียวไมขยับบน
Wheel Chair ใหนานที่สุด
เทคนิคในการขับรถอยางปลอดภัย
- บรรยายใหความรู
- สาธิต/ฝกปฏิบัติ

- เพื่อใหไดทราบถึงการขับรถอยางปลอดภัย
- เพื่อใหไดทราบถึงวิธีการใชรถใชถนนอยางถูกวิธี
- เพื่อใหไดทราบถึงวิธีการขับรถในลักษณะและ
สภาวะการณตา งๆ
- เพื่อใหไดทราบถึงวิธีการดูแลรถ บํารุงรักษารถ

สารเสพติดกับอุบัติเหตุทางถนน
- บรรยายใหความรู
- ผูกระทําผิด/เหยื่อมาถายทอดประสบการณ
จริง

- เพื่อใหไดทราบถึงลักษณะของสารเสพติดและอาการ
ของผูเสพ รวมถึงโทษของการใชสารเสพติด
- เพื่อใหไดทราบถึงผลกระทบตอการเกิดอุบัติเหตุ
ตลอดจนโทษทางกฎหมาย

ความรูเกี่ยวกับการประกันภัย
- บรรยายใหความรู

- เพื่อใหไดรับความรูเกีย่ วกับการประกันภัยประเภท
ตาง ๆ
- เพื่อใหทราบและรักษาสิทธิที่พึงไดรับจากการทํา
ประกันภัย
- เพื่อใหทราบถึงผลกระทบจากการไมทําประกันภัย
(ภาคบังคับ)
เพื่อใหทราบถึงโทษจากการไมทําประกันภัย
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ารที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
อุบัติเหตุ
- เพื่อสรางจิตสํานึกใหตระหนักถึงภัยอันตรายของ
- ใหขอมูลแกกลุมเปาหมาย (ผูกระทําผิด
อุบัติเหตุ เคารพกฎจราจรและหนาที่ความรับผิดชอบ
เยาวชน ประชาชน) เกี่ยวกับสถิติที่เกิดตอ
ของตนเองที่มีตอผูอื่นขณะใชรถใชถนน
เหยื่อและครอบครัว (โดยวิทยากรเครือขาย
ลดอุบัติเหตุ) เสนอโดยภาพขาว หรือสถิติ - เพือ่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและคานิยมในการขับรถและ
การใชรถใชถนน ที่ถูกตองและปลอดภัย
ผลกระทบที่เกิดกับตนเองและครอบครัว
2. การอบรมธรรมะ ฝกสติ
- สงกลุมเปาหมายไปอบรมธรรมะ/ฝกสติตาม
หลักของแตละศาสนา

- เพื่อใชหลักธรรม เปนสิ่งยึดเหนีย่ วและขัดเกลาจิตใจ

- 96 ตารางการจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมแบบกลุม ในวันสําคัญประจําปงบประมาณ
วัน / เดือน
วัน / เทศกาลสําคัญ
ลักษณะกิจกรรมที่จัด

ตุลาคม

-

พฤศจิกายน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันพอ)

5 ธันวาคม
ปลายเดือนธันวาคม ตนเดือนมกราคม

เทศกาลปใหม

กุมภาพันธ

-

14 – 15 มีนาคม
5 – 15 เมษายน
วันวิสาขบูชา (พฤษภาคม)

ทํางานบริการสังคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ บริจาคโลหิต
นิทรรศการ
ทํางานบริการสังคม รณรงคเมาไมขับ กลับบานปลอดภัย
-

ครบรอบวันสถาปนากรม ทํางานบริการสังคมดานการพัฒนาสถานที่ บริจาคโลหิต
นิทรรศการ
เทศกาลสงกรานต

ทํางานบริการสังคม รณรงคเมาไมขับ กลับบานปลอดภัย

วันตนไมประจําปของชาติ ทํางานบริการสังคมดานการปลูกตนไม จัดนิทรรศการให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวันตนไมประจําปของชาติ

