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คํานํา
งานคุมประพฤติกําลังถูกทาทายวาจะเปนเสาหลักในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดโดยไมใช
เรือนจําที่มีประสิทธิภาพไดหรือไม คําตอบนี้ไมมีใครที่จะตอบแทนเราไดนอกจากเราชาวคุมประพฤติ
เทานั้นปจจุบนั กรมคุมประพฤติมีบทบาทและหนาที่เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอยางมากมาย นับวาเปน
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญจากที่เคยมีมาในอดีต ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 10 กรกฎาคม 2544 ทําให
กรมคุมประพฤติตองรับผิดชอบในการแกไขฟน ฟูผูกระทําผิดในชุมชน (Community-based) ทั้งหมด
อันประกอบดวย “การคุมประพฤติผูกระทําผิดที่เปนผูใหญตามภารกิจเดิม ผูกระทําผิดที่เปนเด็กและ
เยาวชน ผูกระทําผิดที่ไดรับการพักโทษและไดรับการลดวันตองโทษ ผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดใหโทษพ.ศ. 2545 การสงเคราะหภายหลังปลอย (Aftercare) การจัด
ใหผูกระทําผิดทํางานบริการสาธารณะแทนคาปรับ และการจัดการกับผูกระทําผิดในชั้นชะลอการ
ฟอง”ภาระงานที่เพิ่มขึน้ ทําใหกรมคุมประพฤติตองเผชิญกับปญหาหลายดานเชน
ปญหาอัตรากําลังที่ไมสอดคลองกับปริมาณคดี จากการประเมินสถานการณของงานคุม
ประพฤติเฉพาะงานสืบเสาะและงานควบคุมและสอดสอง (ไมรวมงานกิจกรรมชุมชน งานแกไขฟนฟู
และงานสงเคราะหภายหลังปลอย) ใน 10 เดือนของป 2546 พบวาคดีสืบเสาะและพินิจกอนศาล
พิพากษา คดีสื บเสาะขอเท็จจริ งกรณีพัก/ลดโทษ และสืบเสาะขอเท็จจริ งในการตรวจพิสูจน ตาม
พ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพ ฯ 2545 เมื่อเฉลี่ยตอพนักงานคุมประพฤติทั้งหมดแลวเฉลี่ยคนละ4.4 คดี/คน/
เดือน คดีควบคุมและสอดสองเฉลี่ยคนละ 8.8 คดี/คน/เดือนหรือ 88 คดี/ปการเฉลี่ยดังกลาวใชจํานวน
พนักงานคุมประพฤติทั้งหมดไมยกเวนตําแหนงบริหารเปนตัวหารฉลี่ยปริมาณงานของทั้งสองงาน
หมายความวาพนักงานคุมประพฤติทุกคนตองรับทั้งคดีสืบเสาะและสอดสองไปพรอมๆกัน ซึ่งเกณฑ
มาตรฐาน ก.พ. ใหพนักงานคุมประพฤติหนึ่งคนจะรับคดีสืบเสาะเฉลี่ยไมเกินคนละ 5.5 คดี/เดือน สวน
คดีสอดสองในแตละขณะเวลาไมเกินคนละ 50 คดี
ปญ หาและความต อ งการของผู ก ระทํ า ผิ ด มี ค วามหลากหลายและซั บ ซ อ นกว า เดิ ม ทํ า ให
ประสบการณ องคความรูและทักษะของพนักงานคุมประพฤติที่มีอยูไมพอเพียงตอการจัดการกับความ
จําเปนและความตองการดังกลาว ปรากฎวาผูกระทําผิดสวนใหญเปนผูเกี่ยวของกับยาเสพติดใหโทษ
ถึงกวารอยละ 60 ซึ่งการติดยาเสพติดถือวาเปน Criminogenic Needs ที่แกไขไดยากอยางยิ่งและ
โปรแกรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดใหโทษยังมีขอจํากัดของการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ
ประเทศไทย ทําใหยังไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอ สวนพนักงานคุมประพฤติก็
ไมไดรับการพัฒนามาโดยตรงเพื่อแกปญหายาเสพติดใหโทษโดยเฉพาะ
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ปญหาการบริหารจัดการคดี ตามขอเท็จจริงปรากวาผูถูกคุมความประพฤติที่เขามาสูระบบคุม
ประพฤติตางก็มาจากหลายชองทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและที่สําคัญอยางยิ่งผูกระทํา
ผิ ดเหล า นั้ นต า งมีที่ อยู อ าศั ยกระจั ด กระจายไปในทุ กหนแห ง ของแต ล ะจั งหวั ด “ซึ่ งเกื อบทั้ งหมดมี
สํานักงานคุมประพฤติอยูเพียงสํา นักงานเดียว”คําถามจึงมีวา “วิธีการคุมความประพฤติดวยการ
“แกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน” (Community Based) ที่ตองอาศัย “เงื่อนไข” เปนเครื่องมือไมวา
เงื่ อ นไขนั้ น จะกํ า หนดโดยศาล คณะกรรมการพั ก โทษ คณะอนุ ก รรมการฟ น ฟู ส มรรถภาพผู ติ ด
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2545 หรือเงื่อนไขที่กําหนดในชั้นชะลอการฟอง (ในอนาคต) พนักงานคุม
ประพฤติจะบังคับเงื่อนไขเหลานั้นในสภาพการณดังกลาวใหไดอยางสม่ําเสมอ (Consistent) และ
รวดเร็ว (Fast tracking) เพื่อใหการควบคุมและสอดสอง การแกไขฟนฟู และการสงเคราะหกระทําได
อยางตอเนื่อง (Continuum of care)ไดอยางไร”
คําตอบมีไดหลายคําตอบและคําตอบหนึ่งที่สําคัญที่งานวิจัยรับรองแลววาเปนมาตรการที่
สําคัญตอการพัฒนางานคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนั้นคือระบบ
ขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ(Management Information System)
ตั้งแตป 1985 คอมพิวเตอรถูกพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้นกวาเดิม การ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางานในระบบคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษเกิดขึน้ อยางมากมายในการ
บริหารจัดการกับปริมาณคดี และในกระบวนการควบคุมและสอดสอง ระบบขอมูลขาวสารใหมๆจะ
พัฒนาใหคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน เชนการตรวจสอบปริมาณ
งาน (workload accounting) การบริหารเวลา การจําแนกและการประเมินผูกระทําผิด การประเมิน
ระดับการติดเสพยาเสพติด และการจัดการกับระบบัญชีและงบประมาณ ปจจุบันหนวยงานคุม
ประพฤติและการพักโทษทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาและในหลายๆประเทศมีการใชอีแมล และ
ระบบโครงขายการสื่อสารแบบ LAN ในการจัดการกับภาระงานและภาระคดีในแตละวัน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการบริหาร (MIS) ของ
กรมคุมประพฤติ สนับสนุนโครงการทดลองพลังเครือขายยุติธรรมชุมชนเพื่อแกไขปญหายาเสพติด
แบบครบวงจรของกรมคุมประพฤติ พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และเพื่อเผยแพรแกผูปฏิบัติงานใน
ระบบคุมประพฤติ ผูปฏิบัติงานในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และผูที่สนใจโดยทั่วไป
นายสมชาติ เอีย่ มอนุพงษ
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ระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อการบริหารจัดการกับผูกระทําผิด
สวนที่ 1
แนวทางการพัฒนาระบบคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษใหมปี ระสิทธิภาพ
การพัฒนาระบบคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษใหมีประสิทธิภาพสมควรพัฒนาดังนี้
ประการแรกตองจัดใหมีกระบวนการเตรียมการคืนสูชุมชน
ประการที่สองใชเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ประการที่สามตองใหการฝกฝนแกผูปฏิบัติอยางพอเพียง
ประการที่สมี่ ีบริการดานที่อยูอาศัยสําหรับผูกระทําผิดที่จําเปนรวมทั้งการสนับสนุนอืน่ ๆ
ประการทีห่ า อัตราสวนคดีตอพนักงานคุมประพฤติไมควรสูงมากนัก
ประการทีห่ กพนักงานตองแข็งขันและมีจิตมุงมั่นตอภารกิจ
ประการที่เจ็ดมุงสรางประวัติศาสตรดวยการคิดสรางสรรคตลอดเวลา
ประการทีแ่ ปดแสวงหาการสนับสนุนจากทางการเมือง และ
ประการสุดทายมีผูนาํ ที่เขมแข็ง
หลักการทีใ่ ชไดผลดีจากผลการวิจยั ไดนาํ มาประยุกตใชกบั กระบวนการคุมประพฤติแนวคิด
ใหม “พหุภาคีคืนคนดีสูสังคม” ไดแก
หลักการควบคุมสังคมแบบไมเปนทางการ (Informal Social Control) เชนครอบครัว กลุม
เพื่อน อิทธิพลชุมชน จะใหผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูกระทําผิดทีไ่ ดผลดีกวาการ
ควบคุมสังคมแบบทางการ (Gottfredson&Hirschi, 1990)
ระยะเวลาการฟนฟู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปนกระบวนการที่ตอ งการเวลาอยางนอย
12-24 เดือน
ขนาดของการใหบริการตองพอเหมาะ ความเขมและความถีข่ องบริการมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จในการแกไขฟนฟู บริการหรือการแซงคชนั่ ใดๆ ตองเหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยง ความ
จําเปน และความตองการ และความพรอมของผูกระทําผิด มีอยูบอยครั้งที่การแทรกแซงดวยมาตรการ
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ที่เขมเกิดไดผลดีกวาเดิม สืบเนื่องมาจากใหการบําบัดตั้งแตเริ่มตนเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมและสรางแรงจูงใจ(Taxman,1999;Simpson&Knight,1999)เมื่อใหบริการแบบเขมแลว จากนั้น
ควรใหการดูแลตอเนื่องดวยบริการสนับสนุนอืน่ ๆในชวงประคับประคองตน (NIDA ,2000)
ตองเปนบริการที่มีความสมบูรณ หลากหลาย และยืดหยุน เพื่อตอบสนองความจําเปนและ
ความตองการพื้นฐานทีแ่ ตกตางกันของผูกระทําผิดและทีจ่ ะทําใหเกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การที่จะบรรลุเปาหมายนี้ เครื่องมือในการประเมินและการจําแนกจะตองมีคุณภาพดวย
ปญหาและความจําเปนและความตองการ ตองจัดลําดับความสําคัญเพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดใชใหเกิดผลดีที่สุด
ตองมีความตอเนื่อง การใหบริการเพื่อการแกไขฟนฟูไมวา ในเรือนจําหรือในชุมชนก็ตาม
บริการที่ใหจะตองตอเนื่องกันไปเชนเมื่อใหบริการดวยการเปนคนไขในแลว จากนั้นก็ควรเปนคนไข
นอก (Taxman, 1998; Simpson, Wexler, &Inciardi, 1999)
หลักการขอมูลขาวสาร มีความจําเปนอยางยิ่งในการเปนเครื่องมือที่จะทําใหทราบถึงความ
เคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงของผูกระทําผิด วาความรับผิดชอบเปนอยางไร พัฒนาการเปนอยางไร
ยังปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขของการฟนฟูดีอยูหรือไม หางจากเปาหมายที่ตั้งไวอยูเทาใด ควรที่จะ
ปรับแผนหรือไม (Taxman, Soule, &Gelb, 1999)
หลักการใหการสนับสนุน เปนกลไกทีม่ คี วามสําคัญตอผลการเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิด
อยางยั่งยืน กลไกการสนับสนุนสามารถดึงนําเอาครอบครัว ชุมชน องคกรที่ไมใชทางการเชนศาสนา
กลุมเพื่อนชวยเพื่อน คูสมรส และกลุมสนับสนุนอื่นๆเขามามีสว นรวมในกระบวนการของกลไกเพื่อเปน
ตัวเชื่อมใหสัมพันธภาพ ระหวางผูกระทําผิดกับชุมชนแนบแนนมากขึ้น (NIDA, 2000)
ผูกระทําผิดตองมีความรับผิดชอบนี่เปน “หัวใจ” ที่ตองการใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูกระทํา
ผิดในกระบวนการคืนสูสังคมตามแผนการที่วางไวจะตองใหเกิดความมั่นใจวาผูกระทําผิดเขาใจวา
ตนเองมีภาระอะไรบางจะตองเขารวมในกิจกรรมหรือโปรแกรมใดทีไ่ หนเมื่อใดตองแนใจวาผูกระทําผิด
เขาใจในกฎ ระเบียบ และผลที่จะตามมาหากฝาฝน
หลักการดังกลาวใชไดทั้งกับการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในและนอกเรือนจํา กอนที่ผูกระทําผิด
จะประสบความสําเร็จในการปรับตัวเขาสูสงั คมนั้น อาจเกิดภาวะที่เปนหัวเลี้ยวหัวตอที่เปนวิกฤตเกิด
ขึ้นกับผูกระทําผิดหลายครั้ง ในชวงตางๆขึน้ ได ตั้งแตชวงอยูในเรือนจํา ชวงกอนปลอยคาบเกี่ยวกับ 30
วันหลังการปลอย และในชวงภายหลังจากนั้น
ผลการวิจยั ไดแนะนําการพัฒนาผูก ระทําผิดใหเกิดความพรอมที่สําคัญๆ ที่ถา หากสามารถ
ตอบสนองไดดีในจุดนั้นๆก็จะทําใหสภาพจิตใจของผูไดรับการปลอยมีความมัน่ คงซึ่งประกอบดวย

