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คํานํา
ประเทศอังกฤษไดพัฒนางานคุมประพฤติใหเปนบริการคุมประพฤติระดับชาติ (National
Probation Service) 2 เพื่อใหงานคุมประพฤติเปนเอกภาพภายใตการนําของอธิบดีในสวนกลางซึ่งจะ
ทําหนาที่เปนฝายสนับสนุนโดยกําหนดเปาหมายการคุมประพฤติในระดับชาติที่จะตองเดินไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนโยบายและลําดับความสําคัญของรัฐบาล และยังเปนผูสนับสนุนทรัพยากร และ
ใหคําแนะนําแกบอรดคุมประพฤติของทั้ง 42 พื้นที่ แตการใหบริการคุมประพฤติทั้ง 42 พื้นที่นั้น
บอรดคุมประพฤติของแตละพื้นทีจ่ ะเปนผูบริหารจัดการ โดยบอรด ฯ จะเปนผูจ ัดหาผูปฏิบัติงาน
ตําแหนงตาง ๆ เขามาทํางานในสํานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ซึ่งบอรดรับผิดชอบ ยกเวนตําแหนง
หัวหนาสํานักงานที่แตงตั้งโดยรัฐมนตรีผกู ํากับดูแล Home Office หัวหนาสํานักงาน ฯ มีหนาที่
ปกครองบังคับบัญชาผูปฏิบัติงานในสํานักงานฯใหกับบอรดคุมประพฤติและรับผิดชอบตออธิบดี
คุมประพฤติในฐานะเปนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหลักของอธิบดี ฯ นอกจากนีย้ ังตองรับผิดชอบตอ
เจาหนาที่ฝายตรวจสอบของ Home Office ซึ่งจะตองรับผิดชอบตอรัฐสภาเกี่ยวกับการใชจายเงิน
งบประมาณ บอรดคุมประพฤติจึงมีฐานะเปนนายจางของผูปฏิบัติงานทั้งหมด (ยกเวนหัวหนา
สํานักงาน) และตองรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติทั้งหมดใหเปนไปตามนโยบายและ
เปาหมาย (Targets) ของประเทศตอรัฐมนตรีที่กํากับดูแล Home Office ตามสัญญาระหวางทั้งสอง
ฝายในรูป “ขอตกลงวาดวยการใหบริการ” หรือ “Service Delivery Agreement” หรือ “SDA”
นอกจากนี้บอรดฯ ยังจะตองบริหารจัดการงานคุมประพฤติใหบรรลุเปาหมายและนโยบายของ
ทองถิ่น และภูมิภาคอีกดวย
ผูตรวจการคุมประพฤติ (HM Inspectorate of Probation) ไมไดอยูภายใตการกํากับของ
บริการคุมประพฤติแหงชาติ (National Probation Service) หากแตขึ้นตรงตอรัฐมนตรีผูกํากับดูแล
Home Office สําหรับการตรวจสอบภายในเปนการตรวจสอบทางการเงินโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยบอรดคุมประพฤติในแตละพืน้ ที่ เพื่อ
ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงานคุมประพฤติในพืน้ ที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของบอรด ฯ
โดย นายสมชาติ เอี่ยมอนุพงษ ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการแกไขฟนฟูและกิจกรรมชุมชน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม วัตถุประสงคเพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และ เพื่อการพัฒนางานในอนาคต (ไดขออนุญาตอธิบดี
เพื่อเผยแพรแลว)
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ขอตกลงวาดวยการตรวจราชการ
ขอตกลงกอนการตรวจ
1. รอบการตรวจราชการสําหรับสํานักงานในแตละพืน้ ที่ เทากับ 3 ปขึ้นไป หมายความวา
สํานักงานคุมประพฤติแตละสํานักงานจะตองถูกตรวจสอบเมื่อเวลา 3 ปหรือมากกวาเวียน
มาถึงนับแตการตรวจครั้งกอน สํานักงาน ฯ ในพื้นที่ที่มีลกั ษณะคลายคลึงกันเชนมีขนาด
พื้นที่และความหนาแนนของประชากรเทา ๆ กันเมื่อครบรอบการตรวจในปเดียวกันจะ
นํามาเปรียบเทียบกันวาสํานักงานใดมีผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากกวากัน วิธีการนี้
จะทําใหเราสามารถคนพบและสงเสริมวิธีการทํางานกับผูกระทําผิดทีม่ ีประสิทธิภาพ และ
สามารถเผยแพรขอมูล “วิธกี ารที่ใชไดผลดี” (What Works) ใหกับสํานักงานในเขตพื้นที่
อื่น ๆ ไดเรียนรูไปดวย
2. สํานักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่ตาง ๆ จะถูกตรวจสอบวาผลการปฏิบัติงานถึงเกณฑ
มาตรฐานการตรวจราชการที่ไดกําหนดไวในระดับใดในประเด็นดังตอไปนี:้
1) คุณภาพของ “การบริหารจัดการ” ของสํานักงานในแตละพื้นที่
2) คุณภาพของ “การประเมินความเสี่ยง” ที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น/ตนเองและ
แนวโนมที่จะกระทําผิดขึ้นใหมอีก
3) คุณภาพ “โปรแกรมการใหบริการ” (Interventions) และ
4) “ผลลัพธเบื้องตน” (Initial Outcomes) ประการแรกไดแกผลเกี่ยวกับการจัดการกับ
สาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไดยาก (Criminogenic Needs) ซึ่งประกอบดวย ปจจัย
จําเปนพืน้ ฐานแกการครองชีพ เชนที่อยูอาศัย การศึกษาการฝกอาชีพการมีงานทํา
ครอบครัวและบุตร ยาเสพติดและสุรา สุขภาพกายจิต ความคิด ทัศนคติและพฤติกรรม
และการเงินหนี้สิน ประการที่สองการจัดการกับความเสีย่ งที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น/
ตนเองและแนวโนมที่จะทําผิดขึ้นใหมอกี ลดลงหรือไม
3. การตรวจราชการจะคํานึงถึงขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามปกติของสํานักงานคุม
ประพฤติในแตละพื้นที่ ขอมูลเหลานั้นจัดทําโดยกรมคุมประพฤติซึ่งรับผิดชอบในการ
จัดเก็บและการประกันคุณภาพ
4. การตรวจครั้งหนึ่ง ๆ จะใชเวลามากกวา 2 สัปดาหซึ่งจะอยูระหวาง 3 ถึง 4 สัปดาห
สํานักงานผูรับการตรวจจะถูกรองขอใหสมุ กลุมตัวอยางของผูกระทําผิดที่อยูภายใตการ
ควบคุมและสอดสองมาแลวเปนเวลาเกือบ 9 ถึง 10 เดือนจํานวน 100 คน สํานักงานขนาด
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ใหญก็จะมีขนาดของกลุมตัวอยางที่มากกวานี้ ในจํานวนสุมตัวอยางดังกลาว 20 คนตอง
เปนคดีที่ไดลงทะเบียนเปน “ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูงที่จะเปนอันตรายตอสาธารณะ”
กลุมตัวอยางทัง้ 100 คนนั้นตองเปนตัวแทนของผูกระทําผิดจากคําสั่ง (Orders) ทุกประเภท
รวมถึงคําสั่งใหปลอยโดยมีเงื่อนไข (Licence) ดวย
5. ในระหวางสัปดาหแรกผูตรวจจะตรวจสํานวน สัมภาษณเชิงลึกกับผูจัดการคดีที่รับผิดชอบ
คดีนั้น และหากสามารถทําได จะสัมภาษณผูกระทําผิดรายนั้นและบุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่มี
สวนรวมในการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดนั้น ๆ (ตัวอยางเชนผูฝกสอน Accredited
Program ผูปฏิบัติงานในสถานควบคุมตัว เจาหนาที่ตํารวจที่มีสวนรวมในการควบคุมและ
สอดสองผูกระทําผิดที่มีความเสี่ยงสูง ผูควบคุมการทํางานบริการสังคม และเจาหนาที่จาก
หนวยงานอืน่ ที่มีสวนรวมในการใหบริการอื่น ๆ แกผูกระทําผิด เชน การหางาน ปญหา
ยาเสพติด สุรา ฯลฯ)
6. ในบรรดาสุมตัวอยางทั้ง 100 คดี 1 ใน 3 ของจํานวนดังกลาวจะใหพนักงานคุมประพฤติที่มี
ประสบการณในสํานักงานคุมประพฤติในเขตพื้นที่นั้นเปนผูตรวจโดยเชื่อวาวิธีการเชนนี้
จะทําใหทั้งสํานักงานและพนักงานคุมประพฤติผูตรวจไดรับประสบการณในทางบวกซึ่ง
จะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของในขอที่คนพบรวมกัน
7. สัปดาหที่สองของการตรวจเปนการประชุมรวมกันกับผูจัดการอาวุโส ผูจัดการระดับกลาง
และสมาชิกของคณะกรรมการคุมประพฤติ (Probation Board) เพื่อใหการตรวจครอบคลุม
ปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสํานักงาน และเพื่อใหขอมูลยอนกลับที่ไดจากผลการ