26 พฤษภาคม

ตอตานยาเสพติดโลก

31 พฤษภาคม

งดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายน

-

ปลายเดือนกรกฎาคม
- ตนเดือนสิงหาคม

เทศกาลเขาพรรษา

7 สิงหาคม

วันกฎหมายไทย (วันรพี)

ทํางานบริการสังคมตามความเหมาะสม นิทรรศการ

12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
(วันแม)

ทํางานบริการสังคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเทิดไทพระราชินี
บริจาคโลหิต นิทรรศการ

20 กันยายน

วันเยาวชนแหงชาติ

นําเยาวชน (อายุไมเกิน 25 ป) มาทํางานบริการสังคมหรือ
สนับสนุนใหเยาวชนพัฒนาตนเอง โดยรวมทํากิจกรรมเพื่อ
เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม

หมายเหตุ

ทํางานบริการสังคม เพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด
และบุหรี่ นิทรรศการ
การทํางานบริการสังคม เพื่อรณรงคงดเหลาเขาพรรษา
นิทรรศการ

1. กําหนดวันจัดกิจกรรมการทํางานบริการสังคมสามารถปรับไดโดยอยูในชวงใกลเคียงเทศกาล
หรือวันสําคัญในแตละเดือน
2. ในเดือนที่ไมมีวันสําคัญ ควรจัดใหทํางานบริการสังคมแบบกลุมยอย โดยไมตองมีพิธีการ
3. การปฏิบัติงานตามแผนพิจารณาจากกลุมเปาหมาย จํานวนผูกระทําผิดที่ศาลสั่งทํางานบริการสังคม
และงบประมาณของสํานักงานฯที่ไดรับการจัดสรร

แนวทางการสรางทีมงานคุณภาพ

- 98 -

แนวทางการสรางทีมงานคุณภาพ
การทํางานเปนทีมที่มีคุณภาพมีแนวทางการดําเนินการแบงออกเปน 3 แนวทาง คือ
1.) การสรางทีมงาน 2.) บริหารทีมงาน และ 3.) การธํารงรักษาทีมงาน รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ (สุวรีย ฉายากุล ฉางปูนทอง : 2550)
1.) การสรางทีมงาน มี 12 ขั้นตอนคือ
1. การคัดเลือกสมาชิกทีมที่มีศักยภาพ มีทักษะ และมีความเชื่อในเรื่องการทํางาน
เปนทีม เพราะ “คน” หรือสมาชิกทีมเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมของทีมงานดังนั้น
การคัดสรรสมาชิกที่มีทั้งความรู ความสามารถและมีทัศนคติที่ดีมีความเชื่อและเห็นประโยชนในเรื่องการ
ทํางานเปนทีม ยอมสงผลตอประสิทธิภาพของทีมงาน ดังนั้นการสรางจิตสํานึกแหงหมูคณะ ใหเกิดการ
ยอมรับและยึดมั่นเพื่อทํางานรวมกัน
2. การวางสมาชิกทีมใหทํางานในทีมในตําแหนงที่เหมาะสม สมาชิกทีมทุกคนตาง
มีคุณคามีศักยภาพ มีทักษะ และมีความสามารถที่แตกตางกัน ดังนั้นผูนําทีม จะตองมีวิสัยทัศนและมีความ
แหลมคมที่จะบริหารทรัพยากรที่ตนมีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอทีมโดยการจัดวางหรือมอบหมายภารกิจ
ที่เหมาะสมสอดคลองตามความถนัด และความตองการของสมาชิกทีมนําไปสูการทํางานที่เกิดพลังทวีคูณ
3. การกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางและความคาดหวังของทีม องคกรจะอยูรอดได ตอง
เปนองคกรที่มีทิศทางและมีเปาหมายซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมและความคาดหวังของสมาชิกทีม ที่มีความ
ชัดเจน ดังนั้นวิสัยทัศนจึงเปนเหมือนเข็มทิศของทีม ทําใหทราบจุดหมายปลายทางของทีม
4. การกําหนดเปาหมายของทีม การกําหนดเปาหมายใหชัดเจนจะชวยลดความสับสน
และ
สรางความผูกพันใหเกิดขึ้นระหวางสมาชิกในความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มองเปาหมายของทีมเปนสําคัญ
มากกวาประโยชนสวนตนดวยความเสียสละ
5. การกระจายความรับผิดชอบใหแกสมาชิกทีม การทํางานเปนทีมจะมีประสิทธิภาพ
มากเพี ย งใดขึ้ น อยู กั บการรวมพลั ง ของสมาชิ ก ในการประสานงานเป น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ดั งนั้ น การ
ประสานงานจะมีประสิทธิภาพตองขึ้นอยูกับการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ โดยสมาชิกทุกคนตองรู
หนาที่ทั้งของตนเองและของผูอื่นโดยมีเปาหมาย และดวยจิตสํานึกรับผิดชอบเดียวกัน
6. การมอบหมายอํานาจหนาที่ ทําใหสมาชิกทีมมีความเขาใจในหนาที่ รวมทั้งการ
ใหอํานาจในการสั่งการ การควบคุม และการบังคับบัญชา จึงทําใหสมาชิกมีความชัดเจนในการแบงงานกันทํา
และสงผลใหมีบรรยากาศที่ดี ลดความขัดแยงภายในทีมได
7. การสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม ซึ่งจะตองมีบรรยากาศที่เปดเผย ไววางใจ
และมีความจริงใจตอกัน การมีบรรยากาศที่เปดเผยทําใหความสัมพันธระหวางบุคคล มีความสามัคคีสงผลใหมี
การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

