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คานา
ตำมพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มำตรำ ๔ กำหนดนิยำม “อำสำสมัครคุมประพฤติ ”
หมำยควำมว่ ำ ผู้ ที่ อ ธิ บ ดี แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ท ำหน้ ำ ที่ ช่ ว ยเหลื อ พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้
และมำตรำ ๑๗ ให้มีอำสำสมัครคุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติตำมที่อธิบดีมอบหมำยให้
อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนอำสำสมัครคุมประพฤติ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรแต่งตั้งและถอดถอน
อำสำสมัครคุมประพฤติให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนด ส่วนวิธีกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
คุมประพฤติให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งระเบียบคณะกรรมกำรคุมประพฤติ ว่ำด้วยกำรแต่งตั้ง
และถอดถอนอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ มิได้กำหนดคุณสมบัติว่ำบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น
อำสำสมัครคุมประพฤติต้องผ่ ำนกำรอบรมก่อน แต่ระเบี ยบกระทรวงยุติธ รรม ว่ำด้ว ยบทบำทและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ และบทบำทของภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ กำหนดว่ำกำร
มอบหมำยงำนให้อำสำสมัครคุมประพฤติดำเนินกำรช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติให้พิจำรณำควำมจำเป็น
เหมำะสมกับ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมพร้อมของอำสำสมัครคุมประพฤติ กรณีมอบหมำยงำนคดีให้
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศักยภำพ และปริมำณคดีที่มีอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
อำสำสมัครคุมประพฤติ ดังนั้น กำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท หน้ำที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติในกำรช่วยเหลือ
พนักงำนคุมประพฤติ จึงจำเป็นที่ต้องมีควำมรู้ ทักษะ ในกำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กองส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยคุ ม ประพฤติ ไ ด้ จั ด ท ำหลั ก สู ต รกำรอบรมอำสำสมั ค ร
คุมประพฤติ เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำองค์ควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัคร
คุมประพฤติ โดยเนื้อหำหลักสูตรให้ทรำบถึงควำมเป็นมำ ตลอดจนควำมสำคัญ คุณค่ำและอุดมกำรณ์ของกำร
เป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและภำรกิจของกรมคุมประพฤติในกำระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำท อำนำจหน้ำที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติ ตำมกฎหมำย
และระเบี ย บต่ ำ งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำนของอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ รวมทั้ ง ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
ในแบบฟอร์มต่ำงๆที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ ดังนั้นหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหลักสูตรกำร
อบรมอำสำสมัครคุมประพฤติจะเป็นประโยชน์ในกำรนี้สำนักงำนคุมประพฤติจะนำไปใช้ในกำรพัฒนำศักยภำพ
ของอำสำสมัครคุมประพฤติให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

กลุ่มอำสำสมัครคุมประพฤติ
กองส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยคุมประพฤติ
มีนำคม 2563

บทนา
หลักสูตรอบรมอำสำสมัครคุมประพฤติ เป็นหลักสูตรที่ใช้อบรมสำหรับอำสำสมัครคุมประพฤติ
ที่แต่งตั้งใหม่ โดยหลักสูตรดังกล่ำวมีระยะเวลำในกำรอบรม จำนวน 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
7 หัวข้อวิชำ ดังนี้
1. นโยบำยกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ
2. กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและภำรกิจของกรมคุมประพฤติ
3. บทบำท อำนำจหน้ำที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
4. ประสบกำรณ์กำรทำงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
5. จริยธรรมและจรรยำบรรณของอำสำสมัครคุมประพฤติ
6. หลักกำรให้คำปรึกษำเชิงจิตวิทยำเบื้องต้น
7. ทักษะกำรสร้ำงเครือข่ำยและควำมสัมพันธ์ของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ซึ่งในแต่ละรำยวิชำมีรำยละเอียดเนื้อหำ และวิธีดำเนินกำร ดังนี้
๑. ชื่อวิชา “นโยบายกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับทรำบถึงควำมเป็นมำ ตลอดจนควำมสำคัญของกำรเป็นอำสำสมัคร
คุมประพฤติที่มีต่อสังคม รวมถึงนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับอำสำสมัครคุมประพฤติ
ของกรมคุมประพฤติ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. ควำมเป็นมำ/ที่มำของอำสำสมัครคุมประพฤติ
2. วิวัฒนำกำรของอำสำสมัครคุมประพฤติ กำรก่อเกิดและผลงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
เช่น กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง วันอำสำสมัครคุมประพฤติ เป็นต้น
3. กำรเข้ำสู่กระบวนกำรคุมประพฤติ
4. คุณค่ำของกำรเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ
5. นโยบำย/ควำมคำดหวังของกรมคุมประพฤติ เช่น กำรให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติตนต่อ
ผู้กระทำผิด ทัศนคติต่อผู้กระทำผิด กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงอำสำสมัครคุมประพฤติและกรมคุมประพฤติ
รวมทั้งภำพลักษณ์ของอำสำสมัครคุมประพฤติที่เป็นตัวแทนของกรมคุมประพฤติ
รูปแบบ วิธีการอบรม กำรบรรยำย/สื่อ
ระยะเวลา 30 นำที
วิทยากร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติ/พนักงำนคุมประพฤติ
๒. วิชา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและภารกิจของกรมคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ และบทบำท
งำนคุมประพฤติ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. กฎหมำยที่เกี่ ย วข้ อง ขั้นตอนกระบวนกำรยุ ติธ รรมทำงอำญำ ตั้ง แต่ขั้ นตอนของ ต ำรวจ
อัยกำร ศำล และรำชทัณฑ์
2. กำรดำเนินกำร...

-22. กำรดำเนินกำรในภำรกิจของกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
- กำรสืบเสำะและพินิจ
- กำรควบคุมและสอดส่อง
- กำรตรวจพิสูจน์
- กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
- กำรทำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับ
3. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถเข้ำใจที่มำของผู้กระทำผิดในแต่ละภำรกิจที่เข้ำสู่กระบวนงำน
คุมประพฤติ
รูปแบบ วิธีการอบรม กำรบรรยำย/อภิปรำย/สื่อ
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิทยากร ตำรวจ/อัยกำร/ศำล/พนักงำนคุมประพฤติ
๓. วิชา “บทบาท อานาจหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานตามภารกิจ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับบทบำท อำนำจหน้ำที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ตำมระเบี ยบกระทรวงยุ ติธรรมว่ำด้วยบทบำทและวิธี กำรปฏิบั ติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติและบทบำทของ
ภำคประชำชน พ.ศ. 2560
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ ได้แก่
- พระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยบทบำทและวิธีกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
และบทบำทของภำคประชำชน พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2561
- กฎกระทรวงแบบบัตรประจำตัวอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2560
- ระเบียบคณะกรรมกำรคุมประพฤติว่ำด้วยกำรแต่งตั้งและถอดถอนอำสำสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยสิทธิประโยชน์ของอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยกำรบริหำรองค์กำรอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2561
- ข้อบังคับของสมำคมอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561
2. วิธีกำรดูแลผู้กระทำผิดแต่ละภำรกิจในกระบวนกำรคุมประพฤติ
3. วิธีกำรและหลักกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ โดยผ่ำนกำรบอกเล่ำประสบกำรณ์
ของอำสำสมัครคุมประพฤติ (วีดีทัศน์)
รูปแบบ วิธีการอบรม สื่อกำรสอน/กิจกรรม/สัมภำษณ์กำรทำงำนในแต่ละบทบำท
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วิทยากร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติหรือพนักงำนคุมประพฤติ/อำสำสมัครคุมประพฤติ
4. วิชำ...

-34. วิชา “ประสบการณ์การทางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ เ ข้ำ รั บ กำรอบรมมี ค วำมรู้ ควำมเข้ำ ใจ ตลอดจนมี ทัก ษะเกี่ย วกับ วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติง ำน
ของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
- วิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนในแต่ ล ะบทบำทภำรกิ จ ที่ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ ช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน
ตำมภำรกิจของกรมคุมประพฤติ เช่น กำรทำงำนด้ำนคดี กำรทำงำนด้ำนกิจกรรม และกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้น
ในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ เป็นต้น
- ฝึกปฏิบัติเขียนรำยงำน
รูปแบบ วิธีการอบรม กำรบรรยำยประสบกำรณ์/ฝึกปฏิบัติจำกเหตุกำรณ์สมมติ
ระยะเวลา บรรยำยและฝึกปฏิบัติ 2.30 ชั่วโมง
วิทยากร พนักงำนคุมประพฤติ และอำสำสมัครคุมประพฤติ
5. วิชา “จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมตระหนักในควำมสำคัญของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ
และตระหนักถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนโดยฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
- ระเบียบคณะกรรมกำรคุมประพฤติว่ำด้วยกำรแต่งตั้งและถอดถอนอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2561
หมวด 2 กำรรักษำจรรยำบรรณอำสำสมัครคุมประพฤติ ข้อ 8 ก่อนปฏิบัติหน้ำที่อำสำสมัครคุมประพฤตติ
ต้องปฏิญำณตนต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติด้วยถ้อยคำดังนี้ “ข้ำพเจ้ำ (ชื่อผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ
ข้ำพเจ้ำจะจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะอำสำสมัครคุมประพฤติ
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ รักษำจรรยำบรรณ และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองำนอย่ำงเต็มกำลัง
ควำมสำมำรถ ตลอดจนรักษำควำมลับของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด”
ข้อ 9 อำสำสมัครคุมประพฤติต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยรักษำจรรยำบรรณอำสำสมัครคุมประพฤติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม มีเมตตำธรรม และเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(2) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่รำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรรำยงำน
อันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลหรือหน่วยงำน
(3) ไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยตำแหน่งอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อหำประโยชน์ไห้แก่ตน
หรือผู้อื่น
(4) รักษำควำมลับของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด
(5) พึงรักษำควำมสำมัคคีในระหว่ำงผู้ร่วมงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(6) ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมและปฏิบัติตนให้เป็นที่นับถือของประชำชน
รูปแบบ วิธีการอบรม กำรบรรยำย และฝึกปฏิบัติ (บทบำทสมมติ)
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
วิทยากร พนักงำนคุมประพฤติ/วิทยำกรภำยนอก
6. วิชำ...

-46. วิชา “หลักการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงขั้นตอนในกำรให้คำปรึกษำที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. ควำมหมำยของกำรให้คำปรึกษำ
2. ทักษะหรือเทคนิคในกำรให้คำปรึกษำ
- ทักษะกำรสื่อสำรเบื้องต้น
- เทคนิคกำรสร้ำงสัมพันธภำพ
- เทคนิคกำรฟัง
- เทคนิคกำรตั้งคำถำม
- เทคนิคกำรสะท้อนกลับ
- เทคนิคกำรให้คำปรึกษำเพื่อเสริมพลัง (กำรตัดสินใจอยู่ที่ตัวผู้รับคำปรึกษำ)
วิธีการอบรม กำรบรรยำย และฝึกปฏิบัติ (บทบำทสมมติ)
ระยะเวลา 2 ชั่วโมง
วิทยากร พนักงำนคุมประพฤติ/วิทยำกรภำยนอก
7. วิชา “ทักษะการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอำสำสมัครคุมประพฤติ และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงพนักงำนคุมประพฤติและอำสำสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งอำสำสมัครคุมประพฤติ
กับอำสำสมัครของหน่วยงำนอื่น หรือหน่ำยงำนอื่น
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. เทคนิคกำรสื่อสำร
2. เทคนิคกำรตัดสินใจ
3. เทคนิคกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
4. เทคนิคกำรแสวงหำและสร้ำงเครือข่ำยภำยในและภำยนอก
รูปแบบ วิธีการอบรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่ม)/บทบำทสมมติ/ถอดบทเรียนจำกกิจกรรม
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
วิทยากร พนักงำนคุมประพฤติ และอำสำสมัครคุมประพฤติ
....................................................................

หัวข้อวิชำ...

-5หัวข้อวิชา “นโยบายกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครคุมประพฤติ”
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
ภูมิหลังและความสาคัญของอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติมีภำรกิจในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิ ดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ
ได้เริ่มดำเนินโครงกำรอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จำกแนวคิดเกี่ยวกับสังคมควรมีระบบและ
กลไกในกำรป้องกันตนเองจำกปัญหำอำชญำกรรมและกำรกระทำผิดซ้ำ นอกเหนือไปจำกระบบงำนยุติธรรมทำง
อำญำ ซึ่งกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมที่ได้ผลดี คือ กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรป้องกันตนเอง
จำกอำชญำกรรม และให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมีกำรอบรม
อำสำสมัครคุมประพฤติรุ่น แรก เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนำคม 2529 ที่เขตดุ สิต กรุงเทพมหำนคร ภำยใต้
ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. 2528 ต่อมำมีพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำร
บริหำรและอำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ตลอดจนกำรดำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ทำให้ภำรกิจของ
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีมำกขึ้น เพื่อเป็นกำรสนองตอบนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงยุติธรรม
ที่มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและชุมชน และทำให้กำรดำเนินงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
มีแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนสำมำรถรองรับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประสิทธิภำพ จึงมีระเบียบกระทรวงยุติธรรม
ว่ำด้วยอำสำสมัครคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อำสำสมัครคุมประพฤติมีหน้ำที่ในกำรช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติ
ในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้คำแนะนำตักเตือน ให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ศำลกำหนดออกสอดส่องเยี่ยมเยียน
ผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ ติ ด ตำมผลผู้ ผ่ ำ นกำรฟื้ น ฟู ส มรรถภำพผู้ ติ ด ยำเสพติ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ จนกระทั่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีอำสำสมัคร
คุมประพฤติเพื่อช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติตำมที่อธิบดีมอบหมำย และให้มี กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำร
ดำเนินงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ
รัฐบำลเห็นควำมสำคัญของอำสำสมัครคุมประพฤติและได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2540
ประกำศให้วันที่ 16 มีนำคม ของทุกปีเป็นวันอำสำสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยได้มีกำรจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติอำสำสมัครคุมประพฤติ มอบเครื่องรำชย์อิสริยำภรณ์อั นเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณำภรณ์
และมอบเกียรติบัตรอำสำสมัครคุมประพฤติ ดีเด่น เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญกำลังใจและตอบแทนอำสำสมัครคุมประพฤติ
ที่เสียสละทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อช่วยเหลืองำนคุมประพฤติ
อำสำสมัครคุมประพฤติถือเป็นบุคคลในชุมชนที่ใกล้ชิดผู้กระทำควำมผิดมำกที่สุด เป็นโซ่ข้อกลำง
ในกำรเชื่อมโยงผู้กระทำผิ ดกลั บ สู่ ชุมชน โดยมีบทบำทในกำรออกไปเยี่ยมเยียน ให้ คำปรึกษำ ให้ กำลั งใจ
ให้ คำแนะน ำในกำรดำเนิ นชีวิต เพื่อให้ผู้ กระทำผิ ดปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในทำงที่ดีขึ้น สำมำรถดำรงชีวิต
ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำควำมผิดขึ้นมำอีก และเฝ้ำระวังให้ชุมชนปลอดจำกอำชญำกรรม
จำกผู้กระทำผิดในควำมรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
นโยบายกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
วิสัยทัศน์กรมคุมประพฤติ
“เป็นองค์กรมำตรฐำนในกำรสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยของชุมชนจำกผู้กระทำผิดในระบบ
กำรคุมประพฤติ”
พันธกิจ...

-6พันธกิจกรมคุมประพฤติ
1. พัฒนำระบบกำรแก้ไขฟื้นฟู และกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพและเกิดควำมสมดุล
2. พัฒ นำและส่ งเสริ มกำรบูรณำกำรทุกภำคส่ ว นในกำรแก้ไขฟื้นฟู ติดตำม ดูแล ช่ว ยเหลื อ
สงเครำะห์ผู้กระทำผิดในระบบงำนคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
3. พัฒนำบุคลำกรและระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนระบบงำนคุมประพฤติ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติกำหนดนโยบำย “เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม”
1. พัฒ นำกลยุ ท ธ์และขับ เคลื่ อนกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับ ทุกภำคส่ ว น กรมคุม ประพฤติ
ต้องกำหนดกลไกในกำรบูรณำกำรทั้งในระดับนโยบำยและในระดับพื้นที่ ตำมกรอบของคณะกรรมกำรคุมประพฤติ
และคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) โดยมีผู้บริหำรเป็นผู้กำกับให้บุคลำกร
มีกำรปฏิบัติตำมกรอบกลไกและติดตำมประเมินผลกรอบกลไกดังกล่ำว
2. พัฒนำและขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม กรมคุมประพฤติต้องดำเนินกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับภำคประชำชน ภำครัฐ ภำคเอกชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
สร้ำงงำนสร้ำงอำชี พ เตรียมควำมพร้อมผู้กระทำผิดก่อนส่งกลับ สู่ชุมชน โดยเฉพำะให้ควำมสำคัญในระดับ
หมู่ บ้ ำ นเพื่ อ เฝ้ ำ ระวั ง ติ ด ตำมผู้ ก ระท ำผิ ด ที่ พ้ น โทษหรื อ พ้ น กำรคุ ม ประพฤติ ไ ม่ ใ ห้ ก ลั บ ไปกระท ำผิ ด ซ้ ำ
รวมทั้งกำรช่วยเหลือดูแลสงเครำะห์ให้บุคคลเหล่ำนั้นดำรงตนพึ่งพำตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม
3. กำรพัฒ นำอำสำสมัครคุมประพฤติและเครือข่ำย กรมคุมประพฤติต้องพัฒ นำควำมรู้และ
กำรปฏิบัติของอำสำสมัครคุมประพฤติ เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำยอื่น โดยมีระบบกำรกำกับดูแล
และมอบหมำยหรือประสำนควำมร่วมมือให้อำสำสมัครคุมประพฤติ เครือข่ำยยุติธรรมชุมชนและเครือข่ำยอื่น
มีส่วนร่วมและสนับสนุนภำรกิจของกรมคุมประพฤติ
ทิศ ทางการบริ หารงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติกำหนดทิศทำงกำรบริห ำรที่เกี่ยวข้อ ง
กับอำสำสมัครคุมประพฤติในกำรส่งเสริมให้ภำคประชำชน/ภำคประชำสังคม/เอกชนทุกระดับมีส่วนร่วมในกำร
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ความคาดหวังต่ออาสาสมัครคุมประพฤติ
- ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนแก้ไขฟื้นฟู ติดตำมดูแล ช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน
- เป็นเครือข่ำยในกำรนำอำสำสมัครอื่นในพื้นที่เข้ำมำร่วมดำเนินงำน
....................................................................

หัวข้อ...

-7หัวข้อวิชา “กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและภารกิจของกรมคุมประพฤติ”
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำเป็นกระบวนกำรสำหรับดำเนินคดีอำญำ เมื่อมีกำรกระทำผิดทำง
อำญำแล้วกำรนำตัวผู้กระทำผิดมำลงโทษ มีหลักกำรดังนี้
1. บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้กระทำผิด ผู้เสียหำย ตำรวจ อัยกำร ศำล และพนักงำนรำชทัณฑ์
2. เมื่ อ มี ค วำมผิ ด อำญำเกิ ด ขึ้ น ก็ จ ะต้ อ งมี ก ำรสื บ สวน และสอบสวนเกี่ ย วกั บ ควำมผิ ด
โดยเจ้ำหน้ำที่ตำรวจก่อน จำกนั้นพนักงำนอัยกำรจึงจะฟ้องคดีอำญำต่ อศำล หรือในบำงกรณีผู้เสียหำยจะฟ้อง
ต่อศำลโดยตรงก็ได้
3. ในคดีอำญำนั้น กำรพิจำรณำสืบพยำนของศำลจะต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อหน้ำสำธำรณชน
และต่อหน้ำจำเลย
4. คดีอำญำเมื่อมีคำพิพำกษำแล้ว จะต้องบังคับให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำโดยไม่ชักช้ำ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในกระบวนยุติธรรมทางอาญา
1. ตารวจ ตำรวจเป็นองค์กรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐองค์กรแรกในกระบวนกำรยุติธรรมโดยเฉพำะ
ในส่วนกำรทำหน้ำที่เป็นพนักงำนสอบสวนซึ่งถือว่ำเป็นต้นธำรของกระบวนกำรยุติธรรม ตำรวจมีอำนำจหน้ำที่
จับกุมผู้ต้องหำ ค้นหำหลักฐำน สอบสวน และสรุปสำนวนว่ำจะสั่งฟ้องผู้ต้องหำหรื อไม่ แล้วจึงส่งสำนวน
พร้อมควำมเห็นไปยังพนักงำนอัยกำร มีขั้นตอนดำเนินกำร ดังนี้
1.1 การรับคาร้องทุกข์และสอบสวนคดีอาญา เมื่อมีกำรกระทำควำมผิดอำญำเกิดขึ้น
และมีผู้เสียหำยที่ได้รับควำมเสียหำยเจ้ำพนักงำนผู้ประสบเหตุ หรือผู้เห็นเหตุกำรณ์นำเรื่องไปแจ้งควำม
กล่ำวโทษหรือร้องทุกข์ต่อตำรวจ เป็นหน้ำที่ของพนักงำนสอบสวนที่ต้องรับแจ้งเหตุแล้วทำกำรสอบสวน
รวบรวมพยำนหลักฐำนเป็นสำนวนคดี พนักงำนสอบสวนมีอำนำจ ดังนี้
(1) อำนำจในกำรสอบสวนและสืบสวนคดีอำญำ เพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ต่ำงๆ
อันเกี่ยวกับควำมผิดที่ถูกกล่ำวหำเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำควำมผิดและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์กำรกระทำผิด
หรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ
(2) ตรวจค้นตัวบุคคลและสถำนที่ เพื่อหำพยำนหลักฐำนและจับกุมผู้ต้องหำ
(3) เมื่อมีหมำยจับหรือเมื่อพบกำรกระทำควำมผิดซึ่งหน้ำมีอำนำจจับกุมผู้ต้องหำเพื่อนำมำ
ดำเนินคดีได้
(4) ออกหมำยเรียกพยำนและผู้ต้องหำ มำเพื่อทำกำรสอบสวนไว้เป็นพยำนหลักฐำนในคดี
(5) ยึดวัตถุพยำน เพื่อเป็นพยำนหลักฐำนในคดี
(6) ควบคุมตัวผู้ต้องหำเพื่อทำกำรสอบสวน ในคดีควำมผิดลหุโทษจะควบคุมผู้ต้องหำได้เท่ำเวลำ
ที่จะถำมคำให้กำร ถำมชื่อ ที่อยู่ เท่ำนั้น ส่วนคดีนอกเหนือจำกนั้นหำกจำเป็นต้องทำกำรสอบสวนจะควบคุมตัว
ผู้ต้องหำไว้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
(7) ให้ประกันตัวผู้ต้องหำในระหว่ำงกำรสอบสวน
1.2. คดีอาญาที่ระงับลงหรือเลิกกันได้ในชั้นตารวจในฐานะเป็นพนักงานสอบสวน
(1) คดีอำญำที่เป็นควำมผิดต่อส่วนตัว เช่น คดีฉ้อโกงทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ เมื่อผู้เสียหำย
ถอนคำร้องทุกข์ สิทธิในกำรนำคดีอำญำมำฟ้องระงับลง
(2) คดีที่ตำรวจมีอำนำจเปรียบเทียบปรับ และผู้ต้องหำได้ชำระค่ำปรับครบถ้วนแล้ว เช่น
คดีควำมผิดพระรำชบัญญัติจรำจร เป็นต้น
1.3 กำรขอ...

-81.3 การขอผัดฟ้องและฝากขังผู้ต้องหา หลังจำกอำนำจควบคุมตัวผู้ต้องหำสิ้นสุดลงแล้ว
หำกกำรสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จตำรวจต้องนำผู้ต้องหำไปขอผัดฟ้องหรือฝำกขังต่อศำล เมื่อศำลอนุญำตให้ผัดฟ้อง
หรือฝำกขังแล้วจะต้องส่งตัวผู้ต้องหำให้อยู่ในอำนำจกำรควบคุมของศำล ซึ่งศำลจะได้ส่งตัวต่ อให้เจ้ำหน้ำที่
รำชทัณฑ์นำตัวไปควบคุมไว้ในเรือนจำต่อไป แต่สำหรับกรณีผู้ต้องหำได้ประกันตัวในชั้นสอบสวน ตำรวจไม่ต้อง
ขออำนำจศำลฝำกขังแต่อย่ำงใด
1.4 การทาความเห็นและสรุปสานวนของตารวจ เมื่อพนักงำนสอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน
เสร็จแล้วก็จะสรุปสำนวนกำรสอบสวนมีควำมเห็นทำงคดีได้ 3 ทำง ดังนี้
(1) เห็นควรงดกำรสอบสวนกรณีไม่มีตัวผู้ต้องหำ
(2) เห็ น ควรสั่ ง ฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหำให้ ส่ ง ส ำนวนกำรสอบสวนพร้ อ มตั ว ผู้ ต้ อ งหำไปยั ง
พนักงำนอัยกำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป ส่วนกำรประกันตัวชั้นกำรควบคุมของอัยกำรผู้ต้องหำมีสิทธิจะยื่นคำร้อง
ขอประกันตัวต่ออัยกำรได้
(3) เห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหำให้ส่งสำนวนกำรสอบสวนไปยังอัยกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป
ส่วนตัวผู้ต้องหำหำกอยู่ในควำมควบคุมของตำรวจให้ปล่อยตัวไป หำกอยู่ในควำมควบคุมของศำลให้ยื่นคำร้อง
ขอปล่อยตัวผู้ต้องหำต่อศำล
2. อัยการ อัยกำรเป็นองค์กรที่มีควำมสำคัญในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมีอำนำจหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรดำเนินคดีอำญำทั้งปวง ดำเนินคดีแพ่ง ให้คำปรึกษำด้ำนกฎหมำยแก่รัฐบำลและหน่วยงำนของรัฐ
และอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำย กระบวนกำรดำเนินงำนของอัยกำรในกำรดำเนินคดีอำญำ
มีขั้นตอนสำคัญดังนี้
2.1 ขั้นตอนการสั่งคดี พนักงำนอัยกำรมีอำนำจพิจำรณำสำนวนกำรสอบสวนแล้วใช้ดุลยพินิจ
ก่อนมีควำมเห็นสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องตำมที่เห็นสมควรโดยเฉพำะในกรณีดังต่อไปนี้คือ
(1) กำรใช้ดุลยพินิจฟ้องคดีอำญำต่อศำลชั้นต้น ตลอดจนอุทธรณ์ ฎีกำ และแก้อุทธรณ์ แก้ฎีกำ
(2) สั่งให้งดหรือให้ทำกำรสอบสวนต่อไปในคดีที่ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด
(3) ในกรณีที่พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง และพนักงำนอัยกำรเห็นชอบด้วย
ให้ออกคำสั่งไม่ฟ้องและแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงำนสอบสวนทรำบ แต่ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งฟ้องและแจ้งให้
พนักงำนสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหำมำเพื่อฟ้องหรือจัดกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อให้ได้ตัวผู้ต้องหำมำฟ้อง
(4) ในกรณีที่พนักงำนสอบสวนมีควำมเห็นควรสั่งฟ้องและพนักงำนอัยกำรเห็นชอบด้วย
ให้ออกคำสั่งฟ้องและฟ้องผู้ต้องหำต่อศำล แต่ถ้ำไม่เห็นชอบด้วยก็ให้สั่งไม่ฟ้องและปล่อยตัวผู้ต้องหำไปและแจ้งคำสั่ง
ให้พนักงำนสอบสวนทรำบ
(5) สั่งให้พนักงำนสอบสวนดำเนินกำรสอบสวนเพิ่มเติมหรือส่งพยำนคนใดมำให้ซักถำม
เพื่อสั่งต่อไป
2.2 ขั้นตอนการดาเนินคดีอาญาในศาล เมื่อพนักงำนอัยกำรมีคำสั่งฟ้องคดีอำญำแล้วจะเริ่ม
บทบำทภำระหน้ำที่ในฐำนะเป็นทนำยแผ่นดินในทันที กล่ำวคือ จะเป็นโจทก์ทำกำรร่ ำงฟ้องและนำคำฟ้อง
มำยื่นฟ้องต่อศำลและดำเนินกำรสืบพยำนตำมขั้นตอนที่กฎหมำยบัญญัติไว้ เมื่อศำลชั้นต้นมีคำพิพำกษำแล้ว
ไม่ ว่ ำ จะพิ พ ำกษำลงโทษหรื อ ยกฟ้ อ งหำกพนั ก งำนอั ย กำรไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ค ำพิ พ ำกษำดั ง กล่ ำ วก็ ส ำมำรถ
ยื่นอุทธรณ์ ฎีกำต่อศำลอุทธรณ์หรือศำลฎี กำได้ภำยในอำยุควำมอุทธรณ์หรือฎีกำ อย่ำงไรก็ตำมกำรดำเนิน
กระบวนกำรยุติธ รรมชั้น พนักงำนอัยกำรนั้น นอกเหนือจำกสองขั้นตอนที่สำคัญดังได้กล่ำวมำแล้ว ยังมี
กระบวนกำรสำคัญ อีกประกำรหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของพนักงำนอัยกำร และเป็นกระบวนกำร
ที่เกิดขึ้น ภำยหลังจำกมีกำรใช้ดุลยพินิจในกำรสั่งฟ้องคดีไปแล้วแต่ศำลชั้นต้นยังมิได้มีคำพิพำกษำ พนักงำนอัยกำร
ในฐำนะเป็นโจทก์คนหนึ่งที่ฟ้องคดีอำญำจึงย่อมมีอำนำจที่จะถอนฟ้องได้ ซึ่งกำรถอนฟ้อง มี 3 กรณีดังนี้
(1) ถอนฟ้อง...
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พนักงำนอัยกำรควรถอนฟ้องเพื่อควำมเป็นธรรม
(2) ถอนฟ้องด้วยเหตุผลตำมกฎหมำย เช่น กำรกระทำของจำเลยเป็นกำรป้องกันโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย หรือมีเหตุยกเว้นโทษ หรือคดีขำดอำยุควำม
(3) ถอนฟ้องด้วยเหตุผลนโยบำยเพื่อประโยชน์ของประชำชน เช่น กำรดำเนินคดีต่อไป
ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชำชน หรือเป็นผลร้ำยกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พนักงำน
อัยกำรก็อำจถอนฟ้องได้
3. ศาล ศำลยุติธรรมมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย
บัญญัติให้อยู่ในอำนำจของศำลอื่น กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในชั้นศำลมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ คือ
3.1 การไต่สวนมูลฟ้อง กำรไต่สวนมูลฟ้อง หมำยถึง กระบวนกำรไต่สวนของศำลเพื่อวินิจฉัย
คดีที่นำมำฟ้องต่อศำลในเบื้องต้นว่ำคดีมีมูลหรือไม่มีมูล เป็นกระบวนกำรกลั่นกรองคดีที่จะให้ศำลพิจำรณำ
พิพำกษำคดี แยกออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ฟ้อง และกรณีผู้เสียหำยเป็นโจทก์ฟ้อง
(1) กรณีพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ฟ้องตำมกฎหมำย ศำลไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง
แต่ถ้ำศำลเห็นสมควร ศำลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ ในทำงปฏิบัติศำลจะไม่สั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องเพรำะถือว่ำได้มีกำร
กลั่นกรองโดยพนักงำนอัยกำรมำก่อนแล้ว เมื่อศำลประทับรับฟ้องแล้วผู้ถูกฟ้องตกอยู่ในฐำนะเป็นจำเลยทันที
(2) กรณีผู้เสียหำยเป็นโจทก์ฟ้องเอง ศำลจะต้องทำกำรไต่สวนมูลฟ้องทุกคดี เว้นแต่
หำกคดีนั้น พนักงำนอัยกำรได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหำอย่ำงเดียวกันแล้วศำลจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ กระบวนกำร
ไต่สวนมูลฟ้องนั้นศำลมีอำนำจไต่สวนมูลฟ้องลับหลังจำเลย จำเลยจะไปศำลหรือไม่ก็ได้ ห้ำมศำลถำมคำให้กำร
จำเลย และก่อนกำรประทับฟ้องมิให้ถือว่ำจำเลยตกอยู่ในฐำนะเช่นนั้น ถ้ำศำลเห็นว่ำคดีไม่มีมูลศำลจะ
พิพำกษำยกฟ้อง ซึ่งโจทก์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ฎีกำได้ตำมกฎหมำยแต่ถ้ำศำลเห็นว่ำคดีมีมูลศำลจะประทับรับฟ้อง
ไว้พิจำรณำ และผู้ถูกฟ้องตกเป็นจำเลยตั้งแต่เวลำนั้นไม่ว่ำจะได้ตัวจำเลยมำหรือไม่ กรณีไม่ได้ตัวจำเลยมำ
ศำลจะออกหมำยเรียกหรือหมำยจับแล้วแต่จะเห็นสมควร
3.2 การพิจารณาคดีอาญา เมื่อศำลประทับรับฟ้องแล้วศำลจะดำเนินกำรพิจำรณำคดี
และสืบพยำนต่อไปโดยมีสำระสำคัญ 2 ประกำร คือ กำรคุ้มครองจำเลยในกำรต่อสู้คดี ซึ่งจำเลยจะได้รับกำร
สันนิษฐำนว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์ กำรพิจำรณำและสืบพยำนต้องทำอย่ำงเปิดเผยในศำล และต่อหน้ำจำเลย และใน
กำรพิจำรณำคดี และกำรสืบพยำนรวมทั้งกำรพิพำกษำคดีศำลต้องนั่งพิจำรณำครบองค์คณะ
3.3 การพิพากษาคดีอาญา เมื่อศำลสืบพยำนจนได้ข้อยุติว่ำจำเลยได้กระทำควำมผิด
หรือไม่ได้กระทำควำมผิดจริงตำมฟ้อง ศำลต้องทำคำพิพำกษำหรือคำสั่ง และอ่ำนคำพิพำกษำหรือคำสั่งในศำล
โดยเปิดเผยในวันเสร็จกำรพิจำรณำหรือภำยในเวลำ 3 วัน นับแต่วันเสร็จคดีเว้นแต่มีเหตุอันควร คำพิพำกษำ
หรือคำสั่งของศำลต้องทำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้พิพำกษำซึ่งนั่งพิจำรณำคดีคำพิพำกษำหรือคำสั่งมีเพียง
2 ลักษณะ คือ
(1) พิพำกษำยกฟ้อง ศำลจะพิพำกษำยกฟ้องโจทก์ และปล่อยตัวจำเลยไปเมื่อพิจำรณำ
แล้วได้ข้อเท็จจริงยุติว่ำ จำเลยไม่ได้กระทำควำมผิด กำรกระทำของจำเลยไม่เป็นควำมผิดคดีขำดอำยุควำม
หรือมีเหตุตำมกฎหมำยที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษ
(2) พิพำกษำลงโทษจำเลย เมื่อศำลเห็นว่ำจำเลยได้กระทำผิดจนปรำศจำกข้อสงสัย
และไม่มีกำรยกเว้นโทษตำมกฎหมำย ให้ศำลลงโทษแก่จำเลยตำมควำมผิด
3.4 กำรอุทธรณ์...
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คู่ควำมอุทธรณ์หรือฎีกำได้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ศำลชั้นต้นมีคำพิพำกษำหรือคำสั่ง เว้นแต่คดีนั้นต้องห้ำมมิให้
อุทธรณ์หรือฎีกำ คำพิพำกษำของศำลฎีกำ ถือเป็นที่สิ้นสุดของกระบวนกำรยุติธรรมในชั้น ศำล และจะต้องมี
กำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำนั้น เว้นแต่จะมีกำรอภัยโทษ
4. คุมประพฤติ กำรคุมประพฤติ (probation) เป็นมำตรกำรหนึ่งของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชน โดยยึดหลักอำชญำวิทยำและทัณฑวิทยำแนวใหม่ ซึ่งเน้น
กำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเป็นรำยบุคคล นอกจำกนี้ยังเป็นกำรเปลี่ยนแนวคิดจำกวิธีกำรลงโทษ มำเป็นวิธีกำร
แก้ไขบำบัด พร้อมกับเปลี่ยนแนวคิดจำกกำรลงโทษจำคุกเป็นวิธีกำรเลี่ยงกำรจำคุก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรให้ ชุมชนเข้ำมำ มีส่ ว นร่ ว มและรั บ ผิ ดชอบในกำรป้องกันอำชญำกรรมและกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทำผิ ด
กำรคุมประพฤติไม่ได้เป็นกำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมโดยตรงแต่เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่มีควำมสำคัญ
ครอบคลุมทั้งในขั้นตอนก่อนและหลังกำรพิพำกษำคดี ของศำลโดยมีพนักงำนคุมประพฤติเป็นผู้ดำเนินกำร
ขั้นตอนก่อนคำพิพำกษำของศำลเรียกว่ำ กำรสืบเสำะและพินิจ (presentence investigation) ส่วนขั้นตอน
หลังคำพิพำกษำคดีของศำลเรียกว่ำ กำรควบคุมและสอดส่อง (supervision) ซึ่งพนักงำนคุมประพฤติ
จะทำหน้ำที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้กระทำควำมผิดนั้นๆ พร้อมกับนำทรัพยำกรในชุมชนเข้ำมำช่วยเหลือ
เรียกว่ำ กิจกรรมชุมชน (community affairs) ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้จำเลยได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีและกลับคืนสู่
ชุมชนอย่ำงมีคุณค่ำตลอดไป
๕. ราชทัณฑ์ กรมรำชทัณฑ์เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในฐำนะที่ต้องบังคับคดี
ให้เป็นไปตำมคำพิพำกษำของศำลในคดีอำญำ สำหรับกำรบังคับคดีตำมคำพิพำกษำในกรณีที่ศำลพิพำกษำ
ให้ลงโทษจำคุกจำเลย เจ้ำพนักงำนเรือนจำจะดำเนินกำรกับจำเลยตำมคำพิพำกษำของศำล โดยมีวัตถุประสงค์
ส ำคั ญ คื อ
ควบคุ ม ตั ว ไว้ ไ ม่ ใ ห้ ห นี และลงโทษหรื อ แก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ต้ อ งโทษให้ ก ลั บ ตั ว เป็ น พลเมื อ งดี
เมื่อศำลมีคำพิพำกษำให้ล งโทษประหำรชีวิต จำคุกหรือกักขังจำเลยเท่ำนั้นที่เป็นอำนำจหน้ำที่ของกรม
รำชทัณฑ์ที่จะลงโทษจำเลย สำหรับกรณีพิพำกษำลงโทษปรับและริบทรัพย์สินนั้นไม่เกี่ยวข้องกับกรมรำชทัณฑ์
ยกเว้นกรณีกักขังแทนค่ำปรับเนื่องจำกผู้ต้องโทษปรับไม่สำมำรถชำระค่ำปรับและศำลไม่อนุญำตให้ทำงำนบริกำร
สังคมแทนค่ำปรับผู้ต้องโทษปรับในกรณีเช่นนี้ก็ต้องถูกกักขังในสถำนกักขังของกรมรำชทัณฑ์ในอัตรำค่ำปรับ
500 บำท ต่อกำรกักขัง 1 วัน
สรุป กำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำเป็นภำระหน้ำที่ขององค์กรหลักอันประกอบด้วย
ตำรวจ เป็นผู้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยชั้นต้นเพื่อป้องกันปรำบปรำม แสวงหำตัวผู้กระทำควำมผิด
มำลงโทษและบังคับใช้กฎหมำยของตำรวจ เช่น กำรค้น กำรจับกุม กำรยึดหรืออำยัด โดยตำรวจทำหน้ำที่
เป็นพนักงำนสอบสวน ส่วนอัยกำรเป็นผู้มีอำนำจหน้ำที่ในกำรออกคำสั่งใดๆ ทำงกฎหมำยอันมีผลในทำงคดีโดย
พิจำรณำกลั่นกรองพยำนหลักฐำนที่ตำรวจรวบรวมและเสนอควำมเห็นมำให้ แล้ววินิจฉัยว่ำควรฟ้องผู้ต้องหำต่อ
ศำลเพื่ อพิ สู จ น์ ควำมผิ ด ในศำลและลงโทษตำมกฎหมำยหรือ ไม่ จำกนั้ นพนัก งำนอัย กำรจะออกค ำสั่ งที่ มี
ผลในทำงกฎหมำย เช่น มีกำรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องต่อไป ในส่วนของศำลเป็นผู้พิจำรณำและพิพำกษำว่ำผู้ถูกกล่ำวหำ
ได้ ก ระท ำควำมผิ ด หรื อ มิ ไ ด้ ก ระท ำควำมผิ ด ตำมค ำฟ้ อ งขณะที่ คุ ม ประพฤติ ห รื อ พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ
เป็นผู้ดำเนินกำรตำมขั้นตอนก่อนและหลังจำกที่ศำลพิพำกษำคดีแล้ว และขั้นตอนท้ำยสุด คือ รำชทัณฑ์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์เป็นผู้ดำเนินกำรหลังจำกศำลพิพำกษำคดีแล้ว เช่น กำรรับตัวจำเลยผู้ต้องโทษ และ
กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องโทษ โดยกำรดำเนินกำรแต่ละส่วนดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
ภำรกิจ...

