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นิศากร วิศิษฏสรอรรถ 
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บทนํา  

โดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ สวนที่ ๒ การจัดระเบียบบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค หมวด ๑ จังหวัด มาตรา ๕๒/๑ ไดกําหนดใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัดในการนํา

ภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไป

ตามกฎหมายจัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาสเพ่ือใหไดรับ

ความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือให

ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด และเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง 

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีประจําอยูในเขตจังหวัดท่ีจะตองปฏิบัติใหสอดคลองและ

เปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ และดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ เห็นชอบดวยตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ในการกําหนดมาตรการบูรณาการการแกไขฟนฟู ติดตาม 

ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน โดยประกอบดวยมาตรการท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ (๑) 

มาตรการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด (๒) มาตรการการดูแลชวยเหลือ 

สรางงานสรางอาชีพ และ (๓) มาตรการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการดูแล แกไขฟนฟูผูกระทําผิด รวมท้ัง

กลไกในการขับเคลื่อนมาตรการการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน 

และการจัดทําแผนงบประมาณเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตรของแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ 

ใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเก่ียวกับการบูรณาการการทํางานระดับหนวยงาน 

เพื่อใหการขับเคลื่อนมาตรการในเรื่องนี้เกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง การบริหารจัดการแบบบูรณาการหนวยงาน

จึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะตองนํามาใช เพ่ือขับเคล่ือนเรื่องดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

  ดวยเหตุผลของการท่ีสักวันหนึ่งผูตองขังจะตองกลับออกมาอยูในสังคมเม่ืออยูจนครบกําหนด

โทษแลวหรือไดรับการปลอยตัวกอนครบกําหนดโทษไมวาจะเปนดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม เชน การลดหยอนผอนโทษ 

การพักการลงโทษ การอภัยโทษ รัฐไมสามารถจองจําใหผูตองขังทุกคนอยูในเรือนจําไปจนเสียชีวติ ดวยเหตุผลท่ี
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กลาวมาน้ี เรือนจําจึงไมสามารถทําหนาท่ีแตเพียงการนําตัวผูกระทําผิดมาจองจําไวเทาน้ัน หากแตเรือนจํา

จําเปนตองจัดทําโครงการตาง ๆ เพื่อการแกไข บําบัดฟนฟูผูตองขังไปดวย ซึ่งเหตุผลประการสําคัญที่สุดของ

การจัดใหมีโปรแกรมหรือโครงการตาง ๆ ใหกับผูตองขัง คือการจัดใหมีโครงการแกไขฟนฟูผูตองขังไดอยาง

เหมาะสมหรือโดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแลวยอมจะชวยปองกันการกระทําผิดซ้ํา ซึ่งเทากับเปนการลด

จํานวนผูกระทําผิดที่จะกลับเขาสู เรือนจําลงไดดวย และสืบเน่ืองจากขอกําหนดขั้น ตํ่าขององคการ

สหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 

Prisoners) หรือสามารถเรียกอีกช่ือหนึ่งได วา “ขอกําหนดแมนเดลา” (Mandela Rules) ป ๒๐๑๕ ซึ่งเปน

ขอกําหนดใหมเก่ียวกับมาตรฐานขั้นต่ําของการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีไดจากการทบทวนขอกําหนดเดิมของ       

ป ๑๙๕๗ เพื่อใชสําหรับคริสตศตวรรษท่ี ๒๑ น้ัน ไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหมีการจัดโปรแกรมข้ึนในเรือนจํา

เพื่อสงเสริมความสมัครใจและความสามารถของผูตองขังท่ีจะนําไปสูการเคารพกฎหมายและพ่ึงพาตนเองได

หลังพนโทษ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับลดการกระทําผิดซ้ําลงและทําใหสังคมปลอดภัยเพิ่มขึ้น และควรรวมไปถึง

การมุงลดผลกระทบดานลบจากเรือนจําและสงเสริมการกลับคืนสูสังคม การเห็นคุณคาในตัวเองและเพ่ิมขวัญ

กําลังใจ1   

   อยางไรก็ตาม การพ่ึงพาตนเองภายหลังการพนโทษน้ัน ไมอาจเริ่มขึ้นในเวลาที่ผูน้ันพนโทษ

ออกมาแลว หากแตจะตองเริ่มข้ึนนับแตวันแรกที่เขาสูเรือนจํา ดวยการใชโปรแกรมบําบัดฟนฟูที่เหมาะสมแก

การพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเปนรายบุคคล พรอมท้ังเพ่ือลดทอนความเสี่ยงใน

การกระทําผิดซ้ําภายหลังการพนโทษไปแลว ซึ่งภารกิจในสวนนี้เปนหนาท่ีหลักของหนวยงานผูบังคับโทษ คือ 

กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ แตเม่ือพนโทษแลวการทําใหผูพนโทษ

สามารถพึ่งพาตนเอง จะถูกถายโอนไปยังหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของไมวาจะดวยบทบาทหนาท่ี

ตามท่ีกฎหมายกําหนด นโยบายของรัฐบาล หรือในรูปแบบความรวมมืออยางไมเปนทางการก็ตาม โดยปจจัย

สําคัญท่ีจะสงเสริมใหบุคคลเหลานั้นพ่ึงพาตนเองไดประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ คือ ๑) การมีท่ีอยูอาศัยเปน

หลักแหลง เพราะแสดงใหเห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตท้ังทางดานสังคมและสภาพจิตใจ ปองกันภัย 

อันตรายจากสภาพแวดลอมภายนอก และนําไปสูชีวิตความเปนอยูท่ีมีคุณภาพ  ๒) การมีงานทําและมีรายได

เนื่องจากการมีอาชีพเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสนับสนุนความม่ันคงของชีวิต ๓) การไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม 

กลาวโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ที่ขาดจากการศึกษาไปชวงระยะเวลาหน่ึง การไดรับการศึกษาตอไป

ตามชวงอายุหรือตามเกณฑที่ภาครัฐกําหนด ไมวาเปนการศึกษาข้ันพื้นฐาน อาชีวศึกษา จะเปนพื้นฐานในการ

กลับเขาสูการมีงานที่ดีและมีรายได ๔) สภาพแวดลอมท่ีดี ปราศจากหรือหางไกลจากยาเสพติด การมีความสัมพันธ

                                                           
1 สํานักงานกิจการยุติธรรม, รายงานการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาการ

กระทําผิดซ้ํา, การพัฒนาการพัฒนาเครื่องมือการเตรียมความพรอมกอนปลอย, ๒๕๖๔, หนา ๓๘ 
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กับเพื่อนบาน จะชวยลดความเส่ียงในการกลับไปกระทําผิดของผูพนโทษได ๕) การเขาถึงสวัสดิการของรัฐ ท้ังใน

ดานการสงเคราะหทางการเงิน การรักษาพยาบาล หรือแมแตที่พักอาศัย  

จากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งไดเห็นชอบดวยตามท่ีกระทรวง

ยุติธรรมเสนอ ในการกําหนดมาตรการบูรณาการการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทํา

ผิดในชุมชน ไดกําหนดใหหนวยงานรวมทั้งสิ้น ๘ หนวยงาน ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

ยุติธรรม (กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) รวมดําเนินมาตรการรวมกันในประเด็นท่ี

เก่ียวของในลักษณะแบงหนาท่ีกันทํา การบริหารจัดการแบบบูรณาการจึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะสามารถ

ขับเคล่ือนเรื่องดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได และเปนหนาที่ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มายังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือท่ีจะดําเนินการรวมกับกระทรวงยุติธรรมตอไป   

  การศึกษาน้ีจึงเปนการมุงท่ีจะศึกษาปญหาการปฏิบัติและการบูรณาการหนวยงานในจังหวัด

นนทบุรีในการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูตองขังในเรือนจําและผูพนโทษที่ไดรับการปลอย

ตัวจากเรือนจําและทัณฑสถาน โดยการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด

