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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน�ำนโยบายสาธารณะ
สู่การปฏิบัติ ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ วี ก ารวิ จั ย เอกสาร
(documentary study) และการสัมภาษณ์ระดับลึก (in-depth interview) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (key
informants) แบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้บริหารส�ำนักงานกิจการยุติธรรม จ�ำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานบริหาร
โครงการคืนคนดีสู่สังคม จ�ำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจ้างงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม จ�ำนวน 5 คน และ
ผูพ้ น้ โทษทีเ่ ข้าร่วมโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม รวมทัง้ สิน้ 18 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพือ่ บรรยาย
ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่ท�ำให้งานนี้ประสบความส�ำเร็จคือ การวางแผนอย่างเป็นระบบและความชัดเจน
ในขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้งการมีงบประมาณและก�ำลังคนด�ำเนินการอย่างเพียงพอและคนที่ท�ำมีจิตส�ำนึก
2) ปัญหาอุปสรรค คือ บางกิจกรรมมีความซ�้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ 3) แนวทางการพัฒนา คือ ควรพัฒนาแนวทาง
การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจน
ค�ำส�ำคัญ:  รัฐประศาสนศาสตร์, นโยบายสาธารณะ, ผู้พ้นโทษ, คืนคนดีสู่สังคม, กระทรวงยุติธรรม

Abstract

The research, investigates the implementation of public policy by means of conducting a case
study of the New Life Project. The researcher studies’ affecting success in the implementation under
study ;  problems and obstacles encountered in the course of said implementation ; and proposes
guidelines for the fuller development of the New Life Project under the operational of the Office of
Justice  Affairs, the  ministry of Justice.
The researcher employed the methods of documentary study and conducting in-depth
interviews with key informants selected by means of applying the purposive sampling technique.
The eighteen informants consisted of three Office of Justice Affairs administrators, five Administrative  
Office personnel engaged in the New Life Project, five personnel from New Life Project employment
agencies, and five ex-convicts participating in the project under study.
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The data collected were analyzed using descriptive analysis. Descriptive analysis was used in
order to describe or explain problems arising from comprehensively addressing points of significance
arising from the objectives of this investigation. Furthermore, descriptive analysis was used in
addressing the results of public policy implementation in this instance in addition to factors affecting
and problems and obstacles encountered when said policy was implemented. Finally, descriptive
analysis was applied.
The study finds that 1) the factors influenced the success are the systematic plan and
the clear process of the activities, including the budgets and manpower, that is well awear of the
duties, which are available; 2) the obstacle is that some activities are too complicated; and
3) the development plan is that the more consideration on the practices among the sections has to
be focused on.
Keywords:  Public Administration, Public Policy, Those acquitted, Good night people into society,  
Ministry of Justice  