- 11 ภารกิจกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติมีภ ำรกิจเกี่ยวกับกำรคุมประพฤติผู้ กระทำผิ ดทั้งในชั้นก่อนกำรพิจำรณำคดี
ชั้นกำรพิจำรณำคดีและชั้นหลังกำรพิพำกษำคดีของศำล ทั้งเด็กและเยำวชนและผู้ใหญ่ โดยกำรสืบเสำะประวัติ
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคดี กำรสอดส่อง ติดตำม และแก้ไขพฤติกรรมและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด และ
สนับสนุนให้ชุมชนและภำคประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรมและกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำ
ผิดและผู้ที่อยู่ในกระบวนกำรคุมประพฤติเพื่อเสริมสร้ำงควำมสงบสุขในสังคม ดังนี้
1. การสืบเสาะและพินิจ
1.1 การสืบเสาะและพินิจผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
หมำยถึง กำรแสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังทำงสังคมของจำเลย สภำพควำมผิดและเหตุอื่นอันควร
ปรำณีก่อนศำลมีคำพิพำกษำ โดยมีพนักงำนคุมประพฤติเป็นผู้ดำเนินกำรตำมคำสั่งศำลแล้วนำมำวิเครำะห์ประเมิน
และทำรำยงำนพร้อมทั้งควำมเห็นเสนอต่อศำล เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีว่ำจะใช้มำตรกำรใด
จึงจะเหมำะสมกับจำเลยเป็นรำยบุคคล
วัตถุประสงค์ กำรสืบเสำะและพินิจเป็น ๓ ประกำร ดังนี้
๑) เพื่อเสนอข้อเท็จจริงและควำมเห็น เกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทำงสังคมของจำเลย
ว่ำจะใช้มำตรกำรใดจึงจะเหมำะสมกับจำเลยเป็นรำยบุคคล
๒) เพื่อกลั่ น กรองผู้ ก ระทำควำมผิ ดที่เหมำะสมเข้ำ สู่ กระบวนกำรคุมควำมประพฤติ
โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยของสังคมและแนวโน้มในกำรแก้ไขปรับปรุงตนเองในชุมชนของผู้กระทำควำมผิด
เป็นหลัก
๓) เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำควำมผิดในชุมชน
ประเภทคดีที่ศาลจะสั่งสืบเสาะและพินิจ ลักษณะคดีโดยทั่วไปที่จะศำลจะสั่งสืบเสำะ
และพินิจ ดังนี้
๑.๑ คดีที่ไม่ปรำกฏว่ำจำเลยได้รับโทษจำคุกมำก่อน หรือปรำกฏว่ำได้รับโทษจำคุกมำก่อน
แต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
๑.๒ คดีที่ศำลเห็นว่ำจะลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่ำจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่
ก็ตำมหรือลงโทษปรับ เพรำะหำกพนักงำนคุมประพฤติได้ทำรำยงำนสืบเสำะและพินิจพร้อมทั้งทำควำมเห็น
เสนอต่อศำลว่ำจำเลยสมควรจะได้รั บโอกำสปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมืองดี และศำลมีควำมเห็นตำมที่
พนักงำนคุมประพฤติเสนอ ศำลก็จะสำมำรถพิพำกษำรอกำรลงโทษหรือรอกำรกำหนดโทษได้
๑.๓ คดีที่จำเลยให้กำรรับสำรภำพแล้ว
กำรสืบเสำะและพินิจ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประกำรหนึ่ง คือ กำรแสวงหำข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของจำเลย มูลเหตุจูงใจในกำรกระทำควำมผิด ควำมหนักเบำของพฤติกำรณ์แห่งคดี
แนวโน้มเกี่ยวกับพฤติกรรมของจำเลย เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุและปัจจัยที่จะทำให้จำเลยกระทำควำมผิด และ
เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรจะนำวิธีกำรคุมควำมประพฤติมำใช้กับจำเลยหรือไม่ และถ้ำสมควรจะใช้วิธีกำรอย่ำงไร
จึงจะเหมำะสมกับจำเลยแต่ละรำย
วิธีการสั่งสืบเสาะและพินิจ
เมื่อศำลเห็นสมควรให้มีกำรสั่งสืบเสำะและพินิจในคดีใดแล้ว ศำลก็จะมีคำสั่งให้สืบเสำะ
และพินิจในรำยงำนกระบวนพิจำรณำ จำกนั้นจะมีคำสั่งถึงพนักงำนคุมประพฤติให้สืบเสำะและพินิจ
ระยะเวลำ...

- 12 ระยะเวลาดาเนินการ
เมื่อศำลสั่งให้พนักงำนคุมประพฤติสืบเสำะและพินิจ พนักงำนคุมประพฤติต้องดำเนินกำร
สืบเสำะและพินิจโดยไม่ชักช้ำ และให้ทำรำยงำนพร้อมกับควำมเห็นเสนอต่อศำลให้แล้วเสร็จภำยในสิบห้ำวันนับแต่
วันที่สำนักงำนคุมประพฤติได้รับคำสั่ง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอำจร้องขอต่อศำลเพื่อสั่งให้ขยำยเวลำออกไปได้อีก
ไม่เกิน 30 วัน โดยต้องยื่นคำร้องขออนุญำตขยำยเวลำต่อศำล
กระบวนการสืบเสาะและพินิจ
เมื่อพนักงำนคุมประพฤติได้รับมอบหมำยให้สืบเสำะและพินิจจำเลยพนักงำนคุมประพฤติ
จะดำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับจำเลย ทั้งกำรสอบปำกคำจำเลย รวบรวมเอกสำร ตรวจสุขภำพร่ำงกำย
และภำวะแห่ ง จิ ต สอบปำกคำพยำนใกล้ ชิด จ ำเลย สอบปำกคำผู้ เสี ย หำย สอบปำกค ำพยำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ในคดีออกไปสืบเสำะสถำนที่ที่จำเลยพักอำศัยหรือทำกำรงำนหรือมีควำมเกี่ยวข้องด้วยที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์
ข้อมูลและประเมินจำเลย แล้วจัดทำรำยงำนกำรสืบเสำะและพินิจเสนอศำล
1.2 การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
การพักการลงโทษ (Parole) หมำยถึง กำรปล่อยตัวนักโทษเด็ดขำดออกมำอยู่นอกเรือนจำ
ก่อนครบกำหนดโทษภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมประพฤติ ซึ่งเป็นมำตรกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยให้สังคมเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขฟื้นฟูนักโทษให้มีควำมพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี มีอำชีพสุจริต และประพฤติตน
เป็นพลเมืองดีภำยหลังพ้นโทษ มำตรกำรนี้ถือเป็นประโยชน์ที่ให้นักโทษเด็ดขำดที่ประพฤติตนดี มีระเบียบวินัย
ระหว่ำงต้องโทษอยู่ในเรือนจำ และจะพึงกระทำได้เมื่อนักโทษเด็ดขำดนั้นได้รับโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓
ของกำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้น หรือ ไม่ น้อ ยกว่ำ ๑๐ ปี ในกรณี ต้อ งโทษจำคุก ตลอดชีวิ ต และ
ระยะเวลำที่จะต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขนั้น ให้กำหนดไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี แต่ไม่เกินกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่
การลดวันต้องโทษจาคุก (Good – Time Allowance) หมำยถึง กำรให้ประโยชน์
ลดวันต้องโทษจำคุกแก่นักโทษเด็ดขำดที่มีควำมประพฤติดีในระหว่ำงต้องโทษอยู่ในเรือนจำ ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำ ถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่ำหกเดือน หรือไม่น้อยกว่ำสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุก
ตลอดชีวิตที่มีกำรเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดระยะเวลำ ซึ่งนักโทษเด็ดขำดที่จะได้รับ
กำรลดวันต้องโทษจำคุก ต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเท่ำนั้น และนักโทษเด็ดขำดที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี
อยู่ในชั้นกลำงขึ้นไป หำกออกไปทำงำนนอกเรือนจำหรือทัณฑสถำน (ทำงำนสำธำรณะ) จะได้รับลดวันต้องโทษ
อีกตำมจำนวนวันที่ทำงำน นักโทษที่ได้รับวันลดวันต้องโทษจำคุกสะสมเท่ำกับกำหนดโทษที่เหลืออยู่ จะได้รับ
กำรพิจำรณำปล่อยออกไปอยู่นอกเรือนจำก่อนครบกำหนดโทษภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ
วัตถุประสงค์
กำรปล่ อ ยคุ ม ประพฤติ ผู้ ได้ รั บกำรพิ จ ำรณำพัก กำรลงโทษและลดวั นต้ อ งโทษจ ำคุ ก
เป็นมำตรกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนขั้นตอนภำยหลังศำลมีคำพิพำกษำ ผู้กระทำผิดทั้งสองกลุ่มนี้
เป็นนักโทษเด็ดขำดที่ได้รับโทษในเรือนจำหรือทัณฑสถำนมำระยะหนึ่ง และมีควำมประพฤติดีอยู่ในข่ำย
ตำมเกณฑ์ของกรมรำชทัณฑ์ที่จะพิจำรณำปล่อยตัวออกมำสู่สังคมภำยนอกก่อนครบกำหนดโทษภำยใต้เงื่อนไข
กำรคุมควำมประพฤติ ซึ่งกระบวนกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดภำยนอกสถำนคุมขังเป็นวิธีกำรแก้ไขฟื้นฟู
ตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้กระทำแต่ ละรำยเป็นกำรป้องกันมิให้ผู้กระทำผิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ
และสำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภำยนอก เป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชำติจนถึงสังคมหน่วยย่อยดังเช่น
สุจริตชนทั่วไป
การขอความร่วมมือสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
เมื่อเรือนจำ/ทัณฑสถำนตรวจสอบรำยชื่อนักโทษเด็ดขำดที่เข้ำเกณฑ์พักกำรลงโทษหรือ
ลดวัน...

- 13 ลดวันต้องโทษจำคุกแล้ว เรือนจำ/ทัณฑสถำน จะส่งหนังสือขอควำมร่วมมือสืบเสำะข้อเท็จจริงนักโทษเด็ดขำด
ถึงผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติ
ระยะเวลาการสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก
ส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ต้ อ งส่ ง รำยงำนกำรสื บ เสำะข้ อ เท็ จจริ ง นั ก โทษเด็ ด ขำดไปยั ง
เรือนจำหรือทัณฑสถำน ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่สำนักงำนคุมประพฤติรับ หนังสือ และขยำยเวลำออกไปได้
อีกไม่เกินสำมสิบวัน
2. การคุมความประพฤติ
กำรคุมควำมประพฤติหรือกำรควบคุมและสอดส่อง (Supervision) เป็นวิวัฒนำกำรของกำร
ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในแนวทฤษฏีกำรลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งเชื่อว่ำพฤติกรรมกำรกระทำผิดของมนุษย์
เป็นผลมำจำกเหตุปัจจัยต่ำงๆทั้งด้ำนชีวภำพและสภำพแวดล้อม ดังนั้นกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตน
เป็นพลเมืองดี จึงจำเป็นต้องอำศัยกระบวนกำรทำงสังคมที่จะส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดได้รับกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ทั้งด้วยกระบวนกำรทำงกฎหมำยและกระบวนกำรทำงพฤติกรรมศำสตร์
กำรควบคุมและสอดส่องเป็นรูปแบบและวิธีกำรปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่ให้โอกำสแก่ผู้กระทำผิด
ในกำรปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชน โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัวไว้ แต่กำหนดเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติไว้ให้
ผู้กระทำผิดปฏิบัติ และมีพนักงำนคุมประพฤติเป็นผู้ทำหน้ำที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำผิด
ตำมระดับควำมเสี่ยงต่อกำรกระทำผิดซ้ำ และสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้กระทำผิดแต่ละรำย เพื่อให้
ผู้กระทำผิ ดไม่ห วนกลั บไปกระทำผิ ดซ้ำขึ้นใหม่ ตลอดจนได้รับกำรปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
วัตถุประสงค์การคุมความประพฤติ
๑. เพื่อให้โอกำสผู้กระทำผิดได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว
๒. เพื่อควบคุมพฤติกรรมและตัดโอกำสในกำรกระทำผิดซ้ำ ด้วยกำรควบคุมดูแลตำมระดับ
ควำมเสี่ยงในกำรกระทำผิดซ้ำและสงเครำะห์ช่วยเหลือตำมควำมรุนแรงของสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
ของผู้กระทำผิดแต่ละรำยให้สำมำรถปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพัฒนำคุณภำพชีวิต
๓. เพือ่ ส่งเสริมสวัสดิภำพของสังคมและปกป้องชุมชนสังคมให้ปลอดภัยพ้นจำกอำชญำกรรม
ประโยชน์ของการคุมความประพฤติ
๑. กำรคุมควำมประพฤติผู้กระทำผิด สำมำรถแก้ไขฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้กระทำผิด
เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงปกติ
๒. ผู้ ก ระท ำผิ ด ได้ รั บ โอกำสให้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตนเองด้ ว ยมำตรกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ใ นชุ ม ชน
โดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว
๓. กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็นรำยบุคคล มีผลดีต่อผู้กระทำผิดมำกกว่ำกำรจำคุก เนื่องจำก
ผู้กระทำผิดจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรตีตรำ และหลีกเหลี่ยงกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์อำชญำกรรมจำกเรือนจำ
๔. เป็นวิธีกำรส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดยังคงมีควำมสัมพันธ์กับครอบครัวสำมำรถประกอบอำชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
๕. ลดกำรกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิด
๖. ป้องกันสังคมจำกอำชญำกรรม
๗. ประหยั ด ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยของภำครั ฐ ในกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท ำผิ ด ด้ ว ยระบบควบคุ ม ตั ว
เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรควบคุมในสถำนควบคุมสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรคุมควำมประพฤติ
๘. บรรเทำควำมแออัดในเรือนจำ
ปัจจุบัน...
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แบ่งออกตำมกลุ่มผู้กระทำผิดได้เป็น ๓ ลักษณะ ดังนี้
1. กำรคุมควำมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่
๒. กำรคุมควำมประพฤติผู้ได้รับกำรพักโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก
๓. กำรคุมควำมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กหรือเยำวชน
2.1 การคุมความประพฤติกระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
หมำยถึง กำรคุมควำมประพฤติ ผู้กระทำผิดที่มีอำยุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่
กำรกระทำผิดได้เกิดขึ้น
ผู้มีอำนำจสั่งให้ดำเนินกำรคุมควำมประพฤติผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ คือ ศำลยุติธรรม
ที่มีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดีอำญำ แต่ไม่รวมถึงศำลเยำวชนและครอบครัว เว้นแต่ในคดีอำญำที่ศำลเยำวชน
และครอบครัวมีอำนำจพิจำรณำพิพำกษำคดี ซึ่งผู้กระทำควำมผิดมีอำยุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่
กำรกระทำควำมผิดได้เกิดขึ้น
เงื่อนไขการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ในกรณี ที่ ศ ำลสั่ ง คุ ม ควำมประพฤติ ศำลจะก ำหนดเงื่ อ นไขเพื่ อ คุ ม ควำมประพฤ ติ
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๕๖ วรรคสอง ดังนี้
๑. ให้ไปรำยงำนตัวต่อเจ้ำพนักงำนที่ศำลระบุไว้เป็นครั้งครำว เพื่อเจ้ำพนักงำนจะได้
สอบถำม แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตำมที่เห็นสมควรในเรื่องควำมประพฤติและกำรประกอบอำชีพ
หรือจัดให้ทำกิจกรรมบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ตำมที่เจ้ำพนักงำนและผู้กระทำควำมผิดเห็นสมควร
๒. ให้ฝึกหัดหรือทำงำนอำชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ
๓. ให้ละเว้นกำรคบหำสมำคมหรือกำรประพฤติใดอันอำจนำไปสู่กำรกระทำควำมผิด
ในทำนองเดียวกันอีก
๔. ให้ไปรับกำรบำบัดรักษำกำรติดยำเสพติดให้โทษ ควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือจิตใจ
หรือควำมเจ็บป่วยอย่ำงอื่น ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลกำหนด
๕. ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ สถำนที่และตำมระยะเวลำที่ศำลกำหนด
6. ห้ำมออกนอกสถำนที่อยู่อำศัย หรือห้ำมเข้ำในสถำนที่ใดในระหว่ำงเวลำที่ศำลกำหนด ทั้งนี้จะ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สำมำรถใช้ตรวจสอบ หรือจำกัดกำรเดินทำงด้วยก็ได้
7. ให้ชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนหรือเยียวยำควำมเสียหำยโดยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหำยตำมที่ผู้กระทำ
ควำมผิดและผู้เสียหำยตกลงกัน
8. ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดแก่ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือสิ่งแวดล้อมหรือ
ชดใช้ค่ำเสียหำยเพื่อกำรดังกล่ำว
9. ให้ทำทัณฑ์บน โดยกำหนดจำนวนตำมที่ศำลเห็นสมควรว่ำจะไม่ก่อให้เกิดภยันตรำยแก่บุคคล
อื่นหรือทรัพย์สิน
10. เงื่อนไขอื่นๆ ตำมที่ศำลเห็ นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไข ฟื้นฟู หรือป้องกันมิให้ ผู้ กระท ำ
ควำมผิดกระทำหรือมีโอกำสกระทำควำมผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในกำรเยียวยำผู้เสียหำยตำมที่เห็นสมควร
ในกำรกำหนดเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤตินี้ เป็นดุลพินิจของศำล ศำลอำจวำงเงื่อนไข
ทุกข้อหรือบำงข้อก็ได้ ในกรณีที่พฤติกำรณ์เกี่ยวกับกำรคุมควำมประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อศำลเห็นสมควร
อำจแก้ไขเพิม่ เติมหรือเพิกถอนข้อใดข้อหนึ่งเสียก็ได้ หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดที่ศำลยังมิได้กำหนดไว้เพิ่มเติม
ก็ได้
ระยะเวลำ...
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ระยะเวลาในการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ศำลจะพิพำกษำในคุมควำมประพฤติแก้จำเลยรำยใดไว้ภำยในระยะเวลำเพียงใดขึ้นอยู่
กับดุลยพินจิ ของศำล แต่ต้องไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ศำลมีคำพิพำกษำ ทั้งนี้เป็นไปตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๕๖ วรรคแรก
กระบวนการคุมความประพฤติผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่
ในกำรปฏิบัติงำนควบคุมและสอดส่อง มีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
๑. การรับคดี เมื่อสำนักงำนคุมประพฤติได้รับ หนังสือแจ้งคำพิพำกษำ/คำสั่งจำกศำล
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรคดีจะลงทะเบียนรับคดีเข้ำสู่ระบบ รวบรวมเอกสำรจัดตั้งสำนวนคดีแล้วมอบให้หัวหน้ำ
กลุ่มงำนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะพิจำรณำจ่ำยคดีให้พนักงำนคุมประพฤติ
๒. การชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติและรวบรวมข้อมูล เมื่อผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
มำพบพนักงำนคุมประพฤติหลังจำกที่ศำลมีคำพิพำกษำ / คำสั่งให้คุมควำมประพฤติ พนักงำนคุมประพฤติ
จะดำเนินกำรปฐมนิเทศชี้แจงให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติเข้ำใจในคำพิพำกษำ / คำสั่งและเงื่อนไขกำรคุมควำม
ประพฤติ ตลอดจนรวบรวมหลักฐำนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกคุมควำมประพฤติและจัดทำกำหนดนัดรำยงำนตัว
๓. วิเคราะห์และวางแผน พนักงำนคุ มประพฤติ เจ้ ำของส ำนวนจะน ำข้ อมู ลต่ ำงๆ
เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ ตลอดจนสภำพควำมผิดและพฤติกำรณ์แห่งคดีมำวิเครำะห์
และประเมินและวำงแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติ โดยกำรใช้เกณฑ์ควำมเสี่ยงหรือแนวโน้มกำรกระทำผิดซ้ำ
และเกณฑ์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรในกำรจำแนกผู้กระทำผิด
๔. ควบคุมและสอดส่องตามเงื่อนไข/แก้ไขฟื้นฟูตามสภาพปัญหา เป็นกำรดำเนินงำน
ของพนั ก งำนคุ ม ประพฤติ เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลและสงเครำะห์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ก ระท ำผิ ด ตำมระดั บ ควำมเสี่ ย ง
หรือแนวโน้มต่อกำรกระทำผิดซ้ำและระดับควำมรุนแรงของสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของผู้กระทำผิด
เพื่อให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติและได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟูให้ปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยกลับตนเป็นพลเมืองดี และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำขึ้นอีก
๕ ประเมินสรุปผล พนักงำนคุมประพฤติจะตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในแต่ละสำนวน
โดยจะต้องทบทวนแผนกำรดำเนินงำน และกำรประเมินควำมเสี่ยงและสภำพปัญหำและควำมต้องกำรซ้ำ
ตำมระยะเวลำที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู หรือแผนกำรคุมควำมประพฤติที่กำหนด
ไว้มีกำรดำเนินกำรตำมแผน เพื่อปรับแผนกำรคุมประพฤติให้มีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
๖ จัดทารายงานการคุมความประพฤติ พนักงำนคุมประพฤติจะตรวจสอบสำนวน
และประมวลข้อมูลในกำรคุมควำมประพฤติผู้ถูกคุ มควำมประพฤติที่ดำเนินกำรเสร็จสิ้นทั้งในกรณีที่ปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติและไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติมำจัดทำเป็นรำยงำนกำรคุมควำม
ประพฤติเพื่อเสนอต่อศำลหรือกรมรำชทัณฑ์
2.2 การคุมความประพฤติผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจาคุก
กำรพั กกำรลงโทษและลดวั นต้ องโทษจำคุ ก เป็ น มำตรกำรที่ก รมรำชทัณ ฑ์ นำมำใช้
ในกำรปล่อยตัวนักโทษเด็ดขำดที่มีควำมประพฤติดี และอยู่ในระเบียบวินัย มีควำมอุตสำหะ ตั้งใจศึกษำอบรม
ขยั น ฝึ ก วิ ช ำชี พ และท ำควำมชอบแก่ ร ำชกำรได้ อ อกไปสู่ ค รอบครั ว และชุ ม ชนก่ อ นครบก ำหนดโทษ
ภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมประพฤติ
กำรพักกำรลงโทษ (Parole) หมำยถึง กำรปล่อยตัวนักโทษเด็ดขำดออกมำอยู่นอกเรือนจำ
ก่อนครบกำหนดโทษภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ และจะพึงกระทำได้เมื่อนักโทษเด็ดขำดนั้นได้รับโทษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของกำหนดโทษตำมหมำยศำลในขณะนั้น ให้กำหนดไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี แต่ไม่เกิน
กำหนด...
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กำรลดวันต้องโทษจำคุก (Good-Time Allowance) หมำยถึง กำรประโยชน์ลดวัน
ต้องโทษจำคุกแก่นักโทษเด็ดขำดที่มีควำมประพฤติดีในระหว่ำงต้องโทษในเรือนจำ ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับ
โทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่ำหกเดือน หรือไม่น้อยกว่ำสิบปี ในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอด
ชีวิตที่มีกำรเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดระยะเวลำ ซึ่งนักโทษเด็ดขำดที่ได้รับกำรลดวัน
ต้องโทษจำคุก ต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเท่ำนั้น
เงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้ได้รับพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจาคุก ได้บัญญัติ
ไว้ในกฎกระทรวงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยต้องปฏิบัติตำมจนครบกำหนด
ระยะเวลำพ้นโทษ ดังนี้
(๑) ต้องไปรำยงำนตัวต่อพนักงำนคุมประพฤติที่สำนักงำนคุมประพฤติภำยใน ๓ วัน
นับแต่ได้รับกำรปล่อยตัวและต่อไปให้ไปรำยงำนตัวพนักงำนคุมประพฤติ ตำมที่พนักงำนคุมประพฤติกำหนด
จนกว่ำจะพ้นโทษ
(๒) ต้องพักอำศัยอยู่กับผู้อุปกำระตำมบ้ำนเลขที่ที่แจ้งไว้และห้ ำมออกนอกเขตท้องที่
จังหวัด เว้นแต่เพื่อกิจธุระสำคัญและต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนคุมประพฤติก่อน
(๓) ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับ หำกฝ่ำฝืนและถูกลงโทษโดยเจ้ำพนักงำน
ผู้มีอำนำจตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับนั้น ต้องแจ้งให้พนักงำนคุมประพฤติทรำบทุกครั้ง
(๔) ให้ประกอบอำชีพสุจริต หำกเปลี่ยนเป็นสถำนที่ทำงำนหรือย้ำยงำนใหม่ ต้องแจ้ง
พนักงำนคุมประพฤติทรำบทุกครั้ง
(๕) ให้ ป ฏิบั ติตำมคำแนะนำตั กเตือนของพนักงำนคุมประพฤติและเข้ ำร่ว มกิจกรรม
เพื่อกำรแก้ไขฟื้นฟู ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมคุมประพฤติกำหนด
(๖) ห้ำมประพฤติในตนในทำงเสื่อมเสีย เช่น เล่นกำรพนัน เสพยำเสพติดและกระทำ
ควำมผิดขึ้นอีก
(๗) ห้ำมเกี่ยวข้องกับสำรระเหย วั ตถุออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสำท หรือยำเสพติดให้โทษ
ทุกประเภท รวมทั้งอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด
(๘) ห้ำมเยี่ยมเยียนและติดต่อกับนักโทษที่ไม่ใช่ญำติ ซึ่งกำลังต้องโทษอยู่
(๙) ต้ อ งแสดงหนั ง สื อ ส ำคั ญ กำรปล่ อ ยตั ว ต่ อ พนั ก งำนฝ่ ำ ยปกครองหรื อ ต ำรวจ
หรือเจ้ำพนักงำนเรือนจำ เมื่อมีกำรเรียกให้แสดง และหำกหนังสือสำคัญกำรปล่ อยตัวสูญหำยให้รีบแจ้งต่อ
พนักงำนคุมประพฤติ
2.3 การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน คือ กระบวนกำรติดตำม ควบคุมดูแล ให้คำแนะนำ
และช่วยเหลือผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยำวชนในชุมชน ซึ่งถูกกำหนดเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ โดยมี
พนักงำนคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแล แนะนำ ช่วยเหลือ หรือตักเตือนในเรื่องควำมประพฤติ กำรศึกษำ
กำรประกอบอำชีพ หรือเรื่องอื่นๆ ด้วยวิธีกำรแก้ไขฟื้นฟูตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ผู้กระทำผิดปฏิบัติตำม
เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สำมำรถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำงปกติสุข
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของกำรคุมควำมประพฤติเด็กและเยำวชน มีดังนี้
๑) เพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยำวชนตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร
๒) เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยำวชนให้ ส ำมำรถดำเนินชีวิตและปรับตัว เข้ ำกับสั งคมได้
โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
๓) เพื่อส่งเสริมสวัสดิภำพและควำมปลอดภัยของชุมชน
3. กำรฟื้นฟู...
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พ.ศ. ๒๕๔๕
พระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด
จะได้รับกำรดูแล บำบัดฟื้นฟูฯ ในฐำนะผู้ป่วย ในระหว่ำงกำรบำบัดฟื้นฟูฯโดยพนักงำนอัยกำรจะชะลอฟ้องคดีไว้ก่อน
เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ที่มีควำมผิดได้รับโอกำสเข้ำบำบัดฟื้นฟูก่อน และเมื่อผ่ำนกำรบำบัดฟื้นฟูฯแล้ว ผลกำรบำบัด
ฟื้น ฟูฯเป็ น ที่พอใจจำกคณะอนุ กรรมกำรฟื้นฟูส มรรถภำพผู้ติดยำเสพติดก็จะไม่ถูกดำเนินคดีในทำงอำญำ
และพ้นสภำพผู้กระทำผิด ไม่มีคดีอำญำติดตัว
เมื่อผู้เสพยำเสพติดถูกจับกุมดำเนินคดี ใน ๔ ฐำนควำมผิด ดังนี้
๑. เสพยำเสพติด
๒. เสพและมีไว้ในครอบครอง
๓. เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ำย
๔. เสพและจำหน่ำย
โดยที่ปริมำณยำเสพติดที่มีอยู่ในควำมครอบครอง ไม่เกินปริมำณตำมที่กฎกระทรวงกำหนด
หรือไม่เกิน ๕ หน่วยกำรใช้ เช่น กรณียำบ้ำ ต้องไม่เกิน ๕ เม็ด
เมื่อเป็นผู้ต้องหำตำม ๔ ฐำนควำมผิดข้ำงต้น พนักงำนสอบสวนจะส่งต่อไปยังศำล หำกเป็นบุคคล
อำยุเกิน ๑๘ ปี ต้องส่งตัวภำยใน ๔๘ ชั่วโมง แต่ถ้ำเป็นเยำวชน อำยุต่ำกว่ำ ๑๘ ปี ต้องส่งตัวภำยใน ๒๔ ชั่วโมง
เมื่อศำลจะพิจำรณำว่ำเป็นกำรกระทำผิดในฐำนควำมผิดทั้ง ๔ และเป็นผู้ต้องหำอยู่ในระหว่ำงจับกุมหรือพิจำรณำ
ดำเนินคดีอื่นหรือไม่ หำกศำลพิจำรณำเห็นว่ำไม่ใช่กำรกระทำผิดใน ๔ ฐำนควำมผิดข้ำงต้น หรือมีคดีอำญำอื่นๆ
ศำลจะดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรทำงอำญำตำมปกติเดิม แต่ถ้ำพิจำรณำแล้ วเห็ นว่ำเป็นควำมผิ ดอยู่ใน
ฐำนควำมผิดทั้ง ๔ ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๔๕ และไม่มีคดีอำญำอื่นๆ
ศำลจะสั่งให้คณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูฯ พนักงำนคุมประพฤติตรวจพิสูจน์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ต้องหำหรือจำเลย
จะถูกเรียกว่ำ “ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์”
3.1 การตรวจพิสูจน์ กำรตรวจพิสู จน์ คือกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัว ผู้เข้ำรับ
กำรตรวจพิสูจน์ ทั้งเรื่องประวัติกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติด และพฤติกรรมกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ในระหว่ำง
กำรตรวจพิสูจน์ หำกผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ไม่ได้รับกำรประกันตัวก็จะถูกควบคุมตัวระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์
กรณีที่เป็นเยำวชนจะถูกส่งตัวไปควบคุมยังสถำนที่ควบคุมตัวระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์ของเยำวชน ซึ่งอยู่ในกำร
ดูแ ลของกรมพิ นิ จและคุ้มครองเด็ กและเยำวชน ส่ วนสถำนที่ ควบคุ มตั วระหว่ ำงกำรตรวจพิ สู จน์ ของผู้ ใหญ่
จะอยู่ภำยใต้ กำรดูแลของกรมรำชทัณฑ์ ทั้งนี้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้ศูนย์บำบัดยำเสพติด
ในสังกัดกรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นสถำนที่ควบคุมตัวผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ โดยมีควำมเห็น
ร่วมกันว่ำใช้ควบคุมตัวผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ ในกรณีใช้สำรระเหย/ติดสำรระเหย
ในระหว่ำงกำรควบคุมตัวระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์ผู้ปกครองหรือญำติของผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
สำมำรถยื่นคำร้องขอให้ปล่ อยตัวชั่วครำว ต่อคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดประจำพื้นที่
เพื่อให้พิจำรณำว่ำสมควรปล่อยตัวผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์เป็นกำรชั่วครำว โดยคณะอนุกรรมกำรฯ จะพิจำรณำ
จำกประวัติภูมิหลัง ประวัติกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ในกำรขอปล่อยชั่วครำวอำจต้องใช้หลักทรัพย์เป็น
ประกันตำมฐำนควำมผิดและประเภทยำเสพติดในวงเงิน ๕,๐๐๐- ๔๐,๐๐๐ บำท หรือแล้วแต่ดุลพินิจของ
คณะอนุกรรมกำรฯ และถึงแม้จะได้รับกำรปล่อยชั่วครำวแล้ว แต่ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ยังต้องไปพบพนักงำน
คุมประพฤติเจ้ำของสำนวน ตำมที่พนักงำนคุมประพฤติเจ้ำของสำนวนนัดหมำย เพื่อให้ถ้อยคำ และตรวจหำ
สำรเสพติดในปัสสำวะ หำกในระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์พบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์มีคดีอำญำอื่น ๆ
พนักงำน...
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ตำมปกติ ขั้นตอนในกำรตรวจพิสูจน์จะใช้เวลำระหว่ำง ๑๕ - ๔๕ วัน ตำมกฎหมำย
เมื่อตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะทำรำยงำนผลกำรตรวจพิสูจน์เสนอให้
คณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดประจำพื้นที่ พิจำรณำหำกพบว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
ไม่ เ ป็ น ผู้ เ สพยำเสพติ ด /ผู้ ติ ด ยำเสพติ ด ตำมพระรำช บั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส ม รรถภำพผู้ ติ ด ยำเสพติ ด
พ.ศ.๒๕๔๕ คณะอนุ กรรมกำรฯจะมีคำวินิจฉัย ให้ ส่ งตัว คืน พนักงำนสอบสวนเพื่อ กลั บไปดำเนินคดีอำญำ
ตำมขั้นตอนปกติ แต่ถ้ำเป็นผู้เสพยำเสพติด/ผู้ติดยำเสพติด ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะอนุกรรมกำรฯจะวินิจฉัยว่ำผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์รำยนั้นควรเข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติดในโปรแกรมกำรฟื้นฟูฯที่เหมำะสมต่อไป
3.2 การฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเพสติด
วิธีในกำรฟื้นฟูสรรถภำพผู้ติดยำเสพติด มี 2 วิธี คือ
1. กำรฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
2. กำรฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
1. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
กำรฟื้ น ฟู ฯ แบบไม่ ค วบคุ ม ตั ว ใช้ ฟื้ น ฟู ฯ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ ที่ เ ป็ น ผู้ เ สพยำเสพติ ด
หรื อผู้ติดยำเสพติดที่ยั งสำมำรถควบคุมตนเองได้และไม่ส ร้ำงควำมเดือดร้อนให้ กับคนรอบข้ำงหรือชุมชน
ที่ตนอำศัยอยู่ มีกำรงำนเป็นกิจจะลักษณะมีภำระรับผิดชอบ คณะอนุกรรมกำรฯวินิจฉัยให้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
แบบไม่ควบคุมตัว เป็นระยะเวลำ 120 วัน โดยเข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ในหน่วยบำบัดสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
หรือกรุงเทพมหำนคร รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรฟื้นฟูฯ เมื่อครบระยะเวลำกำรฟื้นฟูฯ ต่อผู้อำนวยกำร
สำนักงำนคุมประพฤติเพื่อน ำเสนอคณะอนุกรรมกำรฯต่อไป แต่ห ำกผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่ไปพบพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยบำบัดสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขหรือกรุงเทพมหำนครตำมกำหนดนัด หรือเข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ไม่ค รบตำมแผนกำรฟื้น ฟูฯ ที่ กำหนด ให้ พ นัก งำนเจ้ำหน้ำ ที่ข องหน่ ว ยบ ำบั ด สั งกั ดกระทรวงสำธำรณสุ ข
หรือกรุงเทพมหำนครติดตำมผู้เข้ ำรับกำรฟื้นฟูฯ จำนวน 2 ครั้ง แต่หำกติดตำมแล้วผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟู ฯ ไม่มำ
เข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟูฯ ตำมแผนที่ ก ำหนด ให้ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ ข องหน่ว ยบ ำบั ด สั ง กั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข
หรือกรุงเทพมหำนครทำหนังสือแจ้งส่งคื นคณะอนุกรรมกำรฯภำยใน 15 วัน โดยให้พนักงำนคุมประพฤติ
หรืออำจใช้กำรประสำนงำนให้อำสำสมัครคุมประพฤติติดตำมดูแล
2. การฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว
กำรฟื้น ฟูฯแบบควบคุ มตัว ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้ เข้ ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่เป็ นผู้ ติดและไม่ส ำมำรถ
ที่จะควบคุมตนเองให้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯอย่ำงต่อเนื่องได้ มีแนวโน้มที่จะหลบหนีหรือสร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับ
คนรอบข้ ำ งหรื อ ชุ ม ชนที่ ต นอยู่ คณะอนุ ก รรมกำรฯวิ นิ จ ฉั ย ให้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ แบบควบคุ ม ตั ว เข้ ม งวด
หรือไม่เข้มงวด เป็นระยะเวลำ 120 วัน โดยกำรฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่
1) กำรควบคุมตัวเข้มงวด ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ที่เป็นผู้ติดยำเสพติดขั้นรุนแรง
และมีประวัติกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติดรุนแรง มีแนวโน้มที่จะหลบหนี ตลอดจนสร้ำงควำมเดือดร้อนให้ครอบครัว
และชุมชน โปรแกรมที่ใช้ในกำรบำบัดฟื้นฟูฯ คือ ชุมชนบำบัด และโปรแกรมจิรำสำ ใช้ ระยะเวลำในกำรฟื้นฟูฯ
เป็นเวลำ 120 วัน สถำนที่ฟื้นฟูฯ อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ และของหน่วยงำนพหุภำคีฯ
ได้แก่ กองทัพอำกำศ กองทัพเรือ
2) กำรควบคุมตัว...