นนทบุรี โดยมุงหมายท่ีจะพัฒนาในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบบริการจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ดานที่ ๖ ในการเปน “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดย

ขอเสนอท่ีไดจากศึกษาจะเปนกลไกเพื่อยกระดับการทํางานไปสูบทบาทกระทรวงมหาดไทยในการบูรณาการ

หนวยงานในกการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษคืนสูสังคม และเปดโอกาสใหทุกภาค

สวนเขามามีสวนรวมอยางเหมาะสมในฐานะหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาค และ

ทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหภาคีการพัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะประชาชน ชุมชน และเอกชนมามีสวนรวม  

ตารางที่ ๑ รายงานสถิติผูตองราชทัณฑในเรือนจํา/ทัณฑสถาน เขต ๑๐  

ขอมูล ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔2 

                                                           
2รายงานสถิติผูตองราชทัณฑ สืบคนจากhttp://www.correct.go.th/rt๑๐๓pdf/report_table. 

php?date=๒๐๒๑-๐๘-๐๑&area=๑๐&report= เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
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จากตารางท่ี ๑ น้ีจะเห็นวาผูตองราชทัณฑในเรือนจําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรีมีมากถึง  

๓๑,๓๑๗ คน แมวาแนวคิดการปฏิบัติตอผูกระทําผิดที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในปจจุบันให

ความสําคัญตอกระบวนการบําบัดแกไขฟนฟูมากกวาวิธีการลงโทษเพ่ือใหหลาบจําอยางในอดีต แตก็ไมสามารถ

ยืนยันไดชัดเจนวาผูตองโทษท่ีผานกระบวนการแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาว เมื่อพนโทษออกไปใชชีวิตในสังคม

ปกติแลวจะสามารถปรับตัวและดําเนินชีวิตภายใตขอบเขตของกฎหมายโดยไมกอความเดือดรอนแกสังคมอีกได

หรือไม และเม่ือพิจารณาสถิติ อัตราการกลับมากระทําผิดซํ้าของผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวในชวง

ปงบประมาณของกรมราชทัณฑ พบวาอัตราการกระทําผิดซ้ํามีการเปล่ียนแปลงในกรอบแคบ ๆ ตลอด ๗ ปท่ี

ผานมา ต้ังแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๖๔ จากตารางดังตอไปน้ี 

ตารางที่ ๒  อัตราการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังที่ไดรับการปลอยตัวในชวงปงบประมาณ  

ขอมูล ณ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔3 

 
 

จํานวนผูตองขังท่ีกลับมากระทําผิดซ้ําภายใน ๑ ป และ ๒ ป มีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๕๖ เปน

ตนมา ในป ๒๕๕๖ มีผูตองขังท่ีกลับมากระทําผิดซ้ําภายใน ๑ ป จํานวน ๖,๓๑๙ คน ป ๒๕๕๗ มีจํานวน 

                                                           
3 อัตราการกระทําผิดซ้ําของกรมราชทัณฑ ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สืบคนจาก 

http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/searchAdvance เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
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๑๐,๕๙๘ คน ป ๒๕๕๘ มีจํานวน ๑๔,๕๔๔ คน และในป ๒๕๕๙ มีจํานวน ๑๗,๖๘๑ คน เชนเดียวกับขอมูล

จํานวนผูตองขังท่ีกลับมากระทําผิดซ้ําภายใน ๒ ป และ ๓ ปก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้นต้ังแตป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดย

ผูตองขังท่ีกลับมากระทําผิดซ้ําภายใน ๓ ปมีจํานวนมากถึงรอยละ ๓๔-๓๕ ในขณะที่ผูตองขังที่กลับมากระทํา

ผิดซ้ําภายใน ๒ ปมีจํานวนเพ่ิมขึ้นในป ๒๕๖๑ มากที่สดุ คิดเปนรอยละ ๒๖.๘๔ 

  สําหรับจังหวัดนนทบุรีน้ัน จากการสํารวจอัตราการกระทําผิดซ้ําแยกตามการคนหาเฉพาะ

(ขอมูล ณ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) ในชวงเวลา ๕ ปยอนหลังรายป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ พบวาผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวในหวงเวลาดังกลาว ที่ไดกําหนดชวงระยะติดตามผลหลัง

ผูตองขังไดรับการปลอยตัว ๑ ป โดยตรวจสอบสถานท่ีคุมขังปจจุบันและสถานที่คุมขังกอนปลอยตัวคือเรือนจํา

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนนทบุรี ปรากฎตามตารางดังตอไปน้ี 

ตารางที่ ๑.๓ จํานวนผูตองขงัที่กลับมากระทําผิดซ้ําในชวงป ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔  

ในจังหวัดนนทบุรี4 

ชวงเวลา ปลอยตัว 
จํานวนผูตองขัง 

ท่ีกลับมากระทําผดิซ้ํา 
มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๐๐,๔๗๔  ๗๔ 
มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๐๑,๔๘๑  ๘๖ 
มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒  ๑๔๗,๗๖๐  ๑๐๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑๕๗,๕๓๙ ๗๗ 
มกราคม ๒๕๖๔ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๑๕,๒๖๕  ๑๗ 

 

  จะเห็นไดวา ผูกระทําผิดซ้ําในป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ปจจุบันมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นติดตอกันถึง ๓ 

ป ซึ่งปญหาการกระทําผิดซ้ํานอกจากจะกระทบตอตัวบุคคลผูกระทําผิดซ้ําเองในดานคุณภาพชีวิต จากการมี

ประวัติอาชญากรรมติดตัวและการขาดโอกาสในทางการศึกษาหรืออาชีพเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลท่ีไมเคย

กระทําผิดอาญา และยังสงผลกระทบตอความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน สงผลดานลบตอสังคม

และเศรษฐกิจในทุกระดับและทุกภาคสวน  

จากสถิติตัวเลขท้ังหมดดังท่ีไดรวบรวมมาน้ี ไดสะทอนขอเท็จจริงในหลายประการ กลาวคือ 

ปญหาอาชญากรรมน้ันเปนปญหาท่ีอยูสังคมมาชานาน และเปนปญหารวมกันของทุกสวนในสังคม ดวยเราไม

อาจรูแนไดวาอาชญากรรมจะเกิดเมื่อใด ใครคืออาชญากร จะเกิดขึ้นดวยรูปแบบวิธีการใด และผูใดจะตกเปน

เหย่ือ ซึ่งในมุมมองน้ีจะเห็นไดชัดเจนวาปญหาอาชญากรรมนี้เปนปญหาในดานท่ีจะกอใหเกิดความไมสงบ

                                                           
 4 อัตราการกระทําผิดซ้ําของกรมราชทัณฑ ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สืบคนจาก 
http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/searchAdvance เม่ือวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
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เรียบรอยขึ้นในสังคม การบังคับใชกฎหมายก็ดี การดําเนินคดีก็ดี การบังคับโทษก็ดี เปนกลไกปลายนํ้าที่มีไว

เพื่อจัดการกับการกระทําความผิดท่ีเกิดขึ้นแลว แตกลไกในเชิงปองกันซึ่งเปนกลไกในทางตนนํ้าเพื่อมิใหมีการ           

กระทําผิด ยงัเปนกรณีท่ีจะตองสรางความรวมมือกันในทุกภาคสวน  

 บทบาทหนาท่ีประการสําคัญของกระทรวงมหาดไทยดังท่ีกฎหมายกําหนดไวน้ัน คือ การ

รักษาความสงบเรียบรอยของสังคม ภายใตบริบทของคําวา “บําบัดทุกข บํารุงสุข” การปองกันอาชญากรรมจึง

ภารกิจหนาท่ีท่ีสําคัญในการที่จะทําใหสังคมมีความสงบเรียบรอย โดยการปองกันอาชญากรรมตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีไดเห็นชอบกรอบแนวทางการปองกันอาชญากรรม ๖ ดาน 

ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ นอกจากการปองกันอาชญากรรมดานสภาพแวดลอม การมีสวนรวมของ

ประชาชน การเฝาระวังกลุมเส่ียงท่ีมีโอกาสกระทําความผิด การปองกันอาชญากรรมโดยการลดโอกาสการตก

เปนเหยื่อ และการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร การปองกันอาชญากรรมจากการกระทําผิดซ้ํา ไดถูก

กําหนดเปนแนวทาง ๑ ใน ๖ แนวทางน้ันดวย ซึ่งจากการศึกษาขอมูลทางวิชาการ พบวา ปจจัยที่สงผลให

ผูตองขังกลับมากระทําผิดซ้ําหลังไดรับการปลอยตัวพนโทษ ในชวงระยะเวลาประมาณ ๑ เดือน ถึง ๑ ปมาก

ท่ีสุดถึงรอยละ ๗๓.๕5 ดังนั้น ในชวงปแรกจึงเปนชวงระยะหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญที่ผูพนโทษควรไดรับการ

ติดตาม ดูแลและชวยเหลือเมื่อกลับคืนสูสังคม ดังน้ัน การสรางกระบวนการชวยเหลือผูตองขัง ต้ังแตแรกรับ    

เขามาอยูในเรือนจํา ระหวางถูกคุมขังในเรือนจํา การเตรียมความพรอมกอนปลอย จนกระทั่งการติดตามภายหลัง

พนโทษ และการเตรียมความพรอมใหแกผูพนโทษต้ังแตระดับครอบครัวและชุมชน จึงมีสวนสําคัญยิ่งที่จะชวย

สงเสริมและสนับสนุนใหผูตองโทษท่ีไดรับการปลอยตัวมีเครือขายใกลชิดท่ีจะคอยประคับประคองใหสามารถ

กลับมาใชชีวิตในสังคมได  

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการ

บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานเพ่ือทําหนาท่ีเสนอแผนการ

ดําเนินการไปสูแผนยุทธศาสตรของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังบูรณา

การงบประมาณในระดับพื้นที่ บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และประชาชน

ในการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสมในจังหวัดและ

สอดคลองกับสถานการณของจังหวัด ตลอดจนเปนหนวยงานในการประสานงานเพื่อสนับสนุนงบประมาณและการ

ดําเนินการท่ีเก่ียวของในพ้ืนที่ กําหนดแนวทางในการสงเสริม สนับสนุนในสวนราชการหนวยงาน และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เสริมสรางใหประชาชนในจังหวัดเขาถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม รวมท้ังสงเสริม

สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการในกระบวนการยุติธรรม ในการน้ี ผูวาราชการ

จังหวัดจึงมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะขับเคล่ือนการดําเนินงานมติคณะรฐัมนตรีดังกลาว  

                                                           
5 กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ.กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
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ท้ังน้ี โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ตามมาตรา ๕๒/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชกฤษฎีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดวยการบูรณาการงานใน

จังหวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรวมกันทบทวน รวมท้ังริเร่ิมใหมี

การบูรณาการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยใชกลไกของ กพยจ. ทําหนาท่ีสอดประสานและ

ขับเคล่ือนใหมีการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน กําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ กําหนดกรอบ

การจัดทําคําของบประมาณในสวนท่ีเกี่ยวของ และติดตามและประเมินผล รวมไปถึงการใหความสําคัญกับ

กระบวนการมีสวนรวมระหวางชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เครือขายภาคเอกชน สถานประกอบการ ใน

การสรางความเขาใจแกคนในชุมชนเพ่ือใหโอกาสผูพนโทษไดกลับคืนสูสังคม และลดอัตราการกระทําผิดซ้ําใน

ชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยมุงเนนการทํางานลักษณะบูรณาการระหวาง

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะสอดประสานและใหความรวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อรองรับ

เหตุการณในอนาคตของผูท่ีจะพนโทษกลับสูสังคมน้ี เปนการดําเนินการท่ีสอดคลองกับเปาหมายและประเด็น

การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ตามแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเปนเมืองนาอยู (Livable City) และเปนไปตามประเด็นการ

พัฒนาท่ี ๑ พัฒนาเมืองใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี กลยุทธท่ี ๒ และ ๓ การสรางความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยการสรางแนวรวมและความ

รวมมือของเครือขายภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการดูแลรักษาพ้ืนท่ี สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวน

รวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีสันติสุขอยางยั่งยืน และสงเสริมการเคารพศักดิ์ศรีและคุณคาความ

เปนคนของคนทุกคนอยางเทาเทียม ท้ังยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

ดานท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกําหนดใหมีการวางระบบบริหารราชการแบบ

บูรณาการและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ เปนภาครัฐท่ีทันสมัย มีเปาหมาย          

จุดเช่ือมโยง เนนการกระจายอํานาจไปสูชุมชนทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการ

ในพ้ืนท่ี มีการบูรณาการบทบาทภารกิจของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นท่ีมีความชัดเจน 

โดยเปนไปเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ี ย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการสหประชาชาติ เปาหมายท่ี ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม 

ไมแบงแยก (Peace, justice and strong institutions) ที่ใหความสําคัญกับสันติภาพ ความสงบสุข ความมั่นคง 

สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมอีกดวย 

จังหวัดนนทบุรีไดดําเนินการโดยใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ

จังหวัด (กพยจ.) ซึ่งมีอัยการจังหวัดเปนท่ีปรึกษา ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน กรรมการประกอบดวยปลัด

จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด ฝาย
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ทหาร ประธานสภาทนายความจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผู บัญชาการการเรือนจังหวัด 

ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด คณบดีคณะนิติศาสตรหรือหัวหนาภาควิชานิติศาสตรที่มีการเรียนการ

สอนในระดับอุดมศึกษาในจังหวัด โดยเลือกกันเอง จํานวน ๑ คน (ถามี) ผูแทนอาสาสมัครในพื้นท่ีท่ีผูวา

ราชการจังหวัดแตงต้ังไมเกิน ๔ คน โดยมี ยุติธรรมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ เจาหนาท่ีสํานักงาน

ยุติธรรมจังหวัดท่ียุติธรรมจังหวัดมอบหมาย จํานวน ๒ คน  

   จากการประชุมหารือของ กพยจ.นนทบุรี ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบันน้ัน ไดมีการ

นําเสนอประเด็นการพิจารณาเก่ียวกับการอํานวยความยุติธรรม การปองกันอาชญากรรม และการสรางการ

รับรูใหกับประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือการปองกัน แกไข ฟนฟูผูกระทําผิดภายในจังหวัดนนทบุรี อันเปน

การขับเคลื่อนโดยหนวยงานของรัฐท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัด

นนทบุรีไดเสนอในแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ซึ่งจําเปนตองอาศัยการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ คือ โครงการติดตาม ชวยเหลือ ดูแลและสงเคราะหผูพน

โทษของจังหวัดนนทบุรีทุกระบบที่มีความเสี่ยงกระทําผิดซ้ํา พรอมท้ังไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการในการ

ปองกัน แกไข ฟนฟู ผูกระทําผิด ภายใต กพยจ. นนทบุรี ตามคําสั่งจังหวัดนนทบุรี ๖๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ใหมีหนาที่และอํานาจในการจัดทําแผนการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหเหมาะสมกับสภาพ

ปญหาแตละรายเพื่อใหสามารถกลับตนเปนคนดีและกลับคืนสูสังคม การใหความชวยเหลือแนะนําเก่ียวกับการ

ดําเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรูการปรับเปล่ียนทัศนคติหรือพฤติกรรม การบําบัดรักษาอาการติดยา

เสพติด การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน การศึกษา การฝกอาชีพ การประกอบอาชีพ ตลอดจน

การสงเคราะหอ่ืน ๆ ตามความจําเปน การดําเนินการหรือประสานสงตอกับหนวยงานของภาครัฐ องคกร

