
ประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ 
เรื่อง  มาตรฐานแห่งชาตวิ่าด้วยการปฏิบตัิงานคมุประพฤติ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ  และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
ทั่วประเทศ  อันจะส่งผลให้เกิดการท างานอย่างเป็นมาตรฐาน  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคม 
และเป็นหลักประกันแก่สังคมให้มีความปลอดภัยจากการกระท าผิด   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๐  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการคุมประพฤติจึงออกประกาศมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ  
ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  17  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลอากาศเอก  ประจิน  จั่นตอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 
ประธานกรรมการคุมประพฤติ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



                                                                  
มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ 

๑. หลักการท่ัวไป 
๑.๑ บทน ำ 
๑.๒ จุดมุ่งหมำยของมำตรฐำน 
๑.๓ หลักกำรเบื้องต้น 
๑.๔ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
๑.๕ นโยบำย กำรวำงแผน และกำรวิจัย 
๑.๖ บุคลำกร 
๑.๗ ระบบกำรให้บริกำร 
๑.๘ เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
๑.๙ กำรควบคุมคุณภำพ 

๒. การสืบเสาะและพินิจ 

๓. การคุมความประพฤต ิ

๔. การท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
๔.๑ กำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์โดยเป็นเงื่อนไขในกำรคุมควำมประพฤติ  
๔.๒ กำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ 

๕. การสงเคราะห์ 

๖. การติดตามในชุมชน  

๗. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 
๘.๑ อำสำสมัครคุมประพฤติ 
๘.๒ กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม 
๘.๓ กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำครัฐ 

๙. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 



๒ 
 

๑. หลักการทั่วไป 

 
๑.๑ บทน า 

สืบเนื่องจำกกรมคุมประพฤติได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ คือ “กำรเป็นองค์กรมำตรฐำนในกำรสร้ำง
หลักประกันควำมปลอดภัยของชุมชนจำกผู้กระท ำผิดในระบบกำรคุมประพฤติ” และได้ก ำหนดนโยบำยและ 
ทิศทำงกำรบริหำรงำนคุมประพฤติในกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติให้สอดคล้องตำม
มำตรฐำนสำกล เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรบังคับโทษทำงอำญำและกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ปี  พ .ศ.๒๕๔๗ กรมคุมประพฤติได้ก ำหนด “มำตรฐำนแห่งชำติว่ำด้ วยกำรปฏิบัติงำนของ 
กรมคุมประพฤติ” เพื่อเป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำน และกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกรมคุมประพฤติได้
ด ำเนินภำรกิจในควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนแห่งชำติฯ ดังกล่ำวตลอดมำ 

อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันมีกำรพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยแก้ไขประมวลกฎหมำยอำญำ 
มำตรำ ๕๖ ที่ขยำยอัตรำโทษในควำมผิดที่สำมำรถให้รอกำรลงโทษ/รอกำรก ำหนดโทษและคุมควำมประพฤติไว้ 
และเพิ่มเติมเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ และจัดท ำกฎหมำยใหม่  ได้แก่ พระรำชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุบัญญัติ จ ำนวน ๑๙ ฉบับ พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติศำลเยำวชน
และครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดี เยำวชนและครอบครัว (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้ งมีกำรก ำหนด
มำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม กรมคุมประพฤติจึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวน “มำตรฐำนแห่งชำติว่ำด้วย 
กำรปฏิบัติงำนของกรมคุมประพฤติ” ให้เป็นปัจจุบัน  

กำรจัดท ำมำตรฐำนได้ก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิรูป
ประเทศด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ยุทธศำสตร์ระดับชำติ แผนแม่บทด้ำนกำรบริหำรงำนยุติธรรม ยุทธศำสตร์
ระดับกระทรวงยุติธรรมและระดับกรมคุมประพฤติ หลักสิทธิมนุษยชน เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) และมำตรฐำนสำกล ได้แก่ มำตรฐำนขั้นต่ ำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วย
มำตรกำรไม่ควบคุมตัว (ข้อก ำหนดโตเกียว –Tokyo.Rules) มำตรฐำนขั้นต่ ำแห่งสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรบริหำรงำนยุติธรรมเด็กและเยำวชน (ข้อก ำหนดปักกิ่ง - Beijing Rules) มำตรฐำนขั้นต่ ำแห่งสหประชำชำติ 
ว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ำและมำตรกำรที่มิใช่กำรคุมขังส ำหรับผู้กระท ำผิดหญิง (ข้อก ำหนด
กรุงเทพ - Bangkok Rules) รวมทั้งข้อแนะน ำหรือหลักกำรอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด 
ด้วย เพื่อให้งำนคุมประพฤติไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล  

กำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติตำมมำตรฐำนฉบับนี้ จะเป็นกรอบแนวทำงให้พนักงำนคุมประพฤติปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเป็นมืออำชีพ มีประสิทธิภำพ และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ อันจะส่งผลให้สำมำรถ 
คัดกรองผู้ที่ไม่สมควรได้รับโทษจ ำคุก ให้ได้รับกำรควบคุมสอดส่องและแก้ไขผู้กระท ำผิดที่เหมำะสมสอดคล้องกับ
ควำมเสี่ยงและสภำพปัญหำ ไม่กระท ำผิดซ้ ำ ซึ่งจะช่วยลดควำมแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ ำ กำรท ำงำนอย่ำงเป็น
มำตรฐำนจะเสริมสร้ำงควำมมั่นใจให้กับสังคม และสร้ำงหลักประกันแก่สังคมให้มีควำมปลอดภัยจำกกำรกระท ำผิด 
 