3

การเตรียมตัวเพื่อการพึ่งพาตนเองใหได
ความพรอมที่จะจัดการกับปญหาภายในตนเองและปญหาระหวางบุคคล
ความสามารถที่จะนําตนเอง
ความพรอมที่กลาจะรองขอความชวยเหลือเมื่อจําเปน และ
การฝกฝนเพื่อประคับประคองตน
พัฒนาระบบคุมประพฤติและการพักโทษโดยการทํางานที่อาศัยผลจากการวิจัย
ที่ผานการทดลองแลววาไดผลดี (Evidence-based, what works system)

การเปลี่ยนแปลง
แกไขผูกระทําผิด
ใหเปนพลเมืองดี

จัดชองทางเขา
ของคดี
ที่ศูนยรวม
ที่เดียวกัน

สรางระบบบริหาร
จัดการคดีสําหรับคดีที่มี
ความเสี่ยงต่ํา

มีโปรแกรมใหการศึกษา
และที่พักเพื่อเตรียมการ
กอนปลอย

ใหความสําคัญกับ
ผูกระทําผิดทีม่ ี
ความเสี่ยงสูง
เปนลําดับตน

คุมประพฤติ
การพักโทษ
และ
ลดวันตองโทษ

มีกระบวนการ
แกไขฟนฟู หรือ
การปฏิบตั ิตอ
ผูกระทําผิด
ที่เขมขนและ
พอเพียง

มีระบบการคัดกรอง
ความเสี่ยง
/ความจําเปนและ
ความตองการ

มีระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อการจัดการและ
การวัดผล/วิจัย
มีระบบการเขา
แทรกแซงที่ชัดเจน
สม่ําเสมอและ
แนนอน