พัฒนาเอกชน องคกรชุมชน ภาคประชาชน หรือองคกรอื่นเพื่อใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสราง

เครือขาย ใหความชวยเหลือการใหการสงเคราะห รวมถึงการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดตามสภาพปญหา การ

แสวงหา/จัดการทรัพยากรชุมชนและจัดระบบขอมูลสนับสนุนเพื่อแกไข พ้ืนฟูผูกระทําผิดใหกลับตนเปนคนดี 

ผูกระทําผิดตระหนักถึงโทษภัยของอาชญากรรมท่ีมีผลตอผูเสียหาย/ชุมชน การดําเนินการติดตามเยี่ยมเยียน 

สอดสอง ประเมินผลการแกไขพื้นฟู ทบทวนแผนการแกไขพ้ืนฟู และรายงานผลการดําเนินงานตลอดจนปญหา

อุปสรรคที่เกิดขึ้นใหคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ทราบ  

  ซึ่งได มีการดําเนินโครงการเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ คือ 

“โครงการการบูรณาการแผนยุทธศาสตรจังหวัดสรางเสริมบทบาทชุมชนเรือนจําจังหวัดนนทบุร”ี ซึ่งดําเนินการ

โดยเนนการบูรณาการและการมีสวนรวมของภาคสวนอื่น เพ่ือใหการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและ

สงเคราะหผูพนโทษตามมติคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยดําเนินการ 
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 ๑) ประชุมคณะอนุกรรมการในการปองกัน แกไข ฟนฟูผูกระทําผิด เพ่ือพิจารณาแนวทางการ

ชวยเหลือการดําเนินชีวิต การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหตรงกับคุณสมบัติและความตองการของผูกระทําผิด 

  ๒) บูรณาการแผนงาน/โครงการใหสวนราชการขับเคลื่อนโครงการในลักษณะของ Social 

Enterprise (โครงการธุรกิจคืนสูสังคม) ตัวอยางเชน การฝกทักษะอาชีพ การสรางอาชีพท่ีเปนรูปธรรมของ 

รานอาหาร หรือรานกาแฟ ในการดําเนินกิจกรรมท่ีสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งไดรับคาตอบแทน เปน

การปนผลจากรายไดที่รานจําหนายได เปนทุนสะสมกอนเบ้ืองตน และสามารถนํามาใชประกอบอาชีพไดจริง

และอยูรวมกับชุมชนไดอยางแทจริง 

 ๓) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด เพื่อหาเครือขาย

ภาคเอกชนมารองรับชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ความตองการของชุมชนใน

จังหวัด เชน การนําอาหาร เบเกอรี่ มาจําหนายกับผูสนใจ และมีการขยายผลการฝกทักษะอาชีพ และโดยท่ี

จังหวัดนนทบุรี เปนพ้ืนท่ีเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจ คนจํานวนมากจึงเปนผูทํางานในเมือง ซึ่งคนพบขอเท็จจริง

ประการหน่ึงวา คนทํางานใชบริการรานทําความสะอาดเสื้อผากันมาก ในการนี้ คณะอนุกรรมการจึงวางกรอบ

และแนวทางการฝกอาชีพ สถานท่ี รูปแบบการดําเนินการ โดยการอิงกับภาคเอกชน เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อน

กิจกรรมดังกลาวได เปนตน 

  และโดยการบูรณาการแผนยุทธศาสตรจังหวัด การบูรณาการและการมีสวนรวมของภาคสวน

อื่น จึงมีผลการดําเนินการในหลายลักษณะ ดงัน้ี  

 ๑) มีการจัดต้ังรานอาหาร รานกาแฟท่ีเรอืนจํากลางบางขวาง 

  ๒) มีการฝกทักษะอาชีพทําเบเกอรี่ เพ่ือมาจําหนายใหผูสนใจ และไดกําหนดสถานที่จัดทํา

รานกาแฟท่ีเรือนจําจังหวัดนนทบุร ี

  ๓) สามารถผลักดันใหเรือนจําจังหวัดนนทบุรีไดรับงบประมาณจากกรมราชทัณฑ โดยแบบ

กอสรางไดรับการอนุญาตจากกองออกแบบและกอสราง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรียบรอยแลว 

  ๔) ผูตองขังหรือผูกระทําผิดในชุมชน ท่ีไดผานการฝกอาชีพตามกระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิ

ฟนฟูพฤติกรรม ฝกทักษะอาชีพ สามารถเขาสูกระบวนการสงตอการทํางานกับภาคเอกชนไดตอไป 

 

บทวิเคราะหและขอเสนอแนะ 

การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี นับแตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนการดําเนินการท่ี

จะตองบริหารจัดการดวยการบูรณาการหนวยงานทั้ง ๘ หนวย ใหสามารถขับเคล่ือนการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล 

ชวยเหลือและสงเคราะหไปไดอยางพรอมเพรียงและมีประสิทธิภาพ และโดยท่ีเปนการรวมกันดําเนินการถึง ๘ 

หนวยงาน จึงมีชองวางในทางปฏิบัติบางประการที่ควรไดรับการแกไข และพัฒนาใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณา
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การหนวยงาน ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพ่ือยังใหเกิดประโยชนแกการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะห

ผูพนโทษคืนสูสังคมไดอยางแทจริง ดังนี้  

๑. กลไกในรูปแบบของคณะกรรมการ กพยจ. เปนกลไกเดียวท่ีจะทําใหเกิดการขับเคล่ือนงาน

ดานการอํานวยความยุติธรรม การแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชนอาจ

ไมเอ้ือท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดังท่ีกําหนดไดดีพอ ท้ังน้ีเพราะ 

๑) การทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยปกติท่ัวไปแลวจะมีลักษณะเปนเวทีเพื่อการให

ขอเสนอแนะหรือขอพิจารณาเชิงนโยบาย เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย และมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ ตาม

ขอบเขตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด โดยไมมีบทบาทในลักษณะของการลงมือปฏิบัติไดอยางแทจริง แตตองอาศัย

บทบาทของฝายเลขานุการเปนผูดําเนินการเปนหลัก 

๒) แมผูวาราชการจังหวัดจะเปนประธานคณะกรรมการ แตทวา ฝายเลขานุการกลับเปน

ยุติธรรมจังหวัด ซึ่งเปนขาราชการสวนกลางในสังกัดของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม บทบาทในการที่จะ

เสนอแผนการดําเนินการไปสูแผนยุทธศาสตรของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ัง

บูรณาการงบประมาณในระดับพ้ืนท่ี บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ องคกรเอกชนจึงอาจ

ไมใชบทบาทที่ยุติธรรมจังหวัดจะทําไดหากไมไดรับการสนับสนุนจากผูวาราชการจังหวัดอยางจริงจัง 

๓) การมีขึ้นของ กพยจ. เปนผลจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) โดยการเสนอของกระทรวงยุติธรรม 

ทัศนคติหรือมุมมองตอการผลักดันหรือขับเคล่ือนเรื่องดังกลาวจึงอาจไมไดรับความสําคัญเทาที่ควรจะเปน ซึ่ง

เห็นไดจากการประชุมของคณะกรรมการ นับแตเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปจจุบันมีการประชุมเพียง ๑๒ ครั้ง 

โดยเฉลี่ยคือปละ ๓ ครั้ง และแมจะไดมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการในการปองกัน แกไข ฟนฟู ผูกระทําผิด แต

ก็พบวามีการแตงต้ังเมื่อลวงพนเวลามาแลวถึง ๔ ป ภายหลังที่มีการแตงต้ัง กพยจ.   