๑.๒ จุดมุ่งหมายของมาตรฐาน 
๑.2.1 ก ำหนดหลักกำรบริหำร กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน กำรวิจัย และกำรประเมินผล รวมทั้ง

กำรบริหำรงำนบุคคลซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
๑.๒.2 ก ำหนดหลักกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนคุมประพฤติที่เป็นมืออำชีพและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ทั่วประเทศ 



๓ 
 

๑.๒.3 ก ำหนดแนวปฏิบัติที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบรองรับตำมนโยบำยระบบงำนยุติธรรมทำงอำญำ
ของประเทศไทย และเป็นไปตำมมำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพและควำมสมดุล
ระหว่ำงสิทธิของผู้กระท ำผิด สิทธิของผู้เสียหำย และควำมปลอดภัยของสังคมจำกอำชญำกรรม 

๑.๒.4 ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชน 
และแนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.5 ก ำหนดหลักกำรปฏิบัติงำน โดยมีขั้นตอนที่สำมำรถให้พนักงำนคุมประพฤติปฏิบัติตำมได้  
และเผยแพร่ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงวิธีกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชนที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

๑.๓ หลักการเบื้องต้น 
กำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชน บุคลำกรจะต้องค ำนึงถึงหลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภำพ ควำมเสมอภำคและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลทั้งในส่วนของผู้กระท ำผิด พยำน 
และผู้เสียหำย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ จะต้องให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว เต็มใจ และเป็นธรรม รวมทั้งต้อง
ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของสังคมจำกอำชญำกรรม 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนต้องเก็บรักษำเป็นควำมลับ กำรเปิดเผยข้อมูลจะต้องเป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของกรมคุมประพฤติ ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

กำรปฏิบัติงำนจะต้องโปร่งใสพร้อมรับกำรตรวจสอบ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  
มีควำมรับผิดชอบต่อผลของงำนและสังคม 

 
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓๐, มำตรำ ๓๐/๑ – ๓๐/๓, มำตรำ ๕๖ – ๕๘ และมำตรำ ๗๔ – ๗๕ 
 พระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุบัญญัติทีเ่กี่ยวข้อง 
 พระรำชบัญญัติศำลเยำวชนและครอบครัวและวิธีพิจำรณำคดีเยำวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

มำตรำ ๙๐ มำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๓๒ มำตรำ ๑๓๘ – ๑๔๐ มำตรำ ๑๔๒ (๒) และมำตรำ ๑๔๓ 
รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 พระรำชบัญญัติรำชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๒ (๕) – (๗) และมำตรำ ๕๓ รวมทั้งอนุบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
 

๑.๕ นโยบาย การวางแผน และการวิจัย 
๑.๕.๑ กำรก ำหนดนโยบำย และกำรวำงแผนในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชนควรเน้นกำรมีส่วน

ร่วมของชุมชน หน่วยงำน และบุคลำกรทุกระดับ องค์กรภำยนอกทั้งภำครัฐ และเอกชน รวมทั้งควรใช้ผล  
กำรศึกษำวิจัยเป็นพื้นฐำนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงสุด 

๑.๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้วิธีปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดด้วยกำรคุมประพฤติแทนกำรควบคุมตัว 
เป็นนโยบำยหลักประกำรหนึ่งของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศ โดยกำรผลักดันประสำน  
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ รวมทั้ง  
กำรด ำเนินกำรทำงด้ำนวิชำกำรต่ำงๆ 

 



๔ 
 

๑.๕.๓ ให้มีกำรวิจัยเกี่ยวกับปัญหำต่ำงๆ ที่กระทบต่อผู้รับบริกำร ผู้ปฏิบัติงำนชุมชนและผู้ก ำหนด
นโยบำย รวมทั้งกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำระบบงำนในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชน 

๑.๕.๔ ให้มีกำรศึกษำวิเครำะห์และพัฒนำให้มีกลไกทำงสำรสนเทศในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด 
ในชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลรวมทั้งสถิติเพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด 

๑.๕.๕ ต้องด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยหน่วยปฏิบัติทุกระดับ 
ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันเวลำ 

๑.๕.๖ กำรทบทวนหำข้อสรุปเป็นระยะๆ เป็นสิ่ งจ ำเป็นเพื่อประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
กำรปฏิบัติงำนและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดในชุมชน 

 
๑.๖ บุคลากร 

การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร  
๑.๖.๑ กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน กรมคุมประพฤติต้องด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 

ที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนด โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชำติ ศำสนำ เพศ และควำมคิดเห็นทำง  
กำรเมืองและต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคล พฤติกรรมทำงจริยธรรมของ
บุคคล ควำมเสมอภำคและประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก 

๑.๖.๒ กำรสรรหำบุคลำกรเข้ำปฏิบัติงำน  กรมคุมประพฤติต้องก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและ
เกณฑ์กำรประเมินคุณสมบัติที่เหมำะสมของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งให้ชัดเจน โดยให้ยึดหลักในเรื่องวุฒิกำรศึกษำหรือ
คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนด
ต ำแหน่งและต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๑.๖.๓ กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติโดยเฉพำะกับงำน โดยต้องผ่ำนกำรฝึกอบรม
วิชำชีพนั้นและมีประสบกำรณ์ภำคปฏิบัติที่เหมำะสม 

๑.๖.๔ เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและสำมำรถรักษำบุคลำกรนั้นไว้ได้ บุคลำกรดังกล่ำว
ควรได้รับกำรจัดให้มีสถำนภำพ เงินเดือน และสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับสภำพของงำน กับพึงได้รับโอกำส 
ที่จะก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