- 19 2) กำรควบคุ ม ตั ว ไม่ เ ข้ ม งวด ใช้ ฟื้ น ฟู ฯ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ ที่ เ ป็ น ผู้ ติ ด ยำเสพติ ด
และมีประวัติกำรเกี่ย วข้องกับ ยำเสพติดค่อนข้ำงรุนแรง โปรแกรมที่ใช้ในกำรบำบัดฟื้นฟูฯ คือ หลักสูตร
มำตรฐำนแกนกลำง และ FAST MODEL ระยะเวลำในกำรฟื้นฟูฯ เป็นเวลำ 120 วัน หน่วยงำนฟื้นฟูฯ คือ กองทัพบก
กองทัพเรือ กรมกำรปกครอง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติกรมกำรแพทย์ กรมสุขภำพจิต เมื่อครบระยะเวลำในกำรฟื้นฟูฯ
หน่วยงำนในกำรฟื้นฟูฯ จะจัดทำรำยงำนผลกำรฟื้นฟูฯ ส่งสำนักงำนคุมประพฤติเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ในกรณีที่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หลบหนีแล้วไม่สำมำรถติดตำมตัวมำได้ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนในกำรฟื้นฟูฯ ประเมิลผลกำรฟื้นฟูฯ ส่งสำนักงำนคุมประพฤติเพื่อดำเนินกำรต่อไป
ในกรณีที่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูฯ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีพฤติกรรมหรือสภำพร่ำงกำยหรือจิตใจ
ที่มี ผ ลกระทบจนไม่ส ำมำรถฟื้น ฟูฯ ต่อ ไปได้ อี ก พนั ก งำนเจ้ ำหน้ำ ที่ห น่ ว ยงำนต้อ งประเมิน ผลกำรฟื้นฟู ฯ
และรำยงำนผลกำรฟื้นฟูฯ ต่อผู้อำนวยกำรหรื อผู้ควบคุมสถำนที่เพื่อรำยงำนคณะอนุ กรรมกำรฯ โดยทันที
เพื่อให้คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำปรับแผนกำรฟื้นฟูฯ ต่อไป
หำกคณะอนุ กรรมกำรฯ มีคำสั่งให้ วินิจฉัยว่ำสมควรส่งตัว คืนพนักงำนสอบสวนหรือ
พนักงำนอัยกำร สำนักงำนคุมประพฤติจะส่งหนังสือรำยงำนกำรฟื้นฟูฯ แจ้งไปยังพนักงำนสอบสวนให้มำรับตัว
ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ภำยใน 3 วัน
เมื่อครบระยะเวลำตำมคำสั่งของคณะอนุกรรมกำรฯ แล้ว พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของสถำนที่
เพื่อกำรฟื้นฟูฯ จะจัดทำรำยงำนผลกำรฟื้นฟูฯ ส่งให้สำนักงำนคุมประพฤติเพื่อดำเนินกำรต่อไป หำกผลกำรฟื้นฟูฯ
ไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมกำรฯสำมำรถขยำยระยะเวลำในกำรฟื้นฟูฯ หรือปรับแผนกำรฟื้นฟูฯให้เข้มมำกขึ้น
แต่ถ้ำผลกำรฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจ เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งผลกำรฟื้นฟูฯ ให้พนักงำนสอบสวนและอัยกำรทรำบ เพื่อไม่ต้อง
ถูกดำเนินคดี ในกรณีดังกล่ำวกรมคุมประพฤติจะประสำนงำนกับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เพื่อลบประวั ติ
กำรกระทำผิดออกจำกทะเบีย นประวัติอำชญำกร แต่ถ้ำผลกำรฟื้นฟูฯ ไม่เป็นที่พอใจหรือประเมินไม่ผ่ ำน
กำรฟื้นฟูฯ คณะอนุกรรมกำรฯ สำมำรถขยำยระยะเวลำออกไปอีกครั้งละไม่เกิน 6 เดือน แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับแผนกำรฟื้นฟูฯ หรือยกเลิกกำรฟื้นฟูฯ แล้วส่งตัวคืนให้พนักงำนสอบสวนดำเนินคดีตำมกระบวนกำรยุติธรรม
ต่อไป
การดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
1. กำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ โดยกำรสงเครำะห์ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ ตำมควำมจ ำเป็ น
เช่น ค่ำพำหนะ ทุน กำรประกอบอำชีพและทุนกำรศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ สำมำรถร้องขอ
ควำมช่วยเหลือได้ 2 กรณี
1.1 ร้องขอควำมช่วยเหลือผ่ำนสถำนพยำบำลในพื้นที่ โดยให้สถำนพยำบำลแจ้ง
สำนักงำนคุมประพฤติเพื่อดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
1.2 ร้องขอควำมช่วยเหลือไปยังสำนักงำนคุมประพฤติ โดยพนักงำนคุมประพฤติ
ดำเนินกำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือตำมที่ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูร้องขอกรณีมีควำมจำเป็น เช่น สงเครำะห์ค่ำพำหนะ
ทุนกำรประกอบอำชีพ ทุนกำรศึกษำ เป็นต้น
2. ส่งให้อำสำสมัครคุมประพฤติติดตำมดูแลช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม
4. การทางานบริการสังคม
กำรทำงำนบริ กำรสั งคม หรือสำธำรณประโยชน์ในควำมรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม เริ่มต้นมำจำกแนวคิดเพื่อใช้เป็นมำตรกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนภำยใต้เงื่อนไข
กำรคุมประพฤติ โดยศำลหรือพนักงำนคุมประพฤติกำหนดให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติต้องทำงำนหรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน หรือองค์กรสำธำรณกุศล โดยไม่ได้รับค่ำตอบแทนหรือค่ำจ้ำง โดยบัญญัติไว้ใน
กฎหมำย...
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กฎหมำยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อมำปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ใช้กำรทำงำนบริกำรสังคมเป็นมำตรกำรลงโทษทำงเลือก
สำหรับผู้ต้องโทษปรับที่ยังไม่มีเงินชำระค่ำปรับ และในปีเดียวกันนี้เองได้ใช้กำรทำงำนบริกำรสังคมเป็ นวิธีกำร
ร่วมกับกำรดำเนินกำรอื่นที่เหมำะสม เพื่อให้ผู้ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดดำรงชีวิตห่ำงไกลจำกยำเสพติด
อีกทั้งยังมีแนวโน้มให้กำรทำงำนบริกำรสังคมเป็นมำตรกำรแทนกำรลงโทษจำคุกในอนำคต
วัตถุประสงค์ของการทางานบริการสังคม
1. เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนัก ถึงควำมรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่น
และสั ง คมมำกยิ่ ง ขึ้ น เกิด ควำมภำคภู มิใ จว่ ำ ยัง มี คุ ณ ค่ำ และสั ง คมยอมรั บ ว่ำ ผู้ ก ระท ำผิ ด มีค วำมส ำนึ ก ตั ว
และยังทำคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น
2. ผู้กระทำผิดได้พัฒนำตนเองในด้ำนควำมรู้ ทักษะ ควำมมีวินัย ตลอดจนรู้จักใช้ เวลำว่ำง
ให้เป็นประโยชน์
3. เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้ชดเชยควำมเสียหำยที่ก่อขึ้นด้วยกำรทำงำนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
และสังคม
4. เป็นกำรนำมำตรกำรทำงเลือกอื่นมำใช้แทนวิธีกำรลงโทษจำคุกหรือโทษปรับ โดยกำร
จำกัดเสรีภำพ จำกัดเวลำพักผ่อนส่วนตัว และให้ทำงำนที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
รูปแบบการทางานบริการสังคม มี 2 รูปแบบ คือ
1. การทางานบริการสังคมแบบรายบุคคล หมำยถึง กำรจัดให้ผู้กระทำผิดแต่ละคนไปทำงำน
บริกำรสังคมตำมหน่วยงำนภำคีตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือกำรทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำน
หรือชุมชน
2. การทางานบริการสังคมแบบกลุ่ม หมำยถึง กำรจัดให้ผู้กระทำผิดทำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม
ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดีขึ้น หรือเป็นกำรทำงำนตำมควำมต้องกำร
ของชุมชนที่ลักษณะงำนต้องใช้คนจำนวนมำก หรือเพื่อส่งเสริมกำรยอมรับและควำมสัมพันธ์อันดี
กำรทำงำนบริกำรสังคม มีห ลำยประเภท อำทิ กำรพัฒ นำหรือทำควำมสะอำดสถำนที่
สำธำรณะ เช่น วัด โรงเรียน สถำนที่ท่องเที่ยว กำรปลูก และดูแลสวนป่ำหรือสวนสำธำรณะ กำรช่วยเหลือดูแล
อำนวยควำมสะดวก หรือให้ควำมบันเทิงแก่คนพิกำร เด็กกำพร้ำ คนชรำในสถำนสงเครำะห์ หรือผู้ป่วยใน
สถำนพยำบำล กำรสอนกีฬำ ฝึกสอนวิชำชีพอื่นๆ เช่น สอนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำรถจักรยำนยนต์ และกิจกรรมอื่นๆ
เช่น กำรทำงำนในห้องสมุด กำรทำสีเครื่องหมำยจรำจร กำรบริจำคโลหิต งำนอำสำสมัครช่วยผู้ประสบภัย หรือร่วม
รณรงค์ป้องกันอำชญำกรรม เป็นต้น
การทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
การทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ คือ ทำงเลือกของผู้กระทำผิดที่ถูกศำลพิพำกษำลงโทษปรับ
แต่ไม่มีเงินเสียค่ำปรับต้องทำงำนบริกำรสังคมทดแทนให้แก่สังคม ชุมชน หรือองค์กรสำธำรณกุศลที่ไม่แสวงหำ
ผลกำไรโดยถืออัตรำหักค่ำปรับวันละ 500 บำท
ผู้มีสิทธิขอทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ผู้ต้องโทษปรับ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำมำตรำ 30/1 ซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลและและไม่มีเงิน
ชำระค่ำปรับ
คาสั่งให้ทางานบริการสังคมแทนค่าปรับ มี 2 กรณี คือ
1. เมื่อศำลสอบถำมและแจ้งสิทธิแก่ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินชำระค่ำปรับและผู้ต้องโทษปรับ
ต้องกำรทำงำนบริกำรสังคมแทนก็สำมำรถยื่นคำร้องตำมแบบ บ.ส.1 โดยศำลจะจัดให้มีกำรช่วยเหลือหรือ
อำนวย...

- 21 อำนวยควำมสะดวกในกำรจัดทำคำร้องและประวัติตำมแบบ บ.ส.2 เพื่อยื่นคำร้อง ซึ่งศำลอำจมีคำสั่งให้ทำงำน
บริกำรสังคมได้เลย โดยไม่ต้องถูกนำตัวไปกักขัง
2. ผู้ต้องโทษปรับที่ศำลมีคำพิพำกษำลงโทษปรับ แต่ไม่มีเงินชำระค่ำปรับและมีควำมประสงค์
จะท ำงำนบริ ก ำรสั ง คมแทนในภำยหลั ง สำมำรถยื่ น ค ำร้ อ ง (ซึ่ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งขอรั บ แบบฟอร์ ม ได้ จ ำก
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ศำล) โดยแจ้งควำมต้องกำรขอทำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับลงในแบบคำร้อง (แบบ.ส.1)
และกรอกประวัติส่วนตัวลงในแบบประวัติจำเลย (แบบ.ส.2) แล้วยื่นต่อศำล
ศำลจะพิจำรณำจำกฐำนะกำรเงิน ประวัติ และสภำพควำมผิดของผู้ต้องโทษปรับ โดยศำลจะ
มีคำสั่งให้พนักงำนคุมประพฤติ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐหน่วยงำนของรัฐ องค์กรสำธำรณกุศลที่ไม่แสวงหำผลกำไรเป็น
ผู้ดูแลกำรทำงำน
การกาหนดประเภทของงานและระยะเวลาทางาน ศำลจะพิจำรณำจำกเพศ อำยุ ประวัติ
กำรนับถือศำสนำ ควำมประพฤติ สติปัญญำ กำรศึกษำสุขภำพ ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ หรือสภำพควำมผิด
ของผู้ต้องโทษปรับ ทั้งนี้ เพื่อควำมเหมำะสมและไม่เป็นกำรสร้ำงภำระกับผู้ต้องโทษปรับมำกเกินไป
--------------------------------------

หัวข้อ...

- 22 หัวข้อวิชา “บทบาท อานาจหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติงานตามภารกิจ”
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
พระรำชบั ญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 กำหนดให้ มีอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อช่ว ยเหลื อ
พนั กงำนคุมประพฤติตำมที่อธิบดีมอบหมำย และให้ อำสำสมัครคุมประพฤติและภำคประชำชนมีบทบำท
ในกำรให้กำรสงเครำะห์ รวมถึงกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ภำยใต้กำรกำกับดูแลของพนักงำนคุมประพฤติ
อำสำสมัครคุมประพฤติ ซึ่งระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยบทบำทและวิธีกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
และบทบำทของภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ อำสำสมัครคุมประพฤติมีบทบำทในกำรช่วยเหลือพนักงำน
คุมประพฤติ ดังนี้
(๑) แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
(๒) ติดตำม ดูแลช่วยเหลือ สงเครำะห์ ผู้กระทำผิดหรือผู้ได้รับกำรสงเครำะห์
(๓) แสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด
(๔) ส่งเสริมสนับสนุนภำรกิจของกรมคุมประพฤติ
(๕) มีส่วนร่วมในกำรป้องกันอำชญำกรรม
(๖) บทบำทหน้ำที่อื่นตำมที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมำย
ทั้งนี้ กำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำม (๑) - (๖) ให้อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของพนักงำนคุมประพฤติ
บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติในการปฏิบัติภารกิจ
1. การปฏิบัติงานคดี อำสำสมัครคุมประพฤติมีบทบำทในกำรปฏิบัติงำนคดี ดังนี้
1.๑ งานควบคุมและสอดส่อง ออกไปเยี่ยมเยียน ติดตำมสอบถำม แนะนำ ช่วยเหลือ ตักเตือน
และสงเครำะห์ ผู้ ถูกคุมควำมประพฤติ ตำมสภำพปัญหำและควำมต้ องกำรหำกพบว่ ำ ผู้ ถูกคุมควำมประพฤติ
ประสบปัญหำต้องกำรได้รับกำรสงเครำะห์ นอกจำกแจ้งให้สำนักงำนคุมประพฤติให้กำรสงเครำะห์แล้ว อำสำสมัคร
คุมประพฤติสำมำรถให้กำรสงเครำะห์ตำมกำลังควำมสำมำรถ หรือประสำนงำนภำคีเครือข่ำยหรือหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องให้กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ และติ ดตำมดูแลผู้ถูกคุมควำมประพฤติดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องจนปัญหำ
ควำมต้องกำรดังกล่ำวได้รับกำรแก้ไข เพื่อให้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขและสำมำรถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้
1.2 งานฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ดยาเสพติ ด กำรติ ดตำม ดู แ ล แนะน ำ แก้ ไ ขฟื้ นฟู หรื อ
กำรดำเนินกำรใดๆ แก่ผู้อยู่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในด้ำนกำรสงเครำะห์เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้น
สำมำรถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตำมสมควร
๑.3 งานติ ด ตาม เยี่ยมเยียน และสงเคราะห์ ผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย ออกไปติดตำม
เยี่ ย มเยี ย นผู้ ก ระท ำผิ ด ภำยหลั ง ปล่ อ ย เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ และให้ ก ำรสงเครำะห์ ผู้ ก ระท ำผิ ด
ภำยหลังปล่อย เพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
๑.4 งานแสวงหาข้อเท็จจริง ตรวจสอบที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อมของผู้ถูกสืบเสำะและ
พินิจ หรือสอบถำมข้อมูลของนักโทษเด็ดขำดที่จะได้รับกำรพิจำรณำพักกำรลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก
2. การปฏิบัติงานในสานักงานคุมประพฤติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ประสานงาน
อาสาสมั ค รคุ มประพฤติ ศู น ย์ ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน หรื อ สถานที่ อื่ น ที่ ส านัก งานคุ มประพฤติ หรื อ ศู น ย์ ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกาหนด
2.1 การปฏิ บั ติ ง านที่ ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี บ ทบำทในกำร
ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติ ดังนี้
1) งำนคุมประพฤติ...
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- งำนควบคุมและสอดส่อง ให้กำรสงเครำะห์และแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
เช่น สอบปำกคำ รับรำยงำนตัว จัดกิจกรรมกำรแก้ไขฟื้นฟู เป็นต้น
- งำนแสวงหำข้อเท็จจริง กำรแสวงหำข้อเท็จจริง เช่น จัดทำแผนที่ที่พักอำศัยของ
ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ สอบถำมและบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขำด เป็นต้น
2) งำนฟื้น ฟูส มรรถภำพผู้ ติดยำเสพติด กำรแสวงหำข้อเท็จจริง แนะนำ แก้ไขฟื้นฟู
หรือกำรดำเนิ นกำรใดๆ แก่ผู้อยู่ ระหว่ำงกำรตรวจพิสูจน์ ผู้ อยู่ระหว่ำงกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
หรือผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในด้ำนกำรสงเครำะห์เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นสำมำรถช่วยเหลือ
ตนเอง และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตำมสมควร
2.2 การปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติ
เช่น รับรำยงำนตัว จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ควบคุมกำรทำงำนบริกำรสังคม เป็นต้น
2.3 การปฏิบัติงานที่สถานที่อื่นที่สานักงานคุมประพฤติหรือศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กาหนด ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติในกำรจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยำกร ควบคุมกำรทำงำน
บริกำรสังคม เป็นต้น
3. การปฏิบัติงานในการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ เป็นกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของกรมคุมประพฤติ ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
3.1 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรแก้ไขฟื้นฟู เช่น กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรประสำนงำน
เพื่อขอรั บกำรสนั บสนุนในกำรจัดกิจกรรมในด้ำนสถำนที่จัดกิจกรรม วัส ดุอุปกรณ์ งบประมำณ กำรระดม
ทรัพยำกรในชุมชน เป็นต้น
3.2 กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแก้ไขฟื้นฟูสงเครำะห์ผู้กระทำผิด และผู้กระทำผิดภำยหลั ง
ปล่อย เช่น กำรประสำนงำนกับบุคคล องค์กร หน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ เพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำผิด
3.๓ กำรเผยแพร่ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ภำรกิจกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม
และช่ ว ยเหลื อ งำนอื่ น ๆ ตำมที่ ก รมคุ มประพฤติ แ ละกระทรวงยุติ ธ รรมก ำหนด เช่ น กำรรณรงค์ ใ นพื้ น ที่
กำรประชำสัมพันธ์งำน กำรเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้ กำรปฐมนิเทศ กำรปัจฉิมนิเทศ กำรเตรียมควำมพร้อม
ก่อนปล่ อย หรื อ กำรร่ ว มเป็ น คณะกรรมกำรเพื่ อกำรบูรณำกำรกำรทำงำนด้ำ นกำรบูรณำกำรแก้ไ ขฟื้น ฟู
ผู้กระทำผิดในระดับพื้นที่ สนับสนุนภำรกิจของคณะกรรมกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนยุติธรรมระดับจังหวัด
ให้ควำมช่วยเหลือดูแลผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยหรือผลกระทบจำกอำชญำกรรม หรือประสำนงำนกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ
4. การปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ควำมสงบสุขให้กับชุมชน ดังนี้
4.๑ สอดส่ อ ง ดู แ ล เฝ้ ำ ระวั ง แจ้ ง เบำะแสกำรกระท ำควำมผิ ด กฎหมำยภำยในชุ ม ชน
เช่น อำสำสมัครคุมประพฤติพบกำรกระทำผิดกฎหมำยให้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
หรือรับแจ้งข่ำว เบำะแสกำรกระทำผิดกฎหมำย ให้สอบถำมข้อมูลเบื้องต้นวิเครำะห์ กลั่นกรองข้อเท็จจริง
จำกผู้แจ้งข่ำว แจ้งเบำะแส แล้วดำเนินกำรส่งต่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.๒ ให้ควำมรู้หรือจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือของประชำชน ในกำรป้องกันตนเอง
และรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในชุมชน เช่น เข้ำร่วมกิจกรรม หรือเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้เกี่ยวกับงำนคุมประพฤติ
และงำนยุติธรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
4.3 ร่วมคิด...

- 24 4.๓ ร่วมคิดและวำงแผนกับบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงำนอื่นในกำรจัดกิจกรรม เพื่อป้องกัน
อำชญำกรรมในชุมชน เช่น ร่วมประชุมพิจำณำแนวทำงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน
4.๔ บำเพ็ญประโยชน์และประพฤติตนเป็นตัวอย่ำงให้ แก่สังคม เช่น ให้ควำมร่วมมือหรือ
บริจำคทรัพย์ในกำรสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
5. บทบาทหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมาย เป็นบทบำทของอำสำสมัครคุมประพฤติ
นอกเหนือจำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น เช่น คณะทำงำนหรือกรรมกำรอื่นในระดับพื้นที่ ในฐำนะผู้แทนอำสำสมัครคุมประพฤติ
เป็นต้น
……………………………………………………………..

หัวข้อ...

- 25 หัวข้อวิชา “ประสบการณ์การทางานของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจตลอดจนมีทักษะเกี่ยวกับวิ ธีกำรปฏิบัติงำนของ
อำสำสมัครคุมประพฤติ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
1. โดยให้สานักงานคุมประพฤติคัดเลือกอาสาสมัค รคุมประพฤติ ที่มีประสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานแต่ละด้าน ได้แก่
- กำรทำงำนด้ำนคดี
- กำรทำงำนด้ำนกิจกรรม
- กำรแก้ปัญหำเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำน
- ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ
ซึ่งผลกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติในแต่ละด้ำนมีควำมโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนที่ได้รับมอบหมำย เช่น ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนคดีมีผลกำรรำยงำนที่มีครบถ้วนถูกต้อง
ท ำให้ พ นั ก งำนคุ ม ประพฤติ ส ำมำรถน ำข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ เ พื่ อ จั ด ท ำรำยงำนข้ อ เท็ จ จริ ง ต่ อ ศำล
หรือผู้มีอำนำจได้ หรือปรับแผนกำรควบคุม และสอดส่ อง หรือรำยงำนข้อเท็จจริงต่อศำลหรือผู้มีอำนำจได้
หรือด้ำนกิจกรรม มีกำรจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยกำรนำมำตรกำร หรือวิธีกำรต่ ำงๆมำใช้ในกำร
ปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมสร้ำงทัศนคติ ควำมคิด และพฤติกรรม รวมถึงกำรสงเครำะห์ผู้กระทำผิด เพื่อให้
ผู้กระทำผิดมีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่ดีขึ้น รวมทั้งกำรแก้ปัญหำเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำน
เช่น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลำยมือชื่อขอให้พยำยำมอธิบำยให้ผู้ให้ถ้อยคำเข้ำใจว่ำข้อมูลทั้งหมดถือว่ำ
เป็น ควำมลับ ของทำงรำชกำรและจะไม่นำไปเปิดเผยกับผู้ใด แต่หำกว่ำผู้ให้ ถ้อยคำยังไม่ยอมลงลำยมือชื่อ
ก็ ข อให้ บั น ทึ ก ไว้ ว่ ำ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค ำไม่ ย อมลงลำยมื อ ชื่ อ แต่ ใ ห้ บั น ทึ ก ว่ ำ ผู้ ใ ห้ ถ้ อ ยค ำเป็ น เพศหญิ ง หรื อ ชำย
อำยุประมำณเท่ำใด รูปพรรณสัณฐำนเป็นอย่ำงไร อยู่บ้ำนเลขที่เท่ำใด ซึ่งอำสำสมัครคุมประพฤติสำมำรถ
สังเกตเห็นบ้ำนเลขที่ได้ เช่น ชำยไทยอำยุประมำณ 35 ปี ผอมสูงผิวขำว พักอยู่บ้ำนเลขที่ 15 หมู่ที่ 7
บ้ำนหนองแวง หรือพักอยู่บ้ำนขำยของชำใกล้บ้ำนผู้ถูกคุมควำมประพฤติ เป็นต้น และควำมภำคภูมิใจในกำร
เป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ เช่น ควำมภำคภูมิใจในกำรเป็นจิตอำสำของอำสำสมัครคุมประพฤติ
2. การอธิบายแบบฟอร์มตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติ งาน
ของอาสาสมัครคุมประพฤติและบทบาทของประชาชน พ.ศ. 2560 ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเขียนแบบฟอร์มรายงาน โดยแยกตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
1. การสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์ผู้กระทาผิด ประกอบด้วย
1. แบบ อ.ค.ป.1 หนังสือมอบหมำยให้สอดส่อง
2. แบบ อ.ค.ป.2 หนั ง สื อ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ / ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
3. แบบ อ.ค.ป. 3 หนังสือบันทึกผลกำรสอดส่อง
4.แบบ อ.ค.ป. 4 หนังสือขอทรำบผลกำรสอดส่อง
5. แบบ อ.ค.ป 5 หนังสือตอบขอบคุณและแจ้งสิทธิประโยชน์
2. กำรติดตำม...

- 26 2. การติดตาม เยี่ยมเยียน และการสงเคราะห์ผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย ประกอบด้วย
1. แบบ อ.ค.ป.1 หนังสือมอบหมำยให้สอดส่อง
2. แบบ อ.ค.ป.2/1 หนังสือข้อมูลเบื้องต้นผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
3. แบบ อ.ค.ป. 3/1 หนังสือบันทึกกำรติดตำมผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
4.แบบ อ.ค.ป. 4 หนังสือขอทรำบผลกำรติดตำมผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
5. แบบ อ.ค.ป 5 หนังสือตอบขอบคุณและแจ้งสิทธิประโยชน์
3. การแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทาผิด แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้
3.1 การตรวจสอบที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ประกอบด้วย
1. แบบ อ.ค.ป.1 หนังสือมอบหมำยให้แสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด
2. แบบ อ.ค.ป.2/2 หนังสือข้อมูลเบื้องต้นจำเลย/ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
3. แบบ อ.ค.ป. 3/2 หนังสือบันทึกกำรตรวจสอบที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อม
4.แบบ อ.ค.ป. 4 หนังสือขอทรำบผลกำรแสวงหำข้อเท็จจริง
5. แบบ อ.ค.ป 5 หนังสือตอบขอบคุณและแจ้งสิทธิประโยชน์
3.2 การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนักโทษเด็ดขาด ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษจาคุก ประกอบด้วย
1. แบบ อ.ค.ป.1 หนังสือมอบหมำยให้แสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทำผิด
2. แบบ อ.ค.ป. 2/2.1 หนังสือข้อมูลเบื้องต้นนักโทษเด็ดขำด
3. แบบ อ.ค.ป. 3/2.1 หนังสือแบบบันทึกข้อมูลของนักโทษเด็ดขำด
4.แบบ อ.ค.ป. 4 หนังสือขอทรำบผลกำรแสวงหำข้อเท็จจริง
5. แบบ อ.ค.ป 5 หนังสือตอบขอบคุณและแจ้งสิทธิประโยชน์
……………………………………………………………..

