แนวทางการพัฒนางานบริการสังคม1
ความเปนมา
เหตุผลของการศึกษาเรื่องนีส้ ืบเนื่องมาจากคําปรารภของอธิบดีกรมคุมประพฤติไดกลาวไว
ในที่ประชุมผูบ ริหารของกรมคุมประพฤติ อยากจะเห็นการทํางานบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ
กวาการทํางานเปนกลุมขนาดใหญ เชนการควบคุมการทํางานโดยใชผูควบคุมงาน1 คนตอผูกระทํา
ผิด 8 คน ทั้งนีเ้ พราะกลุมที่มขี นาดพอเหมาะสามารถที่ควบคุมการทํางานไดทวั่ ถึง ทําใหสามารถ
สรางวินัยการทํางานไดดยี ิ่งขึ้น ทั้งการฝกฝนทักษะจากการทํางานในกลุมขนาดเล็กยังจะสามารถ
พัฒนาทักษะไดอยางทั่วถึงมากขึ้น โดยคาดหวังวาหากกรมคุมประพฤติตองการพัฒนางานคุม
ประพฤติตอไปจะตองพัฒนามาตรการการทํางานสังคมใหมีมูลคาเพิ่มเพื่อสรางความนาเชื่อถือจากผู
มีสวนไดเสียทีเ่ กี่ยวของโดยเฉพาะ “ศาล” ซึ่งเปนผูสั่งใชงานบริการสังคมเปนสวนใหญ
ภาพงานคุมประพฤติของประเทศไทย
1.1 ระบบยุติธรรมทางอาญายังใชมาตรการจําคุกสูงกวาการใชมาตรการควบคุมในชุมชน
ในป พ.ศ.2548 ประเทศไทยมีอัตราสวนของผูตองโทษในเรือนจํา 2 ตอจํานวนประชากร
แสนคนเทากับ 256:100,000 สูงเปนลําดับ 2 ในบรรดาประเทศในทวีปเอเซียตะวันออกเฉียงใตทงั้
11 ประเทศ และสูงเปนลําดับที่ 5 ของทวีปเอซียทั้งหมด หากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวทีม่ ี
ขนาดพื้นทีแ่ ละจํานวนประชากรใกลเคียงกันเชนประเทศอังกฤษและเวลสกลับพบวาในปเดียวกันมี
อัตราสวนการใชเรือนจําตอสัดสวนประชากรแสนคนเพียง 142:100,000 3
ในป พ.ศ. 2547 ประเทศไทยมีนักโทษ (หมายรวมถึงผูตองขัง) ในเรือนจํา 167,142 คนแตมี
ผูกระทําผิดในระบบคุมประพฤติ (ทั้งเด็กและผูใหญรวมทั้งผูกระทําผิดที่ไดรับการพัก/ลดโทษ)
จํานวนเพียง 118, 413 คน (ไมรวมผูกระทําผิดตามพ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดฯ) หาก
เปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษและเวลสในปเดียวกันซึ่งมีจํานวนนักโทษในเรือนจําเพียง 73,640
คน 4 แตมีการใชมาตรการในชุมชนถึง 209,470 คน 5
1.2 สัดสวนงานบริการสังคมกับงานอื่น ๆ ในระบบคุมประพฤติ
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การทํางานบริการสังคมริเริ่มนํามาเปนทางเลือกในการพิพากษาคดีของศาลจังหวัดอุบล
ราชธาธีเมื่อป พ.ศ. 2528 จากนั้นไดขยายผลไปทั่วประเทศ 4 ปตอมาพระราชบัญญัติแก ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2532 ก็ไดยกเลิกและแกไขเพิม่ เติมขอความในมาตรา 56
ใหการทํางานบริการสังคมเปน “เงื่อนไขขอหนึ่งของการคุมประพฤติ” ซึ่งศาลจะกําหนดหรือไม
เปนดุลพินจิ ของศาลและขึ้นอยูกับความยินยอมของผูกระทําผิด
ในป 2547 กรมคุมประพฤติตองควบคุมการทํางานใหเปนไปตามคําสั่งศาล, คณะกรรมการ
พัก/ลดโทษ, และคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดฯจํานวนทั้งสิ้น = 305,390 คดี
แยกเปนคดีควบคุมและสอดสองทุกประเภทรวมทั้งการควบคุมตามพ.ร.บ. ฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติดใหโทษฯ = 136,395 คดี หรือรอยละ 44.66 ของคดีทั้งหมด, คดีสืบเสาะและพินิจ (รวมถึง
คดีตรวจพิสูจนฯ) = 98,687 คดี หรือรอยละ 32.32 ของคดีทั้งหมด, และคดีที่ศาลมีคําสั่งใหทํางาน
บริการสังคมทั้งที่เปนเงื่อนไขขอหนึ่งของการคุมความประพฤติและแทนคาปรับจํานวน 6 70, 308
คดี หรือรอยละ 23.02 ของคดีทั้งหมด
ในระยะเวลา 5 ปนับตั้งแต 2543-2547 ศาลมีคําสั่งใหทํางานบริการสังคมเฉลี่ยปละ
70,370.2 คดี หากจัดใหทํางานเฉลี่ยคดีละ 10 ชั่วโมงตามวัตถุประสงคเพื่อการแกไขฟนฟูซึ่งจํานวน
ชั่วโมงอยูระหวาง 10-40 ชั่วโมง 7 กรมคุมประพฤติตองควบคุมการทํางานใหเปนไปตามเงื่อนไขฯ
เฉลี่ยปละ 703,702 ชั่วโมง หากเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษที่ตองควบคุมการทํางานใหเปนไป
ตามเงื่อนไขฯเฉลี่ยปละประมาณ 8,000,000 ชั่วโมงจะสูงกวาประเทศไทย11.3 เทา
1.3 สัดสวนอัตรากําลังกับปริมาณงาน
ขอมูล ณ. 1 สิงหาคม 2548 กรมคุมประพฤติมีอัตรากําลังทั้งสิ้น 3,704 คน เปนขาราชการ
1,533 คนในจํานวนดังกลาวเปนพนักงานคุมประพฤติ 1,170 คน, พนักงานราชการ 1,901 คนใน
จํานวนดังกลาวเปนพนักงานคุมประพฤติ 1,024 คน, และลูกจางประจํา 270 คน, จํานวนพนักงาน
คุมประพฤติทั้งที่เปนขาราชการและพนักงานราชการมีจาํ นวนรวมกัน 2,194 คนซึ่งไดจัดสรรเพื่อ
รองรับงานควบคุมและสอดสองทั้งหมดรวมถึงการควบคุมและสอดสอง 471 คน, งานสืบเสาะและ
พินิจ 528 คน, และงานกิจกรรมชุมชนรวมทั้งการควบคุมการทํางานบริการสังคมสังคมสํานักงานฯ
ละ 1 คนรวม 95 คน
ในป 2547 กรมคุมประพฤติของไทยมีสัดสวนระหวางอัตรากําลังตอปริมาณงานเทากับ
305,390:3,704 หรือ1:82 ในปเดียวกันระบบคุมประพฤติของอังกฤษตองทํารายงานสืบเสาะทุก
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ประเภท 246,053 คดี 8 , และควบคุมผูกระทําผิดใหปฏิบัตติ ามเงื่อนไขตาง ๆ 209,470 คดี 9 มี
อัตรากําลังทั้งสิ้นประมาณ 19,000 คน 10 สัดสวนระหวางอัตรากําลังตอปริมาณงานเทากับ 1:24 ซึ่ง
ต่ํากวาประเทศไทยเกือบ 4 เทาตัว
ภาพประจักษกับการพัฒนาการของการทํางานบริการสังคม
การทํางานบริการสังคมนํามาใชเปนคําพิพากษาหนึ่งของประเทศไทยมาประมาณ 20 ป
หรือหากนับตัง้ แตมีกฎหมายรองรับก็เปนระยะเวลา 17 ปแลว คําพิพากษาใหทํางานบริการสังคมได
พัฒนาตัวเองมาตามลําดับและไดรับความสนใจจากสังคมในวงกวางพอสมควรจนนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ เชน ในป พ.ศ. 2545 มีการแกไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญานําเอาการ
ทํางานบริการสังคมมาใชบังคับแทนคาปรับ และที่สําคัญอยางยิ่งคือการรณรงค “เมาไมขับ” (Drink
