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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริ หารราชการแผ น ดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๒ ใหกรมคุมประพฤติมีภารกิจเกี่ยวกับการคุมประพฤติผูกระทําผิด ทั้งเด็ก เยาวชน
และผูใ หญ โดยการสื บ เสาะประวั ติเ พื่ อ ประกอบการพิ จารณาคดี การสอดสอ ง ติ ด ตาม แก ไ ข
พฤติกรรมและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และสนับสนุนใหชุมชนและภาคประชาสังคมเขามามี
ส ว นร ว มในการป อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต อ ผู ก ระทํ า ผิ ด และผู ที่ อ ยู ใ นกระบวนการ
คุมประพฤติ เพื่อเสริมสรางความสงบสุขในสังคม โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดสอง แกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทํา
ผิดในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษาตามที่กฎหมายกําหนด
(๒) ดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด
(๓) สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการดําเนินการแกไข ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน
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(๔) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน
(๕) จัดทําและประสานแผนงานของกรมใหสอดคลองกับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง
รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัด
(๖) เสริมสราง สนับสนุน และประสานงานใหชุมชนและภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวม
ในรูปแบบเครือขายยุติธรรมชุมชนหรือรูปแบบอื่นในการปองกันสังคมจากอาชญากรรม การปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดและผูที่อยูในกระบวนการคุมประพฤติของกรม
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ ดังตอไปนี้
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม
(๒) กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
(๓) กองแผนงานและสารสนเทศ
(๔) กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๕) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๖) สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร
(๗) สํานักงานคุมประพฤติธนบุรี
(๘) สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ
ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ขอ ๔ ในกรมคุมประพฤติ ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาการ
บริหารของสวนราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมคุมประพฤติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหัวหนาสวนราชการภายในกรมเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการ
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานการดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และสวนราชการภายในกรม
(๔) ปฏิบัติรวมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๕ ในกรมคุมประพฤติ ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ
การดําเนินงานภายในสวนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม
และราชการอื่นที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหนาที่ดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๕) ดําเนินการเปนศูนยรวมดานวิทยุและการสื่อสาร
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และ
ผลงานของกรม
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๗ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาระบบและวิธีการทํางานในลักษณะการเขามามีสวนรวมของชุมชนเครือขายและ
ภาคประชาสังคมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรม
(๒) พัฒนาระบบและวิธีการทํางานบริการสังคมในรูปแบบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับผูกระทําผิด
(๓) สนับ สนุน และสงเสริ ม กิจ การชุม ชนและบริการสัง คม ตลอดจนการมี สวนรวมของ
เครือขายชุมชน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบรูปแบบในการนําชุมชน ภาคประชาสังคมเขามามี
สวนรวมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและปองกันสังคมจากอาชญากรรม
(๕) สงเสริมและพัฒนาระบบ รูปแบบ และกระบวนการดําเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๘ กองแผนงานและสารสนเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะการกําหนดนโยบาย รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติงานของกรม
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง
(๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการของหนวยงานในสังกัด
(๓) เสนอแนะแนวนโยบายการขอตั้ง และจั ด สรรงบประมาณประจํา ป ใ หส อดคล อ งกั บ
นโยบายและแผนงานของกรม
(๔) ศึกษา และวิเคราะหข อมูล ทางสถิติ ใ นด านความคุม ทุน ของการดําเนิน งาน รวมทั้ ง
ใหบริการขอมูลสถิติในดานตาง ๆ ของกรม
(๕) เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการฐานขอมูลในดานตาง ๆ ของกรม
(๖) ประสานกับหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและกรมอื่น ๆ