ดัดแปลงจาก Multnomah County Department of Community Justice, Oregon State, USA.
“What Works Principles, Multnomah Works” (ppt)
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สวนที่ 2
มาตรฐานขัน้ ต่ําของสหประชาชาติ
วาดวยระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
(The Tokyo Rules)
มาตรฐานขัน้ ต่ําของสหประชาชาติวาดวยมาตรการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแบบไมคุมตัว
ขอที่ 20.3 (The Tokyo Rules)
กลไกของระบบขอมูลขาวสารและการวิจยั ควรสรางใหมีขนึ้ ในระบบยุติธรรมทางอาญาเพื่อ
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลและสถิติเกี่ยวกับการนํามาตรการการปฏิบัติตอ
ผูกระทําผิดแบบไมคุมตัวมาใช
ความเห็นเกีย่ วกับมาตรฐานขัน้ ต่าํ
ขอมูลและสถิติที่ไดเก็บไวและเมื่อผานการวิเคราะหแลวจะเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนามาตรการการปฏิบัติตอผูกระทําผิดแบบไมควบคุมตัวที่มีประสิทธิภาพ
(United Nation 1993:36)
บริษัทใดๆ ที่ไมสามารถเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีขอมูลขาวสารจะไมสามารถ
รื้อปรับระบบองคกร (reengineered)ของตนไดเลย บริษัทใดๆที่ใชเทคโนโลยีสเมอเหมือนกับ
เปนเครื่องควบคุมกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติก็จะไมสามารถรื้อปรับระบบองคกรของ
ตนได บริษัทใดๆที่มัวแตคนหาปญหากอนแลวจึงเลือกเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาเหลานั้นก็จะ
ไมสามารถรื้อปรับระบบไดเชนกัน การทุมเทการใชเทคโนโลยีกับปญหาตางๆขององคกรไม
เปนผลใหเกิดการรื้อปรับระบบ การใชเทคโนโลยี่ที่ผิดๆสามารถกอใหเกิดกําแพงตอตานการ
รื้อปรับระบบเพราะกระบวนการคิดแบบเกาและกระสวนพฤติกรรมเดิมๆยังคงอยู (Hammer
and Champy 1993: 83) หลายๆคนคิดวาออฟฟสออโตเมชั่นคือคําตอบของการแกปญหา
ทุกๆปญ หา ในความเปนจริงเทคโนโลยีไมสามารถทําให งานบางอยา งดําเนินไปไดอยา ง
รวดเร็ ว โดยพื้ น ฐานแล ว งานลั ก ษณะเดี ย วกั น ทํ า ได สํ า เร็ จ โดยเทคโนโลยี แ ต นั่ น ไม ไ ด
หมายความวาคุณภาพของผลงานจะดีตามไปดวย (ibid.)
ตามแนวคิดของSengeกลาวไววาโลกจะมีขนาดเล็กลง (Microworld) คอมพิวเตอรสามารถ
ทําใหเกิดความเปนไปไดที่จะบูรณาการการเรียนรูของผูเรียนกับผูสอนที่อยูหางกันและสามารถทําได
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อยางกวางขวางและหลากหลายไมวาการเรียนรูนั้นจะซับซอนเพียงใด การเรียนรูในลักษณะ
เชนนี้ทําใหกลุมผูเรียนผูสอนสะทอนออก แสดง ทดสอบ และเกิดการพัฒนาความสามารถในการ
แกปญหาที่ยุงยากที่เผชิญอยู (Senge 1990: 315)
ปญหา
การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูลและสถิติอยางเปนระบบนัน้ ตองการอะไร หนวยงานคุม
ประพฤติและการพักโทษมักไมสนใจหรือเต็มใจที่จะรับเอาเทคโนโลยีใหมๆไมวาจะเปนฮารดแวร หรือ
ซอฟทแวร และมีลักษณะทีล่ าหลังองคกรตางๆ10 ถึง 20 ปทีเดียว (Clear and O’Leary 1983:38
แตอยางไรก็ตามในองคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั้งหลายเหตุที่ตอตานเทคโนโลยี่สบื เนื่องจาก
เครื่องเทคโนโลยีขาดความเหมาะสมไมมปี ระสิทธิภาพ ยุงยากตอการใช คาใชจายสูง นอกเหนือจากนี้
ก็เนื่องมาจากผูใชและผูจัดการไมไดรับการฝกฝน จนกระทั่งกลางปจนปลายป1980 คอมพิวเตอรไดรับ
การพัฒนาจนทําใหการเรียนรูทางไกลในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเกิดเปนจริงขึ้น
ตั้งแตป 1985 คอมพิวเตอรถูกพัฒนาใหมปี ระสิทธิภาพในการชวยการทํางานไดเปนอยางมาก
กวาเดิม การใชคอมพิวเตอรเพื่อการทํางานในระบบคุมประพฤติและการพัก/ลดโทษเกิดขึน้ อยาง
มากมายในการบริหารจัดการกับปริมาณคดีและในกระบวนการควบคุมและสอดสอง ระบบใหมๆจะ
ปรับใหคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูสามารถใชไดตลอดเวลาเชนการนับปริมาณงาน (workload
accounting) การบริหารเวลา การจําแนกและการประเมินผูกระทําผิดโดยใชระบบคอมพิวเตอร การ
ประเมินระดับการเสพยาเสพติดโดยเครื่องคอมพิวเตอรและการบัญชีและงบประมาณที่บริหารโดย
คอมพิวเตอรปจจุบันหนวยงานคุมประพฤติและการพักโทษทั้งหมดมีการใชอีแมล และระบบโครงขาย
แลน
การใชคอมพิวเตอร ซอฟแวร เพื่อการเขาถึงและการติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและผล
การทํางานดีขนึ้ แตโดยทัว่ ๆไปกระตุนความกระตือรือรนในหมูผูปฏิบัตใิ หเกิดขึ้นไดนอ ยเพราะผูปฏิบัติ
ยังติดอยูกับความคิดเดิมที่วา พวกเขาจะยอมรับเทคโนโลยีที่สามารถใหคําตอบตองานสําคัญๆใน
หนาทีข่ องเขาได มันจะวิเศษอยางไรสําหรับระบบจําแนกที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรถาหากพนักงานคุม
ประพฤติขาดความชํานาญในการจัดการกับปญหาพฤติกรรมหรือความจําเปนตางๆของผูกระทําผิดใน
แตละวัน (ibid. 39).ถาหากระบบคอมพิวเตอรจะเปนประโยชนตอระบบทั้งระบบหนวยงานคุม
ประพฤติและการพักโทษทั้งหมดตองไดรับการฝกฝน ระบบขอมูลขาวสารเชนนี้จะเปนเครื่องเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของที่พนักงานคุมประพฤติทําอยูแ ละตองสามารถเชื่อมตอกับระบบการ
แกไขฟน ฟูรวมทั้งหนวยงานภาคีที่ตองทํางานรวมกันแบบเปนหุนสวนไดแกหนวยงานตางๆใน
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กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อที่การเชื่อมตอและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารจะ
สามารถกระทําไดสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การไมมขี อตกลง หรือมาตรฐานเกี่ยวกับนโยบาย กระบวนการ หรือ ขัน้ ตอนของ
ระบบขอมูลขาวสาร จะเปนการขัดขวางตอการพัฒนาการงานคุมประพฤติ พนักงานคุม
ประพฤติทําอะไรอยู หรือผูถ ูกคุมความประพฤติคือใคทําอะไรอยู สถานการณเชนนี้ และการ
กําหนดนโยบาย ขัน้ ตอนในการปฏิบัติงานตางๆ การจัดสรรทรัพยากรทั้งกําลังคนและ
งบประมาณทัง้ หมดจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพของพนักงานคุม
ประพฤติที่ตองถูกกําหนดใหทาํ งานใหไดมาตรฐานตามขอตกลง เชนความสามารถดานภาษา
มาตรฐานงานตางๆ(ปริมาณงาน การคุมประพฤติ และการบริหารจัดการ) การปฏิบตั ิตางๆ
การฝกฝน มาตรฐานของใบประกอบวิชาชีพ รวมทั้งขัน้ ตอนทั้งหลายทีจ่ ะทําใหเกิดผลผลิต
ของงานทีม่ ีประสิทธิภาพในการทํางานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง (Cushman and
Secherest 1992: 19)
การที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐานเชนนัน้ จะเกิดขึน้ ไดกแ็ ตเมื่อหนวยงานคุม
ประพฤติพัฒนาและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยีขอ มูลขาวสารใหเกิดประโยชนเทานัน้ เชนระบบ
ขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ การเงิน บุคคลากร และเครื่องมือเพื่อการประเมินและการคัด
กรองทั้งหลายและตองสามารถบูรณาการในการใชเทคโนโลยีในงานประจําวันขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวย ระบบขอมูลขาวสารจะตองเชื่อมตอทั้งระบบที่ใหขอมูลขาวสารที่ถกู ตองเพื่อการ
เปรียบเทียบในการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับทางเลือกหรือชองทางทีด่ ีที่สุดในการ
ทํางาน
การทํางานที่ใชระบบเทคโนโลยีขอมูลขาวสารถูกกําหนดวาจะตองทํางานไดมากขึน้ อยาง
ชัดเจนกวาการทํางานแบบเดิมๆที่ผา นมา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคลควรมีระบบปกปองขอมูลจาก
บุคคลอื่นและควรที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามหนาทีข่ องพนักงานคุมประพฤติที่เกี่ยวของ
เทานั้น ในระบบขอมูลขาวสารจะตองพัฒนาและการบํารุงรักษาใหการบันทึกขอมูลและ สถิติทั้งหลาย
มีความถูกตองและเปนแบบฟอรมเดียวกันขอมูลและสถิติทั้งหลายนั้นบางสวนสามารถไดจากแหลง
ตางๆดังนี้
แบบสอบถามทั้งหลาย (Questionnaires)
ขอมูลดานครอบครัวและสังคม (Family/social data)
หนวยงานบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement)
ขอมูลยอนกลับจากศาล (Court feedback)
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หนวยงานดานสวัสดิการเด็กและการศึกษา (Child welfare and educational authorities)
หนวยงานเพื่อสวัสดิการสังคมทั้งหลาย (Social services agencies)
ขอมูลการทดสอบทางจิต (Psychological/psychiatric testing)
บทสรุปความเห็นเกี่ยวกับสุขภาพ (Health summaries)
การทดสอบความสามารถดานการศึกษาและอาชีพ (Educational/vocational testing)
ขอมูลที่ใชในการปรมิน (Risk and needs assessment)
แนวปฏิบัติตามมาตรฐานขัน้ ต่ําของสหประชาชาติวาดวยระบบขอมูลขาวสาร
การออกแบบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การบริหารและการแกไขระบบขอมูลขาวสาร
มาตรฐานขัน้ ต่ําจะตองตอบสนองตอ
■ การประเมินในขั้นกอนการพิจารณา (Pre-trial assessment services)
■การติดตามคดี (Case tracking)
■การมอบหมายงาน (Staff assignment)
■การควบคุมและสอดสอง (Client supervision)
■การกํากับดูแลการเงิน (Financial control)
■การวัดผลโปรแกรม (Program evaluation)
■การวิจัย (Research)
■การตอบขอถามตางๆ (Responses to inquiries)
ระบบขอมูลขาวสารในงานคุมประพฤติควรพัฒนาใหสอดคลองกับระบบขอมูลขาวสารของ
องคกรตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทีห่ นวยงานคุมประพฤติสังกัดอยูหรือที่จะตองสงตอ
ลูกคา
ควรกําหนดนโยบายและขัน้ ตอนเพื่อสรางความมั่นใจตอระบบขอมูลที่เก็บไวในระบบคุม
ประพฤติ มาตรการรักษาความปลอดภัยจะตองถูกตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงและภัยคุกคามอยาง
นอยปละครั้ง
ควรกําหนดเปนนโยบายและขัน้ ตอนใหมีผูรับผิดชอบเพื่อความมั่นใจวาขอมูลขาวสารนั้น
ตองถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ การเขาถึงขอมูล การบันทึก ระบุวันที/่ แหลงที่มาของการบันทึกทุก
ครั้ง รูปแบบและชนิดของขอมูลที่จะบันทึกลงในประวัตขิ องลูกคา ระยะเวลาการเก็บรักษาและการ
ทําลายขอมูลและเจาหนาทีท่ ี่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึก
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ควรกําหนดเปนนโยบายและขัน้ ตอนการกํากับดูแลรูปแบบของการบันทึกในคดีและการ
แบงประเภทของขอมูลในการบันทึก
การบันทึกและการเก็บรักษาขอมูลของผูกระทําผิดแตละคนที่สงตอจากศาลเพื่อเขารับ
บริการในระบบคุมประพฤติขอมูลที่ควรบันทึกไวประกอบดวย
■ขอมูลพิสูจนตัวบุคคล
■สถานะทางกฎหมายและจํานวนเงินที่จะตองรับผิดชอบชดใช/ชําระ
■ประวัติทางสังคม/การสืบเสาะและพินิจ
■แผนการควบคุม/แกไขฟนฟูสําหรับผูกระทําผิดแตละคน
■ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ความจําเปนและปญหาตางๆ และการทํางาน
■รายงานตางๆเกี่ยวกับโปรแกรมทั้งหลาย
■การสงตอผูกระทําผิดไปยังหนวยงานบริการอื่นๆ
■สรุปสภาพสุขภาพรางกาย
■สรุปสภาพสุขภาพทางจิต
■รายงานเกี่ยวกับการปลดจากการคุมประพฤติ
■เอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
นโยบายหรือขั้นตอนทีม่ ีอยูและที่กาํ หนดใหผูถูกคุมความประพฤติปจจุบันหรือผูที่เคยถูก
คุมความประพฤติมากอนเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับตนเองไดควรกําหนดวาขอมูลใดบางที่ไมอาจใหได
และควรกําหนดแนวทางการอุทธรณคําสั่งในกรณีที่ปฏิเสธคําขอ
นโยบายหรือขั้นตอนทีม่ ีอยูในการกํากับดูแลการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับตัวของ
ผูกระทําผิดทั้งหลายอยางนอยควรที่จะระบุ
■ประเภทชนิดของขอมูล
■การเขาถึงและขอจํากัดของการเขาถึงขอมูล
■รายชื่อของหนวยงานที่สามารเขาถึงขอมูลได