คำอธิบำย...

- 27 คาอธิบายแบบฟอร์มรายงาน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
สำนักงำนคุมประพฤติ สำมำรถให้อำสำสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุมประพฤติ
ด้ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติ ด พ.ศ. 2545
และกำรสงเครำะห์ ภ ำยหลั ง พ้ น กำรคุ ม ประพฤติ หรื อ ภำยหลั ง ปล่ อ ยจำกกรมรำชทั ณ ฑ์ (AFTERCARE)
ตำมบทบำทภำรกิจของอำสำสมัครคุมประพฤติ ดังนี้
1. ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติในกำรสืบเสำะข้อเท็จจริงของผู้กระทำผิดตั้งแต่ชั้นก่อนกำรพิจำรณำคดี
และภำยหลังจำกกำรพิจำรณำคดี
1.1 สืบเสำะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของจำเลยในชั้นกำรพิจำรณำคดีของศำล
เพื่อประกอบดุลพินิจในกำรพิพำกษำคดี
1.2 สืบเสำะข้อเท็จจริงและบันทึกถ้อยคำผู้อุปกำระของนักโทษเด็ดขำดที่จะได้รับกำรพักกำร
ลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพักกำรลงโทษหรือลดวันต้องโทษ
ก่อนปล่อยคุมประพฤติ
2. ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติในกำรออกสอดส่องเยี่ยมเยียนแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์ผู้กระทำผิด
2.1 ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์ผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กและเยำวชน
และผูก้ ระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่ตำมคำสั่งศำล
2.2 ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์นักโทษเด็ดขำดที่ได้รับกำรพักกำร
ลงโทษหรือได้รับกำรลดวันต้องโทษจำคุกตำมคำสั่งของคณะกรรมกำรพักกำรลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก
3. ช่วยเหลือพนั กงำนคุมประพฤติในกำรสงเครำะห์ ผู้ ก ระทำผิดภำยหลั งกำรคุมประพฤติ
หรือภำยหลังกำรพ้นโทษจำกกรมรำชทัณฑ์ (AFTERCARE)
3.1 ออกไปติดตำมผลกำรให้ ก ำรสงเครำะห์ แ ก่ผู้ กระทำผิ ดภำยหลั ง กำรคุม ประพฤติ
ซึ่งผู้กระทำผิดที่เป็นเด็กเยำวชน ผู้ใหญ่ ผู้ทำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับ นักโทษเด็ดขำดที่ปล่อยคุมประพฤติ
จำกกำรได้รับกำรพักกำรลงโทษ หรือได้รับลดวันต้องโทษจำคุก ผู้ได้รับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545
3.2 ออกไปติดตำมผลกำรให้กำรสงเครำะห์แก่ผู้กระทำผิดภำยหลังพ้นโทษจำกกรมรำชทัณฑ์
หรือได้รับกำรปล่อยตัวจำกสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
4. ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติในกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด พ.ศ. 2545
4.1 ออกสอดส่องเยี่ยมเยียนแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระหว่ำงกำรปรับตัวกลับสู่สังคม ภำยหลังจำกกำรฟื้นฟูฯ
แบบจำเป็นต้องควบคุมตัวอย่ำงเข้มงวด และแบบไม่จำเป็นต้องควบคุมตัวอย่ำงเข้มงวด และแบบไม่จำเป็น
ต้องควบคุมตัว
4.2 ออกติดตำมผลและเยี่ยมเยียนผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดตำมพระรำชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดเพื่อให้คำแนะนำปรึกษำให้กำลังใจและสงเครำะห์ตำมควำมเหมำะสม
5. ช่ว ยเหลื อเผยแพร่ ป ระชำสัมพันธ์งำนของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธ รรมและ
ช่วยเหลืองำนต่ำงๆ ตำมที่กรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรมมอบหมำย
5.1 เข้ำร่วม...

- 28 5.1 เข้ำร่ วมในโครงกำรของกรมรำชทัณฑ์ในกำรเตรียมผู้ ต้องขังที่จะกลั บออกสู่ชุมชน
โดยมี กิ จ กรรมต่ ำงๆ เช่ น กำรบรรยำยพิ เ ศษ กำรจั ดกลุ่ ม ให้ ค ำปรึ ก ษำ กำรเข้ ำ เยี่ ยมพิ เ ศษ กำรบ ำเพ็ ญ
สำธำรณประโยชน์ เป็นต้น
5.2 เข้ำช่วยเหลืองำนของกรมคุมประพฤติในสำนักงำนคุมประพฤติ
5.3 กำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรป้องกันปัญหำอำชญำกรรมในชุมชน กำรแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์
ผู้กระทำผิด
5.4 กำรดำเนิ น งำนกำรจัดตั้งศู นย์ประสำนงำน และกำรปฏิบัติงำนในศูนย์ประสำนงำน
อำสำสมัครคุมประพฤติ
5.5 กำรเผยแพร่ควำมรู้และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับงำนของกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรม
5.6 ช่วยเหลืองำนต่ำงๆตำมที่กรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรมมอบหมำย
ซึ่งหนังสือทั้ง 11 แบบดังกล่าว แบ่งการใช้ออกเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทแรก เป็นหนังสือจำกสำนักงำนคุมประพฤติที่ส่งถึงอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นหนังสื อ
ประเภทขอควำมร่วมมือแจ้งให้ทรำบและขอบคุณมี 7 ฉบับ ได้แก่ อ.ค.ป. 1 อ.ค.ป. 2 อ.ค.ป. 2/1 อ.ค.ป. 2/2
อ.ค.ป. 2/2.1 อ.ค.ป. 4 และ อ.ค.ป. 5
ประเภทที่สอง เป็นหนังสือจำกอำสำสมัครคุมประพฤติที่จะต้องเขียนรำยงำนและส่งกลับคืนไปยัง
สำนักงำนคุมประพฤติมี 4 ฉบับได้ อ.ค.ป. 3 อ.ค.ป. 3/1 อ.ค.ป. 3/2 อ.ค.ป. 3/2.1
คาอธิบายหนังสือ แบบ อ.ค.ป.
แบบ อ.ค.ป. 1 หนังสือมอบหมายให้สอดส่อง/ติดตาม/แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระทาผิด
เป็นหนังสือที่ส่งถึงอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อขอควำมร่วมมือให้ช่วยสอดส่องผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ติดตำมผู้กระทำผิดหลังปล่อย โดยกำรเยี่ยมบ้ำนและให้ช่วย
ด ำเนิ น กำรสื บ เสำะข้ อ เท็ จ จริ ง ของจ ำเลย หรื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรตรวจพิ สู จ น์ โดยกำรตรวจสอบที่ พั ก อำศั ย
และสภำพแวดล้อม รวมทั้งบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขำดที่จะได้รับกำรพิจำรณำให้พักกำรลงโทษหรือลดวัน
ต้องโทษจำคุก โดยกำรบันทึกถ้อยคำผู้อุปกำระของนักโทษเด็ดขำดผู้นั้น พร้อมทั้งส่งหนังสือที่เกี่ยวข้องมำด้วย
และซองธุรกิจตอบรับ ได้แก่
1. หนังสือข้อมูลเบื้องต้นผู้ถูกคุมควำมประพฤติ/ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด (อ.ค.ป. 2)
2. หนังสือข้อมูลเบื้องต้นผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย (อ.ค.ป. 2/1)
3. หนังสือข้อมูลเบื้องต้นจำเลย/ผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ (อ.ค.ป. 2/2)
4. หนังสือข้อมูลเบื้องต้นนักโทษเด็ดขำด ตอนที่ 1 ของแบบ ส.1 – 46 (อ.ค.ป. 2/2.1)
5. หนังสือบันทึกผลกำรสอดส่อง (อ.ค.ป. 3)
6. หนังสือบันทึกกำรติดตำมผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย (อ.ค.ป. 3/1)
7. หนังสือบันทึกกำรตรวจสอบที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อม (อ.ค.ป. 3/2)
8. หนังสือแบบบันทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขำด ตอนที่ 2 ของแบบ ส.1 – 46 (อ.ค.ป 3/2.1)
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสื อ อ.ค.ป. แบบต่ำงๆแล้ว ขอให้ ตรวจสอบด้ว ยว่ำได้รับ
หนังสือครบตำมจำนวนที่ระบุมำด้วยหรือไม่ อนึ่ง สำหรับแบบบันทึกกำรสอดส่อง/กำรติดตำมผลผู้กระทำผิด
ภำยหลังปล่อยตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (อ.ค.ป. 3 และ อ.ค.ป. 3/1) และซองธุรกิจตอบรับในระยะแรก
สำนักงำนฯจะจัดส่งมำให้อำสำสมัครคุมประพฤติเพียงครั้งละครึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งทั้งหมดที่ต้องรำยงำน
เช่น...

- 29 เช่น อำสำสมัครคุมประพฤติ ต้องรำยงำนมำทั้งหมด 6 ครั้ง สำนักงำนฯจะจัดส่งไปให้เพียง 3 ชุดและจะจัดส่ง
มำให้อีก 3 ชุด เมื่อ อ.ค.ป.3 หรือ อ.ค.ป. 3/1 ชุดแรกหมด ทั้งนี้เพื่อสะดวกในกำรเก็บรักษำและพนักงำน
คุ ม ประพฤติ ส ำมำรถตรวจสอบติ ด ตำมผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนได้ ทุ ก ระยะ ส่ ว นซองธุ ร กิ จ ตอบรั บ มี ไ ว้ ส ำหรั บ
ให้อำสำสมัครคุมประพฤติส่งแบบบันทึกกำรสอดส่อง/กำรติดตำมผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย (อ.ค.ป. 3 และ อ.ค.ป. 3/1)
กลับไปยังสำนักงำนฯโดยไม่ต้องติดแสตมป์
แบบ อ.ค.ป. 2 หนังสือข้อมูลเบื้องต้นผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
ถือว่ ำเป็ น หนั งสื อ ส ำคั ญและเป็ นควำมลั บของทำงรำชกำร จึ งขอให้ อ ำสำสมัค รคุม ประพฤติ
เก็บ หนั งสื อฉบั บ นี้ ไว้ ให้ ดี และอย่ ำ ได้น ำไปเปิดเผยต่อ บุคคลที่ไม่ เกี่ย วข้องเด็ด ขำด หำกเกิดกรณีสู ญหำย
ต้องแจ้งควำมร้องทุกข์ไว้ที่สถำนีตำรวจที่เกิดเหตุ และนำสำเนำใบแจ้งควำมร้องทุกข์แจ้งสำนักงำนคุมประพฤติ
โดยด่วน และหนังสือ อ.ค.ป. 2 นี้ จะต้องส่งกลับคืนสำนักงำนคุมประพฤติทุกครั้งเมื่อกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้น
อ.ค.ป. 2 มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่วนบนขวาของหนังสือ ประกอบไปด้วย
1.1 ภำพถ่ำยของผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด
1.2 ชื่อหน่วยงำนที่จัดส่งคดีให้แก่อำสำสมัครคุมประพฤติ ชื่อผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดและเลขทะเบียนเช่นสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นำยสมคิด คิดดี
เลขทะเบียนคดีสอดส่องที่ 113/2562 หรือคดีฟื้นฟูฯหมำยเลขทะเบียนที่ ฟ.2562/35 เป็นต้น
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด รูปพรรณสัณฐำน อำชีพ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-ชื่อสกุล บิดำ มำรดำ
คู่สมรส และบุคคลที่สนิทสนมที่อยู่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรออกไป
สอดส่องดูแล เนื่องจำกอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับบุค คลในชุมชน
แม้ว่ำจะไม่รู้จักผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ แต่อำจรู้จักบิดำมำรดำหรือบุคคลที่สนิทสนม
หรืออำจจะรู้จักแต่ชื่อเล่น รูปพรรณสัณฐำน แต่ไม่ทรำบชื่อ-ชื่อสกุลจริง ผู้ที่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯ พักอำศัยอยู่ด้วยและควำมเกี่ยวข้อง รวมทั้งที่อยู่ สภำพแวดล้อม ที่พักอำศัย และกำรประกอบอำชีพ
ซึ่งจะทำให้สะดวกในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น
3. ส่วนที่ 2 เงื่อนไขการคุมประพฤติ /การฟื้นฟูฯ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกำรคุมประพฤติ /
แผนกำรฟื้นฟูฯของผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรแก้ไขฟื้นฟูฯ โดยจะมีรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
คำพิพำกษำหรือแผนกำรฟื้นฟูฯ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรควบคุมดูแล
ให้เขำปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กำหนดหรือให้คำแนะนำปรึกษำ
4. ส่วนที่ 3 ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระทาผิดซ้า (ถ้ำมี) เป็นกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ ย งและสภำพปั ญหำของผู้ ถูก คุมควำมประพฤติ ห รือ ผู้ เข้ ำรับ กำรฟื้นฟู ฯ ซึ่ งข้อ มูล ในส่ ว นนี้จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ใ นกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ตั ก เตื อ นให้ ก ำรช่ ว ยเหลื อ สงเครำะห์
หรือแก้ปัญหำต่ำงๆแก่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
5. ส่วนที่ 4 ให้อาสาสมัครคุมประพฤติดาเนินการ เป็นกำรขอควำมร่วมมือให้อำสำสมัครคุมประพฤติ
ออกสอดส่องจำนวนกี่เดือนต่อครั้ง รวมจำนวนกี่ครั้ง และพนักงำนคุมประพฤติจะระบุว่ำต้องกำรให้อำสำสมัคร
คุมประพฤติให้คำแนะนำ และสงเครำะห์ในเรื่องใด เช่น ต้องกำรให้ดูแลพฤติกรรมของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
เนื่องจำกมีนิสัยส่อไปในทำงเป็นนักเลงอันธพำล เป็นต้น
6. ย่อหน้ำ...

- 30 6. ย่อหน้าสุดท้าย เป็นกำรกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำน พร้อมทั้งชื่อของพนักงำนคุมประพฤติ
เจ้ำของสำนวนซึ่งหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีข้อสงสัยหรือต้อ งกำรคำแนะนำปรึกษำก็ได้ติดต่อกับพนักงำน
คุมประพฤติเจ้ำของสำนวนได้โดยตรง
7. แผนที่บ้านของผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ เป็นแผนที่บ้ำนและรำยละเอียด
เกี่ยวกับแผนที่บ้ำนว่ำ ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ พักอยู่กับใครและเกี่ยวข้องกั นอย่ำงไร
ลักษณะชุมชนที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อม เป็นอย่ำงไร ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัคร
คุมประพฤติในกำรวิเครำะห์สภำพชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะมีส่วนในกำรก่อให้เกิดกำรกระทำผิดได้
และสะดวกในกำรวำงแผนออกไปสอดส่องดูแล
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วควรจะศึกษำข้อมูลโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรและสอดส่องหรือติดตำมผลและให้คำปรึกษำแนะนำ กำรให้กำรสงเครำะห์ ฯลฯ
ซึ่งหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มำกเท่ำไร
กำรออกไปสอดส่องดูแล ก็จะได้รับควำมเชื่อถือ และไว้วำงใจจำกผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องมำกเท่ำนั้น
ข้อระวัง อย่ำนำ อ.ค.ป. 2 ไปเปิดอ่ำนหรือถำมผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพรำะจะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติปฏิบัติงำนยำกขึ้นและไม่ได้รับควำม
เชื่อถือไว้วำงใจ
*อ.ค.ป. 2 เป็นเอกสารความลับของทางราชการให้เก็บรักษาให้ดีอย่าให้สูญหาย และเมื่อดาเนินการ
คุมความประพฤติเสร็จสิ้นแล้วให้ส่งเอกสาร อ.ค.ป.2 คืนสานักงานคุมประพฤติโดยด่วนทุกครั้ง*
แบบ อ.ค.ป. 2/1 หนังสือข้อมูลเบื้องต้นผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย
ถือว่ ำเป็ น หนั งสื อ ส ำคั ญและเป็ นควำมลั บของทำงรำชกำร จึ งขอให้ อ ำสำสมัค รคุม ประพฤติ
เก็บ หนั งสื อฉบั บ นี้ ไว้ ให้ ดี และอย่ ำ ได้น ำไปเปิดเผยต่อ บุคคลที่ไม่ เกี่ย วข้องเด็ด ขำด หำกเกิดกรณีสู ญหำย
ต้องแจ้งควำมร้องทุกข์ไว้ที่สถำนีตำรวจที่เกิดเหตุ และนำสำเนำใบแจ้งควำมร้องทุกข์แจ้งสำนักงำนคุมประพฤติ
โดยด่วน และหนังสือ อ.ค.ป. 2/1 นี้ จะต้องส่งกลับคืนสำนักงำนคุมประพฤติทุกครั้งเมื่อกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้น
อ.ค.ป. 2/1 มีรำยละเอียด ดังนี้
1. ส่วนบนขวาของหนังสือ ประกอบไปด้วย
1.1 ภำพถ่ำยของผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
1.2 ชื่อหน่วยงำนที่จัดส่งคดีให้แก่อำสำสมัครคุมประพฤติ ชื่อผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
และเลขทะเบียน
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล
ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด รูปพรรณสัณฐำน อำชีพ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำ มำรดำ คู่สมรส และบุคคล
ที่สนิทสนมสถำนที่พักอำศัย ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรออกไปสอดส่อง
ดูแล เนื่องจำกอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับบุคคลในชุมชนแม้ว่ำ
จะไม่รู้จักผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย แต่อำจรู้จักบิดำมำรดำหรือบุคคลที่สนิทสนมหรืออำจจะรู้จักแต่ชื่อเล่น
รูปพรรณสัณฐำน แต่ไม่ทรำบชื่อ-ชื่อสกุลจริงผู้ที่ผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยพักอำศัยอยู่ด้วยและควำมเกี่ยวข้อง
รวมทั้งที่อยู่ สภำพแวดล้อมที่พักอำศัย และกำรประกอบอำชีพ ซึ่งจะทำให้สะดวกในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น
3. ส่วนที่ 2 ข้อมูลคดี เป็นรำยละเอียดเกี่ยวกับวันที่พ้นคุมควำมประพฤติ หรือวันที่ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ
ของผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย หรือรำยละเอียดอื่นๆ
4. ส่วนที่...

- 31 4. ส่ วนที่ 3 ขอให้อ าสาสมั ค รคุม ประพฤติใ นการด าเนิน การ เป็น กำรขอควำมร่ ว มมือ ให้
อำสำสมัครคุมประพฤติออกติดตำม เยี่ยมเยียน เดือนละกี่ครั้ง รวมจำนวนกี่ครั้ง และพนักงำนคุมประพฤติจะ
ระบุว่ำต้องกำรให้อำสำสมัครคุมประพฤติให้คำแนะนำในเรื่องใด เช่น ต้องกำรให้แนะนำและดูแลพฤติกรรม
ของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ เนื่องจำกมีนิสัยส่อไปในทำงเป็นนักเลงอันธพำล เป็นต้น
5. ย่อหน้าสุดท้าย เป็นกำรกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำน พร้อมทั้งชื่อของพนักงำนคุมประพฤติ
เจ้ำของสำนวน ซึ่งหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีข้อสงสัยหรือต้องกำรคำแนะนำปรึกษำก็ไ ด้ติดต่อกับพนักงำน
คุมประพฤติเจ้ำของสำนวนได้โดยตรง
7. แผนที/่ ภาพถ่ายบ้านของผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย เป็นแผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำนและรำยละเอียด
เกี่ยวกับแผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำนว่ำผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยพักอยู่กับใครและเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร ลักษณะชุมชน
ที่พักอำศัย และสภำพแวดล้อมเป็น อย่ำงไร ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติ
ในกำรวิเครำะห์สภำพชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะมีส่วนในกำรก่อให้เกิดกำรกระทำผิดได้ และสะดวก
ในกำรวำงแผนออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วควรจะศึกษำข้อมูลโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนและออกติดตำม เยี่ยมเยียนและให้คำปรึกษำแนะนำ ฯลฯ ซึ่งหำกอำสำสมัครคุมประพฤติ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หรือผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ มำกเท่ำไร
กำรออกไปสอดส่องดูแลก็จะได้รับควำมเชื่อถือและไว้วำงใจจำกผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
หรือผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมำกเท่ำนั้น
ข้อระวัง อย่ำนำ อ.ค.ป. 2/1 ไปเปิดอ่ำนหรือถำมผู้ถูกคุมควำมประพฤติ ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หรือ
ผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพรำะจะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติงำนยำกขึ้นและ
ไม่ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจ
* อ.ค.ป. 2/1 เป็นเอกสารความลับของทางราชการให้เก็บรักษาให้ดีอย่าให้สูญหาย และเมื่อ
ดาเนินการ คุมความประพฤติเสร็จ สิ้นแล้วให้ส่งเอกสาร อ.ค.ป.2/1 คืนสานักงานคุมประพฤติโดยด่วน
ทุกครั้ง*
แบบ อ.ค.ป. 2/2 ข้อมูลเบื้องต้นจาเลย/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
หนั งสื อตำม อ.ค.ป.2/2 ถือว่ำเป็นหนั งสื อส ำคัญและเป็ นควำมลั บของทำงรำชกำร จึงขอให้
อำสำสมั ครคุมประพฤติเก็บหนั งสื อฉบับนี้ไว้ให้ ดี และอย่ำได้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด
หำกเกิดกรณีสูญหำยต้องแจ้งควำมร้องทุ กข์ไว้ที่สถำนีตำรวจที่เกิดเหตุ และนำส ำเนำใบแจ้งควำมร้องทุกข์แจ้ง
สำนักงำนคุมประพฤติโดยด่วน และหนังสือ อ.ค.ป.2/2 นี้จะต้องส่งคืนสำนักงำน ฯ ทุกครั้งเมื่อกำรดำเนินกำรเสร็จสิ้น
อ.ค.ป. 2/2 มีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนบนขวำของหนังสือจะประกอบไปด้วยภำพถ่ำยของจำเลยถัดลงมำเป็นชื่อหน่วยงำนที่จัดส่ง
คดีให้ แก่อำสำสมัครคุมประพฤติ ชื่อจำเลยหรือผู้ เข้ำรับกำรตรวจพิสู จน์ และเลขทะเบียน เช่น ส ำนักงำน
คุ มประพฤติ จั งหวั ดปทุ มธำนี นำยคิ ดดี ท ำดี เลขทะเบี ยนคดี สื บเสำะที่ 20/2563 หรื อคดี ตรวจพิ สู จน์ ที่
ต.2563/25 เป็นต้น
1. ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลส่วนตัวของจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล
ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด รูปพรรณสัณฐำน เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดำมำรดำ คู่สมรส พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรออกไปตรวจสอบสภำพบ้ำน สภำพแวดล้อม
ชุมชนที่พักอำศัย เนื่องจำกอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคยกับบุคคล
ในชุมชน...

- 32 ในชุมชนแม้ว่ำจะไม่รู้จั กจ ำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์แต่อำจรู้จักบิดำมำรดำหรือบุคคลที่สนิทสนม
หรืออำจจะรู้จักแต่ชื่อเล่น รูปพรรณสัณฐำน แต่ไม่ทรำบชื่อ-ชื่อสกุลจริง ซึ่งจะทำให้สะดวกในกำรปฏิบัติงำน
มำกขึ้น
2. ข้อมูลคดี เป็นรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดของจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
3. ข้อมูลที่พักอาศัย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จาเลยหรือผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์พักอาศัย
อยู่ด้วย ได้แก่ ที่อยู่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรออกไปตรวจสอบสภำพบ้ำน
สภำพแวดล้อมชุมชนที่พักอำศัย เนื่องจำกอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีควำมสนิทสนมคุ้นเคย
กับบุคคลในชุมชนแม้ว่ำจะไม่รู้จักจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์แต่อำจรู้จักบิดำมำรดำหรือบุคคลที่สนิทสนม
หรืออำจจะรู้จักแต่ชื่อเล่น รูปพรรณสัณฐำนแต่ไม่ทรำบชื่อ-ชื่อสกุลจริง ซึ่งจะทำให้สะดวกในกำรปฏิบัติงำนมำกขึ้น
4. ขอความร่วมมืออาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกำรขอควำมร่วมมือให้อำสำสมัครคุมประพฤติ
ในเรื่องใดบ้ำง พนักงำนคุมประพฤติจะระบุว่ำต้องกำรให้อำสำสมัครคุมประพฤติช่วยดำเนินกำรในเรื่องใด
เช่น ต้องกำรให้ช่วยตรวจสอบสภำพบ้ำน สภำพแวดล้อมชุมชนที่พักอำศัยเป็นต้น
ย่อหน้าสุดท้าย เป็นกำรกำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำน พร้อมทั้งชื่อของพนักงำนคุมประพฤติ
เจ้ำของสำนวน ซึ่งหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีข้อสงสัยหรือต้องกำรคำแนะนำปรึกษำก็ได้ติดต่อกับพนักงำน
คุมประพฤติเจ้ำของสำนวนได้โดยตรง
แผนที่/ภาพถ่ายบ้านของจาเลย หรือผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เป็นแผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำน
และรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ แผนที่ ห รื อ ภำพถ่ ำ ยบ้ ำ นว่ ำ จ ำเลยหรื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรตรวจพิ สู จ น์ พั ก อยู่ กั บ ใคร
และเกี่ ย วข้ อ งกั น อย่ ำ งไร ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ พั ก อำศั ย และสภำพแวดล้ อ ม เป็ น อย่ ำ งไร ซึ่ ง ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรวิเครำะห์สภำพชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะมีส่วน
ในกำรก่อให้เกิดกำรกระทำผิดได้ และสะดวกในกำรวำงแผนออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วควรจะศึกษำข้อมูลโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรและออกตรวจสอบที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อมเกี่ยวกับผู้กระทำผิด ฯลฯ ซึ่งหำก
อำสำสมัครคุมประพฤติมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวผู้กระทำผิดมำกเท่ำไร กำรออกตรวจสอบที่พักอำศัย
และสภำพแวดล้อมก็จะได้รับควำมเชื่อถือ และไว้วำงใจจำกผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
หรือผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมำกเท่ำนั้น
ข้อระวัง อย่ำนำ อ.ค.ป. 2/2 ไปเปิดอ่ำนหรือถำมจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพรำะจะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติ ปฏิบัติงำนยำกขึ้นและไม่ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจ
แบบ อ.ค.ป. 2/2.1 ข้อมูลเบื้องต้นนักโทษเด็ดขาด
หนังสื อตำม อ.ค.ป. 2/2.1 ถือว่ำเป็นหนังสือส ำคัญและเป็นควำมลับของทำงรำชกำร จึงขอให้
อำสำสมัครคุมประพฤติเก็บหนังสือฉบับนี้ไว้ให้ดี และอย่ำได้นำไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด
หำกเกิดกรณีสูญหำยต้องแจ้งควำมร้องทุกข์ไว้ที่สถำนีตำรวจที่เกิดเหตุ และนำสำเนำใบแจ้งควำมร้องทุกข์
แจ้งสำนักงำนคุมประพฤติโดยด่วนและหนังสือ อ.ค.ป. 2/2.1 นี้จะต้องส่งคืนสำนักงำนฯ ทุกครั้งเมื่อกำร
ดำเนินกำรเสร็จสิ้น
อ.ค.ป. 2/2.1 จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับแบบ ส. 1 - 46 ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลนักโทษเด็ดขำด
ก่อนปล่ อยคุมประพฤติ ข้อมูล ในส่ วนนี้ เจ้ำหน้ำที่ของเรือนจำหรือทัณฑสถำนจะเป็นผู้ บันทึกรำยละเอียด
โดยกำรสั ม ภำษณ์ นั ก โทษเด็ ด ขำดเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ต่ ำ งๆ เพื่ อ ให้ พ นั ก งำนคุ ม ประพฤติ หรื อ อำสำสมั ค ร
คุมประพฤติที่จะดำเนินกำรสืบเสำะข้อเท็จจริง ได้ทรำบข้อมูลเบื้องต้นก่อน ประกอบด้วย
แบบบันทึก...

- 33 แบบบัน ทึกข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ กรณี พักการลงโทษ หรื อลดวัน
ต้องโทษจาคุก
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักโทษเด็ดขาดก่อนปล่อยคุมประพฤติ (โดยเจ้าหน้าที่เรือนจา/ทัณฑสถาน……..)
จะประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลคดี เช่น นักโทษชำย นักโทษหญิง มีชื่อ ชื่อสกุล อำยุ ชื่อที่ใช้ในกำรกระทำผิด ฐำน
ควำมผิด ศำลพิพำกษำอย่ำงไร ได้รั บอภัยโทษ ได้รับกำรพักกำรลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกวันปล่อย
คุมประพฤติ วันพ้นโทษ
1.2 ประวัติภูมิหลัง เช่น วัน เดือน ปีเกิด เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ กำรศึกษำ อำชีพก่อ น
ต้องโทษ รำยได้ มีหลักทรัพย์ ผู้ดูแลหลักทรัพย์ สถำนภำพกำรสมรส ชื่อ -ชื่อสกุลคู่สมรส ที่อยู่ กำรศึกษำ
อำชีพ จำนวนบุตร บุตรพักอำศัยหรืออยู่ในควำมดูแลของผู้ใด บิดำ มำรดำ ของนักโทษ ชื่อ ชื่อสกุล อำยุ อำชีพ
ที่อยู่ และภูมิลำเนำของนักโทษ
1.3 ประวัติกำรกระทำผิด เช่น ประวัติกำรกระทำผิดเดิม พฤติกำรณ์กำรกระทำผิดในคดีนี้
สำเหตุในกำรกระทำผิดในคดีนี้
1.4 กำรอบรมในเรือนจำหรือทัณฑสถำน เช่น กำรศึกษำ กำรฝึกวิชำชีพ
1.5 กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนำพฤตินิสัย เช่น ควำมประพฤติ กำรปฏิบัติตำมระเบียบ
วินัยของเรือนจำ สุขภำพ กำรเจ็บป่วย กำรเข้ำกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรเข้ำกลุ่มพัฒนำพฤตินิสัย
1.6 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้อุปกำระ เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล ชื่อเล่น เกี่ยวข้องเป็น อำชีพ ที่อยู่ และแผนที่บ้ำน
แผนที่/ภำพถ่ำยบ้ำนของนักโทษเด็ดขำด เป็นแผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำนและรำยละเอียดเกี่ยวกับ
แผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำนว่ำนักโทษเด็ดขำดจะออกมำพักอยู่กับใครและเกี่ยวข้องกันอย่ำงไร ลักษณะชุมชน
ที่พักอำศัย และสภำพแวดล้ อมเป็ น อย่ ำงไร ซึ่งข้อมู ล ในส่ ว นนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติ
ในกำรวิเครำะห์สภำพชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอำจจะมีส่วนในกำรก่อให้เกิดกำรกระทำผิดได้ และสะดวก
ในกำรวำงแผนออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสือฉบับนี้ อ.ค.ป. 2/2.1 แล้ว ควรศึกษำข้อมูลโดยละเอียด
ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทำงในกำรวำงแผนกำรสืบเสำะข้อเท็จจริง และสอบปำกคำผู้อุปกำระ
ซึ่ ง หำกอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ท รำบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว นั ก โทษและผู้ มี อุ ป กำระมำกเท่ ำ ใด ก็ จ ะท ำให้
อำสำสมัครคุมประพฤติได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับกำรเชื่อถือมำกขึ้นเท่ำนั้น แต่อย่ำงไรก็ตำมอำสำสมัคร
คุมประพฤติต้องใช้เทคนิคต่ำงๆในกำรสัมภำษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด
ข้อระวัง อย่ำนำ อ.ค.ป.2/2.1 ออกมำเปิดอ่ำนและถำมผู้อุปกำระหรือผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
เพรำะอำจจะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติไม่ได้รับควำมไว้วำงใจ หรือเชื่อถือได้
*ข้อมูล อ.ค.ป. 2/2.1 เป็นเอกสารความลับของทางราชการให้เก็บรักษาให้ดี อย่าให้สูญหาย
และเมื่อดาเนินการสืบเสาะข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสาร อ.ค.ป.2/2.1 คืนสานักงานคุมประพฤติ
พร้อมการรายงานผลตามแบบการเยี่ยมบ้านและบันทึกถ้อยคาผู้อุปการะ (อ.ค.ป. 3/2.1) ด้วยทุกครั้ง*
แบบ อ.ค.ป. 3 หนังสือบันทึกผลการสอดส่อง
เป็นหนังสือที่อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องใช้ในกำรรำยงำนผลและส่งให้สำนักงำนฯ อ.ค.ป. 3
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรออกไปสอดส่อง ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติซึ่งหลังจำกที่อำสำสมัครคุมประพฤติได้ศึกษำข้อมูลจำก อ.ค.ป. 2
ที่สำนักงำน...

