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มาตรฐานแหงชาติวาดวยการปฏิบัติงาน
ของกรมคุมประพฤติิ
ก. หลักการทั่วไป
1. บทนํา
		 สืบเนือ่ งจากกรมคุมประพฤติไดตระหนักถึงความสาํ คัญในการพัฒนาระบบการแกไ ข
ฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เปนที่ยอมรับและเชื่อถือของผูเกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป ซึ่งการที่จะ
บรรลุวตั ถุประสงคด งั กลา วไดจะตองมีหลักการแนวทางการบริหารจัดการ และการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจนมีความโปรง ใส และตรวจสอบได โดยรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ไดเนนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ โดยการใชอํานาจของทุกองคกร
ของรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการมีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพือ่ รักษาประโยชนสว นรวม อาํ นวยความสะดวก และใหบ ริการประชาชน สาํ หรับระบบงานของ
กระบวนการยุติธรรมตองจัดการใหมีประสิทธิภาพ และอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน
อยางรวดเร็วและเทาเทียมกัน โดยประเด็นสิทธิมนุษยชนเปนเรื่องที่ตองพิจารณาควบคูไป
กับระบบงานยุติธรรมเสมอ เพราะมีสิทธิของบุคคลหลายฝายที่เขามาเกี่ยวของ และอาจถูก
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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กระทบไดโ ดยเฉพาะสิทธิของคูค วามในคดีอาญาไมวา จะเปนจําเลยหรือผูเ สียหาย นอกจากนี้
องคการสหประชาชาติไดประกาศมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติสําหรับมาตรการ
ไมควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures : The Tokyo Rules) ตั้งแตป พ.ศ. 2533 และไดเรียกรองใหประเทศสมาชิก
ทั้งหลายนํากฎมาตรฐานนี้ไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะใหผูเกี่ยวของไดแก ศาล อัยการ พนักงาน
คุมประพฤติ นักกฎหมาย ผู้เสียหาย ผูกระทําผิด บุคลากรในหนวยงานบริการดานสังคม
ตลอดจนประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประยุกต ใชมาตรการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
แบบไมควบคุมตัว
		 การจัดทํามาตรฐานของกรมคุมประพฤติ เพื่อเปนกรอบในการบริหารจัดการ
การปฏิบตั งิ าน และการปฏิบตั ติ อ ผูก ระทําผิดทุกกลุม ทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบกรมคุมประพฤติ
ไดแก ผูกระทําผิดที่เปนเด็ก เยาวชน และผูใหญ ที่อยูในชั้นการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งศาล
มีคําสั่งใหสืบเสาะและพินิจ ใหคุมความประพฤติ ใหทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ และ
นักโทษเด็ดขาดทีค่ ณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ และพักการกักกัน หรือคณะกรรมการ
ลดวันตองโทษจาํ คุก พิจารณาเห็นสมควรใหปลอยตัว และไดร บั อนุมตั จิ ากอธิบดีกรมราชทัณฑ
รวมทั้ ง ผู  เ สพยาเสพติ ด ที่ เ ข  า รั บ การตรวจพิ สู จ น  และการฟ น ฟู ส มรรถภาพในระบบ
บังคับรักษา ตลอดจนการติดตามดูแลสงเคราะหภายหลังปลอย ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐาน
ได  พิ จ ารณาจากหลั ก การตามมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ของสหประชาชาติ สํ า หรั บ มาตรการ
ไมควบคุมตัว (United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial
Measures : The Tokyo Rules) รวมทั้งมาตรฐานขั้นต�่ำวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง
(Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) ซึ่งบางขอไดกลาวถึง
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การปฏิบัติตอผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี และผูถูกจับกุมหรือควบคุมโดยยังไมได
สงฟองคดี และหลักการคุมครองผูถูกควบคุมตัว หรือนักโทษ (Body of Principles for the
Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment)
ทีส่ ามารถนาํ มาเทียบเคียงกับการควบคุมตัวผูเ ขารับการตรวจพิสจู น นอกจากนี้ ไดพจิ ารณา
ครอบคลุมถึงมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงานยุติธรรมคดีเด็ก และ
เยาวชนหรือกฏแหงกรุงปกกิ่ง (United Nations Standard Minimum Rules for the
Administration of Juvenile Justice : The Beijing Rules) และขอแนะนําหรือหลักการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดรวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชนดวย
		 ในการดําเนินงานเพื่อจัดทํามาตรฐานนี้ กรมคุมประพฤติไดศึกษาวิจัยเรื่องการจัด
ทํ า มาตรฐานงานคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ ข อง
ประเทศไทยกับมาตรฐานขั้นต�่ำของสหประชาชาติสําหรับมาตรการไมควบคุมตัว (The
Tokyo Rules) และศึกษาความแตกตางของการปฏิบัติงานในสํานักงานคุมประพฤติที่มี
ปริมาณคดีมาก และสํานักงานคุมประพฤติที่มีปริมาณคดีนอย จากนั้นไดจัดตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤติ เพื่อจัดทําเกณฑมาตรฐานงานของกรมคุมประพฤติ และ
พัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจหลักของกรมคุมประพฤติใหสอดคลองกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติ เพื่อใหงานคุมประพฤติเปนที่ยอมรับในระดับสากล
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2. ขอบเขต

ขอบเขตการจัดทํามาตรฐาน
		 กําหนดหลักการบริหาร การกาํ หนดนโยบาย การวางแผน การวิจยั และการประเมินผล
รวมทั้งการบริหารงานบุคคลซึ่งเปนพื้นฐานของการปฏิบัติงานอยางมี ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
		 กําหนดแนวปฏิบัติที่มีกฎหมาย กฎระเบียบรองรับ และอยูบนพื้นฐานเงื่อนไข
ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และนโยบายระบบงานยุติธรรมทางอาญาของ
ประเทศไทย ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ และความสมดุลระหวางสิทธิของผูกระทําผิด
สิทธิของผูเสียหาย รวมทั้งความปลอดภัยของสังคมจากอาชญากรรม
		 กําหนดแนวทางในการสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในมาตรการปฏิบัติ ตอ
ผูกระทําผิดในชุมชน และแนวทางการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกกระบวนการยุติธรรม
		 กํ า หนดหลั ก การปฏิ บั ติ ง านโดยมี เ ป า หมายหลั ก เกณฑ  แ ละขั้ น ตอนที่ ส ามารถ
เผยแพรใ หบ คุ คลทีเ่ กีย่ วขอ ง และประชาชนผูส นใจทัว่ ไปไดร บั ทราบถึงมาตรการ และแนวทาง
การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนที่โปรงใสตรวจสอบได
		 การปฏิ บั ติ ง านจะต  อ งยึ ด มาตรฐานเป  น หลั ก ยกเว  น กรณี มี พ ฤติ ก ารณ  พิ เ ศษ
การปฏิบัตินอกเหนือจากมาตรฐานจะตองมีเหตุผลที่ชัดเจน และไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสํานักงานคุมประพฤติ หรือผูบริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติ
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3. หลักการเบื้องต้น
		 การปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนพนักงานคุมประพฤติ และเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ
จะตอ งคาํ นึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิศ์ รีความเปน มนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความแตกตาง
ระหวางบุคคลทั้งในสวนของผูกระทําผิด พยาน และผูเสียหาย หรือเหยื่อ โดยไมเลือกปฏิบัติ
ทั้งนี้ จะตองใหบริการดวยความรวดเร็ว เต็มใจ และเปนธรรม รวมทั้งตองคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของสังคมจากอาชญากรรม
		 ขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงานตองเก็บรักษาเปนความลับ การเปดเผยข้อมูลจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดของกรมคุมประพฤติ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
		 การปฏิบตั งิ านจะตอ งโปรง ใสพรอ มรับการตรวจสอบ ปฏิบตั หิ นา ทีด่ ว ยความซือ่ สัตย
สุจริต มีความรับผิดชอบตอผลของงานและสังคม
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4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 มาตรา 4, 29, 30, 31, 34,
35 และ 36
		 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1-30/3, 56-58, 74-75
		 พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
		 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 43-44, 99-102, 104-107, 126-130
		 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 3, 8
		 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 32(5)–(8)
		 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
		 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
		 กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ
พ.ศ. 2479 ขอ 46, 91-98
		 กฎกระทรวงยตุิธรรม วาดวยการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของ
ยาเสพติด พ.ศ. 2546
		 กฎกระทรวงยุติธรรม วาดวยคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2546
		 กฎกระทรวงยุติธรรม วาดวยคาตอบแทนของอนุกรรมการที่ไมไดเปนขาราชการ
ประจําศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2546
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		 กฎกระทรวงยุตธิ รรม วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารยืน่ อุทธรณและวิธกี ารพิจารณา
อุทธรณ พ.ศ. 2546