การพัฒนาบุคลากร  
๑.๖.๕ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำบุคลำกร คือ เพื่อให้บุคลำกรนั้นเกิดควำมตระหนักชัดเจนถึง 

ควำมรับผิดชอบในกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด คุ้มครองสิทธิของผู้กระท ำผิดและสังคม ตลอดจนมีควำมเข้ำใจ 
อย่ำงแจ่มชัดถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องประสำนงำน และแสวงหำควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ในกำรจัดกำรดูแลมำตรกำรดังกล่ำว ทั้งนี้  กรมคุมประพฤติต้องจัดให้มีกำรพัฒนำหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมทักษะและควำมเช่ียวชำญใหกั้บพนักงำนคุมประพฤติตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรคุมประพฤติ 

๑.๖.๖ ก่อนกำรปฏิบัติหน้ำที่ บุคลำกรพึงได้รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ 
ตลอดจนรูปแบบที่หลำกหลำยของมำตรกำรไม่ควบคุมตัว 

๑.๖.๗ บุคลำกรควรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้แผน 
กำรพัฒนำบุคลำกรที่ชัดเจน แน่นอน และมีประสิทธิภำพ 

๑.๖.๘ กรมคุมประพฤติควรจัดให้มีกำรประเมินสมรรถนะบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและน ำผล 
กำรประเมินนั้นมำปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

๑.๖.๙ กรมคุมประพฤติพึงสร้ำงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อให้เป็นองค์กร 
แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนคุมประพฤติ 



๕ 
 

เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมต่อสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 

การด ารงตนของบุคลากร 
๑.๖.๑๐ บุคลำกรต้องรักษำไว้ซึ่งอุดมกำรณ์ของวิชำชีพ ไม่กระท ำกำรใดๆ อันอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสีย

ถึงเกียรติศักดิ์แห่ งต ำแหน่ งหน้ำที่  และจะต้องวำงตัวเป็นกลำง ครองตนอย่ำงพอเพียงสมฐำนำนุรูป 
และไม่เปิดเผยควำมลับแก่บุคคลใดซึ่งไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะล่วงรู้ควำมลับนั้น ตลอดจนไม่รับ
ทรัพย์สินของก ำนัลหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมำยอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และพร้อมยืนหยัด
ท ำในส่ิงทีถู่กต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย  

 
๑.๗ ระบบการให้บริการ 

๑.๗.๑ กรมคุมประพฤติควรจัดให้มีสถำนที่ วัสดุอุปกรณ์ และระบบกำรให้บริกำรที่เหมำะสม รวดเร็ว
และเพียงพอต่อกำรให้บริกำร 

๑.๗.๒ กรมคุมประพฤติควรจัดให้ผู้เข้ำรับบริกำรได้ทรำบถึงขั้นตอนกำรด ำเนินกำร สิทธิและหน้ำที่ 
รวมทั้งประโยชน์ที่พึงได้รับ  

๑.๗.๓ กรมคุมประพฤติควรจัดให้มีกำรจัดหำล่ำมหรือล่ำมภำษำมือหรือล่ำมที่สำมำรถสื่อควำมหมำย
โดยวิธีอื่นในกรณีที่จ ำเลย ผู้เสียหำย ผู้เกี่ยวข้อง ไม่สำมำรถพูดหรือเข้ำใจภำษำไทย หรือไม่สำมำรถพูดหรือได้ยิน 
หรือสื่อควำมหมำยได้และไม่มีล่ำม   

๑.๗.๔ กรมคุมประพฤติควรจัดให้มีระบบกำรเก็บข้อมูลตำมชั้นควำมลับและระบบกำรรักษำควำมลับ
ของข้อมูลผู้กระท ำผิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
๑.๘ เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

๑.๘.๑ กรมคุมประพฤติมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบดิจิทัลที่สำมำรถรองรับและเชื่อมต่อ
กับหน่วยงำนภำครัฐ และภำคประชำสังคม  

๑.๘.๒ กรมคุมประพฤติต้องมีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลในระบบสำรสนเทศท่ีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันต่อเวลำ 

๑.๘.๓ ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศของกรมคุมประพฤติต้องสำมำรถประมวลผลและรองรับ 
กำรบริหำรองค์กรและพัฒนำระบบงำนคุมประพฤต ิ

๑.๘.๔ มีกำรน ำนวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีมำใช้กับผู้กระท ำผิดในงำนคุมประพฤติและเพื่อสนับสนุน
ภำรกิจกรมคุมประพฤติอย่ำงต่อเนื่อง 

๑.๘.๕ มีกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมทำงด้ำนเทคโนโลยีระหว่ำง
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงครบวงจร  

 
๑.๙ การควบคุมคุณภาพ 

๑.๙.๑ มีกลไกในกำรตรวจสอบคุณภำพในทุกขั้นตอนตำมกระบวนงำน 
๑.๙.๒ มีกำรวิเครำะห์สำเหตุที่แท้จริงเพื่อค้นหำปัจจัยเชิงระบบที่อยู่ เบื้องหลังและน ำไปสู่ 

กำรแก้ปัญหำที่เหมำะสม เพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
๑.9.3 กรมคุมประพฤติต้องจัดท ำแนวทำงกำรประเมินเพื่อกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนคุมประพฤติ

ทุกแห่งเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยมำตรฐำนระดับเดียวกันทั่วประเทศ  