ตรวจในสัปดาหแรก ในสัปดาหนี้ผูตรวจจะสอบถามเจาหนาที่ตํารวจที่มสี วนเกีย่ วของใน
การควบคุมและสอดสองในคดีที่ผูกระทําผิดมีความเสี่ยงสูงที่จะเปนอันตรายตอผูอื่นและ
ตัวแทนของหนวยงานอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีสวนชวยเหลือสํานักงานคุมประพฤติในการ
ควบคุมและสอดสองผูกระทําผิด
8. การตรวจงานควบคุมและสอดสองที่มีประสิทธิภาพยังหมายรวมถึงการตรวจเปนเรือ่ งๆ
เปนการเฉพาะก็ไดเมื่อการดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง ซึ่งจะนําไปสูการจัดพิมพ
เปนรายงานแยกตางหากเพื่อใชอธิบายในเรื่องนั้นๆ เชน ในป 2005/2006 สํานักงานคุม
ประพฤติในกลุมที่สองจะถูกตรวจเกี่ยวกับผูกระทําผิดที่ใชยาเสพติดใหโทษเปนตน
ขอตกลงหลังการตรวจเสร็จสิ้น
1. รายงานผลการตรวจราชการจะยืน่ ตอรัฐมนตรีเจากระทรวง Home Office สําเนารายงาน ฯ
จะสงไปยังหัวหนาสํานักการจัดการผูกระทําผิดแหงชาติ ผูจัดการผูกระทําผิดแหงชาติ
ผูบริหารงานคุมประพฤติแหงชาติ คณะกรรมการคุมประพฤติ และหัวหนาสํานักงานคุม
ประพฤติในเขตพื้นที่ที่เปนผูร ับการตรวจ
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2. ในรายงานประกอบดวยขอแนะนําเปนขอ ๆ เพื่อกระตุนสํานักงานในเขตพื้นที่นั้นในการ
พัฒนาวิธีการทํางานใหดียิ่งๆขึ้นอีกตอไปและเพื่อเปนการสงเสริมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการทํางานในอนาคต
3. คณะกรรมการคุมประพฤติในเขตพื้นที่ที่รบั การตรวจจะไดรับการรองขอใหสงคําตอบ
เกี่ยวกับขอแนะนําจากผลการตรวจ พรอมใหแนบแผนปฏิบัติการไปยังผูตรวจราชการ
ภายใน 3 เดือน นับแตวันจัดพิมพรายงานผลการตรวจนัน้ โดยคาดคะเนวาขอเสนอแนะ
จากการตรวจนั้น พื้นที่ที่รับการตรวจจะนําไปปรับปรุงภายใน 12 เดือนนับแตวันจัดพิมพ
รายงานผลการตรวจ ซึ่งควรจะใหเวลาที่พอเพียงในการบูรณาการเขากับการพัฒนาที่
สํานักงานดําเนินการอยูแ ลว ผูตรวจราชการตองการความมั่นใจจากผูบริหารของ “National
Probation Services” วาขอเสนอแนะของผูตรวจราชการที่ไดใหแกคณะกรรมการคุม
ประพฤตินั้นจะมีการนําไปปฏิบัติจริง
4. แจงแกผูรับการตรวจถึงขอที่ผูตรวจหวงใยวามีประเด็นใดบางและแจงไปดวยวาประเด็น
ขอหวงใยนัน้ จะถูกตรวจสอบอีกครั้งเมื่อรอบการตรวจครั้งถัดไปเวียนมาถึง
5. นอกจากรายงานผลการตรวจแลว ผูตรวจยังจัดพิมพรายงานแสดงขอทีค่ นพบจากผลการ
ตรวจสํานักงานคุมประพฤติทั้งหมดเปนการจัดพิมพออกมาเปนระยะ ๆ ในรายงานประเภท
นี้ประกอบดวย การจัดการกับปญหาความไมเทาเทียมทางเชื้อชาติ ปญหาเกีย่ วกับความ
แตกตาง ในรายงานนีย้ ังเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานระหวางสํานักงานที่มีลักษณะเหมือน
ๆ กันเชนมีขนาดพื้นที่และประชากรเทาเทียมกันทีไ่ ดรับการตรวจในปเดียวกัน
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มาตรฐานวาดวยการตรวจงานคุมประพฤติ
สํานักงานคุมประพฤติในแตละพื้นที่จะไดรับการตรวจเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานวาถึง
เกณฑมาตรฐานวาดวยการตรวจราชการหรือไมอยางไร และจะมีวิธีการใหคะแนนอยางไรในแตละ
สวน สําหรับมาตรฐานการตรวจจะตรวจในสวนตาง ๆ 4 สวน ไดแกสว น ก.การบริหารจัดการ
(Management) ประกอบดวยรายการยอย ๆ 5 รายการ สวน ข. การประเมิน (Assessment) 4 รายการ
สวน ค. โปรแกรม/บริการ (Interventions) 5 รายการ และสวน ง. ผลลัพธเบื้องตน (Initial Outcomes)
4 รายการ ดังตารางตอไปนี:้ สวน ก. การบริหารจัดการ (Management)
1. ผูนําและการวางแผน
2. การจัดสรรทรัพยากร
3. การบริหารจัดการและการบังคับบัญชา
4. การทํางานอยางเปนหุนสวน/การทําสัญญาซื้อขายบริการ
5. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับศาล
สวน ข. การประเมิน (Assessment)
1. การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น
2. การประเมินแนวโนมที่ผูกระทําผิดจะกระทําผิดขึ้นใหมอีก
3. การบริหารจัดการคดี
4. การจัดหาเอกสาร/หลักฐานมาประกอบ
สวน ค. โปรแกรม/บริการ (Interventions)
1. การจัดการกับการเขารวมในโปรแกรมและการบังคับเงื่อนไข
2. การใหการควบคุมและสอดสองที่เหมาะสม
3. การจัดการกับความจําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไดยาก
4. คุณภาพการสนองตอบ (Responsivity)
5. การจัดการกับความเสี่ยงที่ผกู ระทําผิดจะทํารายผูอื่น
สวน ง. ผลลัพธเบื้องตน (Initial Outcomes)
1. โปรแกรม/บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดไดกําหนดผลลัพธที่ตองการไว
2. พัฒนาการในทางที่ดีของผูกระทําผิดมีลักษณะที่ยั่งยืน
3. โปรแกรม/บริการประเมินโดยใชขอมูลทีม่ ีอยูแลว
4. โปรแกรม/บริการสะทอนถึงความคุมคาของเงิน
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สวน ก. การบริหารจัดการ (Management)
สวน ก. 1. “คุณภาพของผูนาํ และการวางแผน”
คําอธิบาย:
บอรดคุมประพฤติ และหัวหนาสํานักงานคุมประพฤติในแตละพื้นทีเ่ ปนผูนําที่จะทําใหการ
ดําเนินงานคุมประพฤติตามเปาหมายแหงชาติบรรลุผลสําเร็จ และแปลงนโยบายแหงชาติไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลผลิตโดยอาศัยขั้นตอนตาง ๆ และนโยบายของทองถิ่นซึ่งจะไดรับการกํากับดูแล
และทบทวนอยางสม่ําเสมอ สํานักงานคุมประพฤติในแตละพื้นที่จะไดรับการสงเสริมสนับสนุนให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจากผูบริหารสํานักคุมประพฤติแหงชาติ (อธิบดี) ซึ่งจะ
พัฒนานโยบายและเปาหมายแหงชาติใหสอดคลองกับเปาหมายและลําดับความสําคัญของรัฐมนตรี
เจากระทรวง (Home Office) พรอมทั้งใหคาํ แนะนําและทรัพยากรแกสํานักงานคุมประพฤติในแต
ละพื้นที่ ทีมงานผูจัดการระดับอาวุโสในแตละสํานักงาน ฯ จะมีบทบาทสําคัญในการแปลง
เปาหมายและลําดับความเรงดวนของชาติไปปฏิบัติใหบังเกิดผล รวมทั้งยุทธศาสตร วิธีการที่ใช
ไดผลดี (What Works) การจัดการกับความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น (Risk of Harm) และ
การสงเสริมความหลากหลาย (Diversity)
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 5 รายการ
1. แผนธุรกิจของพื้นที่คุมประพฤติทั้งหลาย ตองจัดทําขึ้นโดยอาศัยแผนชาติ จัดลําดับ
ความสําคัญตามวัตถุประสงคของรัฐบาล และตามขอตกลงตามขอตกลงวาดวยการ
ใหบริการ (Service Delivery Agreement) แลวนําไปปฏิบัติใหเปนแนวเดียวกันตลอดทั้ง
พื้นที่ และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ
2. ผลการปฏิบัติงานตองบรรลุตามขอตกลงวาดวยการใหบริการ 8 เปาหมาย 3 (Service
Delivery Agreement) และตามเปาหมายแหงชาติ
3. ความเทาเทียมทางเชื้อชาติและประเด็นความหลากหลายตองเปนสวนสําคัญใน
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร มีการกํากับดูแลเพื่อเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานอยาง
สม่ําเสมอ และรายงานความคืบหนาไปยังบอรดคุมประพฤติ
4. ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายของทองถิ่นและของชาติจะถูกกํากับดูแลอยางเปนงาน
ประจํา และนําไปปรับปรุงงานทั่วทั้งพืน้ ที่และทําใหผูจดั การผูกพันอยูกบั ความรับผิดชอบ
3