)
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สวนที่ 3
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ผูกระทําผิดในระบบการแกไขฟนฟู
กรมการแกไขฟนฟู 40 กรมในรัฐ 40 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกามีระบบขอมูลขาวสาร MIS
ติดตามดูพฤติกรรมของผูกระทําผิดในชุมชนแตใน 12 รัฐไมมีระบบเชนนี้ ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการ
ติดตามดูพฤติกรรมของผูกระทําผิดประกอบดวยขอมูล 45 ขอมูลแยกเปน 3 ประเภทไดแก 1. ขอมูล
เกี่ยวกับการปรับตัว 2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูกระทําผิดตั้งแตภายหลังไดรบั การปลอยสูช ุมชน
และ 3. ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดใหมและขอมูลเกี่ยวกับผูเสียหาย
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัวเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวของผูกระทําผิดแยกเปนกลุมขอมูลได 3 กลุม
คือที่อยูและการทํางานระหวางอยูในชุมชนประกอบดวยขอมูลยอยๆ 7 ขอมูล พฤติกรรมขณะอยู
ระหวา งการคุ มความประพฤติใชประกอบดุล พินิ จในการปลดจากการคุ มประพฤติ หรือ การขยาย
ระยะเวลาการคุมประพฤติประกอบดวยขอมูลยอยๆ 12 ขอมูล และการกระทําความผิดใหมรวมทัง้ การ
ฝาฝนเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติประกอบดวยขอมูลยอยๆ 10 ขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิด
ใหมและขอมูลเกี่ยวกับผูเสียหายแบงยอยเปน 2 กลุมไดแกรายละเอียดของการกระทําความผิดใหม
ขณะถูกคุมความประพฤติประกอบดวยขอมูลยอย 9 ขอมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผูเสียหายใน
ความผิดใหมประกอบดวยขอมูลยอย 7 ขอมูล
ขอมูลทั้ง 45 ขอมูลที่ใชเพื่อการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดที่ถูกคุมความประพฤติมี
รายละเอียดดังนี้
ที่อยู และ การทํางานระหวางอยูในชุมชน
■การดํารงชีวติ ประจําวัน (Living arrangements)
■สภาพของที่อยูอาศัย (Residence status)
■ที่อยูอาศัยขณะอยูระหวางการคุมความประพฤติ
■ขอมูลที่ไดรบั แจงจากนายจางถาหากมี (If employer notified of offender record)
■วันเริ่มทํางาน (Date employment began)
■ประเภทงานทีท่ ํา (Type employment)
■ผูกระทําผิดมีงานทําหรือไม (Offender had job)
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พฤติกรรมขณะอยูร ะหวางการคุมความประพฤติ (Behavior on supervision)
■วันที่หลบหนีจากการคุมประพฤติ (Date offender absconded)
■วันที่ปดคดีการสําหรับคดีที่จัดอยูในฝายบริหาร (Date of administrative closure)
■วันที่กระทําความผิดขึ้นใหม (Date of new crime)
■วันที่กระทําละเมิดเงื่อนไขที่ไมใชการกระทําผิดใหม (Date of technical violation)
■การหลบหนีขณะปลอยตัว (Absconded on release)
■การปลดจากการคุมประพฤติสําหรับคดีความเสี่ยงต่ํา Administrative closure
■ประเภทความผิดทีไ่ ดกระทําขึ้นใหม (Type new crime committed)
■ประเภทของเงื่อนไขที่กระทําละเมิดทีไ่ มใชการกระทําความผิดขึ้นใหม (Type technical
violation)
■วันที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติไดครบถวน (Date completed
supervision)
■ระยะเวลาการคุมความประพฤติที่แทจริง (Actual length of supervision)
■การปลดออกจากการคุมประพฤติ (Termination of supervision)
■ประเภทของการคุมประพฤติ (Type of supervision)
การจัดการกับการละเมิดเงื่อนไขเพื่อการคุมประพฤติ (Response to violations of
conditions of supervision)
■วันที่นาํ ตัวผูก ระทําผิดกลับคืนสูเรือนจํา (Date offender returned to prison)
■การเปลี่ยนสถานภาพการปลอยตัว (Change of release status)
■วันที่ศาลมีคาํ พิพากษาในความผิดทีไ่ ดกระทําขึน้ ใหม หรือ เกี่ยวกับการละเมิดเงื่อนไข
(Date sentenced for violation/new crime)
■วันที่ความผิดใหม หรือ ที่ละเมิดเงื่อนไขไดรับการชีข้ าด (Date convicted for
violation/new crime)
■วันที่ศาลไดวินิจฉัยในความผิดใหม หรือที่ไดละเมิดเงื่อนไข (Date violation/new crime
adjudicated)
■วันที่ผูถูกคุมความประฤติถูกจับไดในกรณีกระทําผิดใหม หรือ ละเมิดเงื่อนไข (Date
offender arrested)
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■ผูกระทําผิดที่ศาลไดพิพากษาแลว ในกรณีกระทําผิดใหม หรือฝาฝนเงื่อนไข (Offender
sentenced for violation/new crime)
■ผูกระทําผิดที่ไดรับการชี้ขาดแลวในกรณีกระทําผิดใหม หรือฝาฝนเงื่อนไข Offender
convicted of violation/new crime)
■การกระทําผิดใหม หรือ การฝาฝนเงื่อนไขที่ศาลวินิจฉัยแลว ( Violation/new crime
adjudicated)
■ผูถูกคุมความประฤติถูกจับไดหรือไมในกรณีกระทําผิดใหม หรือ ละเมิดเงื่อนไข ( If
offender arrested for violation/new crime)
ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดใหม (Information about new crime)
■จํานวนที่ตองชดใชแกผูเสียหาย (Amount of restitution due to victim)
■ขนาดของความเสียหายแกทรัพยสิน (Extent of property damage)
■ขอมูลเกี่ยวกับบาดแผลของผูเสียหาย (Victim injury information)
■รายงานผลกระทบตอเหยือ่ อาชญากรรมถาหากมี (If victim impact statement)
■จํานวนผูท ไี่ ดรับความเสียหาย (Number of victims)
■ประเภทความผิดทีไ่ ดกระทําขึ้นใหม (Type of offense)
■สถานที่เกิดเหตุ (Location of incident)
■วันที่กระทําความผิด (Date of incident)
■ผูกระทําผิดไดรับการควบคุมระหวางคดีหรือไม (If offender under criminal
supervision)
ขอมูลเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม (ผูเสียหาย) ในความผิดใหม (Information about
victims of new crimes)
■ที่อยูข องผูเสียหาย (Address of victim)
■ความสัมพันธกับผูก ระทําผิด (Relationship to offender)
■ขอมูลหากผูเ สียหายรูจักผูก ระทําผิด (If victim knew offender)
■ขอมูลหากผูเ สียหายเปนเด็ก (If victim was a child)
■อายุของผูเสียหาย (Age of victim)
■เชื้อชาติของผูเสียหาย (Race of victim)
■เพศของผูเสียหาย (Sex of victim

12

สวนที 4
ตัวอยางฐานขอมูลเพือ่ การคุมประพฤติผกู ระทําผิดที่เปนผูใหญ
ของกรมคุมประพฤติ Tippecanoe County
ฐานขอมูลเพื่อการคุมประพฤติผูกระทําผิดที่เปนผูใหญพัฒนาขึ้นโดยโครงการวิศวกรรม
ฐานขอมูลขาวสารเพื่อการยุติธรรมในการบริการสังคม มหาวิทลัยPurdue University(The Judicial
Database Systems Engineering Projects in Community Service หรือ JDS EPICS)กับกรมคุม
ประพฤติTippecanoe County Probation Department รัฐอินเดียนา ซึ่งเปนกรมคุมประพฤติที่
ใหบริการแกศาลทั้งหลายของTippecanoe County Courts เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการสืบเสาะ
และพินิจและการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดคดีอุกฉกรรจและผูกระทําผิดในระดับกลางในการ
ทํางานตามภารกิจทีไ่ ดรับมอบหมาย กรมคุมประพฤติดังกลาวไดคุมครองความปลอดภัยของชุมชน
โดยการคนหาพฤติกรรมผิดกฎหมายที่จะเกิดขึ้น บังคับใชกฎหมายคุมประพฤติเพื่อแกไขผูกระทําผิด
ในชุมชนใหเปนพลเมืองดี และใหบริการรวมถึงโปรแกรมตางๆที่เหมาะสมแกผูกระทําผิดเพื่อสนับสนุน
การแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเปนพลเมืองดีของชุมชน
ฐานขอมูลสําหรับผูกระทําผิดที่เปนผูใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความถี่ของติดตอกันระหวาง
ผูกระทําผิดกับพนักงานคุมประพฤติใหมากขึ้น โดยทําใหการรวบรวมขอมูลยอนกลับและการปรับปรุง
ขอมูลทําไดงายยิ่งขึ้นกวาเดิม ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นใหมเปนฐานขอมูลที่ผูใชที่เกี่ยวของกับระบบ
สามารถใชรวมกันได (Multi-user database) เปนระบบที่ใชประโยชนจาก Microsoft Access และ
Microsoft SQL Server เพื่อสนับสนุนการคนหาขอมูลและเพิ่มจํานวนผูใช รายการขอมูลมีดังตอไปนี้
หนาตางหลักเปนหนาตางแสดงขอมูลหลักไดแก
■ชื่อ ชื่อสกุล
■ชื่อที่ปรากฎตามสํานวนของศาล และ
■ชื่อจริง
■ศาลที่พิจารณาพิพากษาหรือคําสั่ง
■วัน เดือน ป เกิด
■หมายเลขประกันสังคม
■ที่อยู ตําบล อําเภอ จังหวัด ประเทศ เลขรหัสทองถิ่น
■คดีนั้นยังอยูร ะหวางการปฏิบัติงาน หรือสงตอไปที่ใด หรือ สิ้นสุดแลว
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■แฟมพนักงานคุมประพฤติ
■สํานวนคดีของศาล
■บันทึกสําหรับคดีนั้น
■การคัดกรองยาเสพติดใหโทษ
■การประเมินความเสี่ยงความจําเปน/ความตองการ
■การประเมินซ้ํา
■การรับเงินคาธรรมเนียมและอื่นๆ
■รายงานตางๆ
■ขอมูลครั้งกอน
■ขอมูลหลังสุด
■ชองบันทึกขอมูล
■การสั่งพิมพ และ
■ชองตรวจทานรายงายกอนสั่งพิมพ
หนาตางขอมูลเฉพาะเพื่อการใชงานแบงออกเปน 5 หนาตางไดแก
■ประวัติสวนบุคคล
■คาธรรมเนียม
■วัน เดือน ป เวลา
■สถานะการคุมความประพฤติ และ
■การติดตอกับพนักงานคุมประพฤติ
หนาตางขอมูลเฉพาะเพื่อการใชงานทั้ง 5 หนาตางมีรายละเอียดของขอมูลในแตละหหนาตาง
ดังนี้
■ขอมูลประวัติสวนบุคคลประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี่
¾ ภาพถาย
¾ ชื่อ ชื่อสกุล
¾ ชื่อตามสํานวนศาล
¾ ชื่อจริง
¾ ชื่อปลอม
¾ ศาลที่พิจารณาหรือทีม่ ีคําพิพากษา
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