5. นโยบาย การวางแผน การวิจัย
   และการติดตามประเมินผล
		 5.1 การกําหนดนโยบาย และการวางแผนในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
ควรเนนการมีสวนรวมของชุมชน หนวยงาน และบุคลากรทุกระดับ องคกรภายนอก
ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งควรใชผลการศึกษาวิจัยเปนพื้นฐานเพื่อใหการดําเนินงาน
ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
		 5.2 สงเสริมสนับสนุนใหใชวิธีปฏิบัติตอผูกระทําผิดดวยการคุมประพฤติแทน
การควบคุมตัว เปน นโยบายหลักประการหนึง่ ของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาของประเทศ
โดยการผลักดันประสานความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการกําหนดนโยบายของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งการดําเนินการทางดานวิชาการตาง ๆ
		 5.3 ใหมีการวิจัยเกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่กระทบตอผูรับบริการ ผูปฏิบัติงานชุมชน
และผู  กํ า หนดนโยบาย รวมทั้ ง การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบงานในการปฏิ บั ติ ต  อ ผู 
กระทําผิดในชุมชน
		 5.4 ใหมีการศึกษาวิเคราะหและพัฒนา ใหมีกลไกทางสารสนเทศในการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งสถิติเพื่อสนับสนุน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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		 5.5 ตองดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางสม�่ำเสมอ โดยหนวย
ปฏิบัติทุกระดับตองใหขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และทันเวลา
		 5.6 การทบทวนหาข อ สรุ ป เป น ระยะ ๆ เป น สิ่ ง จํา เป  น เพื่ อ ประเมิ น เกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงคการปฏิบัติงาน และประสิทธิผลของการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน

6. บุคลากร
		 การสรรหา
		 6.1 การสรรหาบุคคลเขารับราชการทุกตําแหนงในสังกัดกรมคุมประพฤติตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) กําหนดโดยไมแบง
แยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และความคิดเห็นทางการเมือง วิธีการสรรหามีดวยกันหลายวิธี
เพื่อใหกรมคุมประพฤติไดมีโอกาสเลือกสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
บุคลิกลักษณะที่เหมาะสมเขาทํางานอันสงผลใหเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติงาน
คุมประพฤติ
		 6.2 การสรรหาบุ ค คลเข  า รั บ ราชการหรื อ เข  า สู  ตํ า แหน  ง ที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก ตํ า แหน  ง
กรมคุมประพฤติตองกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง และคุณสมบัติของบุคคลของ
แตละตําแหนงไวอยางชัดเจน โดยไดยึดหลักในเรื่องวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงของบุคคลตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
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		 6.3 เพื่อใหเกิดความมั่นคงและเปนการรักษาไวซึ่งบุคลากรจึงตองมีหลักประกัน
ทีจ่ ะไดร บั สวัสดิการ และคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงาน และใหมโี อกาสเติบโต และ
มีความกาวหนาในงานอาชีพ
		 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
		 6.4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางทั่วถึงใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน
จะตองจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในทางวิชาชีพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ราชการ
		 6.5 การจัดฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของบุคลากรใหประสบผลสําเร็จดวยดีตองมี
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและแนนอน โดยกรมคุมประพฤติตองไดรับการสนับสนุนและ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ข. การแสวงหาขอเท็จจริง
7. การสืบเสาะและพินิจผู้กระท�ำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
		 7.1 เปาหมายการสืบเสาะและพินิจเพื่อใหไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยพรอม
ความเห็นสําหรับศาลใชประกอบดุลพินิจพิพากษาคดีในการกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
ตอจําเลยเปนรายบุคคล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของสังคมและแนวโนมในการปรับปรุง
ตนเอง อีกทั้งตองรับฟงและใหการดูแลชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายตามหลักความยุติธรรม
เชิงสมานฉันท
		 7.2 การปฏิบตั งิ านสืบเสาะและพินจิ ถือเปน การปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ ซึง่ ตอ งคาํ นึงถึง
หลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการสืบเสาะและพินิจ ภายใตการวางแผนงาน
อยางเปนระบบ โดยขอเท็จจริงเกี่ยวกับจําเลยตองมีหลักฐานระบุถึงแหลงที่มาของขอมูลที่
ยืนยันได
		 7.3 พนักงานคุมประพฤติตองวิเคราะหและประเมินจําเลยตามหลักการจําแนก
ผูกระทําผิดกอนการเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจ โดยรายงานสืบเสาะและพินิจมีเนื้อหา
ครอบคลุมขอมูลทางสังคมของจําเลย พฤติการณแหงคดี และความเห็นของพนักงาน
คุมประพฤติ
		 7.4 พนักงานคุมประพฤติตองจัดทํารายงานสืบเสาะและพินิจเสนอตอศาลภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากทํารายงานไมทันตามกําหนดใหยื่นคํารองตอศาลเพื่อ
เลื่อนการสงรายงาน
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		 7.5 กรณีจําเลยคัดคานรายงานสืบเสาะและพินิจ พนักงานคุมประพฤติตองนํา
หลักฐานเขาสืบประกอบรายงาน และจําเลยมีสิทธินําพยานมาสืบหักลาง
		 7.6 พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ค วรพิ จ ารณาให ค วามช  ว ยเหลื อ สงเคราะห  จํา เลย
ในด  า นการประกั น ตั ว ค า อาหาร ค า พาหนะ รวมทั้ ง การสงเคราะห ด  า นอื่ น ๆ ของ
กรมคุมประพฤติ

8. การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับพักการลงโทษ
   และลดวันต้องโทษจ�ำคุก
		 8.1 เปาหมายของการสืบเสาะขอเท็จจริงผูไดรับพักการลงโทษและลดวันตองโทษ
จําคุก คือ การแสวงหาขอเท็จจริงและรายละเอียดหลักฐานตาง ๆ ของนักโทษเด็ดขาด
กอนปลอยคุมประพฤติ รวมทั้งความเหมาะสมของผูอุปการะนักโทษเด็ดขาด โดยพนักงาน
คุมประพฤติเปนผูนําขอมูลมาวิเคราะหวานักโทษเด็ดขาดรายใดอยูในวิสัยที่จะแกไขฟนฟู
พฤติกรรมในชุมชน และไมเ ปน อันตรายตอ สังคม เพือ่ เสนอคณะกรรมการพักการลงโทษ และ
พักการกักกันหรือลดวันตองโทษจําคุกพิจารณากอนอนุมัติปลอยคุมประพฤติ ในสวนของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอ 7 โดยอนุโลม
		 8.2 ในการสืบเสาะขอเท็จจริงตองสอบถอยคําผูอุปการะของนักโทษเด็ดขาดที่จะ
ไดร บั พักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุก ผูน าํ ชุมชน เพือ่ นบาน ผูเ สียหาย(ถามี) และคูค ดี
(ถา มี) ตลอดจนเอกสารประกอบใหครบถวน เพือ่ ใหไดขอ มูลเกีย่ วกับนักโทษเด็ดขาดสําหรับ
นํามาวิเคราะหและประเมินแนวโนมการกระทําผิดซ�้ำ และเสนอความเห็นในรายงาน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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การสืบเสาะขอเท็จจริง เพื่อเสนอตอคณะกรรมการพักการลงโทษและพักการกักกันหรือ
ลดวันตองโทษจําคุก
		 8.3 สํานักงานคุมประพฤติจะตองจัดทํารายงานการสืบเสาะขอเท็จจริง และ
สงพรอมเอกสารสาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบานของผูอ ปุ การะ แผนทีบ่ า น และ
แผนที่สํานักงานคุมประพฤติไปยังเรือนจําหรือทัณฑสถานที่ขอความรวมมือ