เปาหมายตาม“ขอตกลงวาดวยการใหบริการ” หรือ “Service Delivery Agreement” หรือ “SDA” ประกอบดวยเปาหมาย 8 เปาหมาย
ไดแก: การเริ่มตนใหบริการตามคําสั่งใหบําบัดฟนฟูและตรวจหาสารเสพติด (Drug Treatment and Testing Orders) การบังคับ
เงื่อนไข (Enforcement) ความสําเร็จของโปรแกรม “Accredited Program” การจัดการกับปญหาการขาดงานเนื่องจากการเจ็บปวยของ
ผูปฏิบัติ การติดตอกับเหยื่ออาชญากรรม รายงานการสืบเสาะและพินิจมีคุณภาพที่เหมาะสม การเริ่มตนใหบริการเกี่ยวกับ “ทักษะ
พื้นฐาน” และการใหรางวัล
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5. นโยบายและขัน้ ตอนทั้งหลายที่จะสนับสนุนวัตถุประสงคของทองถิ่นและของชาติตามที่
ไดตกลงกันไวตองพัฒนาขึ้นมาและสื่อสารไปยังผูปฏิบัติทุกระดับขององคกรและตอง
ทบทวนอยูเ สมอ
สวน ก. 2 การจัดสรรทรัพยากร
คําอธิบาย
สํานักงานในแตละพื้นที่ตองแสดงใหเห็นยุทธศาสตรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหการ
ทํางานมีประสิทธิภาพและแสดงใหเห็นผลบวกเกี่ยวกับความคุมทุน
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 4 รายการ:
1. สํานักงานในแตละพื้นที่ใหความสําคัญกับทรัพยากรทั้งหลายซึ่งจะทําใหมั่นใจไดวาการ
ใหบริการตามนโยบายและยุทธศาสตรของชาติและทองถิ่นนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลําดับความสําคัญของงาน และการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับสัญญาวาดวยการใหบริการ
(Service Delivery Agreement) และการจัดลําดับความสําคัญของประเทศ พรอมทั้งชี้แจง
ใหผูปฏิบัติทั้งหลายไดทราบโดยทั่วกัน
3. สํานักงานในแตละพื้นที่ใหจดั สรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความเทาเทียมกันทางเชื้อชาติ
และความคิดริเริ่มใดๆ เกีย่ วกับความแตกตางหลากหลายและกํากับดูแลผลกระทบที่เกิด
จากการริเริ่มนัน้
4. ผูตรวจการคุมประพฤติหรือหนวยตรวจสอบของกรมเปนผูประเมินการใหบริการของ
สํานักงานในแตละพื้นที่ถึงความคุมคาเงินที่ไดใชจายไป
สวน ก. 3 การบริหารและการกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่
คําอธิบาย
บอรดคุมประพฤติและหัวหนาสํานักงานคุมประพฤติมีแผนยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวาผูกระทําผิดจะไดรับบริการการควบคุมและสอดสองที่มีประสิทธิภาพ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 5 รายการ:
1. ขอตกลงวาดวยการวางแผนการจัดสรรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีการทบทวน
และปรับใหทนั สมัยเพื่อใหมั่นใจวาผูกระทําผิดจะไดรับบริการการควบคุมและสอดสองที่
มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบการกํากับดูแลการทํางานของผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และผูปฏิบัติงานทุกคน
จะตองไดรับการประเมินทุก ๆ สิ้นปตามที่ระบุไวในแผนธุรกิจของสํานักงานในแตละ
พื้นที่
3. ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานแตละคนจะนํามาใช
กําหนดเปาหมายของสํานักงาน ทีมงานและผูปฏิบัติงานแตละคน
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4. ผูปฏิบัติงานจะไดรับการประเมินและฝกฝนอบรม ในโปรแกรมที่มีใหบริการอยูในแตละ
พื้นที่ ไดแก การจัดการกับความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดอาจกระทําตอตนเองหรือตอผูอื่น การให
ความสําคัญกับเหยื่ออาชญากรรม ประเด็นปญหาเกีย่ วกับความแตกตางและความเทาเทียม
5. บอรดคุมประพฤติทํางานโดยตองคํานึงถึงความแตกตางทางเชื้อชาติตามกฎหมาย the Race
Relations (Amendment) Act 2000 เกี่ยวกับการจางงาน การปกครองบังคับบัญชา
ผูปฏิบัติงานที่มีความแตกตางกันทางความเชื้อชาติ ตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติกาํ หนด
และควบคุมการทํางานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐมนตรีเจากระทรวงเกีย่ วกับ
เปาหมายการจางงานที่ตองคํานึงถึงความแตกตางทางเชื้อชาติ
สวน ก. 4 เปนหุนสวนรวมทํางานกับหนวยงานอื่น หรือการทําสัญญาซื้อบริการจากภายนอก
คําอธิบาย
บอรดคุมประพฤติและหัวหนาสํานักงานคุมประพฤติตองมีแผนยุทธศาสตร และขั้นตอน
ตาง ๆในการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับองคกรอาสาสมัครทั้งหลายและองคกรตาม
กฎหมายอืน่ ๆเพื่อสนับสนุนการใหบริการของสํานักงานใหคุมคากับเงินที่ไดใชไป
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 5 รายการ:
1. การทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนใหปรากฏในแผนยุทธศาสตรเพื่อความมั่นใจวาทั้ง
องคกรอาสาสมัครและองคกรตามกฎหมายอื่น ๆ จะสนับสนุนการควบคุมและสอดสอง
ผูกระทําผิดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
2. คุณภาพของบริการโดยผูเปนหุนสวนจากองคกรอาสาสมัครและองคกรตามกฎหมายตองมี
การประเมิน การกํากับดูแลและทบทวนอยางเปนระบบ
3. ใหมีการจัดเก็บขอมูลที่เชื่อถือไดและเหมาะสมจากการใหบริการของผูที่เปนหุนสวนเพื่อ
การจัดวางอัตรากําลัง การประเมินความคุม ทุนของเงินทีไ่ ดลงทุนไป และเพื่อการออก
ขอกําหนดสําหรับการใหบริการในภายหนา
4. ในกรณีที่เห็นสมควรใหพัฒนาการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับหนวยงานภายนอก
เพื่อใหบริการแกชนกลุมนอย
5. ใหจดั ทําเปนขอตกลงเพื่อใหผูกระทําผิดไดรับบริการที่เหมาะสม
สวน ก. 5 การสื่อสารกับศาลที่มีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
ใหมีการสื่อสารคุณภาพสูงและเปนการสื่อสารเชิงรุกกับผูพิพากษาและกับเจาหนาทีท่ ี่
เกี่ยวของของศาลเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการควบคุมและสอดสองผูกระทําผิดและการสืบเสาะและพินิจ
โดยความชวยเหลือสนับสนุนของกรมคุมประพฤติ
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คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 3 รายการ:
1. จัดทําขอตกลงกับศาลเกี่ยวกับรายงานการสืบเสาะและพินิจตามแบบมาตรฐาน และแบบ
เรงดวนและรายงานการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการทํางานบริการสังคม
2. ใหมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสม่ําเสมอกับผูพิพากษาในศาลแขวงและศาลจังหวัด
ในกรณีที่เห็นเหมาะสมรวมถึงการเสนอความเห็น และการเผยแพรดว ยเอกสารแผนพับ
3. ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความพึงพอใจของศาลใหสํารวจเปนประจําในแตละพื้นที่
สวน ข. คุณภาพดานการประเมิน (Quality of Assessment)
สวน ข. 1 “การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายตนเองหรือผูอ ื่น”
คําอธิบาย
การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายตนเองหรือผูอื่นตองมีความครบถวนสมบูรณ
ตามมาตรฐานในระดับที่นาพึงพอใจโดยใชเครื่องมือประเมินที่ไดรับการรับรอง (OASys ในกรณีที่
บังคับใหใชแลว) ในกรณีที่เกี่ยวของใหใชเครื่องมือพิเศษของ “MAPPA” (Multi Agencies Public
