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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๘

 งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของ

บ้านเมืองและประชาชนทุกคน งานทุกอย่างจึงต้องมีผู ้ปฏิบัติและมีผู ้

รับช่วง เพ่ือให้งานดำาเนินต่อเนื่องไปไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงาน

ราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำามาก่อน หรือ 

ใครเป็นผู้รับช่วงงานข้ึนเป็นข้อสำาคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจาก 

งานเป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำา ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และ

ด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำาเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด 

และสำาเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป.

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
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“ขอต�มรอยเบื้องพระยุคลบ�ททุกช�ติไป”
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พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่
นายประดิษฐ์ พานิชการ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๖ ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

“...งานราชทัณฑ์ นับตั้งแต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงไปจนถึง

เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องรับภาระหน้าที่อันหนัก และเหน็ดเหนื่อยมาก

ทั้งในสายตาของคนทั่วไป ก็มองงานราชทัณฑ์ไปในทางที่

ไม่เป็นมงคลว่า เป็นงานต้อยตำ่า เป็นงานคุกงานตะราง

น่าเห็นใจผู้ที่ทำางานในกรมราชทัณฑ์ ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้คิดท้อถอย”

“ขอให้คิดว่� ง�นร�ชทัณฑ์เป็นง�นที่ทำ�ประโยชน์ให้แก่สังคม

ห�กอบรมผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีขึ้นไม่ได้ พ้นโทษออกไป

ก็จะกลับไปเป็นอันธพ�ลเป็นภัยแก่สังคมอีก ข้�ร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์

ควรจะภ�คภูมิใจ ถ้�ส�ม�รถฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้

ขอให้ข้�ร�ชก�รกรมร�ชทัณฑ์ มีม�นะอดทน พย�ย�มอบรมแก้ไข

ให้ผู้ต้องขังเป็นคนดี ฝึกหัดง�นอ�ชีพสำ�หรับเป็นเครื่องมือทำ�ม�ห�กิน

โดยสุจริตได้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ก็ควรจะติดต�มดูแลผลด้วยว่�

เข�นำ�เอ�วิช�ชีพที่ฝึกอบรมไปนั้นไปทำ�ง�นก�รอะไรได้บ้�ง...”
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 รายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี กรมราชทัณฑ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดทำาขึ้น

เพื่อแสดงถึงผลสำาเร็จของการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และผลสำาเร็จตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ ตลอดจน 

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม 

 ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ (๑) ข้อมูลภาพรวมของส่วนราชการ (๒) ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ 

และผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปี (๓) รายงานงบการเงิน และ (๔) เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กรมราชทณัฑ์ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า รายงานฉบบันีจ้ะมส่ีวนช่วยอำานวยประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร ส่วนราชการ และ

ผู้ท่ีสนใจทั่วไป ในการนำาข้อมูลไปศึกษาและประยุกต์ใช้ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนและสังคมท่ี 

มีต่อกรมราชทัณฑ์ และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยปกติ

“๑๐๑ ปี กรมราชทัณฑ์ ยืนหยัดป้องกันสังคม”

 ค�าน�า
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 ประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์

 การราชทัณฑ์ของไทย ได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสังคมการเมืองและสภาพเศรษฐกิจตลอด 

ยุคสมัยที่ผ่านมา

 ในยุคก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจการเรือนจำาได้สังกัด 
อยูต่ามส่วนราชการต่างๆ สอดคล้องกบัการปกครองแบบจตสุดมภ์ คอื แบ่งเป็นเรอืนจำากรงุเทพฯ 
และเรือนจำาในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจำากรุงเทพฯ มี ๒ ประเภท คือ “คุก” เป็นที่คุมขังผู้ต้องขัง 
ทีม่โีทษตัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไป อยูใ่นสงักดักระทรวงนครบาล ส่วน “ตาราง” ใช้เป็นทีค่มุขงัผู้ต้องขงั 
ที่มีโทษตำ่ากว่า ๖ เดือน หรือนักโทษที่มิใช่ผู้ร้ายสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้นๆ 
ส่วนการเรือนจำาในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขังผู้ต้องขังโทษ เรียกว่า “ตะราง” การคุมขังอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ว่าราชการเมืองหรืออาจส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม 
รับตัวไปคุมขังแล้วแต่กรณี

 ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าให้ตรา “พระราชบัญญัติจัดตั้งกรมราชทัณฑ์” โดยมีพระยาชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา 
(ขำา ณ ป้อมเพชร) เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก

 ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ การราชทัณฑ์ได้ยกฐานะเป็น 
กรมราชทัณฑ์ และมีการตราพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มีหน้าที่เกี่ยวด้วยการ 
เรอืนจำาการกกักนั ผูม้สีนัดานเป็นโจรผูร้้าย การฝึกและอบรมเดก็ ดดัสนัดาน และในส่วนภมูภิาค
ได้มีการกำาหนดเป็นเรือนจำาจังหวัด และเรือนจำาอำาเภอ

 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้มกีารปรบัปรุงระเบยีบราชการใหม่ 
โดยโปรดให้สร้างคกุใหม่ขึน้ เรยีกว่า “กองมหนัตโทษ” และให้สร้างตะรางใหม่ขึน้เรยีกว่า “กอง
ลหุโทษ” สังกัดกระทรวงนครบาล และในปี พ.ศ. ๒๔๔๔ (ร.ศ.๑๒๐) ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้า
ให้ตรา “พระราชบัญญัติลักษณะเรือนจำา” ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรือนจำาเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ยิ่งขึ้น

 ในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้เกิดภาวะตกตำ่าทางเศรษฐกิจ งบประมาณรายได้รายจ่ายไม่ได้
ดุลยภาพกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงยุบกรมราชทัณฑ์และให้ไปสังกัด
กระทรวงยุติธรรมและต่อมาได้โอนกรมราชทัณฑ์ไปเป็นแผนกหนึ่ง (แผนกราชทัณฑ์) สังกัด
กระทรวงมหาดไทย

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มกีารปฏริปูระบบราชการ จงึได้โอนย้ายกรมราชทณัฑ์กลบัมาสงักดั
กระทรวงยุติธรรม
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 ลักษณะงานพิเศษของงานราชทัณฑ์

เป็นงานที่ต้องปฏิบัติตลอด ๒๔ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง
กรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำาลังในการปฏิบัติงานเฉพาะเวลาราชการเพียงวันละ ๘ ชั่วโมง ซึ่งเป็นกรอบอัตรากำาลัง
ขั้นตำ่าที่สุดที่สามารถจะปฏิบัติงานได้ ส่วนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอีกวันละ ๑๖ ชั่วโมงและในวันหยุดราชการ 
กรมราชทัณฑ์ต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ีในเวลาราชการปกติ ทุกตำาแหน่งมาเข้าเวรยามรักษาการณ์ 
ทำาให้ข้าราชการเรือนจำา/ ทัณฑสถาน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรากตรำากว่าข้าราชการอื่น จึงก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเสียขวัญ
ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างพอเพียง

เป็นงานที่ต้องปฏิบัติทันที ไม่สามารถปฏิเสธหรือผ่อนผันปฏิบัติในเวลาต่อมา
ภารกิจหลักที่สำาคัญประการแรกของกรมราชทัณฑ์คือการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีกรมราชทัณฑ์ไม่อาจปฏิเสธการรับตัว 
ผู้ต้องขังไว้ในความควบคุมได้แม้เรือนจำาจะมีอัตรากำาลังหรือสถานที่ควบคุมไม่เพียงพอก็ตาม ประกอบกับการควบคุมหรือ 
การปล่อยตัวผู้ต้องขังจะต้องทำาในทันทีท่ีได้รับหมายศาลหรือคำาส่ังตามกฎหมาย จะผ่อนผันไปดำาเนินการในวันอื่นไม่ได้ 
ข้าราชการเรือนจำาฯจึงต้องปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นโดยพลันแม้ว่าจะเลยเวลาราชการหรือขาดแคลนอัตรากำาลังก็ตามทำาให้
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันต้องรับภาระหนักและเกิดความกดดันสูง

เป็นงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และต้องอาศัยความละเอียดถี่ถ้วนและ
ถูกต้องแม่นตรงจะเกิดความผิดพลาดไม่ได้ 
การรับหมายศาล การรับ-ปล่อย-ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังการคำานวณวันพ้นโทษ/การลดวันต้องโทษและการดำาเนินงานด้านอ่ืนๆ 
เช่น การประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดเป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบจะผิดพลาดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ 
ความชำานาญการและประสบการณ์เฉพาะทาง

เป็นงานที่มีความยากมาก โดยเฉพาะงานด้านการแก้ไขผู้ต้องขังให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคม
การแก้ไขพัฒนาผู้ต้องขังที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร้ายโดยสันดานเป็นงานที่ยากยิ่งเน่ืองจากผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่สะสมพฤติกรรม 
ความคิดและจิตสำานึกในทางท่ีไม่ถูกต้องเป็นระยะเวลายาวนานเป็นบุคคลท่ีมีสภาพจิตผิดปกติ ดื้อด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ดังนั้น งานด้านการอบรมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมผู้ต้องขังให้เป็นปกติเหมือนบุคคลท่ัวไป 
จึงเป็นงานที่ถือได้ว่ามีความยากมากเป็นพิเศษ

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ
การปฏิบัติงานตามอำานาจหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ เป็นงานที่ยุ ่งยากซับซ้อนต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.๒๕๑๐ 
พระราชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ ประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ.๒๔๙๙ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๔๗๘ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่า 
สำาหรับการปฏิบัติต่อผู ้ต ้องขังและข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้ององค์การสหประชาชาติ ตามความเหมาะสมและ 
งบประมาณที่ได้รับ นอกจากนี้ยังต้องติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ สถานทูต 
สถานกงสุล ตลอดจนองค์กรเอกชนและส่วนราชการอื่นๆ

เป็นงานที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและปลอดภัยของสังคม
ลักษณะงานของกรมราชทัณฑ์ หากการปฏิบัติหน้าท่ีเกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดข้ึน เช่น ผู้ต้องขังแหกหัก 
หลบหนีปล่อยผู้ต้องขังผิดตัวหรือระบบแก้ไขผู้ต้องขังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ต้องขังกลับไปกระทำาผิดสร้างความเสียหายต่อชีวิต 
และทรพัย์สินของประชาชนจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อกระบวนการยตุธิรรม ความสงบเรยีบร้อยและความปลอดภยัของสงัคม
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 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ เฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณ
หน้าแดนการศึกษาเรือนจำาพิเศษมีนบุรี
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”

ทอดพระเนตรการดำาเนินงาน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำาพิเศษมีนบุรี

 “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นโครงการตามแนว 

พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด 

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” อย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี ซ่ึง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครบรอบ ๑๕ ปี “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 

ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมราชทัณฑ์ตั้งเป้าหมาย 

กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อม

ปัญญา” เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่ง

ความจงรกัภกัด ีความมุง่มัน่ พยายามของกรมราชทณัฑ์ในการ

ที่จะสนองงานตามแนวพระราชดำาริฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 

 วันพุธท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชดำาเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำา

พิเศษมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกนิวัตร 

มนีะโยธนิ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงยตุธิรรม พร้อมด้วย 

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายวิทยา 

สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายกอบเกียรติ 

กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นางพรทิพย์ โชคสมัย 

ผูอ้ำานวยการสำานกัพฒันาพฤตนิสิยั, นายแพทย์สมภพ สงัคตุแก้ว 

ผู้บัญชาการเรือนจำาพิเศษมีนบุรี, ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

และกรมราชทัณฑ์, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่, เจ้าหน้าท่ี
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กรมราชทัณฑ์ และผู้ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน “ห้อง

สมุดพร้อมปัญญา” เฝ้าฯ รับเสด็จ

 วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๒๕ น. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จ

พระราชดำาเนินไปทรงเป ิด “ห้องสมุดพร ้อมปัญญา” 

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น โดยมี พล.อ.นิวัตร 

มนีะโยธิน ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงยตุธิรรม พร้อมด้วย

นายชาญเชาวน ์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุ ติธรรม, 

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์, นายวสันต์ 

สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์, พล.ท.วิชัย แชจอหอ 

แม่ทัพภาคท่ี ๒, นายจรัสศรี จิรยากูล รองอธิบดีผู้พิพากษา

ภาค ๔, นายพงษ์ศกัดิ ์ปรชีาวทิย์ ผูว่้าราชการจงัหวดัขอนแก่น, 

พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู ้บัญชาการทหารม้าที่ ๓, 

พ.ต.อ.พรหมณัฎฐ เขตฮามคำาไพ รักษาราชการแทน 

ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, นายชนกพรรณ บญุสม ผูพ้พิากษาหวัหน้า

ศาลจังหวัดขอนแก่น, นายณธพงศ์ แอนุ้ย ผู ้อำานวยการ

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น, นายวีรชัย เพชรรัตน์ 

ผู้บัญชาการเรือนจำากลางขอนแก่น และผู้บริหาร ข้าราชการ 

กระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงยุติธรรมพร้อมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 
และส่วนราชการในพื้นที่ เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” 
ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น

ทอดพระเนตร
การดำาเนินงาน 

“ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” 

ทัณฑสถานบำาบัด
พิเศษขอนแก่น
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กิจกรรม “ผลิตผลคนดี” ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 
“สืบสานสมบัติศิลป์ เทิดพระปิ่นฟ้าราชินี” วันที่ ๒๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม 
“รวมใจภักดิ์รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม” วันที่ ๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์

ราชทัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “สืบสานสมบัติศิลป์ เทิดพระปิ่นฟ้า

ราชินี” ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สนาม 

หน้าเรือนจำากลางคลองเปรม และร่วมกับกระทรวงยุติธรรม 

ในการร่วมออกร้าน จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขัง 

ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน “ตลาดคลองผดุง 

: รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” ภายในงานนิทรรศการ

ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็น 

การจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการแก้ไขฟื้นฟู การ

พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ 

ให้กับผู้ต้องขัง เช่น การออกร้านจัดแสดง และจำาหน่ายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขัง ที่ได้ผ่านการฝึกฝน ทักษะฝีมือ 

จากในเรือนจำา/ทัณฑสถาน รวมถึงการจัดบูธเพ่ือแสดง

กิจกรรมด้านการส่งเสริมและการพัฒนาระบบราชทัณฑ์ใน

ประเทศไทย

 นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดง “ผลิตผล 

คนด”ีเป็นการจดัแสดงการฝึกวชิาชพี และสาธติการประกอบ

อาชีพของผู้พ้นโทษท่ีได้รับการฝึกฝนและอบรมจากเรือนจำา/

ทัณฑสถาน ก่อนท่ีจะออกมาใช้ชีวิตภายหลังพ้นโทษ ซึ่งเป็น 

การเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย การเปิดโอกาส

ให้สังคมภายนอกได้รับทราบกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูและ 

การฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเพื่อให้นำาออกมาใช้ประกอบ

อาชีพสุจริตภายหลังพ้นโทษ มีรายได้เลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว ซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมราชทัณฑ์ 

อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา (นโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่ง

การเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์) ก้าวที่ ๕ การสร้างการยอมรับ 

จากสงัคม เน้นสร้างการยอมรบัโดยให้ประชาชนรูผ่้านสือ่ต่างๆ 

ทีถ่กูต้องและเกดิการยอมรบัผูพ้้นโทษรวมทัง้ปลกูฝังความเชือ่

ความศรัทธาทำาให้เกิดทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้อง
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กิจกรรม “ผลิตผลคนดี” ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ “สืบสานสมบัติศิลป์ เทิดพระปิ่นฟ้าราชินี” วันที่ ๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๙ และงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม “รวมใจภักดิ์รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม” วันที่ ๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
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การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดในเรือนจ�า
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (โครงสร้างเบา)

 คณะรัฐมนตรีมีมติ (วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) เห็น

ชอบและอนุมัติในหลักการให้กรมราชทัณฑ์ดำาเนินโครงการ

ก่อสร้างเรือนจำาโครงสร้างเบา ในวงเงิน ๓๓๐ ล้านบาท ซ่ึง

กรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อยสำาหรับผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ เพื่อยกระดับการ 

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยอย่างเข้มข้นและเป็นระบบ 

ซ่ึงจะช่วยแยกผู้ต้องขังที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ 

และผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษออกจากผู้ต้องขังทั่วไปเพื่อเข้าสู่

ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

อีกทั้งยังสามารถระบายความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำา

ปกติได้ทันที ช่วยให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีความเหมาะสม 

ทั้งทางด้านการควบคุมและการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

แบบเข้มข้น และมีความพร้อมออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง

มีคุณภาพ ด้วยการเริ่มดำาเนินโครงการนำาร่องหลักสูตรเตรียม

ความพร้อมก่อนปล่อยในเรอืนจำาเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย 

(เรอืนจำาโครงสร้างเบา) ๒ แห่ง คอื หลกัสตูรเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู และนำาร่องหลกัสูตร

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดหญิง (เรือนจำา

โครงสร้างเบา) ณ เรือนจำาช่ัวคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำา

จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อทดลองใช้หลักสูตรดังกล่าวสำาหรับ 

เรือนจำาที่คุมขังนักโทษเด็ดขาดชายและหญิงที่เป็นกลุ่ม 

เป้าหมาย และนำาผลจากการทดลองใช้หลักสูตร มาพัฒนา 

และปรับใช้กับเรือนจำา/ทัณฑสถานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

ต่อไป 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เรือนจ�าโครงสร้างเบา 
เพื่อเตรียมความพร้อมใน ๓ ด้าน

หลักสูตร ๓ เดือน

ผู้ต้องขัง

ด้านจิตใจความคิด
ทักษะชีวิต 

๑๖๘ ชั่วโมง

ด้านอาชีพ
ครอบครัว สังคม

๒๕๒ ชั่วโมง

ด้านร่างกาย
เสริมสร้างวินัย

๒๙๔ ชั่วโมง
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กิจกรรมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม
และได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำานวน ๒๘๒ คน
ตามโครงการนำาร่องหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
(เรือนจำาโครงสร้างเบา) ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 



 18 | รายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙

กิจกรรมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการนำาร่องหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำาโครงสร้างเบา)
จำานวน ๒๐๑ คน ณ เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนก�รดำ�เนินง�นในระยะต่อไป :

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำาหนดจัดอบรมตามหลักสูตรในพื้นที่เป้าหมาย ๑๗ แห่ง (๑๘ ศูนย์)

แบ่งเป็น ๓ รุ่น เริ่มอบรมในเรือนจำาชั่วคราว และทัณฑสถานเปิด ที่มีความพร้อมดำาเนินการก่อน ๗ แห่ง
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การศึกษาดูงานเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจ�าสหประชาชาติ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง

 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ นายวีรชัย พลาศรัย 

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย ณ นครนิวยอร์ก นำาคณะ

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำาสหประชาชาติ ณ นคร

นิวยอร ์ก จำานวน ๒๔ ท่าน เข ้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบด ี

กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับ

การนำาข้อกำาหนดกรุงเทพฯ มาปรับใช้ในงานราชทัณฑ์ของ

ประเทศไทย และมีนายพิทยา จินาวัฒน์ ที่ปรึกษาสำานัก 

กจิการในพระดำารพิระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 

บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามโครงการกำาลังใจใน

พระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากนั้น 

H.E. Mrs. Jane J. Chigiyal Permanent Representative 
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of the Federated States of Micronesia to the United 

Nations เป็นตัวแทนคณะเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณ 

กรมราชทัณฑ์ที่ได้แบ่งปันประสบการณ์การดำาเนินงาน

โครงการกำาลังใจฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง

และเด็กติดครรภ์ผู ้ต ้องขังหญิงให้เป็นไปตามข้อกำาหนด

กรุงเทพฯ และขอช่ืนชมท่ีทัณฑสถานหญิงกลาง และ 

กรมราชทัณฑ์จัดการดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามข้อกำาหนด

กรุงเทพฯ ได้อย่างดีเยี่ยม
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โครงการก�าลังใจฯ ภายใต้กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามข้อก�าหนดกรุงเทพฯ และข้อก�าหนดแมนเดลา 
ณ เรือนจ�ากลางขอนแก่น อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 เมือ่วนัเสาร์ท่ี ๑๘ มถินุายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โปรดให้พลเอก
ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม เป็นผูแ้ทน
พระองค์เป็นประธานเปิดโครงการกำาลังใจฯ ภายใต้กิจกรรม
ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกรุงเทพฯ และข้อกำาหนด
แมนเดลา ณ เรือนจำากลางขอนแก่น อำาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยมีนายกำาธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น นายนิติ เอื้อจรัสพันธุ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ 
พลตรีชาญชัย ว่านเครือ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี ๒๓ 
พลตำารวจตรีจิตรจรูญ ศรีวนิชย์ ผู ้บังคับการตำารวจภูธร 
จังหวัดขอนแก่น นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา 
นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ นายชาญเชาวน์ 
ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายกฤษณ์ วงษ์เวช 
ผู้บัญชาการเรือนจำากลางขอนแก่น นายพิทยา จินาวัฒน ์
ที่ปรึกษาสำานักกิจการในพระดำาริฯ นายกำาจัด พ่วงสวัสดิ ์
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำานักกิจการในพระดำาริฯ 
พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เรือนจำากลางขอนแก่น ให้การ
ต้อนรับ 

 กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกรุงเทพฯ 
และข้อกำาหนดแมนเดลา ณ เรือนจำากลางขอนแก่น เป็น

กิจกรรมในพระวิสัยทัศน์ ที่มีพระประสงค์ให้มีการปฏิรูป 
เรือนจำา โดยยึดถือข้อกำาหนดกรุงเทพฯ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง รวมถึง 
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยจากเรือนจำาเพื่อไม่ให ้
ผู้ต้องขังกลับมาทำาผิดซำ้าอีก และดำาเนินการตามข้อกำาหนด 
แมนเดลา ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่องค์การสหประชาชาติ
ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัย เน้นความเท่าเทียม
ของมนุษย์ 

 เรือนจำากลางขอนแก่น เป็นเรือนจำาที่ควบคุมทั้ง 
ผู้ต้องขังชาย และหญิง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิง จำานวน ๕๒๕ 
คน เรือนจำาได้ดำาเนินการปรับปรุงแดนหญิง พื้นท่ีประมาณ 
๑ ไร่ ๒ งาน ให้ปลอดโปร่ง สะอาด และสวยงาม สร้าง
บรรยากาศให้ผูต้้องขงัรูส้กึไม่อดึอดั โดยเปลีย่นมาใช้ชือ่ “แดน
อุน่ไอรกั” นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิอาชพี อาท ิการนวดแผนไทย, 
ทำาบายศร,ี งานฝีมอื, ซกัรดีเสือ้ผ้า, การทำาอาหาร และเบเกอรี่ 
แล้วนำาไปจำาหน่ายที่ร้าน “ชวนชม” ซึ่งจำาหน่ายสินค้า และ
อาหารสำาหรบับุคคลท่ัวไป รวมถึงกจิกรรมธรรมะ การนัง่สมาธิ
และสวดมนต์ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจผู ้ต้องขัง นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ามาสอนปั ้นพระพุทธรูปด้วย 
ดินนำ้ามัน ขนาดหน้าตัก ๗ นิ้ว โดยคัดเลือกจากผู้ต้องขังที่มี 