Don’t Drive) ทําใหงานบริการสังคมโดดเดนเปน “ภาพประจักษ” (Visible) ตอสาธารณะในวงกวาง
มากขึ้น และไดรับความสนใจจากศาลมากขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉพาะศาลแขวงพระนครเหนือทีม่ ี
คดีขับรถขณะมึนเมา (Drunk Driving) เกิดขึ้นจํานวนมากผลคือเกิดพัฒนาการของงานบริการสังคม
และกระบวนการสมานฉันทโดยใหความสําคัญกับเหยือ่ อาชญากรรม และกระบวนการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวนรวมทั้งชุมชน และประชาสังคมโดยรวม
การทํางานบริการสังคมใหผลกระทบที่เปน “ภาพประจักษ” ตอสาธารณะหลายรูปแบบ
เชน ภาพประจักษที่สามารถใชเปนมาตรการลงโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาพประจักษที่
ประหยัดกวาวิธีการลงโทษดวยวิธีอื่นๆ ภาพประจักษที่สงผลตอการชดใชทดแทนแกเหยื่อ
อาชญากรรมและชุมชนที่ไดรับผลกระทบ และภาพประจักษตอการเปลีย่ นแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมทางสังคมของผูกระทําผิด ภาพประจักษเหลานัน้ ยิ่งสามารถทําใหประจักษและเกิด
ประโยชนตอสาธารณะไดมากเทาใด ก็จะยิ่งไดรับความนิยมมากตามไปดวย แตหากจะใหยั่งยืน
ตองสามารถทําใหภาพประจักษนนั้ เกิดจาก “กระบวนการมีสวนรวม” ของชุมชนและประชาสังคม
โดยรวม
“ภาพประจัษ” (Visible) ไมไดหมายความวาตองการที่จะใหผูกระทําผิดที่ทํางานบริการ
สังคมตองสรวมเครื่องแบบที่บงบอกวาเปนผูกระทําผิดกําลังทํางานบริการสังคมซึ่งอาจใหผลตอ
การสรางตราบาป หากแตมงุ เนนที่ผลงานที่เกิดจากการบริการสังคมซึ่งทําใหผูที่พบเห็นตางชื่นชม
อยากใหรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ อยากใหความชวยเหลือ อยากใหความรวมมือ หรืออยาก
ใหบริการเชนนั้นเขาไปในชุมชนของตนเปนตนซึ่งผลที่ตามมาคือจะมีเสียงเรียกรองหาบริการจาก
ชุมชนมากขึ้น การสนับสนุนจากชุมชนเพิ่มมากขึ้น ความรวมมือมากขึน้ ความรูสึกเปนเจาของจะ
เกิดตามมา ตัวอยางงานบริการสังคมที่ทําใหเกิดถาพประจักษเชนนี้เคยเกิดในประเทศไทยมานาน
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แลวเชน ภาพการจัดระเบียบสวนหยอมทีเ่ กาะกลางถนนที่มีปายแสดงวา “เกาะกลางถนนนี้อยูใ น
ความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ...” เปนตน
ภาพประจักษมีความสําคัญตองานคุมประพฤติมาก เราจะสังเกตุเห็นวาหนวยงานตาง ๆ
สามารถทําใหเกิดภาพประจักษไดในตัวของมันเอง เชน ภาพกิจกรรมตาง ๆ ในเรือนจํา ในโรงเรียน
โรงพยาบาล ฯลฯ เพราะหนวยงานเหลานั้นมีกําแพงลอมรอบ แตสําหรับสํานักงานคุมประพฤติ
ภาพประจักษมีความสําคัญมากเพราะสํานักงานมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ ปริมาณงานที่ประจักษใน
แตละวันขึ้นอยูกับการรับคดีเขาใหม การรับรายงานตัว การลงขอมูลในสํานวน การเขียนรายงาน
ประกอบกับสํานักงานมีขนาดเล็กมากซึ่งสวนใหญยังเชาอยูจึงยากที่จะสรางภาพประจักษไดอยาง
งาย ๆ เราจะเห็นไดวาสถานบําบัดยาเสพติดที่มีผูปวยเพียง 50 คนก็สามารถสรางภาพประจักษไดไม
ยากนักแตสําหรับสํานักงานคุมประพฤติที่มีผูถูกคุมความประพฤติในความดูแล1,000 คนกลับสราง
ภาพประจักษไดยากกวา ภาพประจักษไมใชภาพประจักษเชิงปริมาณแตอยางเดียวตองเปนภาพ
ประจักษที่ตองมีคุณภาพดวย คุณภาพแมปริมาณไมมากนักก็สามารถสรางภาพประจักษไดเชน ให
ผูกระทําผิดทํางานบริการสังคมเปนรายบุคคลดวยการซอมประตูบานทีช่ ํารุดใหกับผูส ูงอายุ หรือ
ดูแลผูสูงอายุตามบานการทํางานเชนนัน้ ภายใตสายตาของญาติลูกหลานของคนชรา ของเพื่อนบาน
ขางเคียงที่พบเห็นก็สามารถทําใหเกิดเปนภาพประจักษไดเชนกัน หรือเมื่อผูกระทําผิดละเมิด
เงื่อนไขไปกระทําการปลนทรัพยและภาพปรากฎตอสื่อทางโทรทัศน หลังจากนั้นมีการตามจับกุม
ตัวไดในเวลาอันรวดเร็วโดยการทํางานรวมกันระหวางเจาหนาทีต่ ํารวจกับพนักงานคุมประพฤติ
เชนนี้ การบังคับเงื่อนไขที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพือ่ คุมครองความปลอดภัยของสาธารณะจาก
ผูกระทําผิดรายนั้นก็จัดวาเปนภาพประจักษที่งานคุมประพฤติจําตองเรงรีบทําใหเกิด
“ภาพประจักษ” มีความสําคัญมากตอการพัฒนางานบริการสังคม ยกตัวอยางเชนการพัฒนา
งานบริการสังคมของประเทศอังกฤษที่เริ่มนําเอาการทํางานบริการสังคมมาใชในคําพิพากษาของ
ศาลในชื่อวา “Community Service” 11 เมื่อป 1970 ดวยภาพประจักษของงานดังกลาวในมิติตาง ๆ
ไดรับการยอมรับจากสังคมอยางกวางขวาง ทําใหสามารถดึงดูดความสนใจจากสาธารณะจน
นําไปสูการพัฒนาการทํางานบริการสังคมในมิติการลงโทษโดยเปลี่ยนไปใชชื่อวา “Community
Punishment” เมื่อป 2000 ซึ่งพัฒนาเรื่อยมาจนในป 2003 ภาพประจักษเชิงโทษไมเพียงพอตอการลด
การกระทําผิดซ้ําจึงไดเสริมภาพประจักษเพื่อการแกไขฟนฟูลงไปและเปลี่ยนชื่อใหมเปน
“Enhanced Community Punishment” ซึ่งตอมาก็ ไดรับ “การรับรองคุณภาพ” จากคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพ (Accreditation Panel) วาเปนโปรแกรมที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของคณะ
กรรมการฯ ตอมาโปรแกรมนี้เกือบ 100 โครงการ 12 ไดรับการประเมินผลโดยผูตรวจราชการคุม
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ประพฤติ เมื่อป 2006 และยกยองวาการปฏิบัติของสํานักงานคุมประพฤติในเขตตางๆไดมาตรฐาน
การทํางานบริการสังคมในหลาย ๆ ดาน เชน การประเมินความเสี่ยง การวางแผนเพื่อประกอบการ
ตัดสินคดี การบริหารจัดการคดี การจัดการกับผูกระทําผิดที่ไมใสใจทํางานอยางจริงจัง การพัฒนา
ทักษะสําหรับผูกระทําผิดและผลการตรวจยังไดเห็นถึงความจําเปนที่จะตองใหเกิดความเชื่อมั่นวา
จะมีการบูรณาการเอาการทํางานบริการสังคมตามแนวคิดนี้ไปใชกับงานคุมประพฤติใหกวางขวาง