1. บทน�ำ

การให้โอกาสผูพ้ น้ โทษซึง่ เคยด�ำเนินชีวติ ผิดพลาด และได้สำ� นึกตัวพร้อมทีจ่ ะเป็นคนดีของสังคม นับเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ งั คมทุกภาคส่วนต้องช่วยกันเปิดโอกาสและเปิดใจยอมรับให้บคุ คลเหล่านัน้ ได้กลับมามีพนื้ ทีย่ นื หยัดในสังคม แต่ในโลก
แห่งความเป็นจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลับพบว่า คนในสังคมต่างก็มีทัศนคติต่อบุคคลเหล่านั้นในเชิงลบ เป็นเพราะ
มองว่าพวกเขาเป็นอาชญากรที่น่ากลัว ผ่านคุกผ่านตะรางไม่ควรเข้าใกล้ จึงพยายามปิดกั้นโอกาสไม่ให้บุคคลเหล่านั้น
กลับเข้ามาด�ำเนินชีวติ ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปิดโอกาสในการเข้าท�ำงาน เนือ่ งจากเคยมีประวัตกิ ารกระท�ำ
ความผิด ส่งผลให้บคุ คลเหล่านัน้ ประสบปัญหาการว่างงาน ท�ำให้ไม่มรี ายได้ทจี่ ะเลีย้ งดูแลตนเองและครอบครัว  บางส่วน
จึงต้องตัดสินใจไปกระท�ำความผิดอีก สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่น�ำไปสู่การกระท�ำความผิดซ�้ำอีก ซึ่งจะเป็นผลร้าย
อย่างยิ่งต่อคนอื่น ๆ ในสังคม เพราะคนในสังคมจะได้รับความเดือดร้อนจากการกระท�ำของผู้พ้นโทษเหล่านั้น กลายเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบในมุมกว้างต่อสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเป็นทีม่ าของแนวคิด โครงการคืนคนดีสสู่ งั คมซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวง
ยุติธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และช่วยเหลือโดยการรับผู้พ้นโทษซึ่งผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ
ทีก่ ำ� หนดเข้าอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และเพิม่ ทักษะทางวิชาชีพแล้วเข้าท�ำงานภายในหน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นสังกัด
กระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ จะท�ำให้บคุ คลเหล่านัน้ มีรายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำรงชีวติ ในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมภายหนอก โดยมีการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และพฤตินิสัย เกิดความ
ภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตนเอง ท�ำให้ไม่หวนกลับไปกระท�ำความผิดซ�้ำซาก โดยโครงการคืนคนดีสู่สังคม ได้ด�ำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553  ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจ้างงานผู้พ้นโทษ 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การบริหาร
จัดการโครงการคืนคนดีสู่สังคม 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบบ�ำบัดฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด และ 5) การฝึกอบรม ซึ่งมี
ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม ท�ำหน้าทีห่ ลักในการสนับสนุนด�ำเนินโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม การประสานติดตามการจ้างงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ การจัดท�ำฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ และประการงานกับหน่วยงาน และ
องค์กรต่าง ๆ เพือ่ ให้ผพู้ น้ โทษเข้าท�ำงาน ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม ประสาน สนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่าง
การด�ำเนินโครงการฯ (กระทรวงยุติธรรม, ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม, 2555ข)
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นอกจากโครงการคืนคนดีสู่สังคม จะเป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้พ้นโทษมีอาชีพ มีรายได้ส�ำหรับเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้แล้ว โครงการคืนคนดีสู่สังคมยังเป็นโครงการส�ำคัญที่มุ่งเน้นการแสวงหาความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการทุกสาขาวิชาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปในสังคมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
ปรับทัศนคติต่อผู้พ้นโทษให้สามารถปรับตัวเพื่อด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าต่อไป เพราะหากแต่
มุ่งหวังที่จะหางานอาชีพให้แก่พวกเขาเหล่านั้นเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคม
ในทุกภาคส่วน โอกาสที่ตั้งใจจะมอบให้กลับตัวเป็นคนดีก็จะไม่สามารถประสบผลส�ำเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้งชุมชน หรือ
สังคมของผูร้ ว่ มโครงการฯ เองก็ตอ้ งให้การยอมรับหรือสนับสนุนให้พวกเขาได้มพี นื้ ทีย่ นื หยัดในสังคม ก็จะเป็นการลบล้าง
ปมในจิตใจของผู้พ้นโทษที่เกิดขึ้นกับตนเอง และสังคม   เป็นการสร้างพลังให้ผู้พ้นโทษมีก�ำลังใจและมีความต้องการ
อยากกลับตัวเป็นคนดีรู้สึกตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป (กระทรวง
ยุติธรรม, ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม, 2555ก)
ดังนัน้   เพือ่ เป็นการศึกษาถึงกระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะท�ำการวิจยั เรือ่ ง “ปัจจัย
สนับสนุนและปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาโครงการคืนคนดี
สู่สังคม” ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยสนับสนุน และปัญหา
อุปสรรคการด�ำเนินโครงการฯ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการฯ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย
จะช่วยให้มองเห็นกระบวนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน  และช่วยให้คน้ พบข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ในการวางแผน  
การก�ำหนดนโยบาย และปรับปรุงวิธีด�ำเนินการในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติให้ดีกว่าเดิม และประสบความส�ำเร็จได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก�ำหนดไว้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการคืน
คนดีสู่สังคม
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการน�ำนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการคืนคนดีสู่สังคม
4. เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม  ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความชัดเจน
ของเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์