พื้นฐานด้านศิลปะ จำานวน ๓๐ คน
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งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงยุติธรรม “รวมใจภักดิ์รักแม่ เที่ยงแท้ยุติธรรม” 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

 กระทรวงยุติธรรม ได ้จัดงานตลาดคลองผดุง

กรงุเกษม ภายใต้ชือ่งาน “รวมใจภกัด์ิรกัแม่ เทีย่งแท้ยตุธิรรม” 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อันเป็นการ 

ตอบสนองนโยบายในการลดความเหลื่อมลำ้าของรัฐบาล 

โดยการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเปิดพื้นที่การ

ค้าสำาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสร้าง 

รายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้าเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู ่

ผู ้บริโภคโดยตรง ทำาให้เกิดการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจำาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์

จากหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และมีการให ้

คำาปรึกษาด้านกฎหมายจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้เข้าร่วมจัดงานดังกล่าวม ี

กิจกรรม ดังนี้

 ๑. การจดัแสดงนทิรรศการและจำาหน่ายผลติภัณฑ์

ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการกำาลังใจใน 

พระดำาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

 ๒. การให้บรกิารนวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับ

ประชาชนที่สนใจ ในอัตราชั่วโมงละ ๑๕๐ บาท 

 ๓. การจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถพิเศษ

ภายในงาน

 ๔. การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากเรือนจำา

 ๕. การจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

 ๖. การจัดนิทรรศการผลิตผลคนดี
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การจัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์

ราชทัณฑ์ บริเวณสนามหน้าเรือนจำากลางคลองเปรมเป็น

ประจำาทุกปี และได้จัดติดต่อกันมาถึง ๔๘ คร้ัง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการฝึกวิชาชีพของ 

ผู ้ต ้องขังจากเรือนจำาและทัณฑสถานต่างๆ มาเผยแพร่ 

และจำาหน่ายเพื่อนำารายได้ จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์มา 

เป็นทุนในการฝึกวิชาชีพและจ่ายเป็นเงินรางวัลปันผลให้กับ 

ผู้ต้องขัง 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ ได้

อนุญาตให้เรือนจำากลางคลองเปรม ร่วมกับเรือนจำาและ

ทัณฑสถานทั่วประเทศ จำานวน ๕๓ แห่ง จัดงานนิทรรศการ

ผลติภณัฑ์ราชทณัฑ์ ระหว่างวนัที ่๒๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

รวม ๑๑ วัน ณ บริเวณสนามหน้าเรือนจำากลางคลองเปรม 

มีรายได้จากจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ จำานวน ๑๗,๕๗๑,๖๑๓.๐๐ 

บาท (สิบเจด็ล้านห้าแสนเจด็หมืน่หนึง่พนัหกร้อยสบิสามบาท

ถ้วน) โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพที ่

หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดแสดงกิจกรรมและผลสำาเร็จ 

ในด้านพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ได้แก่

 (๑) การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ จากเรือนจำา

และทัณฑสถาน จำานวน ๕๓ แห่ง

 (๒) การจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามโครงการกำาลังใจในพระดำาริฯ การจัดนิทรรศการแสดง

ผลผลิตและจัดจำาหน่ายผลผลิตที่ได้จากการดำาเนินงาน 

โครงการฯ 

 (๓) การจัดแสดงนิทรรศการการดำา เนินงาน 

โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” 

 (๔) การจัดแสดงนิทรรศการ “๕ ก้าวย่างแห่งการ

เปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” 

 (๕) การจัดแสดงนิทรรศการการดำา เนินงาน 

โครงการส่งเสรมิการฝึกวิชาชพีผูต้้องขงัในสถานประกอบการ

ภายนอกเรือนจำา 

 (๖) การจัดแสดงนิทรรศการผลิตผลคนดีของมูลนิธิ

ส่งเสริมพลเมืองดี 

 (๗) การจัดกิจกรรมเรือนจำาข้ามเพศ 

 (๘) การจัดแสดงกิจกรรมบันเทิงโดยผู ้ต้องขังใน 

พิธีเปิด และระหว่างการจัดงาน
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ข้อมูลภาพรวม
ของหน่วยงาน
OVERVIEW OF DEPARTMENT 
OF CORRECTIONS

ส่วนที่

1
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 แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์

๑. แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์
 ๑.๑ ภารกิจหลักตามที่กฎหมายก�าหนด
  กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม

และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขฟื ้นฟูผู ้ต้องขังให้กลับตนเป็น

พลเมอืงดีมสีขุภาพกายและจิตทีดี่ ไม่หวนกลบัมากระทำาผดิซำา้ 

ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพท่ีสุจริตและ

สามารถดำาเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคม 

ให้การยอมรับ โดยมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  ๑. ปฏิบัติต่อผู ้กระทำาผิดให้เป็นไปตาม 

คำาพิพากษาหรือคำาสั่งตามกฎหมาย 

โดยดำาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วย 

การราชทัณฑ ์ และกฎหมายอื่ น ท่ี

เกี่ยวข้อง

  ๒. กำาหนดแนวทางปฏิบัติต ่อผู ้ต ้องขัง 

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลัก

อาชญาวิทยา และหลักทัณฑวิทยา 

ตลอดจนข้อกำาหนดมาตรฐานขั้นตำ่า

สำาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอ

แนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การ

สหประชาชาติ

  ๓. ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 

และการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

  ๔. ปฏิ บั ติ ก า รอื่ น ใ ดตามที่ กฎหมาย 

กำ าหนดให ้ เป ็นอำ านาจหน ้ าที่ ของ 

กรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
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วิสัยทัศน์

กรมร�ชทัณฑ์ : เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม
แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

พันธกิจ

๑. ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 ๑.๒ แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๓

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๔

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๕

พัฒนาประสิทธิภาพ
การควบคุมผู้ต้องขัง

ตามหลักมาตรฐานสากล

 ๑. พัฒนาระบบการ
  ควบคุมผู้ต้องขัง
 ๒. พัฒนาระบบการ
  ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 ๓. ลดความแออัด
  ของผู้ต้องขัง

 ๑. พัฒนาพฤตินิสัย
  ผู้ต้องขัง
 ๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพ
  ผู้ต้องขังตาม
  ความเหมาะสม
 ๓. การจัดสวัสดิการ
  และการสงเคราะห์
  ที่เหมาะสม

 ๑. สกัดกั้นยาเสพติด
  ไม่ให้เข้าสู่เรือนจำา
 ๒. ปราบปรามยาเสพติด
  ให้หมดสิ้นไปจาก
  เรือนจำา
 ๓. การบำาบัดฟื้นฟู
  ผู้ต้องขังติดยาเสพติด

 ๑. พัฒนาระบบบริหาร
  ทรัพยากรบุคคล
 ๒. พัฒนาบุคลากร
  ให้มีความเหมาะสม
  ตามระบบสมรรถนะ
 ๓. พัฒนาสิ่งจำาเป็น
  พื้นฐานในการ
  พัฒนาบุคลากร
 ๔. เสริมสร้างขวัญ
  กำาลังใจและพัฒนา
  สวัสดิการเจ้าหน้าที่
  ราชทัณฑ์

 ๑. พัฒนาระบบ  
  ยุทธศาสตร์
 ๒. พัฒนา IT
 ๓. ปรับปรุง แก้ไข 
  กฎหมาย
 ๔. พัฒนาการตรวจสอบ
 ๕. ราชทัณฑ์ใสสะอาด
 ๖. การมีส่วนร่วม
 ๗. ศึกษาวิจัย
 ๘. ประชาสัมพันธ์
  ราชทัณฑ์

การควบคุมผู้ต้องขัง
มีประสิทธิภาพ

ตามหลักมาตรฐาน
สากล

คืนคนดี
มีคุณค่า

กลับสู่สังคม

เรือนจำาและ
ทัณฑสถานปราศจาก

ยาเสพติดและ
อุปกรณ์สื่อสาร

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเป็น

มืออาชีพ

การปฏิบัติงานราชทัณฑ์
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังเพื่อ

คืนคนดีสู่สังคม

แก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลากร
ให้มีความเป็นมืออาชีพ

เสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์
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• การปฏิบัติภารกิจหลายด้านของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ความตรากตรำาในการอยู ่ เวรยาม ส ่งผลต ่อ
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานโดยรวม

• อัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอ ขาดความสมดุล 
ไม่เหมาะสมกับภารกิจทีได้รับที่เพิ่มขึ้น เป็นไปตาม
หลกัมาตรฐานสากล

• เรือนจำา/ทัณฑสถานหลายแห่งมีสภาพทรุดโทรม 
คบัแคบ ไม่ได้มาตรฐานในการควบคมุผูต้้องขงั

• นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
ยังขาดกระบวนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และไม่บังเกิดผลอย่าง 
เป็นรปูธรรมเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ำาหนดไว้

• ระบบเทคโนโลยยีงัใช้งานได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพ

• การประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ตลอดจน 
ผลสำาเร็จของการแก้ไข ฟื ้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย 
ไปสูป่ระชาชนและรฐับาลซึง่ยงัไม่เพยีงพอ

SWOT AnAlysis

Weaknesses

จุดอ่อน 

 ๑.๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพ (SWOT Analysis)

• โครงสร้างและระบบงานราชทัณฑ์เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกับ 
หลกัทณัฑวทิยา ซึง่ทำาให้ผูป้ฏบิตังิานมคีวามเชือ่มัน่
ในการปฏบิตังิาน 

• มีการปรับปรุงโครงสร้างเรือนจำา ระบบงาน การ
บริหารงานราชทัณฑ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป

• มกีารปรบัปรงุระบบค่าตอบแทนในรปูของเงนิพเิศษ
ต่างๆ เช่น เงินค่าเสีย่งภยั เงนิค่าตอบแทนล่วงเวลา 
เงนิค่าเวรยาม

• มรีะบบการจดัเกบ็ความรูแ้ละถ่ายทอดภายในองค์กร
และศกึษาวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูใ้นงานราชทณัฑ์ 
เพื่อนำาไปสู่การปรับและยกระดับประสิทธิภาพการ
บรหิารและพฒันางานราชทณัฑ์ 

• โครงสร้างและการบริหารงานราชทัณฑ์ให้อำานาจ 
ผูบ้ญัชาการเรอืนจำาเพิม่มากขึน้ ทำาให้การบรหิารงาน
ในเรือนจำามีความเป็นอิสระพอสมควร ทำาให้เกิด
ความคล่องตวัในการบรหิารงาน

• เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตังิานได้รบัมอบหมายให้ปฏิบตังิาน
มากกว่าหนึ่งด้าน ทำาให้เกิดทักษะความรู้ ความ
ชำานาญรอบด้าน ทำาให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏบิตังิาน

• มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมและพัฒนา 
ผูต้้องขงั ไม่กลบัมากระทำาซำา้

strengths

จุดแข็ง
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• การปฏบิตังิานตามนโยบายและแผนของกรมฯ อาจหยดุชะงัก
หรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามนโยบายของฝ่าย
การเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง รวมทั้งการที่ระดับ
นโยบายให้ความสนใจรายละเอยีดระดบัปฏบิตัิ

• รัฐบาลเรียกร้องและคาดหวงัต่อ “การคนืคนดสีูส่งัคม” ของ
กรมราชทณัฑ์ แต่กไ็ม่ให้ความสำาคญั และมทีศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอ
การทำางานของกรมฯ

• ผู้ต้องขังเป็นบุคคลด้อยโอกาส รัฐบาลมองเป็นภาระ ไม่ให้
ความสนใจ แต่กค็าดหวงัสงูต่อกรมราชทณัฑ์ให้เปลีย่นภาระ
เป็นพลงัสร้างสรรค์สงัคม

• การบรูณาการการทำางานเพ่ือแก้ไขปัญหาผูต้้องขังล้นเรือนจำา
ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นได้ยาก ปัจจัย
สำาคัญเกิดจากโครงสร้าง/สังกัด/กฎ/ระเบียบ/กระบวนงาน
ของแต่ละหน่วยงาน และการไม่ตระหนักถงึความสำาคญัของ
ปัญหาร่วมกนั “ปัญหาของกรมฯ ไม่ใช่ปัญหากระบวนการฯ”

• สงัคมไม่เชือ่มัน่กระบวนการแก้ไข ไม่ยอมรับไม่เปิดโอกาสให้
กบัผูต้้องขงัทีพ้่นโทษ ส่งผลต่อการกลบัมากระทำาความผดิซำา้
และเป็นปัญหา/ภาระทีก่รมฯ ต้องแบกรับต่อไป

• ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลกระทบทำาให ้
กรมราชทัณฑ์ ถูกมองว่าล้าหลังอีกทั้งทำาให้การบริหารงาน
เรือนจำายากมากขึ้น ต้องเพิ่มความรอบคอบและความ
ระมดัระวงัทกุกระบวนการ

• ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำาให้ 
เกิดกลุ่มอาชญากร และกลุ่มผู้ต้องขังอาชญากรรูปแบบ 
ใหม่ๆ ข้ึน ทำาให้กรมราชทณัฑ์ต้องปรับเปลีย่นกระบวนการ
ทำางานรองรับ

• การพัฒนาและขยายเมือง ทำาให้กรมราชทัณฑ์ต้องย้าย 
สถานทีป่ฏบิตังิานและเรือนจำาออกไปเร่ือยๆ ทำาให้ต้องจดัหา
งบประมาณมาใช้จ่ายเพ่ิมขึน้

• กระแสสังคมเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
มมีากขึน้ ทำาให้สงัคมและภาคส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง
เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการอำานวยความยุติธรรม 
มากขึน้ 

• ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพฒันาพฤตนิสิยัของผูต้้องขงั

• การตรวจสอบจากฝ่ายการเมือง องค์กรอิสระตาม
กฎหมายต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ NGO ส่งผลให้ 
ต ้องปรับรูปแบบการทำางานให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเป็นการสร้างความเข้าใจ 
ของสงัคมต่องานราชทณัฑ์ให้มากขึน้

• การพัฒนากฎหมายของรัฐ เช่น การปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้ดยีิง่ขึน้

• ผูต้้องขงัสามารถนำาความรูท้ีไ่ด้รบัจากการฝึกวชิาชีพ
ออกไปประกอบอาชพีภายหลงัพ้นโทษได้

• เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ทำาให้ได้รับรู ้
วทิยาการใหม่ๆ ได้กว้างขวางมากขึน้ สามารถนำามา
ปรบัใช้ในงานราชทณัฑ์ให้ดยีิง่ขึน้

• กระแสสังคมและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งผลต่อกระบวนการทำางานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้

SWOT AnAlysis (Cont.)

OppOrtunities

โอกาส
threats

ภัยคุกคาม
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 ข้อมูลพื้นฐานของกรมราชทัณฑ์

๒.๑ การจัดโครงสร้างองค์กร (ภายใน) ** 

ส�านักผู้ตรวจราชการกรม

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย

	 •	 ส�านักพัฒนาพฤตินิสัย

	 •	 ส�านักทัณฑปฏิบัติ

	 •	 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด*

	 •	 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์*

	 •	 ศูนย์ข่าวกรองและความมั่นคงกรมราชทัณฑ์*

	 •	 กองสังคมสงเคราะห์*	
	 	 (เฉพาะภารกิจการด�าเนินงานเกี่ยวกับ
	 	 เรือนจ�าโครงสร้างเบา

	 •	 ส�านักทัณฑวิทยา

	 •	 กองแผนงาน

	 •	 กองนิติการ

	 •	 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

	 •	 ศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือราชทัณฑ์*

ราชการบริหารส่วนกลาง

สถานกักกัน	(1	แห่ง)

สถานกักขังกลาง	(5	แห่ง)

เรือนจ�ากลาง	(33	แห่ง)

เรือนจ�าพิเศษ	(4	แห่ง)

อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม*

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายบริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

เรือนจ�าจังหวัด	(50	แห่ง)

เรือนจ�าอ�าเภอ	(26	แห่ง)
* ส่วนราชการภายใน
** จัดรูปแบบโครงสร้างตามคำาสั่งกรมราชทัณฑ์ 
 ที่ ๘๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

	 •	 ส�านักงานเลขานุการกรม

	 •	 กองบริการทางการแพทย์

	 •	 กองการเจ้าหน้าที่

	 •	 กองคลัง

	 •	 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

	 •	 กองโยธาและสิ่งแวดล้อม*

	 •	 กองสังคมสงเคราะห์*	
	 	 (ยกเว้นภารกิจ	เรือนจ�าโครงสร้างเบา)
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อัตราก�าลังข้าราชการ
 กรมราชทัณฑ์มีโครงสร้างอัตรากำาลัง ดังนี้

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของกรมราชทัณฑ์จ�าแนกตามประเภท

   ประเภท จ�านวน (คน) 

 ข้าราชการ ๑๑,๒๒๔ 

 ลูกจ้างประจำา ๑๕๙ 

 พนักงานราชการ ๑,๕๘๘ 

 รวม ๑๒,๙๗๑ 

พนักงานราชการ
๑๒%ลูกจ้างประจ�า

๑%

ข้าราชการ
๘๗%

ขอภาพเพิ่มค่ะ ขอภาพเพิ่มค่ะ
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ประเภทวิชาการ

ทรงคุณวุฒิ

เชี่ยวชาญ

ช�านาญการพิเศษ

ช�านาญการ

ปฏิบัติงาน

	 ๐	 ๕๐๐	 ๑,๐๐๐	 ๑.๕๐๐	 ๒,๐๐๐	 ๒,๕๐๐

หญิง ชาย

ค่า (คน)

๓๐๖

๙๑๗

๔๕

๓

๖๐๕

๒,๑๑๗

๑๑๑

อัตราก�าลังข้าราชการ จ�าแนกตามประเภท

ประเภททั่วไป

ทักษะพิเศษ

อาวุโส

ช�านาญงาน

ปฏิบัติงาน

	 ๐	 ๕๐๐	 ๑,๐๐๐	 ๑,๕๐๐	 ๒,๐๐๐	 ๒,๕๐๐	 ๓,๐๐๐	 ๓,๕๐๐	 ๔,๐๐๐	 ๔,๕๐๐

หญิง ชาย

ค่า (คน)

๑๙๖

๙

๘๗๔

๑,๗๘๔

๕๐

๔,๐๕๙
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 ประเภท ชาย หญงิ รวม

จำานวนข้าราชการในส่วนกลางกรม ๒๔๕ ๒๘๓ ๕๒๘

จำานวนข้าราชการในส่วนภูมิภาค  ๘,๕๙๘ ๒,๐๙๘ ๑๐,๖๙๖

รวม  ๘,๘๔๓ ๒,๓๘๑ ๑๑,๒๒๔

อัตราก�าลังข้าราชการ จ�าแนกตามการปฏิบัติหน้าที่

 
ประเภท

 ระดับต้น ระดับสงู รวม

  ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ รวม

 บริหาร ๔ ๐ ๑ ๐ ๕ ๐ ๕

ประเภทบริหาร

จ�านวนข้าราชการ
ในส่วนกลางกรม

๕%

จ�านวนข้าราชการ
ในส่วนภูมิภาค

๙๕%

ประเภทอ�านวยการ

ระดับสูง

ระดับต้น

	 ๐	 ๑๐	 ๒๐	 ๓๐	 ๔๐	 ๕๐	 ๖๐	 ๗๐

หญิง ชาย

ค่า (คน)

๑๘

๑๓

๕๐

๖๒
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ผลการปฏบิตัริาชการ
ของกรมราชทัณฑ์

PERFORMANCES OF 
DEPARTMENT 

OF CORRECTIONS

ส่วนที่

๒
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 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดภ�รกิจหลักของกระทรวงต�มยุทธศ�สตร์ของประเทศ / แผนยุทธศ�สตร์กระทรวง /
ตัวชี้วัดระหว่�งกระทรวงที่มีเป้�หม�ยร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภ�รกิจหลักของกรม

 มิติภายนอก

 การประเมินประสิทธิผล

 ตวัชีว้ดัท่ี ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ค่าคะแนนท่ีได้

 ๑.๑ ร้อยละการกระทำาผิดซำ้า ร้อยละ ๗.๒๙ ร้อยละ ๗.๐๒ ๕ คะแนน

 ๑.๒ ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบการติดตามการ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ๕ คะแนน
  มีงานทำาของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ 

 ๑.๓ จำานวนการหลบหนีสำาเร็จจากที่คุมขัง ไม่มีการหลบหนี หลบหนีสำาเร็จ ๓ คะแนน
   สำาเร็จจากที่คุมขัง จำานวน ๒ ครั้ง 

 ๑.๔ จำานวนเหตุการณ์ความไม่สงบภายในเรือนจำา ไม่มีเหตุการณ์ มีเหตุการณ์ความ ๔ คะแนน
   ความไม่สงบ ไม่สงบภายในเรือนจำา
   ภายในเรือนจำา จำานวน ๑ ครั้ง 

 ๑.๕ ร้อยละของเรือนจำา/ทัณฑสถานที่มีสิ่งจำาเป็น ๑๔๒ แห่ง ๑๔๑ แห่ง ๔ คะแนน
  ขั้นพื้นฐานสำาหรับผู้ต้องขังครบ ๕ ด้าน 

 ๑.๖ ร้อยละของการจำาแนกลักษณะผู้ต้องขัง ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๙.๙๖ ๔.๙๘๔๐ คะแนน

 การประเมินคุณภาพ

 ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.  ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๘๕ ๕ คะแนน
  การอำานวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การพิจารณาอนุญาต
  ให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง
  ในเรือนจำาตามที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด) 

 มิติภายใน

 การประเมินประสิทธิภาพ

 ๓.๑ ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗ ร้อยละ ๔๗.๙๒ ๑ คะแนน

 ๓.๒ ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๙๖ ร้อยละ ๙๓.๕๒ ๓.๗๖๐๐ คะแนน
  ภาพรวม 

 ๔ การประหยัดพลังงาน ระดับ ๕ N/A คะแนน

 ๕ การประหยัดนำ้า ระดับ ๕ ระดับ ๓ ๓ คะแนน

 ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๕๕ ๔ คะแนน

 ๗.๒ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ ๕ ระดับที่ ๕ ๕ คะแนน

 ๘ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน ระดับ ๘๐ -  ๗๑.๔๓ ๔ คะแนน
  ของหน่วยงาน ๑๐๐ คะแนน 