9. การตรวจพิสูจน์ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
		 9.1 เปา หมายของการตรวจพิสจู น เพือ่ ใหไดขอ มูลเกีย่ วกับผูเ ขารับการตรวจพิสจู น
เพื่อนําไปประกอบการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวา
ผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือผูติดยาเสพติดหรือไม่ และก�ำหนดแผนการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดเหมาะสม
		 9.2 ในการตรวจพิสูจนจะตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมาย เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตองเพียงพอเพื่อใหคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด สามารถวินิจฉัย
และสามารถกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดไดถูกตองเหมาะสม โดยให
ผู  เ ข  า รั บ การตรวจพิ สู จ น ครอบครั ว และชุ ม ชนได แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ มี ส  ว นร  ว ม
ในการกําหนดแผนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดดวย
		 9.3 การแสวงหาและรวบรวมขอ เท็จจริงเกีย่ วกับผูเ ขา รับการตรวจพิสจู นท งั้ ทางดา น
รางกาย จิตใจ และสังคม เมื่อไดขอมูลแลวจะตองมีการประเมินผูเขารับการตรวจพิสูจน
ตามแบบประเมินที่กําหนดไว
12
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		 9.4 ควรหลีกเลี่ยงการควบคุมตัวในระหวางการตรวจพิสูจน เวนแตมีความจําเปน
เพื่อใหไดขอมูลในการตรวจพิสูจน หรือมีเหตุผลขอมูลอันเชื่อไดวาผูเขารับการตรวจพิสูจน
จะหลบหนีหรือเพื่อเปนการปองกันสังคม ผูเขารับการตรวจพิสูจนมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ
คําสั่งตามที่กฎหมายกําหนด
		 9.5 หากจําเปนตองควบคุมตัวไวในระหวางตรวจพิสูจน การควบคุมตัวนั้นตอง
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และอยูบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิสตรี
สิทธิเด็กและเยาวชน โดยตอ งไดร บั การปฏิบตั อิ ยา งเหมาะสมทัง้ ดา นปจจัยพืน้ ฐานสุขอนามัย
ไดรับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว และไดรับการรักษาเมื่อเจ็บปวย
		 9.6 พนักงานคุมประพฤติในฐานะเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย ตองจัดทํา
รายงานการตรวจพิสจู นเ สนอคณะอนุกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด ภายในระยะ
เวลาทีก่ ฎหมายกาํ หนด การขยายระยะเวลาตองคํานึงถึงเหตุผลความจ�ำเปนทีเ่ หมาะสม และ
ไมเปนการริดรอนสิทธิเสรีภาพของผูเขารับการตรวจพิสูจน กรณีที่คณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีคําวินิจฉัยวาผูเขารับการตรวจพิสูจนเปนผูเสพหรือผูติด
ยาเสพติด และผูเ ขารับการตรวจพิสจู นใ ชส ทิ ธิอทุ ธรณต ามกฎหมาย พนักงานคุมประพฤติจะตอง
จัดเตรียมขอ มูลเอกสารทีเ่ กีย่ วของไวใหพรอม เพือ่ สงไปยังคณะอนุกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติดพิจารณาวินิจฉัย อุทธรณกรณีมีคําสั่งเรียกขอมูลเพิ่มเติม
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ค. การแกไขฟื้นฟู
10. การควบคุมและสอดส่องผู้กระท�ำผิด
     ที่เป็นผู้ใหญ่
		 10.1 เปาหมายของการควบคุมและสอดสองคือ การชวยเหลือใหผูถูกคุมความ
ประพฤติปรับตัวอยูในสังคมไดอยางปกติสุขและลดการกระทําผิดซ�้ำ
		 10.2 การควบคุ ม และสอดส  อ งเริ่ ม เมื่ อ ศาลมี คํ า พิ พ ากษา และมี ห นั ง สื อ แจ ง
คําพิพากษาใหคุมความประพฤติ ไปยังสํานักงานคุมประพฤติ
		 10.3 การบันทึกและรวบรวมหลักฐานสาํ นวนคดีตอ งดําเนินการใหครบถวนถูกตอง
เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริงเกี่ยวกับคดี
		 10.4 การกําหนดเงื่อนไขหรือขอปฏิบัติที่ผูถูกคุมความประพฤติจะตองกระท�ำ
ใหแจงดวยวาจา และลายลักษณอักษร เพื่อใหผูถูกคุมความประพฤติรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตาม
		 10.5 เงื่อนไขอาจปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น หรือลดลงได รวมทั้งอาจใหพนการคุมความ
ประพฤติกอนกําหนดได ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับความ
กาวหนาของผลการคุมความประพฤติ
		 10.6 พนักงานคุมประพฤติจะตองประเมินผูถูกคุมความประพฤติ ตามหลักเกณฑ
การจําแนก ซึ่งจะพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือแนวโนมการกระทําความผิดซ�้ำ และสภาพ
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ปญหาความตองการของผูถูกคุมความประพฤติ ทั้งนี้เพื่อกําหนดแผนการคุมความประพฤติ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการประเมินครัง้ แรกควรจัดทาํ โดยเร็ว ภายหลังการพบและบันทึกขอ มูล
เบื้องตนของผูถูกคุมความประพฤติแลว
		 10.7 กรณีผถู กู คุมความประพฤติมแี นวโนม กระทําการทีเ่ ปนภัยตอตนเองหรือผูอ นื่
หรือกระทําผิดซ�้ำใหกําหนดแผนการควบคุมและสอดสองที่เขมงวด โดยนัดรายงานตัวพิเศษ
หรือรายงานศาลขอเพิ่มเงื่อนไขการคุมความประพฤติและใหออก สอดสองถี่ขึ้น
		 10.8 กรณีที่พบวาผูถูกคุมความประพฤติมีปญหาที่อาจเปนเหตุใหหวนไปกระทํา
ความผิดซ�ำ้ หรือกอ ใหเ กิดผลรา ยตอ ตนเองและผูอ นื่ ใหพ นักงานคุมประพฤติ กาํ หนดแผนการ
แกไขฟนฟูใหสอดคลองกับสภาพปญหาและภูมิหลังของผูถูกคุมความประพฤติแตละราย
		 10.9 ผูถูกคุมความประพฤติจะตองไดรับทราบเปาหมายของแผนการคุมความ
ประพฤติ และมีสวนรวมในการกําหนดแผนการแกไขฟนฟู ซึ่งอาจจัดใหโดยสํานักงาน
คุมประพฤติ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
		 10.10 แผนการคุมความประพฤติ และแผนการแกไขฟนฟูจะตองมีการประเมินซ�้ำ
เพือ่ ทบทวนทุก 3-6 เดือน ตามสภาพความเสีย่ ง และสภาพปญหาของผูถ กู คุมความประพฤติ
และแผนที่กําหนดไวสามารถปรับปรุงแกไขไดตามความจําเปน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบังเกิดผลในการลดการกระทําผิดการชดใช
ความเสียหาย การสรางจิตสํานึกในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง ตลอดจนชวยเหลือใหผูถูก
คุมความประพฤติดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
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		 ผูถูกคุมความประพฤติควรไดรับการพิจารณาใหความชวยเหลือเบื้องตนในดาน
			
10.10.1 การใหคําปรึกษาแนะนําแกผูถูกคุมความประพฤติ
				
และ/หรือครอบครัว
			
10.10.2 การศึกษา
			
10.10.3 การทํางาน การประกอบอาชีพ
			
10.10.4 การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาล ทั้งสุขภาพกาย 		
				
และสุขภาพจิต
			
10.10.5 การสงเคราะหคาพาหนะ
			
10.10.6 การสงเคราะหคาอาหาร
			
10.10.7 การพัฒนาศักยภาพโดยการเพิ่มพูนความรู
				
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ/หรือพฤติกรรม
			
10.10.8 การทํางานบริการสังคม
		 10.11 การควบคุมดูแลใหผูถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไข และแผนการ
คุมความประพฤติ พนักงานคุมประพฤติจะตองดําเนินการดังนี้
			
10.11.1 เมือ่ ผูถ กู คุมความประพฤติไมมารายงานตัว จะตอ งมีหนังสือเตือน
หรือโทรศัพทติดตอไปยังที่พักอาศัยของผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อสอบถามเหตุผลและ
แจงใหมารายงานตัวโดยดวนที่สุด ทั้งนี้ ใหบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานไวในสํานวนดวย
			
การติดตามโดยวิธีการออกไปสอดสอง และการตรวจสอบประวัติการ
กระทําผิดใหดําเนินการตามความจําเปนแตละกรณี ทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงอยางแนชัด
			