๒. การแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษ ไมไดถูกหยิบยกข้ึนเปน

ประเด็นการวิเคราะห เพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมายการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  

  แผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบวน) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕ ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและขีดความสามารถในการแขงขันของจังหวัดนนทบุรี (จุดแข็ง – 

จุดออน) เพื่อการจัดทําแผนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับทบวน) ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ ไดมีการวิเคราะหจุดออนท่ีนาสนใจประการหนึ่งคือ ปญหาทางดานสังคมจังหวัดนนทบุรี

แนวโนมเพ่ิมข้ึน ท้ังดานอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย รวมถึงขอมูลจํานวนแรงงานตางดาว โดยจากขอมูล

พบวา ในจังหวัดนนทบุรียังมีปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งมีคดีอาชญากรรม

จํานวนคดีท่ีรับแจง ในกลุมที่ ๑ ในป ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามลําดับดังนี้ ๑๗๖,๑๖๒,๑๗๐ คิดเปนรอยละ ๒.๗๕ 

กลุมที่ ๒ ป ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ตามลําดับดังนี้ ๑๐๘,๗๐,๖๗ คิดเปนรอยละ ๒.๗๕ โดยกลุมคดีท่ีมีมากท่ีสุด 
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คือ คดีประทุษรายตอชีวิต รางกายและเพศ ซึ่งเปนการวิเคราะหท่ียังขาดมุมมองของปญหาอาชญากรรมท่ีรอบ

ดาน  

๓. แมมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีขอดีในแงท่ีทําใหทุกฝายท่ีถูก

ระบุใหมีหนาท่ีจะไดเขาใจ ทราบ และสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายไดทันทีก็ตาม แตสภาพการณ

เชนนี้ ไดกอใหเกิดการทํางานในลักษณะ “แบงหนาที่กันทํา” โดยยังขาดกลไกการบูรณาการการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

๔. ขาดกระบวนการติดตามประเมินผลความสําเร็จในการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแลและ

สงเคราะหผูพนโทษ เพ่ือทําใหการทบทวนในเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ หรือการขจัดปญหาอุปสรรค  และ

ยอนกลับไปยังคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ (กพยช.)  

การติดตามและประเมินผลเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งท่ีจะชวยใหทราบวา โครงการท่ี

ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายท่ีตองการมากนอยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม ผลจากการติดตาม

และประเมินผลจะใหขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จ จุดแข็ง จุดออน และแนวทางในการปรับปรุงแกไขการ

ดําเนินงาน ชวยใหการบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน  

ในการนี้ ผูเสนอแนวคิดไดจัดทําขอเสนอเพ่ือแกไขในแตละประเด็นปญหา และขอเสนอเพื่อให

เกิดการบูรณาการ ดังนี้  

  ๑. กําหนดบทบาทของจังหวัดใหเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการ  

  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม พ .ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการ

บูรณาการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชน และแผนรองรับการชวยเหลือ

ผูท่ีไดรับการพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษ ลดโทษปลอยตัว ไดกําหนดหนาท่ีใหแกหนวยงานตางๆ รวม

ท้ังสิ้นถึง ๘ หนวยงาน ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพมหานคร และสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ แตกลับเกิดสภาพการณในลักษณะการ แบงหนาท่ีกันทําอยางชัดเจน ทั้งน้ี ความสําเร็จและ

เปาหมายของการที่จะผูพนโทษสามารถพ่ึงพาตนเองไดน้ัน ไมอาจดําเนินการไดโดยภาครัฐเพียงฝายเดียว แต

จะตองอาศัยความรวมมือจากภาคสวนอ่ืนเขารวมดวย ดังน้ัน การจะทําใหทุกหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีโดยมี

จุดมุงหมายเดียวกันและสอดประสานไดน้ัน จะตองอาศัยแผนงานและการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพอยาง

ยิ่งยวด 

 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษใน

ตางประเทศจะพบวาลวนแตเปนการดําเนินงานโดยหนวยงานหรือองคกรหลัก และทําหนาที่ท้ังในเชิงของ          
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ผูปฏิบัติ ผูประสานงาน ไปพรอมๆ กันอยางเขมแข็ง6 ในกรณีศึกษาของประเทศญ่ีปุน สํานักงานคุมประพฤต ิ

(Probation Office) เปนหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดนอกเรือนจํา ท้ังผูถูกคุม

ประพฤติ (Probationers) ที่ศาลส่ังคุมประพฤติและผูท่ีไดรับการพักการลงโทษจากเรือนจํา (Prison Paroles) 

รวมท้ังการดําเนินการสงเคราะหหลังปลอยผูพนโทษจากเรือนจํา (Ex-Offenders) ภายใตการบริหารงานของ

กรมบําบัดฟนฟู (Rehabilitation Bureau) ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีพนักงานคุมประพฤติ (Probation 

Officers) และอาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Officers) ในชุมชนคอยชวยเหลือพนักงานคุม

ประพฤติในการสอดสองดูแล ใหความชวยเหลือผูกระทําผิดดังกลาวจะเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการ

ดูแลผูพนโทษ ภายใตกฎหมายวาดวยการใหบริการบําบัดฟนฟูผูกระทําผิด ทั้งน้ีเพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือ

ผูตองขังในระยะ ๖ เดือนแรก นับตั้งแตท่ีไดรับการปลดปลอยจากเรือนจําหรือทัณฑสถาน และการจัดหา

อาหารเครื่องนุงหม ยารักษาโรค จัดหาท่ีพักชั่วคราว (Halfway House) การเดินทางกลับสูภูมิลําเนาและการ

แนะนําดานการประกอบอาชีพ เปนตน อยางไรก็ตาม อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคุมประพฤติน้ีเปนการปฏิบัติ

ตามกฎหมายซึ่งกําหนดใหมีอํานาจและหนาที่ 

ใน ข ณ ะ ท่ี ส ห ร าช อ า ณ า จั ก ร มี  The National Association for Care and Resettlement of 

Offenders (NACRO) Nacro มีความเก่ียวของกับการติดตามสงเคราะหผูพนโทษ เริ่มต้ังแตการออกแบบมา

เพื่อชวยลดอาชญากรรมและการกระทําผิดชํ้า ตั้งแตตอนท่ีรับคนเขาคุกจนถึงการปลอยตัวกลับเขาสูชุมชน โดย

เปนองคกรท่ีทํางานดานอาชญากรรมและการชวยเหลือผูพนโทษที่ใหญท่ีสุดในสหราชอาณาจักร และยังเปน

เจาของบริษัท Nacro Community Enterprises (NCE) ที่จดทะเบียนเปนท้ังผูใหบริการสวัสดิการท่ีพักอาศัย

และองคกรการกุศล และใหความสําคัญกับการผนึกกําลังกันระหวางหนวยงานภาครัฐ กรมราชทัณฑ กรมคุม

ประพฤติ สํานักงานอัยการ องคกรอาสาสมัคร ตลอดจนองคกรภาคเอกชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากกลไกของภาครัฐแลว ยังมี Prison Entrepreneurship Program 

(PEP)7 เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรที่กอต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคตองการท่ีจะใหโอกาสผูตองขังไดพัฒนา

ทักษะและความสามารถของตนเองผานโปรแกรมตาง ๆ ที่ถูกจัดข้ึนดวยนวัตกรรมจากกลุมเครือขายและ 

Partners ของ PEP อันประกอบไปดวยการหาที่อยูอาศัย ศึกษาตอ การรับคําปรึกษาตลอดจนการหาอาชีพ

และการกลับเขาไปใชชีวิตอยางปกติสุขในสังคม โดย PEP มุงมั่นท่ีจะพัฒนากลุมผูตองขังในเรือนจําให

กลายเปนทรัพยากรบุคคลท่ีสรางคุณประโยชนใหกับสังคม โดยมุงเนนในการฝกฝนทักษะทางธุรกิจและ

การศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยใหกับกลุมผูตองขังในเรือนจํา ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะใหพวกเขาไดสามารถวาง

                                                           
6  สํานักงานกิจการยุติธรรม, รายงานการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวจิัยโครงการวิจัยเพื่อแกไขปญหาการ