- 34 ที่ส ำนั กงำนฯส่ งไปให้ และได้ออกไปสอดส่องแล้ว จะต้องนำข้อ มูลต่ำงๆที่ได้จำกกำรไปสอดส่ องกรอกลงใน
หนังสือ อ.ค.ป. 3 ด้วยตนเอง โดยเฉพำะในส่วนที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วต้องอ่ำนให้ผู้ถูกคุมควำม
ประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หรือผู้ให้ถ้อยคำฟังก่อนลงลำยมือชื่อด้วย สำหรับวิธีกำรเสำะหำข้อมูลนำมำ
กรอกใน อ.ค.ป. 3 นั้นได้มำจำกวิธีกำรสังเกต และกำรสัมภำษณ์ซึ่งข้อมูลที่จะเขียนรำยงำนจะมี 2 ลักษณะ คือ
ใช้วิธีกำรทำเครื่องหมำย/ลงใน [ ] หน้ำข้อควำมที่เลือก และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงสำหรับรำยละเอียด
ข้อมูลที่อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องเขียนรำยงำนมีดังนี้
1. ส่วนบนซ้ายและขวาของหนังสือ จะเป็นครั้งที่ และวันที่ออกสอดส่อง และชื่อหน่วยงำน
ที่ จั ด ส่ ง คดี ใ ห้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ถั ด ลงมำจะเป็ น ชื่ อ ผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ ห รื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ
และเลขทะเบียนโดยสำมำรถนำข้อมูลจำก อ.ค.ป. 2 มำกรอกลงไปได้เลย
ย่อหน้าที่สอง ข้อมูลที่ได้จำกกำรออกไปสอดส่องตำมสถำนที่แจ้งไว้หำกอำสำสมัคคุมประพฤติ
ออกไปสอดส่ องพบตัว ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯก็ให้ทำเครื่องหมำย / ลงใน [ ]
หน้ำข้อควำมผู้ถูกคุมควำมประพฤติ / ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯก็ให้ทำเครื่องหมำย / ลงใน [ ] หน้ำข้อควำมผู้เข้ำรับ
กำรฟื้นฟูฯ แต่ถ้ำหำกไม่พบผู้ถูกคุมควำมประพฤติ / ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ โดยสอบถำมข้อมูลจำกบุคคลอื่นก็ให้
ทำเครื่องหมำย / ลงใน [ ] หน้ำข้อควำมในบรรทัดถัดลงมำ และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ – ชื่อสกุลของบุคคล
ที่พบ อำยุ กำรประกอบอำชีพ ที่พักอำศัย และควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ซึ่งในด้ำนข้อมูลที่ได้จำกกำรออกไปสอดส่องจะมีรำยละเอียดในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
2. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน
1. ที่ พัก อำศั ย ดูว่ ำ ผู้ ถู กคุ ม ควำมประพฤติ ห รื อผู้ เ ข้ำ รับ กำรฟื้น ฟู ฯพั กอำศัย อยู่ บ้ ำนเลขที่
ตรงตำมที่แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งสังเกตได้จำกแผนที่ในส่วนท้ำยของ อ.ค.ป. 2 ที่สำนักงำนฯ ส่งไปหำกไม่ตรงตำม
ที่แจ้งไว้ให้เขียนรำยละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่ และวำดแผนที่แนบท้ำย อ.ค.ป. 3 และกรอกรำยละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่พักอำศัยอยู่ด้วยลักษณะชุมชนที่ พักอำศัยและสภำพแวดล้อมซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนในกำร
นำมำใช้วิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรกระทำผิดของผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯได้
2. กำรประกอบอำชีพรำยได้ และฐำนะทำงกำรเงิน ดูว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ประกอบอำชีพใด มีรำยได้เท่ำไร ฐำนะทำงกำรเงินเป็นอย่ำงไร และมีควำมสนใจในกำรประกอบอำชีพแค่ไหน
เพรำะหำกว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯไม่มีอำชีพเป็นกิจจะลักษณะ มีรำยได้ไม่แน่นอน
หรือไม่ส นใจในกำรประกอบอำชีพก็อำจนำไปสู่กำรกระทำผิ ดซ้ำได้ นอกจำกนี้หำกผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมีปัญหำดังกล่ำวอำสำสมัครคุมประพฤติก็อำจให้กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ในด้ำนกำร
จั ดหำงำนหรื อให้ ยื มทุน ประกอบอำชีพ หรือ ให้ ฝึ กอำชีพหรืออื่ นๆก็ได้ หรือถ้ำยั งอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ
ผลกำรศึกษำเป็นอย่ำงไรเอำใจใส่ในกำรเรียนหรือไม่
3. นิ สั ย และควำมประพฤติ ดู ว่ ำ ผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ ห รื อ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรฟื้ น ฟู ฯ มี นิ สั ย
และควำมประพฤติอย่ำงไร ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์แก่อำสำสมัครคุมประพฤติในกำรให้คำแนะนำ
ตักเตือนเมื่อเห็นว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯมีนิสัย และควำมประพฤติในทำงที่เสียหำย
อันอำจนำไปสู่กำรกระทำผิดซ้ำได้
4. ควำมสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวและชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ ) ดูว่ำสภำพ
ครอบครัว สถำนภำพกำรสมรส และควำมสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำร
ฟื้นฟูฯ และควำมสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนเป็นอย่ำงไร เพรำะอำจมีผลในด้ำนกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิ ด
ขณะเดียวกัน ก็อำจมีส่วนผลักดันให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯกระทำผิดได้
5. พฤติกำรณ์...

- 35 5. พฤติกำรณ์พิเศษอื่นๆ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้ นฟูฯ
หรือผู้ผ่ำนกำรฟื้นฟูฯมีพฤติกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. เจ็บป่วย/บำดเจ็บ
2. เจ็บป่วยร้ำยแรงด้วยโรค
3. ถึงแก่กรรม
4. ถูกจับกุมดำเนินคดีใหม่
5. อื่นๆ (ระบุ)
เมื่อปรำกฏว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ มีพฤติกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปในกรณี ข้ ำ งต้ น ขอให้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ รี บ กรอกข้ อ ควำมให้ ส มบู ร ณ์ และแจ้ ง ไปยั ง ส ำนั ก งำนฯ
โดยด่วน โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดเหมือนเช่นกำรรำยงำน อ.ค.ป. 3 หรือ อ.ค.ป. 3/1 เช่น วันนี้อำสำสมัคร
คุมประพฤติรำยงำน อ.ค.ป. 3 หรือ อ.ค.ป. 3/1 ไปยังสำนักงำนคุมประพฤติ แต่ปรำกฏว่ำวันต่อมำอำสำสมัคร
คุมประพฤติทรำบว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ถูกจับกุมดำเนินคดีใหม่ก็ขอให้รีบรำยงำน
พฤติกำรณ์พิเศษไปยังสำนักงำนคุมประพฤติทันที
6. กำรลงลำยมือชื่อผู้ให้ถ้อยคำ เป็นส่วนสำคัญและเป็นหลักฐำนในกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติได้ออกไปสอดส่องยังที่พักอำศัยหรือสถำนที่ทำงำนของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ผู้ให้ถ้อยคำอำจจะเป็นผู้ถูกคุมควำมประพฤติเองหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หรือบิดำมำรดำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลำยมือชื่อขอให้พยำยำมอธิบำยให้ผู้ให้ถ้อยคำเข้ำใจว่ำข้อมูลทั้งหมดถือว่ำเป็นควำมลับ
ของทำงรำชกำรและจะไม่นำไปเปิดเผยกับผู้ใดแต่หำกว่ำผู้ให้ถ้อยคำยังไม่ยอมลงลำยมือชื่อก็ขอให้บันทึกไว้ว่ำ
ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลำยมือชื่อแต่ให้บันทึกว่ำผู้ให้ถ้อยคำเป็นเพศหญิงหรือชำยอำยุประมำณเท่ำใด รูปพรรณสัณฐำน
เป็นอย่ำงไร อยู่ บ้ำนเลขที่เท่ำใด ซึ่งอำสำสมัครคุมประพฤติส ำมำรถสังเกตเห็ นบ้ำนเลขที่ได้ เช่น ชำยไทย
อำยุประมำณ 35 ปี ผอมสูงผิวขำว พักอยู่บ้ำนเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองแวง หรือพักอยู่บ้ำนขำยของชำใกล้บ้ำน
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ เป็นต้น
3. ส่วนที่ 2 กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติมีรำยละเอียดในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
2.1 กำรประเมินผู้กระทำผิด
2.1.1 ควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำ เป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มในกำรแก้ไขปัญหำ
ของผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ในด้ำนกำรผิดเงื่อนไข และกำรกระทำผิดซ้ำ หรือกำรเกี่ยวข้อง
กับ ยำเสพติด ซึ่ง ข้อมู ล ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ต่อ อำสำสมั ครคุ มประพฤติในกำรให้ ค ำปรึ กษำ แนะน ำ
ตักเตือน ให้กำรช่วยเหลือสงเครำะห์หรือแก้ปัญหำต่ำงๆ แก่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
2.1.2 กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข ให้ดูเงื่อนไขที่กำหนดใน อ.ค.ป.2 ว่ำศำลได้กำหนดเงื่อนไข
ให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติที่รับผิดชอบอยู่ปฏิบัติอย่ำงไรเพื่อจะได้รู้ว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
หรือไม่ หรือคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดกำหนดแผนกำรฟื้นฟูฯ แก่ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ อย่ำงไร
เพื่อจะได้รู้ว่ำผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ปฏิบัติตำมแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
2.2 ผลกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นข้อมูล ตำมที่พนักงำนคุมประพฤติได้
ขอควำมร่วมมือให้อำสำสมัครคุมประพฤติดำเนินกำร ให้คำแนะนำ และสงเครำะห์ในเรื่องใด เช่น ต้องกำรให้ดูแล
พฤติกรรมของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ เนื่องจำกมีนิสัยส่อไปในทำงเป็นนักเลงอันธพำล และผลกำรดำเนินกำร
ของอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นอย่ำงไร เช่น ได้ดำเนินกำรแนะนำ ตักเตือนอย่ำงไร เป็นต้น
2.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรดำเนินกำรของอำสำสมัครคุมประพฤติ ในกรณีที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติออกไปสอดส่องประสบปัญหำใด สำมำรถบันทึกรำยละเอียดแจ้งมำยังสำนักงำนคุมประพฤติได้
เพื่อสำนักงำนคุมประพฤติจะได้แนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้
2.4 ข้อเสนอแนะ...
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บำงเรื่ องแก่ ผู้ ถูกคุมควำมประพฤติ หรื อผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ทั้งนี้เนื่องจำกปัญหำบำงประกำรอำสำสมัคร
คุมประพฤติอำจไม่สำมำรถให้กำรแนะนำ ช่วยเหลือแก่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ได้หรือเสนอให้
สำนักงำนคุมประพฤติให้กำรสงเครำะห์ ทั้งนี้เนื่องจำกบำงกรณีอำสำสมัครคุมประพฤติอำจไม่สำมำรถให้กำรสงเครำะห์
แก่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ ได้
3. กำรลงลำยมือชื่ออำสำสมัครคุมประพฤติ ให้อำสำสมัครคุมประพฤติลงลำยมือชื่อในส่วนท้ำย
ของ อ.ค.ป. 3 ด้วย
3.1 วันที่ เดือน พ.ศ. หมำยถึง วันเดือนปีที่อำสำสมัครคุมประพฤติได้ออกไปสอดส่องเยี่ยมเยียน
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ และบันทึกข้อมูล
สำหรับในกำรออกไปสอดส่อง และบันทึกผลกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้ง ขอให้พิจำรณำ
ด้วยว่ำกำรคุมประพฤติผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้ เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ แต่ละรำยมีควำมเคลื่อนไหว และแนวโน้ม
ในทำงที่ดีขึ้นหรือมีปัญหำ และหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีเรื่องแจ้งให้สำนักงำนคุมประพฤติ ทรำบแต่ไม่มี
ช่องว่ำงให้เติมข้อควำม ขอให้อำสำสมัครคุมประพฤติเติมข้อควำมลงไปในบริเวณที่ว่ำงใน อ.ค.ป. 3 หรืออำจเพิ่มเติม
ในกระดำษเปล่ำและแนบส่งไปให้สำนักงำนคุมประพฤติด้วย
3.2 แผนที่หรือภำพถ่ำยบ้ำนผู้ถูกคุมควำมประพฤติ /ผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หำกแผนที่ถูกต้อง
ตำม อ.ค.ป. ๒ ไม่ ต้ อ งจั ด ท ำแผนที่ ใ หม่ ใ ห้ แ จ้ ง ว่ ำ แผนที่ ถู ก ต้ อ ง แต่ ห ำกแผนที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำม อ.ค.ป. ๒
ให้อำสำสมัครคุมประพฤติจัดทำแผนที่ให้ถูกต้องพร้อมบันทึกรำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ /บ้ำน
ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สถำนที่ใกล้เคียง หรือวิธีกำรเดินทำง เป็นต้น
แบบ อ.ค.ป 3/1 บันทึกการติดตามผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย
เป็นหนังสือที่อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องใช้ในกำรรำยงำนผล และส่งให้สำนักงำนฯ อ.ค.ป. 3/1
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน และช่วยเหลือสงเครำะห์
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ ซึ่งหลังจำกที่อำสำสมัครคุมประพฤติ
ได้ศึกษำข้อมูลจำก อ.ค.ป. 2/1 ที่สำนักงำนฯ ส่งไปให้และได้ออกไปสอดส่องแล้ว จะต้องนำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้จำกกำร
ไปสอดส่องกรอกลงในหนังสือ อ.ค.ป. 3/1 ด้วยตนเองโดยเฉพำะในส่วนที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วต้องอ่ำนให้
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ หรือผู้ให้ถ้อยคำฟังก่อนลงลำยมือชื่อด้วยสำหรับ วิธีกำรเสำะหำ
ข้อมูลนำมำกรอกใน อ.ค.ป. 3/1 นั้นได้มำจำกวิธีกำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ ซึ่งข้อมูลที่จะเขียนรำยงำนจะมี 2 ลักษณะ
คือใช้วิธีกำรทำเครื่องหมำย / ลงใน [ ] หน้ำข้อควำมที่เลือกและเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงสำหรับรำยละเอียด
ข้อมูลที่อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องเขียนรำยงำนมี ดังนี้
1. ส่ ว นบนซ้ า ยและขวาของหนั ง สื อ จะเป็ น ครั้ ง ที่ และวั น ที่ อ อกติ ด ตามเยี่ ย มเยี ย น
และช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ และชื่ อ หน่ ว ยงำนที่ จั ด ส่ ง คดี ใ ห้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ถั ด ลงมำจะเป็ น ชื่ อ
ผู้ พ้ น กำรคุ ม ควำมประพฤติ ห รื อ ผู้ ก ระท ำผิ ด ภำยหลั ง ปล่ อ ยและเลขทะเบี ย น โดยสำมำรถน ำข้ อ มู ล จำก
อ.ค.ป. 2/1 มำกรอกลงไปในแบบฟอร์มได้เลย
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลที่ได้จากการออกไปติดตาม เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือสงเคราะห์
ย่อหน้ า แรก เป็ น ข้อมู ล ที่ไ ด้ จำกกำรออกไปติดตำม เยี่ยมเยียนและช่ว ยเหลื อ สงเครำะห์
ตำมสถำนที่แจ้งไว้หำกอำสำสมัค รคุมประพฤติออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน และช่วยเหลือสงเครำะห์พบตัวผู้พ้น
กำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยก็ให้ทำเครื่องหมำย / ลงใน [ ] หน้ำข้อควำม “พบ”
แต่ถ้ำหำกไม่พบผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ / ผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย โดยสอบถำมข้อมูลจำกบุคคลอื่น
ก็ให้ทำ...
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ที่พบอำยุกำรประกอบอำชีพที่พักอำศัยและควำมเกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ
ซึ่งในด้ำนข้อมูลที่ได้จำกกำรออกไปสอดส่องจะมีรำยละเอียดในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ที่พักอำศัย ดูว่ำผู้ พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิ ดภำยหลังปล่ อยพักอำศัยอยู่
บ้ำนเลขที่ตรงตำมที่แจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งสังเกตได้จำกแผนที่ในส่วนท้ำยของ อ.ค.ป. 2/1 ที่สำนักงำนฯส่งไป หำกไม่ตรง
ตำมที่แจ้งไว้ให้เขียนรำยละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่ และวำดแผนที่แนบท้ำย อ.ค.ป. 3/1 และกรอกรำยละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลที่พักอำศัยอยู่ด้วยลักษณะชุมชนที่พักอำศัย และสภำพแวดล้อมซึ่งข้อมูลส่วนนี้จ ะมีส่วนในกำร
นำมำใช้วิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรกระทำผิดของผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยได้
2. ควำมสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวและชุมชน (ตอบได้มำกกว่ำหนึ่งข้อ ) ดูว่ำสภำพ
ครอบครัว สถำนภำพกำรสมรส และควำมสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติห รือผู้กระทำผิด
ภำยหลังปล่อย และควำมสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนเป็นอย่ำงไร เพรำะอำจมีผลในด้ำนกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
ขณะเดียวกันก็อำจมีส่วนผลักดันให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯกระทำผิดได้
3. กำรศึกษำและประกอบอำชีพ ดูว่ำผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
ประกอบอำชีพใดมีร ำยได้เท่ำไร ฐำนะทำงกำรเงินเป็นอย่ำงไร หรือไม่มี อำชีพเป็นกิจจะลั กษณะมีรำยได้
ไม่แน่นอน หรือไม่ได้ประกอบอำชีพก็อำจนำไปสู่กำรกระทำผิดซ้ำได้ นอกจำกนี้หำกผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ
หรือผู้ กระทำผิดภำยหลังปล่อยมีปัญหำดั งกล่ำว อำสำสมัครคุมประพฤติก็อำจให้ กำรช่วยเหลือสงเครำะห์
ในด้ำนกำรจัดหำงำน หรือให้ยืมทุนประกอบอำชีพ หรือให้ฝึกอำชีพหรืออื่นๆก็ได้ หรือถ้ำยังอยู่ในระหว่ำง
กำรศึกษำผลกำรศึกษำเป็นอย่ำงไรเอำใจใส่ในกำรเรียนหรือไม่
4. นิสัยและควำมประพฤติ ดูว่ำผู้พ้นคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยปรำกฏ
ว่ำมีนิสัยและควำมประพฤติอย่ำงไร ปรำกฏข้อเสียหำยหรือไม่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์แก่อำสำสมัคร
คุมประพฤติในกำรให้คำแนะนำ ตักเตือนเมื่อเห็นว่ำผู้ถูกคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยมีนิสัย
และควำมประพฤติในทำงทีเ่ สียหำยอันอำจนำไปสู่กำรกระทำผิดซ้ำได้
5. ปัญหำของผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย ผู้พ้นคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
ปรำกฏว่ำปัญหำในเรื่องไดหรือไม่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ในกำรให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สงเครำะห์
เพื่อไม่ให้เป็นสำเหตุทำให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยหวนกลับไปสู่กำรกระทำผิดซ้ำอีก
6. ควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ/สงเครำะห์ ในกรณีที่ปรำกฏว่ำผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ
หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยมีควำมต้องกำรได้รับกำรช่วยเหลือ หรือสงเครำะห์ในด้ำนใดขอให้อำสำสมัคร
คุมประพฤติกรอกรำยละเอียด เพื่อสำนักงำนคุมประพฤติจะได้ดำเนินกำรช่วยเหลือ หรือสงเครำะห์แก่ผู้พ้นกำร
คุมควำมประพฤติ หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยในด้ำนดังกล่ำว เช่น ด้ำนกำรประกอบอำชีพ ด้ำนกำรศึกษำ
เป็นต้น
7. กำรลงลำยมือชื่อผู้ให้ถ้อยคำ เป็นส่วนสำคัญและเป็นหลักฐำนในกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติได้ออกไปติดตำม เยี่ย มเยียน ยังที่พักอำศัยหรือสถำนที่ทำงำนของผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ
หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย ผู้ให้ถ้อยคำอำจจะเป็นผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติเองหรือผู้กระทำผิดภำยหลัง
ปล่อย หรือบิดำมำรดำ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลำยมือชื่อ ขอให้พยำยำมอธิบำย
ให้ผู้ให้ถ้อยคำเข้ำใจว่ำข้อมูลทั้งหมดถือว่ำเป็นควำมลับของทำงรำชกำร และจะไม่นำไปเปิดเผยกับผู้ใด แต่หำกว่ำ
ผู้ให้ถ้อยคำยังไม่ยอมลงลำยมือชื่อก็ขอให้บันทึกไว้ว่ำ ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลำยมือชื่อแต่ให้บันทึกว่ำผู้ให้ถ้อยคำ
เป็นเพศหญิง...
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คุมประพฤติสำมำรถสังเกตเห็นบ้ำนเลขที่ได้ เช่น ชำยไทยอำยุประมำณ 35 ปี ผอมสูง ผิวขำว พักอยู่บ้ำนเลขที่
15 หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองแวง หรือพักอยู่บ้ำนขำยของชำใกล้บ้ำนผู้ถูกคุมควำมประพฤติ เป็นต้น
2. ส่วนที่ 2 กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติมีรำยละเอียดในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
2.1 กำรประเมินผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
2.1.1 กำรกระทำผิดซ้ำ เป็นกำรวิเครำะห์แนวโน้มในกำรกระทำผิดซ้ำและเหตุผล
(สภำพปัญหำ) ของผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยมีควำมเสี่ยงหรือไม่มีควำมเสี่ยง
ในกำรกระทำควำมผิดซ้ำ ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออำสำสมัครคุมประพฤติในกำรให้คำปรึกษำ
แนะนำ ตักเตือนให้กำรช่วยเหลือสงเครำะห์หรือแก้ปัญหำต่ำงๆแก่ผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิด
ภำยหลังปล่อยต่อไป
2.1.2 ปัญหำของผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยที่จะต้องได้รับกำรช่วยเหลือ /สงเครำะห์
ในกรณีที่ผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยมีปัญหำด้ำนใดที่จะต้องได้รับ กำรช่วยเหลือ
หรือสงเครำะห์ให้อำสำสมัครคุมประพฤติบันทึกรำยละเอียด ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ เพื่อสำนักงำน
คุมประพฤติจะได้ดำเนินกำรช่วย เหลือหรือสงเครำะห์ หรือแก้ปัญหำต่ำงๆ แก่ผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติ
หรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย ต่อไป
2.2 ได้ ใ ห้ ค ำแนะน ำในเรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ในกรณี ที่ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ไ ด้ ด ำเนิ น กำร
ให้ ค ำแนะน ำในเรื่ อ งใด เช่ น ได้ แนะน ำเรื่อ งกำรประกอบอำชี พ หรือ ฝึ กอำชีพ ซึ่ง ข้ อมู ล ในส่ ว นนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ เพื่อสำนักงำนคุมประพฤติจะได้เป็นข้อมูลในกำร แนะนำ ตักเตือน หรือช่วยเหลือหรือสงเครำะห์
หรือแก้ปัญหำต่ำงๆ แก่ผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อยต่อไป เป็นต้น
2.3 ได้ให้กำรสงเครำะห์/ประสำนงำนส่งต่อ ในเรื่องดังต่อไปนี้ ในกรณีที่อำสำสมัครคุมประพฤติ
ได้ดำเนินกำรสงเครำะห์หรือประสำนงำนส่งต่อ ในเรื่องใดให้บันทึกรำยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลให้สำนักงำน
คุมประพฤติในกำรดำเนินกำรสงเครำะห์ หรือประสำนงำนส่งต่อ ในเรื่องดังกล่ำวได้ ต่อไป
2.4 อื่นๆ (ระบุ) หำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรใดเพิ่มเติม
เช่น เสนอให้สำนักงำนคุมประพฤติให้กำรแก้ไขปัญหำบำงเรื่องแก่ผู้ พ้นกำรคุมควำมประพฤติ หรือผู้กระทำผิ ด
ภำยหลั ง ปล่ อ ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจำกปั ญ หำบำงประกำรอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ ำจไม่ ส ำมำรถให้ ก ำรแนะน ำ
ช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ พ้ น กำรคุ ม ควำมประพฤติ ห รื อ ผู้ ก ระท ำผิ ด ภำยหลั ง ปล่ อ ยได้ ห รื อ ปั ญ หำหรื อ อุ ป สรรค
ในกำรปฏิบัติงำน
3. การลงลายมือชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ ให้อำสำสมัครคุมประพฤติลงลำยมือชื่อในส่วนท้ำย
ของ อ.ค.ป. 3 ด้วย
3.1 วันที่ เดือน พ.ศ. หมำยถึง วันเดือนปีที่อำสำสมัครคุมประพฤติได้ออกไปติดตำม เยี่ยมเยียน
และช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้พ้นกำรคุมควำมประพฤติหรือผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย และบันทึกข้อมูล
ส ำหรั บ ในกำรออกไปติด ตำม เยี่ย มเยี ย น และบั นทึ ก ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนแต่ล ะครั้ ง ขอให้
พิจำรณำด้วยว่ำกำรคุมประพฤติผู้ถูกคุมควำมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯแต่ละรำยมีควำมเคลื่อนไหว
และแนวโน้มในทำงที่ดีขึ้นหรือมีปัญหำ และหำกอำสำสมัครคุมประพฤติมีเรื่องแจ้งให้สำนักงำนคุมประพฤติ
ทรำบแต่ ไม่ มี ช่อ งว่ำ งให้ เ ติม ข้ อควำม ขอให้ อ ำสำสมัค รคุม ประพฤติ เ ติม ข้ อควำมลงไปในบริเ วณที่ ว่ ำงใน
อ.ค.ป. 3/1 หรืออำจเพิ่มเติมในกระดำษเปล่ำและแนบส่งไปให้สำนักงำนคุมประพฤติด้วย
3.2 แผนที่...
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ไม่ต้องจัดทำแผนที่ใหม่ให้แจ้งว่ำแผนที่ถูกต้อง แต่หำกแผนที่ไม่ถูกต้องตำม อ.ค.ป. ๒/๑ ให้อำสำสมัครคุมประพฤติ
จัดทำแผนที่ให้ถูกต้องพร้อมบันทึกรำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ /บ้ำน ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด สถำนที่ใกล้เคียง หรือวิธีกำรเดินทำง เป็นต้น
แบบ อ.ค.ป. ๓/๒ บันทึกการตรวจสอบที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม จาเลย หรือผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
ย่อหน้ำแรกจะเป็นชื่อจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ และเลขทะเบียนโดยสำมำรถนำข้อมูล
จำก อ.ค.ป. 2/2 มำกรอกลงไปได้เลย
ตำมที่อำสำสมัครคุมประพฤติได้ออกไปตรวจสอบที่พักอำศัยและสภำพแวดล้อม ตำมที่อยู่ที่แจ้งไว้
ได้ข้อมูลข้อเท็จจริง ดังนี้
1. ที่พักอาศัย ดูว่ำจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์พักอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่ตรงตำมที่แจ้งไว้
หรือไม่ ซึ่งสังเกตได้จำกแผนที่ในส่วนท้ำยของ อ.ค.ป. 2/2 ที่สำนักงำนฯ ส่งไปหำกไม่ตรงตำมที่แจ้งไว้ให้เขียน
รำยละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ใหม่และวำดแผนที่แนบท้ำย อ.ค.ป. 3/2 และกรอกรำยละเอียดระยะเวลำที่จำเลย
หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์พักอำศัยอยู่ที่พักดังกล่ำวด้วย
1.1 กรรมสิทธิ์ของที่พักอำศัย ดูว่ำที่ พักอำศัยของจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์เป็น
กรรมสิทธิ์ของผู้ใด หรือเช่ำซื้อ ผ่อนชำระเดือนละเท่ำไร หรือถ้ำเป็นบ้ำนเช่ำ เสียค่ำเช่ำเดือนหรือปีละเท่ำไร
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนในกำรนำมำใช้วิเครำะห์ถึงสถำนะควำมเป็นอยู่ของจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ได้
1.2 สภำพบ้ำน ดูว่ำสภำพบ้ำนพักของจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์มีลักษณะอย่ำงไร
1.3 สภำพแวดล้อมที่พักอำศัย ดูว่ำสภำพแวดล้อมที่พักอำศัย เป็นชุมชนประเภทใด ซึ่งข้อมูล
ส่วนนี้ จะมีส่วนในกำรนำมำใช้วิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรกระทำผิดของจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ได้
2. สภาพชุมชน/ความสัมพันธ์ในชุมชน
- สภำพแวดล้อมที่พักอำศัย ดูว่ำมีสภำพแวดล้อมที่พักอำศัยของจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์
มีปัญหำยำเสพติดให้โทษ หรือปัญหำใดซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะมีส่วนในกำรนำมำใช้วิเครำะห์ถึงสำเหตุกำรกระทำผิด
ของจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ได้
- ควำมสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนดูว่ำควำมสัมพันธ์กับบุคคลในชุมชนเป็นอย่ำงไรเคยมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมกับชุมชนหรือไม่ เพรำะอำจมีผลในด้ำนกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ขณะเดียวกันก็อำจมีส่วนผลักดัน
ให้จำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์กระทำผิดได้
3. ความเห็นของบุคคลในชุมชน
ให้อำสำสมัครคุมประพฤติสอบถำมจำกพยำนใกล้ชิด ชื่อ ชื่อสกุล และควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ อย่ำงไร โดยสอบถำมเกี่ยวกับแนวโน้มในกำรแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเอง
ของผู้กระทำผิดอยู่ในเกณฑ์ใด
4. อื่นๆ (ระบุ) ในกรณีที่อำสำสมัครคุมประพฤติมีรำยละเอียดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในกำรที่
พนักงำนคุมประพฤติสำมำรถนำข้อมูลไปวิเครำะห์เขียนรำยงำนสืบเสำะและพินิจเสนอศำล หรือรำยงำนกำร
ตรวจพิสูจน์เสนอคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดได้
5. การลงลายมือชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ ให้อำสำสมัครคุมประพฤติลงลำยมือชื่อในส่วนท้ำย
ของ อ.ค.ป. 3/2 ด้วย
5.1 วันที่ เดือน พ.ศ. หมำยถึง วันเดือนปีที่อำสำสมัครคุมประพฤติได้ออกไปตรวจสอบที่พักอำศัย
และสภำพแวดล้อมจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ และบันทึกข้อมูล
สำหรับ...
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แต่ละครั้งขอให้พิจำรณำด้วยว่ำจำเลย หรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์แต่ละรำยมีควำมเคลื่อนไหว และแนวโน้ม
ในทำงที่ ดี ขึ้ น หรื อ มี ปั ญ หำ และหำกอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ มี เ รื่ อ งแจ้ ง ให้ ส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ท รำบ
แต่ไม่มีช่องว่ำงให้เติมข้อควำม ขอให้อำสำสมัครคุมประพฤติเติมข้อควำมลงไปในบริเวณที่ว่ำงใน อ.ค.ป. 3/2
หรืออำจเพิ่มเติมในกระดำษเปล่ำและแนบส่งไปให้สำนักงำนคุมประพฤติด้วย
5.2 แผนที่หรือภำพถ่ำยที่พักอำศัยของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ หำกแผนที่ถูกต้องตำม อ.ค.ป. ๒/๒
ไม่ต้ องจั ด ทำแผนที่ ใหม่ใ ห้ แจ้ งว่ ำแผนที่ถู กต้ อง แต่ห ำกแผนที่ไ ม่ถู กต้ องตำม อ.ค.ป. ๒/๒ ให้ อ ำสำสมัค ร
คุมประพฤติจัดทำแผนที่ให้ถูกต้องพร้อมบันทึกรำยละเอียดเพิ่มเติม เช่น บ้ำนเลขที่ หมู่ที่ /บ้ำน ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด สถำนที่ใกล้เคียง หรือวิธีกำรเดินทำง เป็นต้น
แบบ อ.ค.ป.3/2.1 แบบบันทึกของนักโทษเด็ดขาด (แบบ ส.1 - 46 ตอนที่ 2)
เป็น หนังสือที่อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องใช้ในกำรบันทึกกำรเยี่ยมบ้ำนและบันทึกถ้อยคำ
ผู้อุปกำระ พร้อมเสนอควำมเห็นและข้อสังเกตโดยเป็นแบบฟอร์มที่อำสำสมัครคุม ประพฤติจะต้องดำเนินกำร
เองโดยกำรไปเยี่ยมบ้ำนผู้อุปกำระเพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มเมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วให้เขียนรำยงำนผลกำรสืบเสำะข้อเท็จจริงพร้อมแผนที่บ้ำนผู้อุปกำระ (หำกแผนที่บ้ำนไม่ตรงกับ
ข้อมูลใน อ.ค.ป. 2/2.1) จำกนั้นให้ส่งกลับไปยังสำนักงำนคุมประพฤติทันทีโดยใส่ซองธุรกิจตอบรับและไม่ต้อง
ติดแสตมป์ภำยใน 1 วันหลังออกไปปฏิบัติงำนแต่ต้องไม่เกินวันที่สำนักงำนคุมประพฤติกำหนดไว้
แบบฟอร์ม อ.ค.ป. 3/2.1 จะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันกับแบบ (ส.1 - 46 ตอนที่ 2) ซึ่งตอนที่ 2
เป็นแบบบันทึกข้อมูลเพือ่ กำรแสวงหำและรวบรวมข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขำด ประกอบด้วย
ย่อหน้าแรก เป็นชื่อ ชื่อสกุล ของนักโทษเด็ดขำด (น.ช./น.ญ.) เช่น น.ช. โชคดี มีสี
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้อุปการะ
1. การยอมรับเป็นผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาด
ย่อหน้ำแรกเป็น ชื่อ - ชื่อสกุล ของผู้อุปกำระ อำยุ และควำมเกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขำด
กำรยอมรั บ ยิ นดีอุปกำระโดยมีเหตุผ ลใด หรือไม่ยินดีอุปกำระด้วยเหตุผ ลใด เช่น บุคคล
ในครอบครัว มีควำมห่วงใยมีควำมรัก ควำมเข้ำใจ มีควำมผูกพันให้อภัยกัน หรือภำยในครอบครัวมีปัญหำ
ขัดแย้ง รังเกียจ หรือมีควำมห่ำงเหินกัน เป็นต้น
หำกผู้อุปกำระมีควำมเหมำะสมและมีควำมยินดีรับอุปกำระ ให้ชี้แจงให้ผู้อุปกำระทรำบด้วย
ว่ำจะต้องอบรม ดูแล ตักเตือน นั กโทษที่จะได้รับกำรปล่อยคุมประพฤติให้ส ำมำรถกลั บตนเป็นพลเมืองดี
แต่หำกผู้อุปกำระไม่ยินดีรับอุปกำระ ขอให้มีข้อมูลที่แสดงเหตุผลกำรไม่ยินดีรับอุปกำระประกอบกำรพิจำรณำด้วย
หำกไปเยี่ยมบ้ำนแล้วไม่พบผู้อุปกำระก็อำจนัดหมำยใหม่ได้โดยฝำกข้อควำมไว้กับคนในบ้ำน
หรือคนบ้ำนใกล้เรือนเคียงแจ้งให้ผู้อุปกำระติดต่อนัดหมำยกับอำสำสมัครคุมประพฤติโดยตรงอีกครั้ง
หำกไปเยี่ยมบ้ำนแล้วไม่พบบ้ำนผู้อุปกำระตำมที่ระบุไว้ ให้สอบถำมเพื่อนบ้ำนในละแวกใกล้เคียง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนชุมชน ฯลฯ ให้ชัดเจนก่อนที่จะรำยงำนให้สำนักงำนคุมประพฤติทรำบ
(ถ้าผู้อุการะไม่ยินดีรับเป็นผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาดรายนี้ ก็ไม่ต้องถามข้ออื่น)