10.11.2 พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติควรออกไป
สอดสองเยี่ยมเยียนตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผน
16

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

			
10.11.3 พนักงานคุมประพฤติจะตอ งใหค าํ แนะนาํ ตักเตือน และใหโ อกาส
ผูถ กู คุมความประพฤติไดแกไขปรับปรุงตนเองในกรณีทไี่ มมเี จตนาผิดเงือ่ นไข หรือยังมีความ
สํานึกรับผิดชอบ
		 10.12 เมื่อผลการคุมความประพฤติเปนประการใด พนักงานคุมประพฤติจะตอง
เสนอรายงานตอศาลโดยเร็วดังนี้
			
10.12.1 รายงานพนการคุมความประพฤตินับแตวันที่ผูถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถวน หรือเมื่อครบระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็น
สมควรใหพนการคุมประพฤติกอนกําหนด เนื่องจากผูถูกคุมความประพฤติมีความประพฤติ
ดีมีความตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไข และแผนการคุมความประพฤติ
			
10.12.2 รายงานผิดเงื่อนไข และรายงานการถูกจับคดีใหมใหจัดทําทันที
ที่ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงครบถวน และตองรายงานกอนครบกําหนด		
			
10.12.3 รายงานขอเพิกถอนการคุมความประพฤติเนือ่ งจากผูถ กู คุมความ
ประพฤติมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปจนไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได เชน ถึงแกกรรม
เจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข เขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลแบบ
คนไขใ น หรือถูกจาํ คุกคดีใหม หรือไปอยูต า งประเทศ ซึง่ มีระยะเวลานานเทากับหรือเกินกวา
ระยะเวลาการคุมความประพฤติ
			
10.12.4 รายงานขอเปลีย่ นแปลงหรือขอเพิม่ เงือ่ นไขการคุมความประพฤติ
เพื่อใหสอดคลองกับพฤติการณของผูถูกคุมความประพฤติ
		 10.13 การเปลี่ยนแปลง หรือการเพิกถอนการคุมความประพฤติจะตองมีหลักฐาน
ขอเท็จจริงปรากฏในสํานวนคดีที่เปนเหตุเปนผล และสามารถตรวจสอบไดอยางแนชัด
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		 10.14 การรายงานผลการคุมความประพฤติที่เปนผลราย ผูถูกคุมความประพฤติ
มีสิทธิที่จะคัดคาน และนําพยานหลักฐานมาสืบหักลางได และหากการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําพิพากษาหรือคําสั่งเปนผลรายมากขึ้น ผูถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธรณคําสั่งแกไข
เปลี่ยนแปลงนั้นได
		 10.15 พนักงานคุมประพฤติจะตองดูแลใหผถู กู คุมความประพฤติชดใชค วามเสียหาย
แกผูเสียหายตามที่ไดมีการตกลงกัน และใหความชวยเหลือผูเสียหายตามความจําเปน

		

11. การควบคุมและสอดส่องผู้กระท�ำผิดที่เป็น
     เด็กและเยาวชน

		 11.1 เปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานสวนใหญใหเปนไปตามขอ 10		
		 11.2 การควบคุมและสอดสองใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในการปกป้องคุมครอง
และการมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน
		 11.3 การควบคุมและสอดสองจะตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูถูกคุมความ
ประพฤติที่เปนเด็กและเยาวชนและผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ โดยมอบหมายคดี
เด็กและเยาวชนใหพ นักงานคุมประพฤติทมี่ คี วามรูป ระสบการณและมีบคุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม
เปนผูรับผิดชอบโดยเฉพาะ
		 11.4 การชีแ้ จงเงือ่ นไขการปฏิบตั ติ วั แกผ ถู กู คุมความประพฤติทเี่ ปน เด็กและเยาวชน
ตองใหผปู กครองรับทราบเงือ่ นไขและมีสว นรว มในการวางแผนแกไ ขฟน ฟูเด็ก และเยาวชนดว ย
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		 11.5 พนักงานคุมประพฤติควรสนับสนุนใหครอบครัวเขารวมกิจกรรมเพื่อการ
แกไขฟนฟู
		 11.6 การแยกเด็กและเยาวชนออกจากครอบครัวหรือผูปกครอง รวมทั้งการนําตัว
ไปควบคุมไวในสถานฝกและอบรม ควรใชเปนมาตรการสุดทาย

12. การควบคุมและสอดส่องผูไ้ ด้รบั พักการลงโทษ
    และลดวันต้องโทษจ�ำคุก
		 12.1 เปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานสวนใหญใหเปนไปตามขอ 10
		 12.2 เรือนจําหรือทัณฑสถานจะตองมีหนังสือแจงการปลอยคุมประพฤติไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติพรอมหนังสือสําคัญแสดงการปลอยตัวนักโทษเด็ดขาดทีค่ ณะกรรมการ
พักการลงโทษ และพักการกักกันหรือลดวันตองโทษจําคุกไดพิจารณาและกรมราชทัณฑ
มีคําสั่งอนุมัติใหปลอยตัว
		 12.3 พนักงานคุมประพฤติจะตองชี้แจงเงื่อนไขการปฏิบัติตัวในระหวางการ
คุมประพฤติตามที่ระบุไวในหนังสือสําคัญปลอยตัวใหผูถูกคุมความประพฤติรับทราบ
อยางชัดเจน และจัดทําขอกําหนดนัดการคุมความประพฤติ ระบุวันที่จะตองมารายงานตัว
ใหไวกับผูถูกคุมความประพฤติ และสําเนาเก็บไวในสํานวนดวย
		 12.4 เงื่อนไขการรายงานตัวจะกําหนดไวเดือนละครั้งจนกวาจะพนโทษแต่ถ้า
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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พนักงานคุมประพฤติประเมินจากขอเท็จจริงในระยะ 4 เดือนแรกที่รับรายงานตัวทุกเดือน
แลวเห็นวาพฤติการณของผูถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พนักงาน
คุ ม ประพฤติ ส ามารถเสนอความเห็ น ขอผ  อ นคลายเงื่ อ นไขให  ผู  อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
คุมประพฤติพิจารณาอนุมัติได
		 12.5 การกาํ หนดแผนการแกไ ขฟน ฟู และการควบคุมดูแลใหผ ถู กู คุมความประพฤติ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหใชหลักการเชนเดียวกับขอ 10.10
		 12.6 พนักงานคุมประพฤติจะตองดูแลควบคุม และสอดสองอยางใกลชิดใน
ระยะแรก เพื่อชวยเหลือผูถูกคุมความประพฤติในการปรับตัวเขากับครอบครัวและสภาพ
แวดลอม รวมทั้งเพื่อเปนการปองกันมิใหกอความเดือดรอนแกบุคคลอื่น และสังคม
		 12.7 เมื่อผลการคุมความประพฤติเปนประการใดจะตองรายงานใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรับทราบดังนี้
			
12.7.1 รายงานพนการคุมความประพฤติ สงเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในเขต
พื้นที่คุมประพฤติ
			