   รวมคะแนนผลการประเมินตนเอง ๔.๑๗๗๐ คะแนน
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 ผลการปฏิบัติราชการภายใต้แผนการปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์และ 
 การปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : การควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพตามหลักมาตรฐานสากล

กลยุทธ์หลัก : ๑. พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง
   ๒. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
   ๓. ลดความแออัดของผู้ต้องขัง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง

๑. การย้ายผู้ต้องขังท่ีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ 
 ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือไปคุมขังยัง
 เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เหมาะสม

  การลักลอบใช้เรือนจำาและทัณฑสถานเป็นแหล่ง
บญัชาการสัง่การเครอืข่ายภายในและภายนอกเรอืนจำาใน 
การค้ายาเสพติด โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่ลักลอบนำาเข้าไป 
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน ส่งผลกระทบในเชิงลบอย่าง 
รนุแรงต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของเรอืนจำาและ

ทัณฑสถานและต่อภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ ดังนั้น 
การย้ายผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
และโทรศัพท์มือถือไปคุมขังยังเรือนจำา/ทัณฑสถานที่
เหมาะสมจึงเป็นการลดโอกาสและตัดวงจรเครือข่าย 
ยาเสพติดท้ังภายในและภายนอกเรือนจำาเป็นการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำา และลดปัญหา
การสร้างอิทธิพลและเครือข่ายยาเสพติดของผู้ต้องขัง 
ที่มีอิทธิพลทางการเงิน มีแนวทางในการย้าย ดังนี้
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  ๑) ผูต้้องขงัทีม่พีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัยาเสพติดรายใหญ่มเีครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกเรือนจำา พิจารณา
ให้ย้ายไปคุมขังยังเรือนจำากลางเขาบิน

  ๒) ผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือระดับรองลงมา พิจารณาให้ย้ายไป 
คุมขังยังเรือนจำา/ทัณฑสถานความมั่นคงสูง ระดับ ๒ จำานวน ๘ แห่ง คือ เรือนจำากลางคลองไผ่ เรือนจำากลางพิษณุโลก 
เรอืนจำากลางคลองเปรม เรอืนจำากลางบางขวาง เรอืนจำากลางระยอง เรอืนจำากลางสงขลา เรอืนจำากลางนครศรธีรรมราช 
และทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง

  ๓) ผูต้้องขงัทีม่พีฤตกิารณ์เกีย่วข้องกบัยาเสพติดและโทรศพัท์มอืถอืระดับท้องถิน่ คอื มอีทิธพิลภายในจังหวดั
ที่เรือนจำาคุมขังตั้งอยู่ พิจารณาให้ย้ายข้ามภาค

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำาเนนิการเสนอขออนญุาตย้ายผูต้้องขงัทีม่พีฤติการณ์เกีย่วข้องกบัยาเสพติดและ
โทรศัพท์มือถือไปคุมขังยังเรือนจำา/ทัณฑสถานที่มีความเหมาะสม จำานวน ๙๐๗ ราย

๒. การย้ายผู้ต้องขังประเภทต่างๆ ไปคุมขังยังเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และตามอ�านาจการควบคุมอัตรา
ความจุเกลี่ยย้าย

  การย้ายผู้ต้องขัง เป็นมาตรการหนึ่งตามความเหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขังเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
เรือนจำา/ทัณฑสถาน ตามอำานาจการควบคุมและอัตราความจุผู้ต้องขัง เป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็น
ประโยชน์ในการปกครองของเรอืนจำา/ทณัฑสถานตามหลักทัณฑวทิยาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์สามารถ
ดำาเนินการย้ายผู้ต้องขังได้ จำานวน ๓๔,๔๔๒ ราย

  ผลการด�าเนินงาน กรมราชทณัฑ์ ดำาเนนิการย้ายผูต้้องขงัทกุประเภท ตัง้แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
จำานวน ๒๑๗,๒๙๓ ราย ดังนี้

  ปี ๒๕๕๕ ดำาเนินการย้าย จำานวน ๕๓,๕๑๘ ราย 
  ปี ๒๕๕๖ ดำาเนินการย้าย จำานวน ๓๙,๗๓๓ ราย 
  ปี ๒๕๕๗ ดำาเนินการย้าย จำานวน ๓๐,๙๖๓ ราย 
  ปี ๒๕๕๘ ดำาเนินการย้าย จำานวน ๕๘,๖๓๗ ราย 
  ปี ๒๕๕๙ ดำาเนินการย้าย จำานวน ๓๔,๔๔๒ ราย

๒๕๕๙

๒๕๕๘

๒๕๕๗

๒๕๕๖

๒๕๕๕
	 ๐	 ๑๐,๐๐๐	 ๒๐,๐๐๐	 ๓๐,๐๐๐	 ๔๐,๐๐๐	 ๕๐,๐๐๐	 ๖๐,๐๐๐	 คน

๓๔,๔๔๒	คน

๕๘,๖๓๗	คน

๕๓,๕๑๘	คน

๓๙,๗๓๓	คน

๓๐,๙๖๓	คน
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๓. การพัฒนาสิ่งจ�าเป็นขั้นพื้นฐานส�าหรับ
 ผู้ต้องขังในเรือนจ�า (มาตรฐาน ๕ ด้าน)

   ปัจจบุนักรมราชทัณฑ์ประสบปัญหาผู้ต้องขังล้นเรอืนจำา 
ปัญหาสภาพเรือนจำาเก่า ชำารุด ทรุดโทรมและแออัด 
ปัญหาการขาดแคลนกำาลงัเจ้าหน้าที ่รวมทัง้ความคาดหวัง
ของสังคมต่อการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในมิติ
ต ่ างๆ ที่ ให ้ เทียบเท ่ากับมาตรฐานสากล ดั งนั้น 
กรมราชทัณฑ์จึงจำาเป็นต้องมีการสร้างมาตรฐานและยก
ระดบัการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัให้เป็นไปตามหลกัทณัฑวทิยา 
และหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างการยอมรับและความ
เชื่อมั่นของสังคมที่มีต่องานราชทัณฑ์ โดยส่วนหนึ่งที่
สำาคัญคือการพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
ในเรือนจำานับตั้งแต่การกินอยู ่หลับนอน การรักษา
พยาบาล และสวัสดิการต่างๆ รวมท้ังการปฏิบัติตามข้อ
กำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง
ในเรือนจำา

  

 จากความสำาคัญดังกล่าว กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำา
โครงการพัฒนาสิ่งจำาเป็นขั้นพื้นฐานสำาหรับผู ้ต้องขัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อยกระดับ 
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยเรือนจำา 
และพัฒนาให้เรือนจำา/ทัณฑสถานมีส่ิงจำาเป็นข้ันพ้ืนฐาน
สำาหรับผู้ต้องขงัทีไ่ด้มาตรฐานทัง้ด้านเรือนนอน สทูกรรม 
โรงเลี้ยงอาหาร สถานพยาบาล การกำาจัดขยะและส่ิง
ปฏิกลู ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามยัของผู้ต้องขงัทัง้ด้าน
กายจิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมจะทำาให้การ
ควบคมุดูแลและการบริหารงานเรอืนจำาเกดิประสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มเีรอืนจำา/ทณัฑสถาน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยหน่วยงานภายนอกครบ ๕ 
ด้าน ดังนี้ 
 ผ่าน ๕ ด้าน จำานวน ๑๔๑ แห่ง
 ผ่าน ๔ ด้าน จำานวน ๑ แห่ง
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กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
๑. การลดวันต้องโทษจ�าคุก

 การลดวนัต้องโทษจำาคกุเป็นประโยชน์อย่างหนึง่
ท่ีกรมราชทณัฑ์ตอบแทนให้แก่นกัโทษเดด็ขาด ตามมาตรา 
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
กล่าวคอื นกัโทษเดด็ขาดคนใดแสดงให้เหน็ความประพฤติ
ด ีมคีวามอตุสาหะความก้าวหน้าในการศึกษา และทำาการ
งานเกิดผลดี หรือทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจ
ได้รับประโยชน์อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตอบแทน เช่น 
(๑) ให้ความสะดวกในเรอืนจำาตามทีอ่ธบิดกีำาหนดไว้ในข้อ
บังคับ (๒) การเลื่อนชั้น....(๖) การลดวันต้องโทษจำาคุก 

 การลดวันต้องโทษจำาคุก หมายถึง การพิจารณา 
ให้นักโทษเด็ดขาดได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำา/

ทณัฑสถานก่อนครบกำาหนดโทษตามคำาพพิากษาของศาล 
ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติหรือเรียกอีกอย่างว่า 
การปล่อยตัวคุมประพฤติโดยมีคณะกรรมการประกอบ
ด้วยผู้แทนของกรมราชทัณฑ์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
สำานักงานอัยการสูงสุด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
และจิตแพทย์จากกรมการแพทย์ โดยมติเสียงส่วนมาก

 ผลการดำาเนินงานนักโทษเด็ดขาดที่มีความ 
ประพฤติดี ผ่านการแก้ไขพัฒนา พฤตินสัิยแล้วได้รับอนมุตั ิ
ให้ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำาคุกเพื่อคุมประพฤติ จำานวน 
๓๐,๔๐๔ คน โดยประหยดังบประมาณค่าอาหารผู้ต้องขงั 
จำานวน ๒,๗๗๐,๑๑๖ บาท

๒. โครงการพกัการลงโทษกรณีมเีหตุพเิศษหลกัสูตรเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเดด็ขาด ณ 
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง และเรือนจ�าชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์

 กรมราชทัณฑ์ได้จัดตั้งศูนย์เตรียมการปลดปล่อยในพื้นที่เรือนจำาชั่วคราว และทัณฑสถานเปิดต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๔ ปัจจบุนักรมราชทณัฑ์มนีโยบายมุง่เน้นให้ผูต้้องขงัได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในศนูย์เตรียมการปลด
ปล่อยมากยิ่งขึ้น โดยได้นำาร่องหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดชาย (เรือนจำาโครงสร้างเบา) ณ 
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง และหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดหญิง (เรือนจำาโครงสร้างเบา) ณ 
เรือนจำาชัว่คราวแคน้อย สงักดัเรอืนจำาจงัหวดัเพชรบรูณ์โดยให้ประโยชน์จากการพักการลงโทษกรณีมเีหตุพิเศษแก่นกัโทษ
เด็ดขาดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ส่งนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ
เข้ารับการอบรมในโครงการฯ จำานวน ๒ รุ่น โดยรุ่นที่ ๑ อบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
รุ่นที่ ๒ อบรมระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ นักโทษเด็ดขาดได้รับการอนุมัติพักการลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ จำานวน ๔๘๓ ราย (ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จำานวน ๒๙๒ ราย และเรือนจำาชั่วคราวแคน้อย  
จำานวน ๒๐๔ ราย)
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๓. โครงการพกัการลงโทษกรณีมเีหตพุเิศษให้แก่ 
 นักโทษเด็ดขาดโครงการพัฒนากระบวนการ 
 ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วยการ 
 ยกระดับจิตวิญญาณ “ธรรมารักษา”  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่นักโทษ 
เด็ดขาดโครงการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู ้ติดยาเสพติดด้วยการยกระดับจิตวิญญาณ “ธรรมา
รักษา” เป็นมาตรการหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรมนำามาใช้ในการบริหารงานของกรมราชทัณฑ ์
โดยการพิจารณาคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด 
ให้โทษที่มีประวัติเสพยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นผู้ป่วย และ 
ไม่เข้าข่ายเป็นผู้กระทำาผิดรายสำาคัญต้องได้รับการบำาบัด
และฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจอย่างจริงจัง เพื่อให้เลิก 
ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับแผนประสานสอดคล้อง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวง
ยุติธรรมทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการป้องกันยาเสพติด 
๒) ด้านการบำาบดัรกัษายาเสพตดิ ๓) ด้านการปราบปราม
ยาเสพติด และ ๔) ด้านการบริหารจัดการโดยยุทธศาสตร์
ด้านการบำาบัดรักษายาเสพติดให้ความสำาคัญกับการ
พฒันางานในเชงิคณุภาพ สร้างเอกภาพในทกุกระบวนการ
ของการบำาบัดรักษาท้ัง ๓ ระบบ รวมท้ังส ่งเสริม
กระบวนการติดตามช ่วยเหลือผู ้ผ ่านการบำาบัดให ้
กลับสู ่สังคมได้อย่างปกติสุข โดยให้ความสำาคัญกับ

กระบวนการบำาบัดรกัษา ได้แก่ ๑) ระบบสมคัรใจ ๒) ระบบ
บังคับบำาบัด ๓) ระบบต้องโทษ และ ๔) ติดตามช่วยเหลือ
ผู ้ผ ่านการบำาบัดรักษาซ่ึงในส่วนของระบบต้องโทษ 
ได้กำาหนดให้มีการพัฒนาระบบแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติด และการจัดระบบวงจรและการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังคดียาเสพติด 

 โครงการพัฒนากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู ้ต ้องขังติดยาเสพติดด้วยการยกระดับจิตวิญญาณ 
“ธรรมารกัษา” อนัเป็นกระบวนการพฒันาแก้ไขพฤตินสิยั
ผู ้ต ้องขังติดยาเสพติดให้มีความเหมาะสมกับสภาพ 
ป ัญหายาเสพติดที่มี ลักษณะเป ็นพลวัตร ( มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) โดยนำาหลักศาสนามาใช้เพื่อ
รักษาฟื ้นฟูและยกระดับจิตวิญญาณของผู ้ต ้องขังติด 
ยาเสพติดที่ใกล้จะพ้นโทษให้มีจิตใจเข้มแข็งสามารถ 
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติด
ซำ้าและไม่กลับไปกระทำาผิดซำ้าอันจะนำาไปสู ่เป้าหมาย 
อันสูงสุดคือ“การคืนคนดีกลับสู่สังคม”

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำาหนดกลุ ่ม 
เป้าหมาย คือ นักโทษเด็ดขาดชายที่ติดยาเสพติด จำานวน 
๕๐๐ ราย จากเรือนจำา/ทัณฑสถานในเขตพ้ืนที่ใกล้กับ
จังหวัดปทุมธานีซ่ึงมีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ ดำาเนินการจัดอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ - กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีนักโทษเด็ดขาดได้รับ
การอนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ จำานวน ๔๖๕ 
ราย
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๔. โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
 นกัโทษเดด็ขาดศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง 
 ตามโครงการก�าลงัใจในพระด�ารพิระเจ้าหลาน 
 เธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 กรมราชทณัฑ์ได้ดำาเนนิงานตามโครงการกำาลังใจ
ในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ในการน้อมนำาปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ในเรอืน
จำาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ด้วยการ
พัฒนาพฤตินิสัยผู ้ต ้องขังตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติผู้ต้องขัง
ไปในทางทีด่ขีึน้ สามารถนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตนอกเรือนจำาได้อย่าง 
ต่อเนือ่งและยัง่ยนืไม่หวนกลบัไปกระทำาผดิซำา้อกี โครงการ

ดังกล่าวได้เริม่ดำาเนนิการต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กรมราชทัณฑ์มีนโยบายให้ประโยชน์พักการลงโทษกรณ ี
มีเหตุพิเศษแก่นักโทษเด็ดขาดที่เข้ารับการอบรมในศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำาชั่วคราว ๖ แห่ง คือ 
เรอืนจำาชัว่คราวเขาระกำา สงักดัเรอืนจำาจงัหวดัตราด เรอืน
จำาชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือน
จำาชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำากลางเชียงราย เรือนจำา
ชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำาจังหวัดชัยนาท เรือนจำา 
ชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำากลางสุรินทร์ และ 
เรือนจำาช่ัวคราว เหรียงห้อง สังกัดเรือนจำาจังหวัดตรัง 
โดยมีนักโทษเด็ดขาดชาย-หญิง ได้รับการอนุมัติพักการ
ลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจำานวน ๒๖๒ ราย

๕. การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด
 การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดเป็นประโยชน ์
อย่างหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์ตอบแทนให้แก่นักโทษเด็ดขาด 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญตัริาชทณัฑ์ พทุธศกัราช 
๒๔๗๙ กล่าวคือ นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็น 
ความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการ
ศึกษา และทำาการงานเกิดผลดี หรือทำาความชอบแก่
ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งหรือ 
หลายอย่างตอบแทน เช่น (๑) ให้ความสะดวกในเรือนจำา
ตามที่อธิบดีกำาหนดไว้ในข้อบังคับ (๒) การเลื่อนชั้น

 การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด หมายถึง การ
พิจารณาให้นักโทษเด็ดขาดได้รับการพิจารณาเล่ือนชั้น
ตามอำานาจของผู้บัญชาการเรือนจำา/ทัณฑสถาน ภายใต้
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการ
เลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักโทษเด็ดขาดได้รับการ
เลื่อนชั้น จำานวน ๘๒,๗๘๑ ราย
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๖. โครงการปฏิบัติงานเพื่อการปล่อยพักการ 
 ลงโทษ

 การพักการลงโทษเป็นประโยชน์ตาม พ.ร.บ. 
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒(๕) ที่จะพิจารณา 
ให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความวิริยะ
อุตสาหะก้าวหน้าในการศึกษา และทำาการงานจนเกิด 
ผลดีหรือทำาความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับ 
พักการลงโทษปล่อยตัวออกไปอยู่ภายนอกเรือนจำาก่อน
ครบกำาหนดโทษตามคำาพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขการ
คุมประพฤติ โดยมีพนักงานคุมประพฤติติดตามสอดส่อง
ดแูลให้ปฏิบตัติามเงือ่นไขจนกว่าจะพ้นโทษ การทีน่กัโทษ
เดด็ขาดรายใดสมควรได้รบัพกัการลงโทษหรอืไม่ เป็นเร่ือง
ที่ต้องพิจารณากล่ันกรองอย่างรอบคอบ โดยคำานึงถึงผล 
กระทบในส่วนของผู้เสียหาย ความปลอดภัยของสังคม 
นโยบายของรัฐบาล ความพร้อมในการติดตามดูแลของ
ส่วนราชการ และชุมชนท่ีเข้ามามส่ีวนร่วมควบคูก่นัไปด้วย 
กอปรกับต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมด้วยว่า นักโทษที่
ได้รับโอกาสพักการลงโทษจะไม่ออกมาเป็นภัย แก่สังคม

หรือกระทำาผิดซำ้าอีก ดังนั้น การพิจารณาแต่เฉพาะความ
ประพฤติของนักโทษขณะถูกคุมขัง อยู ่ในเรือนจำาแต่
ประการเดียวย่อมไม่เพียงพอ จึงมีความจำาเป็นที่จะต้อง
ดำาเนินการสอบสวน และตรวจสอบพิจารณาถึงประวัติ 
อุปนิสัย ความเป็นมาของผู้กระทำาผิด พฤติการณ์การ 
กระทำาผดิ และมลูเหตุจงูใจ ตลอดจนผูอ้ปุการะและสภาพ
แวดล้อม หลังปล่อยคุมประพฤติเพื่อนำามา ประกอบการ
พิจารณาและพิเคราะห์กลั่นกรองเป็นไปภายใต้บังคับ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำาหนดไว้

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้
กำาหนดเป้าหมายการปล่อยตัวพักการลงโทษนักโทษเด็ด
ขาดตั้งแต่ชั้นดี - เยี่ยม จำานวน ๖,๐๐๐ ราย ที่ประพฤติ
ตนดีอยู่ในระเบียบวินัยตั้งใจศึกษาอบรม มีคุณสมบัติตาม
ที่กฎหมายกำาหนดให้ได้รับประโยชน์พักการลงโทษเพื่อ
ปล่อยคุมประพฤติออกไปอยู่ในสังคมภายนอกก่อนครบ
กำาหนดโทษตามคำาพิพากษาอย่างเป็นปกติสุขไม่กลับมา 
กระทำาผดิซำา้ซึง่สามารถดำาเนนิการปล่อยตวัพกัการลงโทษ
นักโทษเด็ดขาดได้ จำานวน ๙,๙๔๑ ราย 

กลยุทธ์ที่ ๓ ลดความแออัดของผู้ต้องขัง
๑. การบริหารความจุผู้ต้องขัง 

 ๑.๑ การเกลี่ยย้ายระบายผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการ
บริหารอัตราความจุผู ้ต้องขังให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เกิดผลดีต่อการปกครอง และสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้อนญุาตให้เรือนจำา
และทณัฑสถานย้ายระบายผูต้้องขงั จำานวน ๑๔,๗๘๕ ราย

 ๑.๒ การย้ายระบายผูต้้องขงัหญงิในเรอืนจำาชาย
ไปทัณฑสถานหญิงหรือปรับปรุงแดนหญิงให้เหมาะสม 
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื ้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย 
ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักทัณฑวิทยา
และตามข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรม
ราชทณัฑ์ได้อนญุาตให้เรอืนจำาชายทีม่จีำานวนผูต้้องขงัหญิง
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แออดัย้ายไปคมุขงัยงัทัณฑสถานหญงิ จำานวน ๑,๑๔๒ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานหญิงกลาง ๒๘ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานบำาบัดพิเศษหญิง 
  ๕๗๓ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานหญิงชลบุรี ๑๑๐ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
  ๒๘๖ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  ๑๒๐ ราย
 • ย้ายไปทัณฑสถานหญิงสงขลา ๒๕ ราย

๒. โครงการเรอืนจ�าโครงสร้างเบา (SOFT Prison) 

 สืบเน่ืองจากกรณีท่ีกระทรวงยุติธรรมได้เสนอ 
พระราชกฤษฎีการพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 
๒๕๕๘ เป็นผลให้มผู้ีต้องขังท่ีเข้าหลกัเกณฑ์ตามท่ีประกาศ
กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
ทั้งสิ้นประมาณ ๓๘,๐๐๐ คน หลังจากท่ีมีการเผยแพร่
ประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับดังกล่าว ประกอบกับเกิด
ปฏกิริยิาจากผูค้นในสงัคมโดยเฉพาะเครอืข่ายสงัคมต่างๆ
ในเร่ืองของความมั่นคงปลอดภัยของสังคม และจากการ
ดำาเนินงานท่ีผ่านมาไม่ปรากฏการสำารวจว่าผู ้ที่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวแล้วมีการกลับเข้ามา 
จำาคุกอีกหรือไม่