ด้าน
ทรัพยากร

การสื่อสารระหว่างองค์การ
และกิจกรรมสนับสนุนการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ
ลักษณะหน่วยงานที่
น�ำนโยบายไปปฏิบัติ
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง
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ไปปฏิบัติ
ผลการ
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2. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีแนวทางการวิจัย 2 รูปแบบ คือ การวิจัยโดย
วิธกี ารทางเอกสาร (documentary research) และ การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (in-depth interview)  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (documentary study) และข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ เอกสารทางราชการ และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น (ท�ำการศึกษาในช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 – 2559)
2. จัดท�ำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) เพื่อ
ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ มบูรณ์ น่าเชือ่ ถือ และครอบคลุมในทุกมิตทิ เี่ กีย่ วข้อง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานภาครัฐทั้ง 4 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ท�ำการศึกษาในช่วง เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2559)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล  โดยการวิเคราะห์ประเด็นทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จและน�ำไปสูป่ ญ
ั หาหรืออุปสรรคในทุกขัน้ ตอน
คือ การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ และการมีสว่ นร่วมของส่วนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง (ท�ำการศึกษาในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
พ.ศ. 2559)
4. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ (ท�ำการศึกษาในช่วงเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2559)

3. ผลการวิจัย

1. ด้านความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสสู่ งั คมมีความชัดเจนในเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม
ในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษมีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีอาชีพที่ท�ำให้มีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต และสามารถปรับตัว
เข้าสู่สังคม ตลอดจนส่งผลให้สังคมเปิดใจยอมรับและให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษ มีความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย เพราะ
มีการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายจากลักษณะของผูพ้ น้ โทษจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีความชัดเจนของแผนงานโครงการ
คืนคนดีสู่สังคม โดยมีการวางแผนการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน
การด�ำเนินงาน โดยเฉพาะคณะท�ำงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม และมีความชัดเจนของขั้นตอน และกิจกรรมในการ
ด�ำเนินงาน โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงาน การประชาสัมพันธ์โครงการฯ การฝึกอบรมผู้พ้นโทษ การส่งตัว
ผู้พ้นโทษ การติดตามประเมินผล และการสรุปผลการด�ำเนินงาน
2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
ปัญหาเรื่องจ�ำนวนการจ้างงานของกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาการถ่ายทอดนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารไปยังหน่วยงานผู้ว่าจ้างยังไม่ชัดเจน ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้น�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ปัญหาเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างงานผู้พ้นโทษ ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการรับสมัครหรือคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
มีน้อย ปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย ปัญหาการติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่แท้จริง และมีปัญหาเรื่องความคลาดเคลื่อน
ของฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
ควรพัฒนาแนวทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดความล่าช้าของการด�ำเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน ปรับปรุงแผนด�ำเนินงานให้มีรูปแบบ และทิศทางเดียวกัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำ
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นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิผล และลดปัญหาการด�ำเนินงานของโครงการให้นอ้ ยลง พัฒนาระบบการส่งต่อผูพ้ น้ โทษ
ไปยังภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรการฝึกวิชาชีพแก่ผพู้ น้ โทษให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าท�ำงาน จัดท�ำแผนการติดตามประเมิน
ผลภาพรวมของการด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเรื่องผู้พ้นโทษ เก็บข้อมูลการแก้ไขปัญหา
ผู้พ้นโทษอย่างเป็นระบบ และสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับความรู้ความเข้าใจให้เกิดความ
ตระหนักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิดร่วมกัน

2. ด้านทรัพยากร

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสู่สังคมมีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนคนดีสู่สังคม ที่เพียงพอจะ
ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ มีความเพียงพอของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านซึง่ เป็นตัวการส�ำคัญ ในการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติ เพื่อผลักดันให้โครงการคืนคนดีสู่สังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งจ�ำนวนของก�ำลังคนที่ส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรมมีอยู่ในแต่ละช่วงเวลา ต่างมีผลต่อการด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม นอกจากนี้ก�ำลังคนอาจจะต้อง
พิจารณาในแง่คุณภาพอีกประเด็นหนึ่ง และมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ในการสนับสนุนและจัด
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกเกีย่ วกับวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการด�ำเนินโครงการฯ อย่างมีความพร้อม และเหมาะสม
เป็นอย่างมาก รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย สามารถรองรับการปฏิบตั งิ านได้เป็นอย่างดี และช่วยสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
มีปญ
ั หาด้านงบประมาณในการด�ำเนินโครงการฯ พบว่า การจัดสรรงบประมาณในการด�ำเนินงานโครงการฯ
บางกิจกรรมขาดงบประมาณสนับสนุน ในขณะที่บางกิจกรรมมีความซ�้ำซ้อนในการใช้งบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคมอย่างลึกซึ้ง เจ้าหน้าที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
ควรก�ำหนดแผนงานเบิกจ่ายงบประมาณทีช่ ดั เจน โดยมุง่ เน้นประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด สนับสนุนให้บคุ ลากรมีองค์ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านทีม่ ากยิง่ ขึน้ ควรคัดเลือกสรรเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