๖ 
 

๒. การสืบเสาะและพินิจ 
 

๒.๑ เป้ำหมำยกำรสืบเสำะและพินิจ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสำะและพินิจพร้อมควำมเห็น
ส ำหรับศำลหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจใช้ประกอบดุลพินิจในกำรก ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมต่อผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ
รำยบุคคล โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธิของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ สิทธิของผู้เสียหำย ควำมปลอดภัยของ
สังคม รวมถึงกำรป้องกันอำชญำกรรมและแนวโน้มในกำรปรับปรุงตนเอง อีกทั้งต้องรับฟังและให้กำรดูแลช่วยเหลือ
เยียวยำผู้ เสียหำยตำมหลักควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ นอกจำกนี้ยังมีเป้ำหมำยเพื่อประกอบดุลพินิจ 
ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำล 

๒.๒ กำรปฏิบัติงำนสืบเสำะและพินิจ  พนักงำนคุมประพฤติต้องปฏิบัติงำนตำมขั ้นตอนและวิธีกำร  
มีกำรวำงแผนงำนอย่ำงเป็นระบบ มีหลักฐำนระบุถึงแหล่งที่มำของข้อมูลที่ยืนยันได้  และด ำเนินกำรภำยใต้ 
หลักสิทธิมนุษยชนที่ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติไม่ว่ำจะด้วยเหตุแห่งเชื้อชำติ สีผิว เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ ควำมคิด
ทำงกำรเมืองหรือควำมคิดเห็นทำงอื่น แหล่งก ำเนิดทำงชำติหรือสังคม และสถำนะทำงทรัพย์สิน  สถำนะตอน
ก ำเนิด หรือสถำนะอื่นๆ  

๒.๓ พนักงำนคุมประพฤติต้องชี้แจงให้ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ พยำน ผู้เสียหำยบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ผู้อุปกำระในกรณีที่ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจเป็นนักโทษเด็ดขำด ทรำบถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน สิทธิและหน้ำที่ 
ในระหว่ำงที่อยู่ในขั้นตอนกำรสืบเสำะและพินิจ  

๒.๔ กำรแสวงหำและรวบรวมข้อเท็จจริง พนักงำนคุมประพฤติจะต้องด ำเนินกำรให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นกลำง ปรำศจำกอคติ เกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ ตลอดจนประวัติกำรกระท ำ
ควำมผิด พฤติกำรณ์กำรกระท ำควำมผิด สำเหตุของกำรกระท ำควำมผิด ควำมเสียหำยและควำมเห็นของผู้เสียหำย
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ ให้ด ำเนินกำรสร้ำงควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ตำมควำมประสงค์ของผู้เสียหำย
และผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ   

ในกรณีของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขำด ให้แสวงหำและรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ควำมพร้อมของผู้อุปกำระและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและควำมเห็นของผู้เสียหำย    

๒.๕ พนักงำนคุมประพฤติต้องวิเครำะห์ข้อเท็จจริง โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรแสวงหำและรวบรวม
ข้อเท็จจริงตำมข้อ ๒.๔ มำเชื่อมโยง วิเครำะห์ และจ ำแนกผู้ถูกสืบเสำะและพินิจตำมหลักเกณฑ์ เพื่อพิจำรณำ
แนวโน้มกำรกระท ำผิดซ้ ำ สภำพปัญหำและควำมต้องกำร และก ำหนดวิธีกำรคุมควำมประพฤติหรือวิธีกำรอื่นใด 
ที่เหมำะสมส ำหรับผู้ถูกสืบเสำะและพินิจแต่ละรำย โดยหลีกเลี่ยงกำรใช้โทษจ ำคุกโดยไม่จ ำเป็น  

ในคดีที่ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจเป็นนักโทษเด็ดขำด ให้ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้อุปกำระ  
ในกำรดูแลให้นักโทษเด็ดขำดปฏิบัติตำมเงื่อนไขและปรับปรุงตนเอง ตลอดจนสภำพแวดล้อมที่ เอื้อต่อ 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งควำมเห็นของผู้เสียหำย เพื่อนบ้ำนหรือผู้น ำชุมชน เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
ปล่อยตัว  

๒.๖ รำยงำนสืบเสำะและพินิจต้องแสดงถึงพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตรำยต่อสังคม ควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ไขปรับปรุงตนเองของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ ควำมเห็นของผู้เสียหำยหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติหรือมำตรกำรอื่นใดที่เหมำะสมกับผู้ถูกสืบเสำะและพินิจแต่ละรำย  ทั้งนี้ รำยงำน
สืบเสำะและพินิจนักโทษเด็ดขำด ต้องแสดงถึงควำมพร้อมของผู้อุปกำระที่จะดูแลผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหำยและชุมชน 

กรณีที่มีกำรด ำเนินกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ ให้เสนอข้อตกลงที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวให้ศำลหรือ
เจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจทรำบ 



๗ 
 

๒.๗ พนักงำนคุมประพฤติต้องจัดท ำรำยงำนสืบเสำะและพินิจเสนอต่อผู้มีอ ำนำจสั่งใช้ภำยในระยะเวลำ  
ที่กฎหมำยก ำหนด  

๒.๘ ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจที่เป็นจ ำเลยมีสิทธิคัดค้ำนรำยงำนสืบเสำะและพินิจ ซึ่งพนักงำนคุมประพฤติ  
มีสิทธิน ำพยำนหลักฐำนเข้ำสืบประกอบรำยงำนและควำมเห็นก่อน และจ ำเลยมีสิทธิที่จะน ำพยำนหลักฐำนมำสืบ
หักล้ำงได้  

๒.๙ ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจพึงได้รับกำรช่วยเหลือสงเครำะห์ตำมสมควร  โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น 
และควำมต้องกำร ทั้งนี้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด  
 