12.7.2 รายงานกรณีผิดเงื่อนไขและกรณีถูกจับใหมใหจัดทําโดยเร็วที่สุด
เมื่อไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริง และรวบรวมหลักฐานครบถวนแลว ทั้งนี้ใหเสนอรายงาน
ถึงหนวยงาน 3 แหง ไดแก สํานักทัณฑปฏิบัติ กรมราชทัณฑ, เรือนจํา / ทัณฑสถาน และ
สถานีตํารวจในพื้นที่คุมประพฤติหรือพื้นที่ที่ผูถูกคุมความประพฤติถูกจับกุมตัว
		 12.8 พนักงานคุมประพฤติจะตองประสานงานกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานี
ตํารวจใหดําเนินการติดตามจับกุมตัวนักโทษที่จงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความ
ประพฤติ
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     13. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 13.1 เปาหมายของการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เพื่อใหผูเขารับการตรวจ
พิสูจนที่ไดรับการวินิจฉัยจากคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวาเปนผูเสพ
หรือผูต ดิ ยาเสพติด และกําหนดแผนการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดตามความเหมาะสม
แลว ไดร บั การบาํ บัดทัง้ สภาพรางกายและจิตใจใหกลับคืนสูส ภาพปกติและไมเสีย่ งตอการเปน
ผูติดยาเสพติด
		 13.2. การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่
คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนดตามกฎหมายภายใตการดูแล และ
การประสานงานของพนักงานคุมประพฤติ โดยขึน้ อยูก บั วิธกี ารฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด
ที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดกําหนด ทั้งแบบควบคุมตัวเขมงวด และ
ไมเขมงวดหรือไมควบคุมตัวโดยอยูภายใตการดูแลของพนักงานคุมประพฤติ
		 13.3 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปนการบําบัดการติดยาเสพติด และ
ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพโดยใหคํานึงถึงปญหาความ
ตอ งการและความจาํ เปน ของผูเ ขา รับการฟน ฟูสมรรถภาพ โดยนําครอบครัวและชุมชนเขามา
มีสวนในการแกไขฟนฟู และสงเคราะหชวยเหลือใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมได โดยใหความสําคัญในการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนของ
สังคม เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมที่มีตอผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
		 13.4 ในการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตองดําเนินการโดยพนักงานวิชาชีพ
หรือผูมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และตองมีการ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนมาตรฐานเดียวกันภายใตหลักการวาผูเสพยาเสพติดมีสภาพ
เปนผูปวยอยางหนึ่งมิใชอาชญากรปกติ
		 13.5 ภายหลังที่คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดวินิจฉัยวาผูเขา
รับการฟนฟูสมรรถภาพผานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และผลการฟนฟู
สมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดเปนทีพ่ อใจตามหลักเกณฑทกี่ าํ หนด ตอ งมีการดาํ เนินการติดตามผล
และใหการสงเคราะหชวยเหลือแกผูผานการฟนฟูสมรรถภาพอยางนอยเปนระยะเวลา
1 ป เพื่อไมใหหวนกลับไปเสพซ�้ำและกระทําความผิดซ�้ำในคดียาเสพติดอีก

ง. การทํางานบริการสังคม
14. การท�ำงานบริการสังคมโดยเป็นเงื่อนไข
     ในการคุมความประพฤติ
		 14.1 กรณีที่ศาลกําหนดเงื่อนไขใหทํางานบริการสังคม พนักงานคุมประพฤติ
จะตองกําหนดประเภทงานและระยะเวลาการทํางานที่เหมาะสมกับผูถูกคุมความประพฤติ
และระยะเวลาการคุมความประพฤติ โดยไมขัดแยงกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี
		 14.2 เปาหมายของการทํางานบริการสังคม เพื่อเปนมาตรการแกไขฟนฟูผูถูกคุม
ความประพฤติ และการชดเชยความผิดแกผูเสียหายและสังคมในลักษณะผสมผสานกัน
ภายใตเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
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		 14.3 การจัดใหผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมตองไดรับความยินยอม
จากผูถูกคุมความประพฤติ โดยควรมีการกําหนดลักษณะงานใหชัดเจนดวย
		 14.4 หนวยงานที่ใหผูถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมตองไมมีวัตถุ
ประสงคเ พือ่ แสวงหากาํ ไรหรือเพือ่ แสวงหาประโยชนท างการเมือง นอกจากนี้ งานทีจ่ ดั ใหท าํ
ตองมีลกั ษณะงานทีผ่ ถู กู คุมความประพฤติสามารถปฏิบตั ไิ ด และไมท าํ ใหผ ทู รี่ บั จา งทาํ งานนัน้
ตองสูญเสียงานหรือรายได
		 14.5 พนักงานคุมประพฤติตองมีการปฐมนิเทศใหผูถูกคุมความประพฤติเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการทํางานบริการสังคม ลักษณะการทํางาน และเงื่อนไขที่ศาล
กําหนด
		 14.6 พนักงานคุมประพฤติตอ้ งกําหนดแผนใหผถู กู คุมความประพฤติทาํ งานบริการ
สังคมตั้งแตรับทราบเงื่อนไขและจัดใหทําใหเสร็จสิ้นกอนครบกําหนดระยะเวลาการคุม
ความประพฤติ
		 14.7 พนักงานคุมประพฤติตองติดตามผลการทํางานบริการสังคมของผูถูกคุม
ความประพฤติ เพื่อเปนขอมูลในการรายงานใหศาลทราบตามหลักการขอ 10.12

15. การท�ำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
		 15.1 เปาหมายของการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ คือ การดําเนินการให้
ผูก้ ระทําผิดทีไ่ มม เี งินเสียคาปรับไดยนื่ คํารองใหศาลมีคาํ สัง่ ใหท าํ งานบริการสังคมแทนคา ปรับ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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โดยใหคํานึงถึงระยะเวลา และประเภทของงานตามคําสั่งศาลโดยเคร่งครัด
		 15.2 พนักงานคุมประพฤติตองจัดใหมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการทํางาน
บริการสังคมแทนคาปรับแกผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ หนวยงานภาคี และชุมชน
		 15.3 ในการสรรหาและคัดเลือกหนว ยงานภาคีทาํ งานบริการสังคมแทนคา ปรับควร
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ 14.4
		 15.4 ในการติดตามและประเมินผลการทํางานบริการสังคมแทนคาปรับตอง
ดําเนินการอยางสม�่ำเสมอและตอเนื่อง หากหนวยงานภาคีไมไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหทราบ พนักงานคุมประพฤติตองติดตอขอทราบผลโดยดวน
		 15.5 พนักงานคุมประพฤติจะตอ งรายงานผลการดาํ เนินการใหศ าลทราบ ในกรณีที่
ผูทํางานบริการสังคมยื่นคํารองไมประสงคทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ ตอพนักงาน
คุมประพฤติหรือมีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือ เงื่อนไขที่ศาล
กําหนดหรือเมื่อผูนั้นทํางานครบตามที่ศาลกําหนดแลว
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จ. การสงเคราะหภายหลังปลอยหรือ
พนคุมความประพฤติิ
16. การสงเคราะหภายหลังปลอย
          หรือพนคุมความประพฤติิ
		 16.1 ผูกระทําผิดควรไดรับการพิจารณาชวยเหลือ และสงเคราะหอยางตอเนื่อง
ภายในระยะเวลาที่กรมคุมประพฤติกําหนด ภายหลังไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา หรือ
สถานฝกอบรมตามคําพิพากษาของศาล พนจากการคุมความประพฤติ หรือพนจากฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา
		 16.2 การใหความชวยเหลือ และสงเคราะหตองไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลที่ไม่เป็น
ธรรมทางดานเพศ เชื้อชาติ และศาสนา หรือความแตกตางอื่นใด และตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนแหงการแกไขฟนฟูหรือการปรับตัวเขาสูสังคม
		 16.3 พนักงานคุมประพฤติควรดาํ เนินการโดยเร็ว โดยใหเปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
หากไมสามารถดําเนินการชวยเหลือและสงเคราะหไดดวยเหตุผลใด จะตองมีการบันทึกไว
เปนหลักฐาน
		 16.4 การดาํ เนินการจัดหาสถานทีเ่ พือ่ สงตอผูก ระทาํ ผิดไปยังหนว ยงานหรือองคก ร
ที่มีภารกิจในการใหความชวยเหลือและสงเคราะห ควรเปนขั้นตอนตอจากขอ 16.3
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		 16.5 ควรมีการประเมินผลการใหความชวยเหลือและสงเคราะหเปนระยะ
		 16.6 การใหความชวยเหลือ และสงเคราะหอาจมีไดหลายดาน เชน
			
16.6.1 การสงเสริมการมีงานทํา
			
16.6.2 การสงเสริมดานการฝกวิชาชีพ
			
16.6.3 การสงเสริมดานการศึกษา
			
16.6.4 การสงเสริมดานการยืมทุนประกอบอาชีพ
			
16.6.5 การสงเคราะหดานการรักษาพยาบาล
			
16.6.6 การสงเคราะหคาอาหารหรือคาพาหนะ
			
16.6.7 การใหคําปรึกษาแนะนํา
			
16.6.8 การใหความชวยเหลืออื่นใดที่เปนประโยชนตอการแก้ไข		
				
ฟนฟู และการปรับตัวเขาสูสังคม
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ฉ. อาสาสมัครคุมประพฤติและการนําทรัพยากร
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
  