- 99 8. สรางกิจกรรมภายในทีมอยางตอเนื่อง เชน กิจกรรมการประชุม เสวนา และ
การระดม สมอง ซึ่งจะนําไปสูการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งทําใหเกิดการสรางสัมพันธใกลชิดมากขึ้น การ
จัดกิจกรรมดังกลาว ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการควรมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนระยะๆ
9. กําหนดขอปฏิบัติ กติกา และมาตรฐานการทํางานใหชัดเจนเปน บรรทัดฐาน
ของทีมเพื่อเปนกรอบ ทิศทางในการทํางานรวมกัน โดยมุงสรางผลงานใหบรรลุเปาหมายของทีมโดยสมาชิก
จะตองเปลี่ยนแปลงความสนใจสวนตัวมาสูความสนใจรวมกันเพื่อเกิดความเปนเอกภาพ
10. การสื่อสารขอมูล องคความรูและขอเท็จจริงใหม ๆ การทํางานเปนทีมตองมี
การสื่อสารภายในทีม เพื่อประสานพลังอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสื่อสารภายในทีมตองเปนการสื่อสาร
อยางอิสระ ทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการแบงปนความรู
ดั ง นั้ น การรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารอย า งถู ก ต อ งควรผ า นกระบวนการการถ า ยทอด จากองค ก ารโดยตรงจะมี
ประสิทธิภาพมากกวา รวมถึงการถายทอดองคความรูใหมๆ สําคัญๆ อยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนใหสมาชิก มี
ความกระตือรือรนในการสรางความคิดริเริ่มและคิดคนนวัตกรรมและสิ่งใหม ๆ
11. การสื่อสารเปนกระบวนการในการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางสมาชิกภายในทีม
และหนวยงานภายนอก ดังนั้นสมาชิกทีมจะตองมีทักษะดานการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ ทั้งการพูดและการฟง
รวมถึงพฤติกรรมการสื่อสารในการแสดงออกที่มคี วามจริงใจ เปดเผย เปนกันเอง เชน ภาษาทาทาง อากัปกริยา
ตางๆ เปนตน การสื่อสารที่ดีจึงมีความสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดี กอใหเกิดความสามัคคี ความ
ผูกพัน มีพลังในการประสานความรวมมือ และสามารถลดปญหาความขัดแยงระหวางบุคคลภายในทีมได
12. ผูนําทีมงาน มีความรอบรู มีสมรรถนะทางการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
แกไขปญหาและการตัดสินใจ การประชุม และการบริหารความขัดแยง รวมทั้งมีวุฒิภาวะและมีภาวะความ
เปนผูนํา มีความเชื่อในเรื่องของความแตกตาง และมีกรอบความคิดเรื่องการทํางานเปนทีม เพราะผูนําทีมเปน
ผูมีบทบาทสําคัญและเปนผูนําทีมไปสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2.) บริหารทีมงาน มี 11 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนงานที่ชัดเจน ผูนําทีมตองผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการวางแผน
ปฏิบัติงาน โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกเพื่อกําหนดทิศทางและเปาหมาย ของทีมรวมทั้งการกําหนด
แผนการติดตามผลการปฏิบัติการ
2. การวางแผนอัตรากําลังสํารอง โดยการคนหาผูมีความรูความสามารถ เขามาอยู
ในทีมรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาและจูงใจใหสมาชิกในทีมพัฒนาตนเองและใชศักยภาพตนเองอยางเต็มที่
เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีที่ทีมอาจมีปญหาเรื่องอัตรากําลัง ที่ตองมีการโยกยายหรือมีการสับเปลี่ยน
ตําแหนงภายในทีมงาน
3. การนําแผนสูการปฏิบัติ เปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญยิ่งของผูนําทีมในการกระตุน
ใหสมาชิกทีมใหความรวมมือเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนใหการดําเนินกิจกรรมของทีมไปสูเปาหมายที่ได
รวมกันกําหนดไว