2.ข้อมูล...
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เด็ดขาด
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อุปกำระ จะต้องบันทึกลงในแบบ ส. 1 - 46 ตอนที่ 2 หัวข้อ 2.1
รำยละเอียดในหัวข้อนี้ อำสำสมัครคุมประพฤติจะทรำบข้อมูลเบื้องต้นของผู้อุปกำระจำกข้อมูลนักโทษเด็ดขำด
ก่อนปล่อยคุมประพฤติ ตำมแบบ ส. 1 - 46 ตอนที่ 1 (อ.ค.ป. 2/2.1) ที่สำนักงำนคุมประพฤติส่งไปให้
และจำกกำรสอบถำมผู้ อุป กำระ โดยเฉพำะอำชี พของผู้ อุ ปกำระ อำสำสมั ครคุม ประพฤติต้ องระบุอ ำชี พ
ของผู้ อุ ป กำระให้ ชั ด เจน เช่ น รั บ จ้ ำ งท ำอะไร ค้ ำ ขำยอะไร มี ร ำยได้ เ ท่ ำ ไร และอุ ป นิ สั ย ของผู้ อุ ป กำระ
ซึ่งอำจได้มำจำกกำรสังเกต กำรร่วมพูดคุย และที่อยู่ของผู้อุปกำระตรงกับนักโทษแจ้งไว้หรือไม่
2.2 ควำมพร้อมของผู้อุปกำระต่อกำรคุมควำมประพฤตินักโทษเด็ดขำด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
(1) ควำมพร้อมด้ำนฐำนะทำงเศรษฐกิจ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของผู้อุป ำระเป็นอย่ำงไร
มีหลักทรัพย์ อะไรบ้ำง เช่น ที่ดิน บ้ำนเรือน มีอำชีพและรำยได้เป็นอย่ำงไร
(2) ควำมพร้อมด้ำนครอบครัวและควำมสัมพันธ์
2.1 ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในครอบครัวของผู้อุปกำระ ว่ำเป็นอย่ำงไร
2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในครอบครัวของผู้อุปกำระกับนัก โทษเด็ดขำด
ว่ำเป็นอย่ำงไร
2.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อุปกำระกับนักโทษเด็ดขำด ว่ำเป็นอย่ำงไร
2.4 ควำมพร้อมด้ำนกำรอุปกำระนักโทษเด็ดขำด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) เช่น
นักโทษเด็ดขำดให้ควำมเคำรพนับถือ และเชื่อฟังผู้อุปกำระ มีเวลำเพียงพอต่อกำรสอดส่องดูและพฤติกรร ม
ของนักโทษเด็ดขำด หรือสำมำรถวำงแผนและช่วยเหลือให้นักโทษเด็ดขำดสำมำรถดำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
เป็นต้น
2.5 ประวัติกำรติดต่อเยี่ยมเยียนนักโทษเด็ดขำด เป็นกำรติดต่อและกำรเยี่ยมเยียน
ที่เรือนจำหรือทัณฑสถำน กำรให้กำรยอมรับ กำรให้อภัย ให้อำสำสมัครคุมประพฤติบันทึ กรำยละเอียดเกี่ยวกับ
กำรติดต่อเยี่ยมเยียน โดยเฉลี่ยจำนวนครั้ง เดือน/ปี หรือไม่เคยติดต่อหรือไปเยี่ยมเยียน เนื่องจำกอะไร เช่น
บุคคลในครอบครัวมีควำมห่วงใย มีควำมรัก ควำมเข้ำใจ มีควำมผูกพันให้อภัยนักโทษเด็ดขำด หรือภำยใน
ครอบครัว มีปัญหำขัดแย้ง รังเกียจ หรือมีควำมห่ำงเหินกันกับนักโทษเด็ดขำด เป็นต้น
3. ประวัติภูมิหลังของนักโทษเด็ดขาด (โดยผู้อุปการะเป็นผู้ให้ข้อมูล)
3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาด
อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องบันทึกรำยละเอียดเกี่ยวกับประวั ติภูมิหลังของนักโทษ
และหลักทรัพย์ของนักโทษ ซึ่งอำสำสมัครคุมประพฤติต้องสอบถำมประวัติของนักโทษอย่ำงละเอียดตั้งแต่
ชื่อ-ชื่อสกุลจริง ชื่อเล่น โดยอำสำสมัครคุมประพฤติอำจขอดูสำเนำทะเบียนบ้ำน หรือบัตรประจำตัวประชำชน
ของนั ก โทษและจดบั น ทึ ก ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จริ ง วั น เดื อ นปี เ กิ ด และเลขประจ ำตั ว ประชำชน (เลข 13 หลั ก )
ของนักโทษไว้ (ซึ่งหำกมีปัญหำใดสำมำรถใช้ข้อมูลเหล่ำนี้ตรวจสอบได้ในภำยหลัง) นอกจำกนี้อำสำสมัครคุมประพฤติ
ต้ อ งสอบถำมกำรศึ ก ษำชั้ น สู ง สุ ด ของนั ก โทษก่ อ นต้ อ งโทษจ ำคุ ก ในคดี นี้ กำรประกอบอำชี พ และรำยได้
ของนักโทษก่อนต้องโทษจำคุก และนักโทษรำยนี้มีหลักทรัพย์ของตนเองหรือไม่ และใครเป็นผู้ดูแลหลักทรัพย์
ดั ง กล่ ำ ว นั ก โทษมี คู่ ส มรสหรื อ ไม่ ชื่ อ -ชื่ อ สกุ ล ของคู่ ส มรส คู่ ส มรสมี อ ำยุ เ ท่ ำ ไร มี ก ำรศึ ก ษำชั้ น สู ง สุ ด
กำรประกอบอำชีพ มีรำยได้เท่ำไร มีบุตรด้วยกันกี่คน บุตรอยู่ในควำมอุปกำระของใคร หรือบุตรมีอำชีพเลี้ยง
ตนเองได้ แ ล้ ว ส่ ว นคู่ ส มรสของนั ก โทษพั ก อำศั ย อยู่ กั บ ใครที่ ไ หน ที่ อ ยู่ ข องบิ ด ำมำรดำ หลั ก ทรั พ ย์ ฐ ำนะ
ควำมเป็นอยู่ของครอบครัวนักโทษ
3.2 ข้อมูล...
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โดยอำสำสมัครคุมประพฤติสอบถำมผู้อุปกำระเกี่ยวกับสำเหตุและพฤติกำรณ์กำรกระทำผิด
คดีที่นักโทษเด็ดขำดได้รับกำรต้องโทษ และประวัติกำรต้องโทษจำคุก หรือกระทำผิดอำญำคดีอื่น นอกจำกคดีนี้
ตลอดจนนิสัยควำมประพฤติของนักโทษ เช่น อำรมณ์ร้อน ชอบเที่ยวเตร่ มีนิสัยลักขโมยหรือไม่ หรือมีปัญหำใดบ้ำง
มีประวัติกำรเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวมีอำกำรทำงจิตหรือมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติด ให้ระบุให้ละเอียดด้วย
3.3 ปัญหาของนักโทษเด็ดขาด
โดยอำสำสมัครคุมประพฤติสอบถำมผู้อุปกำระเกี่ยวกับปัญหำของนักโทษก่อนต้องโทษ
ว่ำมีปัญหำด้ำนใดหรือไม่ และสภำพปัญหำ ในกรณีที่นักโทษเด็ดขำดมีปัญหำด้ำนยำเสพติด เป็นยำเสพติด
ประเภทใด เสพตั้งแต่อำยุเท่ำใด เนื่องจำกสำเหตุใด และเคยเข้ำรับกำรฟื้นฟูฯหรือไม่ รวมทั้งมีพฤติกรรม
ในกำรรับจ้ำงซื้อหรือจำหน่ำยยำเสพติดหรือไม่อย่ำงไร
3.4 ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมของนักโทษเด็ดขาดในระหว่างการคุมความประพฤติ
โดยอำสำสมัครคุมประพฤติสอบถำมผู้อุปกำระเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม
ของนักโทษเด็ดขำดภำยหลังได้รับกำรปล่อยตัวออกมำ และอยู่ในระหว่ำงกำรคุมควำมประพฤติ เช่น เป็นบ้ำนส่วนตัว
บ้ำนเช่ำ หรืออำศัยผู้อื่น สภำพแวดล้อมมีลักษณะเป็นชุมชนอย่ำงไร เช่น แออัด ย่ำนกำรค้ำ หรือ ชุมชนชนบท
รวมทั้งสภำพแวดล้อมมีควำมเหมำะสมต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักโทษหรือไม่ เป็นต้น
3.5 การวางแผนให้นักโทษเด็ดขาดดาเนินชีวิตภายหลังปล่อยตัว
โดยอำสำสมัครคุมประพฤติส อบถำมผู้ อุปกำระว่ำมีกำรเตรียมกำรไว้ห รือไม่อย่ำงไร
หรือต้องกำรคำแนะนำช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องใด
3.6 กรณีที่ผู้เสียหาย/คู่คดีอยู่อาศัยละแวกบ้าน
โดยให้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ส อบถำมผู้ อุ ป กำระเกี่ ย วกั บ ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ ง
ผู้เสียหำยหรือคู่คดี และกำรพักกำรลงโทษเด็ดขำดจะก่อให้เกิดปัญหำแก่ผู้เสียหำยหรือไม่ เฉพำะในกรณีที่
ผู้เสียหำยหรือคู่คดี มีที่พักอำศัยในละแวกหมู่บ้ำนเดียวกันกับนักโทษเด็ดขำด
กำรลงลำยมือชื่อของผู้อุปกำระเพื่อรับรองควำมจริงในกำรให้ถ้อยคำไว้ และลงลำยมือ
ชื่ออำสำสมัครคุมประพฤติผู้บันทึกถ้อยคำ พร้อมทั้งวันเดือนปีที่ให้ถ้อยคำและบันทึก
ตอนที่ 2 ความเห็นของผู้นาชุมชน
เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-ชื่อสกุล ที่พักอำศัย ผู้ให้ถ้อยคำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนักโทษ
และควำมเห็นของผู้ให้ถ้อยคำว่ำสมควรปล่อยคุมประพฤติหรือไม่สมควรปล่อยคุมประพฤติ พร้อมให้เหตุผล
ประกอบกำรเสนอควำมเห็ น ดังกล่ ำวด้ว ย รวมทั้งหำกปล่ อยตัว นักโทษรำยนี้แนวโน้มของควำมปลอดภั ย
ทำงสังคม และผู้ให้ถ้อยคำรู้จักกับผู้อุปกำระหรือไม่ หำกรู้จักผู้อุปกำระมีนิสัยควำมประพฤติและควำมสำมำรถ
ในกำรให้อุปกำระนักโทษได้หรือไม่
กำรลงลำยมือชื่อผู้นำชุมชน เพื่อรับรองควำมจริงในกำรให้ถ้อยคำไว้ และลงลำยมือชื่ออำสำสมัคร
คุมประพฤติ ผู้บันทึกถ้อยคำ พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ถ้อยคำและบันทึก
ตอนที่ 3 ความเห็นของเพื่อนบ้าน
เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ -ชื่อสกุล ที่พักอำศัย ผู้ให้ถ้อยคำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนักโทษ
อย่ำงไร และควำมเห็นของผู้ให้ถ้อยคำว่ำสมควรปล่อยคุมประพฤติหรือไม่สมควรปล่อยคุมประพฤติ พร้อมให้
เหตุผลประกอบกำรเสนอควำมเห็นดังกล่ำวด้วย รวมทั้งหำกปล่อยตัวนักโทษรำยนี้แนวโน้มของควำมปลอดภัย
ทำงสังคม และผู้ให้ถ้อยคำรู้จักกับผู้อุปกำระหรือไม่ หำกรู้จักผู้อุปกำระมีนิสัยควำมประพฤติ และควำมสำมำรถ
ในกำรให้อุปกำระนักโทษได้หรือไม่
กำรลงลำยมือ...
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คุมประพฤติ ผู้บันทึกถ้อยคำ พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ถ้อยคำและบันทึก
ตอนที่ 4 ความเห็นของผู้เสียหาย
เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ -ชื่อสกุล ที่พักอำศัย ผู้ให้ถ้อยคำที่มีค วำมเกี่ยวข้องกับนักโทษ
อย่ำงไร และควำมเห็นของผู้ให้ถ้อยคำว่ำสมควรปล่อยคุมประพฤติหรือไม่สมควรปล่อยคุมประพฤติ พร้อมให้
เหตุผลประกอบกำรเสนอควำมเห็นดังกล่ำวด้วย รวมทั้งหำกปล่อยตัวนักโทษรำยนี้แนวโน้มของควำมปลอดภัย
ทำงสังคม และผู้ให้ถ้อยคำรู้จักกับผู้อุปกำระหรือไม่ หำกรู้จักผู้อุปกำระมีนิสัยควำมประพฤติและควำมสำมำรถ
ในกำรให้อุปกำระนักโทษได้หรือไม่
กำรลงลำยมือชื่อผู้เสียหำย เพื่อรับรองควำมจริงในกำรให้ถ้อยคำไว้ และลงลำยมือชื่ออำสำสมัคร
คุมประพฤติ ผู้บันทึกถ้อยคำ พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ถ้อยคำและบันทึก
ตอนที่ 5 ความเห็นของคู่คดี
เป็นกำรให้รำยละเอียดเกี่ยวกับชื่อ -ชื่อสกุล ที่พักอำศัย ผู้ให้ถ้อยคำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนักโทษ
อย่ำงไร และควำมเห็นของผู้ให้ถ้อยคำว่ำสมควรปล่อยคุมประพฤติหรือไม่สมควรปล่อยคุมประพฤติ พร้อมให้
เหตุผลประกอบกำรเสนอควำมเห็นดังกล่ำวด้วย รวมทั้งหำกปล่อยตัวนักโทษรำยนี้แนวโน้มของควำมปลอดภัย
ทำงสังคม และผู้ให้ถ้อยคำรู้จักกับผู้อุปกำระหรือไม่ หำกรู้จักผู้อุปกำระมีนิสัยควำมประพฤติและควำมสำมำรถ
ในกำรให้อุปกำระนักโทษได้หรือไม่
กำรลงลำยมือชื่อ คู่คดี เพื่อรับรองควำมจริงในกำรให้ ถ้อยคำไว้ และลงลำยมือชื่ออำสำสมัคร
คุมประพฤติ ผู้บันทึกถ้อยคำ พร้อมวัน เดือน ปี ที่ให้ถ้อยคำและบันทึก
การแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้อุปการะ
กำรแสวงหำข้อเท็จจริงจำกผู้อุปกำระเพื่อให้เกิดควำมร่วมมือที่ดีอันจะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติ
ได้รั บ ข้ อมู ล ที่ ถูก ต้อ งมำกที่สุ ดและมีเ นื้ อ หำที่ค รบถ้ว นสมบู รณ์ อำสำสมั ครคุม ประพฤติ จะต้อ งด ำเนิน กำร
ตำมขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสื อขอควำมร่วมมือจำกส ำนักงำน
คุมประพฤติในกำรสืบเสำะข้อเท็จจริงและสอบปำกคำผู้อุปกำระแล้วขอให้
1.1 ศึกษำประวัตินักโทษและข้อมูลเกี่ยวกับผู้อุปกำระจำกหนังสือ อ.ค.ป. 2 (แบบบันทึก
ข้อมูลนักโทษเด็ดขำดก่อนปล่อยคุมประพฤติตอนที่ 1 ของ แบบ ส. 1 – 46 ) และแผนที่ไปบ้ำนผู้อุปกำระ
โดยละเอียดเพื่อวำงแผนเตรียมกำรก่อนจะออกไปสืบเสำะข้อเท็จจริง
1.2 ก่อนออกไปสืบเสำะข้อเท็จจริงในท้องที่บำงแห่งที่ไม่คุ้นเคยเส้นทำงให้สอบถำมเส้นทำง
จำกไปรษณีย์ กำนัน หรือผู้ใหญ่บ้ำน ในท้องที่ก่อน เพื่อช่วยให้กำรสืบเสำะข้อเท็จจริง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
(กำรสอบถำมขอให้ ใช้ควำมระมัดระวัง และรักษำควำมลั บของนักโทษโดยเคร่งครัด ขอให้ส อบถำมเพียง
ชื่อผู้อุปกำระเท่ำนั้น)
1.3 ก่อนออกไปสืบเสำะข้อเท็จจริง ให้นำบัตรประจำตัวของอำสำสมัครคุมประพฤติติดตัวไปด้วย
เพื่อใช้แสดงตนในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้อุปกำระ
1.4 ก่อนออกไปสืบเสำะข้อเท็จจริง อำจนัดหมำยเวลำกับผู้อุปกำระเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อให้
กำรแสวงหำข้อมูลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและรวดเร็วไม่เสียเวลำ
1.5 ให้ศึกษำทบทวนเทคนิคต่ำงๆในกำรไปเยี่ยมบ้ำ นและวิธีกำรเขียนรำยงำนกำรสืบเสำะ
ข้อเท็จจริง
2. ขั้นลงมือ...
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กำรยอมรับเทคนิคกำรสัมภำษณ์เทคนิคกำรฟังและเทคนิคกำรสังเกตประกอบในกำรแสวงหำข้อเท็จจริง
2.1 กำรสัมภำษณ์ผู้อุปกำระ ได้กำหนดหัวข้อสัมภำษณ์ไว้ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน
บั น ทึก ถ้ อยค ำผู้ อุ ป กำระ อำสำสมัค รคุม ประพฤติ ค วรสั ม ภำษณ์ โ ดยละเอีย ด เพื่อ ให้ ท รำบเรื่อ งรำวต่ำ งๆ
ของนักโทษ นิสัยและควำมประพฤติ ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและเพื่อนบ้ำน สำเหตุและพฤติกำรณ์
กระทำผิด กำรวำงแผนชีวิตภำยหลังปล่อย กำรปรับตนในสังคม ฯลฯ
2.2 กำรสั งเกต ขณะที่ไปเยี่ ยมบ้ำ นผู้ อุ ปกำระเพื่ อให้ ท รำบข้อ มูล ต่ำ งๆ ที่ไ ม่ส ำมำรถ
จะสอบถำมด้ว ยคำพูดได้ เช่น เกี่ยวกับ สภำพควำมเป็นอยู่ ควำมสั มพันธ์ ควำมรู้สึ กและปฏิกิริยำของคน
ในครอบครัวที่มีต่อนักโทษ สภำพแวดล้อมต่ำงๆในชุมชน เช่น เป็นชุมชนแออัด ย่ ำนกำรค้ำ บริเวณโรงงำน
อุตสำหกรรมฯลฯ เพรำะสภำพแวดล้อมต่ำงๆ เหล่ ำนี้ล้ว นมีอิทธิพลส ำคัญและเป็นมูล เหตุจูงใจให้นักโทษ
ที่จะได้รับกำรปล่อยคุมประพฤติมีโอกำสหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได้อีก ดังนั้น ข้อมูลจำกกำรสังเกตจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรวิเครำะห์และสรุปข้อเท็จจริง
2.3 หำกผู้อุปกำระมีควำมเหมำะสมและมีควำมยินดีรับอุปกำระ ให้ชี้แจงให้ผู้อุปกำระทรำบด้วย
ว่ำจะต้องอบรม ดูแล ตักเตือน นั ก โทษที่จะได้รับกำรปล่ อยคุมประพฤติ ให้ส ำมำรถกลั บตนเป็นพลเมืองดี
แต่หำกผู้อุปกำระไม่ยินดีรับอุปกำระ ขอให้มีข้อมูลที่แสดงเหตุผลกำรไม่ยินดีรับอุปกำระประกอบกำรพิจำรณำด้วย
2.4 หำกไปเยี่ยมบ้ำนแล้วไม่พบผู้อุปกำระก็อำจนัดหมำยใหม่ได้โดยฝำกข้อควำมไว้กับคนในบ้ำน
หรือคนบ้ำนใกล้เรือนเคียงแจ้งให้ผู้อุปกำระติดต่อนัดหมำยกับอำสำสมัครคุมประพฤติโดยตรงอีกครั้ง
2.5 หำกไปเยี่ยมบ้ำนแล้วไม่พบบ้ำนผู้อุปกำระตำมที่ระบุไว้ ให้สอบถำมเพื่อนบ้ำนในละแวกใกล้เคียง
กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนชุมชน ฯลฯ ให้ชัดเจนก่อนที่จะรำยงำนให้สำนักงำนคุมประพฤติทรำบ
3. ขั้นตอนการรายงานผลการสืบเสาะข้อเท็จจริง เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้ออกไปเยี่ยมบ้ำน
และทรำบข้อเท็จจริงต่ำงๆ แล้ว อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องบันทึกผลกำรสืบเสำะข้อเท็จจริง ตำมแบบ อ.ค.ป. 3/2.1
ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับแบบ ส. 1 - 46 ตอนที่ 2 และตอนที่ 4 ดังนี้
ตอนที่ 2 ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน/บันทึกถ้อยคาผู้อุปการะ
2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้อุปกำระ จะต้องบันทึกลงในแบบ ส.1 - 46 ตอนที่ 2 หัวข้อ 2.1
รำยละเอียดในหัวข้อนี้ อำสำสมัครคุมประพฤติ จะทรำบข้อมูลเบื้องต้นของผู้อุปกำระจำกข้อมูลนักโทษเด็ดขำด
ก่อนปล่อยคุมประพฤติ ตำมแบบ ส. 1 - 46 ตอนที่ 1 (อ.ค.ป. 2) ที่สำนักงำนคุมประพฤติส่งไปให้ และจำกกำร
สอบถำมผู้ อุป กำระ โดยเฉพำะอำชีพของผู้ อุปกำระ อำสำสมัครคุมประพฤติต้องระบุอำชีพของผู้อุปกำระ
ให้ ชัดเจน เช่น รั บจ้ ำงทำอะไร ค้ำขำยอะไร มีรำยได้เท่ำไร ฐำนะทำงเศรษฐกิจเป็นอย่ำงไร มี ห ลักทรัพย์
อะไรบ้ำง เช่น ที่ดินบ้ำนเรือน และอุปนิสัยของผู้อุปกำระ ซึ่งอำจได้มำจำกกำรสังเกต กำรร่วมพูดคุย และที่อยู่
ของผู้อุปกำระตรงกับนักโทษแจ้งไว้หรือไม่
2.2 ควำมสัมพันธ์และทัศนคติของผู้อุปกำระกับนักโทษ กำรติดต่อและกำรเยี่ยมเยียนที่เรือนจำ
หรื อ ทั ณ ฑสถำน กำรให้ ก ำรยอมรั บ กำรให้ อ ภั ย ให้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ บั น ทึ ก รำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
กำรติดต่ อเยี่ ย มเยี ย น โดยเฉลี่ ย จ ำนวนครั้ง เดือ น/ปี หรื อไม่ เคยติดต่ อหรื อไปเยี่ ยมเยียน เนื่ องจำกอะไร
กำรยอมรับ ยินดีอุปกำระโดยมีเหตุผลใด หรือไม่ยินดีอุปกำระด้วยเหตุผลใด เช่น บุคคลในครอบครัวมีควำมห่วงใย
มีควำมรัก ควำมเข้ำใจ มีควำมผูกพันให้อภัยกัน หรือภำยในครอบครัวมีปัญหำขัดแย้ง รังเกียจ หรือมีควำม
ห่ำงเหินกัน เป็นต้น
2.3 ประวัติ...
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ภู มิ ห ลั ง ของนั ก โทษ ตลอดจนนิ สั ย ควำมประพฤติ ประวั ติ ก ำรกระท ำควำมผิ ด และปั ญ หำของนั ก โทษ
ซึ่ ง อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ต้ อ งสอบถำมประวั ติ ข องนั ก โทษอย่ ำ งละเอี ย ดตั้ ง แต่ ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล จริ ง ชื่ อ เล่ น
โดยอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ อ ำจขอดู ส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ น หรื อ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนของนั ก โทษ
และจดบันทึกชื่อ ชื่อสกุลจริง วันเดือนปีเกิด และเลขประจำตัวประชำชน (เลข 13 หลัก) ชื่อสกุลบิดำมำรดำ
ของนั กโทษไว้ (ซึ่งหำกมีปั ญหำใดสำมำรถใช้ข้อมูล เหล่ำนี้ ตรวจสอบได้ในภำยหลั ง ) นอกจำกนี้ อำสำสมัคร
คุม ประพฤติ ต้ อ งสอบถำมกำรศึก ษำชั้น สู งสุ ด ของนั กโทษก่ อ นต้อ งโทษจ ำคุ ก ในคดี นี้ กำรประกอบอำชี พ
และรำยได้ของนักโทษก่อนต้องโทษจำคุก และนักโทษรำยนี้มีหลักทรัพย์ของตนเองหรือไม่ และใครเป็นผู้ดูแล
หลักทรัพย์ดังกล่ำว นักโทษมีคู่สมรสหรือไม่ ชื่อ -ชื่อสกุลของคู่สมรส คู่สมรสมีอำยุเท่ำไร มีกำรศึกษำชั้นสูงสุด
กำรประกอบอำชีพมีรำยได้เท่ำไร มีบุตรด้วยกันกี่คน บุตรอยู่ในควำมอุปกำระของใคร หรือบุตรมีอำชีพเลี้ยง
ตนเองได้แล้ว ส่วนคู่สมรสของนักโทษพักอำศัยอยู่กับใครที่ไหน ฐำนะ หลักทรัพย์ ควำมเป็นอยู่ของครอบครัว
นักโทษ ตลอดจนนิ สั ย ควำมประพฤติของนักโทษ เช่น อำรมณ์ร้อน ชอบเที่ยวเตร่ มีนิสั ยลั กขโมยหรือไม่
หรือมีปัญหำใดบ้ำง มีประวัติกำรเจ็บป่วย มีโรคประจำตัวมีอำกำรทำงจิตหรือมีปัญหำเกี่ยวกับยำเสพติดให้ระบุ
ให้ละเอียดด้วย
2.4 ที่ อ ยู่ อ ำศั ย และสภำพแวดล้ อ ม ให้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ บ อกรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
สภำพสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงที่ได้พบเห็น เช่น เป็นชุมชนชนบท ที่สวน ไร่นำ หรือเป็นชุมชนแบบบ้ำนจัดสรร
ชุมชนแออัด (สลัม) ชุมชนที่พักอำศัยใกล้ย่ำนกำรค้ำ ใกล้โรงงำนอุตสำหกรรม เป็นแหล่งมั่วสุมมิจฉำชีพ
หรื อ แหล่ ง แพร่ ห ลำยยำเสพติ ด หรื อ ไม่ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ อ ำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ต้ อ งบั น ทึ ก ให้ ชั ด เจน
ว่ำสภำพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อกำรให้นักโทษกลับตนเป็นพลเมืองดีได้หรือไม่
2.5 กำรวำงแผนให้นักโทษดำเนินชีวิตหลังปล่อยตัว โดยให้ระบุให้ชัดเจนในเรื่องกำรเตรียมกำร
ไว้แล้ว เช่น เมื่อนักโทษได้รับ กำรปล่อยตัวจะให้นักโทษทำงำนอะไร กับใคร ที่ไหน มีรำยได้เท่ำไรหรือไม่ได้
เตรียมกำรเนื่องจำกอะไร เช่น ไม่มีเวลำ ไม่ได้ใส่ใจกับผู้ต้องขัง หรือสมำชิกในครอบครัวไม่ให้กำรยอมรับ
2.6 ในกรณีผู้เสียหำยหรือคู่คดีมีที่พักอำศัยอยู่ละแวกเดียวกับผู้อุปกำระ มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
หรือไม่เพียงใด และมีเหตุผลใดที่มีควำมสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีต่อกัน
นอกจำกนี้ อำสำสมัครคุมประพฤติต้องแจ้งถึงคำเตือนแก่ผู้อุปกำระหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักโทษ
ด้วยว่ำ “กำรดำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกำรพักกำรลงโทษหรือกำรลดวันต้องโทษนั้น นักโทษหรือผู้อุ ปกำระ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักโทษไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมใดๆ และหำกมีผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน
หรือยิน ยอมที่จ ะรั บประโยชน์ใดๆ จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ให้แจ้งผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติ
หรืออำสำสมัครคุมประพฤติ หรืออธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยอำสำสมัครคุมประพฤติอำจให้หมำยเลขโทรศัพท์
ของสำนักงำนคุมประพฤติไว้ก็ได้”
ตอนที่ 3 ความเห็นของผู้นาชุมชน/เพื่อนบ้าน/ผู้เสียหาย/คู่กรณี
ในกรณีคดียำเสพติดคดีที่มีอัตรำโทษสูง กระทำควำมผิดหลำยคดี หรือมีผู้เสียหำยอยู่ใกล้บ้ำน
ให้อำสำสมัครคุมประพฤติ สอบถำมควำมคิดเห็นของผู้ นำชุมชน/เพื่อนบ้ำน/ผู้เสียหำย/คู่กรณี ซึ่งอำสำสมัคร
คุมประพฤติจ ะต้องสอบถำม ชื่อ -ชื่อสกุล ของผู้ ให้ถ้อยคำควำมเกี่ยวข้องสั มพันธ์กับนักโทษ บ้ำนพักอำศัย
ที่ชัดเจน รวมทั้งควำมเห็นที่ควรปล่อย และไม่ควรปล่อยนักโทษว่ำเป็นเพรำะเหตุใด โดยเมื่อสอบถำมข้อมูล
แล้วต้องให้ผู้ให้ถ้อยคำลงลำยมือชื่อ พร้อมวันเดือนปีที่อำสำสมัครคุมประพฤติดำเนินงำน
ตอนที่ 4...
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ข้อมูลในส่วนนี้ หำกอำสำสมัครคุมประพฤติเป็นผู้ดำเนินกำรสืบเสำะข้อเท็จจริง อำสำสมัครคุมประพฤติ
จะต้องสรุปควำมเห็นภำยหลังจำกที่ได้มีกำรออกไปเยี่ยมบ้ำนผู้อุปกำระในตอนที่ 2 และตอนที่ 3แล้ว ซึ่งในกำร
เสนอควำมเห็นของอำสำสมัครคุมประพฤติว่ำจะใช้มำตรกำรใดจึงจะเหมำะสมกับนักโทษ ตำมข้อ 3.1 นั้น
มี 2 แนวทำงในกำรพิจำรณำ คือ
4.1 กรณีเ ห็ น สมควรให้ ป ล่ อยคุมประพฤติ โดยวิเครำะห์ ข้อมูล จำกกำรที่ ได้ไปเยี่ยมบ้ำ น
ผู้อุปกำระ ตลอดจนข้อมูลด้ำนอื่นๆ ของนักโทษ แล้วเห็นว่ำสมควรจะให้นักโทษได้รับโอกำสในกำรกลับตน
เป็นพลเมืองดี ปล่อยออกไปทดลองใช้ชีวิตอยู่ในสังคมก่อนครบกำหนดโทษโดยกำรคุมประพฤติไว้
4.2 กรณีไม่สมควรปล่อยคุมประพฤติโดยวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรที่ได้ไปเยี่ยมบ้ำนผู้อุปกำระ
ตลอดจนข้ อ มู ล ด้ ำ นอื่ น ๆ ของนั ก โทษแล้ ว เห็ น ว่ ำ ไม่ ส ำมำรถเอื้ อ อ ำนวยให้ นั ก โทษที่ จ ะได้ รั บ กำรปล่ อ ย
คุมประพฤติสำมำรถกลับตนเป็นพลเมืองดีได้
ในกำรเสนอควำมเห็นขอให้อำสำสมัครคุมประพฤติระบุเหตุผลประกอบให้ชัดเจน ซึ่งควำมเห็น
ของอำสำสมัครคุมประพฤติ จะมีประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรพักกำรลงโทษ และคณะกรรมกำร
ลดวันต้องโทษจำคุก ดังนั้น โปรดแสดงควำมเห็นด้วยควำมรอบคอบบริสุทธิ์และยุติธรรม
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติจัดทำข้อ มูลเรียบร้อยแล้วขอให้รวบรวมและจัดส่งกลับคืนสำนักงำน
คุมประพฤติที่ได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือในทันทีหรือภำยในกำหนดเพื่อสำนักงำนคุมประพฤติจะได้นำข้อมูล
จำกกำรสื บ เสำะข้ อ เท็ จ จริ ง มำประกอบในกำรเขี ย นรำยงำนเสนอคณะกรรมกำรพั ก กำรลงโทษ
หรือคณะกรรมกำรลดวันต้องโทษจำคุกของกรมรำชทัณฑ์เพื่อพิจำรณำต่อไป
แบบ อ.ค.ป.4 หนังสือขอทราบผลการสอดส่อง/ติดตาม/แสวงหาข้อเท็จจริง
เมื่อสำนักงำนฯ ส่งคดีให้อำสำสมัครคุมประพฤติแล้ว อำสำสมัครคุมประพฤติจะต้องรำยงำน
บันทึก กำรสอดส่องเยี่ยมเยียนผู้ถูกคุมประพฤติ หรือผู้เข้ำรับกำรฟื้นฟูฯ กำรติดตำมผู้กระทำผิดภำยหลังปล่อย
กำรสืบเสำะข้อเท็จจริงจำเลยหรือผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ กำรบันทึกถ้อยคำผู้อุปกำระ (อ.ค.ป. 3 อ.ค.ป. 3/1
อ.ค.ป. 3/2 และ อ.ค.ป. 3/2.1 ) ไปให้สำนักงำนคุมประพฤติ ทรำบภำยในระยะเวลำที่กำหนด แต่เมื่อปรำกฏว่ำ
อำสำสมัครคุมประพฤติไม่รำยงำนผลกลับและเมื่อระยะเวลำผ่ำนพ้นระยะเวลำที่กำหนดไปแล้ว สำนักงำน
คุมประพฤติจะส่ง อ.ค.ป. 4 มำเพื่อขอทรำบผลกำรสอดส่อง /กำรติดตำมผล /กำรแสวงหำข้อเท็จจริง และ
เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้รับ หนังสื อฉบับนี้แล้วควรรีบดำเนินกำร หรือชี้แจง และแจ้ งปัญหำอุปสรรค
ให้สำนักงำนคุมประพฤติทรำบโดยด่วน
แบบ อ.ค.ป.5 หนังสือตอบขอบคุณและแจ้งสิทธิประโยชน์
เป็ น หนั ง สื อ ตอบขอบคุ ณ เมื่ อ อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ ด ำเนิ น กำรออกสอดส่ อ ง เยี่ ย มเยี ย น
หรือออกติดตำม หรือสืบเสำะข้อเท็จจริงและสอบปำกคำผู้อุปกำระเสร็จสิ้นแล้ว โดยอำสำสมัครคุมประพฤติ
จะได้รับหรือไม่ได้รับค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม (เช่นได้รับค่ำพำหนะไปแล้วหรือไม่
รับค่ำพำหนะ เนื่องจำกงบประมำณในส่วนค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติหมดลง
หรืออำสำสมัครคุมประพฤติไม่ประสงค์จะรับค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำน) และเมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติ
ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วหำกอำสำสมัครคุมประพฤติยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเบื้องต้น (อ.ค.ป. 2 หรือ อ.ค.ป. 2/1
และ อ.ค.ป. 2/2.1) คืนสำนักงำนคุมประพฤติขอให้อำสำสมัครคุมประพฤติรีบจัดส่งเอกสำรและข้อมูลดังกล่ำว
คืนสำนักงำนคุมประพฤติโดยด่วนด้วย
เมื่ออำสำสมัคร...