 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ได้มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงได้มีข้อสั่งการให้ 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) หารือร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณากำาหนดมาตรการ
ช้ีแจงทำาความเข้าใจกับสังคม รวมทั้งร่วมกันวางแนวทาง
ป้องกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย โดยผู้ได้
รับพระราชทานอภัยโทษต้องสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมีงานทำา ตลอดจนสังคมโดยรวม
ต้องได้รบัความสบายใจว่าบุคคลเหล่านีจ้ะไม่กลบัมาสร้าง
ความเดือดร้อนแก่สังคมอีก โดยเม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน 

๒๕๕๘ วนัที ่๑๒ มถินุายน ๒๕๕๘ และวนัที ่๒๐ มถินุายน 
๒๕๕๘ ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำามาซึ่งข้อ
สรุปในส่วนของกระทรวงยุติธรรม โดยมีประเด็นที่สำาคัญ
ทีส่ดุ คอื ระบบและกระบวนการเตรยีมความพร้อมสำาหรบั
ผูต้้องขงัใกล้พ้นโทษ ก่อนทีจ่ะได้รบัพระราชทานอภยัโทษ
ซ่ึงต้องเป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ของ
การบำาบดั การพฒันาพฤตินสิยัเตรยีมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และอาชพี รวมไปถงึการเตรยีมความพร้อม
ด้านทักษะสังคม เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถออกไปใช้ชีวิต 
ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 กรมราชทัณฑ์ได้ประสบปัญหาผู ้ต ้องขังล ้น 
เรือนจำามาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขัง
สูงถึง ๓๑๑,๐๙๐ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เป็นจำานวนหลังการปล่อยพ้นโทษตามพระราช
กฤษฎีกาฯ) ซึ่งการดำาเนินการกระบวนเตรียมพร้อมผู้ต้อง
ขังใกล้พ้นโทษนั้นไม่สามารถกระทำาได้ในสถานที่และ
สถานการณ์ท่ีมีจำานวนผู้ต้องขังเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียประมาณ 
๓,๐๐๐ คน/เดือน อีกทั้งสถานที่ในการควบคุมมีพื้นที่
จำากัด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับนโยบายดังกล่าว กรมราชทัณฑ์จึงได้มีการนำา
แนวคิดนวัตกรรม “เรือนจำาโครงสร้างเบา” ซึ่งเป็นเครื่อง
มอืหนึง่ท่ีสามารถอำานวยให้เกดิสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม
กบัการเตรยีมความพร้อมผูต้้องขงัใกล้พ้นโทษในด้านต่างๆ 
สำาหรับการพัฒนาพฤตินิสัย ทั้งนี้ เรือนจำาโครงสร้างเบา 
จะเป็นพ้ืนทีใ่นการดำาเนนิการระบบ (System) เพือ่รองรบั 
ควบคุม แก้ไขฟื้นฟูผู ้กระทำาความผิดและเตรียมความ
พร้อมใกล้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคม และสร้างความ
มั่นใจให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 จ�านวนผู้ต้องขัง
 รองรับผู้ต้องขังได้แห่งละ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ คน 
รวมทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ คน ต่อรุ ่น รวมผู้ต้องขังที่เข้ารับ 
การอบรม ๓ รุ่นต่อปี ทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ คน

 งบประมาณ
 ๓๓๐ ล้านบาท (ค่าก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง
อาคาร และระบบเสริมความมั่นคง)
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นครราชสีมา
NAKHON RATCHASIMA สุรินทร

SURIN

เชียงราย
CHIANG RAI

ลำปาง
LAMPANG

นาน
NAN

แมฮองสอน
MAE HONG SON

ตาก
TAK พิษณุโลก

PHITSANULOK

เพชรบูรณ
PHETCHABUN

เลย
LOEI

นครสวรรค
NAKHON SAWAN

ลพบุรี
LOPBURI

หนองคาย
NONG KHAI

บึงกาฬ
BUENG KAN

อุดรธานี
UDON THANI

หนองบัวลำภู
NONG BUA
LAMPHU

สกลนคร
SAKON NAKHON นครพนม

NAKHON PHANOM

มุกดาหาร
MUKDAHAN

กาฬสินธุ
KALASINขอนแกน

KHON KAEN

รอยเอ็ด
ROI-ET

ยโสธร
YASOTHON อำนาจเจริญ

AMNAT CHAROEN

สระแกว
SA KAEO

ปราจีนบุรี
PRACHINBURI

สุพรรณบุรี
SUPHANBURI

ฉะเชิงเทรา
CHACHOENGSAOราชบุรี

RATCHABURI

ชุมพร
CHUMPHON

ตรัง
TRANG

ภูเก็ต
PHUKET

สงขลา
SONGKHLA

สตูล
SATUN ปตตานี

PATTANI

ยะลา
YALA

นราธิวาส
NARATHIWAT

 ๑. กรุงเทพมหานคร
  BANGKOK

 ๒. นนทบุรี
  NONTHABURI

 ๓. ปทุมธานี
  PATHUM THANI

 ๔. นครปฐม
  NAKHON PATHOM

 ๕. สมุทรปราการ
  SAMUT PRAKARN

 ๖. สมุทรสาคร
  SAMUT SAKHON

 ๗. สมุทรสงคราม
  SAMUT SONGKHRAM

 ๘. พระนครศรีอยุธยา
  AYUTTHAYA

 ๙. อางทอง
  ANG THONG

 ๑๐. สิงหบุรี
  SINGBURI

ระยอง
RAYONG

ชัยนาท
CHAINAT

ชลบุรี
CHONBURI

สระบุรี
SARABURI

นครนายก
NAKHON
NAYOK

บุรีรัมย
BURIRAM

มหาสารคาม
MAHA

SARAKHAM

กระบี่
KRABI

พังงา
PHANG NGA

ระนอง
RANONG

สุราษฏรธานี
SURAT THANI

นครศรีธรรมราช
NAKHON SI THAMMARAT

ประจวบคีรีขันธ
PRACHUAP KHIRI KHAN

กาญจนบุรี
KANCHANABURI

กำแพงเพชร
KAMPHAENG PHET

ลำพูน
LAMPHUN

เชียงใหม
CHIANG MAI

พะเยา
PHAYAO

อุตรดิตถ
UTTARADIT

พิจิตร
PHICHIT

อุทัยธานี
UTHAI THANI

จันทบุรี
CHANTHABURI

ศรีสะเกษ
SI SAKET

พัทลุง
PHATTHALUNG

เพชรบุรี
PHETCHABURI

ตราด
TRAT

อุบลราชธานี
UBONTHANI

ชัยภูมิ
CHAIYAPHUM

แพร
PHRAE

๑๒
๓

๔

๕๖
๗

๘

๙

๑๐

 สุโขทัย
SUKHOTHAI

โครงการจัดตั้งเรือนจ�าโครงสร้างเบา (SOFT Prison)
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  พื้นที่ด�าเนินการ : เรือนจำาชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด จำานวน ๑๗ แห่ง

 ทัณฑสถานเปิด / เรอืนจ�าชัว่คราว งบประมาณด�าเนินการ จ�านวนผู้ต้องขังต่อรุน่

 ๑. เรือนจำาชั่วคราวปงยางคก (ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษลำาปาง) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๒. เรือนจำาชั่วคราวหนองเรียง (เรือนจำาอำาเภอสวรรคโลก) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๓. เรือนจำาชั่วคราวเขาไม้แก้ว (เรือนจำากลางระยอง) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๔. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 

  จังหวัดนครราชสีมา ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๕. เรือนจำาชั่วคราวห้วยกลั้ง (เรือนจำาอำาเภอหลังสวน) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๖. เรือนจำาชั่วคราวโคกมะตูม (เรือนจำาอำาเภอนางรอง) ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๗. เรือนจำาชั่วคราวร่องห้า (เรือนจำาจังหวัดพะเยา) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๘ เรือนจำาชั่วคราวห้วยม้า (เรือนจำาจังหวัดแพร่) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๙. เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย (เรือนจำาจังหวัดเพชรบูรณ์) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๐. ทัณฑสถานเปิดหนองนำ้าขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๑. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๒. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๓. เรือนจำาชั่วคราวรอบเมือง (เรือนจำาจังหวัดร้อยเอ็ด) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๔. เรือนจำาชั่วคราวโคกคำาม่วง (เรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๕. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๖. เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง (เรือนจำากลางเพชรบุรี) ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐

 ๑๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐

  รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐



กระบวนงานพัฒนาพฤตินิสัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 

เป้าประสงค์ : คืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม 

กลยุทธ์หลัก : ๑. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
    ๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังตามความเหมาะสม
    ๓. การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขัง

กลับสู่สังคม

อบรมแรกรับ/ปฐมนิเทศ
 ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคน

จ�าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังทุกคน

โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู

โปรแกรมและหลักสูตร
๑๒	โปรแกรม

จ�านวนผู้ต้องขังเข้าสู่โปรแกรม	
๔๓,๕๙๐	คน
(๑๘.๑๒%)

ฝึกอบรมวิชาชีพ

หลักสูตรฝึกวิชาชีพ
๒๐	หลักสูตร	

ผู้เข้ารับการอบรมวิชาชีพ
๒๑,๔๕๙	คน	(๘.๙๔%)
ผู้ผ่านการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน
๒,๗๘๕	คน	(๑.๑๖%)

ให้การศึกษา

หลักสูตรด้านการศึกษา
๕	ระดับ

หลักสูตรจ�านวนผู้ต้องขัง
ได้รับการศึกษา
๕๖,๑๙๐	คน
(๒๓.๔๑%)

ฝึกทักษะการท�างาน

ฝึกทักษะในโรงงานฝึกวิชาชีพ	
๔๔,๘๖๓	คน
(๑๘.๖๙%)

ฝึกทักษะการบริการ
๒๗,๑๐๓	คน
(๑๑.๒๙%)

พัฒนาจิตใจ

หลักสูตรการพัฒนาจิตใจ
๓	หลักสูตร

จ�านวนผู้ ได้รับการพัฒนาจิตใจ	
๔๕๓,๓๔๕	คน
(๑๐๐%)

พัฒนาร่างกายและ
บุคลิกภาพ

เรือนจ�าจัดกิจกรรมหลัก
ให้ผู้ต้องขัง	5	รูปแบบ

ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน	(๑๐๐%)บูรณาการเครือข่าย

ภาคสังคมติดตามผล/
ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
 หลักสูตรเตรียมความพร้อม

ก่อนปล่อย ๔ หลักสูตร (ของเดิม)
 ผู้ผ่านการอบรม ๕๗,๔๑๐ คน 

(๒๔.๖๐%)

ผู้ต้องขัง 
๒๔๐,๐๓๔ คน

ข้อมูล ณ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙
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๑. โครงการจัดการศึกษาสายสามัญ-อาชีพ
 กรมราชทัณฑ์ตระหนักถึงบริบทในการแก้ไข 
พฒันาพฤตนิสิยัของผูต้้องขงัเป็นสำาคญัอย่างยิง่ เนือ่งจาก
ผู้กระทำาผิดส่วนใหญ่ มีพื้นฐานความรู้น้อย (ความรู้น้อย 
หมายถึงผู ้ที่มีความรู ้ไม่จบในระดับข้ันพื้นฐาน) กรม
ราชทัณฑ์ร่วมกับสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และสำานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ดำาเนินการจัดการเรียนการสอนระดับข้ัน 
พ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ในเรือนจำาและ ทัณฑสถานทั่วประเทศ 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๕๙) มีผู้เข้ารับการศึกษาระดับต่างๆ ดังนี้

 (สายสามัญ)
 (๑) ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ๒,๖๔๒ คน
 (๒) ระดับประถมศึกษา ๕,๓๑๒ คน
 (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๗,๙๒๗ คน
 (๔) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๘,๒๘๙ คน

 (อาชีวศึกษา/วิชาชีพระยะสั้น)
 (๑) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  ๔,๖๖๑ คน
 (๒) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ๔,๕๙๖ คน
 (๓) หลักสูตรระยะสั้น (๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป) 

  ๘,๕๘๓ คน
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๒. โครงการการจดัตัง้เรือนจ�าเฉพาะทาง ประเภท 
 การศกึษา (เรอืนจ�ากลางพระนครศรอียุธยา)
 “เรอืนจำาเฉพาะทางด้านการศึกษา” เป็นแนวทาง
หนึ่งในการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้อง
ขังให้บังเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความคล่องตัว ซึ่งจะ 
ช่วยให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังเป็นไปตาม 
เป้าหมายและนโยบายของกรมราชทณัฑ์อย่างเป็นรปูธรรม
ท่ีชัดเจน โดยเน้นหนักที่กระบวนการจัดการศึกษาแก ่
ผู้ต้องขังให้มีความเข้มข้นมากข้ึน ในกลุ่มเรือนจำาและ 
ทัณฑสถานที่เป็นกลุ ่มเป้าหมาย มีสภาพแวดล้อมท่ี 
เอื้ออำานวยต่อการบริหารจัดการ 

 กรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน 
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้าง วางระบบการบริหารงานให้
เหมาะสม จัดหางบประมาณวัสดุอุปกรณ์ ประสานกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วม 
ดำาเนินการ และจัดสรรปัจจัยต่างๆ ที่จำาเป็นให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับการปฏบัิตงิานให้มากท่ีสดุ ดำาเนนิการนำาร่อง
ในเรือนจำาและทัณฑสถานที่ถูกกำาหนดให้เป็นเรือนจำา
ต้นแบบก่อนขยายผลนำาไปใช้กับเรือนจำาและทัณฑสถาน
อื่นๆ ต่อไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีผลการดำาเนินงาน 
ดังนี้ 

 ๒.๑ ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติ
นิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำาเฉพาะทาง ประเภทเรือนจำาการ
ศึกษา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับสำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์

 ๒.๒ เปิดทำาการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 
๒/๒๕๕๘ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้
 • สายสามัญ (ประถม-ม.ปลาย ๑๘๑ คน /๔ 
ห้องเรียน) โดยสำานักงานคณะกรรมการ กศน.
 • ปวช. ช่างยนต์ ๗๖ คน/๒ ห้องเรียน โดย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
 • ปวช. ช่างเชื่อม ๓๐ คน / ๑ ห้องเรียน โดย
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
 • ปวช. คอมพวิเตอร์กราฟิก ๒๐ คน / ๑ ห้องเรยีน 
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • ปวส. ช่างยนต์ ๓๙ คน / ๑ ห้องเรียน โดย
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
  รวมทั้งหมด ๓๔๖ คน /๙ ห้องเรียน

 เป ิดทำาการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 
๑/๒๕๕๙ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนดังนี้
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 • ผู้ไม่รู้หนังสือ ๑๖ คน หลักสูตรกรมราชทัณฑ์ 
ประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย ๒๘๖ คน หลกัสตูร 
กศน. อำาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา
 • ปวช. ช่างยนต์ ๙๗ คน หลักสูตรวิทยาลัย
สารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
 • ปวช. ช่างเชื่อม ๒๙ คน หลักสูตรวิทยาลัย 
การอาชีพเสนา
 • ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก ๓๗ คน หลักสูตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • ปวช. ช่างซ่อมบำารุงเครื่องจักรกล ๔๔ คน 
หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
 • ปวส. ช่างยนต์ ๔๙ คน และช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม ๒๙ คน หลักสูตรวิทยาลัยสารพัดช่าง
พระนครศรีอยุธยา

  รวมท้ังหมด ๕๘๗ คน ได้แก่ สายสามัญ จำานวน 
๓๐๒ คน สายอาชีพ จำานวน ๒๘๕ คน 

 ๒.๓ เมือ่วนัที ่๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมราชทณัฑ์ 
ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์การศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
บรมราชินีนาถ” เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา ตาม
แผนการแก้ไขฟื ้นฟูเฉพาะทางเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย 
ผู ้ต้องขัง ประเภทเรือนจำาการศึกษา โดยมีรองอธิบดี 
กรมราชทัณฑ์ (นายเรืองศักด์ิ สุวารี) เป็นประธานในพิธี 
ณ เรอืนจำากลางพระนครศรอียธุยา ทัง้นี ้ได้รบัพระราชทาน
พระราชานญุาตให้ใช้ชือ่ “ศูนย์การศกึษาเฉลมิพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา มหาราชนิ”ี เป็นช่ือศนูย์การศกึษาภายในเรอืน
จำากลางพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ ๑๒ สงิหาคม 
๒๕๕๙ 

๓. โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง 
 “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทาง
 พระธรรมมงคลญาณ 
 (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 

 การฝึกสมาธ ิหมายถงึ การภาวนา หรอืการพฒันา
ระดบัของจติใจ เพราะว่าจติเป็นตวักำาหนด เป็นตัวควบคมุ
และเป็นตัวปรุงแต่งที่มีความสำาคัญต่อการกระทำา ไม่ว่า 

จะเป็นการกระทำาทางกาย ทางวาจา หรือทางใจก็ตาม 
ดังนั้น จิตที่ได้รับการฝึกสมาธิภาวนาจึงเป็นจิตที่ได้รับ
ประโยชน์สูงสุดเพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติตนในหนทางที่
เหมาะสม กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำาโครงการพัฒนาจิตใจ
ผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระ
ธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ขึ้น โดยร่วม
กบัสถาบนัพลงัจิตตานภุาพจดัทำาหลกัสตูรสำาหรบัผูต้้องขงั 
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เรียกว่า “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ที่จัดทำาขึ้นเพื่อการทำาสมาธิสำาหรับผู้ต้องขังตามแนวทาง
ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร (วัดธรรมมงคล) ถนน
สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
โดยมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำานวน ๓ หลักสูตร 
ประกอบด้วย

 ๑. หลักสูตรสัคคสาสมาธิ หมายถึง ยกใจขึ้นสู่
สวรรค์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมทราบถึงการ
ปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ และได้ผลเร็ว สามารถควบคุม
อารมณ์ได้ คลายความเครยีด มสีต ิสามารถนำาไปใช้ในชวีติ 
ประจำาวันได้ ระยะเวลา ๑๐๐ ชัว่โมง ดำาเนนิการในเรือนจำา 
/ทัณฑสถาน ๑๔๒ แห่ง มีผู้ต้องขังผ่านการอบรม จำานวน 
๑๔๐,๙๙๖ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๙)

 ๒. หลักสูตรชินสาสมาธิ หมายถึง การชนะใจ
ตนเอง ระยะเวลา ๒๕ ชั่วโมง กำาหนดระยะเวลาให้
สอดคล้องกับการควบคุมผู ้ต้องขัง/ผู ้ต้องกักขัง ซึ่งมี 
กำาหนดโทษน้อย ดำาเนินการ จำานวน ๖ แห่ง ได้แก่ 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์, สถานกักขังกลาง 
จังหวัดลำาปาง, สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี , 
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด, สถานกักขังกลางจังหวัด
ร้อยเอ็ด และสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มผู้ีต้องขังและผูต้้องกกัขังผ่านการอบรม จำานวน ๒๓๒ คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ส.ค. ๕๙)

 ๓. หลักสูตรสันติสุขสมาธิ สำาหรับผู ้ต ้องขัง 
โทษประหารชีวิต และจำาคุกตลอดชีวิต ระยะเวลา ๔๒๓ 
ชัว่โมง ดำาเนนิการนำาร่องแห่งแรกทีเ่รอืนจำากลางบางขวาง 
ผู้เข้ารับการอบรม จำานวน ๑๕๐ คน และเรือนจำากลาง
คลองไผ่ เป็นแห่งที ่๒ ผูเ้ข้ารบัการอบรม จำานวน ๒๐๐ คน

๔. โครงการอบรมและบรรยายธรรม โดยผู้น�า 
 ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่นๆ 
 กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน
ทุกแห่ง ดำาเนนิการจดักจิกรรมทางศาสนา โดยเปิดโอกาส
ให้ผู ้นำาจากองค์กรทุกศาสนาท่ีอยู ่ในพื้นท่ีเรือนจำา/
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม 
ให้ความรูต้ามหลกัธรรมคำาสอนจากผูน้ำาศาสนาทีผู่ต้้องขงั
นับถือ ส่งผลดีต่อการอบรมพัฒนาจิตใจผู ้ต้องขังเป็น 
อย่างดียิ่ง โดยศาสนาพุทธได้นิมนต์พระสงฆ์เข้ามาอบรม
บรรยายธรรมเป็นประจำา สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือเดือนละ 

๔ ครั้ง และในวันสำาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หรือวันอื่นๆ ที่เรือนจำา/ทัณฑสถาน กำาหนดขึ้นสำาหรับ 
ศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาอื่นๆ ได้รับความร่วมมือ
จากผู้นำาศาสนาในท้องถิ่นแต่ละจังหวัด เข้ามาให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติและฝึกอบรมแก่ผู ้ต ้องขัง ตาม 
หลักธรรมคำาสอนของแต่ละศาสนาที่ผู้ต้องขังนับถือ เพื่อ
เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เห็นถึงความสำาคัญ 
และคุณค่าของการนำาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม นับเป็นการบูรณาการ 
เครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนา 
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๕. โครงการเรยีนธรรมศกึษา ชัน้ตร ีชัน้โท ชัน้เอก  
 ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์

 การจัดให้ผู ้ต้องขังได้เป็นนักเรียนธรรมศึกษา 
ถือว่าเป็นผู ้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ เพราะได้ 
เรียนรู้ถึงธรรมที่ทำาให้เกิดความสามัคคีและบ่อเกิดแห่ง
วัฒนธรรมไทยอันเป็นตัวอย่างแห่งการกระทำาความด ี
การเรยีนการสอนธรรมศกึษาเป็นส่วนหนึง่ของสจุรติธรรม 
อันเป็นความดีที่สามารถแสดงถึงพุทธจริยธรรมในจิตใจ
ของบุคคล ใจท่ีกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นเครื่องหมายของ
คนดี 

 กอปรกับการเรียนการสอนธรรมศึกษ� ชั้นตรี 
โท เอก เป็นการเผยแผ่ธรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้ต้องขังเป็น

คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นหลักสูตรที่กำาหนดขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติ 
ความเป็นมา และหลักธรรมทางศาสนา ทำาให้ผู้เรียนนำา 
ส่ิงทีเ่รียนรู้ไปประยกุต์ใช้ในชวิีตประจำาวนั ให้เกดิประโยชน์
ต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาต ิทีผ่่านมากรมราชทัณฑ์
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ช้ันเอก 
ให้แก่ผูต้้องขงัตามหลกัสตูรของคณะสงฆ์ ซึง่กรมราชทณัฑ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมิูภาค ในการจดัวทิยากรดำาเนนิการจดัการเรียนการ
สอนให้แก่ผูต้้องขงั ส่งผลดต่ีอการอบรมและพฒันาจิตใจผู้
ต้องขงัเป็นอย่างมาก จึงได้จัด “โครงการเรียนธรรมศึกษา” 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธเข้า
เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๓ 

พฤตินิสัยและฟื้นฟูผู ้ต้องขังผ่านหลักธรรมของศาสนา 
อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ต้องขังที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ 