Protection Agreement) เครื่องมือประเมินของหนวยงานอืน่ และเครื่องมือประเมินของกรมคุม
ประพฤติที่เคยใชมากอนหนานั้น
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 6 รายการ:
1. การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายตนเองหรือผูอื่นใหทําการประเมินกอน
เริ่มตนการควบคุมและสอดสอง และประเมินซ้ําทุก ๆ 4 เดือนหรือประเมินทันทีหากมี
เหตุการณใดๆ เกิดขึ้นที่อาจเกี่ยวของกับความเสี่ยงนั้น
2. คุณภาพโดยรวมของการประเมินความเสี่ยงในแตละรายตองมีผลเปนที่นาพึงพอใจขึ้นอยู
กับเครื่องมือพิเศษของ “MAPPA” (Multi Agencies Public Protection Agreement)
เครื่องมือประเมินของหนวยงานอื่น และเครื่องมือประเมินของกรมคุมประพฤติที่เคยใชมา
กอนหนานั้น และตองครอบคลุมปญหาของเหยื่ออาชญากรรม
3. การลงทะเบียนและการจําแนกประเภทความเสี่ยงของสํานักงานและของ“MAPPA” (Multi
Agencies Public Protection Agreement) ตองมีการบันทึกไวอยางชัดเจนและใหเขาใจเปน
อยางเดียวกันทั่วทั้งองคกรในหมูผูปฏิบัติงานที่เกีย่ วของ
4. คดีที่ผูกระทําผิดมีความเสี่ยงสูง/สูงมากที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น ตองจัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงใหเสร็จสิ้นใน 5 วันทําการนับแตวันที่ศาลมีคําสั่ง วันที่ปลอยตัวออกจากเรือนจํา
หรือเมื่อผลการประเมินซ้ําอยูในระดับสูง/สูงมาก ผลการประเมินโดยรวมตองเปนทีน่ าพึง
พอใจ
5. แผนการแกไขฟนฟูหรือการใหบริการแกผกู ระทําผิดตองมีความเหมาะสมอยางใกลชดิ กับ
ความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นที่ไดจากการประเมิน
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6. คดีที่ผูกระทําผิดมีความเสี่ยงสูง/สูงมากที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นและเปนคดีที่ตองใหการ
คุมครองแกเด็ก ผูบริหารจัดการในระดับกลางและสูงตองมีสวนรวมในการประเมินนั้น
ดวย
สวน ข. 2 “การประเมินแนวโนมที่จะกระทําผิดซ้ํา”
คําอธิบาย
การประเมินแนวโนมที่จะกระทําผิดซ้ําและการคนหาความจําเปนและความตองการที่เปน
สาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไขไดยาก (Criminogenic Needs) ตองมีผลการประเมินเปนที่นาพึง
พอใจ โดยใชเครื่องมือที่ไดรับการรับรอง (OASys, OGRS2, LSI-R, ACE)
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 2 รายการ:
1. ผลการประเมินโดยรวมเปนที่นาพึงพอใจ
2. ไดคาคะแนนแนวโนมที่จะกระทําผิดซ้ําทีช่ ัดเจน
สวน ข. 3 “การบริหารจัดการคดี”
คําอธิบาย
การบริหารจัดการคดีตองมีประสิทธิภาพและบริการแกไขฟนฟูรวมถึงการชวยเหลือ
สงเคราะหตองประสานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพื่อใหปญหาความจําเปนและความตองการไดรับ
การแกไขและความเสี่ยงไดรับการควบคุม แผนการควบคุมและสอดสองเบื้องตน หรือการประเมิน
เพื่อเสนอเงื่อนไขการลงโทษในชุมชน (Community Punishment Order) ใหคํานึงถึงรายงานการ
สืบเสาะและพินิจทั้งแบบมาตรฐานและแบบเรงรัด หรือแผนการพิพากษาในคดีทมี่ ีใบอนุญาต และ
อธิบายแผนนัน้ ทั้งหมดแกผกู ระทําผิดแตละคนเกีย่ วกับผลการประเมินความเสี่ยงแนวโนมที่จะ
กระทําผิดซ้ํา และความจําเปนที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิด
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 8 รายการ:
1. แผนการควบคุมและสอดสองในเบื้องตนหรือการประเมินเพื่อเสนอเงื่อนไขการลงโทษใน
ชุมชน (Community Punishment Order) ใหเปนไปตามการประเมินของ “MAPPA” (Multi
Agencies Public Protection Agreement) การประเมินของหนวยงานอืน่ และของกรมคุม
ประพฤติที่เคยใชมากอนหนานั้น และสอดคลองตามที่มาตรฐานแหงชาติกําหนด
2. แผนการควบคุมและสอดสองเบื้องตนใหใชขอมูลที่ไดจากผลการประเมินดวยเครื่อง
OASys หรือเครื่องมือประเมินอื่นใดทีไ่ ดรับการรับรอง
3. ในคดีที่เกี่ยวของแผนการควบคุมและสอดสองจะบูรณาการผนวกเอาแผนปฏิบัติการของ
“MAPPA” (Multi Agencies Public Protection Agreement) หรือแผนปฏิบัติการของที่
ประชุมเพื่อการจัดการกับความเสี่ยงอื่น ๆ หรือจากการประชุมเพื่อการคุมครองเด็กและ
เยาวชนเขาไวดวย
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4. วัตถุประสงคสําหรับการควบคุมและแกไขฟนฟูผูกระทําผิดจะตองคํานึงถึงผลการประเมิน
ความเสียง ความจําเปนและความตองการที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดโดยวัตถุประสงค
นั้นจะตอง เฉพาะเจาะจง วัดผลได บรรลุได เปนจริงได และ มีกรอบเวลาแนชัด (SMART
หรือ Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time-Bounded)
5. ความรับผิดชอบที่จะติดตอประสานกับบุคคลทั้งหมดที่มีสวนรวมในการควบคุมและ
สอดสองตองระบุไวใหชดั เจน โดยเฉพาะในคดีที่ผูกระทําผิดมีความเสีย่ งสูงที่จะทําราย
ตนเอง/ผูอื่นและในคดีทจี่ ําเปนตองใหการคุมครองแกเด็ก
6. ตองระบุโปรแกรมหรือบริการที่เหมาะสมทีจ่ ะใชจัดการกับพฤติกรรมที่เปนสาเหตุแหงการ
กระทําผิด และการปรับตัวเพื่อคืนสูชุมชนของผูกระทําผิด
7. การวางแผนใด ๆ ขอมูลเกี่ยวกับความแตกตางทางเชื้อชาติและความแตกตางหลากหลาย
อื่นๆ มีความออนไหวมากทีก่ ระบวนการวางแผนตองคํานึงถึง
8. แผนการดังกลาวตองสื่อสารใหชัดเจนแกผกู ระทําผิด เพื่อเปดโอกาสใหผูกระทําผิดมีสวน
รวมอยางแข็งขันในกระบวนการวางแผนและเขาใจถึงเงือ่ นไขของศาลและเงื่อนไขการ
ปลอยโดยมีใบอนุญาต
สวน ข. 4 “เอกสาร”
คําอธิบาย
บรรดาเอกสารที่เกี่ยวของตองจัดทําขึ้นมา และจัดทําใหแลวเสร็จอยางนาพึงพอใจ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 2 รายการ:
1. การบันทึกขอมูลในสํานวนตองมีการจัดการเปนอยางดีประกอบดวยขอมูลหรือเอกสารตาง
ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงขอมูลที่จะใชควบคุมกํากับดูแลเรื่องความแตกตางทางเชื้อชาติและ
ศาสนา
2. ขอมูลที่บันทึกตองมีความชัดเจนและพอเพียง
สวน ค. คุณภาพของบริการ/โปรแกรม (Quality of Interventions)
สวน ค. 1 “การเขารวมในโปรแกรม/กิจกรรม และการบังคับเงื่อนไขการเขารวมในโปรแกรม”
คําอธิบาย
การติดตอกับผูกระทําผิด และการบังคับการปฏิบัติตามเงื่อนไขจะตองมีการวางแผนและ
ปฏิบัติใหเปนไปตามที่มาตรฐานแหงชาติกาํ หนด
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 4 รายการ:
1. ความถี่ของการนัดหมาย หรือความถี่ของการทํางานที่ไดจัดทําขึ้นอยางนอยที่สุดตอง
เปนไปตามทีม่ าตรฐานแหงชาติกําหนดและตามที่กําหนดไวในคําสั่งของศาลหรือในการ
ปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข และพอเพียงตอการควบคุมความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น
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2. การควบคุมดูแลการเขารวมในโปรแกรมหรือกิจกรรมตางๆ นั้นเปนหนาที่ของผูจัดการคดี
(Case Manager) ซึ่งจะควบคุมดวยวิธีการทีเ่ หมาะสมเพื่อใหมั่นใจวาผูกระทําผิดจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขนัน้