มากขึ้น ซึ่งเหตุผลที่ทําให “Enhanced Community Punishment” ไดรบั การรองมาตรฐานเพราะ
ประการแรกใชหลักการบริหารคดีแบบบูรณาการ ประการที่สอง เนนคุณภาพสถานที่ทํางานให
เหมาะสมกับผูก ระทําผิด ประการที่สามเนนใหผูควบคุมการทํางานเปนตนแบบในทางบวกแก
ผูกระทําผิด ประการที่สี่เนนการฝกทักษะการแกปญหาระหวางการทํางาน ประการที่หาเนนการ
เรียนรูทักษะตามคําแนะนํา และประการที่หกใหสํานักงานฯประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
เมื่อป 2005 รัฐบาลอังกฤษไดกําหนดยุทธศาสตรชาติหรือนโยบายแหงรัฐที่จะพัฒนาการ
ทํางานบริการสังคมใหเปน “ภาพที่ประจักษ” แกสาธารณะภายใตสัญญลักษณเพื่อ “การชดใช
ทดแทนแกชุมชน” (Community Payback) ดังปรากฎตามหนังสือเวียนกรมคุมประพฤติอังกฤษที่
“PC66/2005” โดยเปลี่ยนชื่องานบริการสังคมจาก “Enhanced Community Punishment” เปน
“Unpaid Work” ประการแรกเพื่อใหการทํางานบริการสังคม“เปนที่ประจักษมากขึ้นในทองถิ่น”
และ ประการที่สอง เพื่อกระตุนให “ชุมชนเขามามีสวนรวมโดยตรงในการใหความเห็นวาผูกระทํา
ผิดควรชดใชคนื ใหกับชุมชนอยางไรสําหรับความเสียหายตอชุมชนที่เกิดจากการกระทําของ
ผูกระทําผิด โดยหนวยงานของรัฐจะตองยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาชุมชนใหปลอดภัยและ
เขมแข็งมากขึน้ ดวยการเสริมพลังใหกับประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมกับหนวยงานของ
รัฐเพื่อสรางความมั่นใจวาบริการที่รัฐนําลงไปสูชุมชนนัน้ เปนบริการทีเ่ ปนความตองการที่แทจริง
ของชุมชน” ซึ่ง “กระบวนทัศนการมีสวนรวมของชุมชน” (Community Participation Paradigm)
ในบริการของรัฐเปนกระแสที่มีลักษณะคลายคลึงกันในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกไมยกเวนแม
ประเทศอังกฤษ
การพัฒนางานบริการสังคมเพื่อ“การชดใชทดแทนแกชุมชน” (Community Payback)ไม
สามารถพัฒนาไปไดอยางราบรื่น เพราะขณะที่เสนอแนวคิด“Unpaid Work” นั้นเปนชวงระยะเวลา
ตอเนื่องของการประเมินประสิทธิภาพดานการแกไขฟน ฟูเมื่อ ค.ศ. 2003 พรอมทั้งเสนอแนะ
มาตรการจัดการกับผูกระทําผิด (Offender Management) แบบใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลด
การกระทําผิดซ้ําโดยเสนอใหจัดการกับผูก ระทําผิดอยางเปนระบบตั้งแตผูกระทําผิดเขาสู
กระบวนการยุติธรรมตอเนื่องไปจนสามารถกลับคืนสูชุมชนไดสําเร็จ (End-to-End Management of
Offenders) ไดมีการนําแนวคิดนี้ ไปทดลองในเขต North West Region ในป 2004 ผลการทดลอง
ไดรับการยอมรับใหเปนนโยบายทางการเมืองระดับชาติของอังกฤษที่เรียกวา “National Offender
Management” หรือ “NOM” การจัดการกับผูกระทําผิดตามแนวคิดนี้ไดแยก “การจัดการกับ
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ผูกระทําผิด” (Offender Management) ออกจาก “การแกไขฟนฟู” (Interventions) ทําใหเกิดการ
ปรับโครงสรางของ Home Office และปรับวิธีการทํางานของกรมคุมประพฤติและการราชทัณฑ
โดยทั้งสองหนวยงานตองทํางานรวมกันอยางใกลชิดภายใต “NOM” จึงเปนความทาทายตอการ
เปลี่ยนรูปแบบการทํางานบริการสังคมมาเปน“Unpaid Work” ภายใตสัญญลักษณ “Community
Payback” เพราะตองพัฒนาใหสอดคลองกับขอกําหนดของ “การจัดการกับผูกระทําผิด” หรือ
“NOM” อีกดวย อยางไรก็ตาม “Unpaid Work” ก็ยังคงรักษาหลักปรัชญาเดิมของ “Enhanced
Community Punishment” อยางครบถวนทุกประการ ปจจุบัน “Unpaid Work” ยังอยูระหวางการ
ทดลองและคูม ือการทํางานตามแนวคิดนีย้ ังตองรอการปรับปรุงในป 2007 นี้และในป 2008 ซึ่ง
จะตองติดตามกันตอไป
ภาพประจักษเกี่ยวกับพัฒนาการของงานบริการสังคมจะไดรับการยอมรับจากสังคม
โดยรวมมากนอยเพียงใด ทางหนึ่งอาจดูไดจากกฎหมายทีบ่ ัญญัติถึงการทํางานบริการสังคมของแต
ละประเทศ เพราะระบบการออกกฎหมายโดยเฉพาะในประเทศโลกเสรีตองผานการพิจารณาของ
สภาทั้งสภาสูงและสภาลาง และในบางประเทศยังมีระบบการลอบบี้ซึ่งกวาจะผานกฎหมายไดตอ ง
ใชความพยามใหไดรับการสนับสนุนอยางพอเพียง เชนนัน้ แสดงวา เนื้อหาสาระของกฎหมายยอม
เปนที่รับรูของสาธารณะเปนอยางดี หรือกลาวอีกนัยหนึง่ คือมี “ภาพประจักษ” ตอสาธารณะเปน
อยางดี ยกตัวอยางเชน กรณีของรัฐนิวยอรคซึ่งมีกฎหมายของรัฐถึง 9 ฉบับ 13 ที่มีขอบัญญัติเกี่ยวกับ
การทํางานบริการสังคม สําหรับประเทศไทยมีกฎหมายเพียงสองฉบับที่บัญญัติถึงการทํางานบริการ
สังคมคือประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติวาดวยวิธีการคุมความประพฤติฉบับที่กําลังยก
ราง สําหรับกฎหมายของรัฐนิวยอรคที่บัญญัติถึงการทํางานบริการสังคมทั้ง 9 ฉบับประกอบดวย:
1) กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของรัฐ (NYS Criminal Procedure Law) มาตรา
170.55 ใหอํานาจศาลในการกําหนดเงื่อนไขการทํางานบริการสังคมฯ
2) กฎหมายวาดวยการอนุรักษสิ่งแวดลอม (NYS Environmental Conservation Law)
มาตรา 3-0301(1)(hh) กําหนดใหคณะกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมตองปรึกษากรมคุม
ประพฤติในการกําหนดสถานที่เพื่อใหเปนที่รองรับการทํางานบริการสังคมสําหรับ
ผูกระทําผิด
3) กฎหมายวาดวยการบริหารของรัฐ (NYS Executive Law) Article 13-A Section
261(1)(b) ใหการยอมรับวาการทํางานบริการสังคมเหมาะสมที่จะใชเปนทางเลือกแทน
การจําคุกที่เสนอโดยศาลทีพ่ ิจารณาคดีเพือ่ ขอความเห็นชอบจากกรมคุมประพฤติของ
รัฐ หรืออาจใหผูกระทําผิดทํางานในโปรแกรมการทํางานบริการสังคม ณ. สถาน
รองรับที่ทั้งศาลและกรมคุมประพฤติเห็นพองกัน และมาตรา 15 –วาดวยกฎหมายสิทธิ
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4)

5)

6)

7)

8)