- 100 4. การกํากับและตรวจสอบกระบวนการทั้งระบบ ทั้งในปจจัยนําเขาภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของเปนการตรวจสอบทุกระยะทั้งกอน ระหวาง และเสร็จสิ้นแลว โดยใชกระบวนการการมีสวนรวม
ของสมาชิกเพื่อประเมินตนเอง
5. การประเมินผลการการปรับปรุงแกไข โดยใชกระบวนการประเมินภายในของ
สมาชิกในทีม และการประเมินจากภายนอก
6. สงเสริมใหผูนําทีม และสมาชิกทีมมีคานิยมรวมในเรื่องการตอสู กลาเผชิญ
ความทาทายของปญหาและความซับซอนของงาน
7. ผูนําทีมตองบริหารจัดการกับจุดออนของสมาชิก เนื่องจากจุดออนดังกลาวจะ
สงผลกระทบตอการทํางานของทีม และกระทบตอสมาชิกที่เปนจุดแข็งของทีม
8. ผูนําทีมตองแสวงหาสมาชิกที่เปนตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลงเขามาอยูในทีมงาน
นอกจากนี้ตองสนับสนุนใหสมาชิกทีมคนอื่นไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดวย
9. สงเสริมใหสมาชิกทีมงานมุงเนนเปาหมายมากกวาบทบาทหรือเกียรติยศศักดิ์ศรี
สวนตนดังนั้นบทบาทของผูนําทีมที่สําคัญคือการถายทอด กลาวถึง และตอกย้ําแนวคิดใหสมาชิกมุงเนนภาพ
ใหญ หรือเปาหมายรวมเพื่อความสําเร็จของทีมเปนสําคัญ
10. ผูนําทีมตองประเมินสถานการณของทีมอยางสม่ําเสมอ เพื่อวัดความสําเร็จของ
ทีม ทีมอยูในสถานะใด เพื่อเฝาระวังและปรับเปลี่ยนเทคนิค วิธีทํางาน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการของทีมมี
ความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11. การสรางนวัตกรรม มีความคิดริเริ่ม ทีมงานที่มีประสิทธิภาพจะตองมีสมาชิก
ทีมที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทัศนคติในทางบวก มีความสุขในการทํางานภายใตบรรยากาศที่เปนมิตร
แบงปนกัน ดังนั้นบทบาทสําคัญของผูนําทีมในการหลอหลอมปลูกจิตสํานึกใหสมาชิกมีคุณภาพมีความมุงมั่นเพื่อ
มุงสรางสรรคองคกรใหเจริญกาวหนา โดยการคิดคนหานวัตกรรมและสิ่งใหม ๆ
3.) การธํารงรักษาทีมงาน มี 10 ขั้นตอน คือ
1. การสื่อสารทางบวก เชน การยกยองชมเชย รวมทั้งเปนการสื่อสาร 2 ทาง อยาง
ทั่วถึงการสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารชวยสรางความสัมพันธทั้งสองฝายเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดี
ตอกัน ชวยใหการปฏิบัติงานราบรื่น ผูปฏิบตั ิงานมีขวัญและกําลังใจ
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีและเนนการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และการบูรณาการทรัพยากรตางๆ ที่ทีมงานขาดแคลน เชน ความตองการที่ปรึกษาเฉพาะดานจากหนวยงาน
ภายนอก
3. กําหนดคานิยมรวมเปนหลักยึดเหนี่ยวใหสมาชิกมีความสามัคคี มีความ
ปรองดองและมีหลักการในวิถีการทํางานและเปาหมายในการปรับปรุงทีมงานใหดีขึ้นดวยความทุมเท เสียสละ
4. ทุกคนมุงสูความสําเร็จของทีมงานและการทบทวนหลักการของทีม ผูนําทีมตอง
ใหความสําคัญในการถายทอด เนนย้ําใหสมาชิกทีมปฏิบัติตามกติกาขอตกลง

