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ราชกิจจานุเบกษา
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ระเบียบกรมคุมประพฤติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับแผนการคุม
ความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
อธิบดีกรมคุมประพฤติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมคุมประพฤติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“แผนการคุมความประพฤติ” หมายความว่า การกําหนดแนวทางการควบคุมและสอดส่อง
ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้
“แผนการแก้ไขฟื้นฟู” หมายความว่า การกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ สนับสนุน เสริมสร้างทัศนคติ ความคิด และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของ
ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ดีขึ้น
ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ
วินิจฉัยปัญหาเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)

๕ หลักเกณฑ์การจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู มีดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการคุมความประพฤติตามคําสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
ผลการจําแนกตามความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ําของผู้ถูกคุมความประพฤติ
ผลการจําแนกตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ
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หมวด ๒
แผนการคุมความประพฤติ
ข้อ ๖ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแผนการคุมความประพฤติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการคุม
ความประพฤติที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจกําหนดไว้ และสอดคล้องกับผลที่ได้จากการประเมินใน
แบบจําแนก ทั้งระดับของความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระทําความผิดซ้ํา
ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ร้ อ งขอเข้ า ร่ ว มรั บ ทราบการจั ด ทํ า แผนการคุ ม ความประพฤติ ทั้ ง นี้ ให้ คํ า นึ ง ถึ ง แผนและเงื่ อ นไข
ที่กําหนดโดยศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวด้วย
ข้อ ๗ ในการดําเนินการตามข้อ ๖ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดรายละเอียดของแผน
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติตามคําสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ ดังนี้
(๑) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ
(๒) กํ า หนดวั น เวลา สถานที่ และประเภทงาน ในการทํ า งานบริ ก ารสั ง คมหรื อ
สาธารณประโยชน์
(๓) กําหนดรายละเอียดตามเงื่อนไขให้กระทําการหรือห้ามกระทําการ
(๔) กําหนดรายละเอียดตามเงื่อนไขอื่น ๆ
ในกรณีผลการประเมินตามแบบจําแนกมีความเสี่ยง ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดระดับ
การควบคุมดูแลให้สอดคล้องกับผลการประเมิน เช่น รูปแบบการรับรายงานตัว ความถี่ในการออกสอดส่อง
การตรวจปัสสาวะ
ข้อ ๘ ในการกํ า หนดแผนการคุ ม ความประพฤติ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ ดํ า เนิ น การ
ตามแบบประเมินที่กรมคุมประพฤติกําหนด
ข้อ ๙ เมื่อได้กําหนดแผนการคุมความประพฤติแล้ว ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนดไว้
หมวด ๓
แผนการแก้ไขฟื้นฟู
ข้อ ๑๐ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นไปตามสภาพปัญหา ความจําเป็น
และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยในการจัดทําแผนดังกล่าวพนักงานคุมประพฤติจะต้อง
ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ร้องขอมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงแผนและเงื่อนไขที่กําหนดโดยศาล
ที่มีอํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการแก้ไขฟื้นฟู พนักงานคุมประพฤติจะต้องชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ถูกคุม
ความประพฤติให้ทราบถึงผลดี และเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเข้ารับการแก้ไขฟื้นฟูตามแผนดังกล่าว
ข้อ ๑๑ ในการดําเนินการตามข้อ ๑๐ ให้พนักงานคุมประพฤติกําหนดรายละเอียดของ
แผนการแก้ไขฟื้นฟู ตามสภาพปัญหา ความจําเป็น และความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ ดังนี้
(๑) กําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความจําเป็น และความต้องการ เช่น การให้คําปรึกษารายบุคคลหรือรายกลุ่ม การจัดอบรมทักษะชีวิต
(๒) กําหนดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์รายบุคคล
หรือรายกลุ่ม
(๓) กําหนดการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ เช่น ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา
ด้านที่พักอาศัย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบําบัดการติดยาเสพติด หรือด้านการดํารงชีพ
ข้อ ๑๒ ในการกําหนดแผนการแก้ไขฟื้นฟู ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแบบประเมิน
ที่กรมคุมประพฤติกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการตามแผนการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติ
แต่ละรายตามที่กําหนดไว้ โดยอาจดําเนินการเองหรือส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติไปเข้ารับการบริการ
จากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
หากในระหว่ า งการคุ ม ความประพฤติ ป รากฏว่ า ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ ป ระสบปั ญ หาหรื อ
มีความต้องการเพิ่มเติม ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์ ให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการปรับแผนการแก้ไขฟื้นฟูตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๔ ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการประเมินซ้ําตามสภาพปัญหา ความจําเป็นและ
ความต้องการ และหากพบว่ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาปรับแผน
การแก้ไขฟื้นฟูตามความเหมาะสม
หมวด ๔
การบริหารจัดการและการกํากับติดตาม
ข้อ ๑๕ การดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนตามระเบี ย บนี้ ให้ พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ในระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๑๖ ให้ผู้อํานวยการหรือผู้ที่ผู้อํานวยการมอบหมาย ติดตามและกํากับดูแลให้พนักงาน
คุมประพฤติจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟูของผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย
ให้เหมาะสมและดําเนินการตามแผนดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถกลับตนเป็นคนดีและ
สามารถกลับคืนสู่สังคม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