มนุษยชน (บัญญัติไวในกฎหมายฝายบริหาร) ที่กลาวถึงการทํางานบริการสังคมจะตอง
คํานึงถึงความแตกตางระหวางเชื่อชาติ ศาสนา สีผิว เพศวัย ฯลฯ
กฎหมายวาดวยเทศบาลนครของรัฐ (NYS General Municipal Law) มาตรา 52
กําหนดใหแตละจังหวัด/เมืองตองซื้อประกันภัยเพื่อคุมครองการทํางานของคนงาน
และลูกจางของจังหวัด/เมืองนั้น ๆ และการทํางานบริการสังคมภายใตบทบัญญัติ
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของรัฐมาตรา 170.55(5) หรือมาตรา65.10(2)(h)
ตามกฎหมายวาดวยการลงโทษของรัฐ ใหถือวาผูที่ทํางานตามคําสั่งนั้นมีสภาพเสมือน
เปนคนงาน/ลูกจางของจังหวัด/เมืองนั้นดวย
กฎหมายแรงงานของรัฐ (NYS Labor Law) มาตรา 132 หามจัดใหเด็กอายุ 16-17 ป
ทํางานบริการสังคมในเวลาเรียน และมาตรา 133 หามเด็กทํางานบริการสังคมใน
กิจการงานบางประเภท
กฎหมายวาดวยการดูแลสถานที่ทางประวัติศาสตร สถานที่พักผอนและสวนสาธารณะ
ของรัฐ (NYS Parks, Recreation and Historic Preservation Law) มาตรา 3.09(2-f)
กําหนดใหคณะกรรมการดูแลสถานที่ทางประวัติศาสตร สถานที่พักผอนและ
สวนสาธารณะตองใหความรวมมือกับกรมคุมประพฤติของรัฐในการกําหนดสถานที่ที่
เหมาะสมใหเปนหนวยงานรองรับสําหรับการทํางานบริการสังคมสําหรับผูกระทําผิด
กฎหมายวาดวยการลงโทษของรัฐ (NYS Penal Law) มาตรา 65.10(2)(h) ไดวาง
หลักการไวหลายประการ เชน การใหอํานาจในการกําหนดใหการทํางานบริการสังคม
เปนเงื่อนไขขอหนึ่งของคําพิพากษาสําหรับจําเลยที่ยินยอมในความผิดระดับตาง ๆ
งานประเภทใดไดบางที่อาจจัดใหผูกระทําผิดทําได สถานที่หรือหนวยงานที่เหมาะสม
ควรมีวัตถุประสงคอยางไร ตองไมเปนการไปแยงงานในตําแหนงที่มีคนทําอยูแลว
ขอกําหนดที่ศาลอาจมีคําสั่งใหพนจากเงื่อนไขการคุมประพฤติหรือการทํางานกอน
กําหนดภายหลังที่การทํางานบริการสังคมครบบริบูรณแลวและขอกําหนดใหอํานาจแก
ศาลอาญา คณะกรรมการพิจารณาการปลอยโดยมีเงื่อนไขของทองถิ่น คณะกรรมการ
พัก/ลดโทษแลวแตกรณีอาจสั่งใหผูที่ไดรบั การปลอยตัวทํางานบริการสังคมโดยใหถอื
วาเปนเงื่อนไขของการปลอย
กฎหมายวาดวยการจราจรและยานพาหนะของรัฐ (NYS Vehicle and Traffic Law)
มาตรา 1193 กําหนดใหผูกระทําผิดในคดีขับรถขณะมึนเมาที่กระทําความผิด
เชนเดียวกันนีอ้ ีกใน 5 ปนับตั้งแตความผิดในครั้งกอน นอกจากโทษอืน่ ๆ ที่ศาลอาจลง
แกผูกระทําผิดไดแลว ผูกระทําผิดนั้นจะตองถูกลงโทษจําคุกเปนเวลา 5 วัน หรือให
เลือกทํางานบริการสังคมจํานวน 30 วันเพือ่ ทดแทนโทษจําคุกนั้น และหากผูกระทําผิด
คดีขับรถในขณะมึนเมาไดกระทําความผิดทํานองเดียวกันนี้มาแลวสองครั้งภายใน 5 ป
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นอกจากโทษอื่น ๆ ที่ศาลอาจลงแกผูกระทําผิดไดแลว ผูน ั้นจะตองถูกลงโทษจําคุก 10
วัน หรืออาจเลือกทํางานบริการสังคมทดแทนเปนเวลา 60 วัน
9) กฎหมายวาดวยคาชดเชยสําหรับคนงานของรัฐ (NYS Workers Compensation Law)
มาตรา 2(9)(h) กําหนดอัตราคาจางครอบคลุมถึงบุคคลที่ทํางานบริการสังคมแลวเสร็จ
ตามคําพิพากษาใหคุมความประพฤติ หรือตามเงื่อนไขของการปลอย หรือบุคคลที่
ทํางานบริการสังคมตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของรัฐมาตรา 170.55 หรือ
มาตรา170.56
แนวทางการทําใหการทํางานบริการสังคมเปน “ภาพประจักษ” ตอสาธารณะ
National Probation Service ไดออกขอกําหนดเกี่ยวกับการทํางานบริการสังคมแบบ
“Unpaid Work” ไวรวม 13 ดานได 14 แก: 1) การประเมินและการจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดกับ
การทํางาน 2) พัฒนาใหผูกระทําผิดผูกพันทุมเทใหกับการทํางานเพิ่มมากขึ้นโดยควบคุมการทํางาน
อยางใกลชิด 3) พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพของโปรแกรมหรือหนวยงานรองรับ 4) จัดการดานสุข
ภาวะและความปลอดภัยของสถานที่ทํางานใหเหมาะสม 5) ผูควบคุมการทํางานตองเปนตนแบบทีด่ ี
6) ทําใหงานบริการสังคมเปนที่ “ประจักษ” เพิ่มมากขึ้น ทําใหภาพการชดใชทดแทนความเสียหายที่
ไดกระทําแกชมุ ชนเปนที่ตระหนักของชุมชน 7) ควบคุมการทํางานใหครบถวนตามเงื่อนไขให
ไดมากที่สุด 8) การทํางานบริการสังคมควรใหเกิดการเรียนรูเกีย่ วกับทักษะเพื่อการทํางานดวย 9)
การจัดการกับผูกระทําผิด 10) ผูควบคุมการทํางาน 11) การกํากับ การประเมิน และการพัฒนาผู
ควบคุม 12) การฝกอบรมผูควบคุม และ 13) การประกันคุณภาพ โดยขอสรุปเกี่ยวกับมาตรฐานดาน
ตาง ๆ มีดังนี:้
1) การประเมินและการจัดการกับความเสีย่ งที่จะเกิดกับการทํางาน
• ผูกระทําผิดทีต่ องทํางานบริการสังคมในโปรแกรมหรือในสถานที่รองรับใด ๆ จะตอง
มีผลการประเมินความเสี่ยงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่น (OASys Risk of Harm
Screening) เรียบรอยแลว
• ความเสี่ยงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่นตองมีการทบทวนตามมาตรฐานแหงชาติ
• แผนการควบคุมความเสียงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่นในกรณีทกี่ ฎหมายกําหนดให
ตองมีใหหมายรวมถึงการจัดการกับความเสี่ยงในการทํางาน “Unpaid Work” ดวย
• ผูกระทําผิดทีม่ ีความเสี่ยงสูงหรือปานกลางที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่นใหจดั ทํางาน
เปนกลุมภายใตการควบคุมของผูควบคุมที่มีความรูและทักษะทีเ่ หมาะสม
• ผูควบคุมงานควรใหขอมูลอยางตอเนื่องเพื่อการประเมินความเสี่ยงทีจ่ ะทํารายตนเอง
หรือผูอื่น
14
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• ผูกระทําผิดเกีย่ วกับเพศตองมีการดูแลเฉพาะตองใหทํางานเปนกลุมหลีกเลี่ยงการ
ทํางานในสถานที่ที่สามารถเขาถึงเด็กและผูที่ออนแอไดโดยงาย
2) พัฒนาใหผกู ระทําผิดผูกพันทุมเทใหกบั การทํางานเพิ่มมากขึ้นโดยควบคุมการทํางานอยาง