3. การพิจารณาการขาดกิจกรรมวาเปนที่รับไดหรือรับไมไดนั้นตองทําอยางเหมาะสม
4. การเพิกถอนหรือการเตือนในกรณีละเมิดเงื่อนไขตองกระทําในกรอบเวลาที่มาตรฐาน
แหงชาติกาํ หนด
สวน ค. 2 “การใหบริการควบคุมและสอดสองที่เหมาะสม”
คําอธิบาย
บริการทั้งหลายที่จัดใหกับผูกระทําผิดเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ระบุในแผนการ
ควบคุมและสอดสองเบื้องตนและการบันทึกขอมูลตองใหสอดคลองตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
แหงชาติ ระดับของการควบคุมและสอดสองจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการประเมินความเสี่ยงและ
ความจําเปนในครั้งตอ ๆ มา โดยใหคํานึงถึงการทบทวนในครั้งที่ผานมาและผลการทํางานที่ไดทาํ
ไปแลวของสํานักงานและขององคกรอื่น ๆ ผูจัดการคดีจะเปนผูตรวจสอบและประสานการทํางาน
ของเจาหนาทีอ่ ื่น ๆ และขององคกรผูเปนหุนสวน เจาหนาที่ทุกคนตองแสดงบทบาทที่แข็งขันใน
การกระตุนจูงใจ และใหความชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิดตลอดระยะเวลาการคุมความ
ประพฤติของผูกระทําผิดนัน้
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 12 รายการ:
1. การตรวจสอบทบทวนถึงความกาวหนาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการควบคุม
และสอดสองเบื้องตนใหเปนไปตามมาตรฐานแหงชาติ การตัดสินใจทีจ่ ะออกจากแผนตอง
ผานการพิจารณาและบันทึกเหตุผลไว
2. วัตถุประสงค แบบ “SMART” จะตองระบุไวในเอกสารทบทวนแผนการควบคุมและ
สอดสองเบื้องตน
3. โปรแกรมเพื่อแกไขฟน ฟูหรือเพื่อใหความชวยเหลือสงเคราะหที่เหมาะสมตองจัด
ใหบริการแกผกู ระทําผิด ความพอเหมาะพอควรและผลที่ผูกระทําผิดจะไดรับตองสะทอน
ถึงความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น และแนวโนมที่จะกระทําผิดซ้ํา
4. เมื่อนําโปรแกรมที่ไดรับการรับรอง (Accredited Program) ไปใชเพื่อใหบริการแกผูกระทํา
ผิดตองทําภายในกรอบเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
5. กิจกรรมที่เหมาะสมใด ๆ ใหจัดใหแกผกู ระทําผิดเพื่อบังคับใหเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดเพิ่มเติมโดยคําสั่งหรือโดยการปลอยโดยมีเงื่อนไข
6. ในกรณีที่การทบทวนที่เหมาะสมใหบูรณาการนําเอาแผนปฏิบัติการของ “MAPPA” (Multi
Agencies Public Protection Agreement) หรือ แผนปฏิบัติจากที่ประชุมเพื่อจัดการกับความ
เสี่ยงในกรณีอนื่ ๆ หรือแผนของที่ประชุมเพื่อใหการคุมครองเด็กเขาไวดว ย
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7. ในกรณีที่เหยือ่ อาชญากรรมเปนผูเสียหายโดยตรง เหยื่ออาชญากรรมตองไดรับการปฏิบัติ
ตอที่เหมาะสม และในการทํางานกับผูกระทําผิดตองหาทางทําใหผูกระทําผิดเกิดความ
ตระหนักถึงผลกระทบตอเหยื่ออาชญากรรมจากการกระทําผิดของตน
8. ทุมเทการทํางานและทรัพยากรใหกบั ปญหาการปรับตัวคืนสูชุมชนของผูกระทําผิด เชน
ปจจัยจําเปนสําหรับการดํารงชีพ การมีงานทํา การบําบัดยาเสพติด และสุรา และ
ความสัมพันธในครอบครัว ฯลฯ
9. ผูจัดการคดีกระตุนจูงใจผูกระทําผิดโดยควบคุมดูแลการงานที่ผูอื่นทําและผูกพันใกลชิดกับ
ผูกระทําผิดเพือ่ ปองกันการกระทําผิดซ้ํา
10. ผูจัดการคดีประสานงานกับผูที่ใหบริการดานตาง ๆ แกผกู ระทําผิด
11. การลงโทษดวยการทํางานบริการสังคมตองใหภาระการทํางานตกแกผกู ระทําผิดอยาง
เต็มที่และบังคับการทํางานใหเปนไปตามคําสั่งอยางจริงจัง
12. โปรแกรมการแกไขฟน ฟูตองมีลกั ษณะเปนการทาทายใหผูกระทําผิดเกิดความรับผิดชอบ
สําหรับความผิดที่ตนไดกระทําลงไป และพรอมที่จะยอมรับผลที่จะตามมาจากการกระทํา
ความผิดนั้น
สวน ค. 3 “ความจําเปนและความตองการที่แตกตางกัน”
คําอธิบาย
จัดใหมีโปรแกรมที่หลากหลายสามารถตอบสนองตอความจําเปนและความตองการที่มีอยู
อยางหลากหลายได ใหมีโปรแกรมที่มีใชไดผลดีเพื่อใหการสนับและชวยเหลือแกผูกระทําผิดที่เปน
หญิง เด็กและผูพิการ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 5 รายการ:
1. โปรแกรมนั้นตองรับรูไดไวถึงความออนไหวทางเชื้อชาติและปญหาความแตกตางอืน่ ๆ
2. ขอตกลงเพื่อการใหบริการแกผูกระทําผิดตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูกระทําผิด
และความแตกตางทางเชื้อชาติ (เชนการจัดทํางานเปนกลุม หรือการจัดสถานที่ทํางานที่
เหมาะสมกับผูก ระทําผิด การจัดหาลามหรือผูแปลให )
3. นโยบายของสํานักงานตองยืนยันวาไมควรจัดใหผูกระทําผิดที่เปนหญิงหรือชนกลุมนอย
เพียงคนเดียวทํางานหรืออยูใ นโปรแกรมที่ผูกระทําผิดทั้งหมดเปนชาย หรือเปนคนผิวขาว
ถาผูกระทําผิดนั้นไมยินยอมดวย
4. ถาในกลุมนั้นมีผูกระทําผิดสตรีหรือผูกระทําผิดชนกลุม นอยปนอยู ตองใหความสําคัญกับ
การจัดองคประกอบสําหรับผูควบคุมการทํางานและการเตรียมการสําหรับการทํางานเพื่อ
สนับสนุนการเขารวมกิจกรรมของผูกระทําผิดสตรีหรือผูกระทําผิดที่เปนชนกลุมนอยนั้น
5. ปญหาความพิการ การไมรูหนังสือ และพวกมีปญหาในการเรียนตองมีวธิ ีการจัดการที่
เหมาะสม
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สวน ค. 4 “การตอบสนอง”
คําอธิบาย
รูปแบบการเรียนรู แรงจูงใจ และความสามารถของผูกระทําผิดในการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ตองนํามาคํานึงถึงในชั้นการประเมินและการวางแผนเพื่อแกไขฟน ฟู
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 2 รายการ:
1. ใหพิจารณาโดยคํานึงวิธกี ารที่นาจะใหผลดีที่สุดตอการเรียนรูสําหรับผูกระทําผิด
(ยกตัวอยางเชน รูปแบบและผูนํากิจกรรม สถานที่ทํางาน โปรแกรมมาตรฐาน หรือ
ขอกําหนดของสถานที่ที่ผูกระทําผิดตองเขาไปเปนสมาชิก)
2. ในกรณีที่ไดรบั การปลอยโดยมีเงื่อนไข คุณภาพและขนาดของงานกอนปลอยใหสอดคลอง
กับการประเมินความเสี่ยงและความจําเปน แรงจูงใจและความสามารถของผูกระทําผิดใน
การเปลี่ยนแปลงตนเอง
สวน ค. 5 “การจัดการกับความเสี่ยงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่น”
คําอธิบาย
การจัดการกับความเสี่ยงที่ผกู ระทําผิดจะทํารายตนเองหรือผูอื่นในทางปฏิบัติจะใชวธิ ีการ
ปรึกษาหารือกับหนวยงานอืน่ ๆ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 6 รายการ:
1. การแกไขฟนฟูและระดับของความเขมของบริการที่ใหตองเหมาะสมกับการประเมินความ
เสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายตนเอง/ผูอื่น (ยกตัวอยางเชน เพิ่มจํานวนครั้งที่จะตองติดตอกัน
ใหมากขึน้ ออกขอกําหนดของสถานที่ที่พักอาศัย ติดตอกับองคกรที่เปนหุนสวน และเพิ่ม
ขนาดของโปรแกรมมาตรฐาน)
2. ใหมีกระบวนการตรวจสอบการจัดการโปรแกรมการแกไขฟนฟู/สงเคราะหชวยเหลือใน
คดีที่ผูกระทําผิดมีความเสี่ยงสูงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่นที่สอดคลองกับนโยบายชาติและ
ทองถิ่น
3. ในกรณีที่เหมาะสม แผนของ MAPPA และขอตกลงระหวางหนวยงานตาง ๆ ใหจัดทําขึ้น
และบริหารเพือ่ ใชจัดการกับความเสี่ยง ดวยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหวาง
หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับหนวยงานที่สามารถใหความชวยเหลือปจจัยสําหรับ
การครองชีพเบื้องตนที่จําเปนแกผูกระทําผิด
4. การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงตองคนหาและจัดการ โดยใหคํานึงถึงปญหาของเหยื่อ
อาชญากรรมหากเกี่ยวของดวย
5. ตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับการเขาควบคุมอยางฉับพลันในคดีที่ผกู ระทําผิดมีความ
เสี่ยงสูง/สูงมากที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น รวมทั้งการออกขอกําหนดเพิ่มเติมในกรณีการ
ปลอยโดยมีเงือ่ นไข
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6. ตองประสานกับหนวยคุมครองสาธารณะและหนวยใหบริการกับผูตองโทษตลอดชีวิตของ
เรือนจําในคดีที่เกี่ยวของ
สวน ง. คุณภาพของผลสัมฤทธิ์เบื้องตน (Quality of Initial Outcomes)
สวน ง. 1 “โปรแกรม/บริการที่ใหแกผูกระทําผิดตองใหผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค”
คําอธิบาย
วัตถุประสงคทั้งหลายที่กําหนดไวในแผนตองทําใหบรรลุ และตองแสดงใหเห็นวาความ
เสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น และความเสีย่ งที่จะกระทําผิดซ้ําลดลง
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 9 รายการ:
1. ผูกระทําผิดไปตามนัดหมายหรือเขารับบริการในโปรแกรมตางๆ ทุกนัดหรือเกือบทุกนัด
2. ไมปรากฏวาไดกระทําความผิดขึ้นใหมอกี ในชวงระยะเวลาการคุมประพฤติ หรือใน
ระยะเวลาการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข
3. ความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นลดลง
4. คาคะแนนที่ประเมินดวยเครื่องประเมิน OASys พัฒนาการไปในทางทีด่ ีขึ้นระหวางการ
ประเมินครั้งแรกกับการประเมินในชวงตอ ๆ มา โดยคาคะแนนทดสอบทางจิตวิทยา
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
5. สาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไขไดยาก (Criminogenic Needs) เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก
เชนการใชยาลดลง หางานทําได ฯลฯ
6. ทัศนคติของผูกระทําผิดที่สามารถวัดไดเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ความเชื่อและ
พฤติกรรมที่เกีย่ วของกับการกระทําผิดเปลีย่ นไป และตระหนักถึงผลของการกระทําผิดที่
ตกแกเหยื่ออาชญากรรม
7. พัฒนาการของผูกระทําผิดกับสายสัมพันธในชุมชนและกับสังคมโดยรวมที่สามารถวัดผล
ไดเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ ขี ึ้น
8. สามารถนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูและทักษะไปประยุกตใชได
9. ปฏิบัติตามขอกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหรือการปลอยตัวโดยมีเงื่อนไข
สวน ง. 2 “พัฒนาการมีลักษณะที่ยั่งยืน”
คําอธิบาย
ผูกระทําผิดยังคงสามารถปฏิบัติตนในทางที่เปนบวกไดดีแมจะลวงเลยระยะเวลาการคุม
ความประพฤติหรือการปลอยโดยมีเงื่อนไขแลวก็ตาม
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 2 รายการ:
1. เปนที่ประจักษวาไดใหความสําคัญกับการปรับตัวคืนสูชุมชนของผูกระทําผิดในระยะยาวที่
จะตองพัฒนาใหผูกระทําผิดมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและทรัพยากรตาง ๆ ในชุมชน
ฯลฯ
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2. เปนที่ประจักษวาไดใหความใสใจเพื่อความมั่นใจวาผูกระทําผิดยังคงติดตอกับองคกรตาง
ๆ ที่มีหนาที่ใหบริการทางสังคมที่สามารถตอบสนองปญหาความจําเปนและความตองการ
ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไขไดยาก ผCriminogenic Needs)
สวน ง. 3 “การประเมิน/ทบทวนประสิทธิภาพของโปรแกรม/บริการใหใชขอมูลที่มีอยูแลว”
คําอธิบาย
ขอมูลที่มีอยูแลวจะใชในการประเมินถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม/บริการ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 4 รายการ:
1. ผูจัดการอาวุโสและบอรดคุมประพฤติตองมั่นใจวาขอมูลสะสมเกี่ยวกับผลผลิต ผลลัพธ
ขอมูลจาการรวบรวมในเบื้องตนและขอมูลที่ไดจากกระทําผิดขึ้นอีกทัว่ ทั้งพื้นทีน่ ั้นและใช
ขอมูลนั้นเพื่อแจงแนวปฏิบตั ิ
2. ผูจัดการคดี และผูจัดการระดับกลางทบทวนการแกไขฟน ฟู/บริการเพือ่ ตอบขอมูลเพื่อการ
วัดผลและการควบคุมกํากับการทํางาน
3. มีการประชุมปรึกษาเปนปกติสม่ําเสมอระหวางผูปฏิบัตงิ านดวยกันเพือ่ ถกเถียงเกีย่ วกับการ
ควบคุมงานและการวัดผล
4. มีการนําเอาขอคนพบของงานวิจยั ไปใชในการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ
สวน ง. 4 “โปรแกรมการแกไขฟนฟู/บริการแสดงใหเห็นถึงความคุมคาของเงินที่ลงทุนไป”
คําอธิบาย
โปรแกรมการแกไขฟน ฟู/บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพเชิงประจักษที่คาดหวัง 2 รายการ:
1. ทรัพยากร (รวมถึงการทํางานรวมกันอยางเปนหุนสวนกับหนวยงานอืน่ ) ที่ใชในแตละคดี
สอดคลองกับความเสี่ยงของผูกระทําผิดที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่น และความเสี่ยงที่จะกระทํา
ผิดซ้ํา
2. ทรัพยากรทั้งหลายใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อใหบรรลุผลตามที่ไดวางแผนไว
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วิธีการใหคะแนน
วิธีการเกี่ยวกับการใหคะแนน
1. คุณภาพ “การบริหารจัดการ” (สวน ก.) จะประเมินจาก
1) “คุณภาพเชิงประจักษ” ที่ไดเขียนบันทึกไว โดยการสุมตรวจสํานวนตามเกณฑ4 ที่
กําหนด และ
2) การประชุมรวมกับสมาชิกของบอรดคุมประพฤติ ผูบริหารอาวุโส ผูบริหาร
ระดับกลาง และหนวยงานอื่นๆ ที่ทํางานรวมกับสํานักงานในการควบคุมและ
สอดสองผูกระทําผิด
2. คุณภาพ “การประเมินความเสี่ยง” (สวน ข.) คุณภาพของ “โปรแกรม/บริการ” (สวน ค.)
และคุณภาพของ “ผลลัพธเบื้องตน” (สวน ง.) จะใชวิธีการสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบการ
ทํางานกับผูกระทําผิด 100 คน
การวัดคุณภาพในสวนการบริหารจัดการ (สวน ก. 1-5)
การวัดผลการปฏิบัติงานในแตละรายการของสวน ก.1-5 ไมไดออกมาในรูปของคาคะแนน
แตจะบอกไดถึง“คุณภาพเชิงพรรณนา” ดังนี้
1. คุณภาพดีมาก: ผลการปฏิบัติงานในทุกรายการดีมาก
2. คุณภาพดี: ผลการปฏิบัติงานในทุกรายการอยูในเกณฑดี
3. คุณภาพเปนทีพ่ อใจ: ผลการปฏิบัติงานสําหรับรายการสวนใหญอยูใ นเกณฑดีมากสวน
รายการที่เหลืออยูในเกณฑที่พอใจ
4. ไดมาตรฐานบางสวน: ลการปฏิบัติงานสําหรับรายการบางสวนอยูใ นเกณฑดี สวน
รายการที่เหลืออยูในเกณฑที่พอใจ
5. ไมไดมาตรฐาน: อยางดีที่สุดมีเพียงบางรายการอยูในเกณฑที่นาพอใจ
6. คุณภาพแย: ไมเขาเกณฑดังกลาวขางตนเลย
การประเมินคุณภาพเชิงพรรณนา 5 เฉพาะในสวน ก. 1 มีหลักเกณฑดังตอไปนี:้
1. ดีมาก (Very Well Met): ผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ขอนั้นมีหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นความ
เขมขนของงานในระดับสูงมากทุกขอ รวมทั้งบรรลุเปาหมาย (หรือเกือบพลาดเปา) ทั้ง 8 6
เปาหมายตามขอตกลงวาดวยการใหบริการ (Service Delivery Agreement หรือ “SDA”)