อายุ
วันเดือนปเกิด
สถานที่เกิด
หมายเลขบัตรประกันสังคม
เพศ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ความสูง
น้ําหนัก
สีผม
สีนัยนตา
ที่อยู ตําบลอําเภอ จังหวัด ประเทศ
รหัสทองถิ่น
หมายเลขโทรศัพทบาน
โทรศัพทเคลื่อนที่
สถานภาพการคุมประพฤติ (อยูระหวางคุมประพฤติ สงตอ หรือ สิ้นสุดการ
คุมประพฤติแลว
¾ สัญลักษณพิเศษแผลเปน สถานที่เกิด
■หนาตางที่ 2 คาธรรมเนียมตางๆประกอบดวยขอมูลดังนี้
¾ จํานวนคาธรรมเนียมทั้งหลายที่ตองจาย
¾ จํานวนที่จา ยไปแลว
¾ วันเดือนปที่จา ย
¾ คาปรับถามี
■หนาตางที่ 3 วัน เดือน ป และเวลามีรายการขอมูลดังนี้
¾ วัน เดือน ป และเวลาทีน่ ัดหมายครั้งตอไป
¾ วันเดือน ป และเวลาทีน่ ัดหมายครั้งสุดทาย และ
¾ ชองบันทึกขอมูลแสดงวิธีการรายตัวดวยวิธีใด (เชนมารายงานตัวดวยตนเอง
(walk in) หรือทางจดหมายเปนตน)
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■หนาตางที่ 4 สถานะการคุมประพฤติ ประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี้
¾ สถานภาพของผูกระทําผิด (อยูระหวางการคุมประพฤติ สงตอไปที่ใด หรือ
พนการคุมประพฤติแลว)
¾ ระดับการคุมประพฤติใหระบุวาอยูในระดับการคุมประพฤติแบบต่ํา ปาน
กลางหรือ สูงเปนตน
¾ วันเดือนปทที่ าํ การประเมินความเสี่ยงความจําเปนและความตองการ
¾ การประเมินซ้าํ ใหระบุระดับการประเมินซ้าํ และ
¾ วันเดือนปทที่ าํ การประเมินซ้ํา
หมายเหตุ การบันทึกขอมูลเกี่ยวกับระดับการควบคุมใหผูมีอํานาจเทานั้นเปนผูบนั ทึก
■หนาตางที่ 5 การติดตอ/การรายงานตัวประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี้
¾ ชื่อพนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน
¾ พนักงานผูท ี่ตดิ ตอ/ผูรับรายงานตัว
¾ หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
¾ ชื่อนายจาง
¾ หมายเลขโทรศัพทของสถานทีท่ ํางาน
¾ การเปลี่ยนแปลงการทํางาน
¾ เริ่มทํางานเวลาใด
¾ เลิกงานเวลาใด และ
¾ วันถูกออกจากงาน
หนาตางขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและศาล (Legal / Court Information) ประกอบดวย
2 หนาตางดังนี้
■หนาตางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและศาล ประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี้
¾ หมายเลขสํานวนคดี
¾ ฐานความผิด
¾ ขอมูลเกี่ยวกับความผิด
¾ ชั้นของความผิด (เชนระดับเบา ปานกลาง รุนแรงฯลฯ)
¾ ระยะเวลาของโทษตามคําพิพากษา
¾ ระยะเวลาการคุมความประพฤติ
¾ วัน เดือน ป ที่ เปลี่ยนแปลงคําพิพากษา
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