ใกลชิด
• การจัดใหทํางานตองไมสงผลกระทบตอชวงเวลาการทํางาน การเรียน และการฝกฝน
อาชีพตามปกติของผูกระทําผิด
• การจัดกลุมเพือ่ ทํางานตองคํานึงถึงหลักการที่ไมใหผูกระทําผิดที่เปนหญิงหรือตางเชื้อ
ชาติกลายเปนคนกลุมนอยภายในกลุมนั้น (เชนไมควรใหมีผูกระทําผิดที่เปนหญิงเพียง
1 คนในกลุม)
• การจัดใหเด็กอายุ 16-17 ปทํางาน “Un[aid Work” จะตองสอดคลองกับมาตรา 11 แหง
กฎหมายเด็ก 2004
• เมื่อระดับความเสี่ยงที่จะทํารายตนเองหรือผูอื่นเปลี่ยนแปลงไปจะตองประเมินสถานที่
ที่จะใหผูกระทผิดนั้นทํางาน
• ตองจัดหาสถานที่รองรับที่สามารถรองรับผูกระทําผิดทีม่ ีความผิดปกติทางกายให
พรอมบริการ
สําหรับการจัดกลุมทํางานฯ ใหมีขนาดพอเหมาะกับการควบคุมการทํางานนั้นมีหลักเกณฑ
ดังนี:้
• หากคาคะแนนความเสี่ยงทีจ่ ะทําผิดซ้ําต่ํากวา 41OGRS และไมมีความเสี่ยงที่จะทําราย
ตนเอง/ผูอื่น ใหจัดทํางานในกลุมขนาดใหญ หรือใชบริการภาคเอกชน (Outsourced)
ในการควบคุมการทํางานแทน หรือใหองคการอาสาสมัครควบคุมการทํางานแทน
สําหรับการควบคุมการทํางานไมควรเกิน 10 คนตอผูควบคุม 1 คน
• หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําต่ํา แตมีความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นในระดับปาน
กลาง/สูง ใหจดั ทํางานเปนกลุมภายใตการควบคุมของผูควบคุมที่มีความรูและทักษะที่
เหมาะสม ขนาดกลุมไมเกิน 6-8 คนตอผูควบคุม 1 คน
• หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําปานกลาง/สูง แตมีความเสีย่ งที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นใน
ระดับต่ํา ใหจดั ทํางานที่ใหผลตอการพัฒนาทักษะ (เชนทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ) หรือ
เปนชองทางทีจ่ ะทําใหผูกระทําผิดหางานทําได กรณีนี้สามารถจัดใหทํางานเปน
รายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได หากจัดใหเปนกลุมจะตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกที่
จะทําใหผูควบคุม/ติวเตอรสามารถพัฒนาทักษะผูก ระทําผิดเปนรายคนไดขนาดกลุม 68 คนตอผูควบคุม 1 คน
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• หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําปานกลาง/สูง และมีความเสีย่ งที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นใน
ระดับปานกลาง/สูง ใหจัดทํางานเปนกลุมภายใตการควบคุมของผูควบคุมที่มีความรู
และทักษะที่เหมาะสม ขนาดกลุมตองเอื้อตอการควบคุมอยางใกลชิด พรอมทั้งพัฒนา
ทักษะควบคูไปดวยโดยการควบคุมความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นเปนความจําเปน
ลําดับตน ขนาดกลุมไมเกิน 6 คนตอผูควบคุม 1 คน
3) พัฒนามาตรฐานดานคุณภาพของโปรแกรมหรือหนวยงานรองรับ
• โปรแกรมการทํางานหรือหนวยงานรองรับการทํางานบริการสังคมตองไดมาตรฐานที่
ดีของ “Placement Quality Standards”
• ตองไมใชการไปแทนที่ตําแหนงงานที่มีอยูแลวในหนวยงานรองรับ
4) จัดการดานสุขภาวะและความปลอดภัยของสถานที่ทํางานใหเหมาะสม
• ทุกหนวยงานที่ใหบริการควบคุมการทํางานบริการสังคมตามแบบ “Unpaid Work”
จะตองมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรเกีย่ วกับการจัดการสุขภาวะและความปลอดภัย
ของสถานที่ทํางาน และใหการฝกอบรมโดยเจาหนาที่ที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม
• ทุกหนวยงานที่ใหบริการควบคุมการทํางานบริการสังคมตามแบบ “Unpaid Work”
จะตองถูกประเมินและใหการรับรองโดยเจาหนาที่ที่ผานการฝกอบรมและมีทักษะ
เหมาะสม และผลการประเมินตองไดมาตรฐานตามที่กฎหมายวาดวยสุขภาวะและ
ความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน
5) ผูควบคุมการทํางานตองเปนตนแบบทีด่ ี
• ใหผูควบคุมการทํางานเปนตนแบบที่ดแี กผูกระทําผิด Pro Social Modelling (PSM)
เปนมาตรฐานสําคัญของ “Unpaid Work”
• คุณภาพของการเปนตัวแบบที่ดีตองมีการควบคุมและรับประกันความเชื่อมั่น
• ผูควบคุมที่ตองควบคุมการทํางานตองไดรบั การฝกฝน PSM
• ผูควบคุมการทํางานในโปรแกรม/สถานทีร่ องรับตองคุนเคยใชไดคลองซึ่ง PSM
• ตองมีการควบคุม PSM และบันทึกไวเชนเปนงานประจําเพื่อผลตอการพัฒนาผูควบคุม
6) ทําใหงานบริการสังคมเปนที่ “ประจักษ” เพิ่มมากขึ้นทําใหภาพการชดใชทดแทนความเสียหายที่
ไดกระทําแกชมุ ชนเปนที่ตระหนักของชุมชน
• ทุกหนวยงานรองรับการทํางานที่เหมาะสมกับการทํางานบริการสังคมแบบ “Unpaid
Work” นั้นจักตองจัดการทํางานบริการสังคมใหเปนที่ประจักษแกการรับรูของชุมชน
ภายใตสัญญลักษณ “การชดใชคืนชุมชน” (Community Payback)
• ทุกหนวยงานรองรับการทํางานที่เหมาะสมกับการทํางานบริการสังคมแบบ “Unpaid
Work” ตองมีระบบรับฟงขอมูล/ขอเสนอแนะ/ความตองการ/การมีสวนรวมจากชุมชน
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• ขอมูลที่จะปลุกกระแสการรับรูเกี่ยวกับ “Unpaid Work” ตองจัดใหพรอมที่จะเผยแพร
ไดตลอดเวลา
7) ควบคุมการทํางานใหครบถวนตามเงื่อนไขใหไดมากทีส่ ุด
• แผนพับที่มีคณ
ุ ภาพดีตองมีไวแจกแกผูกระทําผิดซึ่งบอกถึงเงื่อนไขทีผ่ ูกระทําผิดตอง
ปฏิบัติตาม และขอกําหนดของสถานที่รองรับการทํางานที่ผูกระทําผิดตองปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด
• การควบคุมการทํางานตองเปนไปตามที่มาตรฐานแหงชาติกําหนด
• การตีความคําวาขาดการทํางานใหเปนไปตามที่มาตรฐานแหงชาติกาํ หนดและตามที่
กําหนดโดยนโยบายของแตละภูมิภาควาดวยการขาดงาน
• การทํางานทุกนัดมาตรฐานแหงชาติกําหนดใหผูกระทําผิดตองแจงจํานวนชัว่ โมงที่ทํา
ไดในวันนั้น จํานวนชัว่ โมงทั้งหมดที่ทําไปแลว และจํานวนชัว่ โมงทีย่ ังคงเหลือ