4

ดูขอ 4 หนาที่ 2 “ขอตกลงวาดวยการตรวจราชการ”
รายการทั้ง 5 รายการในสวน ก. 1ใหดูไดที่หนา 6
6
โปรดดูที่เชิงอรรถหนาที่ 6
5
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2. ดี (Well Met): ผลการปฏิบัติงานทั้ง 5 ขอนัน้ มีหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นความเขมขนของ
งานในระดับสูงทุกขอ รวมทัง้ บรรลุเปาหมาย (หรือเกือบพลาดเปา) เพียง 6 เปาหมายจาก 8
เปาหมาย ตามขอตกลงวาดวยการใหบริการ
3. อยูในระดับพอใจ (Satisfactory Met): ผลการปฏิบัติงาน 3 ใน 5 ขอมีความเขมในระดับสูง
สวนอีก 2 ขออยูในระดับทีพ่ อใจรวมทั้งบรรลุเปาหมาย (หรือเกือบพลาดเปา) ทั้ง 8
เปาหมายตามขอตกลงวาดวยการใหบริการ
4. ไดมาตรฐานบางสวน (Partly Met): ผลการปฏิบัติงาน 2 ใน 5 ขออยูในระดับดี สวนอีก 3
ขออยูในระดับปานกลาง รวมทั้งบรรลุเปาหมาย (หรือเกือบพลาดเปา) เพียง 4 เปาหมายจาก
8 เปาหมายตามขอตกลงวาดวยการใหบริการ
5. ไมไดมาตรฐาน (Not Met): ผลการปฏิบัติงานเปนที่พอใจเพียง 2 รายการจาก 5 รายการ
6. ใชไมได (Poor): การปฏิบัติงานที่ไมเขาเกณฑใดๆดังกลาวขางตน
หมายเหตุ: การประเมินคุณภาพเชิงพรรณนาตามรายการทั้ง 5 ขอในสวน ก.1 นี้ ก็เพือ่ ตองการ
ประเมินวาการปฏิบัติงานของสํานักงานผูร ับการตรวจบรรลุผลตามเปาหมาย SDA หรือไมเพียงใด
แตการประเมินคุณภาพเชิงพรรณนาเชนนี้จะไมนําไปใชในสวน ก.2-5 และสวน ง.3
คุณภาพเชิงพรรณนาตามรายการ “ผูนําและการวางแผน” (สวน ก. 1) จะวัดเพิ่มเติมจากผล
การปฏิบัติงานตามเปาหมายของรัฐบาลและของผูบริหารบริการคุมประพฤติแหงชาติ โดยใน
ปจจุบันจะวัดจากคุณภาพตามรายการดังตอไปนี้ ; การบังคับเงื่อนไข, การปฏิบัติตามเงื่อนไข, ระดับ
ของการติดตอ (พ.ค.ป. กับผูก ระทําผิด) ตามนัดหมาย, ความสําเร็จของ Accredited Program
ความสําเร็จของการทํางานบริการสังคมแบบ “Enhanced Community Punishment” และ “Unpaid
Work” การเริ่มตนและความสําเร็จตามคําสั่งใหบัดยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติด/คําสั่งใหบําบัด
ฟนฟูยาเสพติด การเริ่มตนและการใหรางวัลแกการฝกทักษะพื้นฐาน ความเหมาะสมของรายงาน
การสืบเสาะ และการประเมินความเสี่ยงทีผ่ ูกระทําผิดจะทํารายผูอื่นในคดีที่ผูกระทําผิดมีความเสี่ยง
สูง และในคดีที่ผูกระทําผิดจัดเขาประเภทเปนความผิดเฉพาะที่ตองใหความสําคัญในลําดับตน
การประเมินคุณภาพในสวน ก. 2-5 และสวน ง. 3
ในสวน ก.2-5 และสวน ง.3 แตละสวนจะประกอบดวยรายการตาง ๆ7 ที่ผูตรวจราชการ
จะตองตรวจถึงคุณภาพเชิงประจักษของแตละสวนแตละรายการโดยในสวน ก. 2 และ ก. 5 มีสวน
ละ 3 รายการ สวน ก.3 และ ก.4 มีสวนละ 5 รายการ สวน ง.3 มี 4 รายการ (สําหรับสวน ก. 2: “การ
จัดสรรทรัพยากร” มี 4 รายการ สําหรับรายการที่ 4 คือการใชเงินงบประมาณอยางคุมคา หมายถึง
การใชเงินงบประมาณในปจจุบันไมหมายความรวมถึงที่ผานมาเพราะไมมีขอมูลจึงยังไมนํามา

7

รายการตาง ๆ ในสวน ก. 2-5 ดูรายละเอียดไดที่หนา 6-8 สวนรายการตาง ๆ ในสวน ง. 3 ดูไดที่หนา 16
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ประเมินคงประเมินเพียง 3 ขอแรก) การประเมินในสวน ก.2-5 และสวน ง.3 ก็ยังเปนการประเมิน
คุณภาพเชิงพรรณนาเชนเดียวกับสวน ก. 1 โดยมีหลักเกณฑดังปรากฏตามตารางตอไปนี:้
ก.2
การจัดสรรทรัพยากร

ก.3
การปกครอง
บังคับบัญชา
ดีมาก
ประจักษในระดับสูง
ประจักษใน
(Well met)
ระดับสูงมาก
มากทั้ง 3 รายการ
ทั้ง 5 รายการ
ดี
ประจักษในระดับสูง
ประจักษ
(met)
ทั้ง 3 รายการ
ในระดับสูง
ทั้ง 5 รายการ
อยูในระดับ ประจักษในระดับสูง
ประจักษใน
พอใจ
อยางนอย 2 ใน 3
ระดับสูงอยางนอย
(satisfactory) รายการที่เหลือใน
3 ใน 5 รายการที่
ระดับพอใจ
เหลือในระดับ
พอใจ
ไดมาตรฐาน ประจักษในระดับดี ประจักษในระดับดี
บางสวน
อยางนอย 1 ใน 3
อยางนอย 2 ใน 5
(Partly met) รายการและที่เหลือใน รายการและที่เหลือ
ระดับพอใจอยางนอย ในระดับปานกลาง
1รายการ
ไมได
ประจักษในระดับ
ประจักษในระดับ
มาตรฐาน
พอใจอยางนอย
พอใจอยางนอย
(Not met)
1 ใน 3 รายการ
2 ใน 5 รายการ
ใชไมได
ไมเขารายการใด
ไมเขารายการใด
(poor)
ดังกลาวขางตน
ดังกลาวขางตน

ก.4
ก.5
หุนสวน/สัญญา
มีการสื่อสารที่ดี
ถายโอนภารกิจ
กับศาล
ประจักษใน
ประจักษใน
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ทั้ง 5 รายการ
ทั้ง 3 รายการ
ประจักษ
ประจักษ
ในระดับสูง
ในระดับสูง
ทั้ง 5 รายการ
ทั้ง 3 รายการ
ประจักษใน
ประจักษใน
ระดับสูงอยางนอย ระดับสูงอยางนอย
3 ใน 5 รายการที่
2 ใน 3 รายการที่
เหลือในระดับ
เหลือในระดับ
พอใจ
พอใจ
ประจักษในระดับดี ประจักษในระดับดี
อยางนอย 2 ใน 5
อยางนอย 1 ใน 3
รายการและที่เหลือ รายการและที่เหลือ
ในระดับปานกลาง
ในระดับพอใจ
อยางนอย 1รายการ
ประจักษในระดับ ประจักษในระดับ
พอใจอยางนอย
พอใจอยางนอย
2 ใน 5 รายการ
1 ใน 3 รายการ
ไมเขารายการใด
ไมเขารายการใด
ดังกลาวขางตน
ดังกลาวขางตน

ง.3
ผลเบื้องตน
จากการใหบริการ
ประจักษใน
ระดับสูงมาก
ทั้ง 4 รายการ
ประจักษ
ในระดับสูง
ทั้ง 4 รายการ
ประจักษในระดับสูง
อยางนอย 3 ใน 4
รายการที่เหลือใน
ระดับพอใจ
ประจักษในระดับดี
อยางนอย 2 ใน 4
รายการและที่เหลือ
ในระดับพอใจ
อยางนอย 1รายการ
ประจักษในระดับ
พอใจอยางนอย
1 ใน 4 รายการ
ไมเขารายการใด
ดังกลาวขางตน

หลักเกณฑและวิธีการใหคะแนนในสวน ข. สวน ค. และ สวน ง. (ยกเวนสวน ง. 3)
1. คาคะแนนสําหรับมาตรฐานตามรายการในแตละสวนจะวัดจาก
1) การอานสํานวนในแตละคดีจากการสุมตัวอยาง
2) การสัมภาษณเชิงลึกจากผูจัดการคดี บุคคลสําคัญที่มีสวนรวมในการควบคุมและ
สอดสอง และ
3) ถาหากทําไดจากการสนทนากับผูกระทําผิดจากกลุมตัวอยางนั้น ๆ
2. คะแนนสําหรับมาตรฐานในแตละรายการของสวนตาง ๆ จะใหคาน้ําหนักคะแนนดังที่ได
กําหนดไวขางลางนี้ โดยคาคะแนน “สําคัญมาก” (Critical) จะมีน้ําหนักคะแนนเปนสอง
เทาของคาคะแนน “สําคัญ” (Important)
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สวน ข. “คุณภาพการประเมิน” (Assessment)
1. การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น
2. การประเมินแนวโนมที่จะกระทําผิดขึ้นใหมอีก
3. การบริหารจัดการคดี
4. การหาเอกสาร/หลักฐานมาประกอบ
สวน ค. “คุณภาพของโปรแกรม/บริการ” (Interventions)
1. การจัดการกับการเขารวมในโปรแกรม/บริการของผูกระทําผิดและการบังคับเงื่อนไข

2. การใหบริการควบคุมและสอดสองที่เหมาะสม
3. การจัดการกับปญหาความจําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิด
4. คุณภาพของการสนองตอบ (Responsivity)
5. การจัดการกับความเสี่ยงที่ผกู ระทําผิดจะทํารายผูอื่น
สวน ง. “คุณภาพของผลลัพธเบื้องตน” (Initial Outcomes)
1. โปรแกรม/บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดไดกําหนดผลลัพธที่ตองการไว
2. พัฒนาการของผูกระทําผิดมีลักษณะที่ยั่งยืน
3. โปรแกรม/บริการประเมินโดยใชขอมูลทีม่ ีอยูแลว
4. โปรแกรม/บริการสะทอนถึงความคุมคาของเงิน

สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญ
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญ
สําคัญมาก
สําคัญมาก
สําคัญ
*
สําคัญมาก