   17. อาสาสมัครคุมประพฤติิ
		 17.1 เปาหมายของงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นเกิด
ความตระหนัก และมีสวนรวมในการดูแลแกไขฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิดในทองถิ่น
ตลอดจนเสริมสรางความสงบเรียบรอยในทองถิ่น โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ มีบทบาท
หนาที่ ตามระเบียบวาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
		 17.2 การสรรหาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ตองพิจารณาคัดเลือกบุลคลที่มี
ความสมัครใจและสนใจที่จะแกไขปญหาสังคม และมีความพรอมที่จะอุทิศตน และเวลาที่
จะทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมของสังคมโดยไมหวังคาตอบแทน พรอมที่จะชวยเหลืองาน
ตาง ๆ อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ของอาสาสมัครคุมประพฤติตอง
เปนไปตามระเบียบวาดวยอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
		 17.3 อาสาสมัครคุมประพฤติตองไดรับการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบตาง ๆ ไดรับ
การนิเทศงาน การใหข อ สังเกต และคําแนะนําในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ตอ งมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานอยางสม�่ำเสมอ
		 17.4 อาสาสมัครคุมประพฤติควรไดรับการสนับสนุนใหทํางานในรูปขององคกร
รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนยอมรับและใหโอกาสผูกระทําผิดกลับเขาสูชุมชน เชื่อมประสาน
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ครอบครัวของผูกระทําผิด และนําทรัพยากรชุมชนมาใชในการแกไขฟนฟู และสงเคราะห
ผูกระทําผิด
		 17.5 อาสาสมัครคุมประพฤติควรไดร บั การคุม ครองและเชิดชูเกียรติในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ  ใ ห  สั ง คมทราบถึ ง การอุ ทิ ศ ตนของอาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ที่ ไ ด
กระทําเพื่อความสงบสุขของสังคม

18. การน�ำทรัพยากรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
		 18.1 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนภาคประชาสังคมภาครัฐ และภาคเอกชนรวมมือ
กันในการจัดการกับปญหาอาชญากรรม การแกไขฟนฟูผูกระทําผิด และการปองกัน
อาชญากรรมในฐานะที่เปนหุนสวนกับกรมคุมประพฤติ
		 18.2 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานยุติธรรมแบบ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน (Community Justice)
		 18.3 สงเสริมสนับสนุนใหมีการประชุมสัมมนา และกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง
และสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ใหช มุ ชนและทุกภาคสวนมีสว นรวมในมาตรการคุมประพฤติ และมาตรการ
อื่น ๆ ในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
อันจะทําใหเกิดสันติสุขในชุมชน
		 18.4 จัดทําฐานขอมูลเครือขายชุมชน และกลุม องคก รอาสาสมัครเพือ่ การประสานงาน
และรวมดําเนินการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดและการปองกันอาชญากรรมในชุมชน
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19. การใชกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
    ในงานคุมประพฤติ
		 19.1 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
ที่ใหความสําคัญกับการบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดสําหรับทุกฝาย
โดยเนนการชดใชเยียวยาความเสียหายแกผูเสียหาย การสรางความสํานึกผิด และความ
รับผิดชอบของผูกระทําผิดในการกระทําของตน โดยมีแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค
ดังกลาว โดยการเปดโอกาสใหผูเสียหาย ผูกระทําผิด และในกรณีที่เหมาะสม ญาติพี่นอง
ผู  เ กี่ ย วข อ งรวมทั้ ง ผู  แ ทนของชุ ม ชนได พ บปะเจรจากั น เพื่ อ หาทางออกร  ว มกั น ในการ
แกปญหาโดยมีพนักงานคุมประพฤติทําหนาที่เปนคนกลางหรือผูประสานงาน
		 19.2 การพบปะเจรจาเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวอาจมีลักษณะรูปแบบ และ
ผูเขารวมตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงโอกาสของการบรรลุความตกลงที่นําไปสูความ
สมานฉันท อาทิ การชดใชเยียวยาหรือการบรรเทาความเสียหาย การขอโทษ การสํานึกผิด
และแสดงความรับผิดชอบในการกระทํา การทํางานบริการสังคม หรือการกระทําอื่นใด
ทัง้ นี้ โดยคาํ นึงถึงโอกาสของผูเ สียหายและผูก ระทําผิดในการกลับมาดํารงชีวติ ไดอยางปกติสขุ
ในสังคม
		 19.3 วิธกี ารของกระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทสามารถนํามาใชในทุกขัน้ ตอน
ของงานคุมประพฤติ ทั้งในงานสืบเสาะและพินิจ และงานควบคุมและสอดสอง
		 19.4 กระบวนการยุตธิ รรมเชิงสมานฉันทใชไดตอ เมือ่ คูค วามยินยอมเขาสูก ระบวนการนี้
ดวยความสมัครใจภายใตการตกลงใจอยางมีอิสระ คูความสามารถยกเลิกความยินยอม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ดังกลาวไดตลอดเวลาในระหวางการดําเนินการตามกระบวนการ
		 19.5 ขอ ตกลงตอ งมาจากความสมัครใจของคูค วาม และเปนพันธะสัญญาทีม่ เี หตุผล
และเหมาะสมกอนการทําขอตกลงคนกลางตองแจงใหคูความทราบถึงสิทธิตาง ๆ ของเขา
ขั้นตอนการดําเนินการ และผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของคูความ
		 19.6 พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น คนกลางในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันทควรผานการฝกอบรมเพื่อทําหนาที่นี้โดยเฉพาะ

ช. ความรวมมือและการประสานงาน
20. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
            หน่วยงานอื่น ๆ และทุกภาคส่วนของสังคม
		 20.1 กรมคุมประพฤติตอ งมีการกําหนดนโยบาย การวางแผน ตลอดจนการประเมินผล
ในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชนรวมกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนชุมชนและทุกภาคสวนของสังคม
		 20.2 มีการประสานความรวมมือในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนระหวาง
กรมคุมประพฤติกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม หนวยงานอื่น ๆ และทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
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		 20.3 มีการจัดทําและใชฐานขอมูลรวมกันระหวางกรมคุมประพฤติกับหนวยงาน
ในกระบวนการยุตธิ รรมและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการแกไขฟน ฟู
ผูกระทําผิดในชุมชน
		 20.4 มีการประสานความรวมมือในการพัฒนา และใชประโยชนจากบุคลากร
และทรัพยากรตา ง ๆ รว มกันระหวางหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรม หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และสังคม

21. ความรวมมือในระดับนานาชาติิ
		 21.1 ส  ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ค วามร ว มมื อ ระหว  า งประเทศในด  า นการวิ จั ย
การฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
ประเทศ ในดานการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนและนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
		 21.2 ใหมีการศึกษาเพื่อขยายขอบเขตการใชมาตรการไมควบคุมตัวในระดับ
นานาชาติไดอยางกวางขวางและทั่วถึง
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ภาคผนวก
22. ค�ำจ�ำกัดความ
		 การแกไ ขฟน ฟูผกู ระทําผิดในชุมชน หมายถึง การใชมาตรการอืน่ ๆ แทนการลงโทษ
จําคุกหรือการกักขัง ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผ กู ระทาํ ผิดไดแ กไ ขปรับปรุงตนเองหรือทาํ งานชดเชยใหส งั คม
โดยยังคงพักอาศัยอยูกับครอบครัว และดําเนินชีวิตสวนใหญตามปกติได มาตรการดังกลาว
ไดแก การคุมประพฤติ การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับรักษา และ
การทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ
		 ทั้งนี้ ผูกระทําผิดที่อยูในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ ไดแก
			
ผูกระทําผิดที่เปนผูใหญ คือ ผูกระทําผิดที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไปที่ศาล
พิพากษารอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษจําคุกและกําหนดเงื่อนไข เพื่อคุมความ
ประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
			
ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชน ที่ศาลเห็นควร
ใชวิธีการคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณา
คดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2534 หรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74, 75
			
ผูไดรับพักการลงโทษและลดวันตองโทษจําคุก คือ ผูกระทําผิด ที่ศาลมี
คําพิพากษาใหล งโทษจาํ คุก ซึง่ เปน นักโทษเด็ดขาดทีไ่ ดร บั โทษมาแลว ตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด
ไวในพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 32 โดยไดรับการปลอยตัวกอนครบ
กําหนดโทษภายใตเงื่อนไขของการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษจําคุก
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ผูทํางานบริการสังคมแทนคาปรับ คือ ผูที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษปรับ
แตไมมีเงินเสียคาปรับและไดยื่นคํารองขอทํางานทดแทนใหแกสังคม ชุมชน หรือองคการ
สาธารณกุศลที่ไมแสวงหากําไร โดยคิดหักคาปรับใหในอัตราวันละ 200 บาท
			