- 47 เมื่ออำสำสมัครคุมประพฤติได้ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกำรสืบเสำะข้อเท็จจริงและสอบปำกคำ
ผู้อุปกำระหรือสอดส่องเยี่ยมเยียน หรือออกติดตำมผล หรือดำเนินกำรอื่นใดที่ได้รับมอบหมำยและอำสำสมัคร
คุมประพฤติส่งผลกำรดำเนินกำรกลับไปยังสำนักงำนคุมประพฤติแล้ว อำสำสมัครคุมประพฤติจะได้รับสิทธิ
ค่ ำ พำหนะในกำรปฏิ บั ติ ง ำน ซึ่ ง ในแต่ ล ะเดื อ นส ำนั ก งำนคุ ม ประพฤติ จ ะมี ห นั ง สื อ แจ้ ง สิ ท ธิ ค่ ำ พำหนะ
ในกำรปฏิบัติงำน (ในกรณีที่งบประมำณเพียงพอในกำรจ่ำยค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำน) และเมื่ออำสำสมัคร
คุมประพฤติได้รับหนังสือแจ้งสิทธิค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำน (อ.ค.ป. 5) แล้ว ขอให้อำสำสมัครคุมประพฤติ
รีบไปรับค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำนตำมวันและเวลำรำชกำรโดยด่วน ซึ่งในแต่ละเดือนอำสำสมัครคุมประพฤติ
จะได้รับค่ำพำหนะในกำรปฏิบัติงำนได้ไม่เกินคนละ 5,000 บำท
หมายเหตุ หำกอำสำสมัครคุมประพฤติได้รับหนังสือมอบหมำยให้สอดส่อง/ติดตำม/แสวงหำ
ข้อเท็จจริ งเกี่ย วกับ ผู้ กระทำผิด (อ.ค.ป.1) แล้ว อำสำสมัครคุมประพฤติไม่ส ำมำรถปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ
มอบหมำยได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ เช่น กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนไม่ สะดวก หรืออำจจะเกรงอันตรำยที่เกิดขึ้นกับ
อำสำสมัครคุมประพฤติ หรือเหตุใดเหตุหนึ่งให้อำสำสมัครคุมประพฤติรีบแจ้งสำนักงำนคุมประพฤติทรำบ
โดยจั ด ส่ ง หนั ง สื อ แบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ของผู้ ถู ก คุ ม ควำมประพฤติ /ผู้ เข้ ำรั บกำรฟื้ นฟู ฯ (อ.ค.ป.2)
และเอกสำรต่ำงๆทีไ่ ด้รับคืนสำนักงำนคุมประพฤติโดยด่วน
……………………………………………………………..

หัวข้อ...

- 48 หัวข้อวิชา “จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อำสำสมัครคุมประพฤติตระหนักในควำมสำคัญของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ
2. เพื่อตระหนักถึงผลที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนโดยฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ
ประเด็นสาคัญ/เนื้อหา
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมและจรรยำบรรณในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนตำมบทบำทหน้ ำ ที่ ข องอำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ โดยหลั ก ในกำรสรรหำคั ด เลื อ กอำสำสมั ค ร
คุมประพฤติตำมประกำศคณะกรรมกำรคุมประพฤติ เรื่อง มำตรฐำนแห่งชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ
ข้อ 8 กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำครัฐและภำคประชำสังคม ในกำรสรรหำคัดเลือกอำสำสมัครคุมประพฤติ
ต้องพิจ ำรณำคัดเลื อกบุ คคลที่มีควำมสมัครใจและสนใจที่จะแก้ไขปัญหำสั งคม มี ควำมพร้อม ทัศนคติที่ดี
และจิ ตอำสำที่จ ะอุทิศตนและเวลำในกำรทำงำนเพื่อประโยชน์ส่ วนรวมของสั งคมโดยไม่ห วังสิ่งตอบแทน
พร้อมที่จะช่วยเหลืองำนคุมประพฤติอย่ำงเต็มกำลังควำมรู้ควำมสำมำรถ
การปฏิญาณตนของอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติหน้ าที่
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ
ระเบี ย บคณะกรรมกำรคุ มประพฤติว่ ำด้ว ยกำรแต่งตั้ง และถอดถอนอำสำสมัค รคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 2 กำรรั กษำจรรยำบรรณอำสำสมัครคุมประพฤติ ข้อ 8 จึงได้กำหนดให้ อำสำสมัคร
คุมประพฤติต้องปฏิญำณตนก่อนปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งในกำรปฏิญำณตนของอำสำสมัครคุมประพฤติเมื่อได้รับกำร
แต่ง ตั้งส ำนั กงำนคุม ประพฤติจ ะต้อ งให้ อำสำสมัครคุมประพฤติ มำปฏิญ ำณตนต่อ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก งำน
คุมประพฤติเพื่อแสดงให้เห็นว่ำอำสำสมัครคุมประพฤติพร้อมที่จะทำหน้ำที่ช่วยเหลือพนักงำนคุมประพฤติ
โดยอำสำสมัครคุมประพฤติต้องปฏิญำณตนด้วยถ้อยคำ ดังนี้
“ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครคุมประพฤติ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ รักษาจรรยาบรรณ และ
พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานอย่างเต็มกาลังความสามารถ ตลอดจนรักษาความลับของทางราชการ
โดยเคร่งครัด”
การรักษาจรรยาบรรณของอาสาสมัครคุมประพฤติ
กำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติในชั้นก่อนกำรพิจำรณำคดี ชั้นพิจำรณำคดี และชั้นหลังกำรพิจำรณำ
คดีดังกล่ ำว ถือเป็ นงำนที่ให้ คุณและโทษแก่ผู้กระทำผิ ด ดังนั้นกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ตำมที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยต้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนด้ ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ระเบี ย บคณะกรรมกำรคุ ม ประพฤติ
ว่ำด้ว ยกำรแต่ง ตั้งและถอดถอนอำสำสมัครคุม ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด 2 ข้อ 9 จึง ได้กำหนดเรื่อ ง
กำรรักษำจรรยำบรรณอำสำสมัครคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบในกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติ ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรม มีเมตตำธรรม และเอำใจใส่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
(2) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่รำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรรำยงำน
อันอำจเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยต่อบุคคลหรือหน่วยงำน
(3) ไม่อำศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอำศัยตำแหน่งอำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อหำประโยชน์ไห้แก่ตนหรือผู้อื่น
(4) รักษำควำมลับของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด
(5) พึงรักษำควำมสำมัคคีในระหว่ำงผู้ร่วมงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(6) ประพฤติตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมและปฏิบัติตนให้เป็นที่นับถือของประชำชน
กำรสิ้นสุด...

- 49 การสิ้นสุดสถานภาพและการถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ
ตำมระเบียบคณะกรรมกำรคุมประพฤติว่ำด้วยกำรแต่งตั้งและถอดถอนอำสำสมัครคุมประพฤติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ กำรสิ้นสุดสถำนภำพและกำรถอดถอนอำสำสมัค รคุมประพฤติ ข้อ ๑๑ อำสำสมัคร
คุมประพฤติสิ้นสุดสถำนภำพลง ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ครบกาหนดวาระ
อำสำสมัครคุมประพฤติมีว ำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละหกปีเมื่อครบวำระสถำนภำพ
อำสำสมัครคุมประพฤติก็จ ะสิ้ นสุดลง แต่อำสำสมัครคุมประพฤติจะได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่ อไป
เมื่อผ่ำนกำรประเมินตำมระเบียบข้อ 10
(๒) ตาย
มีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
สถำนภำพอำสำสมัครคุมประพฤติสิ้นสุดลงเมื่อถึงแก่ควำมตำย โดยจะต้องปรำกฏหลักฐำน
ดังนี้ สำเนำใบมรณะบัตรหรือหนังสือรับรองกำรตำยของนำยทะเบียน เพื่อเสนออธิบดีกรมคุมประพฤติประกำศ
กำรสิ้นสุดสถำนภำพอำสำสมัครคุมประพฤติ
(๓) ลาออก
มีขั้นตอนกำรดำเนินกำร ดังนี้
อำสำสมัครคุมประพฤติที่ประสงค์จะลำออก สมำรถยื่นใบลำออกตำมแบบพร้อมแนบสำเนำ
บัตรประชำชน บัตรประจำตัวอำสำสมัครคุมประพฤติ เพื่อเสนออธิบดีกรมคุมประพฤติประกำศกำรสิ้นสุด
สถำนภำพอำสำสมัครคุมประพฤติ
(๔) ถูกถอดถอน
อำสำสมัครคุมประพฤติ จะถูกถอดถอนกำรเป็นอำสำสมัครคุมประพฤติ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ ๕
(๒) ปรำกฏพฤติกรรมเสียหำยหรือควำมประพฤติไม่เหมำะสมที่ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์
ของอำสำสมัครคุมประพฤติและกรมคุมประพฤติ
(๓) ไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณข้อหนึ่งข้อใด ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๙
(๔) ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องจนทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร
(๕) เป็นผู้ไม่ผ่ำนกำรประเมินตำมข้อ ๑๐ วรรคสอง
(๖) ได้รับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ ได้
กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
การประเมินอาสาสมัครคุมประพฤติ
เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อ ระเบียบคณะกรรมกำรคุมประพฤติ
ว่ำ ด้ ว ยกำรแต่ งตั้ ง และถอดถอนอำสำสมัค รคุ ม ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 10 ก ำหนดให้ มี ก ำรประเมิ น
อำสำสมัครคุมประพฤติทุก 2 ปี
โดยผู้ผ่ำนกำรประเมินจะต้องเป็นผู้มีควำมประพฤติดี ประสงค์ที่จะปฏิบัติหน้ำที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติ และปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย เมื่อครบประเมินสำนักงำนคุมประพฤติจะดำเนินกำร
ตำมคุณสมบัติ ตำมผลงำน สอบถำมควำมประสงค์ในกำรปฏิบัติหน้ำ ที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติ และเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรฯพิจำรณำประเมิน
กิจกรรม...

- 50 กิจกรรม “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อำสำสมัครคุมประพฤติตระหนักในควำมสำคัญของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีจรรยำบรรณ
2. เพื่อตระหนักในผลจำกกำรปฏิบัติงำนฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ
ประเด็นสาคัญ
กำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติในกำรให้คำปรึกษำอำจจะมีสถำนกำรณ์ที่จะทำให้
ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณได้ ดังนั้นเพื่อให้อำสำสมัครคุมประพฤติตระหนักในกำรปฏิบัติงำน กำรรักษำจรรยำบรรณ
ก็จะทำให้อำสำสมัครคุมประพฤติมีหลักในกำรตัดสินใจ และช่วยรักษำประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษำ
ระยะเวลา 20 นำที
อุปกรณ์และสื่อ กระดำษสีต่ำงๆแผ่นเล็ก หรือ Post-it และปำกกำ
วิธีดาเนินกิจกรรม
1. ผู้ น ำกิจ กรรมขอให้ ผู้ เ ข้ำ ร่ ว มกิ จ กรรมนั่ ง เป็ น วงกลมใหญ่ เมื่อ พร้อ มแล้ ว ให้ ผู้ นำกิ จกรรม
ถำมคำถำมต่อไปนี้โดยสร้ำงควำมเชื่อมโยง
- ท่ำนคิดว่ำจรรยำบรรณคืออะไร?
- ทำไมต้องมีจรรยำบรรณ หรือจรรยำบรรณมีเพื่ออะไร?
2. แนะนำผู้เข้ำร่วมอบรมว่ำจะทำกิจกรรม โดยแจกกระดำษสีต่ำงๆที่คละกันแล้วให้แก่ผู้เข้ำร่วม
โดยให้ผู้ที่นั่งใกล้กันสีแตกต่ำงกัน เมื่อพร้อมให้ผู้นำกิจกรรมอธิบำยกติกำ
- ขอให้ผู้เข้ำร่ วมนึ กถึงควำมลับของตนเองแล้วเขียนควำมลับนั้นลงในกระดำษ อำจเลือก
หัวข้อส่วนตัวอื่นๆ เช่น จำนวนเงินในบัญชี /ที่เก็บเงินที่บ้ำน เป็นต้น เมื่อเขียนเสร็จให้เจ้ำของควำมลับพับ
กระดำษให้มิดชิดและห้ำมบอกผู้อื่น
3. ในรอบแรก ผู้นำกิจกรรมขอให้ยื่นกระดำษที่เป็นควำมลับของตนเองให้คนทำงซ้ำยมือ เมื่อทุกคน
ได้รับควำมลับของคนอื่นแล้ว ผู้นำกิจกรรมย้ำอีกครั้งว่ำให้ถือไว้ ห้ำมเปิด
4. ผู้นำกิจกรรมถำมควำมรู้สึกของผู้เข้ำร่วมทั้งในฐำนะของเจ้ำของควำมลับและผู้ที่ถือควำมลับ
ของผู้อื่นถำม 3 - 4 คน
5. รอบที่ 2 ให้ยื่นกระดำษที่อยู่ในมือไปให้คนที่อยู่ทำงซ้ำยอีก 1 ครั้ง ย้ำอีกครั้งว่ำให้ถือไว้ห้ำมเปิด
6. ผู้นำกิจกรรมสอบถำมควำมรู้สึกของผู้เข้ำร่วมอีกครั้ง ถำมอีก 2 - 3 ครั้ง
7. หลังจำกนั้นให้ยื่นกระดำษที่อยู่ในมือของผู้เข้ำร่วมขณะนั้นกลับมำทำงขวำมือ 2 ครั้ง หรือคืนให้
คนเจ้ำของกระดำษ
8. ผู้นำกิจ กรรมสอบถำมผู้เข้ำร่ว มกิจกรรมอีกครั้งหลังจำกได้ควำมลั บของตนเองกลับคืนมำ
และควำมคำดหวังเมื่อกระดำษของตนเองไปอยู่ในมือของผู้อื่น
9. ผู้นำกิจกรรมสรุปกิจกรรมที่สื่อถึงกำรรักษำควำมลับ
หำกควำมลับถูกบอกกล่ำวให้คนที่ ไว้วำงใจ ผู้พูดก็อยำกจะให้ผู้ฟังรักษำควำมลับ และหำกมีกำร
ส่งต่อควำมลับยิ่งรู้มำกเท่ำไรเจ้ำของควำมลับก็จะรู้สึกผิดหวังและผู้ฟังคนแรกก็จะหมดควำมน่ำเชื่อถือ
10. ผู้นำ...

- 51 10. ผู้ น ำกิ จ กรรมกล่ ำ วถึ ง กำรรั ก ษำควำมลั บ ในงำนคุ ม ประพฤติ ซึ่ ง มี ก ฎหมำยก ำกั บ อยู่
คือ มำตรำ 46 ในพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559
11. ผู้นำกิจกรรมสอบถำมเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมช่วยแสดงควำมเห็นในประเด็น “ท่ำนคิดว่ำสิ่งใดควรทำ
และไม่ควรทำในกำรทำงำนกับผู้ถูกคุมควำมประพฤติ”
12. ผู้นำกิจกรรมสรุปกิจกรรมและแนะนำให้ผู้เข้ำร่วมอ่ำนสำระน่ำรู้จำกคู่มือ
จรรยาบรรณในการให้คาปรึกษาและประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณา
รำยกำรที่แสดงต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำรให้คำปรึกษำ
ศักยภาพของผู้ให้คาปรึกษา
- ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
- ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
-รู้ข้อจำกัดของตนเองและทำกำรส่งต่อ
การปฏิบัติต่อผู้รับคาปรึกษา
- ให้เกียรติในควำมเป็นตัวตนของบุคคล
- อธิบำยกระบวนกำรและผลจำกกำรรับคำปรึกษำอย่ำงตรงไปตรงมำ
- ยอมรับในควำมแตกต่ำง
การรักษาความลับ
- ถำมควำมยินยอมจำกผู้รับคำปรึกษำหำกบุคคลอื่นหรือเจ้ำหน้ำที่ต้องทรำบข้อมูลจำกกำรพูดคุย
- ประเด็นยกเว้นที่ต้องแจ้งให้ทรำบ อำทิ เรื่องที่เกี่ยวกับกำรมีชีวิตและดำรตำย ควำมเจ็บป่วยรุนแรง
- ในกำรพูดคุยกับเด็กและเยำวชนผู้ปกครองต้องทรำบและให้กำรยินยอม
การรักษาประโยชน์
- รักษำระยะห่ำงของควำมสัมพันธ์ให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
- เลี่ยงกำรรับเงิน
- เลี่ยงกำรประพฤติที่ไม่เหมำะสม เช่นกระตุ้นอำรมณ์บำงด้ำนมำกเกินไปหรือมีพฤติกรรมทำงเพศ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ พระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ.2559 หมวด 8 มาตรา 46 ผู้ใ ดเป็น เจ้ า พนักงานมีตาแหน่ง หน้า ที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และล่วงได้รู้หรือได้ มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตาแหน่งหน้า ที่
นาความลับนั้นไปเปิดเผยนอกอานาจหน้าที่ของตน โดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
……………………………………………………………..

หัวข้อ...

- 52 หัวข้อวิชา “หลักการให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยาเบื้องต้น”
ขอบข่ายเนื้อหา
กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นกำรช่ ว ยเหลื อ พนั ก งำนคุ ม ประพฤติ ใ นด้ ำ นกำรแก้ ไ ขฟื้ น ฟู ผู้ ก ระท ำผิ ด
อำสำสมั ครคุม ประพฤติจ ำเป็ น ต้อ งมีค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจทำงด้ำ นกำรให้ ค ำปรึก ษำทำงจิต วิท ย ำเบื้ องต้ น
เพื่ออำสำสมัครคุมประพฤติสำมำรถนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน เทคนิค กระบวนกำร
ให้คำปรึกษำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
การให้คาปรึกษาทางจิตวิทยา หมำยถึง กระบวนกำรที่ผู้ให้คำปรึกษำเอื้ออำนวยให้ผู้ที่ กำลัง
เผชิญปัญหำต่ำงๆได้ใช้ควำมสำมำรถในกำรพิจำรณำ และเข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ พร้อมกันนี้ ก็สำมำรถที่จะ
แก้ปัญหำที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่อย่ำงเหมำะสม เป็นที่พึงพอใจของตนเอง และเป็นที่ยอมรับของสังคมปัจจุบัน
ดังนั้นกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อำสำสมัครคุมประพฤติซึ่งมีบทบำทเป็นผู้ให้คำปรึกษำมีหน้ำที่เอื้ออำนวยให้
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติได้เข้ำใจตนเองอย่ำงถ่องแท้ และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสม
วัตถุประสงค์ของการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยผู้ถูกคุมควำมประพฤติ ดังนี้
1. สำรวจตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ และเข้ำใจตนเอง
2. ลดควำมเครียดและควำมไม่สบำยใจ
3. พัฒนำทักษะทำงด้ำนสังคม ทักษะกำรตัดสินใจและทักษะกำรจัดกำรปัญหำให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น
4. เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทำงที่พึงประสงค์ เช่น มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ต่ำงๆ
มำกขึ้น และสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
ผู้ให้คาปรึกษาที่ดี จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. มีลักษณะบุคลิกภำพของผู้ให้คำปรึกษำที่ดี
๒. มีทักษะ หรือเทคนิคที่จะส่งเสริมกระบวนกำรให้คำปรึกษำดำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑. ลักษณะบุคลิกภาพของผู้ให้คาปรึกษาที่ดี
ผู้ที่จะทำหน้ำที่ให้คำปรึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพควรมีลักษณะส่วนตัว ดังต่อไปนี้
1. อดทน ใจเย็น
2. ไวต่อกำรรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อื่น และช่ำงสังเกต
3. มีบุคลิกภำพที่อบอุ่น มีท่ำทีเป็นมิตรไม่น่ำกลัว
4. มีควำมจริงใจ และตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น
5. มองโลกในแง่ดี
6. รักษำควำมลับได้
7. เป็นผู้รับฟังที่ดี
8. รู้จักใช้อำรมณ์ขัน ใช้คำพูดที่เหมำะสม ช่วยแก้ปัญหำ
โดยผู้ให้คำปรึกษำมีบทบำทในกำรสร้ำงสัมพันธภำพเพื่อให้เกิดบรรยำกำศที่อบอุ่นเป็นมิตร ไว้วำงใจ
ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจตนเอง สำมำรถตัดสิ นใจแก้ปัญหำของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม มีสุขภำพจิตที่ดี
นอกจำกนี้กำรให้คำปรึกษำไม่ได้จำกัดอยู่ที่กำรแก้ปัญหำเท่ำนั้น ยังช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำค้นพบควำมสำมำรถ
ของตนเองมีควำมเข้ำใจตนเองมำกขึ้น มองเห็นทิศทำงกำรดำเนินชีวิต
2. มีทักษะ...
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2.1 การเริ่มต้นให้คาปรึกษา (Opening the interview) โดยใช้ทักษะกำรนำหรือเริ่มสนทนำ
ด้ว ยบรรยำกำศและท่ำทีที่อบอุ่น มีห น้ ำตำยิ้มแย้มเป็นกันเอง จะช่ว ยให้ ผู้ รับคำปรึกษำลดควำมประหม่ำ
ควำมวิตกกังวล รู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจในกำรเริ่มเล่ำประเด็นปัญหำของตนเอง โดยใช้กำรสนทนำทักทำยในเรื่อง
หรื อ เหตุ ก ำรณ์ ทั่ ว ไป และอำจจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยประโยคที่ ช วนให้ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำเปิ ด เผยเรื่ อ งรำวของตน
เช่น “มีอะไรที่ผมพอจะช่วยเหลือได้บ้ำงไหม” หรือ “มีอะไรที่พอจะบอกให้ผมทรำบบ้ำงไหม” เป็นต้น
2.2 ทักษะการถาม (Questioning Skill) ผู้ให้คำปรึกษำตั้งคำถำมเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้ำนต่ำงๆ
เพิ่มเติม เช่น ภูมิหลัง ควำมสนใจ ประสบกำรณ์ จุดดีและจุดอ่อน เพื่อช่วยให้เข้ำใจปัญหำและตัวผู้รับคำปรึกษำ
ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้คำถำมเปิด เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้รับคำปรึกษำได้ตอบตำมที่ต้องกำรอย่ำงเต็มที่ เพื่อช่วยให้ผู้รับ
คำปรึกษำได้วิเครำะห์หรือเข้ำใจปัญหำและควำมรู้สึกของตนเอง อำจใช้คำพูดว่ำ “กำรงำนของคุณเป็นอย่ำงไร
บ้ ำง” หรื อ “อะไรท ำให้ คุณลำออกจำกงำน”ค ำถำมเปิ ดจึ งเป็ นคำถำมที่มุ่ งไปที่ อำรมณ์ ควำมทุ กข์ ของผู้ รั บ
คำปรึกษำ ซึ่งตรงข้ำมกับคำถำมปิดเป็นคำถำมที่นำไปสู่คำตอบ เช่น “ใช่ ” “ไม่ใช่” หรือ “จริง ” “ไม่จริง ”
เป็นกำรตัดกำรพูดคุยหรือกำรบอกเล่ำอย่ำงละเอียด และทำให้รู้สึกว่ำถูกซักถำมมำกเกินไป ทำให้ผู้ให้คำปรึกษำ
ไม่ทรำบถึงปัญหำ ทัศนคติ ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรของผู้รับคำปรึกษำ เช่น “คุณชอบงำนของคุณไหม” หรือ
“คุณไม่พอใจภรรยำใช่ไหม”
2.3 ทักษะการฟัง (Listening Skill) กำรฟังเป็นทักษะที่สำคัญต้องอำศัยควำมอดทนและสมำธิ
เป็นอย่ำงมำก ประกอบด้วย
1) การสนใจตั้งใจฟัง (Attending) เป็นกำรแสดงออกด้วยภำษำพูดหรือท่ำทำง ซึ่งบอกถึง
ควำมกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้รับคำปรึกษำ โดยกำรแสดงควำมสนใจ ตั้งใจฟัง มีท่ำทีผ่อนคลำย ประสำน
สำยตำกั บ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำในลั กษณะตำมธรรมชำติ ห รื อพยั ก หน้ ำ เล็ ก น้ อ ยในขณะรั บ ฟัง และไม่ ค วรสนใจ
หรือทำสิ่งอื่นไปด้วยในขณะให้คำปรึกษำ เพรำะจะเป็นกำรแสดงว่ำไม่สนใจผู้รับกำรปรึกษำเท่ำที่ควร กำรเห็น
ควำมสำคัญและกำรให้เกียรติทำให้ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกอบอุ่นใจ มั่นใจในกำรเริ่มเล่ำประเด็นปัญหำของตนเอง
2) การเงียบ (Silence) เป็นช่วงระยะเวลำระหว่ำงกำรปรึกษำที่ไม่มีกำรสื่อสำรด้วยวำจำ
ระหว่ำงผู้ให้คำปรึกษำและผู้รับคำปรึกษำ แต่ยังคงมีกำรสื่อสำรทำงอำรมณ์และควำมรู้สึก อำจเกิดขึ้นในขณะที่
ผู้รับคำปรึกษำกำลังใช้ควำมคิดเพื่อรวบรวมคำพูด ผู้ให้คำปรึกษำไม่ควรพูดเพื่อลดควำมรู้สึกอึดอัดในควำมเงียบ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ ำ งสนทนำ ให้ อ ดทนต่ อ ควำมเงี ย บและใช้ ก ำรเงี ย บให้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นกำรใ ห้ ค ำปรึ ก ษำ
เพรำะกำรฟังผู้รับคำปรึกษำอย่ำงสงบเมื่อผู้รับคำปรึกษำมีสภำพอำรมณ์ที่รุนแรง เช่น โกรธมำก เสียใจมำก
ร้องไห้ เป็นกำรเปิดโอกำสให้แสดงอำรมณ์อย่ำงเต็มที่โดยไม่มีกำรรบกวนและยังเป็นกำรแสดงว่ำผู้ให้คำปรึกษำ
เข้ำใจควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำ โดยผู้ให้คำปรึกษำต้องสังเกตและรอจนกระทั่งผู้รับคำปรึกษำพร้อมที่จะพูด
ต่อไป หำกยังไม่ พูดต่อ ผู้ให้ คำปรึกษำอำจพูด ให้ กำลั งใจหรือถำมเพื่อให้ ผู้รับคำปรึกษำพูดต่อ เช่น “คุณเงียบไป
บอกได้ไหมคิดอะไรอยู่” โดยเน้นถึงควำมลับของเรื่องที่สนทนำว่ำจะไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทรำบ
3) การทบทวนประโยค (Paraphrasing) โดยผู้ให้คำปรึกษำพูดซ้ำประโยคที่ผู้รับคำปรึกษำ
พูดมำแต่ใช้ถ้อยคำน้อยลง โดยคงสำระของเนื้อหำหรือควำมรู้สึกไว้ตำมเดิม เพื่อจะบอกให้ผู้รับคำปรึกษำทรำบว่ำ
ผู้ให้คำปรึกษำเข้ำใจในเรื่องรำวที่เขำพูดมำ และเพื่อย้ำให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจในสิ่งที่ตนเองพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จำกกำรฟังสิ่งที่ตนเองพูดอีกครั้ง
๔) การทาให้กระจ่าง (Clarifying) ผู้ให้คำปรึกษำต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและกล่ำวถึงสิ่งผู้รับ
คำปรึกษำพูดถึงโดยไม่เปลี่ยนเนื้อหำหรือคำพูดนั้นใหม่ ทำให้ผู้รับคำปรึกษำรู้สึกว่ำมีผู้เข้ำใจเขำ เพื่อควำม
กระจ่ ำงของเรื่องอำจเริ่ มด้ว ยกำรถำมว่ำ “คุณหมำยควำมว่ำ (ทบทวนประโยค) อย่ำงนี้ใช่ไหม” เป็นกำร
ตรวจสอบว่ำได้ยินหรือเข้ำใจผู้รับคำปรึกษำพูดถูกต้องหรือไม่
5) กำรสะท้อน...
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ผู้รับคำปรึกษำมำตีควำม และพูดออกมำในเชิงของควำมรู้สึกที่แฝงอยู่ในเนื้อหำนั้น โดยผู้ให้คำปรึกษำอำจถอด
ข้อควำมและจัดคำพูดนั้นใหม่ อำจขึ้นต้นว่ำ “คุณรู้สึก...” โดยเน้นควำมรู้สึกของผู้รับคำปรึกษำ กำรสะท้อน
ควำมรู้สึกจะทำให้ผู้รับคำปรึกษำพูดแสดงออกถึงควำมรู้สึกได้มำกขึ้น ทำให้เขำได้รับรู้และเข้ำใจถึงควำมรู้สึก
ที่แท้จ ริ งของตนเอง ซึ่งจะทำให้ กำรให้ คำปรึกษำดำเนินไปอย่ำงตรงเป้ำหมำย เช่น ผู้ รับคำปรึกษำพูดว่ำ
“ผมไม่คิดว่ำคุณจะมีประสบกำรณ์พอที่จะช่วยผมได้ ” ผู้ให้คำปรึกษำพูดว่ำ “คุณรู้สึกไม่แน่ใจในควำมสำมำรถ
ของผมที่จะช่วยเหลือคุณ”
๖) การสรุปความ (Summarizing) ในระหว่ำงกำรให้คำปรึกษำอำจมีกำรสนทนำหลำย
เรื่องพร้อมกัน อำจเกิดควำมสับสนได้ กำรใช้ทักษะกำรสรุปควำมจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง โดยรวบรวมสิ่งที่ได้
สนทนำกันมำแล้วให้เป็นประโยคเดียวที่ครอบคลุมทั้งเนื้อหำและอำรมณ์ควำมรู้สึกของเรื่องต่ำงๆ ที่ได้สนทนำ
2.4 ทักษะการโต้ตอบ (Action Response) ควรใช้ทักษะกำรโต้ตอบหลังจำกได้รับฟังผู้รับคำปรึกษำ
อย่ำงพอเพียงและได้สร้ำงควำมสนิทสนมกันแล้ว ทักษะกำรโต้ตอบเป็นกำรสะท้อนให้ผู้รับคำปรึ กษำทรำบถึง
ควำมเข้ำใจที่ผู้ให้คำปรึกษำมีต่อปัญหำของเขำ ในขณะที่ทักษะกำรฟังเป็นกำรสะท้อนให้ผู้รับคำปรึกษำเข้ำใจ
ปัญหำของตนเอง ดังนั้นทักษะกำรฟังจึงช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำยอมรับหรือเข้ำใจ กำรโต้ตอบของผู้ให้คำปรึกษำ
มำกขึ้น ประกอบด้วย
1) การสอบซัก (Probe) กำรใช้คำถำมปลำยเปิดที่ขึ้นต้นด้วย คำว่ำ “อะไร” “อย่ำงไร”
“เมื่อไร” “ที่ไหน” หรือ “ใคร” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และนำมำใช้เพื่อ
- เริ่มต้นกำรสัมภำษณ์ เช่น “จะคุยอะไรกันดีวันนี้”
- โน้มน้ำวให้ผู้รับคำปรึกษำให้ข้อมูลเพิ่มขึ้น เช่น “พอจะเล่ำรำยละเอียดเกี่ ยวกับเรื่องนี้
ได้ไหมคะ”
- ขอร้องให้ผู้รับคำปรึกษำแสดงอำรมณ์ เช่น “คุณรู้สึกอย่ำงไรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้”
- ขอให้ผู้รับกำรปรึกษำยกตัวอย่ำงหรือรำยละเอียดที่จะช่วยให้ผู้ให้กำรปรึกษำเข้ำใจ
ปัญหำได้ดีขึ้น เช่น “คุณกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้น”
2) การเสริมกาลังใจ (Encouragement) ผู้ให้คำปรึกษำกล่ำวชักจูงหรือชี้นำให้ผู้รับคำปรึกษำ
ยอมรั บ หรื อ เข้ ำ ใจถึ ง ควำมสำมำรถ หรื อ ศัก ยภำพของตนเอง เพื่ อ ให้ ผู้ รั บ ค ำปรึ ก ษำรู้สึ ก ว่ ำ มี ผู้ ส นั บ สนุ น
ให้กำลังใจ
๓) การเผชิญหน้า (Confrontation) ผู้ให้คำปรึกษำอธิบำยถึงควำมสับสนหรือขัดแย้งกัน
ระหว่ำงพฤติกรรม ควำมรู้สึกและควำมคิดเห็นของผู้รับคำปรึกษำ เพื่อช่วยให้ผู้รับคำปรึกษำได้วิเครำะห์ตนเอง
หรื อพฤติกรรมบำงอย่ ำง เพื่อปรั บ ปรุ งไปในทำงที่ดี หรือได้รับ รู้ควำมขัดแย้งระหว่ำ งควำมคิด ควำมรู้สึ ก
และพฤติกรรมของตนเอง เช่น “คุณพูดว่ำมีควำมสุข แต่หน้ำตำคุณดูเศร้ำ”
๔) การแปลความ (Interpretation) จะเป็นกำรอธิบำยควำมหมำยเป็นนัย ซึ่งผู้รับคำปรึกษำไม่ได้
กล่ำวเปิดเผยออกมำตรงๆ ผู้ให้คำปรึกษำมีควำมเข้ำใจและสำมำรถอธิบำยควำมหมำยให้ผู้รับคำปรึกษำทรำบ
และเข้ำใจถึงปัญหำของตนในด้ำนอำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรม เพื่อให้สำมำรถปรับตัวหรือแก้ไขปัญหำ
ได้อย่ำงเป็นที่น่ำพอใจ
ตัวอย่ำง...

- 55 ตัวอย่าง การใช้ทักษะต่าง ๆ ในการให้การปรึกษา
ผู้ให้คาปรึกษา : คุณอยำกคุยเรื่องอะไรครับ (เริ่มสนทนำ)
ผู้รับคาปรึกษา : ดิฉันมีปัญหำบำงอย่ำงในที่ทำงำนและที่บ้ำน
ผู้ให้คาปรึกษา : ช่วยเล่ำรำยละเอียดได้ไหมครับ (คำถำมเปิด)
ผู้รับคาปรึกษา : เงียบ ...
ผู้ให้คาปรึกษา : ผมทรำบจำกกำรเงียบของคุณว่ำมันคงเป็นเรื่องยำกที่จะพูดออกมำ แต่ผมยินดีรับฟัง
ผู้รับคาปรึกษา : ดิฉันชอบงำนที่ทำอยู่ แต่มีลูกเล็กๆ สองคน ทำให้คิดไม่ตกว่ำตัวเองทำถูกต้องหรือไม่ที่ทำงำน
นอกบ้ำน
ผู้ให้คาปรึกษา : คุณพูดว่ำคิดไม่ตก คุณรู้สึกอย่ำงไร (สอบซัก)
ผู้รับคาปรึกษา : ดิฉันรู้สึกผิด คิดว่ำควรจะอยู่บ้ำนเลี้ยงลูก
ผู้ให้คาปรึกษา : คุณคิดว่ำน่ำจะอยู่บ้ำน (กำรทบทวนประโยค)
ผู้รับคาปรึกษา : ค่ะ ทุกคนบอกดิฉันว่ำกำรเป็นแม่ที่ดีควรเลี้ยงลูกเล็กๆเอง
ผู้ให้คาปรึกษา : กำรเป็นแม่ที่ดีมีควำมหมำยอย่ำงไรต่อคุณ
ผู้รับคาปรึกษา : เงียบ ...
ผู้ให้คาปรึกษา : ผมสงสัยว่ำคุณคิดอะไรอยู่ (คำถำมเปิด)
ผู้รับคาปรึกษา : ดิฉันอยำกให้คุณแนะนำว่ำควรทำอย่ำงไร
ผู้ให้คาปรึกษา : บำงทีเรำอำจจะคุยกันถึงเรื่องนี้ว่ำคุณจะมีทำงออกอย่ำงไรบ้ำง ในกำรพบกันครั้งต่อไป
(กำรจบกำรให้คำปรึกษำ)
…………………………………………………………………

กิจกรรม...