8) การทํางานบริการสังคมควรใหเกิดการเรียนรูเกีย่ วกับทักษะเพื่อการทํางานดวย
• องคกรทั้งหลายที่รับผิดชอบใหบริการการทํางานบริการสังคม แบบ “Unpaid Work”
ตองเตรียมสถานที่รองรับใหการทํางานนั้นเปนการฝกฝนทักษะดานอาชีพไดดว ย
• การฝกฝนทักษะอาชีพเปนเปาประสงคตอการจัดการกับผูกระทําผิดทีก่ ระทําผิด
เนื่องจากขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
• ผูกระทําผิดตามคําสั่งใหทํางาน “Unpaid Work” ตองมีชองทางเขาถึงการเรียนและการ
ไดรับคําแนะแนวอาชีพเชนเดียวกับผูกระทําผิดภายใตเงือ่ นไขอื่น ๆ
• องคกรทั้งหลายที่อยูภ ายใตขอ กําหนดที่ตองจัดบริการดานอาชีพแกผกุ ระทําผิดจะตอง
ผานการรับรองจากคณะกรรมการทักษะและการเรียนและผานการรับรองวาเปน
สถานที่ที่ไดมาตรฐานในระดับประเทศ
9) การจัดการกับผูกระทําผิด
• แผนการพิพากษาตองจัดทําขึ้นสําหรับผูกระทําผิดทั้งหลายโดยผูจัดการผูกระทําผิด
(Offender Manager) และรวมถึงการทบทวนแผนใหสอดคลองตามที่มาตรฐาน
แหงชาติกาํ หนด แผนดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการประเมินโดยOASys ในกรณีคดี
นั้นจะตองประเมินตามแบบ OASys เต็มรูปแบบ ในกรณีที่ไมจําเปนตองประเมินเต็ม
รูปแบบ แผนการพิพากษาทีแ่ ยกสวนออกมาตองจัดทําขึน้
• การประเมินความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นตองจัดทําแลวเสร็จกอนที่จะพิราณาสง
ผูกระทําผิดเขาทํางานในโปรแกรมหรือหนวยงานรองรับ
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10) ผูควบคุมการทํางาน
• หนวยงานทีใ่ หบริการควบคุมการทํางานบริการสังคมตามแบบ “Unpaid Work” ตองมี
ผูจัดการ (Unpaid Work Manager)ประจํา 1 คน
• ใหมีผูจัดการหนวยงานรองรับ (Placement manager) หรือเจาหนาทีห่ นวยงานรองรับ
(Placement Officer) จํานวนหนึ่ง ประจําทองถิ่นตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการแสวงหา
และประเมินสถานที่/โปรแกรมที่เหมาะสมกับ“Unpaid Work”
• ใหมีผูกํากับดูแล (Supervisor) /ติวเตอรจํานวนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบออกตรวจสอบการ
ทํางานของผูกระทําผิดตามโปรแกรมหรือไซทงานตาง ๆ เพื่อมั่นใจไดวาผูกระทําผิด
ทํางานไดตามที่มาตรฐานกําหนดไวหรือไม
• มีการเตรียมการที่ผูกํากับดูแลสามารถที่จะเขาถึงสมาชิกของผูควบคุมงานที่มีทักษะ
และประสบการณที่เพียงพอเพื่อใหคําแนะนําและความชวยเหลือเกีย่ วกับปญหาความ
เสี่ยง อันตราย และพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและแนวทางการตัดสินใจวาควรจะใช
มาตรการใดตอภาวะการณเชนนั้น
11) การกํากับ การประเมิน และการพัฒนาผูควบคุม
• การกํากับ การประเมินและการพัฒนาผูควบคุมตองสอดคลองกับแนวนโยบายของ
หนวยงานรองรับนั้น ๆ ที่ใชกับเจาหนาที่อนื่ ๆ ของหนวยงาน
12) การฝกอบรมผูควบคุม
• ผูควบคุมการทํางานตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับบทบาทของผูควบคุมการทํางาน
เพื่อผลตอคุณภาพของการควบคุมงาน
13) การประกันคุณภาพ
• หนวยงานผูใหบริการการควบคุมการทํางาน “Unpaid Work” ตองยึดมั่นในขั้นตอน
การใหบริการการควบคุมงาน “Unpaid Work” ที่มีคุณภาพ
• อยางนอยที่สุดตองประเมินระดับความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นสําหรับผูกระทําผิด
ทุกคนที่ทํางาน “Unpaid Work”
• แผนการตัดสินคดีสําหรับแตละคดีตองแลวเสร็จและมีการทบทวนสอดคลองตามนน
มาตรฐานแหงชาติ
• แบบสอบถามที่ใชอยูแลวสําหรับ “Unpaid Work” ตอง
นํามาใชในทุกคดี
• การประกันคุณภาพสําหรับ “Unpaid Work” อยางนอยทีส่ ุดตองประเมินในประเด็น
ดังตอไปนี:้
1) การบริหารจัดการคดี (ขอกําหนดและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเหมาะสม
เพียงใด)
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2) ตนแบบทางบวก
3) มาตรฐานคุณภาพของหนวยงานผูใหบริการการควบคุมการทํางาน
4) การเรียนรูทักษะ
หนังสือเวียนของกรมคุมประพฤติอังกฤษที่ PC66/2005ใหคําแนะนําแกสํานักงานคุมประพฤติใน
การเตรียมการเพื่อดึงชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการทํางานบริการสังคมแบบ “Unpaid Work” ไว
ดังนี:้
• สํานักงานฯ ตองเตรียมยุทธศาสตรการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมและยุทธศาสตรการ
ทํางานบริการสังคมใหเปน “ภาพประจักษ” โดยตองมั่นใจวาทุกภาคสวนในชุมชน
รวมถึงกลุมตาง ๆในชุมชนเชนกลุมผิวสี ชนกลุมนอยทางเชื้อชาติ และชุมชนความเชือ่
ทั้งหลาย ฯลฯ สามารถที่จะประชุมถกปญหากันรวมกันได ไมมียุทธศาสตรเดียวใน
การดึงการมีสว นรวมจากชุมชน ตองยืดหยุน ปรับตัวตามสถานการณ การจะกาวเดินไป
อยางไรใหฟงเสียงของชุมชน ควรเดินตามโครงสรางที่มีอยูแลวไมควรสรางโครงสราง
ใหม เวนแตโครงสรางที่จะทําใหงานนี้เดินไปไดไมเคยมีมากอน
• หากไมมีโครงสรางเพื่อการรับฟงความคิดเห็นเพื่อดึงความรวมมือมากอน สํานักงาน
คุมประพฤติควรหาทางทํางานรวมกับ:
¾ คณะกรรมการยุติธรรมทางอาญาของทองถิ่น
¾ หุนสวนเพื่อการลดอาชญากรรมและพฤติกรรมไรระเบียบของทองถิ่น
¾ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงคณะกรรมการประจําเขตทั้งหลาย
¾ ทีมงานอาชญากรรมเด็ก/เยาวชนหรือมีมงานเพื่อดึงความรวมมือจากเยาวชน
¾ สภาเทศมนตรี
¾ ทีมตํารวจชุมชน
¾ หุนสวนเพื่อความปลอดภัยของชุมชน
¾ อาสาสมัครและองคกรตางๆ ในชุมชน
¾ องคกรการกุศลและองคกรอาสาสมัครในระดับชาติที่สามารถใหบริการใน
ระดับทองถิ่นได
โครงสรางเชนนี้จําเปนที่สํานักงานตองสรางหรือจัดใหมที ั้งในระดับพัฒนายุทธศาสตร
และระดับปฏิบัติการ
• สํานักงานตองเปดรับคํารองขอของประชาชนโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับการทํางานบริการ
สังคม โปรแกรมการทํางานบริการสังคมตอง:
¾ เหมาะสมกับระดับทักษะของผูกระทําผิด
¾ ปฏิบัติตามขอกําหนดเกีย่ วกับสุขภาวะและความปลอดภัยในการทํางาน
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¾ เสนอการทํางานที่ไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในการทํางาน และความภาคภูมิใจในตนเอง
¾ เปนงานซึ่งโดยปกติไมใชงานที่คนงานประจําเคยทําอยูแ ลว ปญหาขอนี้ยังไม
มีความชัดเจนไปในทางใดทางหนึ่งเพราะความคิดเห็นของสังคมยอมเห็นวา
เปนความไมชอบธรรมที่ผูที่ปฏิบัติชอบดวยกฎหมายอยูก อ นแลวจะมาถูกแยง
งานโดยผูกระทําผิด หลักการขอนี้จึงยังมีความสําคัญอยางมาก
• รายละเอียดวิธกี ารติดตอกับหนวยรับผิดชอบการทํางานบริการสังคมประจําสํานักงาน
ตองใหสาธารณะไดทราบวาจะเขาถึงไดอยางไรตองลดความเปนทางการลงใหมาก
ที่สุด สํานักงานควรจัดทําเว็บไซทพรอมอีเมลลของผูรับผิดชอบที่สาธารณะสามารถ
รองขอบริการการทํางานบริการสังคมได ควรมีทางเลือกอื่น ๆ ในการติดตอกับหนวย
รับผิดชอบการทํางานบริการสังคมประจําสํานักงาน
• สําคัญอยางยิ่งที่ยุทธศาสตรการดึงความรวมมือจากชุมชนจะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อเชื่อม
สัมพันธกับทุกๆ สวน/กลุมของชุมชน
• การมีสวนรวมของชุมชนไมไดสิ้นสุดเพียงรับฟงความคิดเห็นหากแตตองใหมีสวน
รวมตลอดทั้งโครงการและทีส่ ําคัญอยางยิ่งคือขอมูลยอนกลับจากชุมชน
• ขณะนีย้ ังไมมรี ูปแบบตายตัวในการดึงการมีสวนรวมของชุมชนวิธีการหนึ่งคือการเขา
รวมประชุมในที่ประชุมของชุมชนหรือการสํารวจเพื่อรับฟงความเห็นของชุมชนถึง
ประโยชนที่จะพึงไดจากการทํางานบริการสังคม
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการสังคมของไทยโดยอาศัยประสบการณของอังกฤษ
ปรแทศไทยยอมไมสามารถพัฒนางานบริการสังคมใหเทาเทียมกับประเทศอังกฤษไดใน
ระยะเวลาอันสั้น เพราะเพียงเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษในมิตเิ ดียวคือสัดสวนอัตรากําลังตอ
ปริมาณงานดังที่กลาวมาแลว เราก็ยังแบกภาระงานในสัดสวนที่สูงกวาประเทศอังกฤษเกือบ 4
เทาตัว ถึงอยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็ไดพฒ
ั นางานบริการสังคมไปไดไกลพอสมควร เริ่มมีการ
พัฒนาจัดทําคูม ือและแนวทางสําหรับผูเกี่ยวของกับการทํางานบริกาสังคม กําหนดองคประกอบ
ของงานบริการสังคมไวคอนขางครอบคลุม แตละองคประกอบก็ไดกําหนดแนวทางไวใกลเคียงกับ
งานบริการสังคมในหลาย ๆ ประเทศ มาตรฐานงานก็ไดพฒ
ั นามาแลวระยะหนึ่ง การพัฒนางาน
บริการสังคมใหกาวหนาตอไปนั้น ตองอาศัยทั้ง “ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก”
ปจจัยภายใน เชน การกําหนดนโยบายและทิศทางของงานบริการสังคมที่ชัดเจน ทาทาย
และเปนจริงได การพัฒนาบุคคลากรอยางถูกทิศทางทั้งองคความรู ทักษะ และประสบการณ การ
พัฒนาเครื่องมือ เชนเครื่องมือประเมินและการคัดกรองซึ่งถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนางาน
บริการสังคม (รวมทั้งงานคุมประพฤติ) เพราะจะทําใหการใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัดมีเหตุผลและ
คุมคามากที่สุด และเครื่องมือในการติดตามประเมินผล การจัดเตรียมแผนยุทธศาสตรในระดับ
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นโยบายและระดับปฏิบัติเปนปจจัยภายในที่สําคัญ เชน แผนการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในงาน
บริการสังคม แผนการพัฒนางานบริการสังคมใหเปน “ภาพประจักษ” ภายใตยุทธศาสตรการ
ประชาสัมพันธ เปนตน
สําหรับปจจัยภายนอกเนื่องจากอยูน อกอํานาจบังคับคงตองรวมกับภาคีที่เกี่ยวของกําหนด
เปนแผนระยะยาวในรูปยุทธศาสตร เชนยุทธศาสตรการปลุกกระแสการตื่นตัวกับปญหา
อาชญากรรม ประเทศไทยไมมีหนวยงานที่ทําหนาเปนปรอทวัดอุณหภูมิอาชญากรรมประจําป อยาง
เปนระบบ ขอมูลอยูกันอยางกระจัดกระจาย เรื่องนี้ควรเปนงานในหนาที่ของใคร กระทรวงยุติธรรม
หรือ สํานักงานสถิติแหงชาติ การปลุกกระแสยังรวมถึงการประกาศตอสาธารณะถึงผลประกอบการ
ของแตละหนวยงานตอสาธารณะวาสามารถคุมครองความปลอดภัยของสาธารณะไดในระดับใด
เมื่อเทียบกับฐานเดิม เราจะพบวาสาธารณะยังอยูในความมืด เราไมทราบวาแตละปอาชญากรรมแต
ละประเภทเกิดเทาใด ประสิทธิภาพของการจัดการกับอาชญากรรมในแตละปแตละภูมิภาคเปน
อยางไร การบังคับควบคุมประสิทธิภาพไดรับความสนใจจากฝายการเมืองและสภาผูแทน จน
ผลักดันใหเปนนโยบาย/ยุทธศาสตรชาติหรือไม เหลานี้เปนตัวอยางเพียงบางสวนของปจจัย
ภายนอกที่มีผลทําใหกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงงานคุมประพฤติ และงานบริการสังคม
พัฒนาไปไดอยางเชื่องชา หรือหยุดอยูกับที่
ประสบการณที่ผูผลิตสินคาชนิดหนึ่งจนติดตลาด หากมีผูผลิตสินคาอยางเดียวกันศึกษา
สินคาชิ้นนั้นจนหลับตามองเห็นถึงจุดเดน จุดดอย แลวมาผลิตสินคาชนิดเดียวกันนัน้ โดยเพิม่ จุดเดน
อุดจุดดอยแลวเปลี่ยนยีห่ อเทานี้ก็ทําใหสินคาเดียวกันที่ผลิตทีหลัง กลับตีตลาดจนเจาเดิมตกตลาด
ไป ประสบการณการถายเทเทคโนโลยีมีใหเห็นเปนตัวอยางทั่วไป สําหรับกรณีประสบการณของ
ประเทศอังกฤษเกีย่ วกับงานบริการสังคมเปนกรณีทนี่ าศึกษาและนาจะนํามาประยุกตใชไดกับ
ประเทศไทยไมนอยก็มาก การพัฒนาโดยอาศัยประสการณผูอื่นเปนปจจัยภายในที่กรมคุมประพฤติ
สามารถที่จะผลักดันใหเกิดขึน้ ไดอยางรวดเร็วกวาการคอยกระแสผลักดันจากภายนอก และตอไปนี้
เปนขอเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนางานบริการสังคมโดยอาศัยประสบการณจากประเทศอังกฤษ
ดังนี:้
1) พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงตอการกระทําผิดซ้ําใหมีความเทีย่ งตรงและบังคับ