๓. การคุมความประพฤต ิ
 

๓.๑ เป้ำหมำยของกำรคุมควำมประพฤติ คือ เพื่อให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟูที่สอดคล้อง
กับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ครบถ้วนโดยไม่ไปกระท ำผิดซ้ ำและปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงปกติสุข 

๓.๒ พนักงำนคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขเพื่อกำรคุมควำมประพฤติ  สิทธิและหน้ำที่ในระหว่ำง 
กำรคุมควำมประพฤติด้วยวำจำและลำยลักษณ์อักษร รวมทั้งแจ้งผลที่จะได้รับจำกกำรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมเงื่อนไขให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติรับทรำบ  

กรณีผู้ถูกคุมควำมประพฤติเป็นเด็กหรือเยำวชน ในขั้นตอนนี้ ต้องมีบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือ
เยำวชนพักอำศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์กำรที่รับดูแลเด็กหรือเยำวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยำวชนร้องขอเข้ำร่วม
รับฟังกำรชี้แจงด้วย 

๓.๓ พนักงำนคุมประพฤติต้องบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ 
สภำพควำมผิดและพฤติกำรณ์แห่งคดี ซึ่งรวมถึงกำรบรรเทำผลร้ำย กำรชดใช้ค่ำเสียหำย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในกำรศึกษำวิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง สภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

๓.๔ พนักงำนคุมประพฤติต้องประเมินจ ำแนกผู้ถูกคุมควำมประพฤติตำมหลักเกณฑ์ที่กรมคุมประพฤติ
ก ำหนด โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงหรือแนวโน้มกำรกระท ำผิดซ้ ำ และสภำพปัญหำ ควำมจ ำเป็น โดยทันทีหลังจำก 
ท่ีสอบปำกค ำเบ้ืองต้นเสร็จสิน้แล้ว 

๓.๕ พนักงำนคุมประพฤติต้องจัดท ำแผนกำรคุมควำมประพฤติและก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมเงื่อนไข 
กำรคุมควำมประพฤติที่ศำลหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจก ำหนดไว้  

กรณีผู้ถูกคุมควำมประพฤติเป็นเด็กหรือเยำวชน ต้องมีบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยำวชน 
พักอำศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์กำรที่รับดูแลเด็กหรือเยำวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยำวชนร้องขอเข้ำร่วมด้วย 

๓.๖ พนักงำนคุมประพฤติต้องจัดท ำแผนกำรแก้ไขฟื้นฟูและก ำกับดูแลให้สอดคล้องกับผลกำรจ ำแนก 
สภำพปัญหำ ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ โดยในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวพนักงำน  
คุมประพฤติจะต้องให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนด้วย 

กรณีผู้ถูกคุมควำมประพฤติเป็นเด็กหรือเยำวชน ต้องมีบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยำวชน 
พักอำศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์กำรที่รับดูแลเด็กหรือเยำวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยำวชนร้องขอเข้ำร่วมด้วย 

๓.๗ พนักงำนคุมประพฤติมีหน้ำที่จัดให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติได้รับกำรแก้ไขฟื้นฟู และช่วยเหลือสงเครำะห์
ที่ เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมจ ำเป็น และควำมต้องกำร รวมทั้งส่งต่อไปยังหน่วยงำนที่มี  
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 

กำรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติควรด ำเนินกำรโดยผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมและมีประสบกำรณ์
ในภำคปฏิบัติ หรือด ำเนินกำรภำยใต้กำรก ำกับดูแลของบุคคลดังกล่ำว 



๘ 
 

๓.๘ พนักงำนคุมประพฤติมีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ ช่วยเหลือ สนับสนุน รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ 
ผู้ถูกคุมควำมประพฤติปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรแก้ไขฟื้นฟู 
เป็นระยะในระหว่ำงกำรคุมควำมประพฤต ิ

๓.๙ พนักงำนคุมประพฤติมีหน้ำทีบ่ริหำรจัดกำรคดีให้มีประสิทธิภำพทั้งในเชิงปริมำณและในเชิงคุณภำพ  
๓.๑๐ พนักงำนคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ในชุมชน เช่น กำรเยี่ยมเยียน กำรให้ค ำแนะน ำ  

กำรชดใช้ควำมเสียหำย และกำรเยียวยำให้แก่ผู้เสียหำยตำมสมควร 
๓.๑๑ กรณีผู้ถูกคุมควำมประพฤติไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด เมื่อผู้ถูกคุมควำมประพฤติไม่มำรับทรำบ

กำรชี้แจงเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด พนักงำนคุมประพฤติต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ ติดตำม หรือเตือน 
ภำยในระยะเวลำทีก่รมคุมประพฤตกิ ำหนด  

๓.๑๒ พนักงำนคุมประพฤติมีหน้ำที่จัดท ำรำยงำนและควำมเห็นกำรคุมควำมประพฤติตำมรูปแบบ 
และระยะเวลำที่กรมคุมประพฤติก ำหนด 

๓.๑๓ พนักงำนคุมประพฤติควรจัดให้มีกิจกรรมและให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติ 
ในกำรด ำรงชีวิตภำยหลังจำกกำรพ้นกำรคุมควำมประพฤติ 

 
๔. การท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

 
๔.๑ การท างานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์โดยเป็นเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ  

๔.๑.๑ เป้ำหมำยของกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ เพื่อเป็นมำตรกำรทำงเลือก 
เพื่อใช้แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมควำมประพฤติให้สำมำรถแก้ไขปรับปรุงตัว รู้ส ำนึกกำรกระท ำควำมผิด รู้สึกรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวมและไม่กลับมำกระท ำผิดซ้ ำ อีกทั้งเป็นกำรชดเชยควำมผิดแก่ผู้เสียหำยและสังคมในลักษณะผสมผสำน
กันภำยใต้เงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤต ิ