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ คือ ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติด ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
		 การควบคุมและสอดสองหรือการคุมความประพฤติ มีความหมายไดเปน 2 ดาน
		 1. ดานกฎหมาย เปนการใชอํานาจตามกฎหมาย โดยมีพนักงานคุมประพฤติเปน
ผูควบคุมดูแลมิใหผูถูกคุมความประพฤติละเมิดเงื่อนไขหรือกระทําผิดขึ้นใหม โดยผูถูก
คุมความประพฤติจะตอ งไปรายงานตัวตอ พนักงานคุมประพฤติภายในระยะเวลา และภายใต
เงื่อนไขที่กําหนด หากผูถูกคุมความประพฤติฝาฝนเงื่อนไขหรือกระทําความผิดขึ้นใหมผูถูก
คุมความประพฤติจะถูกดําเนินการตามกฎหมายโดยศาลจะกําหนดโทษ หรือนําโทษที่รอไว
มาลงโทษ สําหรับกรณีพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุกใหเจาหนาที่ราชทัณฑหรือ
ตํารวจจับกุมตัวสงคืนเรือนจําเพื่อรับโทษที่เหลืออยู
		 2. ดานสังคมจิตวิทยา เปนการแกไขบําบัดผูกระทําผิดที่ไมใชอาชญากรโดยนิสัย
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ใหอยูในบรรทัดฐานของสังคมโดยพนักงาน
คุมประพฤติจะคอยดูแลสอดสอ ง ชว ยเหลือดว ยวิธกี ารตา ง ๆ โดยใชหลักจิตวิทยา และสังคม
สงเคราะหเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
		 การทํางานบริการสังคม (community service) หมายถึง เงื่อนไขหรือวิธีการที่
กําหนดใหผูกระทําผิดทํางานใหแกสังคมชุมชน หรือองคกรสาธารณกุศลโดยไมไดรับ
คาตอบแทนหรือคาจางเปนตัวเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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		 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หมายถึง การกระทําใด ๆ อันเปนการบําบัด
การติดยาเสพติดและฟน ฟูสภาพรา งกายและจิตใจของผูต ดิ ยาเสพติด รวมตลอดถึงการรักษา
สภาพรางกาย และจิตใจของผูซึ่งเสพยาเสพติดใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยไมเสี่ยงตอ
การเปนผูติดยาเสพติด
		 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเขมงวด หมายถึง การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองเขารับการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่มีระบบการ
ควบคุมมิใหหลบหนี
		 การฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดแบบไมควบคุมตัวเขม งวด หมายถึง การฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซึ่งผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตองอยูในสถาน
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามความเหมาะสม และมีการกําหนดเงื่อนไข ใหตองอยูใน
เขตที่กําหนดในระหวางการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
		 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแบบไมควบคุมตัว หมายถึง การฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ไมจําเปนตองควบคุมตัว แตอาจกําหนดใหผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผู  ติ ด ยาเสพติ ด ต  อ งปฏิ บั ติ ด  ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ใดภายใต  ก ารดู แ ลของพนั ก งาน
คุมประพฤติ
		 การฟนฟูสัมพันธภาพ หมายถึง กระบวนการใด ๆ ที่ผูเสียหาย ผูกระทําผิด และ/
หรือ บุคคลอื่น หรือสมาชิกของชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมรวมกันในการ
แกไขปญหาที่เกิดจากอาชญากรรม
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		 การสืบเสาะและพินิจ หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและภูมิหลังทางสังคมของ
จาํ เลยกอ นศาลพิจารณาคดี โดยพนักงานคุมประพฤติเปนผูด าํ เนินการตามคาํ สัง่ ศาล แลว นาํ
ขอเท็จจริงที่ไดมาประมวลทํารายงานเสนอตอศาล พรอมทั้งความเห็นและขอเสนอแนะวา
ควรจะดาํ เนินการอยา งไรกับจาํ เลยรายนัน้ เพือ่ ศาลจะไดใ ชป ระกอบดุลยพินจิ ในการพิจารณา
วาจะใชมาตรการใดกับจําเลยจึงจะเปนการเหมาะสม
		 กระบวนการยุติธรรมชุมชน เปนกลยุทธในการปองกันและลดอาชญากรรม
โดยการสรางและเสริมศักยภาพของชุมชนใหทํางานรวมกับรัฐ ทั้งที่เปนการทํางานรวมกัน
แบบพันธมิตร คือ การทาํ งานเคียงบาเคียงไหลกนั มีอาํ นาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการ
คิดและทํางานรวมกัน และการทํางานแบบที่ชุมชนเปนตัวหลัก สวนรัฐทําหนาที่เปนผูให
การสนับสนุนในเรือ่ งการเงิน วัสดุ สิง่ ของ หรือทรัพยากรอืน่ ๆ ตามทีช่ มุ ชนตอ งการ กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนเปนการจัดการเชิงรุก ในการปองกันควบคุม ลดและแกไขเยียวยาความ
เสียหายจากอาชญากรรม มีเปาหมายที่การสราง และรักษาไวซึ่งสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
		 คูความ หมายถึง ผูเสียหาย ผูกระทําผิด และบุคคลอื่น หรือสมาชิกของชุมชน
ที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรม ซึ่งอาจเขารวมในโปรแกรมกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท
		 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ประจาํ เขตพืน้ ทีต่ า งๆ ซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการฟน ฟูสมรรถภาพ ผูต ดิ ยาเสพติด
ประกอบดวย ผูแทนกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะอนุกรรมการ แพทยหนึ่งคน
นักจิตวิทยาหนึง่ คน นักสังคมสงเคราะหหนึง่ คน ผูท รงคุณวุฒซิ งึ่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ าํ หนดใน
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กฎกระทรวงไม เ กิ น สองคนเป นอนุก รรมการ และผูแทนกรมคุมประพฤติห นึ่งคนเปน
อนุกรรมการ และเลขานุการ
		 คนกลาง หมายถึง พนักงานคุมประพฤติที่ทาํ หนาที่ในการอํานวยการ ใหผเู สียหาย
และผูกระทําผิดเขามารวมในโปรแกรมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
		 เครือขายชุมชน หมายถึง กลุมคน กลุมองคกร ทุกภาคสวนที่มีความสนใจ และ
มีเปา หมายเดียวกัน ในพืน้ ทีแ่ ละหรือไมม พี นื้ ทีท่ างภูมศิ าสตร ทีม่ กี ารประสานแผนการทํางาน
ซึ่งกันและกันทุกระดับ โดยอาจใชทรัพยากร และหรือไมใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหการ
ทํางานมุงบรรลุเปาหมายเดียวกัน ซึ่งสนองตอความตองการของชุมชนที่แทจริง
		 ชุมชน หมายถึง กลุมคนซึ่งประกอบดวยคนหลายคนและหรือกลุมหลายกลุม
ที่พักอาศัยอยูในพื้นที่บริเวณเดียวกัน โดยมีความสนใจและรวมมือกันในกิจกรรมใด ๆ
โดยมุงสูเปาหมายเดียวกัน
		 ประชาสังคม หมายถึง การทีผ่ คู นในสังคมเห็นวิกฤตการณหรือสภาพปญหาในสังคม
ที่สลับซับซอนที่ยากแกการแกไข มีวัตถุประสงครวมกัน ซึ่งนําไปสูการกอใหเกิดจิตสํานึก
(Civic consciousness) ร ว มกั น มารวมตั ว กั น เป น กลุ  ม หรื อ องค ก ร (Civic group/
organization) ไมว า จะเปน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคสังคม (ประชาชน) ในลักษณะ
ที่เปนหุนสวนกัน (Partnership) เพื่อรวมกันแกปญหาหรือกระทําการบางอยางใหบรรลุ
วัตถุประสงค ทั้งนี้ ดวยความรัก ความสมานฉันท ความเอื้ออาทรตอกัน ภายใตระบบการ
จัดการโดยมีการเชื่อมโยงเปนเครือขาย (Civic network)
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		 ผูเสียหาย ในกระบวนทัศนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ทุกคดีมี
ผูเสียหาย แมวาคดีประเภทนั้นในกระบวนทัศนของกระบวนการยุติธรรมอาญาจะเรียกวา
คดีไมมีผูเสียหายก็ตาม ผูเสียหายในกระบวนทัศนของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท
หมายรวมทั้งผูเสียหายโดยตรง (direct victim) และผูเสียหายโดยออม (indirect victim)
ตัวอยางเชน คดียาเสพติดใหโทษ หากชุมชนรูสึกวาไดรับความเดือดรอนจากผูกระทําผิดคดี
ยาเสพติดชุมชนก็เปนผูเสียหายในคดีนี้ได เปนตน
		 ผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเปน ที่พอใจ หมายถึง ผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดที่ผานเกณฑการประเมินผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ของคณะอนุกรรมการ
		 ผลลัพธในการฟนฟูสัมพันธภาพ หมายถึง ขอตกลงที่เปนผลมาจากกระบวนการ
ฟนฟูสัมพันธภาพ ตัวอยางของผลลัพธในการฟนฟูสัมพันธภาพ หมายรวมถึงการชดใช การ
ทํางานบริการสังคม และโปรแกรมอืน่ ๆ หรือการกระทําใด ๆ ทีเ่ ปน การเยียวยาความเสียหาย
ตอผูเสียหายและชุมชน และการปรับตัวเขาหากันของผูเสียหายและผูกระทําผิด
พักการลงโทษ (Parole) คือ การปลอยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่นอกเรือนจํา
กอนครบกําหนดโทษภายใตเงื่อนไขการคุมประพฤติ เปนประโยชนที่ใหแกนักโทษเด็ดขาด
ทีป่ ระพฤติตนดี มีระเบียบวินยั ระหวางตองโทษอยูใ นเรือนจาํ และจะพึงกระทาํ ได เมือ่ นักโทษ
เด็ดขาดนั้นไดรับโทษมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้น
หรือไมนอยกวา 10 ป ในกรณีตองโทษจําคุกตลอดชีวิต
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พนักงานคุมประพฤติ หมายถึง ผูไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุตธิ รรมใหด าํ รงตาํ แหนง พนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติ วิธดี าํ เนินการคุมประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และไดรับการแตงตั้งใหเปน พนักงานเจาหนาที่หรือ
ไดร บั มอบหมายใหด าํ เนินการตามพระราช บัญญัตฟิ น ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545
		 ลดวันตองโทษจําคุก (Good-Time-Allowance) คือ การใหประโยชนลดวัน
ตอ งโทษจาํ คุกแกน กั โทษเด็ดขาดทีม่ คี วามประพฤติดใี นระหวางตองโทษอยูใ นเรือนจํา ซึง่ จะ
กระทําไดต อ เมือ่ ไดร บั โทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ แลวไมน อ ยกวา หกเดือน หรือไมน อ ย
กวาสิบปในกรณีที่ตองโทษจําคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจําคุกตลอดชีวิตเปนโทษ
จําคุกมีกําหนดระยะเวลา โดยนักโทษชั้นเยี่ยมอาจไดรับการลดวันตองโทษจําคุกเดือนละ
หาวัน ชั้นดีมากเดือนละสี่วัน ชั้นดีเดือนละสามวัน
		 สถานพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลหรือคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไดรับ
อนุญาตใหบ าํ บัดรักษาผูต ดิ ยาเสพติด และตัง้ เปนสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติด
ใหโทษ พ.ศ.2522 และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 96 (พ.ศ.2531) เรื่อง หลักเกณฑการขอจัดตั้งสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522
		 สถานฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หมายถึง ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ทั้งยังหมายความรวมถึงสถานที่ตาม
มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
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		 หนวยงานพหุภาคี หมายถึง หนวยงานที่รวมปฏิบัติในการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.2545
		 หนว ยงานภาคี คือ หนวยงานทีส่ าํ นักงานคุมประพฤติจงั หวัด/ประจําศาลขอความ
รว มมือ และทาํ ขอ ตกลง เพือ่ ใหเ ปน สถานทีท่ ผี่ กู ระทาํ ผิดจะไปชวยเหลือทํางานดานตางๆ ซึง่
มีทั้งหนวยงานของภาครัฐและเอกชน แตสําหรับภาคเอกชนตองเปนองคกรสาธารณกุศล
ที่ไมแสวงหาผลกําไร
อาสาสมัครคุมประพฤติ หมายถึง ประชาชนที่สมัครใจและไดรับการสรรหา
คัดเลือกใหเขารับการอบรมและแตงตั้งจากกระทรวงยุติธรรม ใหเปนผูชวยพนักงาน
คุมประพฤติ และไดรับมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับงานของกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