3. ด้านการสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม ในส่วนของการสือ่ สารระหว่างหน่วยงานนัน้ ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารโครงการฯ มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเพื่อการด�ำเนินนโยบายคืนคนดีสู่
สังคมกับหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถจะสร้างความเต็มใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับโครงการฯ
มีการก�ำหนดภารกิจ และการมอบหมายงานและการจัดสรรหน้าที่ในการน�ำนโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปปฏิบัติที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่น�ำนโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปปฏิบัติ
มีการประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนงานคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ได้รับรู้
รับทราบภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ำกัดอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน โดยส�ำนักงาน
กิจการยุติธรรมได้ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้โอกาสรับผู้พ้นโทษเข้าท�ำงาน อันจะเป็นการสร้างความ
มั่นคงในการท�ำงานอย่างยั่งยืน ให้แก่ผู้พ้นโทษ ซึ่งท�ำให้พวกเขามีก�ำลังใจที่จะประกอบอาชีพสุจริต และไม่หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำอีก
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2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
มีปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำความผิด มีจ�ำนวน 3 หน่วยงาน
ที่ยังไม่มีความเป็นเอกภาพการด�ำเนินงานเท่าที่ควร การประชาสัมพันธ์โครงการยังมีค่อนข้างน้อยและไม่ต่อเนื่อง และ
สื่อสารมวลชนไม่ให้ความสนใจน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับโครงการ ฯ
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยเน้นการประสานงานกันมากขึ้น ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ตามหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท�ำความเข้าใจให้ตรงกัน และรับฟังปัญหาการด�ำเนินงาน และน�ำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้
หน่วยงานเหล่านั้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับการด�ำเนินงานโครงการคืนคืนดีสู่สังคม โดยเพิ่มกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ทั้งแก่เจ้าหน้าที่ และสังคม จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผู้พ้นโทษ และการคืน
ผู้พ้นโทษสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยเฉพาะการบูรณาการให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