หลักเกณฑการประเมินมาตรฐานตามรายการตาง ๆ
1. การสัมภาษณผูจัดการคดีเกีย่ วกับกลุมตัวอยางที่สุมมาประเมินในแตละประเด็น/แตละ
คําถามตามรายการตางๆ ในสวน ข. สวน ค. และ สวน ง. (ยกเวนสวน ง. 3) ในเบื้องตนจะ
วัดระดับคุณภาพดวยคําพรรณนาเชน “พอใชได” (Sufficient) หรือ “ดีมาก” (Excellent)
และเชนเดียวกันหากการประเมินคุณภาพดวยการพรรณนา “ใช/ไมใช” (Yes/No) ก็ตอง
แปลงคุณภาพจากคําพรรณนาใหเปนรอยละ อยางไรก็ตามสําหรับการใหคะแนนในสวน ง.
3 เฉพาะการใหคะแนนในรายการการประเมินสภาพจิตดวยเครื่องมือ OASys ก็ใหยกเวน
ไมตองแปลงคุณภาพเปนรอยละ
2. จากนั้นใหนําคารอยละจากทุกรายการมาหาคาเฉลี่ยก็จะไดคารอยละโดยเฉลี่ยสําหรับ
มาตรฐานในสวนนัน้ ๆ
3. การสัมภาษณบุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่มีสวนรวมในการควบคุมและสอดสอง และจากการ
สัมภาษณผูกระทําผิดเพื่อประเมินคุณภาพ:
1) ประเด็นทีจ่ ะสัมภาษณบุคคลสําคัญอื่น ๆ ที่มีสวนรวมในการควบคุมและสอดสอง:
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(1) สวน ค. 1 “การจัดการกับการเขารวมกิจกรรมในโปรแกรมและการบังคับ
เงื่อนไข”
(2) สวน ค. 2 “การใหการควบคุมและสอดสองที่เหมาะสม”
(3) สวน ค.3. “การจัดการกับความจําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทํา
ผิดที่แกไดยาก”
(4) สวน ค.4 “คุณภาพการสนองตอบ (Responsivity)”
(5) สวน ค.5 “การจัดการกับความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น”
(6) สวน ง. 1 “โปรแกรม/บริการที่จัดใหแกผกู ระทําผิดไดกาํ หนดผลลัพธที่
ตองการไว” และ
(7) สวน ง. 2 “พัฒนาการในทางที่ดีของผูกระทําผิดมีลักษณะที่ยั่งยืน”
2) ประเด็นทีจ่ ะสัมภาษณผูกระทําผิด
(1) สวน ค. 3 “การจัดการกับความจําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิด
ที่แกไดยาก” และ
(2) สวน ง.1 “โปรแกรม/บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดไดกําหนดผลลัพธที่
ตองการไว”
3) หลักเกณฑการใหคะแนนสําหรับผลการสัมภาษณดังกลาว:
(1) การใหคะแนนผลการสัมภาษณบุคคลสําคัญ ถาหากสัมภาษณบุคคลสําคัญ 10
คนหรือนอยกวานั้น ผลการสัมภาษณนั้นไมควรนํามาใชประเมิน กรณีที่
สัมภาษณเกินกวา 10 คน ก็ใหประเมินคุณภาพเปน “รอยละ” เชนเดียวกับ
วิธีการที่ใชกับการสัมภาษณผูจัดการคดีในสวน ก. หรือ สวน ข. ยกตัวอยาง
เชน การสัมภาษณบุคคลสําคัญในแตละประเด็น/แตละคําถามเกี่ยวกับคดีสุม
ตัวอยางก็ใหประเมินคุณภาพเปน“รอยละ” หากเปนคุณภาพเชิงพรรณนาเชน
“พอใชได” (Sufficient) หรือ“ดีมาก” (Excellent) หรือ “ใช/ไมใช” (Yes/No)
ก็ตองแปลงคุณภาพเชิงพรรณนาดังกลาวเปนรอยละดวย จากนั้นใหนาํ คารอย
ละจากทุกรายการมาตรฐานมาหาคาเฉลี่ยก็จะไดคา “รอยละโดยเฉลี่ย”
สําหรับมาตรฐานในสวนนั้น
(2) การสัมภาษณผูกระทําผิด สําหรับมาตรฐานในสวน ค. 3 “การจัดการกับความ
จําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไดยาก” ใหใชสัดสวน
จํานวนผูกระทําผิดที่ตอบคําถามดวยคําตอบเชิงพรรณนาใช (Yes definitely)
หรือ พอรับได (to reasonable extent) เพื่อประเมินคุณภาพวาการใหบริการคุม
ประพฤตินั้นไดคํานึงถึงความจําเปน(Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดที่
แกไดยากของผูกระทําผิดแตละคนหรือไม สําหรับสวน ง. 1 “โปรแกรม/
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บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดไดกําหนดผลลัพธที่ตองการไว” ใหวดั จากตัว
แปรทั้งหลาย (Factors) ซึ่งผูกระทําผิดตอบวาเปนปญหาและความจําเปน
(Needs) ของตนที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิด แลวปญหาความจําเปน
เหลานั้น มีพัฒนาการไปอยางไร ซึ่งคุณภาพเชิงพรรณนาอาจมีไดตั้งแต
“พัฒนาบางสวน” (Some) หรือ “พัฒนาไปในทางที่ดีมาก” (Big) คิดเปน
สัดสวนเทาใด
4. จากนั้นใหเปรียบเทียบคะแนนจากผลการสัมภาษณผูจัดการคดี บุคคลสําคัญทั้งหลาย ฯ
และผูกระทําผิดดังนี:้
1) หากคาคะแนนตางกันนอยกวารอยละ 10 ก็ปลอยใหคะแนนจากผลการสัมภาษณ
ผูจัดการคดีคงไวเชนนั้นโดยไมตองเปลี่ยนแปลงใด ๆ
2) หากคะแนนตางกันมากกวารอยละ 10 ก็ใหปรับคะแนนการสัมภาษณผูจัดการคดี
อีกรอยละ 25 ของคะแนนจากผลการสัมภาษณบุคคลสําคัญทั้งหลายที่มสี วนรวม
ในการควบคุมและสอดสอง และอีกรอยละ 20 ของคะแนนจากผลการสัมภาษณ
ผูกระทําผิด ยกตัวอยางเชน ในกรณีตามขอ ค.1 “การจัดการกับการเขารวม
กิจกรรมในโปรแกรมและการบังคับเงื่อนไข”หากคะแนนจากผลการสัมภาษณ
ผูจัดการคดีเทากับ 68 และจากผลการสัมภาษณบุคคลสําคัญฯได 74 เชนนี้ก็ไมตอง
เปลี่ยนคะแนนผลการสัมภาษณผูจัดการคดีโดยใหคงคาคะแนนเดิมที่ 68 แตถา
หากคะแนนจากการสัมภาษณบุคคลสําคัญฯได 84 เชนนี้เปนกรณีที่ตางกัน
มากกวา 10 จุด จึงตองปรับคะแนนผลการสัมภาษณผูจดั การคดีขึ้นอีกรอยละ 25
จะทําใหคะแนนผลการสัมภาษณผูจัดการคดีปรับไปอยูที่ รอยละ 72 (.025x(84-68)
=72)
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ตัวอยางการใหคะแนนจากผลการตรวจราชการ 8
สวน ก. การบริหารจัดการ (Management)

1.
2.
3.
4.
5.

ผูนําและการวางแผน

ดีมาก

การจัดสรรทรัพยากร

เปนที่พอใจ

การบริหารจัดการและการบังคับบัญชา

เปนที่พอใจ

การทํางานอยางเปนหุนสวน/การทําสัญญาซื้อขายบริการ

เปนที่พอใจ

การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับศาล

เปนที่พอใจ

สวน ข. การประเมิน (Assessment)

1.
2.
3.
4.

การประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น

51 %

การประเมินแนวโนมที่ผูกระทําผิดจะกระทําผิดขึ้นใหมอีก

79 %

การบริหารจัดการคดี

49 %

การจัดหาเอกสาร/หลักฐานมาประกอบ
คะแนนรวมสวน ข.
สวน ค. โปรแกรม/บริการ (Interventions)

1.
2.
3.
4.
5.

81 %
62 %

การจัดการกับการเขารวมในโปรแกรมและการบังคับเงื่อนไข

80 %

การใหการควบคุมและสอดสองที่เหมาะสม

68 %

การจัดการกับความจําเปน (Needs) ที่เปนสาเหตุแหงการกระทําผิดที่แกไดยาก

89 %

คุณภาพการสนองตอบ (Responsivity)

85 %

การจัดการกับความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายผูอื่น
คะแนนรวมสวน ค.
สวน ง. ผลลัพทเบื้องตน (Initial Outcomes)

67 %

1.
2.
3.
4.

โปรแกรม/บริการที่จัดใหแกผูกระทําผิดไดกําหนดผลลัพทที่ตองการไว

73 %

พัฒนาการในทางที่ดีของผูกระทําผิดมีลักษณะที่ยั่งยืน

72 %

โปรแกรม/บริการประเมินโดยใชขอมูลที่มีอยูแลว

ไมไดมาตรฐาน

โปรแกรม/บริการสะทอนถึงความคุมคาของเงิน

83 %

คะแนนรวมสวน ง.

คะแนนรวมโดยเฉลี่ยตัง้ แตสว น ข.-สวน ง. (ยกเวนสวน ง. 3)

……………………………..
8

77 %

ผลการตรวจราชการสํานักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ Avon&Somerset, March 2006, Home Office.

77 %
73 %
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