๔.๑.๒ ในกำรเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ในรำยงำน
สืบเสำะและพินิจ พนักงำนคุมประพฤติพึงก ำหนดจ ำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์
และประเภทลักษณะงำน ให้เหมำะสมกับพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำควำมผิด โดยค ำนึงถึงปัจจัย
ที่จะท ำให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติสำมำรถแก้ไขปรับปรุงตัว รู้ส ำนึกถึงกำรกระท ำควำมผิด ไม่กลับมำกระท ำผิดซ้ ำ 
หรือเป็นกำรชดเชยควำมผิดแก่ผู้เสียหำยและสังคม 

๔.๑.๓ พนักงำนคุมประพฤติต้องจัดให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและก ำหนดระยะเวลำที่ศำลหรือเจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจสั่ง โดยค ำนึงถึงเพศ อำยุ ประวัติ 
ควำมประพฤติ สติปัญญำ สุขภำพ ภำวะแห่งจิต นิสัย อำชีพ ควำมรู้และควำมสำมำรถของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ 
รวมถึงควำมเหมำะสม ควำมสะดวก และระยะเวลำเดินทำงระหว่ำงที่พักอำศัยของผู้ถูกคุมควำมประพฤติ  
กับสถำนที่ท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ ทั้งนี้ งำนที่จัดให้ท ำจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ควำมเชื่อทำงศำสนำ ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑.๔ พนักงำนคุมประพฤติต้องชี้แจงท ำควำมเข้ำใจกับผู้ถูกคุมควำมประพฤติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  
เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ 

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมควำมประพฤติเป็นเด็กหรือเยำวชน ต้องมีบิดำมำรดำ ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือ
เยำวชนพักอำศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์กำรที่รับดูแลเด็กหรือเยำวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยำวชนร้องขอ  
เข้ำรับทรำบเงือ่นไขกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือสำธำรณประโยชน์ด้วย 

 



๙ 
 

 

๔.๒ การท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ  
๔.๒.๑ เป้ำหมำยของกำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ คือ มำตรกำร

ลดควำมเหลื่อมล้ ำในกระบวนกำรยุติธรรม โดยเป็นช่องทำงให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่สำมำรถช ำระค่ำปรับได้ยื่นค ำร้อง
ขอท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ หรือเมื่อควำมปรำกฏต่อศำล และศำลมีค ำสั่ง 
ให้ท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ โดยให้ค ำนึงถึงระยะเวลำและประเภทของงำน
ตำมค ำสั่งศำลโดยเคร่งครัด 

๔.๒.๒ พนักงำนคุมประพฤติต้องจัดให้มีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจแก่ผู้ท ำงำนบริกำรสังคมหรือท ำงำน
สำธำรณประโยชนแ์ทนค่ำปรับ หน่วยงำนภำคี และชุมชน 

๔.๒.๓ พนักงำนคุมประพฤติจะต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ศำลทรำบ ในกรณีที่ผู้ท ำงำน 
บริกำรสังคมหรือท ำงำนสำธำรณประโยชน์ยื่นค ำร้องไม่ประสงค์ท ำงำนบริกำรสังคมแทนค่ำปรับต่อพนักงำน 
คุมประพฤติ หรือมีพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งหรือเงื่อนไขที่ศำลก ำหนด หรือเมื่อผู้นั้น
ท ำงำนครบตำมที่ศำลก ำหนดแล้ว  
 

๕. การสงเคราะห์  
 

๕.๑ เป้ำหมำยของกำรสงเครำะห์ เพื่อให้บุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับกำรสงเครำะห์ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมให้ได้รับในสิ่งที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพ 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ระหว่ำงกำรสืบเสำะและพินิจ กำรคุมควำมประพฤติ กำรท ำงำนบริกำรสังคมหรือ
สำธำรณประโยชน์แทนค่ำปรับ ภำยหลังได้รับกำรปล่อยตัวจำกเรือนจ ำหรือสถำนฝึกอบรมตำมค ำพิพำกษำ 
ของศำล หรือพ้นจำกกำรคุมควำมประพฤติ  

๕.๒ ในกำรให้กำรสงเครำะห์บุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มี
กำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ด้ำนแรงงำน ด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนกำรสำธำรณสุข หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภำคประชำสังคม เพื่อให้บุคคลเหล่ำนั้นสำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตำมสมควร ทั้งนี้ ให้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของบุคคล
เหล่ำนั้น 

๕.๓ กำรสงเครำะห์ต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นธรรมทำงเพศ เชื้อชำติ และศำสนำ หรือควำมแตกต่ำง
อื่นใด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งกำรแก้ไขฟื้นฟูหรือกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคม 

 
๖. การติดตามในชุมชน 

 
๖.๑ เป้ำหมำยของกำรติดตำมในชุมชน เพื่อให้บุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ตำมสมควร และไม่กลับไป
กระท ำผิดซ้ ำ โดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของบุคคลเหล่ำนั้น 

๖.๒ พนักงำนคุมประพฤติต้องประเมินปัญหำ ควำมต้องกำร และควำมจ ำเป็น เพื่อจัดท ำแผนในกำรติดตำม
ช่วยเหลือร่วมกับบุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตลอดจนด ำเนินกำร 
ตำมแผนและติดตำมประเมินผลเพื่อพิจำรณำปรับแผน 



๑๐ 
 

๖.๓ ในกำรติดตำมบุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในชุมชน พนักงำน
คุมประพฤติต้องบูรณำกำรหรือส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและภำคประชำสังคม 