วัน เดือน ป ที่ปฏิเสธคํารอง
วัน เดือน ปที่ ปลอยจากเรือนจํา
ลักษณะของคําคัดคาน
เงื่อนไขพิเศษ
ระยะเวลาการคุมประพฤติ
วัน เดือน ปที่ ศาลมีคําพิพากษา หรือ คําสั่ง
วันเดือนป ที่ ปลดจากการคุมประพฤติ
การสละสิทธิตามกฎหมาย (ถามี)
จํานวนชัว่ โมงการทํางานบริการสังคม
ชื่อ ชื่อสกุลของทนายความ
หมายเลขโทรศัพทของทนายความ
ชือ ชื่อสกุลของพนักงานอัยการ
หมายเลขโทรศัพทของพนักงานอัยการ
ระดับการคุมประพฤติ (หมายถึงระดับการคุมประพฤติ เขมสุด เขมปานกลาง
และต่ํา)
หมายเหตุ ผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงต่ําจัดเปนคดีทางการบริหาร หรือ Administrative
cases จะใชวิธีการรายงานตัวทางจดหมายหรือทางโทรศัพท โดยจะจัดสรรทรัพยากรใหกับกลุม
ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงตั้งแตระดับกลางขึ้นไป
■หนาตางที่ 2 ขอมูลดานบัญชีและการเงิน ประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี้
¾ หมายเลขแฟม
¾ คาปรับตามคําพิพากษา
¾ คาธรรมเนียมศาล
¾ วันครบกําหนดชําระคาธรรมเนียมศาล
¾ ขอมูลแสดงการชําระคาธรรมเนียม
¾ จํานวนที่ตองชดใชใหแกผูเสียหาย
¾ วัน เดือน ป ที่ตองชําระ
¾ จํานวนการชดใชที่ยังคงคางชําระ
หมายเหตุ หนาตางนี้สามารถสรางใหสามารถยอนกลับไปตรวจสอบผลครั้งกอนๆหนานั้นได
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หนาตางเพื่อการบันทึกตางๆ (Case Notes) หนาตางนี้จะประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับ
ฟอง และการใหคําปรึกษา การบันทึกแบงออกเปน 2 สวน บันทึกเกี่ยวคดี กับ บันทึกเกี่ยวกับการให
คําปรึกษา
■การบันทึกเกี่ยวกับคดี หนาตางนี้อาจสรางขึ้นอยางงายๆประกอบดวยชองขอมูล
ยอยๆ ดังนี้
¾ วัน เดือน ป ที่บันทึก และ
¾ รายการที่บันทึก
■การบันทึกเกี่ยวกับการใหคาํ ปรึกษา
ประกอบดวยขอมูลยอยๆไดแก
¾ วัน เดือน ป ที่ขอคําปรึกษา
¾ สถานที่ ๆ ใหคําปรึกษา (แผนกบริการครอบครัว)ชื่อผูใหคําปรึกษา
¾ ชื่อผูใหคําปรึกษา
¾ จํานวนหรือความถีท่ ี่ขอคําปรึกษา
¾ คาใชจายเพื่อการปรึกษาตอชั่วโมง
¾ ผลคําวินจิ ฉัยโดยผูใหคําปรึกษา
¾ เหตุผลที่ตองขอคําปรึกษา
หมายเหตุ หนาตางนี้สามารถสรางใหสามารถยอนกลับไปตรวจสอบผลการปรึกษา
หรือการบันทึกครั้งกอนๆหนานั้นได
หนาตางเพื่อการตรวจสารเสพติดใหโทษ (Drug Screen) หนาตางนี้แสดงผลการ
ตรวจหาสารเสพติดใหโทษประกอบดวยขอมูลตางๆดังนี้
■วัน ดือน ป ที่ทาํ การตรวจ
■ประเภทหรือวิธีการที่ใชตรวจ (เชนตรวจในหองปฏิบตั ิการ)
■แสดงผลการตรวจหาสารเสพติดตางๆซึ่งอาจมีชองใหบันทึกผลตามประเภทหรือชนิด
ของยาเสพตติดตั้งแต
¾ บารบิจูเรท
¾ เบโซไดอะเซดิน
¾ โคเคน
¾ ฝน
¾ เพนไซคลิดิน
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¾ เมทแอมเฟทตามิน
¾ กัญชา
¾ คริเอทินิน
¾ แอลกอฮอล
¾ แอลเอสดี
¾ เอททานอล
■คาใชจายในการตรวจ (หากตองจาย)
■วัน เดือน ป ที่ชําระคาตรวจ
■จํานวนทั้งหมดที่ตองจาย และ
■จํานวนที่คงคางเปนตน
หมายเหตุ หนาตางนี้สามารถสรางใหยอนกลับไปตรวจสอบผลการตรวจครั้งกอนๆหนา
นั้นได
หนาตางเพื่อการประเมินและการคัดกรอง ความเสี่ยงความจําเปนและความตองการ
ประกอบดวยขอมูลยอยๆดังนี้
■อายุขณะศาลมีคําพิพากษาในความผิดครั้งแรก
■จํานวนครั้งที่เคยตองคําพิพากษาของศาลมากอน
■จํานวนครั้งที่เคยถูกคุมความประพฤติ
■จํานวนครั้งที่เคยฝาฝนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
■จํานวนคดีหรือพันธะในครั้งกอนๆที่ยังคงตองผูกพัน
■ประวัติการใชยาเสพติดใหโทษ
■การทํางานในชวง 12 เดือนที่ผา นมา (เต็มวัน หรือ Part-time หรือ ยังเรียนหนังสือ)
■การเปลี่ยนแปลงที่อยูในชวง 12 เดือนที่ผานมา (จํานวนครั้งของการเปลี่ยนที่อยู)
■การศึกษา (ชั้นสูงสุดของการศึกษา)
■ความคาดหวังที่จะปฏิบัตติ ามเงื่อนไข
■คะแนนรวมทั้งหมด
■คาคะแนนจากการแปลผล
■คําวินิจฉัย และ
■ระดับการคุมปนระพฤติ (ต่ํา ปานกลาง สูง สูงสุด)
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หมายเหตุ การประเมินสามารถแปลงเปนการประมวลผลดวยคอมพิวเตอรได และการ
บันทึกระดับการควบคุมใหกระทําโดยผูม ีอาํ นาจเทานั้น
หนาตางเพื่อการประเมินซ้ําการประเมินซ้ําจะใชขอมูลเดียวกันกับการประเมินเบื้องตน
ดังกลาวแลว โดยมีขอมูลที่เพิ่มเติมเขามาเพื่อใชในการประเมินไดแก
■รายงานผลการคุมความประพฤติ
■ประวัติการทํางาน
■การฝาฝนเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
■ผลการปฏิบัติตามเงื่อนพิเศษ
■บันทึกการชดใชคาธรรมเนียม
■คาปรับ และ
■การชดใชแกผูเสียหาย
หมายเหตุ หนาตางนี้สามารถสรางใหยอนกลับไปตรวจสอบผลการประเมินครั้งกอนหนานั้น
ได และผูท ี่มีอาํ นาจในการบันทึกระดับการควบคุมคือเจาหนาทีท่ ี่มีอาํ นาจเทานัน้
หนาตางเพื่อการรับชําระคาใชจา ยและคาธรรมเนียม (Receipts) หมายถึงการบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับการจายคาใชจายตางๆของผูถูกคุมความประพฤติไดแก คาปรับตามคําพิพากษา(ถามี)
คาธรรมเนียมศาล(ถามี) คาชดใชใหแกคูกรณีอีกฝายหนึง่ (ถามี)ขอมูลยอยๆในสวนนี้ประกอบดวย
■หมายเลขทีร่ ับเงิน
■วัน เดือน ป ที่รับ
■รับจาก (ชื่อผูชําระ)
■จํานวนเงินที่รับ
■จายดวยวิธใี ด (เงินสด เช็ค อื่นๆ)
■ชําระเปนคาอะไร (คาปรับ คาธรรมเนียม คาชดใช)
■ชื่อพนักงานคุมประพฤติเจาของสํานวน
■ชื่อเจาหนาที่ผูรับเงิน
■จํานวนคางชําระจากครั้งกอน
■จํานวนที่ชําระในครั้งนี่
■จํานวนที่ยังคงคางยกไป
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หนาตางเพื่อการรายงาน (Reports) ขอมูลสวนนีส้ ามารถบริหารจัดการดวยระบบ
คอมพิวเตอรเพื่ออํานวยความสะดวกแกการพิมพรายงานออกมาไดอยางรวดเร็วทั้งรายงานเฉพาะตัว
ผูกระทําผิดแตละคน หรือรายงานที่พนักงานคุมประพฤติจะตองรายงานตอผูบังคับบัญชาในแตละวัน
หรือในแตละเดือน หรือตามที่มีคําสั่ง ไมวา เวลาใดๆ
หนาตางเพื่อรายงานเกี่ยวกับผูกระทําผิดแตละราย ในสวนนีจ้ ะประกอบดวยขอมูล
ตางๆไดแก
■ชื่อ และชื่อสกุล
■หมายเลขบัตรประกันสังคม
■พิมพรายงานเพื่อ/สําหรับ (ระบุวัตถุประสงค)
■รายงานกําหนดนัดหมายแตละวัน (ใหระบุวากําหนดสําหรับกิจกรรมใด)
■รายงานการผิดนัด
■รายงานการรับเงิน
■รายงานการบังคับตามกฎหมาย
หมายเหตุ ในแตละชองจะมีคําสั่งการใชงานตั้งแตการพิมพเพื่อตรวจแก และการสั่งพิมพจริง
ได
หนาตางเพื่อการรายงานอืน่ ๆ ในสวนนี้จะประกอบดวยขอมูลตางๆไดแก
■รายงานผลการพนจากการคุมประพฤติในแตละเดือน
■รายงานผลงานของพนักงานคุมประพฤติเปนรายคน
■รายงานเฉพาะคดีที่จัดอยูใ นประเภทความผิดระดับกลาง
■รายงานเกี่ยวกับฐานขอมูลตางๆที่มีอยูในปจจุบนั
■รายงานเกี่ยวกับการรวบรวมผลทั้งหลาย
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สวนที่ 5
ตัวอยางระบบขอมูลขาวสาร
เพื่อการกํากับดูแลผูก ระทําผิดของรัฐไอโอวา
ขอมูลที่ใชในเครือขายเพือ่ การควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดและผูถูกคุมความประพฤติ
และผูที่ไดรบั การพัก/ลดโทษทีใ่ ชในรัฐไอโอวาประกอบดวย
ขอมูลประวัติอาชญากรรมขอผูกระทําผิดไดแก
■ความผิดทีถ่ กู จับ
■คําฟอง หมายเลขคดีของศาลและสาเหตุแหงการกระทําผิด
■คําพิพากษาของศาล
■โทษที่ไดรับ
■หมายเลขรหัสตามประเภทของความผิด
■ขอมูลจากการสัมภาษณกอ นการพิจารณา
■รายงานการสืบเสาะและพินิจ
■ประวัติการควบคุมและสอดสอง
■ประวัติของผูกระทําผิดที่เก็บไวในหนวยงาน รวมทั้งประวัติที่ผูจัดการคดีเก็บรวบรวมไว
ขอมูลเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสองและขอมูลที่ใชเพื่อการประเมินผล
■บุคคลิคลักษณะของผูกระทําผิด เชนลักษณะทางกาย วันเดือนปทเี่ กิด สถานภาพการ
สมรสเปนตน
■ขอมูลเพื่อการติดตามตัว เชนหมายเลขประกันสังคม หมายเลขออกโดยกรมคุม
ประพฤติ หมายเลขของ เอฟ บี ไอ หมายเลขใบขับขี่เปนตน
■ชื่อเลน
■ประวัติเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการประวัติการทํางาน
■การติดตอกับญาติพี่นอง
■หมายเลขคดีดําและคดีแดงของศาล
■คําพิพากษาของศาลที่สั่งใหคุมความประพฤติ
■การละเมิดเงื่อนไขของศาล
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■ผลการตรวจหาสารเสพติดใหโทษ
■ผลของการประเมินความเสี่ยง ความจําเปนและความตองการ
■ขอมูลเกี่ยวกับเหยื่ออาชญากรรม
■การวิเคราะหและรายงานการสืบเสาะและพินิจ
■ประวัติการมอบหมายใหทํางานบริการสาธารณะกับพนักงานบริการสังคมคนใดคน
หนึ่งหรือกับทีมใดทีมหนึ่ง
ขอมูลเกี่ยวกับการสงตอเพื่อการจางงาน การศึกษาดานอาชีพ หรือ ชางเทคนิค
การทํางานบริการสาธารณะการบําบัดรักษา ขอมูลใชเพื่อการวัดผล การจัดใหไดรบั บริการที่
ตองการ และการติดตาม
■ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจาย
■ขอมูลแจงคาใชจายจากผูใ หบริการอันเกิดจากการที่ผกู ระทําผิดเขารับการแกไขฟนฟู
จากโปรแกรมตางๆ
■ลายมือชื่ออีเลคโทรนิคของผูกระทําผิดทีใ่ หไวกับสถานที่ๆเขารับบริการเพื่อยืนยันวาได
เขารับบริการจริง
รายงานตางๆ
■ขอสรุปปริมาณคดีที่มอบหมายใหกับพนักงานแตละคนตามระดับความเสี่ยงและความ
จําเปนของผูกระทําผิด
■รายงานทุกประเภทที่เกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมด
■รายงานเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ลายมือชื่ออีเลคโทรนิคและเสนทางเดินของกระบวนการทํางาน
■เพื่อการบูรณาการการนําลายมือชื่ออีเลคโทรนิค เซ็นตลงในเอกสารชนิด PDF ที่มีความ
ปลอดภัย ไมสามารถแกไขไดเพื่อสงไปยังศาลสูง
■ใชลายมืออีเลคโทรนิคการควบคุมเสนทางเดินของกระบวนการทํางานเพื่อตรวจสอบ
กระบวนการทํางาน จากพนักงานบริการสาธารณะไปยังพนักงานบริการสาธารณะอาวุโส
และตอไปยังศาลและยอนกลับคืนมายังผูรายงาน
■ใชลายมือชือ่ อีเลคโทรนิคกับระบบคอมพิวเตอรในการจัดทํารายงานและแบบฟอรมที่มี
ความซับซอน
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■ใชลายมือชือ่ อีเลคโทรนิคกับรายงานการสืบเสาะและพินิจ
■ใชในรายงานทีถ่ ูกกลาวหาวาละเมิดเงื่อนไข
■ใชในรายงานเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ
■ใชในหนังสือขอความรวมมือคนหาผูกระทําผิดโดยสงไปตรวจสอบทีก่ รมยานยนตร
การเชื่อมระบบขอมูลกับหนวยงานภายนอก
■กับตํารวจ แจงผลการถูกจับใหมผานระบบคอมพิวเตอร SMART
■กับศาล รายงานการสืบเสาะและพินิจผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน ศาลพิจารณา
และมีคาํ สั่งตามรายงานหรือปฏิเสฐไมเห็นดวยผานระบบออนไลนดวยคอมพิวเตอร
■กับผูใหบริการเพื่อการแกไขฟนฟูทั้งหลาย มีระบบลงลายมือชื่ออีเลคโทรนิคทุกครั้งที่
เขารับบริการที่พนักงานคุมประพฤติสามารถตรวจสอบไดทางคอมพิวเตอรออนไลน
■กับคณะกรรมการพัก/ลดโทษ สํานักงานอัยการ ตํารวจประจําสวนสาธารณะ ตํารวจ
ศาลและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ สามารถ
ตรวจสอบขอมูลของผูกระทําผิดจากระบบคอมพิวเตอรออนไลนในเอกสารชนิดเพื่ออาน
อยางเดียว แตไมสามารถแกไขเอกสารนั้นได
ขอมูลสวนบุคคลของผูกระทําผิดทีใ่ ชในเครือขายเพื่อควบคุมผูกระทําผิดในระบบ
การแกไขฟน ฟูของรัฐIowa
■ชือ ชื่อสกุลจริง และชื่อเลน
■หมายเลขของผูกระทําผิดที่ออกโดย FBI หรือกรมราชทันฑ
■ลักษณะทางกายภาพ
■ที่อยูแ ละหมายเลขโทรศัพท
■ขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
■ตําหนิแผลเปนตามรางกาย
■ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การคบหาสมาคมและผูประสงคราย
■ประวัตการทํางาน
■ขอมูลเกี่ยวกับวันเดือนป เกิด และขอมูลเกี่ยวกับสถานะความเปนพลเมืองตางๆเชน
หมายเลขที่ออกใหโดยรัฐ เลขประกันสังคม ฯลฯ
■ประวัติเกี่ยวกับการเงิน
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ขอมูลจําเปนในการจัดทําแผนการบริหารจัดการคดีโดยเครือขายการควบคุม
ผูกระทําผิดของกรมการแกไขฟน ฟูรัฐไอโอวาประกอบดวยขอมูลสําคัญดังนี้
■การประเมินความเสี่ยง การประเมินความจําเปนและความตองการ
■การคนหาปญหาของผูกระทําผิด
■การเขาจัดการแทรกแซงเมื่อมีการละเมิดหรืออาการไมนาไววางใจ
■การใหบริการตางๆเพื่อการแกไขฟนฟู
ขอมูลเกี่ยวกับ กฎ การละเมิดกฎ แลtการพิจารณาของศาลในกรณีมีการละเมิด
(Iowa Corrections Offender Network)
■ขอตกลงของผูกระทําผิด
■มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
■ประวัติการฝาฝนกฎ ระเบียบ
■เหตุการณทเี่ กี่ยวกับการกระทําละเมิด
■กฎระเบียบที่เปนทางการของสถานที่ควบคุม
■ประวัติการฝาฝนกฎระเบียบของสถานที่ควบคุม
ขอมูลเกีย่ วกับรายงานการกระทําละเมิดเงื่อนไข
■รายงานการละเมิดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ
■รายงานการละเมิดเงื่อนไขการปลอยเพื่อออกไปทํางานภายนอก
■รายงานการละเมิดเงื่อนไขเพื่อการพัก/ลดโทษ
■รายงานกระบวนพิจารณาของศาลในกรณีละเมิดเงื่อนไข การอุทธรณ และการลงโทษ
ขอมูลเหตุการณที่เกีย่ วของกับผูกระทําผิด (Offender Event Log) โดย เครือขาย
เพื่อควบคุมผูกระทําผิดของรัฐไอโอวา
■ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่ตองบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอรดังนี้
¾ คําฟองในความผิดใหม และคําพิพากษาของศาล
¾ มาตรฐานเพื่อความมัน่ คงทีไ่ มประสบผลสําเร็จ
¾ คําฟองเกี่ยวกับสถานภาพการคุมประพฤติและการบริหารจัดการคดี
¾ การประเมินซ้าํ ในเรื่องความเสี่ยง ความจําเปนและความตองการหรือการเขา
จัดการแทรกแซงตามสถานการณ
¾ เหตุละเมิดเงื่อนไขที่เกิดขึ้น การพิจารณาและคําวินจิ ฉัยของศาล และการอุทธรณ