ใชอยางจริงจังเพื่อใหไดคําตอบที่แนนอนวามีผูกระทําผิดตั้งแตกลุมเสียงที่จะกระทํา
ผิดซ้ําสูง/ปานกลาง/ต่ํา อยูประเภทละเทาใด ซึ่งประมาณวาผูกระทําผิดกลุมเสียงที่จะ
กระทําผิดซ้ําในระดับต่ํานาจะมีถึงรอยละ 70 ในจํานวนผูก ระทําผิดที่ศาลสั่งใหทํางาน
บริการสังคม
2) พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ผูกระทําผิดจะทํารายตนเอง /ผูอื่น (Risk of
Harm) ซึ่งมีความสําคัญมากตอการคุมครองความปลอดภัยของผูควบคุมงานและตอ
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3)

4)

5)

6)

สถานที่รองรับการทํางานซึ่งคาดวากลุมทีเ่ สี่ยงจะกระทําผิดซ้ําในระดับต่ําก็นาจะเสี่ยง
ตอการที่จะทํารายตนเอง/ผูอนื่ ในระดับที่ตา่ํ ดวยเชนกัน
หากนําประสบการณของประเทศอังกฤษมาใช สําหรับกลุมเสี่ยงที่จะกระทําผิดซ้ําใน
ระดับต่ําและไมมีแนวโนมทีจ่ ะทํารายตนเอง/ผูอื่น กรณีนี้มีทางเลือกไดหลายวิธี
¾ จัดทํางานในกลุมขนาดใหญ (จํานวนอาจเกินกวา 10 คนก็ได) กรณีนี้ประเทศ
ไทยมีประสบการณมาชานาน หรือ
¾ ใชบริการภาคเอกชน (Outsourced) ในการควบคุมการทํางานแทน กรมฯอาจ
กําหนดนโยบายใหภาคเอกชนสามารถจัดใหทํางานแบบกลุมขนาดใหญก็ได
หรือกลุมขนาด 10 คนตอผูควบคุมงาน 1 คนก็ได โดยตองทําแผนธุรกิจที่ตอง
ตั้งงบประมาณใหกับภาคเอกชนเปนการแขงขันกับภาครัฐซึ่งหากภาคเอกชน
ทําไดดีกวาผูกระทําผิดในกลุมนี้สามารถที่จะถายโอนใหภาคเอกชนทําแทน
ไดทั้งหมดเพียงแตตองวางระบบกํากับ/ประเมินผลเพื่อรักษาคุณภาพอยาง
ใกลชิด หรือ
¾ ใหองคกรอาสาสมัครควบคุมการทํางานแทน ในกรณีทไี่ มมีงบประมาณหรือ
งบประมาณจํากัด อาสาสมัคร/องคกรอาสาสมัครจะเปนทางออกที่ดีกวาเสมอ
(สําหรับการควบคุมการทํางานไมควรเกิน 10 คนตอผูควบคุม 1 คน)
หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําต่ํา แตมีความเสี่ยงที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นในระดับปาน
กลาง/สูง ก็กําหนดเปนนโยบายใหจัดทํางานเปนกลุมภายใตการควบคุมของผูควบคุมที่
มีความรูและทักษะทีเ่ หมาะสม ขนาดกลุมไมเกิน 6-8 คนตอผูควบคุม 1 คน สําหรับ
กลุมนี้อาจกําหนดเปนนโยบายไมใหถายโอนใหภาคเอกชนทําก็ได
หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําปานกลาง/สูง แตมีความเสีย่ งที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นใน
ระดับต่ํา กรมฯอาจกําหนดเปนนโยบายให:
¾ จัดทํางานทีใ่ หผลตอ “การพัฒนาทักษะ” (เชนทักษะชีวิต/ทักษะอาชีพ) หรือ
เปนชองทางทีจ่ ะทําใหผูกระทําผิดหางานทําได
¾ กรณีนี้สามารถจัดใหทํางานเปนรายบุคคลหรือ
¾ เปนกลุมก็ได หากจัดใหเปนกลุมจะตองมีเครื่องอํานวยความสะดวกทีจ่ ะทําให
ผูควบคุม/ติวเตอรสามารถพัฒนาทักษะผูกระทําผิดเปนรายคนไดขนาดกลุม 68 คนตอผูควบคุม 1 คน
หากมีความเสี่ยงที่จะทําผิดซ้ําปานกลาง/สูง และมีความเสีย่ งที่จะทํารายตนเอง/ผูอื่นใน
ระดับปานกลาง/สูง อาจกําหนดเปนนโยบายให:
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¾ จัดทํางานเปนกลุมภายใตการควบคุมของผูควบคุมที่มีความรูและทักษะที่
เหมาะสม ขนาดกลุมตองเอือ้ ตอการควบคุมอยางใกลชิด ขนาดกลุมไมเกิน 6
คนตอผูควบคุม 1 คน
¾ พรอมทั้งพัฒนาทักษะควบคูไ ปดวยโดยการควบคุมความเสี่ยงที่จะทําราย
ตนเอง/ผูอื่นเปนความจําเปนลําดับตน
7) ทั้งนี้การทํางานบริการสังคมที่กลาวมานัน้ ทั้งหมด กรมฯ อาจกําหนดเปนนโยบายให
เดินตามแนวของ “Unpaid Work” ซึ่งยังคงหลักการลงโทษ หลักการแกไขฟนฟู แต
เพิ่มหลักการชดใชทดแทนแกชุมชนที่ไดรบั ผลกระทบจากอาชญากรรมนั้นภายใต
สัญญลักษณของ “Community Payback” ซึ่งจะทําใหงานบริการสังคมเกิดเปน “ภาพ
ประจักษ” (Visible) ตอสังคมในวงกวาง ประสบการณทไี่ ดจากหนังสือเวียนคุม
ประพฤติอังกฤษที่ PC66/2005 เปนประสบการณที่จะนําไปสูการพัฒนาการดึงชุมชน
เขามามีสวนรวมกับกิจการของรัฐ และการมีสวนรวมนัน้ ไมไดมุงหมายเพียงแครับฟง
ความตองการของชุมชนตอบริการสังคมที่จะนําลงไปทําในชุมชนนัน้ วาสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงของชุมชนหรือไม หากแตตองการใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ตลอดทั้งกระบวนการ หลักการแนวคิดตาม PC66/2005 เปนหลักการพัฒนา “ยุติธรรม
ชุมชน” หากกําหนดเปนนโยบายเทากับเปนการยิงนกนัดเดียวไดนกหลายตัวซึ่งจะทํา
ใหเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกสวนในกรมคุมประพฤติ
8) การสราง “ภาพประจักษ” ไมเพียงแตจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานบริการสังคมเทานั้น
หากแตสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับงานคุมประพฤติทั้งระบบจึงสมควรที่กรมฯนาจะ
กําหนดเปนนโยบายใหทุกงานสราง “ภาพประจัษ” ใหเพิ่มากขึ้นจะทําใหปญหาตาง ๆ
ที่ยังแกไมตกลุลวงลงได
สรุป
การจะพัฒนางานบริการสังคมใหนอกเหนือออกไปจากที่มีใชอยูแลวตามมาตรา 56 แหงป.
อาญาจะตองออกแรงอยางมาก ยิ่งคาดหวังวากฎหมายตาง ๆ ของประเทศนี้จะบัญญัติถึงมาตรการ
บริการสังคมเฉกเชนกรณีกฎหมาย 9 ฉบับของรัฐนิวยอรค ก็ยิ่งนับวาเปนการยากยิ่งกวาเข็นครกขึ้น
ภูเขา แตเชื่อวา “หากพัฒนางานบริการสังคม ใหเกิดเปน “ภาพประจักษ” สถิตยในหัวใจของทุก
ภาคสวนในวงกวาง ทั้งในแงปริมาณและการรักษามาตรฐานที่สอดคลองกับกระแสเรียกรองของ
ชุมชน/สังคม และที่สําคัญที่สุดดวยความรวมมือจากชุมชน/สังคมอยางกวางขวางทั่วทั้งประเทศจะ
เปนพลังสรางความเชื่อถือใหเกิดขึน้ กับองคกรที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เชื่อวา
หากพัฒนาไดเชนนั้นแลวไซร “ภาพประจักษ” นั้นก็จะสามารถขับเคลื่อนนําพางานคุมประพฤติ
ทั้งระบบไปในทิศทางที่ตองการไดอยางไมยากนัก
……………………………………..