4. ด้านลักษณะหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า  
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสสู่ งั คม ในเรือ่ ง สมรรถนะของหน่วยปฏิบตั งิ านนัน้ ส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม
มีโครงสร้างการบริหารงานโครงการคืนคนดีสสู่ งั คมทีช่ ดั เจน โดยมีหน่วยงานในสังกัดทีท่ ำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบโครงการโดยตรง
ได้แก่ ส�ำนักนโยบายและแผนกระบวนการยุติธรรม มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
และมีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมีการผสมผสานวิธีการในการท�ำงานอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มี
การวางแผน และการควบคุม การด�ำเนินโครงการ ฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่มีความเชี่ยวชาญ
มีความรู้ และความสามารถเฉพาะด้านที่มีความเหมาะสมต่อการน�ำนโยบายคืนคนดีสู่สังคมไปปฏิบัติ ด้านปฏิบัติงาน
มีการวางรูปแบบขั้นตอนในการด�ำเนินนโยบายคืนคนดีสู่สังคมที่เป็นระบบ และมีการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในการน�ำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในองค์กร
2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
มีปญ
ั หาทางด้านสมรรถนะของส�ำนักงานกิจการยุตธิ รรม โดยเฉพาะในด้านอัตราก�ำลังเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การมอบหมายงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ชัดเจน
การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่มคี วามเป็นเอกภาพ ความไม่พร้อมของหน่วยงานทีน่ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานไม่มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
ควรก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยก�ำหนดขั้นการปฏิบัติงานออกมาเป็นคู่มือ หรือระเบียบ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถน�ำไปให้เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านศึกษาได้ดว้ ยตนเอง และท�ำความเข้าใจตรงกัน สร้างความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยการประชุมชี้แจง และขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างแรงกระตุ้น
และส่งเสริมการด�ำเนินโครงการ ฯ ของหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ โดยมีการจัดท�ำรางวัล หรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานว่าจะให้ผลงานพิเศษตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และเสียสละในการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน�ำผลวิจัยมาพัฒนาศักยภาพการด�ำเนินโครงการอย่าง
จริงจัง การปรับปรุงอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านอ�ำนวยการ หรือด้านนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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5. ด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า  
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสู่สังคม ในเรื่องความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะมีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ และวิธีการท�ำงานเป็นอย่างดี และมี
ความมุ่งมั่นต่อการโดยผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติมีความรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ดีที่สุด
2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
ผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติบางคนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยไม่ได้ศึกษา
หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานของโครงการฯ รวมทัง้ มีทศั นคติเชิงลบต่อการด�ำเนินการ จึงไม่ให้ความส�ำคัญในการด�ำเนินการ
ผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติบางส่วนมีทัศนคติต่อผู้พ้นโทษในด้านลบ เจ้าหน้าที่บางคนยังยึดติดกับภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของ
ผู้พ้นโทษที่เข้าร่วมโครงการว่าเป็นผู้ต้องขังอยู่ และเมื่อรับผู้พ้นโทษมาท�ำงานเจ้าหน้าที่บางคนไม่ยอมรับ ดูถูกใน
การกระท�ำและความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติจ�ำนวนไม่น้อยมีทัศนคติมองว่างานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานฝาก หรืองานเฉพาะกิจทีเ่ พิม่ จากงานประจ�ำ ประกอบกับต้องปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบเรือ่ งอืน่ ๆ
อีก จึงไม่ปฏิบัติงานด้านนี้อย่างเต็มที่ การสื่อสาร และความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนต่อการด�ำเนินงานการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไม่มีความเป็นเอกภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีภารกิจที่ต้องด�ำเนินการตามแผนที่ก�ำหนดภายใต้ข้อจ�ำกัด
ตามกรอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดตนเอง จึงท�ำให้ความร่วมมือในการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีค่อนข้างน้อย
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนถึงแนวคิดว่าด้วยความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ สร้างมาตรฐานการท�ำงานเดียวกันทั้งระบบ
การพัฒนาความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และมีแนวทางการท�ำงานที่เป็นระบบให้สอดคล้องกัน สร้าง
จิตส�ำนึกให้กบั ผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ สร้างแรงจูงใจให้ผนู้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ และสร้างช่องทางการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

6. ด้านเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

1. ปัจจัยความส�ำเร็จ พบว่า
การด�ำเนินการโครงการคืนคนดีสู่สังคม ในด้านเศรษฐกิจนั้นมีการสนับสนุนทรัพยากรในส่วนที่เป็น
งบประมาณนอกระบบนั้น โครงการคืนคนดีสู่สังคม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินงานจากงบประมาณ
แผ่นดินเป็นหลัก ที่ผลักดันให้การด�ำเนินโครงการฯ สามารถประสบผลส�ำเร็จตามตัวชี้วัดในแต่ละปี ในด้านสังคม มีความ
เข้าใจ และการยอมรับจากคนในสังคม จึงถือเป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเสริมสร้างก�ำลังใจให้กับผู้พ้นโทษได้มีแรงจูงใจ
อยากกลับตัวเป็นคนดี และรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีไม่ต่างไปจากบุคคลทั่วไป และ
ในด้านการเมืองนั้น พบว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญการแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษเป็นการช่วยลดปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง
2. ปัญหาอุปสรรค พบว่า
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท�ำให้การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม
ไม่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้ความเชื่อและทัศนคติในแง่ลบต่อผู้พ้นโทษ เป็นปัญหาทางนามธรรมสังคมก็ไม่มี
ความไว้วางใจ มีความหวาดระแวง รู้สึกไม่มั่นคงในความปลอดภัย หากต้องอยู่ร่วมหรือมีผู้เคยต้องโทษอยู่ในชุมชน ก่อให้
เกิดการถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ การไม่ถูกยอมรับในสังคม ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยภาคประชาชน
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ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการคืนคนดีสู่สังคม จึงท�ำให้ภาคประชาชนไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ในกิจกรรม ไม่เกิดความรับผิดขอบ และความผูกพันกับการแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษ และรัฐบาลไม่ให้ความส�ำคัญกับปัญหา
ผู้พ้นโทษอย่างแท้จริง
3. แนวทางพัฒนา พบว่า
ควรสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มผู้พ้นโทษ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษอย่างแท้จริง สร้างความเชือ่ มัน่ ให้รฐั บาลเห็นความส�ำคัญของโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