- 101 5. การผสมผสาน และการยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน หัวใจของการสรางทีมให
มีความเขมแข็ง คือ สมรรถนะดานการบริหารจัดการซึ่งเปนทั้งศาสตรและศิลป เพื่อกระตุนใหสมาชิกทีมมี
ความพรอมที่จะทุมเทและอุทิศกําลังกายและกําลังสติปญญาเพื่อความกาวหนาของทีม ดังนั้นผูนําทีมจะตองมี
คุณสมบัติดังที่ไดกลาวมาแลว
6. การคุมครอง และปองกันการครอบงําทางความคิด ผูนําทีมจะตองศึกษา เขาใจ
วิถีการทํางาน วัฒนธรรมของทีมอยางลึก ซึ้ง ดังนั้นการตรวจสอบและประเมินการณ รวมไปถึงการจั ด
ระเบียบภายในทีมเพื่อใหสมาชิกทีมประพฤติปฏิบัติตามขอตกลง กติกา ที่ไดรวมกําหนดซึ่งผูนําทีมตองหมั่นย้ํา
เตือน และเปนตัวอยางที่ดีเพื่อปองกันไมใหเกิดการครอบงําทางความคิด ใหถือวาคาความคิดของทุกคนมี
คุณคาและเทาเทียมกัน
7. ปองกันทัศนคติที่ไมดีและพฤติกรรมที่ขัดขวางการทํางานของทีม เชน การกาวราว
การถอยหนี การตอตาน และการดื้อดึง ดังนั้น บทบาทสําคัญของผูนําทีมในการสรางคานิยมที่ถูกตอง ชี้นํา
ใหแกสมาชิกทีม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนความเชื่อที่ผิด ๆ การตีความที่ไมถูกตองไปสูความเขาใจที่ถูกตองโดย
ผานกระบวนการถายทอดทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
8. สมาชิกในทีมมีความเชื่อวาความสําเร็จเปนของทีมงาน เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของทีม ดังนั้นผูนําทีมจะตองใหความสําคัญในการหลอหลอมจิตสํานึกรวมกัน ใหแกสมาชิกทีมเปนสมาชิกที่
มีคุณภาพ มุงสรางสรรองคการใหเจริญกาวหนา
9. การมีขวัญและกําลังใจ ทําใหสมาชิกทีมมีพลัง กระตือรือรน มีความผูกพัน และ
มีความมั่นใจในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อเปาหมายขององคการ
10. การทุมเทและเสียสละ เปนจิตสํานึกรวมกันของสมาชิกทีม เปนเครื่องผนึกกําลัง
เขาดวยเพื่อขับเคลื่อนองคกรใหกาวหนา รวมถึงเปนดัชนีชี้วัดความแข็งแกรงของวัฒนธรรมองคการนั้น ๆ
การทํางานเปนทีมคุณภาพขององคกรใด ๆ จะสําเร็จตามวัตถุประสงคจะตองมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(1.) สํารวจ รวบรวมขอมูลบุคคลในดานตางๆ ในหนวยงาน เชน อายุงาน ประสบการณ ความ
ถนัด เปนตน เพื่อเปนฐานขอมูลในการตัดสินใจและสรรหาสมาชิกทีม
(2.) สรางความเชื่อการทํางานเปนทีมดวยวิธีการสื่อสารขอมูล ขาวสาร นโยบาย
วัตถุประสงค รวมทั้งถ ายทอดความรูเกี่ยวกับการทํางานเปน ทีม เพื่ อทํ าให สมาชิ ก มีความเข าใจและเห็ น
ประโยชนของการทํางานใหแกสมาชิก
(3.) กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย ทิศทางและความคาดหวังของทีม
(4.) สมาชิกทีมงานรวมกันกําหนดตําแหนงความรับผิดชอบ และมอบหมายอํานาจหนาที่และ
กระจายความรับผิดชอบใหแกสมาชิก