- 56 กิจกรรม “ทาความเข้าใจการให้คาปรึกษา”
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผู้เข้ำร่วมเข้ำใจควำมหมำยของกำรให้คำปรึกษำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมเข้ำใจวัตถุประสงค์ของกำรช่วยเหลือที่ยั่งยืน
3. เพื่อให้เห็นควำมสำคัญของกำรให้คำปรึกษำในกำรดูแลผู้กระทำผิด
สาระสาคัญ
กำรให้คำปรึกษำไม่ใช่กำรให้คำแนะนำหรือสั่งสอนตำมชื่อ แต่คือกำรส่งเสริ มให้ผู้ที่มำรับคำปรึกษำ
หรื อผู้ กระทำผิ ดสำมำรถแก้ปั ญหำได้ด้วยตนเอง โดยค้นหำปัญหำและวิธีกำรแก้ปัญหำตำมควำมสำมำรถ
ของตนเองผ่ำนกระบวนกำรพูดคุย ซึ่งต้องเริ่มจำกกำรทำควำมรู้จักและเข้ำใจผู้กระทำผิดโดยกำรฟังเรื่องรำว
ของพวกเขำ ดังนั้นกำรเริ่มต้นกำรให้คำปรึกษำจึงไม่เน้นกำรบอกให้ทำแต่เป็นกำรฟังอย่ำงตั้งใจและช่วยผู้กระทำผิด
ค้นหำปัญหำและศักยภำพในกำรแก้ไขปัญหำด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ยั่งยืนกว่ำกำรให้คำแนะนำเป็นครั้งครำว
อุปกรณ์ กระดำษฟลิปชำร์ท ปำกกำเมจิก
ระยะเวลา 10 - 20 นำที
วิธีการดาเนินกิจกรรม
1. ผู้นำกิจกรรมนำเข้ำกิจกรรมโดยกำรถำมคำถำมตำมลำดับ
- สอบถำมปัญหำที่พบในกำรทำงำนกับผู้กระทำผิดและควำมคำดหวัง
- (คำถำม) จำกควำมคำดหวัง ท่ำนคิดว่ำกำรช่วยเหลือหรือกำรคุมควำมประพฤติระยะเวลำหนึ่ง
จะช่วยได้มำกหรือไม่ และจะทำอย่ำงไรให้ยั่งยืน
- (คำถำม) เมื่อพูดถึงคำว่ำยั่งยืนท่ำนคิดถึงอะไร (หยิบคำตอบหรือสื่อถึงโครงกำรในพระรำชดำริ)
- โครงกำรในพระรำชดำริในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 มีควำมยั่งยืน เนื่องจำก
อะไรท่ำนทรงช่วยเหลือประชำชนให้ประชำชนดูแลตนเองได้ไม่ใช่กำรให้กำรสงเครำะห์หรือช่วยแก้ปัญหำของ
ประชำชนเพียงอย่ำเดียว
- กำรช่วยเหลือผู้กระทำควำมผิดก็เช่นกัน หำกเขำดูแลตนเองและสำมำรถควบคุมพฤติกรรม
ตนเองได้ในระยะยำวก็จะทำให้ไม่กลับมำกระทำผิดซ้ำ แต่ก่อนที่จะช่วยแก้ปัญหำเรำต้องค้นหำปัญหำแต่ปัญหำ
เป็ น ควำมกั ง วลของผู้ ก ระท ำควำมผิ ด จึ ง ควรให้ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด เป็ น ผู้ ค้ น หำไม่ ใ ช่ ใ ห้ เ จ้ ำ หน้ ำที่ บ อก
กำรจะทรำบปัญหำหรื อรู้จักผู้ถูกคุมควำมประพฤติให้มำกขึ้นเรำต้องเริ่มจำกกำรฟัง ไม่ใช่กำรพูดควำมคิด
ของเรำให้เขำรับไป
- กำรให้คำปรึกษำไม่ใช่กำรเป็นที่ปรึกษำในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำไม่ได้ช่วยแก้ปัญหำแต่ช่วยให้
ผู้รับคำปรึกษำเกิดควำมสงบ สบำยใจขึ้น มีคนคอยรับฟัง สร้ำงตัวตนของตนเอง คิดหำวิธีแก้ปัญหำด้วยตัวเอง
ในกำรทำงำนที่ผ่ำนมำเจ้ำหน้ำที่มักเป็นผู้พูดมำกกว่ำผู้ฟัง โดยกำรบอก สั่งสอน หรือตักเตือน มีงำนวิจัยลองเก็บตัวอย่ำง
กำรพูดคุยของ พนักงำนคุมประพฤติและผู้ถูกคุมควำมประพฤติพบว่ำ พนักงำนคุ มประพฤติพูดเป็น 3 เท่ำ
ของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ และอีกงำนพบว่ำพนักงำนคุมประพฤติพูดเป็น 70 % ในกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่
ลองพิจำรณำดูว่ำที่ผ่ำนมำเรำเปิดโอกำสให้ผู้กระทำผิดได้บอกเล่ำเรื่องรำวหรือแสดงตัวตนของเขำให้เรำทรำบ
ได้แค่ไหน
- (คำถำม)...

- 57 - (คำถำม) โดยธรรมชำติผู้ถูกคุมควำมประพฤติไม่ค่อยพูดหรือเล่ำเรื่องจึงทำให้กำรทำงำนลำบำก
แต่ละท่ำนมีเทคนิควิธีกำรอย่ำงไรบ้ำงที่ทำให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติพูดมำกขึ้น (เปิดโอกำสให้แสดงควำมเห็น)
2. ผู้นำกิจกรรมถำมคำถำมและบันทึกคำตอบบนกระดำษฟลิปชำร์ท
- (คำถำม) หำกพิจำรณำโดยวิเครำะห์องค์ประกอบกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นระหว่ำงผู้ถูกคุมควำมประพฤติ
เรำอำจเห็นลักษณะกำรสื่อสำรที่เกิดขึ้นอยำกให้ลองแยกองค์ประกอบร่วมกัน
- สำร : เรื่องรำวที่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติมีอยู่ในใจ คำแนะนำที่พนักงำนคุมประพฤติอยำกบอก
ให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติทำ
- ผู้รับ/ส่งสำร : ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ,ครอบครัว,พนักงำนคุมประพฤติ
- ช่องทำง : กำรคุยต่อหน้ำ (กำรเดินทำงมำพบกันแสดงถึงควำมตั้งใจและเห็นคุณค่ำกำรมำรำยงำนตัว
หรือกำรมำพบพนักงำนคุมประพฤติในระดับหนึ่งแล้ว) สภำพแวดล้อมเหมำะสม,สิ่งรบกวน ทัศนคติ ควำมรู้สึก
- ผลตอบกลับ : กำรนั่งเงียบของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ (บอกอะไรบ้ำง)
3. ผู้นำกิจกรรมชี้แจง
- เห็นได้ว่ำพนักงำนคุมประพฤติเป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ส่ง แต่ในกรณีที่เรำอยำกเข้ำใจอีกฝ่ำยมำกขึ้น
เรำต้องทำหน้ำที่ผู้รับให้ดีที่สุดเช่นกัน นั้นก็คือ “กำรฟังอย่ำงตั้งใจ” และในกรณีที่เรำอยำกได้ข้อมูลเรำก็ต้อง
ตั้งคำถำมให้เหมำะสมเพื่อให้ได้คำตอบที่เรำต้องกำร
- ในกำรเรียนรู้ต่อไปนี้เรำจะเรียนรู้วิธีกำรฟังอย่ำงตั้งใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรให้คำปรึกษำ
และกำรตั้งคำถำมเพื่อให้ได้คำตอบและสร้ำงควำมตระหนักในเวลำเดียวกัน
…………………………………………………………………

หัวข้อ...

- 58 หัวข้อวิชา “ทักษะการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของอาสาสมัครคุมประพฤติ”
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มอำสำสมัครคุมประพฤติและทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงพนักงำนคุมประพฤติและอำสำสมัครคุม ประพฤติ รวมทั้งอำสำสมัครคุมประพฤติกับอำสำสมัครของ
หน่วยงำนอื่น หรือหน่วยงำนอื่น
หลักและเหตุผล
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสัมพันธ์อันดีในกลุ่มอำสำสมัครคุมประพฤติและทำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงพนักงำนคุมประพฤติและอำสำสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยทั้งภำยนอก และภำยใน
เพื่อส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนและร่วมมือกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม ซึ่ง เป็นไปตำมมำตรฐำน
แห่งชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ ข้อ 8.2 กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม ดังนี้
8.2.1 เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม เพื่อให้ ภำคประชำสังคมเข้ำมำเป็น
หุ้นส่วนในทุกภำรกิจของกรมคุมประพฤติ ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เพื่อให้
ผู้ ก ระท ำผิ ด สำมำรถพึ่ งพำและช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ไม่ ก ระทำผิ ด ซ้ ำ สำมำรถอยู่ ในสั ง คมได้ อ ย่ ำงปกติ สุ ข
ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ภ ำครั ฐ และภำคประชำสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำ
อำชญำกรรม
8.2.2 พนั ก งำนคุ มประพฤติ พึง ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ ค รอบครัว ผู้ กระทำผิ ด ผู้ น ำชุ ม ชน
อำสำสมัครคุมประพฤติ และภำคประชำสังคมอื่นๆ มีจิตสำนึกและมีควำมสัมพันธ์เพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนคุมประพฤติ ทั้ งในกำรสืบเสำะและพินิจ กำรคุมประพฤติ กำรแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือ
สงเครำะห์ให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้และป้องกันสังคมจำกอำชญำกรรม
ขอบข่ายเนื้อหา
ดำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้
1. บรรยายเนื้อหา
- เทคนิคกำรสื่อสำร
- เทคนิคทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
- เทคนิคกำรตัดสินใจ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ นั้น มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ ดังนี้
1. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
โดยทั่วไปใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรติดต่อสื่อสำร ควำมสำมำรถของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ทีส่ ำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุวัตถุประสงค์จะขึ้นอยู่กับศักยภำพของสมำชิกที่จะติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันได้อย่ำง
มีประสิทธิผล ดังนั้น กำรติดต่อระหว่ำงบุคคลจึงเป็นพื้นฐำนที่สำคัญต่อกำรสร้ำงเครือข่ำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่มีประสิทธิผล

1.1 องค์ประกอบ...
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องค์ประกอบของกระบวนการติดต่อสื่อสาร มีดังนี้
ผู้ส่งสาร (Sender) นับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรโดยจะมีข่ำวสำร
ข้อมูล อำรมณ์ ควำมคิด ควำมรู้สึก และควำมต้องกำรต่ำงๆ อยู่ในตัวเอง และรู้วัตถุประสงค์ของกำรส่งข่ำวสำร
แต่ละครั้งผู้ส่งสำรจะนำสิ่งที่ต้องกำรสื่อสำรเข้ำช่องทำงที่เหมำะสม โดยอำจจะเป็นภำษำพูด ภำษำเขียน สีหน้ำ
ท่ำทำง สัญลักษณ์ หรือภำษร่ำงกำย (Body Language) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถำนกำรณ์และเมื่อผู้รับสำร
ได้รั บสำรแล้ ว จะรับ รู้ ข้อมูล ข่ำวสำรตำมควำมเข้ำใจของตนเอง และจะส่ งเป็นข้อมูลย้อนกลั บให้ ผู้ ส่งสำร
รับทรำบว่ำผู้รับสำรมีควำมเข้ำใจตรงกับเจตนำของผู้ส่งสำรหรือไม่
ผู้รับสาร (Receiver) ในกำรทำงำนร่วมกันเมื่อมีกำรส่งข่ำวสำรหรือข้อควำมไปแล้วหลำยคน
อำจเข้ำใจว่ำได้มีกำรสื่อสำรติดต่อแล้ว แต่ที่จริงแล้วยังไม่นับเป็นกำรติดต่ อสื่อสำรที่ครบถ้วนสิ่งสำคัญจะต้อง
พิจำรณำด้วยว่ำผู้รับสำรหรือผู้ฟังได้รับข่ำวสำรนั้นหรือยัง เพรำะข่ำวสำรจะต้องผ่ำนกระบวนกำรของกำรรับรู้
ซึ่งจะมีกำรตีควำมข่ำวสำรทั้งที่เป็นภำษำพูด (Verbal Language) และไม่ใช่ภำษำพูด (Non-Verbal Language)
บำงทีพบว่ำข่ำวสำรที่เรำคิดว่ำถ่ำยทอดไปแล้วอย่ำงชัดเจนกลับถูกตีควำมไปอีกอย่ำงหนึ่ง
1.2 การสื่อสารภายในกลุ่มงาน
กำรสื่อสำรภำยในกลุ่มงำน หมำยถึง ระบบกำรสื่อสำรข้อมูล ข่ำวสำร ให้กับสมำชิก
ของกลุ่ม ซึ่งมีทั้งแบบเป็นทำงกำร และแบบไม่เป็นทำงกำร ซึ่งกำรสื่อสำรภำยในกลุ่มงำนจะมีประสิทธิภ ำพ
ได้ขึ้นกับกำรสื่อสำรภำยในทีมงำน และหำกกลุ่มงำนมีกำรวำงแผนงำนในกำรปฏิบัติงำน มีกำรมอบหมำยงำน
และมีกำรติดตำมประเมินผลงำน ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำและกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับ
1.3 การฟังอย่างมีประสิทธิผล
กำรฟั ง เป็ น ทั ก ษะที่ สั ม พั น ธ์ กั บ กำรสื่ อ สำรมำกที่ สุ ด ถ้ ำ อำสำสมั ค รคุ ม ประพฤติ
ไม่รับฟังซึ่งกัน และกัน ย่อมเป็นกำรยำกที่จะรักษำไว้ซึ่งสัมพันธ์ภำพที่ดี หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
ขั้นตอนแรกที่สำคัญคือ อำสำสมัครคุมประพฤติต้องเรียนรู้ที่จะฟังอย่ำงตั้งใจ (Learning to listen) ซึ่งเป็นกำร
ตัดสินใจที่จะจดบันทึกสิ่งที่ผู้ อื่นพูดต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังอย่ำงตั้งใจ บำงครั้งผู้ฟั งอำจถำมคำถำมเพื่อย้ำ
ควำมเข้ำใจมีกำรใช้ภำษำร่ำงกำย ซึ่งสื่อสำรควำมสนใจ มีกำรอธิบำยประกอบจุดเป็นสำคัญ
การฟังเป็นทักษะที่อาจฝึกฝนและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ จึงได้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1.3.1 กำรฟังแต่ละครั้งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พยำยำมอย่ำฟังเฉพำะเรื่องที่
อยำกจะฟั ง หรื อ เฉพำะเรื่ องที่ เ รำเห็ น ด้ ว ยเท่ ำ นั้ น ควรฟั ง ทุ ก เรื่ อ งที่ ทุ ก คนพู ด มิ ใ ช่ ฟั ง แต่ เ รื่ อ งที่ เ รำสนใจ
เพรำะกำรฟังไม่ทำให้ใครเสียประโยชน์ และบำงครั้งอำจมีประโยชน์ในอนำคต
1.3.2 รั บ ฟัง ข้ อ มู ล เรื่ องรำวต่ ำ งๆ ทั้ ง หมดก่ อนที่ จ ะตั ด สิ นใจ ไม่ ค วรเร่ ง รี บ กำร
ตัดสินใจ โดยรับรู้ข้อมูลเพียงครึ่งๆกลำงๆไม่ปะติดปะต่อกัน
1.3.3 ให้ควำมสนใจกับบุคคลที่กำลังพูดไม่ควรด่วน “ขัดคอ” หรือ “ขัดจังหวะ”
คอยให้เขำพูดให้จบก่อน แล้วจึงค่อยโต้แย้งหรือหำข้อมูลเพิ่มเติม
1.3.4 มีกำรตรวจสอบข้อมูลหรือตีควำมหมำย เพื่อหำข้อมูลสรุปที่เข้ำใจตรงกัน
ทุกครั้งที่มีกำรสื่อสำร
1.3.5 ควรยอมรับควำมรู้สึกของผู้พูด ในขณะที่ฟังควรพยำยำมปรับตัวให้ เข้ำถึง
แนวคิด รวมทั้งควำมรู้สึกของผู้พูด ในขณะนั้นด้วย เป็นกำรฟังทั้งสำระและควำมรู้สึก
1.3.6 แสดงควำม...
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ที่จะถ่ำยทอดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เรำฟัง
1.3.7 พยำยำมขจัดสิ่งรบกวนต่ำงๆที่จะเป็นเครื่องทำลำยสมำธิในกำรฟังให้หมดไป
เพื่อให้กำรสื่อข้อควำมเป็นไปโดยรำบรื่น
1.3.8 ควรฟังโดยสังเกตภำษ ท่ำทำง ประกอบด้วย เพรำะภำษำท่ำทำงช่วยบอกนัยสำคัญ
ของกำรพูดนั้นๆด้วย
โดยสรุปกำรฟังเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องอำศัยทักษะ ซึ่งอำจพัฒ นำได้โดยกำรฝึกฝน
แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง อยู่ เ สมอ และพึ ง ตระหนั ก อยู่ เ สมอว่ ำ สมำชิ ก ในกลุ่ ม งำนใช้ เ วลำกั บกำรฟั ง มำกที่ สุ ด
เมื่อเปรียบเทียบกับกำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ดังนั้นกำรมีทักษะกำรฟังที่ดีจะช่วยให้กำรสื่อสำรของ
อำสำสมัครคุมประพฤติมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
1.4 การให้ข้อมูลย้อนกลับ
กำรให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิผลนั้น ประกอบด้วย
1.4.1 กำรทำควำมเข้ำใจ (Understanding) กับข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ผู้รับสำร
ได้เข้ำใจนั้น ข้อมูลย้อนกลับจะต้องชี้เฉพำะ สำมำรถอธิบำยพฤติกรรมของบุคคลได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และได้
รับทรำบผลกำรปฏิบัติงำนหรือพฤติกรรมเร็วเพียงใด ยิ่งช่วยให้อำสำสมัครคุมประพฤติแต่ละคนได้ เรียนรู้เร็วขึ้น
จะช่วยให้มีกำรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเร็วตำมไปด้วย
1.4.2 กำรยอมรับ (Acceptance) ข้อมูล ย้อนกลั บเพื่อให้ ผู้ รับสำรยอมรับ ข้อมูล
ย้อนกลับที่ให้จะต้องสะท้อนให้เห็นควำมรับผิดชอบ แสดงควำมเอื้ออำทร ควำมห่วงใย ข้อควำมที่ใช้ควรเป็น
กำรอธิบำยหรือบรรยำยให้เข้ำใจ นอกจำกนี้ต้องพิจำรณำถึงเวลำอันเหมำะสม โดยเฉพำะเวลำที่อำสำสมัคร
คุมประพฤติมีควำมพร้อมทำงสภำพจิตใจ และข้อมูลจะต้องเที่ยงตรงเชื่อถือได้
1.4.3 ควำมสมำรถในกำรปฏิบัติ (Ability to act) คุณค่ำของกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ
อยู่ที่กำรนำข้อสังเกตไปปฏิบัติ ให้เกิดผล ดังนั้น ข้อมูลจะต้องเน้นพฤติกรรมที่ต้องให้มีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น
และจำกัดเฉพำะที่สำคัญๆเท่ำนั้น
โดยสรุป กำรให้ข้อมูลย้อนกลับเปิดโอกำสให้อำสำสมัครคุมประพฤติได้เรียนรู้ว่ำสิ่งที่
ทำไปนั้นดีหรือควรปรับปรุงตรงจุดใดบ้ำง เพื่อนำมำปรับปรุงกำรทำงำนให้ดีขึ้น นั่นคืออำสำสมัคคุมประพฤติ
ได้ค้นพบวิธีสอนงำนให้กับตนเองนั่นเอง
2. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ (Interaction Skill)
ทักษะในกำรติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในกลุ่มงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำน ทักษะในกำร
ปฏิสัมพันธ์ หรือทักษะด้ำนมนุษย์สัมพันธ์ (Human relations skill) นับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำร
สร้ำงทีม เพรำะควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงดีนั้นมีผลโดยตรงต่อกำรทำงำนเป็นทีมที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลในกลุ่มงำน ประกอบด้วย
2.1 ควำมไว้วำงใจและกำรเปิดเผย (Trust and openness) ในกำรติดต่อสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกันและกำรเปิดเผย กลุ่มงำนใดมีระดับควำมไว้วำงใจ
ระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่มงำนต่ำ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมจะปรำกฏเด่นชัด เช่น ควำมไม่ซื่อสัตย์ กำรหลบเลี่ยง
และควำมไม่อดกลั้น
ประสิทธิผล...
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ช่วยเหลือแก่กันและกัน และช่วยกันปฏิบัติงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน พฤติกรรมเหล่ำนี้จะเกิด ขึ้น
เมื่อสมำชิกภำยในกลุ่มงำนมีควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน จะพบว่ำเมื่อระดับควำมไว้ใจกันมีสูงสมำชิกจะแสดง
ควำมคิดเห็น ควำมรู้สึก แลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมคิดเห็นกันอย่ำงเปิดเผย
ส่วนกำรเปิดเผย (Openness) หมำยถึง ควำมเต็มใจและยินดีที่จะแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ควำมคิดเห็น แนวคิด รวมถึงควำมรู้สึก เช่น กำรยอมรับควำมคิดใหม่ๆ และผู้ร่วมงำน
คนใหม่กำรแลกเปลี่ย นสำรสนเทศ และควำมเต็มใจในกำรแก้ปัญหำและเผชิญกับสิ่งท้ำทำยต่ำงๆ ร่วมกับ
สมำชิกคนอื่นๆ งำนที่สมำชิกเปิดเผยต่อกันจะมีประสิทธิผลกำรทำงำนสูงกว่ำที่สมำชิกปิดบังควำมรู้สึกต่ำงๆ
ดังนั้นควำมไว้วำงใจและกำรเปิดเผยของสมำชิกภำยในกลุ่มงำนจึงเป็นรำกฐำน
ที่สำคัญของกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลซึ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งสำหรับกำรทำงำนร่วมกันภำยในกลุ่มงำน
2.2 ควำมประทับใจครั้งแรก (First impression) โอกำสแรกที่กลุ่มงำนได้พบปะกัน
ควำมรู้ สึ กที่ส มำชิกมีต่อกัน จะเกิดขึ้น เป็นกำรรับรู้ว่ำบุคคลอื่นเป็นคนเช่นใด มีควำมเชื่อทัศนคติ ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงไร เชื่อกันว่ำถ้ำหำกควำมประทับใจครั้งแรกนี้เป็นควำมประทับใจในทำงบวกกำรปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนำไปในทำงที่สร้ำงสรรค์ แต่ถ้ำควำมประทับใจแรกพบว่ำเป็นไปในทำงลบ
ควำมสัมพันธ์ก็อำจไม่ดีเท่ำที่ควร
กลวิธีในการปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจต่อกันให้เกิดขึ้น
- กำรยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยด้วยอำรมณ์เบิกบำน
- กำรให้ควำมสำคัญแก่ผู้อื่น รับฟังควำมคิดเห็น
- กำรแสดงกิริยำสุภำพอ่อนน้อม ถ่อมตน
- กำรวำงตัวเหมำะสมกับกำลเทศะ และบุคคล
- กำรอดทนและควบคุมอำรมณ์ได้
- กำรรู้จักยกย่องชมเชยผู้อื่นตำมโอกำสอันควร
- กำรมีควำมจริงใจต่อผู้อื่น
- กำรมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี
- กำรมีควำมมั่นใจในตนเอง
- กำรรู้จักให้ควำมช่วยเหลือ และแสดงน้ำใจต่อผู้อื่น
- กำรมีควำมรอบรู้
- กำรรู้จักขอโทษเมื่อทำผิด
- กำรให้ควำมสำคัญแก่ผู้อื่นกว่ำตนเอง
- กำรมีควำมเป็นกันเอง และเปิดเผยในระดับที่เหมำะสม
2.3 ควำมคำดหวังที่มีต่อกัน (Mutual expectation) กำรที่บุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของบุคคลที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของอีกฝ่ำยหนึ่ง
โดยทั้งสองฝ่ำยควรเข้ำใจควำมคำดหวังต่อกันอย่ำงถ่องแท้และวำงระดับควำมคำดหวังไว้ในระดับปำนกลำง
ไม่สู งหรื อต่ำจนเกิน ไป จำกนั้ น ทั้งสองฝ่ ำยต้องพัฒ นำควำมสั มพันธ์และพร้อมที่จะปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
ให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของอีกฝ่ำยหนึ่ง แต่ต้องคำนึงถึงควำมสำมำรถ เป้ำหมำย ควำมต้องกำรจุดเด่น
ข้อจำกัด และควำมพร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง (Self – disclosure) ควำมพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) จำกผู้อื่น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจตนเองและอีกฝ่ำยหนึ่งซึ่งจะเกิ ดควำมไว้วำงใจและสัมพันธภำพ
ที่ดีต่อกันได้
3. ทักษะ...
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ในกำรทำงำนให้ มีป ระสิทธิภ ำพนั้น กลุ่ มงำนย่อมเผชิญกับปัญหำต่ำงๆ ซึ่งมีทั้งปัญหำ
ที่ป ระสบกันทั่วไป และปัญหำที่รุน แรงต้องกำรกำรแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว ดันนั้น เมื่อมีปัญหำกลุ่ มงำนจะต้อง
พยำยำมแก้ไขปัญหำให้ลุล่วงไปได้ สิ่งที่ต้องกำรทำควบคู่กันคือ กำรตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำมำรถตอบสนอง
เป้ำหมำย และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรจะเห็นว่ำเป็นปัญหำหรือไม่ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์
ของแต่ล ะบุ คคลว่ำปั ญหำอยู่ ในระดั บ มำกน้อยเพียงใด และเป็นปัญหำประเภทใด ซึ่งประเภทของปัญหำ
สำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ
- ประเภทปัญหำขัดข้อง หมำยถึง ปัญหำที่เกี่ยวโยงจำกอดีตถึงปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน
ยังเป็นปัญหำและมีแนวโน้มยังเป็นปัญหำต่อไปในอนำคต เพรำะยังหำวิธีกำรแก้ไขไม่ได้หรือแก้ ไขแล้วแต่ยังไม่
สำมำรถแก้ไขปัญหำได้
- ประเภทปัญหำป้องกัน หมำยถึง ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับอนำคต กล่ำวคือ แต่เดิมเหตุกำรณ์
ในอดีตดำเนินมำด้วยดี แต่ปัจจุบันมีสัญญำณบอกเหตุว่ำจะเกิดปัญหำขึ้นต้องคิดเตรียมตัวหำวิธีกำรแก้ไข
- ประเภทปัญหำเชิงพัฒนำ หมำยถึง ปัญหำซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจำกผลกำรปฏิบัติงำนที่ผ่ำนมำ
ไม่เคยได้มำตรฐำนมำโดยตลอด และมีแนวโน้มว่ำจะยังคงสภำพเดิมอยู่ตลอดไป ทีมงำนจึงต้องกำรปรับปรุง
ให้มีสภำพดีขึ้นกว่ำที่เป็นอยู่
การแก้ปัญหาโดยกลุ่มหรือทีมงานต้องคานึงถึงปัญหาต้องชัดเจน โดย
1. ไม่น ำอำกำรมำระบุเป็นปั ญหำ เช่น พนักงำนลำออกบ่อย แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำ
ปัญหำคืองำนหนัก ค่ำตอบแทนน้อย สวัสดิกำรไม่ดี เป็นต้น
2. ไม่นำอดีตมำระบุเป็นปัญหำ ถึงแม้ว่ำปัญหำในอดีตจะยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน แต่เมื่อ
พิจำรณำแล้วพบว่ำปัจจุบันและอนำคตมีปัญหำอื่นที่น่ำสนใจและสำคัญมำกกว่ำ จึงควรคำนึงถึงสภำพปัจจุบัน
และอนำคตมำกกว่ำ
3. ไม่นำทำงเลือกมำเป็นปัญหำ เช่น มำระบุ “ปัญหำบุคคลไม่เพียงพอ” เพรำะปัญหำนี้
ชี้นำว่ำควรแก้ปัญหำด้วยกำรเพิ่มบุคลำกร
การเสนอสาเหตุของปัญหาและการเสนอแนวทางแก้ไขหรือทางเลือกควรระมัดระวัง
เรื่องต่อไปนี้
1. หลงประสบกำรณ์ ผู้ที่ทำงำนมำนำนมักจะอ้ำงประสบกำรณ์ข่มผู้อื่น ทำให้ผู้ที่ด้อยประสบกำรณ์
แต่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ต้องหยุดชะงักๆ ไม่กล้ำโต้แย้ง ดังนั้นกำรแก้ปัญหำจะมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตทั้งนั้น
2. หลงวิ ช ำกำร ผู้ ที่ มีค วำมรู้สู ง แต่ ขำดประสบกำรณ์มั ก จะอ้ำ งหลั กวิ ช ำข่ มขู่ ผู้ อื่ น อยู่
ตลอดเวลำ ทำให้ผู้ที่ด้อยประสบกำรณ์กว่ำไม่กล้ำเสนอควำมคิดเห็น ดั งนั้นกำรแก้ปัญหำจึงเน้นไปทำงวิชำกำร
แต่ไม่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
กำรตัดสินใจเป็นขั้นตอนในกระบวนกำรแก้ไขปัญหำ กลุ่มงำนหรือผู้รับผิดชอบแก้ปัญหำ
ต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำงๆ เช่น กำรระบุปัญหำ สำเหตุของปัญ หำ ขั้นตอนทำงเลือกหรือกำรตัดสินใจ
ในกำรแก้ปั ญ หำ ดั งนั้ น กระบวนกำรตัด สิ น ใจจึ งต้ องมีก ำรตรวจสอบวิ เครำะห์ ทำงเลื อกที่มี อ ยู่ห ลำยทำง
ก่อนจะตัดสินใจดำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งลงไป โดยพิจำรณำจำก
1. นโยบำย โดยควรสอดคล้องหรือสนองตอบต่อนโยบำยขององค์ กำรทั้งที่เป็นนโยบำย
ทั่วไป และนโยบำยเฉพำะด้ำน
2. กลวิธี ต้องเป็นกลวิธีที่มีอัตรำเสี่ยงต่อควำมล้มเหลวน้อยที่สุด แต่ละกลวิธีย่อมมีข้อดี
ข้อจำกัดต่ำงกัน วิธีหนึ่งอำจจะดีสำหรับเวลำหนึ่ง แต่เมื่อสภำพแวดล้อมเปลี่ยน วิธีอื่นอำจเหมำะสมกว่ำ
3. ค่ำใช้จ่ำย...
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4. ระยะเวลำ ที่สั้นที่สุดสำหรับในกำรแก้ไขปัญหำให้บรรลุเป้ำหมำยในระยะเวลำที่สั้น
5. วิธีปฏิบัติ ต้องมีวิธีปฏิบัติที่ครบสมบูรณ์ทั้งกระบวนกำร
6. ปัญหำนั้นไม่ควรก่อให้เกิดปัญหำเพิ่มเติมตำมมำ
2. แบ่งกลุ่มตามจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กิ จ กรรมกำรประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย “ทั ก ษะกำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยและควำมสั ม พั น ธ์ ข อง
อำสำสมัครคุมประพฤติ” วิทยำกรแต่ละกลุ่มชวนคิด เรียนรู้กำรทำงำนร่วมกัน โดยให้แต่ละกลุ่มระดมควำมคิด
และเขียนลงในกระดำษฟลิปชำร์ท ในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
1. ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีอะไรบ้ำง และมีผู้เกี่ยวข้องเป็นใครบ้ำง อำสำสมัคร
คุมประพฤติ มีบทบำทในกำรช่วยเหลืออย่ำงไร
2. อำสำสมัครของหน่ วยงำนอื่ นในพื้นที่ มีใครบ้ำง อำสำสมัครคุมประพฤติ ทำงำนร่ วมกั บ
อำสำสมัครหน่วยงำนอื่นในพื้นที่อย่ำงไร
3. ในกำรบูรณำกำรแก้ไขฟื้นฟู ติดตำมดูแล ช่วยเหลือและสงเครำะห์ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวกับ
ควำมมั่นคงในพื้นที่ อำสำสมัครคุมประพฤติจะดำเนินกำรอย่ำงไร
...............................................................
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สื่อประกอบเนื้อหารายวิชา
ลาดับที่
สื่อ
1.
วีดีทัศน์อำสำสมัคร
คุมประพฤติ 2561
2.
Information ภำรกิจ
กรมคุมประพฤติ
2.1
- งำนสืบเสำะ (002)
2.2 - งำนควบคุมและ
สอดส่อง (003)
2.3 - งำนควบคุมและ
สอดส่องคดีเด็กและ
เยำวชน (004)
2.4 - งำนกิจกรรมชุมชน
2.5 - งำนบริกำรสังคมแทน
ค่ำปรับ
2.6 - งำนสงเครำะห์
2.7 - งำนตรวจพิสูจน์ และ
งำนฟื้นฟูสมรรถภำพ
ผู้ติดยำเสพติด
3.
อธิบำยงำนของ
อำสำสมัครคุมประพฤติ
4.
เทคนิคกำรทำงำน
อ.ส.ค. (ป้ำกล้วย)
5
คืนคนดีสู่สังคม

วิชา
นโยบำยกรมคุมประพฤติที่เกี่ยวกับงำนอำสำสมัคร
คุมประพฤติ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและภำรกิจของ
กรมคุมประพฤติ

เวลา
4.31 นำที
3.16 นำที
2.29 นำที
2.49 นำที
2.49 นำที
2.03 นำที
1.50 นำที
0.55 นำที
2.52 นำที

บทบำท อำนำจหน้ำที่ของอำสำสมัครคุมประพฤติ
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ

1.26 นำที
5.09 นำที

หลักกำรให้คำปรึกษำเชิงจิตวิทยำเบื้องต้น

3.00 นำที

(ให้เห็นควำมสำคัญของกำรให้
คำปรึกษำ)

6.

วีดีทัศน์กรมคุมประพฤติ
2561

4.37 นำที

หมายเหตุ ท่ำนสำมำรถดำวน์โหลดสื่อประกอบหลักสูตร ได้ที่ :
https//drive.google.com/drive/Folders/15eHA4Jorizp0W1AxdEDDVC-m_VKAd_gp หรือ

สื่อประกอบหลักสูตรอบรมอำสำสมัครคุมประพฤติ