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(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๙ กองพัฒนาการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๓) ปฏิบัติงานในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจพิสูจนการเสพหรือการติดยาเสพติดของผูเขารับการตรวจพิสูจน ที่ไดรับตัวตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๒) ดําเนินการควบคุมตัวผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟน ฟูสมรรถภาพผูติดยา
เสพติดไวในระหวางการตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และดูแลใหผูเขารับการ
ตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และขอบังคับ
(๓) ติดตามผลการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามระเบียบที่กําหนด
(๔) จัดทํ ารายงานผลการตรวจพิสู จนก ารเสพหรื อการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการฟน ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดเสนอตอคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๕) จัดทําและออกขอบังคับของศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือคณะอนุกรรมการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๑ สํานักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม และสอดสอง แกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทํา
ผิดในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษา
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(๒) ดําเนินการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๓) ดําเนิน การสงเคราะหผูกระทําผิ ดภายหลังพน โทษตามคําพิ พากษา ภายหลังจากการ
ฝกอบรม ภายหลังจากการคุมประพฤติ หรือภายหลังจากการฟ น ฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) สง เสริม ใหชุ ม ชนและภาคประชาสัง คมมี สว นรว มในการปฏิบั ติ ตอ ผูก ระทํ าผิ ดและ
ปองกันสังคมจากอาชญากรรม
(๕) ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุม ประพฤติเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
สํานักงานคุมประพฤติ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๒ สํานักงานคุมประพฤติธ นบุรี มีอํานาจหนาที่เชน เดียวกับสํานักงานคุมประพฤติ
กรุงเทพมหานคร ในเขตพื้นที่ซึ่งกรมคุมประพฤติกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคุม
ประพฤติธนบุรี
ขอ ๑๓ สํานักพัฒนาการคุมประพฤติ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาระบบและรูปแบบการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดสอง และการปฏิบัติ
ตอผูกระทําผิดในชุมชน
(๒) ใหคําปรึ กษา หรือ แนะนํ าแกสํานั กงานคุ มประพฤติทั่วประเทศ รวมทั้งติด ตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานดานการแกไข ฟนฟู และสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ
(๔) พัฒนาระบบ รูปแบบ และมาตรการในการปองกันสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรม
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๔ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดสอง แกไข ฟนฟูและสงเคราะหผูกระทําผิด
ในชั้นกอนฟอง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีคําพิพากษา

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา ๖๐
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๒) ดําเนินการตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๓) ดําเนินการสงเคราะหผูกระทําผิดภายหลังพนโทษตามคําพิพากษา ภายหลังการฝกอบรม
ภายหลังการคุมประพฤติ หรือภายหลังจากการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(๔) สง เสริม ใหชุ ม ชนและภาคประชาสัง คมมี สว นรว มในการปฏิบั ติ ตอ ผูก ระทํ าผิ ดและ
ปองกันสังคมจากอาชญากรรม
(๕) ดําเนินการสรรหาและพัฒนาอาสาสมัครคุม ประพฤติเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของ
สํานักงานคุมประพฤติ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ชาญชัย ลิขิตจิตถะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๑ ก

หนา ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรจัดตั้งสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคขึ้นในกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อทําหนาที่ประสานงาน
และปฏิบัติหนาที่ใ นฐานะตัว แทนของกรมคุมประพฤติในสว นภูมิภาค เพื่อใหดําเนิน การเกี่ย วกับการคุม
ประพฤติผูกระทําผิด ทั้งเด็ก เยาวชน และผูใ หญ โดยการสืบเสาะประวัติเพื่อประกอบการพิจารณาคดี
การสอดสอง ติดตาม แกไขพฤติก รรมและฟน ฟูสมรรถภาพผูติด ยาเสพติด และการสนับสนุนใหชุมชน
และภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการปองกันอาชญากรรมและมีสวนรวมในการปฏิบัติตอผูกระทําผิด
และผูที่อยูในกระบวนการคุมประพฤติเพื่อเสริมสรางความสงบสุขในสังคมในระดับจังหวัด เปนไปอยางคลองตัว
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และระบุ
อํานาจหน าที่ ข องแตล ะส ว นราชการดั งกลา วใหเ หมาะสมกั บสภาพงานในปจ จุ บัน จึง จํา เป น ต องออก
กฎกระทรวงนี้