อสิลาม และศาสนาอืน่ๆ ร้อยละ ๘๐ ท่ีผ่านการอบรมและ
ฟังบรรยายธรรมตามศาสนา 
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๖. โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการและการ 
 ประกอบศาสนพิธีเน่ืองในวันส�าคัญของชาติ  
 ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรหนึ่งในกระบวนการ
ยุติธรรม ซ่ึงมีหน้าท่ีในการควบคุม แก้ไข และ พัฒนา 
พฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม การแก้ไข
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ของสำานักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกายและจิตใจเป็นหน่วยงานท่ีจะต้องดำาเนินการใน
กระบวนการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย
และจิตใจเพื่อให้ผู ้ต้องขังกลับเข้าไป สู ่สังคมภายหลัง 
การพ้นโทษอยู่อย่างปกติสุข เป็นแนวทางท่ีสำาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้ต ้องขังซึ่งถือเป็นผู ้ด ้อยโอกาส 
ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัด
โครงการวันสำาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยให้เรือนจำา และทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ จำานวน ๑๔๒ แห่ง จัดกิจกรรมนิทรรศการ
ภาพถ่าย และนำาวิทยากรอย่างน้อย ๑ คน เข้าอบรม 
ผู้ต้องขังอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ต่อครั้ง และอย่าง
น้อยจำานวน ๑๔ ครั้ง ต่อปี ดังนี้

 ๑. วันสำาคัญของชาติ ๔ วัน ได้แก่ วันขึ้นปีใหม่ 
วันสงกรานต์ วันพืชมงคล และวันรัฐธรรมนูญ
 ๒. วนัสำาคญัทางศาสนา ๕ วนั ได้แก่ วนัมาฆบูชา 
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ
วันออกพรรษา
 ๓. วันสำาคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ ๕ วัน 
ได้แก่ วนัจักรี วนัฉัตรมงคล วนัแม่แห่งชาติ วนัปิยมหาราช 
และวนัพ่อแห่งชาติ

 ทัง้นี ้เรอืนจำา/ทณัฑสถาน สถานกกัขงั ทัว่ประเทศ
ให้ความร่วมมือดำาเนินการตามโครงการดังกล่าว
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๗. โครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท�างาน 
 ฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�า  
 (โครงการประชาร่วมรฐัพฒันาผู้ต้องขงัสู่ภาค 
 อุตสาหกรรม)
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พลเอกไพบูลย ์
คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีแนวคิด 
ในเรื่องการสร้างการยอมรับของผู้พ้นโทษ โดยเล็งเห็น 
ถึงความจำาเป็นของการมีงานทำาภายหลังพ้นโทษ ที่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการป้องกันการกระทำาผิดซำ้า 
จึงมีดำาริให้กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแนวทางในการพัฒนา
ทักษะฝีมือในการทำางานของผู้ต้องขัง ให้เป็นท่ียอมรับ 
ของสังคม โดยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ออกไปฝึกวิชาชีพ 
และทักษะการทำางานในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอก
เรือนจำา เพื่อปรับตัว สร้างความคุ้นเคยและเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ 

 ในการนี้ นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัด
กระทรวงยตุธิรรม รกัษาราชการแทนอธบิดกีรมราชทณัฑ์ 

ได้มอบหมายให้สำานักพัฒนาพฤตินิสัย โดยส่วนบริหาร
แรงงานและเผยแพร่ผลติภณัฑ์ ดำาเนนิการในเรือ่งดงักล่าว 
โดยจัดทำา “โครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำางาน 
ฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจำา” ขึ้น เพื่อ 
ส่งเสริมให้ผู ้ต ้องขังได้มีโอกาสในการฝึกวิชาชีพและ 
ทกัษะการทำางาน ในขณะต้องโทษ ณ โรงงานอตุสาหกรรม
ภายนอกเรือนจำา อันจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ในการ 
ปรับตัวของผู ้ต้องขังก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ สร้างงาน 
และโอกาสในการทำางานภายหลังพ้นโทษ และสร้างการ
ยอมรับของสังคมต่อภารกิจในด้านการพัฒนาพฤตินิสัย
ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

 กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำา“ระเบียบกรมราชทัณฑ์ 
ว่าด้วยการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกทำางานฝึกวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการนอกเรือนจำา พ.ศ. ๒๕๕๙” ซึ่งได้
ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ 
กรมราชทัณฑ์ ได้แจ้งประกาศบังคับใช้ระเบียบฉบับดัง
กล่าว ไปยังเรือนจำา/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศแล้วโดยมี
สาระสำาคัญ ได้แก่ 
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 • ระเบียบดังกล่าวใช้เพื่อ “การฝึกทักษะ
วชิาชีพ” ไม่ใช่เพ่ือการรบัจ้างงาน และผูต้้องขงัจะไม่ได้รบั 
“ค่าจ้าง” แต่จะได้ค่าตอบแทนในลักษณะรางวัลปันผล 
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำาหนด 
 • ผู ้ต้องขังจะต้องมีอายุ ๑๘ ปีข้ึนไป เป็น
นักโทษเดด็ขาดชัน้กลางขึน้ไป ต้องโทษจำาคกุเป็นคร้ังแรก 
และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 • กำาหนดโทษไม่เกิน ๑ ปี ได้รับโทษมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ / กำาหนดโทษเกิน ๑ ปี ได้รับโทษ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ และเหลือโทษจำาต่อไป 
ไม่เกิน ๕ ปี 

 • ไม่อนญุาตให้ทำางานอนัตราย และไม่อนญุาต
ให้ทำางานในสถานที่ของครอบครัว/เครือญาติ
 • อัตราส่วนการควบคุม จะจัดให้มีเจ้าหน้าที ่
๑ คน ต่อนักโทษเด็ดขาดได้ไม่เกิน ๒๐ คน

 ทั้งนี้ เรือนจำาและทัณฑสถานทั่วประเทศที่ม ี
ความพร้อม สามารถส่งผู้ต้องขังออกทำางานฝึกวิชาชีพ 
ในสถานประกอบการนอกเรอืนจำาได้ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีเรือนจำา/
ทัณฑสถาน ๙ แห่ง ส่งผู้ต้องขังออกทำางานฯ ได้จำานวน 
๘๑ คน ในสถานประกอบการ จำานวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

 

 เรือนจ�า /    จ�านวน 
 ทัณฑสถาน ประเภทงาน บริษัท / โรงงาน ผู้ต้องขัง

เรือนจำากลาง ผู้ผลิตและออกแบบประกอบ บริษัท พานทอง อัลไลแอนซ์ จำากัด ๒๐
ฉะเชิงเทรา ตัวถังรถบัส (ช่างเชื่อม) 

เรือนจำากลาง ผลิตวุ้นเส้น (ช่างก่อสร้าง) บริษัท อุตสาหกรรมวุ้นเส้นธนวิเชียร ๔
นครสวรรค์  จำากัด

เรือนจำาจังหวัดพิจิตร ซ่อมสีรถยนต์ เครื่องยนต์ ช่วงล่าง  ศูนย์ซ่อมมาตรฐานอำาไพการช่าง ๕
 และระบบแอร์รถยนต์ 
 (ช่างยนต์ ช่างเชื่อม) 

เรือนจำาจังหวัด ผลิตกระเบื้องดินเผา (ช่างเชื่อม) โรงงานอุตสาหกรรม ๕
จันทบุรี  กระเบื้องดินเผา เด่นจันทร์

เรือนจำาจังหวัด งานก่อสร้าง สหกรณ์โคนมวังนำ้าเย็น ๑๕
สระแก้ว (ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า) จังหวัดสระแก้ว

เรือนจำากลางชลบุรี รับประกอบโครงเหล็ก (ช่างเชื่อม) บริษัท เอ็มอาร์พี เอ็นจิเนียริง จำากัด ๔

ทัณฑสถานเกษตร แกะสลักหินทราย บุญมากหินทราย ๑๐
อุตสาหกรรมเขาพริก การเกษตร นายวัฒน์ อิศรานุกูล ๑๐

เรือนจำากลาง ขนย้าย/จัดเก็บพัสดุ รชต รีไซเคิล ๓
กำาแพงเพชร

เรือนจำาจังหวัดสระบุรี ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ร้านน้องครีมเฟอร์นิเจอร์ ๕

           ๙ แห่ง  ๑๐ บริษัท/ผู้ว่าจ้าง ๘๑ คน
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๘. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
 กรมราชทัณฑ์มีภารกิจหลักในการควบคุมและ
พัฒนาพฤตินิสัยผู ้ต้องขัง เพื่อให้สามารถปรับเปล่ียน
ทศันคติและพฤตกิรรมอนัจะเป็นประโยชน์ในการควบคมุ
และลดอัตราการกระทำาผิดซำ้าภายหลังพ้นโทษและเพื่อ
รองรับภารกิจในด้านการพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ 
ได้มีนโยบายให้เรอืนจำา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ ดำาเนนิงาน
โปรแกรมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได ้กำาหนดให้เรือนจำา/
ทัณฑสถาน ดำาเนินงานโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 
ปรากฏรายละเอียดการดำาเนินงานดังนี้ 
 ๙.๑ เรือนจำา/ทัณฑสถาน ดำาเนินการโปรแกรม
ปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ จำานวน ๑๓๗ แห่ง อย่างน้อย
แห่งละ ๔ รุ ่น มีผู ้ต้องขังที่ผ่านโปรแกรมปฐมนิเทศ 
ผู้ต้องขังเข้าใหม่ จำานวน ๓๔,๓๖๙ คน

 ๙.๒ เรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๒๖ แห่ง 
จัดโปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจ มีผู้ผ่านการ 
ฝึกอบรม จำานวน ๒,๖๔๓ คน 
 ๙.๓ โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ ปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ เรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๗๔ แห่ง แห่งละ 
๑ โปรแกรม โปรแกรมละ ๒ รุน่ ได้แก่ โปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังคดียาเสพติด(ผู้ค้ารายย่อย) จำานวน ๓๐ แห่ง 
โปรแกรมการกระทำาผดิซำา้ จำานวน ๒๑ แห่ง โปรแกรมแก้ไข
ผูก้ระทำาผดิเกีย่วกบัทรพัย์ จำานวน ๑๑ แห่ง โปรแกรมแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย จำานวน ๕ แห่ง 
โปรแกรมปรับพฤติกรรมผู้กระทำาความผิดทีใ่ช้ความรนุแรง/
ความรุนแรงในครอบครัว จำานวน ๒ แห่ง โปรแกรมแก้ไข 
ผู้กระทำาผิดทางเพศ จำานวน ๓ แห่ง โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมผู้กระทำาผิดอนัเนือ่งมาจากการด่ืมสรุา จำานวน 
๑ แห่ง และ โปรแกรมยติุธรรมนำาสันติสุข จำานวน ๑ แห่ง 
รายละเอยีดปรากฏตามตารางดังนี้ 

ตารางที่ ๑ แสดงจ�านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมแบ่งตามประเภทโปรแกรม

   จ�านวนเรือนจ�า / 
   ทัณฑสถานที่ จ�านวนผู้ต้องขัง 
 ล�าดับที่ ชื่อโปรแกรม ด�าเนินการ (แห่ง)  (คน)

 ๑ โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๑๓๗ ๓๔,๓๖๙

 ๒ โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งทางใจ ๒๖ ๒,๖๔๓

 ๓ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติด (รายย่อย) ๓๐ ๓,๑๙๓

 ๔ โปรแกรมการแก้ไขผู้กระทำาผิดซำ้า ๒๑ ๑,๔๖๓

 ๕ โปรแกรมแก้ไขผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๑๑ ๙๒๕

 ๖ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย ๕ ๔๕๒

 ๗ โปรแกรมปรับพฤติกรรมผู้กระทำาความผิดที่ใช้ความรุนแรง/

  ความรุนแรงในครอบครัว ๒ ๑๙๑

 ๘ โปรแกรมแก้ไขผู้กระทำาผิดทางเพศ ๓ ๒๓๘

 ๙ โปรแกรมการปรบัพฤตกิรรมผูก้ระทำาผดิอนัเนือ่งมาจากการด่ืมสรุา ๑ ๖๐

 ๑๐ โปรแกรมยุติธรรมนำาสันติสุข ๑ ๖๒

  รวม  ๔๓,๕๙๖
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กราฟที่ ๑ แสดงสัดส่วนผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมตามโปรแกรมฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เปรียบเทียบกับจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด

(ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

 โดยในการดำาเนินงานดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ได้
จัดสรรงบประมาณ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กับเรือนจำา/
ทัณฑสถาน จำานวนทั้งสิ้น ๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มีผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมตาม 

จ�านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรม
๔๓,๕๙๖	ราย

๑๘.๑๖%

จ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด
๒๔๐,๐๔๕	ราย

๘๑.๘๔%

โปรแกรมฯ จำานวน ๔๓,๕๙๖ ราย คิดเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการอบรมตามโปรแกรมให้กับผู้ต้องขังเป็นเงิน 
๑๒๗.๓๐ บาท/ราย 
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๙. โครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน 
 ฝีมือแรงงานในหลักสูตรเตรียมความพร้อม 
 ของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
 กรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยการส่งเสริมให้เรือนจำา
และทัณฑสถานท่ัวประเทศดำาเนินการจัดอบรมวิชาชีพ
สาขาต่างๆ ให้แก่ผูต้้องขัง เพือ่ให้ผูต้้องขัง เกดิทักษะความ
รูป้ระสบการณ์มแีนวทางในการประกอบอาชพีเลีย้งตนเอง 
และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายหลังพ้นโทษ ซึ่งทาง 
กรมราชทัณฑ์ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบ 
รวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน โดยถือว่าเป็นการฝึกอาชีพ
ตามหลักสูตรมาตรฐานทำาให้ผู้ต้องขังเกิดความชำานาญ 
ในวชิาชพีนัน้ๆ ซึง่สามารถยกระดับฝีมือให้สงูข้ึนเทยีบเท่า
มาตรฐานภายนอก สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูป้ระกอบการ
ที่จะเข้ามาสนับสนุนและว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง โดยจัด 
ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ต้องขังที่
ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน รวมท้ังได้รับอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสมและ 
เป็นธรรมจากการทำางานเมือ่พ้นโทษ ปัจจบัุนการฝึกอาชพี
แก่ผู้ต้องขังได้ขยายสาขาอาชีพออกไปเป็นจำานวนมาก 

เช่น การฝึกวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน การฝึกวิชาชีพการ
ประกอบอาหาร การฝึกวชิาชพีนวดแผนไทย เป็นต้น ทัง้นี้ 
เพื่อให้เหมาะสมกับความถนัด ความรู้ ความสามารถ ของ 
ผู ้ต ้องขังและความต้องการของตลาดแรงงาน กรม
ราชทัณฑ์จึงได้จัดทำาโครงการฝึกอบรมและทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของ
เรือนจำา/ทัณฑสถาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้ต้องขังให้มีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ
เล้ียงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ตลอดจน
เป็นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้
จัดสรรเงินประมาณให้เรือนจำา ทัณฑสถาน จำานวน ๑๓๑ 
แห่ง แห่งละ ๔๐,๐๐๐ บาท ดำาเนนิการจัดฝึกอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงานในสาขาทีก่ำาลงัเป็นทีต้่องการ
ของตลาดแรงงาน จำานวน ๑-๒ รุ่น รุ่นละ ๒๕-๓๐ คน ซึง่
กรมราชทัณฑ์สามารถผลิตฝีมือแรงงานที่ได้รับใบรับรอง
มาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก
เรือนจำาและทัณฑสถาน จำานวน ๑๑๒ แห่ง โดยมผีูต้้องขงั
เข้ารับการอบรม จำานวน ๒,๙๔๙ คน และมีผู้ต้องขัง 
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน จำานวน ๒,๙๔๙ คน 
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๑๐. การด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
เฉพาะทาง (ACADEMY)
 กรมราชทณัฑ์ ได้กำาหนดนโยบายเน้นหนักภายใต้
กรอบทิศทางการบริหาร และพัฒนางานราชทัณฑ์ โดย
คำานึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ และภารกิจหลักในด้านการแก้ไขพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยมีนโยบายให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ ดำาเนินการฝึกวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก ่
ผู้ต้องขัง โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้มี
ความสามารถ เพ่ือไปประกอบอาชีพสุจริตได้ภายหลัง 
พ้นโทษ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
ท้ังใน และต่างประเทศ โดยมีการจัดตัง้ศนูย์ฝึกอบรมอาชพี
เฉพาะทาง (ACADEMY) ในเรือนจำาและทัณฑสถาน ทั้งนี้ 
กรมราชทัณฑ์ได้สนับสนุนให้เรือนจำาและทัณฑสถานท่ีมี
ศักยภาพ และมีความพร้อมด้านบุคลากร สถานท่ี วัสดุ-
อุปกรณ์ วิทยากร รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ที่จะมาให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน โดยจัดตั้งเป็น 
ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ Academy เพื่อเป็นศูนย์กลางของ 
การฝึกอบรมและการฝึกทักษะวิชาชีพ รวมทั้งการสร้าง
มาตรฐานฝีมอืแรงงาน เป็นการสร้างคนดมีคีณุภาพสูส่งัคม
และตลาดแรงงานอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ ๕ 
ตลุาคม ๒๕๕๙) มกีารจดัต้ังศนูย์ฝึกอบรมอาชพี Academy 
จำานวน ๔ แห่ง ดังนี้

 ๑) ทัณฑสถานหญิงกลาง : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ด้านการประกอบอาหาร
  เปิดเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๕๙ โดยมีการ 
ฝึกอบรมวิชาชีพการประกอบอาหาร และจัดโครงการ 
แบ่งปันความรู้สู ่อาชีพ โดยเปิดโอกาสให้เรือนจำาและ
ทัณฑสถานอื่น นำาผู ้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม ในป ี
๒๕๕๙ ได้แก่ เรือนจำากลางนครสวรรค์ส่งผู้ต้องขังจำานวน 
๕ คน พร้อมเจ้าหน้าที ่๑ คน ทณัฑสถานบำาบดัพเิศษหญงิ 
ส่งผู้ต้องขังจำานวน ๒๐ คน พร้อมเจ้าหน้าที่ ๒ คน เข้ารับ
การฝึกอบรมตามโครงการ สำาหรบัในทัณฑสถานหญงิกลาง
มีการฝึกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ ๖๐-๘๐ คน

 ๒) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ : ศูนย์ฝึกอบรม
อาชีพด้านการนวดแผนไทย

  เปิดเป็นทางการเมือ่ ปี ๒๕๕๙ มีการฝึกอบรม
วชิาชพีนวดแผนไทยหลกัสตูรเรอืนพธำามรงค์ ๓๐๐ ชัว่โมง 
(ผู้ต้องขังสามารถจ่ายกองนอกได้) ระยะเวลาการอบรม 
๑๐ สัปดาห์ และหลักสูตรเรือนพธำามรงค์ หลักสูตรเร่งรัด 
๑๘๐ ชั่วโมง (ผู้ต้องขังไม่สามารถจ่ายกองนอกได้ แต่มี
ความประสงค์จะฝึกวิชาชีพ) ระยะเวลาการอบรม ๖ 
สัปดาห์ ใช้วิทยากรผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ซึ่งเป็นผู ้ฝึกสอนมืออาชีพและได้การรับรอง
มาตรฐานพนักงานนวดไทยระดับ ๑ จากสำานักพัฒนา
มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เมื่อเรียนจบแต่ละรุ ่นแล้ว จะมีการจัดอบรม 
เพิ่มหลักสูตรศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๘๐ ชั่วโมง โดย
ทางทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ท่ีจัดวิทยากรภายนอกให้เข้ามา
จัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา ๖ สัปดาห์ เป็นการ 
ฝึกแบบต่อเนื่องตามความสนใจของผู้ต้องขัง เฉลี่ยปีละ 
๖๐-๘๐ คน

 ๓) ทณัฑสถานหญงิธนบรีุ : ศนูย์ฝึกอบรมอาชีพ
ด้านการเสริมสวย 
  เปิดเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ มีการจัดทำาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว ่างทัณฑสถานหญิงธนบุ รีและสโมสรซอนต ้า 
กรุงเทพ ๕ และดำาเนินการฝึกอบรม จำานวน ๒ หลักสูตร 
มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรม จำานวน ๒๕ คน/หลักสูตร 
รวม ๕๐ คน 

 ๔) เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ฝึก
อบรมอาชีพด้านช่างเชื่อม
  เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๕๙ จะเริ่มอบรมอย่างเป็นรูปธรรมในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ นี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างเรือนจำากำาหนดรายละเอียด
การอบรมและเปิดรับสมัครรับย้ายผู้ต้องขังเข้าอบรม

 ในป ีงบประมาณ ๒๕๖๐ กรมราชทัณฑ์มี 
เป้าหมายจะจัดตั้ง Academy อีกจำานวน ๒ แห่ง ดังนี้ 

 ๑) เรือนจำาพิเศษธนบุรี : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ด้านช่างสิบหมู่
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ทัณฑสถานหญิงกลาง : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการประกอบอาหาร

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดแผนไทย

  อยู ่ระหว่างรอเปิดศูนย์ฝึกอบรม ในวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ จากการสำารวจพบว่า เรือนจำาม ี
ความพร้อมในการดำาเนินการฝึกอบรมผู ้ต้องขัง โดย 
ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ให้การสนับสนุนด้าน
วทิยากร และวสัด ุอปุกรณ์

 ๒) เรือนจำากลางกำาแพงเพชร : ศูนย์ฝึกทักษะ
วิชาชีพช่างไม้
  อยู่ระหว่างศึกษา และปรับปรุงพื้นที่ เพื่อ
เตรียมเปิดศูนย์ โดยเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เข้าสำารวจ
พื้นที่ ณ เรือนจำากลางกำาแพงเพชร ช่วงเดือนพฤศจิกายน
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เรือนจำากลางพระนครศรีอยุธยา : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างเชื่อม

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการเสริมสวย
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เรือนจำาพิเศษธนบุรี : ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพด้านช่างสิบหมู่

เรือนจำากลางกำาแพงเพชร : ศูนย์ฝึกทักษะวิชาชีพช่างไม้
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๑๑. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขังหญิง 
 ตามแผนปฏิบัติการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
 หญิงในเรือนจ�า ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู ้ต ้องขังหญิงตาม 
แผนปฏิบัติการการปฏิบัติต่อผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจำา 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ตอบสนองแผนปฏิบัตกิารการปฏบิตัต่ิอ
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 
ภายใต้ข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ 
ผู ้ต้องขังหญิงในเรือนจำาและมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
สำาหรับผู ้กระทำาผิดหญิง (Bangkok Rule) ให ้ มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิง 
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน มีความรู้ สามารถประกอบ
อาชีพอิสระเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ 
มีเป้าหมายเรือนจำาและทัณฑสถานท่ีมีผู ้ต ้องขังหญิง 
จำานวน ๙๙ แห่ง วงเงินแห่งละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๗๕,๐๐๐ บาท 
(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรอืนจำาและทณัฑสถาน 
จำานวน ๙๙ แห่ง ได้จดัฝึกอบรมวชิาชพีให้แก่ผูต้้องขังหญงิ 
จำานวนทั้งสิ้น ๗,๑๒๓ คน ประเภทของการฝึกอบรม
วิชาชีพ มีจำานวน ๗ ประเภท ดังนี้ 

 (๑) การฝึกวิชาชีพนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า  
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๙๓๒ คน
 (๒) การฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวย 
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๑,๐๔๖ คน
 (๓) การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหาร 
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๔๙๓ คน
 (๔) การฝึกวิชาชีพการทำาขนมไทย เบเกอรี่  
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๑,๔๐๒ คน
 (๕) การฝึกวิชาชีพงานประดิษฐ์ งานฝีมือ 
  งานบ้านงานครวั ผูต้้องขังเข้ารบัการฝึกอบรม 
  จำานวน ๒,๒๖๔ คน
 (๖) งานตัดเย็บเสื้อผ้า 
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๘๓๔ คน
 (๗) การฝึกวิชาชีพ กาแฟโบราณ  
  ผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม 
  จำานวน ๑๕๒ คน
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๑๒. โครงการส่งนักโทษเด็ดขาดออกท�างาน 
 สาธารณะนอกเรือนจ�า
  การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำางานสาธารณะ 
นอกเรือนจำาเป็นมาตรการหน่ึงที่กรมราชทัณฑ์นำามาใช้
ปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดในชุมชน โดยอาศัยทรัพยากรใน
ชุมชนแบบต่างๆ เข้ามาช่วยในการแก้ไขผู ้กระทำาผิด 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขผู้กระทำาผิด

  วัตถุประสงค์ของโครงการ
  ๑. เพือ่เป็นการแก้ไข ฟ้ืนฟแูละพฒันาพฤตินสัิย 
ผู้ต้องขัง
  ๒. เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผูต้้องขงั
ก่อนคืนสู่สังคม
  ๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกรม
ราชทัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

  สถานที่ดำาเนินการ ดำาเนินงานให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การ
บริการสาธารณะ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย หรือ
งานที่เป็นลักษณะเป็นการบริการสังคม ศาสนสถาน วัด 
โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เช่น ล้างทำาความสะอาด 
ท่อระบายนำ้าให ้กับกรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สำานักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น

  ผลการด�าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทณัฑ์ดำาเนนิ
การส่งนักโทษเด็ดขาดออกทำางานสาธารณะนอกเรือนจำา 
จำานวน ๓๔ แห่ง ๑๑๗ โครงการ สร้างผลประโยชน์
ตอบแทนเป็นเงิน ๗๕,๕๓๓,๙๓๙.๙๔ บาท โดยมีนักโทษ
เด็ดขาดที่ได ้รับการอนุมัติให ้ออกทำางานสาธารณะ 
จำานวน ๒,๕๖๐ คน
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กลยุทธ์ที่ ๒ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังตามความเหมาะสม
๑. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการ 
 ก�าลังใจในพระด�าร ิพระเจ้าหลานเธอ พระองค์ 
 เจ้าพัชรกิติยาภา หลักสูตร “การน้อมน�า 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
 ในการด�าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”
 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงมีพระดำาริให้นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ปรับใช้ในเรือนจำาเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำาความรู้เรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปใช้ในการดำารงชีวิตภายหลังพ้นโทษ พึ่งตนเอง
ได้และไม่หวนกลับมากระทำาผิดซำ้าอีก

 กรมราชทณัฑ์ เลง็เหน็ประโยชน์ของหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนำาไปพัฒนาในด้านต่างๆ 
ให้กับผู้ต้องขังจึงได้จัดทำาโครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้
โครงการกำาลงัใจในพระดำาร ิพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 
พชัรกิตยิาภาหลักสตูร “การน้อมนำาปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงมาปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” โดย 
มุ ่งหวังให้ผู ้ต้องขังได้รับกำาลังใจ ได้เรียนรู ้และเข้าใจ
สามารถนำาไปปรับใช้ในการดำาเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ 
พึ่งตนเองได้ และไม่หวนมากระทำาผิดซำ้าอีก

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรือนจำาชั่วคราว
ศูนย์เรียนรู้ จำานวน ๖ แห่ง ได้ดำาเนินการเปิดอบรม 
ผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำาลังใจในพระดำาริฯ หลักสูตร 
การน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
ดำาเนินชีวิตของผู ้ต้องขัง แห่งละ ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น 
๓๐๐ คน มีผู้ต้องขังผ่านการอบรม ทั้งสิ้น ๒๕๙ คน ดังนี้

 ๑) เรือนจำาชั่วคราวดอยราง จำานวน ๔๐ คน
 ๒) เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา จำานวน ๓๖ คน
 ๓) เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย จำานวน ๕๐ คน
 ๔) เรือนจำาชั่วคราวเขาพลอง จำานวน ๕๐ คน
 ๕) เรือนจำาชั่วคราวโคกตาบัน จำานวน ๔๖ คน
 ๖) เรือนจำาชั่วคราวเหรียงห้อง จำานวน ๓๗ คน
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๒. โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้
 โครงการก�าลังใจ หลักสูตรเข้มข้น 
 โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
ทรงมีพระดำาริให้นำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 
ปรับใช้ในเรือนจำาเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีงและสามารถนำาความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอ
เพียงไปใช้ในการดำารงชีวิตภายหลังพ้นโทษ พึ่งตนเองได้
และไม่หวนกลับมากระทำาผิดซำ้าอีก 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรือนจำาชั่วคราว
ศูนย์เรียนรู้ จำานวน ๖ แห่ง ได้ดำาเนินการเปิดอบรม 
ผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำาลังใจในพระดำาริฯ หลักสูตร 
เข้มข้น โดยมูลนิธิ เพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยากแห่งละ ๕๐ คน 
มีผู้ต้องขังผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน ดังนี้

 ๑) เรือนจำาชั่วคราวดอยราง จำานวน ๕๐ คน
 ๒) เรือนจำาชั่วคราวเขาระกำา จำานวน ๕๐ คน
 ๓) เรือนจำาชั่วคราวแคน้อย จำานวน ๕๐ คน
 ๔) เรือนจำาชั่วคราวเขาพลอง จำานวน ๕๐ คน
 ๕) เรือนจำาชั่วคราวโคกตาบัน จำานวน ๕๐ คน
 ๖) เรือนจำาชั่วคราวเหรียงห้อง จำานวน ๕๐ คน
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๓. โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
 การออกก�าลังกาย การเล่นกีฬา นันทนาการ 
 เพื่อสุขภาพกายและใจส�าหรับผู ้ต้องขังใน 
 เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
 กรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง ท้ังในด้านส่งเสริมสมรรถภาพ
ร่างกาย สร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและ 
มจีติใจแจ่มใส ส่งเสรมิให้ผูต้้องขงัมโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรม
การออกกำาลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
ตามความถนัด และสมัครใจ จึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งใน
ชีวติประจำาวันของผูต้้องขงั รูจั้กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
การเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและเพียงพอ 
ทำาให้ผู้ต้องขังมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส 
เรียนรู้ร่วมใจกันพัฒนาภูมิปัญญาให้ควบคู่กับการอนุรักษ์

สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เช่น การแสดงศิลปะพื้นบ้าน 
แสดงดนตรี ร้องเพลง การจัดให้มีการออกกำาลังกาย การ
เล่นกีฬา และอื่นๆ เพ่ือลดความเครียดทางจิตใจอารมณ์ 
อีกทั้งช่วยบำาบัดรักษาคนป่วยทางร่างกายสุขภาพจิต 
เป็นการสร้างขวัญกำาลังใจแก่ผู้ต้องขัง ให้มีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ลดภาระค่ารักษาพยาบาลของเรือนจำา/ทัณฑสถาน 
ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมและถือเป็นสิ่งสำาคัญ 
ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี จึงจัด 
ให้มีโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ 
ออกกำาลังกาย การเล่นกีฬา นันทนาการเพื่อสุขภาพกาย
และใจสำาหรับผู ้ต้องขังในเรือนจำาและทัณฑสถานขึ้น 
โดยมีเรือนจำา/ทัณฑสถาน สถานกักขัง ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณแล้วทั่วประเทศ จำานวน ๑๔๒ แห่ง
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๔. โครงการอบรมเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย 
 ในเรือนจ�าและทัณฑสถานระบบปิดและเตรียม 
 ความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
 และสอดรับกับโครงการ อบรมเตรียมความ 
 พร้อมก่อนปล่อยในเรือนจ�าและทัณฑสถาน 
 ระบบปิด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ได้มี 
การขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใน
เรอืนจำา และทณัฑสถานระบบปิด จำานวน ๒ โครงการ โดย
ใช้เงนิผลพลอยได้ประเภทเงนิทุนพฒันาพฤตนิิสยั เพือ่การ
จัดสวัสดิการผู้ต้องขัง (เงินหกส่วน) ทั้งสองโครงการ ดังนี้ 

 (๑) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ในเรือนจำาและทัณฑสถานระบบปิด ได ้จัดสรรเงิน 
ผลพลอยได้ฯ ให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน ระบบปิด จำานวน 
๑๐๖ แห่ง แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อ 
ดำาเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ ให้แก่ผู ้ต้องขังที ่
เหลือโทษจำาคุกไม่เกิน ๖ เดือน - ๑ ปี โดยกำาหนดจัด 
ปีละ ๒ ครั้ง 

 (๒) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
เพือ่คนืคนดสีูส่งัคมและสอดรับกบัโครงการ (๑) ได้จดัสรร
เงินผลพลอยได้ฯ ให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน ระบบปิด 
จำานวน ๑๐๙ แห่งซึ่งมีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย จำานวน ๓ 
แห่ง ได ้แก ่ ทัณฑสถานวัยหนุ ่มกลาง ทัณฑสถาน 
วันหนุ ่มพระนครศรีอยุธยา และทัณฑสถานวันหนุ ่ม
นครศรีธรรมราช แห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น ๑,๐๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
โดยขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำาคุก 
ต่อไปไม่เกิน ๒ ปี 

 มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัว จำานวน ๕๗,๑๗๓ 
คน เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
จำานวน ๕๖,๑๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๒ ของผู้ต้อง
ขงัทีไ่ด้รบัการปล่อยตวั และผูต้้องขงัมคีวามเชือ่มัน่ต่อการ
ใช้ชีวิตภายหลังพ้นโทษ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๔ ของผู้ต้อง
ขังที่ผ่านการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย
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๕. อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในศูนย ์
 เตรยีมการปลดปล่อยในพืน้ท่ีเรอืนจ�าชัว่คราว  
 และทัณฑสถานเปิด
 กรมราชทณัฑ์ ได้จดัตัง้ศูนย์เตรยีมการปลดปล่อย
ในพื้นที่ของเรือนจำาชั่วคราวและ ทัณฑสถานเปิด จำานวน 
๑๑ แห่ง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู ้ต้องขังที ่
ใกล้จะพ้นโทษ โดยมุ่งเน้นในการน้อมนำาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู ้ต้องขัง
ควบคู่ไปกับพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาจิตใจ การฝึก

วิชาชีพด้านเกษตรกรรม เพื่อให้ผู ้ต ้องขังได้กลับคืน 
สู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพในการเลี้ยงตนเอง
และครอบครัว โดยไม่เป็นภาระและเป็นอันตรายต่อ 
สังคม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ดำาเนินการจัดสรร 
เงินงบประมาณ (เงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนา
พฤตินิสัย เพ่ือการจัดสวัสดิการผู้ต้องขัง) ให้แก่เรือนจำา
ชั่วคราว และทัณฑสถานเปิด จำานวน ๗๗๐,๐๐๐บาท 
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 

 ที่ เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนเงิน ที่จัดสรร (บาท)

 ๑. เรือนจำาชั่วคราวห้วยระเมศ สังกัดเรือนจำาอำาเภอเทิง ๗๐,๐๐๐

 ๒. เรือนจำาชั่วคราวโคกคำาม่วง สังกัดเรือนจำาจังหวัดกาฬสินธุ์ ๗๐,๐๐๐

 ๓. เรือนจำาชั่วคราวรอบเมือง สังกัดเรือนจำาจังหวัดร้อยเอ็ด ๗๐,๐๐๐

 ๔. เรือนจำาชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำาจังหวัดน่าน ๗๐,๐๐๐

 ๕. เรือนจำาชั่วคราวร่องห้า สังกัดเรือนจำาจังหวัดพะเยา ๗๐,๐๐๐

 ๖. เรือนจำาชั่วคราวห้วยม้า สังกัดเรือนจำาจังหวัดแพร่ ๗๐,๐๐๐

 ๗. เรือนจำาชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี ๗๐,๐๐๐

 ๘. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี ๗๐,๐๐๐

 ๙. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ๗๐,๐๐๐

 ๑๐. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง ๗๐,๐๐๐

 ๑๑. ทัณฑสถานเปิดหนองนำ้าขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ ๗๐,๐๐๐

 จากการดำาเนินงานตามโครงการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยในศูนย์เตรียมการปลดปล่อยใน
พื้นที่เรือนจำาชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด พบว่า
 ๑. ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงสาเหตุ 
การกระทำาผิดของตนเอง และมีความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองให้มีพฤติกรรมดีข้ึน และผู้ต้องขัง 
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม พัฒนา
พฤตินิสัย พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาจิตใจ ไปใน
แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม

 ๒. ผู้ต้องขังส่วนใหญ่สามารถควบคุมตนเอง 
ในการระงับความโกรธได้เมื่อมีคนทำาให้โกรธ 
 ๓. ผู ้ต ้องขังมีแนวทางในการดำาเนินชีวิต มี
ทศันคติในการดำาเนนิชวีติอย่างเหมาะสมถกูต้อง สามารถ
ดำาเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้
 ๔. ผู้ต้องขังสามารถนำาความรู้และทักษะท่ีได้รบั
ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้
 ๕. ผู ้ต ้องขังได ้ รับการส ่งเสริมในด ้านการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถนำาไปใช้ได้จริง มีรายได้
เลี้ยงตนเอง และครอบครัว
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 ๖. ผู้ต้องขังรู้สึกมีกำาลังใจมากขึ้น เพราะได้รับ
ความรู ้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมตาม
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในศูนย์เตรียมการ
ปลดปล่อย

 ๗. ผู้ต้องขังสามารถนำาความรู้ในการดำารงชีวิต
ตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกจิพอเพียง เกษตรทฤษฎใีหม่
ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ศูนย์เตรียมการปลดปล่อยในพื้นที่ของเรือนจำาชั่วคราวและทัณฑสถานเปิด จำานวน ๑๑ แห่ง 
มุ่งเน้นการน้อมนำาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
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กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ที่เหมาะสม
๑. โครงการค่าธรรมเนียมการจัดท�า
 บัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อสวัสดิการ
 ผู้ต้องขัง
 กรมราชทัณฑ์ และกรมการปกครองได้ลงนาม
บันทึกข ้อตกลงว ่าด ้วยการประสานความร ่วมมือ 
ในการดำาเนินงานด้านการจัดทำาทะเบียนราษฎร และ 
บตัรประจำาตวัประชาชนให้แก่บคุคลทีอ่ยูใ่นความควบคมุ
ดูแลของเรือนจำา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๕ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ บันทึกข้อตกลงฉบับน้ีเป็นบันทึก
เพ่ิมเติมในข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 
เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระหว่าง 
กรมการปกครองกับกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ข ้อความตามบันทึกข ้อตกลงฉบับนี้ 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยง
คอมพวิเตอร์ เพือ่ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์
ฉบับดังกล่าวด้วย วัตถุประสงค์หลักของบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว 

ในการแสดงตน และการคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ที่พึง 
ได้รับตามกฎหมาย ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา 
การขอรับการสงเคราะห์จากภาครัฐ การติดต่อราชการ 
และการอื่นใดที่ต ้องใช้หลักฐานทะเบียนราษฎรและ 
บัตรประจำาตัวประชาชน

 โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชน คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ในปี ๒๕๕๙ 
มีเรือนจำา/ทัณฑสถาน ที่ดำาเนินการจัดทำาบัตรประจำาตัว
ประชาชนให้แก่ผู้ต้องขัง จำานวน ๘ แห่ง มีผู้ต้องขังที ่
ได้ทำาบัตรประจำาตัวประชาชน รวมทั้งสิ้นจำานวน ๑,๗๑๕ 
คน และได้ขออนุมัติจัดสรรเงินผลพลอยได้ ประเภทเงิน
ทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการผู ้ต ้องขัง 
เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓๓,๕๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อย
บาทถ้วน) ทั้งนี้ มีเรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๕ แห่ง 
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าปรับจากศูนย์ 
บริหารการทะเบียนภาคกรมการปกครอง
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๒. กิจกรรมการมอบทุนประกอบอาชีพให้แก ่
 ผู้พ้นโทษ ตามโครงการสานฝันอาชีพเพื่อ 
 เฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลอง 
 พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับส่ัง เรื่องการจัดหาทุน
ประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังท่ีใกล้พ้นโทษ เมื่อคราว

เสด็จฯ ณ เรือนจำาชั่วคราวเขาน้อย สังกัดเรือนจำา 
จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อสนอง 
พระราชประสงค์ กรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินโครงการ 
สานฝันอาชีพตามพระราชกระแสรับส่ังของ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการให้
ความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพแก่ผู ้พ้นโทษ 
และจัดต้ัง “กองทุนพระราชทาน สานฝันอาชีพ” ขึ้น 
เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษในเรื่องของทุนประกอบ
อาชีพ
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 ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการบ ริหาร เ งิ นกอง ทุน
พระราชทานสานฝันอาชพี และคณะอนกุรรมการฝ่ายทนุ
ประกอบอาชพีฯ พจิารณาอนมัุตทินุประกอบอาชพีให้แก่ผู้
เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน ๒ ราย รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ จำานวน 
๔๔,๒๔๐ บาท (สีห่มืน่สีพ่นัสองร้อยสีส่บิบาทถ้วน) ซ่ึงได้
รบัการสนบัสนนุจากมลูนธิส่ิงเสรมิพลเมอืงด ี ในการน้ี ได้
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานให้สำานักงานปลัดสำานัก
นายกรฐัมนตรทีราบแล้ว เมือ่วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
นอกจากนี้ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี โดย
สำานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้พิจารณาให้ 
โครงการสานฝันอาชีพเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหนึ่งใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมาย ุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

๓. การด�าเนินงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห์
 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และ
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครามได้บริจาคเงินจำานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท เนือ่งในวันวสิาขบูชา มอบให้กรมราชทณัฑ์ 
ดำาเนินการจัดตั้งมูลนิธิข้ึนต่อกรมราชทัณฑ์จึงได้แต่งตั้ง
กรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาวางหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การจดัตัง้มลูนธิ ิโดยมวีตัถุประสงค์เบ้ืองต้นเพือ่สงเคราะห์

ผู้พ้นโทษให้มีอาชีพและที่อยู่อาศัย นอกจากนั้น เพื่อการ
จัดสวัสดิการแก่ผู ้ต้องขังในระหว่างท่ีถูกคุมขังอยู ่ ใน
รายการที่ไม่อาจเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้ โดยให ้
ชื่อว่า “มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์” ซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ เป็นต้นมา

 ผลการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ประจำาปี ๒๕๕๘ 
- ๒๕๕๙ คอืตัง้แต่วนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ มีดังนี้ 
 ๑. การมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู ้พ ้นโทษ 
รวมจำานวน ๘ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 ๒. การมอบทนุสนบัสนนุทนุการศกึษาบตุรผูต้้อง
ขัง รวมจำานวน ๒๐๐ ราย รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๔๖๒,๐๐๐ 
บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  ๒.๑ เงินสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาสมัคร
นานาชาตปิระเทศญีปุ่น่ จำานวน ๒๐ ราย (๔๐,๐๐๐ บาท)
  ๒.๒ เงินสนับสนุนของมูลนิธิโสภาธารนำ้าใจ
เพื่อพัฒนาสังคมไทย จำานวน ๒๕ ทุน (๖๔,๐๐๐ บาท)
  ๒.๓ เงนิสนบัสนนุจากพบิลูสงเคราะห์ จำานวน 
๑๕๕ ราย (๓๕๘,๐๐๐ บาท)

การมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษ 
การมอบทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรผู้ต้องขัง



 รายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙ | 77

๔. โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนด ี
 สู่สังคม 
 กระทรวงยตุธิรรมมนีโยบายให้หน่วยงานในสังกดั 
ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชน และกรมคุมประพฤติ จ้างงานผู้พ้นโทษ เด็กและ
เยาวชนที่กระทำาผิด และผู้ถูกคุมประพฤติเข้าทำางานใน
หน่วยงาน กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำาโครงการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคมขึ้นโดยการจ้างผู้พ้นโทษ
เข้าทำางานทีเ่รอืนจำา/ทณัฑสถาน เพือ่เป็นอกีทางเลือกหนึง่ 
ให้ผู ้พ้นโทษได้ประกอบอาชีพสุจริต มีรายได้ในการ 
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดี 
ของสังคมต่อตัวผู ้พ้นโทษส่งผลให้ผู ้พ้นโทษสามารถ 
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าต่อไป

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมราชทณัฑ์ได้ดำาเนนิการ 
จ้างงานผู้พ้นโทษจากเรือนจำา/ ทัณฑสถาน ตามโครงการ
คนืคนดีสู่สังคม จำานวน ๗๘ แห่ง จำานวนทัง้ส้ิน ๒๒๖ อตัรา 
ประกอบด้วย

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย 
  จำานวน ๑๘ อัตรา 
 • พนักงานขับรถ จำานวน ๒๒ อัตรา 
 • พนักงานทั่วไป จำานวน ๑๗๖ อัตรา
 • พนักงานครูสอนนวดแผนโบราณ/
  เสริมสวย  จำานวน ๑๐ อัตรา 
 เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙
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๕. โครงการสัปดาห์รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพ 
 ผู้ต้องขัง ๙ ธันวาคม
 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดทำา โครงการ“สัปดาห์รณรงค์การ 

ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง ๙ ธันวาคม” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจน

การจัดกิจกรรมต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ต้องขังตระหนัก 

หนัมาสนใจในเร่ืองสขุภาพ และมส่ีวนร่วมในการดแูลสขุภาพตนเอง 

รวมทั้งความสำาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีและถูกสุขอนามัย

ภายในเรือนจำาก่อนที่ความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

จะเกิดขึ้น 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรือนจำา/ทัณฑสถาน ดำาเนิน

กิจกรรมรวมท้ังสิ้น ๑๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๙ และมี 

ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๒๕๐,๕๕๘ ราย ประกอบด้วย

กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ ๑ เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง

 กิจกรรมที่ ๒ บริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ได้แก่ 

โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเต้านม เป็นต้น

 กิจกรรมที่ ๓ พัฒนางานสุขาภิบาลเรือนจำา (Big 

Cleaning Day) ทำาความสะอาด ภายนอกและภายในเรอืนจำา เช่น 

บริเวณเรือนนอน โรงเล้ียง แดนสูทกรรม และปรับภูมิทัศน์ด้าน

หน้าเรือนจำา จัดให้มีการรณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะและการ

จัดการขยะในเรือนจำา

 กิจกรรมที่ ๔ การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องใน“วัน 

ทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ๒๑ ต.ค.๕๙ เน้นการให้ความรู้แก ่

ผู้ต้องขังให้สามารถดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปากได้ถูกต้อง 

เหมาะสม รวมทั้งการประสานให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัด

บริการทันตกรรมเบื้องต้น 

๖. การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 การจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำา 

เพื่อพัฒนาให้เป ็นอาสาสมัครผู ้ต ้องขังเพื่อปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขในเรือนจำาท่ีมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้น การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพในเรือนจำา และ 

การดูแลช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขัง อันจะเป็นกำาลังสำาคัญในการ 

ช่วยเหลือพยาบาลเรือนจำาดูสุขภาพผู ้ต ้องขังที่ เจ็บป่วยบน 

เรือนนอนในแต่ละแดน ตลอดจนให้ความรู ้เกี่ยวกับโรคและ 

ภัยสุขภาพเบ้ืองต้นและข้อมูลการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล

เรือนจำาแก่เพื่อนผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดอบรม 

ผู้ต้องขังในเรือนจำา/ทัณฑสถาน ๑๓๘ แห่ง (แห่งละ อย่างน้อย 

๓๐ คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น ๔,๑๔๐ คน) 
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๗. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส�าหรับ 
 ผู้ต้องขังในเรือนจ�า
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข โดย 

สำานกับรหิารการสาธารณสขุ สำานกังานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ 

ได้จัดประชุมร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อหารือแนวทางการประกันสุขภาพและจัดทำา “แนวทางการ

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำา” ขึ้น พร้อมทั้ง 

จัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ของ 

กรมราชทณัฑ์และกระทรวงสาธารณสขุได้รบัทราบ เมือ่วนัที ่๓ - ๔ 

สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ และประกาศให้ 

สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยร่วมให้บริการใน 

ระบบสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้ CUP (Contracting Unit for 

Primary Care) หรือโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับผิดชอบเรือนจำาน้ัน 

โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย มีหน้าที่สนับสนุนการดำาเนินงานของ 

สถานพยาบาลในเรือนจำาเช ่นเดียวกับโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตำาบล (รพ.สต.) และให้โรงพยาบาลแม่ข่ายมีบทบาท 

หน้าท่ีในการพัฒนาสถานพยาบาลเรือนจำาในด้านต่างๆ ให้ 

เทียบเท่ากับ รพสต. เป็นลำาดับ 

 นอกจากนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้มีหนังสือที ่

สธ ๐๒๒๘.๐๖/๓๙๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ขอความ 

ร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายสำานักงานสาธารณสุข 

จังหวัด เรือนจำา/ทัณฑสถาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายใน

จงัหวดั ดำาเนนิการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขสำาหรบัผูต้้องขงั

ในเรอืนจำาตามมติคณะรฐัมนตร ีและขอความอนเุคราะห์กระทรวง

ยุติธรรม แจ้งกรมราชทัณฑ์ประสานผู้บัญชาการเรือนจำาในพื้นท่ี 

ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

และโรงพยาบาลในพื้นที่ดำาเนินการตามแนวทางฯ ที่ได้จัดทำา 

ร่วมกัน 
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๘. โครงการพัฒนาความรู้ในการด�าเนินชีวิตแก ่
 ผู้ต้องขังสูงอายุ
 กรมราชทัณฑ์ ได้ส ่งเสริมสุขภาพและจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงทางจิตใจและ 

ทักษะดำาเนินชีวิตของผู้ต้องขังสูงอายุเป็นประจำาทุกปี เพื่อให้ 

ผู ้ต้องขังสูงอายุได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านพัฒนา 

ตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ ่ม 

ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติผู ้สูงอาย ุ

พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้วิเคราะห ์

ผลการดำาเนินงานและข้อเสนอการพัฒนาชมรมผู้ต้องขังสูงอายุ 

จากเรือนจำาและทัณฑสถาน พบว่า มีเรือนจำาและทัณฑสถาน 

ที่มีผลการดำาเนินงานต่อเนื่อง พร้อมสำาหรับการจัดตั้งชมรม 

ผู้ต้องขังสูงอายุ มีนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

โดยเฉพาะ มีเครือข่ายภาคสังคมเข้าสนับสนุนการดำาเนินงาน 

มแีนวทางพฒันาชมรมทีช่ดัเจนและเป็นรปูธรรม จำานวน ๑๐ แห่ง 

ได้แก่ เรือนจำาพิเศษธนบุรี เรือนจำากลางสมุทรปราการ เรือนจำา

จังหวัดจันทบุรี เรือนจำากลางอุบลราชธานี เรือนจำากลางอุดรธานี 

ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ เรอืนจำากลางกำาแพงเพชร เรอืนจำากลาง

ราชบุรี เรือนจำากลางนครศรีธรรมราช และทัณฑสถานหญิง 

สงขลา มีผลการดำาเนินงานดังนี้

 ๑) การอบรมให้ความรู ้ ในเรื่องกฎหมายในชีวิต 

ประจำาวัน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม

ภายนอกอย่างปกติสุข โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

พัฒนาทักษะชีวิต การใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การ 

ดูแล/รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตในวัยสูงอายุ 

 ๒) กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ 

ฟังธรรม สวดมนต์ ตักบาตร  

 ๓) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ  

  • กิจกรรมออกกำาลังกาย อาทิ การรำาไท้เก็ก 

รำากระบอง กายบริหาร การรำา/เต้นประกอบเพลงเข้าจังหวะ 

รวมถงึการจดัหาอปุกรณ์ออกกำาลังกายสำาหรบับรหิารร่างกาย เช่น 

รอกคู่ จักรยาน ลูกบอล บริหารมือ

  • การตรวจสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพปาก

และฟัน การตรวจวัดสายตา โดยดำาเนินการร่วมกับโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สถานีอนามัย โรงพยาบาล หน่วยบริการ

ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อให้การดูแลสุขภาพทางด้านร่างกาย 

ที่เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้สภาพจิตใจของผู้สูงอายุดีขึ้น 

 ๔) กิจกรรมกลุ่มบำาบัด/นันทนาการ 

  • กิจกรรมนันทนาการ เช่น การสันทนาการ การ

ลีลาศ การร้องเพลง จัดหาส่ือคลายเครียด แสดงศิลปวัฒนธรรม 

(ลิเก)   

  • กิจกรรมดนตรีบำาบัด การเล่นดนตรีพื้นบ้าน 

กิจกรรมศิลปะบำาบัด การวาดรูป 

  • การให้คำาแนะนำาปรึกษาและให้การสงเคราะห์

ตามความเหมาะสม 

 ๕) กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ 

  • กิจกรรมด้านอาชีพ ได้แก่ การจักสาน การปั้น 

แกะสลัก การทำาบายศรี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ งานฝีมือต่างๆ 

ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ 

  • กจิกรรมเสรมิสร้างทักษะชีวติ ภูมปัิญญาชาวบ้าน 

การสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การบอกเล่าประสบการณ์ชีวิต 

กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบทอด

ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่
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๙. สวัสดิการเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิง 
 ตั้งครรภ์ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ปัจจบุนักรมราชทณัฑ์มภีาระในการดแูลเดก็ติดผู้ต้องขงั 

หรือเด็กที่ติดมารดามาคลอดในเรือนจำา/ทัณฑสถาน ซ่ึงเด็กติด 

ผู้ต้องขังเข้า-ออกเรือนจำาเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๓๐๐ - ๓๕๐ คน 

ทั่วประเทศ จากสถานการณ์ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับว่าการช่วย 

ให้เด็กได้มีชีวิตเริ่มต้นท่ีดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ช่วยในการ 

เจรญิเตบิโต และพฒันาการอย่างสมบรูณ์ทัง้ด้านร่างกายและจติใจ 

ส่งผลที่ดีให้กับเด็กในอนาคต สุขภาพของมารดาท้ังด้านร่างกาย

และจติใจมอีทิธพิลโดยตรงต่อทารกในครรภ์ ผูต้้องขังหญงิตัง้ครรภ์

จงึควรได้รบัความรู้ในการปฎบิตัตินขณะต้ังครรภ์ เพือ่ส่งผลทีดี่ต่อ

สุขภาพทั้งมารดาและเด็ก จึงถือเป็นภาระหน้าที่ที่หลีกเล่ียงไม่ได ้

ที่กรมราชทัณฑ์ต้องให้การดูแลตามความเหมาะสม เพราะเด็ก

ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองดูแลใน

ด้านต่างๆ เพื่อให้เขาเหล่าน้ันได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองท่ีดีของ

สงัคมต่อไป โดยมกีลุม่เป้าหมายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

คือ 

 ๑) เด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจำา/ทัณฑสถาน อายุ ๐ - ๓ 

ปี จำานวน ๒๓๑ คน 

 ๒) ผู ้ต ้องขังหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำา/ทัณฑสถาน 

จำานวน ๒๑๓ คน 

 ๓) เดก็ตดิผู้ต้องขงัและผู้ต้องขังหญงิทีเ่ข้าร่วมโครงการ

กำาลังใจในพระดำาริฯ

 ผลการด�าเนินงาน : กรมราชทัณฑ์อนุมัติจัดสรร 

งบประมาณให้เด็กติดผู ้ต ้องขังและผู ้ต ้องขังหญิงต้ังครรภ์  

ในเรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๗๓ แห่ง ดังนี้

 • จัดสรรงบประมาณ ให้แก่เด็กติดผู้ต้องขังจำานวน 

๕,๐๐๐ บาท /คน/ปี ในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 

ที่จำาเป็นและเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรค่าอาหาร

เสรมิ ค่านมผง ค่าของใช้จำาเป็นสำาหรบัเดก็ตดิผูต้้องขงั เช่น ผ้าอ้อม 

ผ้าอ้อมสำาเรจ็รปู, ผ้าเชด็ตวั, แป้ง, สบู ่ฯลฯ) และค่าเวชภณัฑ์ต่างๆ 

 • จัดสรรให้แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ คนละ ๓,๐๐๐ 

บาท/คน/ปี ในการจดัซือ้เคร่ืองอปุโภคบรโิภคทีจ่ำาเป็น เช่น อาหาร

เสริม, ผ้าอนามัยแบบห่วง, ผ้าเช็ดตัว, สำาลี,  กระดาษชำาระ ฯลฯ

การมอบของให้แก่

ผู้ต้องขังตั้งครรภ์และ

เด็กติดผู้ต้องขัง

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
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๑๐. การจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูต้้องขงั 
 พิการ ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
 กรมราชทณัฑ์ ได้ดำาเนนิการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพ

ชีวิตผู้ต้องขังพิการ โดยการจัดสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นต่อการ

ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดหากายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความ

พิการ เพื่อให้ผู้ต้องขังพิการสามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันได้อย่าง

เป็นปกติ นอกจากนี้เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

พกิารให้สอดคล้องกบัข้อกำาหนดและแผนปฏบิติัการท่ีเก่ียวข้อง จงึ

ได ้จัดตั้งศูนย์ส ่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเรือนจำาและ

ทัณฑสถานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาผู้ต้องขัง

พิการ จำานวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. ศูนย์ผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจำา

กลางบางขวาง และศนูย์ผูต้้องขงัหญงิ ได้แก่ ทณัฑสถานหญงิกลาง 

ซึ่งจากการดำาเนินงานกรมราชทัณฑ์ ได้จัดสรรงบประมาณประจำา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการสวัสดิการผู้ต้องขัง สำาหรับการพัฒนา 

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ ซึ่งจัดตั้งข้ึนในเรือนจำา

กลางบางขวางและทณัฑสถานหญงิกลาง แห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

รวมวงเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมรีายละเอยีดการดำาเนนิงาน ดงันี้

  การประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 ๑) เรือนจำากลางบางขวางและทัณฑสถานหญิงกลาง 

ได้แต่งตัง้คณะทำางานเพือ่พฒันาศนูย์ส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูต้้องขงั

พิการและจัดประชุมเพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน

 ๒) ลงพื้นที่ เพื่อหารือถึงแนวทางปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม สถานที ่เพือ่อำานวยความสะดวกแก่ผูต้้องขงัพกิารในการ

ดำาเนินชีวิตประจำาวัน 

  การจัดท�าข้อมูลผู้ต้องขังพิการ
 ๑) จัดทำาข้อมูลผู ้ต้องขังพิการรายบุคคล เก่ียวกับ

ประวัติทางสังคม สภาพความพิการ ความต้องการช่วยเหลือ เพื่อ

กำาหนดแนวทางพัฒนาและให้บริการอย่างเหมาะสม

 ๒) จัดทำาบัตรประจำาตัวผู้ต้องขังพิการและประสาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๓) ตรวจสอบผู้ต้องขังพิการที่เข้าเกณฑ์การพักการ

ลงโทษกรณีพิเศษ เพื่อดำาเนินการเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

ต่อไป

  ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 การปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการที่

เอือ้อำานวยต่อการดำาเนนิชวีติของผูต้้องขงัพกิาร อาท ิทางลาด ราว

จับบริเวณทางเดิน ห้องนำ้าผู้พิการ อ่างล้างหน้า-ล้างมือแบบมีราว

จับด้านข้าง

 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อาชีพและ
สังคม
 ๑) ตรวจสุขภาพและประเมินสภาพความพิการของ 

ผู้ต้องขังแต่ละราย การให้คำาปรึกษาแนะนำาในการดูแลรักษา

สุขภาพ

 ๒) ฝึกกจิวตัรประจำาวนั การใช้กายอปุกรณ์/เครือ่งช่วย

ความพิการที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

 ๓) การอบรมพี่เลี้ยงผู้พิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและ

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้พิการอย่างถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือ

จากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

 ๔) เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางจติใจ ทกัษะการดำาเนนิ

ชีวิต การแก้ไขปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ของตนเอง การให้คำา

ปรึกษาแนะนำาทางสังคมสงเคราะห์

 ๕) การฝึกวชิาชพีระยะส้ันและแนวทางประกอบอาชพี

อิสระสำาหรับผู้ต้องขังพิการ

 ๖) ประสานหน่วยงานภาคสังคมในเขตพื้นที่ เพ่ือเข้า

ร่วมดูแลและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมสำาหรับผู้ต้องขังพิการ เช่น 

การมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น ให้กำาลังใจในการดำาเนินชีวิต 

การจัดกิจกรรมนันทนาการ การละเล่น เป็นต้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เรือนจำาและทัณฑสถานปราศจากยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสาร

กลยุทธ์หลัก : ๑. สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่เรือนจำา

   ๒. ปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากเรือนจำา

   ๓. การบำาบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด

กลยุทธ์หลัก ๑ สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่เรือนจ�า
๑. โครงการจัดระเบียบเรือนจ�า
 กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการจัดระเบียบภายในเรือนจำา 

และทัณฑสถานเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด 

ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของผู้ต้องขัง ทั้งยังเป็นการป้องกัน

การ ซุกซ่อนยาเสพติด โทรศัพท์ และสิ่งของต้องห้ามภายในเรือน

จำา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยแห่งความมีระเบียบ

วินัยให้กับผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการภายใต้แนวทาง 

“วินัยเข้ม สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ทุกตารางนิ้ว” กำาหนด

เป็นนโยบาย ๙ ข้อ 

 ข้อ ๑. ห้ามผู้ต้องขังนำาสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดขึ้นบน

เรือนนอน

 ข้อ ๒. ห้ามผู้ต้องขังมีสัมภาระในโรงงานฝึกวิชาชีพ

 ข้อ ๓. สัมภาระทุกชนิดของผู้ต้องขังให้จัดเก็บในตู้

ล็อคเกอร์เท่านั้น

 ข้อ ๔. จัดหาตู้ล็อคเกอร์ให้กับผู้ต้องขัง

 ข้อ ๕. จัดทำาทะเบียนตู้ล็อคเกอร์ โดยมีรูปถ่ายและ

หมายเลขกำากับของผู้ต้องขังและได้ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน

 ข้อ ๖. กำาหนดให้ผู้ต้องขังมีเสื้อผ้าไม่เกิน ๕ ชุด

 ข้อ ๗. ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขัง/กลุ่มผู้ต้องขัง มีกระติก 

นำ้าร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นของตนเอง

 ข้อ ๘. ความสะอาดเรียบร้อยและความสวยงามใน 

เรือนจำา เช่น ไม่มีเศษขยะมูลฝอย ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด มีโรง 

เก็บขยะอยู่ภายนอกแดนที่มีหลังคาและมุ้งลวด ฯลฯ

 ข ้ อ ๙ . ย ก เ ลิ ก ก า ร จำ า ห น ่ า ย อ า ห า ร ส ด ใ ห ้ กั บ 

ผู้ต้องขังปรุงในเรือนจำา
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 ทั้งนี้ เรือนจำาและทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้ดำาเนินการ

ตามแนวทางดังกล่าว ส่งผลให้เรือนจำาและทัณฑสถานมีความ 

เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของ 

“วินัยเข้ม สะอาด เป็นระเบียบ  สวยงาม ทุกตารางนิ้ว”

ผู้ต้องขัง ทั้งยังเป็นการป้องกันการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามภายใน

เรือนจำา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยแห่งความมี

ระเบียบวินัยให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย
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๒. โครงการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ ได้ดำาเนินการสุ่ม

ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดทั้งเจ้าหน้าที่และผู ้ต ้องขัง 

มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ (ข้อมูล ณ ๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙)

 • ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่ จำานวน ๑๗,๑๓๑ คน 

ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด

 • ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จำานวน ๔๗๙,๗๒๒ คน 

ผลการตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติด จำานวน ๔๖๘ คน ผลตรวจ

ยนืยนั ๑๘๔ คน คดิเป็นร้อยละ ๐.๐๔ ของจำานวนผูต้้องขงัท่ีตรวจ

ปัสสาวะทั้งหมด
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โทรศัพท์	(เครื่อง)
๖๖๙

ซิมการ์ด	(อัน)
๖๗๔

ยาบ้า	(เม็ด)
๓,๔๒๑

ยาไอซ์	(กรัม)
๑๗๓.๔๒

กลยุทธ์หลัก ๒ ปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากเรือนจ�า
๑. การควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท ์
 มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจ�า
 กรมราชทัณฑ ์ได ้ดำาเนินการควบคุมปราบปราม 

ยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำาอย่างจริงจังตาม 

นโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ มีการกำาหนด

มาตรการตรวจค้นบุคคลเข้า-ออก เรือนจำาทุกกรณี การนำา

เทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น มีมาตรการตรวจค้นจู่โจมภายใน

เรือนจำาถี่ขึ้น โดยได้มีการสนธิกำาลังร่วมกับจังหวัด ตำารวจ ทหาร 

ในพื้นที่ในการตรวจค้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบ 

นำายาเสพติด โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าไปใน 

เรือนจำาเพ่ือใช้ในการค้ายาเสพติด ท้ังน้ีได้มีการจู่โจมตรวจค้น 

เรือนจำาและทัณฑสถานในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการสกัดก้ันและตรวจค้นยาเสพตดิ โทรศัพท์
มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 • การจู ่ โจมตรวจค ้นกรณีปกติโดยเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน ๒๒,๒๑๖ ครั้ง

 • การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษโดยกรมราชทัณฑ์ 

ร่วมกับตำารวจ ทหาร ๘๖๘ ครั้ง 

 • การจู ่โจมตรวจค้นโดยชุดปฏิบัติการพิเศษ กรม

ราชทัณฑ์ จำานวน ๑๗ แห่ง

 ประเภท สกัดกั้นภายนอกเรือนจ�า สกัดกั้นภายในเรือนจ�า รวม

โทรศัพท์ (เครื่อง)  ๕๕ ๖๑๔ ๖๖๙

ซิมการ์ด (อัน)  ๑๕ ๖๕๙ ๖๗๔

ยาบ้า (เม็ด)  ๑,๒๐๒ ๒,๒๑๙ ๓,๔๒๑

ยาไอซ์ (กรัม)  ๒.๙๔ ๑๗๐.๔๘ ๑๗๓.๔๒
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แผนภูมิแสดงผลการสกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ
ตั้งแต่ ๑ ก.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๙

โทรศัพย์ ซิมการ์ด ยาบ้า ไอซ์

๑,๔๐๐
๑,๒๐๐
๑,๐๐๐
๘๐๐
๖๐๐
๔๐๐
๒๐๐

๐

๑,๒๗๖

๒๘๕๒๔๒

๕๕.๘
๑๔๕

๕๖ ๖๒.๖๗ ๑๔.๔๕

	 โทรศัพท์มือถือ	(เครื่อง)	 ซิมการ์ด	(อัน)	 ยาบ้า	(เม็ด)	 ไอซ์	(กรัม)

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการตรวจพบต่อเดือน ระหว่างปี ๕๘ และ ๕๙

ปี	๒๕๕๘ ปี	๒๕๕๙

  จากกราฟแสดงผลการสกัดกั้นและตรวจค้น 

ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง แสดง 

ให้เห็นว่าจากการดำาเนินงานควบคุมปราบปราม ยาเสพติด 

โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำาอย่างเข้มงวด 

และจรงิจงั ตามนโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลีย่นแปลงราชทณัฑ์ 

ส่งผลให้การตรวจพบยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของ 

ต้องห้ามในเรือนจำาลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
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โทรศัพท ซิมการด ยาบา ไอซ
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“การสกัดกั้น จู่โจม ตรวจค้น ยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ตามนโยบาย ๕ ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์”
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กลยุทธ์ที่ ๓ การบ�าบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด
๑. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหา 
 ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ�า 
 และทัณฑสถาน 
 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้น้อมนำาแนวทาง 

โครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER 

ONE ในทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี 

องค์ประธานโครงการ มาปรบัใช้กบัผูต้้องขงัในเรือนจำา/ทณัฑสถาน 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โดยดำาเนินงานภายใต้แนวคิด “ปรับ