๖.๔ กำรติดตำมผู้กระท ำผิดในชุมชนต้องด ำเนินกำรภำยใต้ควำมสมัครใจ ไม่กระทบสิทธิและกำรด ำเนินชีวิต
ของบุคคลตำมมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติคุมประพฤต ิพ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๗. ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท ์

 
๗.๑ เป้ำหมำยของควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ เป็นกระบวนกำรที่ เปิดโอกำสให้ผู้เสียหำยได้แสดง

ควำมรู้สึกและบอกเล่ำผลกระทบที่ได้รับในขณะที่ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติได้แสดง 
ควำมส ำนึกและรับผิดชอบในกำรกระท ำผิดจนน ำไปสู่กำรที่ผู้เสียหำยได้รับกำรเยียวยำหรือชดใช้ควำมเสียหำย  
ตำมควำมต้องกำรและอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่ำงปกติสุข 

๗.๒ ให้พนักงำนคุมประพฤติชี้แจงกำรด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ในงำนคุมประพฤติ
แก่ผู้ เสียหำย ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติ  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งชี้แจงผล 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรประชุมประสำนควำมร่วมมือ อำทิ รูปแบบกำรประชุม ลักษณะข้อตกลง ผลทำงกฎหมำย  
ที่จะเกิดขึ้นของคดีลักษณะต่ำงๆ 

๗.๓ กำรด ำเน ินกำรเพื ่อสร้ำงควำมยุต ิธรรมเช ิงสมำนฉันท์จะด ำเน ินกำรต่อเมื ่อผู ้เส ียหำยและ 
ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติทั้งสองฝ่ำยยินยอม โดยไม่ใช้วิธีกำรใดๆ ที่ไม่เป็นกลำง 
เพื่อโน้มน้ำวให้ผู้เสียหำย ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติเข้ำสู่กระบวนกำร 

๗.๔ ผู้เสียหำย ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติสำมำรถขอให้บุคคลอื่นใดเข้ำร่วม 
กำรด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ และควรมีตัวแทนจำกชุมชนที่ผู้เสียหำย ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจ
หรือผู้ถูกคุมควำมประพฤตพิักอำศัยเข้ำร่วมด้วย 

๗.๕ ผู้ประสำนงำนต้องไม่เป็นพนักงำนคุมประพฤติเจ้ำของส ำนวน และต้องผ่ำนกำรอบรมกำรสร้ำง 
ควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์และกำรให้ค ำปรึกษำในงำนคุมประพฤติ  รวมทั้ งมีคุณลักษณะและทักษะ 
ในกำรประสำนควำมเข้ำใจระหว่ำงบุคคล วำงตัวเป็นกลำง และรักษำควำมลับ 

๗.๖ ในระหว่ำงกำรประชุมประสำนสัมพันธภำพผู้ประสำนงำนต้องค ำนึงถึงควำมรู้สึกและบรรยำกำศ  
ที่อำจท ำให้เกิดควำมกดดันแก่ทุกฝ่ำย โดยเฉพำะผู้เสียหำยและผู้เปรำะบำง  

๗.๗ ผู้ประสำนงำนควรด ำเนินกำรอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของควำมยุติธรรม 
เชิงสมำนฉันท์ในงำนคมุประพฤตใินด้ำนกำรเยียวยำควำมเสียหำยและกำรส ำนึกผิด  

ข้อตกลงที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่เป็นกำรขัดต่อกฎหมำยหรือควำมสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชำชน ได้สัดส่วนกับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ตลอดจนเป็นกำรไม่ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๗.๘ ในกรณีที่กำรประชุมประสำนสัมพันธภำพไม่สำมำรถท ำข้อตกลงได้ ต้องไม่น ำมำเป็นผลร้ำย 
ต่อกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรยุติธรรม 

๗.๙ ให้น ำผลของกำรสร้ำงควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์มำประกอบกำรจัดท ำรำยงำนสืบเสำะและพินิจ 
 และให้เป็นประโยชน์ในกำรแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติ 

๗.๑๐ ในกรณีที่พบว่ำผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อตกลง 
ที่ เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมควำมยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ ได้ ให้ผู้ประสำนงำนติดต่อผู้ เสียหำยและ 
ผู้ถูกสืบเสำะและพินิจหรือผู้ถูกคุมควำมประพฤติเพื่อเข้ำร่วมประชุมหำรือข้อตกลงอีกครั้ง โดยค ำนึงถึงควำมยินยอม
ของทั้งสองฝ่ำย 



๑๑ 
 

  ๘. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม  

 
๘.๑ อาสาสมัครคุมประพฤต ิ

๘.๑.๑ เป้ำหมำยของงำนอำสำสมัครคุมประพฤติ เพื่อให้ประชำชนในชุมชนเกิดควำมตระหนัก 
และมีส่วนร่วมในกำรดูแลแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์ผู้กระท ำผิดในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อย 
ในสังคม โดยอำสำสมัครคุมประพฤติมีบทบำทหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่ำด้วยบทบำทและวิธีกำร
ปฏิบัติงำนของอำสำสมัครคุมประพฤติและบทบำทของภำคประชำชน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๘.๑.๒ กำรสรรหำคัดเลือกอำสำสมัครคุมประพฤติ ตองพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำมสมัครใจ 
และสนใจที่จะแก้ไขปัญหำสังคม มีควำมพร้อม ทัศนคติที่ดี และจิตอำสำที่จะอุทิศตนและเวลำในกำรท ำงำน 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมที่จะช่วยเหลืองำนคุมประพฤติอย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้
ควำมสำมำรถ  