- 102 (5.) ผูนําทีมงานมีบทบาทหนาที่ดังนี้
- การแกไขปญหา การตัดสินใจ การประชุม การบริหารความขัดแยง
- วางแผนอัตรากําลังสํารองและคนหาผูมีความรูความสามารถเขามาอยูในทีม
- บริหารจัดการกับจุดออนที่สงผลกระทบตอการทํางานของทีมและกระทบตอ
สมาชิกที่เปนจุดแข็งของทีม
- แสวงหาสมาชิกที่เปนตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลงเขามาอยูในทีมงาน รวมทั้งตอง
สนับสนุนใหสมาชิกคนอื่น ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองดวย
- สงเสริมใหสมาชิกมุงเนนเปาหมายมากกวาบทบาท
- ประเมินสถานการณของทีมอยูเสมอ
- กระตุน ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรมและความคิดริเริ่ม
- สงเสริมใหมีสื่อสารขอมูล ขอเท็จจริงใหม ๆ ที่เปนเชิงสรางสรรค
- สรางสัมพันธภาพที่ดีภายในทีมและสรางเครือขายระหวางทีมและเครือขาย
ภายนอก
- คุมครองและปองกันไมเกิดการครอบงําทางความคิด เชน การผูกขาดการเสนอ
ความเห็นภายในทีม เปนตน
- ปองกันพฤติกรรมที่ขัดขวางการทํางานของทีมเชนการกาวราว การตอตานรวมทั้ง
การจัดการกับสมาชิกทีมที่มีทัศนคติที่ไมดีตอทีม
- สงเสริมและกระตุนใหสมาชิกทีมมีคานิยมรวมในการตอสูและกลาเผชิญความทา
ทายของปญหาและความซับซอนของงาน
(6.) ภารกิจของทีมที่ตองดําเนินการมีดังนี้
- รวมกันกําหนดคานิยมรวม เพื่อเนนใหสมาชิกยึดหลักการการทํางานเปนทีม
- รวมกันวางแผนงาน และแปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
- รวมกันกําหนดกติกา ขอปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานใหชัดเจน
- รวมกันสรางบรรยากาศการทํางานเปนทีม ซึ่งตองมีบรรยากาศที่เปดเผยและมี
ความจริงใจยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- รวมกันสงเสริมใหมีการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก โดยเนนการสื่อสาร
ทางบวกและสรางสรรค
- ใหมีการตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงแกไขการดําเนินกิจกรรมของทีมทั้งกอน
ระหวาง และเสร็จสิ้นการดําเนินงาน
- รวมกันทบทวน หลักการ ความเชื่อเพื่อมุงสูความสําเร็จรวมกันของทีม