4. สรุป

1. ความชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วยความชัดเจนใน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมาย ความชัดเจนของแผนงาน ความชัดเจนของ
ขั้นตอน และกิจกรรมในการด�ำเนินงาน ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การถ่ายทอดนโยบาย หรือแนวทางการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้น�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จ�ำนวนการจ้างงานของกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลา
การจ้างงานผู้พ้นโทษ ระยะเวลาในการรับสมัครหรือคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วม
โครงการฯ การติดตามประเมินผลโครงการฯ ความคลาดเคลื่อนของฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมีแนวทางพัฒนา
ที่จะประกอบด้วย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติระหว่างหน่วยงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงแผนการด�ำเนินงาน
ให้มีรูปแบบและทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการส่งต่อผู้พ้นโทษไปยังภาคเอกชน พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ
แก่ผู้พ้นโทษ จัดท�ำแผนการติดตามประเมินผลภาพรวมของการด�ำเนินโครงการฯ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเรื่อง
ผู้พ้นโทษ สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านทรัพยากร พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วย การสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงาน ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ด้านงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนแนวทางพัฒนาประกอบด้วย การก�ำหนด
แผนงานเบิกจ่ายงบประมาณที่ชัดเจน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้มากขึ้น การคัดเลือกสรรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
3. ด้านการสือ่ สารระหว่างองค์การและกิจกรรมสนับสนุนการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จ
ประกอบด้วย การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การก�ำหนดภารกิจและการมอบหมายงาน การประชาสัมพันธ์โครงการ
และแผนงาน การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์โครงการยังมีค่อนข้างน้อย สื่อมวลชนไม่ได้ให้ความสนใจ ส่วนแนวทางพัฒนา ประกอบด้วย การสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์เชิงรุก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ผู้พ้นโทษ จัดตั้ง
กองทุนช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษ การบูรณาการให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม สร้างแรงจูงใจให้องค์กรเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
4. ด้านลักษณะหน่วยงานทีน่ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วย สมรรถนะของหน่วย
ปฏิบัติงาน การวางแผนและการควบคุมการด�ำเนินโครงการฯ และการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ปัญหาอุปสรรค
ได้แก่ ปัญหาทางด้านสมรรถนะของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม การมอบหมายงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่มีความเป็นเอกภาพ ความไม่พร้อมของหน่วยงานที่น�ำนโยบายไปปฏิบัติ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายหน่วยงานไม่มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างจริงจัง ส่วนแนวทางการพัฒนาประกอบด้วยก�ำหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สร้างแรงกระตุ้นและส่งเสริมการด�ำเนิน
โครงการฯ ของหน่วยงานทีน่ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุง
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
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5. ด้านทัศนคติของผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และความมุง่ มัน่ ต่อการปฏิบตั ขิ องผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ มีปญ
ั หาอุปสรรค
ได้แก่ ผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั บิ างคนขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผูน้ ำ� นโยบาย
ไปปฏิบตั มิ ที ศั นคติตอ่ ผูพ้ น้ โทษในด้านลบ ผูน้ ำ� นโยบายไปปฏิบตั มิ ภี าระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ และการสือ่ สารและความเข้าใจ
ทีไ่ ม่ชดั เจนต่อการด�ำเนินงาน ส่วนแนวทางพัฒนาประกอบด้วย สร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ สร้างมาตรฐานการท�ำงาน สร้างจิตส�ำนึกให้กับผู้น�ำนโยบายไปปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจให้ผู้น�ำนโยบายไป
ปฏิบัติ และสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ด้านเงือ่ นไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พบว่า ปัจจัยความส�ำเร็จประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ทั้งนี้มีปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อและทัศนคติในแง่ลบต่อผู้พ้นโทษ ขาดการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน และรัฐบาลไม่ให้ความส�ำคัญกับปัญหาผูพ้ น้ อย่างแท้จริง ส่วนแนวทางการพัฒนา จะประกอบ
ด้วย สร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มผู้พ้นโทษ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้างความเชื่อมั่น
ให้รัฐบาลเห็นความส�ำคัญของโครงการและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษ
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