๘.๑.๓ อำสำสมัครคุมประพฤติต้องได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในรูปแบบต่ำงๆ โดยกรมคุมประพฤติ 
ต้องก ำกับส ำนักงำนคุมประพฤติให้มีกระบวนกำรพัฒนำทักษะขออำสำสมัครคุมประพฤติเพื่อให้มีควำมพร้อม 
ในกำรปฏิบัติงำน ได้รับกำรนิเทศงำน กำรให้ข้อสังเกต ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือในกำรปฏิบัติงำน 
รวมทั้งต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

๘.๑.๔ อำสำสมัครคุมประพฤติควรได้รับกำรสนับสนุนให้ท ำงำนในรูปขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้
ชุมชนยอมรับและให้โอกำสผู้กระท ำผิดกลับเข้ำสู่ชุมชน เชื่อมประสำนครอบครัวของผู้กระท ำผิด และน ำทรัพยำกร
ชุมชนมำใช้ในกำรแก้ไขฟื้นฟูและสงเครำะห์ผู้กระท ำผิด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมเท่ำที่อำสำสมัคร 
คุมประพฤติจะสำมำรถท ำได้และโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของผู้กระท ำผิดเป็นส ำคัญ 

๘.๑.๕ อำสำสมัครคุมประพฤติควรได้รับกำรคุ้มครองและเชิดชูเกียรติในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง 
กำรประชำสัมพันธ์ให้สังคมทรำบถึงกำรอทุิศตนของอำสำสมัครคุมประพฤติที่ได้กระท ำเพื่อควำมปลอดภัยของสังคม 

 
๘.๒. การมีส่วนรว่มของภาคประชาสังคม 

๘.๒.๑ เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคม เพื่อให้ภำคประชำสังคมเข้ำมำเป็นหุ้นส่วน
ในทุกภำรกิจของกรมคุมประพฤติ ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด เพื่อให้ผู้กระท ำผิด
สำมำรถพึ่งพำและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่กระท ำผิดซ้ ำ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้ภำครัฐและภำคประชำสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม 

๘.๒.๒ พนักงำนคุมประพฤติพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวผู้กระท ำควำมผิด ผู้น ำชุมชน 
อำสำสมัครคุมประพฤติ และภำคประชำสังคมอ่ืนๆ มีจิตส ำนึกและมีควำมพร้อมเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนคุมประพฤติ ทั้งในกำรสืบเสำะและพินิจ กำรคุมควำมประพฤติ กำรแก้ไขฟื้นฟู
ช่วยเหลือสงเครำะห์ให้ผู้ถูกคุมควำมประพฤติสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้และกำรป้องกันสังคมจำกอำชญำกรรม 

๘.๒.๓ กรมคุมประพฤติพึงส่งเสริม สนับสนุน ให้ชุมชนมีบทบำทในกำรบริหำรงำนยุติธรรมแบบ
ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) 

๘.๒.๔ กรมคุมประพฤติพึงส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรประชุมสัมมนำและกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ เพื่อให้ภำคประชำสังคมมีส่วนร่วมในงำนคุมประพฤติและมำตรกำรอื่นๆ ในกำรแกไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด 
ในชุมชน  

๘.๒.๕ กรมคุมประพฤติพึงจัดท ำฐำนข้อมูลเครือข่ำยภำคประชำสังคมและกลุ่มองค์กรอำสำสมัคร 
เพื่อกำรประสำนงำนและร่วมด ำเนินกำรแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิดและกำรป้องกันอำชญำกรรมในชุมชน 



๑๒ 
 

๘.๒.๖ ระบบบริหำรกำรมีส่วนร่วมของกรมคุมประพฤติต้องตอบสนองกำรขับเคลื่อนภำรกิจ 
งำนคุมประพฤติเพื่อสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยของสังคม 

๘.๒.๗ กรมคุมประพฤติพึงมีกระบวนกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน 
ของรัฐและภำคประชำสังคมในงำนคุมประพฤติ 
 

๘.๓. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ 
๘.๓.๑ เป้ำหมำยของกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในงำนคุมประพฤติทุกภำรกิจ ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท ำผิด เพื่อให้ผู้กระท ำผิด
สำมำรถพึ่งพำและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่กระท ำผิดซ้ ำ สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ตลอดจนส่งเสริม
สนับสนุนให้ภำครัฐและภำคประชำสังคมร่วมมือกันในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม 

๘.๓.๒ ให้กรมคุมประพฤติประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐเพื่อให้มีควำมพร้อม 
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท ำผิด ด้ำนกำรเฝ้ำระวังพฤติกรรมของผู้กระท ำผิด  
ด้ำนกำรแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้กระท ำผิด และด้ำนกำรส่งเสริมกำรป้องกันอำชญำกรรมในสังคม
ร่วมกับกรมคุมประพฤต ิ

 
๙. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
๙.๑ เป้ำหมำยของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือและควำมช่วยเหลือ 

กับประเทศต่ำงๆ และองค์กรระหว่ำงประเทศ ในด้ำนกำรปฏิบัติต่ อผู้กระท ำผิดในชุมชน อันจะน ำไปสู่ 
กำรสร้ำงควำมยุติธรรม ควำมมั่นคงและส่งเสริมสันติภำพอย่ำงยั่งยืน  

๙.๒ กรมคุมประพฤติพึงมีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ 
ต่อผู้กระท ำผิดในชุมชน ด้ำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล กำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกร และกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศเพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรปฏิบัติงำนของกรมคุมประพฤติให้สอดคล้องตำมหลักมำตรฐำนสำกล 
 
 

 