39

คําสั่งกรมคุมประพฤติ
ที่ 491 /2547
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤติ

		 ตามที่กรมคุมประพฤติมีคําสั่งกรมคุมประพฤติที่ 619/2546 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
จัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤตินั้น
		 เพื่ อ ให  ก ารดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานมี ค วามต อ เนื่ อ ง จึ ง เห็ น สมควรยกเลิ ก คํ า สั่ ง
กรมคุมประพฤติที่ 619/2546 และใหใชคําสั่งนี้แทน
		 กรมคุมประพฤติเห็นสมควรใหมีการจัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤติ เพื่อเปนกรอบ
ในการบริหาร และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติโดยจะครอบคลุมถึงหลักการ
ขั้นตอน วิธีการในการปฏิบัติงาน การสรรหา และฝกอบรมบุคลากร การมีสวนรวมของชุมชน
ตลอดจนการกําหนดนโยบายการวางแผนและการประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานของ
กรมคุมประพฤติ ซึ่งเปนองคกรหลักในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชนมีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และเพื่อใหมาตรฐานการปฏิบัติงานคุมประพฤติเปนที่ยอมรับในระดับสากล
		 จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานงานคุมประพฤติขึ้น ดังมีรายนามตอไปนี้
1. ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการควบคุมและสอดสอง			
ประธานคณะทํางาน
2. ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการสืบเสาะและพินิจ			
คณะทํางาน
3. ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน		
คณะทํางาน
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4. ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
(นางฉลอง อติกนิษฐ)
5. ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
(นายไวพจน พูสิทธิ์)
6. ผูตรวจราชการกรมคุมประพฤติ
(นายเกษม มูลจันทร)
7. เลขานุการกรม
8. ผูอํานวยการกองกิจการชุมชนและบริการสังคม
9. ผูอํานวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
10. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
11. ผูอํานวยการกองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
12. ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
13. ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
14. หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
15. หัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล
16. หัวหนากลุมงานพัฒนาอาสาสมัครคุมประพฤติ
17. หัวหนากลุมงานพัฒนาเครือขายชุมชน
18. หัวหนากลุมงานแผนงาน
19. หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
20. หัวหนากลุมงานติดตามและประเมินผล
21. หัวหนากลุมสืบเสาะและพินิจ
22. หัวหนากลุมควบคุมและสอดสอง
23. หัวหนากลุมแกไขฟนฟูผูกระทําผิด
24. หัวหนากลุมสงเคราะหผูกระทําผิด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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25. หัวหนากลุมนิติการ
คณะทํางาน
26. หัวหนากลุมงานพัฒนาระบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
คณะทํางาน
27. หัวหนากลุมงานประสานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
คณะทํางาน
28. หัวหนากลุมงานสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
คณะทํางาน
29. นางสาวกนกพรรณ กัลยาณสุต
คณะทํางานและเลขานุการ
หัวหนากลุมงานบริการสังคม
30. นายสันติ ฤทธิรัตน	
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
31. นางสาวประไพพร สิงหเดช
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
32. นายนิพนธิ์ เจิมจํานงค	
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
พนักงานคุมประพฤติ 7ว
33. นางสาวรัชดา ไชยโยธา
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
ให้ ค ณะท� ำ งานนี้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ หนดกรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ง านคุ ม ประพฤติ
และจัดท�ำมาตรฐานงานคุมประพฤติโดยค�ำนึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
(good govermnace) หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมาตรฐานขั้ น ต�่ ำ ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
ส�ำหรับมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดแบบไม่คุมตัว (United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measures หรือ TheTokyo Rules) ตลอดจนให้คณะท�ำงาน
ด�ำเนินการพัฒนาการด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก�ำหนดขึ้น ต่อไป
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ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

				

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547

				

(ลงชื่อ)

			
			

กิตติพงษ กิตยารักษ
(นายกิตติพงษ กิตยารักษ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกตอง
รัชดา ไชยโยธา
(นางสาวรัชดา ไชยโยธา)
พนักงานคุมประพฤติ 6ว
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