กระทําผิดซ้ํา: การพัฒนากระบวนการติดตามหลังปลอยและการชวยเหลือหรือสงเคราะหผูพนโทษ,  กันยายน ๒๕๖๓, หนา 
๔๕ 

 

 7 อางแลว,หนา ๔๗ 
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แผนการใชชีวิตหลังพนโทษและไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก ซึ่งปจจุบันองคกร PEP ไดมีการสรางเครือขายและ

การเปนหุนสวนกับชุมชนและสังคมในทุกภาคสวนเพ่ือประโยชนสูงสุดของผูตองขัง ไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยใน

กลุ ม ก ารศึ ก ษ าต อ ร ะดั บ  MBA อ ย า ง  University of Dallas, University of Houston ห รื อ  Baylor 

University เปนตน อีกทั้งยังประสบความสําเร็จจากการไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากโบสถใน

ชุมชนท่ัวท้ังมลรัฐเท็กซัสในการยอมรับกลุมผูพนโทษกลับเขาไปสูชุมชน รวมถึงบริการทางดานความชวยเหลือ

อื่น ๆ อีกมากมาย เชน การหาท่ีอยูอาศัยซึ่งไดความอนุเคราะหจาก Convington House และ Caleb House 

และองคกรยังไดรับการสนับสนุนจากกลุมนายทุนและภาคเอกชนจากหลายภาคสวน อันประกอบไปดวย กลุม

ธนาคาร Triumph Savings บริษัททางการตลาดและกลุมบริษัททางเทคโนโลย ี

และกรณีศึกษาสุดทายคือ ประเทศสิงคโปร ท่ีไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนกับการแกไขผูกระทําผิด การนําภาคประชาชนเขามามีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญในการสนับสนุนการ

แกไขผูกระทําผิด โดยท่ีผานมาหนวยงานราชทัณฑสิงคโปรไดชวยเหลือผูกระทําผิดในการกลับสูสังคมโดย

ทํางานรวมกับชุมชน และภาคีตาง ๆ เชน เครือขาย CARE (Community Action for the Rehabilitation of 

Ex-offender) โรงพยาบาล ศูนยบริการครอบครัว สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานยาเสพติดแหงชาติ และ

คณะกรรมการพัฒนาท่ีพักอาศัย หนวยงานเหลานี้ได เขามามีสวนรวมในการใหความชวยเหลือแบบไรรอยตอ

กับผูกระทําผิด ท้ังน้ี ภาคีเครือขาย CARE ประกอบดวย ๘ หนวยงานหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

พัฒนาสังคมและครอบครัว หนวยงานราชทัณฑสิงคโปร SCORE (Singapore Corporation of Rehabilitative 

Enterprises) สภาสังคมสงเคราะหแหงชาติ บริษัทดานอุตสาหกรรมและบริการ สมาคมสงเคราะหหลังพนโทษ

สิงคโปร สมาคมตอตานยาเสพติตสิงคโปร ทําหนาที่กําหนดแนวทางและทิศทางสําหรับการสงเคราะหหลัง

ปลอย ใหกับผูพนโทษและครอบครัว ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานสมาชิกและหนวยงานภายนอกให

การแกไขฟนฟูและความชวยเหลือแบบไรรอยตอจากเรือนจําสูชุมชน และภายหลังพนโทษ ทําใหชุมชนเกิด

ความตระหนักถึงปญหาที่ผูพนโทษและครอบครัวตองเผชิญในการกลับสูสังคม สนับสนุนทุนสําหรับหนวยงานท่ี

ตําเนินการตานติดตามสงเคราะหผูพนโทษ 

นอกจาก น้ี  SCORE (Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises) ซึ่ ง เป น

องคกรหน่ึงในเครือขาย CARE ไดริเริ่มโครงการริบบ้ินสีเหลือง (Yellow Ribbon Project) ขึ้น เพื่อชักชวนให

องคกรและหนวยงานตาง ๆ ในชุมชนใหโอกาสที่สองกับผูกระทําผิด เชน การจางงาน และการสนับสนุนทาง

สังคมอ่ืน ๆ  ระบบอุตสาหกรรมท่ี SCORE ดําเนินการ เชน โรงงานซักรีดเส้ือผาซึ่งไดสัมปทานจากรัฐ  โรงงาน

ทําขนมปง ผลิตขนมปงสงขายรานขายปลีกและสายการบินของประเทศ โรงครัวทําอาหารซึ่งสามารถเลี้ยง

ผูตองขังในเรือนจําเกือบท้ังหมดของประเทศ และมีโครงการ Yellow Ribbons ท่ีเปนตัวเช่ือมความสัมพันธ

ระหวางผูตองขังกับสังคม ทําใหสังคมยอมรับในศักยภาพของผูตองขัง 
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ท้ังหมดน้ีจะเห็นไดวา การมีหนวยงานหลักหรือหนวยงานเจาภาพ มีความสําคัญย่ิงตอการท่ี

จะขับเคลื่อนแนวทางหรือมาตรการอยางใดๆ ใหบรรลุเปาหมายได แมวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายวาดวย

การใหมีการบําบัดฟนฟูผูกระทําผิดเชนกรณีของประเทศญ่ีปุน ซึ่งไดกําหนดท้ังขอบเขตวิธีการในการสงเคราะห 

และหนวยงานผูทําหนาที่หลักก็ตาม แตการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติในเรื่องน้ีเม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จึงอาจเพียงพอท่ีจังหวัดและผูวาราชการจังหวัดจะหยิบยกเร่ืองน้ีขึ้นดําเนินการในฐานะเจาภาพ โดยอางอาศัย

อํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๒/๑ ในการภารกิจของรัฐ

และนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และมาตรา ๕๗ บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล ประกอบมาตรา ๑๐ 

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีกําหนดในกรณีท่ี

ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปน ภารกิจท่ีใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการท่ี

เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงให

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

  ใหสวนราชการมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือ หัวหนาคณะ

ผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ แลวแตกรณี

สามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

ซึ่งผูวาราชการจังหวัดจะเปล่ียนบทบาทในการขับเคลื่อนงานจากประธานคณะกรรมการ

พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ไปสูหนวยงานบูรณาการเพ่ือผลักดันใหการแกไขฟนฟู 

ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษ และสงคืนสูสังคมเกิดขึ้นไดอยางแทจริง 

๒. พัฒนาขอบเขตการแกไขฟนฟู ติดตาม ชวยเหลือ ดูแลและสงเคราะหผูกระทําผิด และ

บูรณาการกับภาคสวนอ่ืนอยางตรงเปา  

จะเห็นไดชัดเจนจากการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัดนนทบุรีดังท่ีไดรวบรวม

ไวในบทที่ ๓ วา การดําเนินการแกไขฟนฟู ติดตาม ชวยเหลือ ดูแลและสงเคราะหผูพนโทษ เปนกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นภายหลังที่บุคคลเหลานั้นไดพนโทษออกมาแลวเปนหลัก ซึ่งจากการศึกษาไดคนพบแลววา การที่จะ

สงเสริมใหผูพนโทษสามารถกลับมาพึ่งพาตนเองไดภายหลังการพนโทษน้ัน จะตองดําเนินการเสียนับแตวันแรก 

(Day One) ของการเขาสูเรือนจําหรือทัณฑสถาน ซึ่งถือเปนขั้นของการเตรียมความพรอมกอนปลอย นอกจากน้ี

แลว จากการศึกษากรณีของตางประเทศ ก็เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกันวา การดําเนินการจะตองเริ่มตนขึ้น

ตั้งแตท่ีผูตองขังยังอยูในระหวางการควบคุมตัว  

ดังน้ัน การกําหนดขอบเขตการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษจึง

ควรกําหนดขึ้นในสองชวงเวลา คือ การชวยเหลือระหวางควบคุมตัว และการชวยเหลือภายหลังการพนโทษ 

ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการบูรณาการกับหนวยงานและภาคสวนอื่นท่ีเก่ียวของกับแตละชวงเวลาไดอยางตรงเปาซึ่งจาก
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การมอบหมายหนาที่ใหแกหนวยงานตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี สามารถแยกแยะลักษณะของการแกไขฟนฟู 

ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหทั้งในชวงกอนและหลังการพนโทษไดดังน้ี  

 

ชวงเวลา ลักษณะกิจกรรม 

กอนปลอย การบําบัดฟนฟูจิตใจ เพื่อฝกฝนอารมณ และความอดทนตอสิ่งยั่วยุ เพื่อบมเพาะให

ผูกระทําผิดไดปรับเปล่ียนพฤตินิสัย 

การบําบัดรักษาอาการปวยทางจิตเวช ใหหายหรือกลับมาใหใชชีวิตไดตามปกติ 

การจัดการศึกษา เพื่อใหเปนพื้นฐานในการออกไปประกอบอาชีพและเพื่อการ

ดํารงชีวิต  

การเรียนรูและการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะตามความสนใจของผูเรียน และตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน 

การจัดทําขอมูลดานแรงงานเพ่ือสงเขาสูตลาดแรงงานภายหลงัการพนโทษ 

การใหความรูและขอมูลเก่ียวกับสิทธข้ัินพ้ืนฐานและสวัสดิการแหงรัฐ 

 

หลังปลอย ใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง เพ่ือใหท่ีพ่ึงพิงในระยะแรก 

จัดหาท่ีพักชั่วคราว 

ใหขอมูลการจางงานและสงตอขอมูลแรงงานไปยังผูประกอบการ 

สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 

สอดสองดูแล เพ่ือชวยเหลือและปองกันการกลับไปกระทําผิดซ้ํา  

 

โดยทั้งหมดนี้ จังหวัดจะทําหนาที่ในการเช่ือมตอจากหนวยงานหน่ึง ไปยังอีกหนวยงานหน่ึง 

โดยจังหวัดอาจจะไมไดเปนผูปฏิบัติในเรื่องน้ันเองท้ังกระบวนการ ซึ่งเปนการบริหารแนวราบ (Horizontal 

management) ผูวาราชการจังหวัดจะตองจัดใหมีระบบการกํากับ ติดตามประเมินผล ประสานงานและมี

ความรับผิดชอบรวมกัน ในระหวางหนวยงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม  

ภาพความเชื่อมโยงเพ่ือการบูรณาการโดยมีจังหวัดเปนศูนยกลาง 
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๓. บรรจุหรือผลักดันการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษ เขาเปน

สวนหน่ึงของแผนพัฒนาของจังหวัด เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนและการสนับสนุนดานงบประมาณอยางจริงจัง

และตอเน่ือง 

  จากแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ไดกําหนดประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดนนทบุรีใหเปนเมืองที่ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนท่ีอยูอาศัย สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน/เศรษฐกิจฐานรากมี

ความเขมแข็งรวมทั้งบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการอยูอาศัยของประชาชน รวมถึงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งผูตองขังหรือผูพนโทษนับไดวาเปนทรัพยากรมนุษยสวนหนึ่งของสังคม และจะกลับ

เขาสูสังคมอีกครั้งเมื่อพนโทษแลว จําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดใหมีการแผนงาน โครงการเพื่อเตรียมความพรอม

ตั้งแตกอนปลอย การติดตามหลังปลอย การชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษ ซึ่งจากการวิเคราะหจุดออนวา 

ปญหาทางดานสังคมจังหวัดนนทบุรีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ท้ังดานอาชญากรรม ยาเสพติด การคามนุษย น้ันสามารถ

นําไปสูการขยายความเพ่ือใหเกิดประเด็นการพัฒนาในเรื่องดังกลาวไดอยางหลากหลาย กลาวโดยเฉพาะการแกไข

ฟนฟู ติดตาม ชวยเหลือ ดูแล และสงเคราะหผูพนโทษ ซ่ึงไดทําการวิเคราะหชองวางและขอเสนอแนวทางดังท่ีกลาว

ขางตนน้ัน จึงเปนกรณีท่ีสอดคลองตอการวิเคราะหจุดออนในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ท่ีควรจัดทําขึ้นเปนแผน

เพื่อบรรจุเขาเปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาจังหวัดตอไป   

 ท้ังน้ี โดยยึดโยงกับเปาหมายการพัฒนาจังหวัดในเรื่อง เมืองมีการพัฒนาท่ีมั่นคงเพ่ือการอยู

อาศัยของประชาชน ประเด็นการพัฒนาในเรื่อง เมืองมีความมั่นคงประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ประกอบกับแนวทาง หลักเกณฑ วิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ตามมติของ

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงาน
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เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งไดกําหนดใหจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

จะตองยึดยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา แผนเฉพาะดานตางๆ ท่ีผาน

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว และขอส่ังการของนายกรัฐมนตรี เปนกรอบการดําเนินงานจัดทําแผน จึง

เปนทั้งโอกาสและความชอบธรรมในการท่ีจะพัฒนาและบรรจุแผนการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและ

สงเคราะหผูกระทําผิดเขาไวในแผนพัฒนาจังหวัด ดวยเปนการดําเนินการท่ีสอดคลองตอยุทธศาสตรชาติดานท่ี 

๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ท่ีใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ัง

ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ

รวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับ

ทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการ

บริหารราชการแผนดิน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการม ี 

สวนรวมของประชาชน ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะสรางความเขมแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ี ใหราชการ

ในสวนภูมิภาคมีความคลองตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงาน

บุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหเกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และ

ภาคเอกชนเพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   

โดยใชกลไกของ กพยจ. เปนเวทีการมีสวนรวมแลกเปล่ียน พัฒนาและกําหนดเปาหมายของ

แผนงาน ตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเพ่ือเปน

การบริหารราชการไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติและมอบหมาย ให กพยจ. ทําหนาท่ีเสนอแผนการดําเนินการ

ไปสูแผนยุทธศาสตรของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งบูรณาการงบประมาณ

ในระดับพ้ืนท่ี บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และประชาชนในการแกไข

ฟนฟู ติดตามดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูกระทําผิดในชุมชนที่เหมาะสมในจังหวัดและสอดคลองกับ

สถานการณของจังหวัด นอกจากน้ี เพ่ือแกไขขอจํากัดในเรื่องงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการ ผูวา

ราชการจังหวัดอาจอาศัยอํานาจและหนาท่ีตามความในมาตรา ๕๗ (๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงท่ี

เก่ียวของหรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณตอสํานักงบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให

กระทรวงมหาดไทยทราบ ซึ่งการบรรจุหรือผลักดันการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ และสงเคราะหผูพน

โทษ เขาเปนสวนหน่ึงของแผนการพัฒนาของจังหวัดน้ีจะสามารถทําใหเรื่องดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดจริง และ

สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการไดอยางเหมาะสม   

   

การดําเนินงานของจังหวัดเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
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  ดังที่กลาวมาแลววา การบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ จะชวยสรางการมีสวนรวมของ

ทุกภาคสวนและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ผูเสนอแนวคิดจึงเห็นควรใหมีการดําเนินงานของจังหวัดเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ อันเปนกลไกเสริมแรงเพ่ือใหการบูรณาการในลักษณะตาง ๆ เกิด

ผลสัมฤทธ์ิไดอยางเปนองครวมและเก้ือกูลกันอยางเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

  ๑. การใชกลไก กพยจ .นนทบุรี ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และเปนเวที ในการ

แลกเปล่ียนองคความรู วิธีการปฏิบัติ และขอเสนอแนะอันเปนประโยชน 

  ดังท่ีกลาวขางตน จะเห็นวาจังหวัดนนทบุรีไดมีการดําเนินการท่ีเปนการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนใหหนวยงานในจังหวัดไดมีการพิจารณาประเด็นเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมระดับจังหวัดตาง ๆ 

ผานกลไกของ กพยจ. ท้ังในเรื่องการปองกันอาชญากรรม ปญหายาเสพติด รวมท้ังการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล 

ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษท่ีเหมาะสมในจังหวัดและสอดคลองกับสถานการณของจังหวัดมาโดยตลอด 

และเปนไปอยางตอเน่ือง โดย กพยจ.นนทบุรีมีองคประกอบเปนผูแทนจากหนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถ่ินท่ีมีความหลากหลาย และเปนผูรับผิดชอบภารกิจหนาท่ีในแตละเร่ืองและประสบพบเจอกับ

สภาพปญหาและวิธีการปฏิบัติโดยตรง จึงเปนการดีอยางยิ่งท่ีหนวยงานตาง ๆ จะไดแลกเปลี่ยนเรียนรู หารือ 

เพื่อรวมกําหนดนโยบายท่ีสงผานมาจากระดับกระทรวงมาสูระดับภูมิภาคและทองถ่ินอยางจริงจัง  

  แตอยางไรก็ดี การขับเคล่ือนนโยบายโดยใชกลไกของ กพยจ.นนทบุรี ท่ีดําเนินการอยูใน

ปจจุบัน มักเปนการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐ และขาดการมีสวนรวมจากภาคเอกชนหรือภาคประชา

สังคม ซึ่งอาจจะเขามามีบทบาทสําคัญยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแกไขฟนฟู ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและ

สงเคราะหผูพนโทษได ดังน้ัน ผูเสนอแนวคิดจึงเสนอใหยกระดับการทํางานรวมกันระหวางรัฐ เอกชน และ

ประชาสังคมโดย กพยจ.นนทบุรี อาจเชิญผูแทนจากหนวยงานเอกชน เชน ผูประกอบการธุรกิจ หรือภาค

ประชาสังคม เชน มูลนิธิ สมาคม กลุมแมบาน เขามารวมกําหนดนโยบายและแลกเปล่ียนมุมมองเก่ียวกับการ

สงเคราะหผูพนโทษดวยได 

  ๒. ยกระดับจังหวัดนนทบุรีใหเปนผูจัดทํา รวบรวม รับ และสงตอขอมูลผูพนโทษไปยังภาค

สวนอื่น โดยอาศัยระบบเทคโนโลย ี

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันชวยใหการทํางานสะดวกสบาย รวดเร็ว และถูกตอง

ยิ่งข้ึน ท้ังปจจุบันยังมีเทคโนโลยีในรูปแบบตาง ๆ ท่ีตอบสนองตอการใชงานสนับสนุนดานบริหารจัดการภาครัฐ

และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงยุติธรรมท่ีรับผิดชอบภารกิจงานเก่ียวกับการ

พัฒนาพฤตินิสัยไดริเริ่มนําเทคโนโลยีมาใชควรมีเครื่องมือเทคโนโลยีหรือเปนส่ือกลางท่ีใหผูปฏิบัติงานสามารถ

เชื่อมโยงการดูแล การติดตามหลังปลอยใหสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน เพ่ือใหเกิดการทันตอขอมูลอยาง

รวดเร็ว มีการเคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา รวมถึงระบบการสนับสนุนดานงบประมาณใหครอบคลุมและสามารถ
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ดูแลผูพนโทษไดทุกรายอยางเต็มท่ีและเหมาะสม ดังนั้น จังหวัดนนทบุรีท่ีขับเคลื่อนการดําเนินการเก่ียวกับ

ติดตาม ชวยเหลือ ดูแลและสงเคราะหผูพนโทษ สามารถรับชวงตอจากหนวยงานสวนกลางโดยทําหนาท่ีเปน

ศูนยกลางฐานขอมูลในการบันทึก รวบรวม จัดเก็บ รับ สงตอ เช่ือมตอ และปรับปรุงขอมูลใหมีความทันสมัยอยู

เสมอ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับการติดตามผูพนโทษในพ้ืนที่ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมภายในจังหวัดท่ีไดบูรณาการความรวมมือในภารกิจดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานสุขภาพอนามัย 

การเขาถึงสวัสดิการแหงรัฐ การประกอบอาชีพดานการมีงานทํา มีรายได การมีท่ีพักอาศัยภายหลังพนโทษ ซึ่ง

จะชวยใหการดําเนินการเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ลดภาระคาใชจายของภาครัฐ  

  ๓. กําหนดมาตรการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิดการทบทวนสัมฤทธิผลของการดําเนินงาน 

และนําไปสูการปรับปรุงหรือการยกระดับการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

  เพ่ือใหดําเนินการโครงการหรือแผนงานเก่ียวกับติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพน

โทษโดยผานกลไก กพยจ.นนทบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จังหวัดจําเปนตองมีการจัดทํา

ระบบการตรวจสอบความสําเร็จ การติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผลวาการดําเนินการตามโครงการ

หรือแผนงานน้ันไดรับการตอบคําถามตามวัตถุประสงคหรือสมมติฐานที่ต้ังไวหรือไม โดยหนวยงานที่เก่ียวของ

ในจังหวัดท่ีตองบูรณาการในการติดตามและประเมินผลรวมกัน โดยอาจดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก ท้ัง

ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนผานกลไกตาง ๆ เชน หองปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Lab) ท่ี

อยูในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือคณะกรรมการรวมระหวางภาครัฐและ

ภาคสวนอ่ืน ๆ หรือการทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ โดยจะตองมีการประเมินในเรื่องการ

บริหารแผนงาน งบประมาณ กฎระเบียบ สถิติ ซึ่งมีการบงบอกระดับความสําเร็จผานตัวช้ีวัดประสิทธิผลในการ

ทํางานรวมกัน รวมถึงการสํารวจ สภาพปญหาและอุปสรรคในการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังในมุมมอง

ของผูปฏิบัติและมุมมองจากผูพนโทษในแตละราย ท้ังน้ี อาจแบงระดับการทบทวนโครงการ รายป ราย ๓ ถึง 

๕ ปตามความเหมาะสม รวมทั้งควรจะไดมีการถอดบทเรียนเปนกรณีตัวอยางเพ่ือเปนประโยชนตอการพัฒนา

ในอนาคตดวย 

การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยมุงเนนการทํางานลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในลักษณะสอดประสานและใหความรวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อแกไขฟนฟู 

ติดตาม ดูแล ชวยเหลือและสงเคราะหผูพนโทษ และเพ่ือรองรับเหตุการณในอนาคตของผูที่จะพนโทษกลับสู

สังคมนี้ เปนการดําเนินการที่สอดคลองกับเปาหมายและประเด็นการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ตามแผนพัฒนา

จังหวัดนนทบุรี ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด

นนทบุรีเปนเมืองนาอยู (Livable City) และเปนไปตามประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเมืองใหประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี กลยุทธท่ี ๒ และ ๓ การสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ

อํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน โดยการสรางแนวรวมและความรวมมือของเครือขายภาคประชาชนใหมี
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สวนรวมในการดูแลรักษาพื้นท่ี สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคม

ท่ีมีสันติสุขอยางยั่งยืน และสงเสริมการเคารพศักด์ิศรีและคุณคาความเปนคนของคนทุกคนอยางเทาเทียม ท้ัง

ยังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดานท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกําหนดใหมีการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการและพัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชนของหนวยงานภาครัฐ เปนภาครัฐที่ทันสมัย มีเปาหมาย จุดเชื่อมโยง เนนการกระจายอํานาจไปสูชุมชน

ทองถ่ิน ใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการในพ้ืนท่ี มีการบูรณาการบทบาทภารกิจของ

ราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน โดยเปนไปเพ่ือประชาชนและประโยชน

สวนรวม อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องคการสหประชาชาติ เปาหมายท่ี ๑๖ สังคมสงบสุข ยุ ติธรรม ไมแบงแยก (Peace, justice and strong 

institutions) ท่ีใหความสําคัญกับสันติภาพ ความสงบสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองท่ีมี

ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมอีกดวย 

 