25

■ขอมูลเกี่ยวกับมุมมองในเหตุการณตางๆโดย
¾ ผูกระทําผิด
¾ ผูใหคําปรึกษา
¾ สถานที่บริการเพื่อการแกไขฟนฟูทั้งหลาย
¾ ผูที่นัดหมาย
■ขอมูลเหตุการณที่เกีย่ วของกับผูก ระทําผิด ขอมูลเกี่ยวกับควบคุมและสอดสองและ
การควบคุมในเรือนจํา (Iowa Corrections Offender Network)
¾ รายงานการรับตัวReception report
¾ รายงานเกี่ยวกับผูมาเยี่ยม
¾ การยายเรือนจํา
¾ การบันทึกเวลา Time computation
¾ รายงานการปลอยตัว
¾ รายงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
¾ ใบแจงการปลอย
¾ รายงานเกี่ยวกับการศึกษา
¾ รายงานการมอบหมายงาน
¾ รายงานความเคลื่อนไหว และกิจกรรมตางๆ
¾ รายงานคณะกรรมพัก/ลดโทษถึง ความเสี่ยง การเรียกตัวกลับ และการตัดสินใจ
¾ รายงานเกี่ยวกับกลุมที่คุกคาม
ขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัย (Iowa Corrections Offender Network)
■การวัดผลสัมฤทธิ
■การวิเคราะหผลลัพท
■การกระทําผิดซ้ํา
■รายงานตางๆแกฝายนิติบญ
ั ญัติ
สรุป
ดวยภาระงาน ภาระคดี และสภาพปญ หาของผูก ระทํ า ผิดที่ซับ ซอ นมากกว าเดิม ภายใต
ทรัพยากรจํากัด ดวยวิธีปฏิบัติที่องคความรู ประสบการณและทักษะที่สั่งสมมายังไมพอเพียงตอการ
จั ด การได อย า งเพี ย งพอ งานคุ มประพฤติ จึง กํ า ลั งถู ก ทา ทายว า จะเปน เสาหลั ก ในการแกไ ขฟ น ฟู
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ผูกระทําผิดโดยไมใชเรือนจําไดอยางมีประสิทธิภาพไดหรือไมคําตอบนี้ไมมีใครที่จะตอบแทนเราได
นอกจากเราชาวคุมประพฤติเทานั้น เราจะทําใหผูกระทําผิดในความดูแลของเราไดรับการแกไขฟนฟู
เราจะเพิ่มประสิทธิภาพของงานคุมประพฤติโดยระบบขอมูลขาวสารไดอยางไรที่จะชวยอํานวยความ
สะดวกตอการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน เราจะทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับหนวยงาน
ทั้งหลายทั้งในและนอกกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมกับทุกภาคสวนโดยอาศัยระบบขอมูล
ขาวสารแปนสายโลหิตแหงการสื่อสารเพื่อใหบริการและการเขาถึงขอมูลเพื่อการเขามามีสวนรวมกับ
ระบบยุติธรรมทางอาญาไดโดยสะดวกมากที่สุดแกพี่นองประชาชนของเราไดอยางไรหากเราไมพัฒนา
ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารจัดการ วิธีการเชนนี้นาจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติของชุมชนจากที่
เคยห า งเหิ น กั บ ระบบยุ ติ ธ รรมทางอาญา ให มี ค วามผู ก พั น ใกล ชิ ด และมี ค วามเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาว า
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาสามารถคุ ม ครองความปลอดภั ย แก สั ง คมโดยการลดป ญ หา
อาชญากรรมไดอยางแทจริง

…………………………………………………………..
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ภาคผนวก
ขอมูลที่ใชในการประเมินความเสี่ยง
ความจําเปนและความตองการ
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แบบประเมินความเสี่ยง
(RISK ASSESSMENT)
ว.ด.ป.ทีประเมิน...........................................
ชื่อผูถกู คุมความประพฤติ............................................................
ยายเปลี่ยนที่อยูอาศัยในรอบ 12 เดือนที่ 0 ไมเคย
1
ผานมา
2 2 ครั้ง
3 3 ครั้งหรือมากกวา

(1)

2

รอยละของเวลาการทํางานในรอบ 12
เดือนที่ผานมา

0
1
2
0

60% หรือมากกวา
40%-50%
ต่ํากวา 40%
ไมเคยสมัครงาน

(2)

3

การใชแอลกอฮอล

0

การใชแอลกอฮอลนั้นไมเกี่ยวกับการกระทําผิด ตัวอยางเชนการถูก
จับกุมนั้นไมไดเกิดจากการใชแอลกอฮอล
เปนไปไดวาการกระทําผิดและการใชแอลกอฮอลมีความเกี่ยวพันกัน
มีความชัดเจนวาการใชแอลกอฮอลเกีย่ วของกับการกระทําผิด
ตัวอยางเชนกระบวนการกระทําผิดเกิดขึ้นในขณะใชแอลกอฮอล

(3)

1
2

4

การใชยาเสพติดใหโทษอื่นๆ

0
1
2

เมื่อถูกกระตุนใหเปลี่ยนแปลง ยอมรับความชวยเหลือ
เมื่อถูกกระตุนแตยังลังเล หรือไมสูเต็มใจรับผิดชอบ
พฤติกรรมมีเหตุและผล ปฏิเสธ ไมสามารถกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได

(4)

5

ทัศนคติ

0
3
5

เมื่อถูกกระตุนใหเปลี่ยนแปลง ยอมรับความชวยเหลือ
เมื่อถูกกระตุนแตยังลังเล หรือไมสูเต็มใจรับผิดชอบ
พฤติกรรมมีเหตุและผล ปฏิเสธ ไมสามารถกระตุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได

(5)

6

อายุขณะตองคําพิพากษาในความผิดครั้ง
แรกทั้งขณะที่ยังเปนเด็ก/เยาวชน หรือ
ผูใหญ

0
2
4

24 หรือมากกวา
20-23 ป
19 ปลงมา

(6)

7

เคยตองถูกคุมความประพฤติ หรือการ
พัก/ลดโทษมากอน

0
4

ไมเคย
1 ครั้ง หรือ มากกวา

(7)

8

เคยถูกเพิกถอนการคุมประพฤติ หรือ การ
พัก/ลดโทษมากอน

0
4

ไมเคย
1 ครั้ง หรือ มากกวา

(8)
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9

เคยตองคําพิพากษาในความผิดทีร่ ายแรง
( Felony เชน ฆาตกรรม ขมขืน ชําเรา
วางเพลิง) หรือเคยอยูภายใตพันธะของ
ศาลด็กและเยาวชน หรือ การชะลอการ
ฟองมากอน

0
2
4

ไมเคย
1 ครั้ง
2 ครั้งหรือมากกวา

10

เคยตองคําพิพากษาขณะที่ยงั เด็ก หรือ
เปนผูใหญแลวในความผิดเกี่ยวกับ :
(เลือกใชและบวกคะแนนไดเมื่อรวมกับ
ความผิดในปจจุบันแลว สูงสุด= 5)

0
2
3

ไมเคย
งัดแงะยองเบา ลักทรัพย โจรกรรมรถยนต หรือปลนทรัพย
สั่งจายเช็คไมมีมูลคา หรือ ปลอมแปลงเช็ค

11

0
เคยตองคําพิพากษาขณะที่ยงั เด็ก หรือ
8
เปนผูใหญแลวในความผิดฐาน
ประทุษรายรางกายมาแลวในระยะ 5 ปที่
ผานมา (ทั้งนีใ้ หรวมถึงความผิดทํานอง
เดียวกันกับการประทุษรางกาย หรือการ
ใชกาํ ลังประทุษรายรางกายโดยมีอาวุธ
การใชกาํ ลังบังคับทางกายภาพ หรือการขู
เข็ญโดยใชกําลังเปนตน)

(9)

ไมเคย
เคย

(11)

รวมคะแนนความเสี่ยง ……………………
ระดับความเสี่ยง…………………………..

:

(10)

คาความเสี่ยง
1 = สูง (คะแนนตั้งแต 15 คะแนนขึ้ไป)
2 =ปานกลาง (คะแนนอยูระหวาง 8-14)
3 = ต่ํา (คะแนนอยูระหวาง O-7)

(12)
(13)
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แบบประเมินความจําเปน/ความตองการ
(NEEDS ASSESSMENT)
1. ทักษะวิชาชีพและการศึกษา
-1= มีทักษะดานนีใ้ นระดับตั้งแต 0= มีทักษะดานนีท้ ี่พอเพียง
มัธยมปลาย หรือสูงกวานั้น
สามารถใชทักษะในกิจการ
งานแตละวันได
2. การทํางาน
-1= มีงานทําที่นา พอใจเปนเวลา
1 ป หรือ นานกวานัน้

0=สามารถหางานทําไดไมไดรับ
รายงานถึงความยากลําบาก
หรือทํากิจการภายในบาน
เปนนักเรียนนักศึกษา หรือ
ปลดเกียณอายุงานมา

+2= มีทักษะดานนี้ต่ําเปนผลให
เกิดปญหาในการปรับตัว

+4=มีทักษะดานนีต้ ่ํามาก
กอใหเกิดปญหาในการ
ปรับตัวทีร่ ุนแรง

+3= มีงานที่ไมนาพอใจนัก หรือ
วางงานแตมีทกั ษะดาน
อาชีพทีพ่ อเพียง

+6= วางงาน ขาดทักษะดาน
อาชีพตองการการฝกฝน

3. ทักษะการจัดการการเงิน
0= ไมพบสภาพปญหาการเงินใน +3= มีสถานการณ หรือมีปญหา
-1= มีกระบวนการใชจายอยาง
ปจจุบัน
การเงินบางเล็กนอย
ประหยัดและใชจา ยอยาง
พอเพียงมาอยางยาวนานเชน
มีเครดิตที่นาเชือ่ ถือ

+5= มีปญหาการเงินรุนแรง
เชน สั่งจายเช็คเดง หรือ
ลมละลาย

4. ความสัมพันธกบั ครอบครัว/คูสมรส
-1= ความสัมพันธและการ
0= ความสัมพันธเมื่อเทียบกับคน +3= ความสัมพันธระหองระแหง
สนับสนุนดีเปนพิเศษ
โดยทั่วๆไปมีความมั่นคงเปนปกติ
บางหรือเกิดความตึงเครียด
แตยังสามารพัฒนาได

+5=มีความแตกแยกหรือ
ความตึงเครียดรุนแรง

5. การคบหาสมาคม
-1= มีการคบหาสมาคทามกลาง
เพื่อนฝูงที่ดี

“0= ความสัมพัฯธไม
เปลี่ยนแปลงไป”

6. ความมั่นคงทางดานอารมณ
-1=ยอมรับในการกระทําของตน 0=ไมสออาการความไมมั่นคง
ทางอารมฌ สามารถ
สามารถปรับตัวไดเปนอยางดี
ตอบสนองตออารมฌได
ยิ่ง
พอเหมาะสม

+2=คบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงที่มี +4= มั่วสุมอยูกับผูท ี่
พฤติกรรมที่ลอ แหลมตอ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนครั้ง
การกระทําผิด
คราว

+4= มีอาการความไมมั่นคงทาง
อารมฌบางแตยังไมเปน
อุปสรรคตอการปรับตัว เชน
มีความวิตกกังวลเกินไปเปน
ตน

+7=มีอาการความไมมั่นคง
ทางอารมฌถึงขนาดเปน
อุปสรรคตอการปรับตัว
เชน หุนหันเจาอารมฌ
หรือหลบหลีกแยกตัว
จากสังคมเปนตน

31
7. ปญหาการใชแอลกอฮอล
ปญหาการใชแอลกอฮอล
0= ไมเคยใช หรือดืม่ บางแตไม
+3=เสพบางเปนครั้งคราว มี
ติด ไมมีอาการผิดปกติอันเกิด
อาการผิดปกติบางอยาง
จากการใชแอลกอฮอล
ปรากฎ
8. ปญหาการใชยาเสพติดใหโทษอืน่ ๆ
ปญหาการใชยาเสพติดใหโทษ
0=ไมพบอาการผิดปกติใดๆ
อื่นๆ

9. ความสามารถทางสติปญญา
ความสามารถทางสติปญญา
0= สามารถแสดงออกไดอยาง
เปนอิสสระไมอาศัยการพึง่ พา
ใดๆ

10. สุขภาพรางกาย
สุขภาพรางกาย

0= รางกายเปนปกติไมคอยเจ็บ
ไขไดปวย

11. ปญหาพฤติกรรมทางเพศ
ปญหาพฤติกรรมทางเพศ
0= ไมปรากฎความผิดปกติ

+3=เสพบางเปนครั้งคราว มี
อาการผิดปกติบางอยาง
ปรากฎ

+6= เสพประจํามีอาการ
ผิดปกติรุนแรง

+5= เสพประจํามีอาการ
ผิดปกติรุนแรง

+3= ตองการความชวยเหลือบาง +6=ปรากฎความบกพรอง
ยังมีความสามารถพอทีจ่ ะ
รุนแรง พึ่งพาตนไดใน
ปรับปรุงตนเอง ความเสื่อม
วงจํากัด ความเสื่อม
ถอยอาจเกิดขึ้นได
ถอยอาจเกิดขึ้นได

+1=มีอาการบกพรอง หรือ
เจ็บปวยเปนอุปสรรคตอการ
ปรับตัวใหเหมือนเดิม

+2=มีอาการบกพรอง หรือ
เจ็บปวยรุนแรง จําตอง
ไดรับการรักษาอยาง
ตอเนื่อง

+3= พบสถานการณที่ผิดปกติ
หรือพบปญหาบางเล็กนอย

+5=มีปญหาหรืออาการ
รุนแรง หรือ เรือ้ รัง

แนวทางการประเมินความจําเปนโดยพนักงานคุมประพฤติ
-1 = ปรับตัวไดดี, 0 = ไมตองการความชวยเหลือ, +3 = ตองการความชวยเหลือปานกลาง, +5 = ตองการความชวยเหลือสูง

การกําหนดระดับของการควบคุม

1 = สูง 2 = ปานกลาง

3 = ต่ํา

สภาพปญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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วัตถุประสงคของการปรับพฤติกรรม(ภายใตเงื่อนเวลา)
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
แผนการปรับพฤติกรรมโดยผูถูกคุมความประพฤติ…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
แผนการแกไขฟน ฟูโดยพนักงานคุมประพฤติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
รวมคะแนนความจําเปน=…………..
ระดับของความจําเปน=…………...
ความจําเปน
1 - สูงสุด (คะแนนรวมตั้งแต 30 ขึ้นไป)
2 – ปานกลาง (คะแนนอยูระหวาง 15-29)
3 – ต่ํา (คะแนน 14 คะแนนลงมา)

( ลงชื่อ)………………………………………
พนักงานคุมประพฤติ
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