ทกุข์ สร้างสขุ แก้ปัญหา พฒันา EQ” ทัง้จากการเรยีนรูด้้วยตนเอง 

และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม อาศัยกระบวนการกลุ่มให้เกิด 

ความพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่างๆ อาทิ การควบคุมอารมณ์ 

และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม มีความสามารถในการรู ้จักตนเอง มีแรงจูงใจ 

สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และ 

มสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ืน่ มคีวามภาคภมูใิจในตนเอง พอใจในชวีติ 

มีความสงบสุขทางใจ รวมทั้งให้ผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการทำากิจกรรม

ที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ ได้รับความรู ้ในเรื่องพิษภัยของ 

ยาเสพติด ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกาย และ

จิตใจ เพื่อพัฒนาตนเองทั้งขณะต้องโทษ และกลับเป็นคนด ี

คืนสู่สังคมภายหลังพ้นโทษได้ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ ได้ขยาย

เครือข ่ายการดำาเนินงานโครงการดังกล ่าวไปยังเรือนจำา/

ทัณฑสถาน จำานวน ๕๕ แห่ง และได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE 

NUMBER ONE จำานวน ๓๗ แห่ง 

 จำานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำา/

ทัณฑสถาน ปี ๒๕๕๙

 ล�าดับที่ ประเภท สมาชิก (คน)

 ๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE ๖๐,๓๖๑

 ๒. ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๓๗,๐๒๔

 นอกจากนี้ มีเรือนจำา/ทัณฑสถาน จำานวน ๑๔ แห่ง 

ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน TO BE NUMBER ONE 

ประจำาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ Hall ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
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 ๒. โครงการบ�าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ�าบัด ประจ�าปี พ.ศ.  
  ๒๕๕๙
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๘ ยทุธศาสตร์หลกั โดยในยทุธศาสตร์ที ่๒ การแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพตดิ ได้กำาหนดวตัถปุระสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อลดอุปสงค์ด้านยาเสพติด ให้ผู ้เสพ/ผู้ติดเข้าถึง 

บริการด้านการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการเสพติดซำ้า

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลได้กำาหนดเป้าหมายนำาผู้เสพเข้าบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในทุกระบบจำานวนทั้งสิ้น 

๒๒๐,๐๐๐ คน โดยกำาหนดให้กรมราชทัณฑ์ ต้องบำาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด จำานวน ๑๕,๐๐๐ คน 

กรมราชทัณฑ์ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดทำาโครงการบำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติด 

ยาเสพตดิ ในรปูแบบชมุชนบำาบดั ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึน้ โดยได้บรูณาการความร่วมมอืกบัสำานกังาน ป.ป.ส. และกระทรวงสาธารณสขุ 

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำา/ทัณฑสถาน โดยนำากิจกรรม กาย สังคมบำาบัด 

(Matrix Program) และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (Life Living) เข้ามาร่วมในโครงการ เพื่อให้การบำาบัดฯ มีความเข้มข้นมากขึ้น 

โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ดำาเนินการบำาบัดฟื้นฟูฯ ผู้ต้องขังติดยาเสพติด รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๑ คน ดำาเนินการในเรือนจำา/ทัณฑสถาน 

จำานวน ๗๗ แห่ง 
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 ๓. การบ�าบัดฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมือง 
  ราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์) ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
  การบำาบัด ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ต้องขัง ตามแผนงานการบำาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียน

วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดำาเนินการภายใต้ชื่อโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง

ราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ(ลูกเสือวิวัฒน์) ภายใต้แนวคิด “การคืนคนดี มีคุณค่ากลับสู่สังคมด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” โดยมุ่ง 

บรูณาการกจิกรรมกระบวนการบำาบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิในหลกัสตูรของโรงเรยีนววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์รูปแบบเดมิ กบัหลักการแนวคดิ 

การฟื้นฟูและพัฒนามนุษย์ ด้วยกระบวนการลูกเสือ กิจกรรมกระบวนการทางศาสนา มุ่งพัฒนาตัวบุคคลและพัฒนาความสัมพันธ์ของ

บคุคลกบัสงัคม ใช้หลกัการบรูณาการภารกจิกบัหน่วยงานเครอืข่ายทกุภาคส่วนของสงัคม ให้เข้ามามบีทบาทขบัเคลือ่นกจิกรรมแผนงาน 

สร้างความตระหนักร่วมของภาคสังคม โดยเปิดโอกาสให้ภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนา ดังแนวพระราชดำารัสใน สมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานไว้ในโอกาสเสดจ็พระราชดำาทรงเปิด “ห้องสมดุพร้อมปัญญา” ในวนัที ่๑๕ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

ความว่า “ถ้าสังคมไม่ให้โอกาส จะไม่มีคนดีกลับสู่สังคม” 



การบ�าบัด ฟื้นฟู พัฒนาสมรรถภาพผู้ต้องขังในรูปแบบลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
“คืนคนดี มีคุณค่า กลับสู่สังคม ด้วยอุดมการณ์ลูกเสือ” 

OUTPUT
“ลูกเสือวิวัฒน์”

INPUT
“ผู้ต้องขัง”

คืนคนดี
มีคุณค่า 

กลับสู่สังคม

กระบวนการ
คัดเลือกผู้ต้องขัง
เข้าร่วมโครงการ

ประเมินผลก่อน
ระหว่างและ

ภายหลัง
การอบรม

การพัฒนาจิตใจ 

ศูนย์ปฏิบัติการ
ลูกเสือราชทัณฑ์, 

๒๕๕๙

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาทักษะวิชาชีพ

• ลูกเสืออาสา
 ทำาดีเพื่อแผ่นดิน 
 (ลูกเสือวิวัฒน์)  
• องค์กร/หน่วยงาน 
 ลูกเสือ จังหวัด 
 อำาเภอ สมาคม/ 
   สโมสรลูกเสือ
 เป็นพี่เลี้ยง 
• สโมสรลูกเสือ  
 ราชทัณฑ์ไทย
 เป็นตัวกลาง
 ในการประสาน
 ความช่วยเหลือ 
 สร้างความเข้มแข็ง

• ผู้ต้องขัง
 ชั้นกลางขึ้นไป
• คดียาเสพติด
 ให้โทษ มีประวัติ
 เป็นผู้เสพ
• เป็นการต้องโทษ
 ครั้งแรก
• มีกำาหนดโทษจำา
 ต่อไปไม่เกิน 1 ปี

กระบวนการบ�าบัด ฟื้นฟู และพัฒนา
(Prevention and  develoPment Process)

• การออกกำาลังกาย 
• เสริมสร้างด้านความรู้กายวิภาคเบื้องต้น
• ด้านอาหารและโภชนาการ  
• การดูแลสุขอนามัย 
• ความกระฉับกระเฉงว่องไว
• สมรรถภาพทางกาย
• ส่งเสริมการสร้างวินัย

• การปฏิบัติทางหลักศาสนาในแต่ละศาสนา
• อาสาสมัครบริการสาธารณะ
• การปลูกฝังความจงรักภักดี 
• การพึ่งทางศาสนา
• ความฉลาดทางอารมณ์    
• ความกตัญญู

• ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
• การปฏิบัติตนระหว่างต้องโทษและพ้นโทษ
• สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน
• หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ตระหนักในคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น   
• ความเลื่อมใสในระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• มีความรักในวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเป็นไทย
• ความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

• งานประดิษฐ์ งานฝีมือ
• การพัฒนาทักษะอาชีพ 
• การแนะแนวอาชีพและการวางแผนอาชีพในอนาคต
• การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• การจัดกิจรรมครอบครัวสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ 
• การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน การประสานกิจกรรม
 เครือข่ายภาคสังคม การบริการสังคม
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) ของศูนย์ 
 ทั้งที่เป็นกิจกรรมบริการทั่วไปและเป็นถาวรวัตถุ  
• การจัดงานชุมนุมลูกเสือก่อนปล่อยพักการพ้นโทษ 
 “ส่งลูกเสือกลับบ้าน สร้างตำานานคนดี” 
• เครือขายลูกเสืออาสาทำาดีเพื่อแผ่นดิน

ทักษะลูกเสือ
ทักษะอาชีพ
(scouting skill
occuPation skill)

จิตใจ/คุณธรรม 
จริยธรรม
(mind/moral)

เจตคติ/ค่านิยม
(attitude/value)

ร่างกาย
Phy-cho motor
(autonomous)

สังคม
(social tasks)
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  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ การฟ้ืนฟแูละพฒันาสมรรถภาพผูต้้องขงัตดิยาเสพตดิ ในรปูแบบววัิฒน์พลเมอืงด้วย กระบวนการ

ลูกเสือ ครอบคลุมกลุ่มผู้ต้องขังทั่วประเทศ จำานวน ๒,๗๕๐ คน เกินไปจากที่ตั้งเป้าไว้ ๒๕๐ คน (เป้าหมายแผนงาน ๒,๕๐๐ คน) 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐ มียอดผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการบำาบัด ฟื้นฟู จำานวน ๒,๗๑๒ คน แยกตามศูนย์ฝึก ดังนี้ 

   เป้าหมาย จบหลักสูตร

 ที่ ศูนย์ฝึก  (คน) จ�านวน ร้อยละ

 ๑. ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษลำาปาง ๓๕๐ ๓๔๙ ๙๙.๗๑

 ๒. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ๖๐๐ ๕๗๗ ๙๖.๑๗

 ๓. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ๖๐๐ ๖๐๐ ๑๐๐

 ๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ๖๐๐ ๕๙๙ ๙๙.๘๓

 ๕. ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษสงขลา ๖๐๐ ๕๘๗ ๙๗.๘๓

  รวม ๒,๗๕๐ ๒,๗๑๒ ๙๘.๖๒
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์หลัก : ๑. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

   ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ

   ๓. พัฒนาสิ่งจำาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร

   ๔. เสริมสร้างขวัญกำาลังใจและพัฒนาสวัสดิการเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
๑. การด�าเนินการด้านอตัราก�าลังท่ีได้รบัจดัสรร 
 อัตราตั้งใหม่ของกรมราชทัณฑ์
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติในคราวการประชุมเม่ือวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

กำาหนดเป้าหมายและนโยบายกำาลังคนภาครัฐ (คปร.) อนุมัติ 

ให้เพิ่มอัตรากำาลังข้าราชการตั้งใหม่ในกรมราชทัณฑ์ รวม 

๑,๗๙๔ อัตรา ซึ่งกรมราชทัณฑ์ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุผล 

ความจำาเป็น โดยพิจารณาตามภาระงานและความขาดแคลน 

กำาลังคนของเรือนจำา/ ทัณฑสถาน เพื่อจัดทำาแผนการกระจาย 

อัตรากำาลังที่ได้รับจัดสรรให้แก่เรือนจำา/ทัณฑสถาน ดังนี้ 

 ๑) ส�าหรับเรือนจ�าท่ีต้องควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง
เป็นพิเศษ 
  ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งให้

ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หาแนวคิดวิธีการและ

แนวทางการดำาเนินการ ในการควบคุมตัวผู ้กระทำาความผิด/ 

ผู้ต้องหาคดียาเสพติด โดยการแยกขัง/แยกเรือนจำาจากผู้กระทำา

ความผิดประเภทอื่น ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้นำาผู ้ต้องขังดังกล่าว 

ไปคุมขังไว้ในเรือนจำาขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง จำานวน ๘ แห่ง 

คอื ทณัฑสถานบำาบัดพเิศษกลาง เรอืนจำากลางเขาบนิ เรอืนจำากลาง

คลองเปรม เรือนจำากลางคลองไผ่ เรือนจำากลางระยอง เรือนจำา

กลางนครศรีธรรมราช เรือนจำากลางพิษณุโลก และเรือนจำากลาง

สงขลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำาหรับเรือนจำา 

ที่กำาหนดให้ควบคุม ดูแลผู ้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุม 

ดูแลเป็นพิเศษ 

 ๒) ส�าหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจ�าทั่วไป
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในเรือนจำาทั่ว

ประเทศและเพื่อลดความตรากตรำาของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ

หน้าที่นอกเวลาราชการ กรมราชทัณฑ์จึงวิเคราะห์ความต้องการ

อัตรากำาลังเพิ่มจากโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 

จากเรือนจำา/ทัณฑสถาน ที่ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา

ราชการ ๑ คืน เว้น ๑ - ๒ คืน ให้เป็น ๑ คืน เว้น ๓ คืน 
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 ๓) ส�าหรับปฏิบัติหน้าท่ีบ�าบัดรักษาผู้ต้องขัง
ป่วยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
  เพื่อปฏิบัติงานด้านการบำาบัดรักษาผู้ต้องขังป่วย 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

และส่งเสริม ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังป่วย และเพื่อเป็นการแก้ปัญหา

ในการส่งตวัผูต้้องขงัป่วย ทีต้่องใช้เวลาในการบำาบดัรักษาเป็นเวลา

นาน หรือผู้ต้องขังป่วยเฉพาะโรคออกไปรักษายังโรงพยาบาล

ภายนอกเรือนจำา เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนีขณะที่ 

ออกไปบำาบัดรักษายังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจำา ซึ่งจะ 

ช่วยแบ่งเบาภาระงานของเรือนจำา/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ และ

เป็นการประหยัดอัตรากำาลังเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องควบคุมผู้ต้องขังป่วย 

ที่ส่งไปรักษายังสถานพยาบาลนอกเรือนจำาดังกล่าว 

๒. การประเมินความผาสุกและความผูกพันต่อ 
 องค์กรของบุคลากรกรมราชทัณฑ์
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำานักงาน ก.พ.ร. ได้

กำาหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ การพัฒนาสมรรถนะองค์กร กำาหนดให้ส่วนราชการ 

มีการวิเคราะห์ปัจจัยในการสร้างความผาสุกและความผูกพัน 

ของบุคลากร สำาหรับใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์กร และแนวทางสร้างแรงจูงใจของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ 

นอกจากนี้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 

(PMQA) ฉบับที่ ๒ หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce 

Focus) กำาหนดให้ส่วนราชการมีการประเมินความต้องการด้าน

ความสามารถและอัตรากำาลัง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการดำาเนินการที่ดีมีการ 

สร้างความผูกพัน มีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายใน

องค์การ รวมถึงการนำาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มท่ี 

ผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้

 ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศชาย อายุมากกว่า ๔๕ ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ภูมิลำาเนาเป็นคนภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ โดยเป็นข้าราชการประเภททั่วไป ระดับชำานาญงาน 

มากที่สุด บทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานปัจจุบัน มากกว่า ๑๔ ปี ส่วนใหญ่อายุราชการตั้งแต่ 

๑๑ - ๑๕ ปี และมีเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน น้อยกว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
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 ระดับความผาสุกและความผูกพันต่อองค์กรของ 

บุคลากรกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติของ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการของเรือนจำา/

ทัณฑสถานและส่วนกลางกรมราชทัณฑ์มีความต่างกัน จึงแบ่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ 

ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำา/ ทัณฑสถานในประเด็นความพึงพอใจ 

ความผาสุก และความผูกพันต่อองค์กรอยู่ใน ระดับมากที่สุด 

พบว่า ส่วนใหญ่มีความซ่ือสัตย์และจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 

/กรมราชทัณฑ์ โดยคำานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นที่ตั้ง

 กลุม่ที ่๒ ข้าราชการ ลกูจ้างประจำา และพนกังานราชการ 

ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ในประเด็นความ 

พึงพอใจ ความผาสุก และความผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับ 

มากที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่เต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์เพื่อให้งานของหน่วยงานประสบความสำาเร็จ

 ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกและความผูกพัน แบ่งการ

วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานราชการ 

ที่ปฏิบัติงานในเรือนจำา/ทัณฑสถาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ 

ความผาสุกและความผูกพนั มากท่ีสุด อนัดบัที ่๑ คือ ผู้บงัคับบญัชา 

รองลงมาอับดับที่ ๒ คือ ครอบครัว และอันดับที่ ๓ คือ เงินเพิ่ม

สำาหรับตำาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ/ค่าเวร 

 กลุม่ที ่๒ ข้าราชการ ลกูจ้างประจำา และพนกังานราชการ

ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ พบว่า ปัจจัยที่มีผล 

ต่อความผาสุกและความผูกพัน มากที่สุด อันดับที่ ๑ คือ ผู้บังคับ

บัญชา รองลงมาอับดับที่ ๒ คือ เพ่ือนร่วมงาน และอันดับที่ ๓ 

คือความก้าวหน้าในสายงาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ
๑. การฝึกอบรมหลักสูตร ข้าราชการราชทัณฑ์ 
 บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๒๑ - ๑๒๔
 กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะการทำางาน 

แตกต่างจากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานหลักของ 

กรมราชทณัฑ์ คอื เรือนจำาและทณัฑสถาน ทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ 

นอกจากนี้ประสบการณ์ในการทำางานในหน่วยงานของกรม

ราชทณัฑ์ เป็นประสบการณ์ทีไ่ม่มใีนสถาบนัการศกึษา ซึง่ผูเ้ข้ารบั

ราชการใหม่จะต้องเรียนรู้แนวทางและวิธีปฏิบัติเอง ข้าราชการ 

แรกบรรจุส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องความเข้าใจและ 

ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และหน้าท่ีท่ีต้องทำาใน 

เรือนจำาและทัณฑสถานและผู ้ ท่ี มีอิทธิพลต ่อทัศนคติและ 

พฤติกรรมของข้าราชการแรกบรรจุเหล่านี้ ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 

ใกล้ชิดและผู ้บังคับบัญชาชั้นต้น ดังน้ัน ระบบการสอนงาน 

โดยเพื่อนร่วมงานจึงมีอิทธิพลมากกว่าการฝึกอบรมในระยะส้ัน 

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์

มาก่อน อาจทำาให้ข้าราชการแรกบรรจุได้รับภาพหรือข้อมูลท่ี 

ไม่ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความย่อท้อ 

ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง 

ไม่ต้องการทำางานอยู่กับกรมราชทัณฑ์อีกต่อไป

 กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ข้าราชการ

ราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ ๑๒๑ - ๑๒๔ เพื่อเป็นการ 

เสริมสร้างให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู ้ ความเข้าใจใน

โครงสร้าง กระบวนการระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณ

ในงานราชทัณฑ์ มีทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเอง พัฒนา 

องค์กรสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในปีงบประม�ณ ๒๕๕๙ ดำ�เนินก�รจัดฝึกอบรม

ข้�ร�ชก�รร�ชทณัฑ์บรรจใุหม่ (แรกรบั) ตำ�แหน่งประเภททัว่ไป

ระดับปฏิบัติง�น และประเภทวิช�ก�รระดับปฏิบัติก�ร ที่ได้รับ

ก�รบรรจุเข้�รับร�ชก�ร จำ�นวน 3๙7 คน สำาหรับเนื้อหาการ 

ฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๕ ภาค ดังนี้
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 ๑) ภาควิชาความรู้ทั่วไป 

 ๒) ภาควิชาความรู้เกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ 

 ๓) ภาควิชาความรู้เกี่ยวกับยุทธวิธีราชทัณฑ์ 

 ๔) ภาคการฝึกปฏิบัติธรรม 

 ๕) ภาคการศึกษาดูงาน

 ผลการด�าเนินงาน : 
 • รุ่นที่ ๑๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๑๐๘ คน

 • รุ่นที่ ๑๒๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

  - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๘๖ คน

 • รุ่นที่ ๑๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน 

  - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๑๑๖ คน

 • รุ่นที่ ๑๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน 

  - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๘๗ คน

๒. หลักสูตร นักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับ 
ผู้บังคับบัญชา (พัศดี)
 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะของ 

ผู้ที่กำาลังจะก้าวขึ้นดำารงตำาแหน่งทางปกครองของเรือนจำา หรือ 

พัศดี ซ่ึงเป็นตำาแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาที่มีความสำาคัญยิ่ง 

ต่องานเรอืนจำาและการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงั สาเหตปุระการหนึง่ คือ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ที่บังคับใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มิได้กำาหนดลักษณะตำาแหน่ง

ทางการปกครองที่ชัดเจนส่งผลให้การบังคับบัญชาเกิดการคละ

ปะปนกนั ประสบปัญหาลักล่ันทางการบรหิารและการปฏิบตัหิน้าที่

ที่มีลักษณะสายการบังคับบัญชาท่ีลดหล่ันตามลำาดับหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ กรมราชทัณฑ์จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความ

จำาเป็นที่ต้องวางแผนตรียมการโดยจัดการฝึกอบรมบุคลากรของ

กรมราชทัณฑ์ให้มีทักษะและพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีคุณสมบัติ

และประสบการณ์ทางการปกครองที่จำาเป็น มีความพร้อมท่ีจะ 

ทำาหน้าทีผู่บ้งัคบับญัชา เพือ่ปฏบัิตหิน้าทีท่างการปกครองเรอืนจำา

ได้อย่างมืออาชีพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะท่ีสำาคัญ 

ไปตามลำาดับชั้นในช่วงและจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไป 

ตามนโยบาย ๑๐ ด้าน Road map ของอธิบดีกรมราชทัณฑ ์

ในการพัฒนาบุคลากร ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะ

การจัดทำาหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา 

(พัศดี)
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 วัตถุประสงค์ :
 การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้

บังคับบัญชา (พัศดี) ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมราชทัณฑ ์

ให้มทัีกษะ มีคณุสมบตัแิละประสบการณ์ทางการปกครองทีจ่ำาเป็น 

มีความพร้อมที่จะทำาหน้าท่ีผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทาง 

การปกครองเรือนจำาได้อย่างมืออาชีพ

 กลุ่มเป้าหมาย :
 สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์รับนักศึกษา รุ่นละ 

๖๐ คน โดยเป็นบุคคลที่ผ่านการสอบคัดเลือกซึ่งดำาเนินการโดย 

กองการเจ้าหน้าที่ การคัดเลือกเรียงตามลำาดับคะแนนสูงสุด ๖๐ 

ราย และให้ลำาดับที่ ๖๑ - ๖๕ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกลำาดับ 

สำารอง

 ระยะเวลา : 
 ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 จ�านวนผู้ผ่านการอบรม : ๖๐ คน



 รายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙ | ๙๙

๓. หลักสูตร เจ ้าหน้าท่ีผู ้ปฏิบัติงานเรือนจ�า 
 โครงสร้างเบา 
 กรมราชทัณฑ์ได้ประสบปัญหาผู ้ต้องขังล้นเรือนจำา 

มาเป็นระยะเวลานาน โดยปัจจุบันมีผู้ต้องขังสูงถึง ๓๑๑,๐๙๐ คน 

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ซ่ึงการดำาเนินการ 

เตรียมพร้อมผู ้ต้องขังใกล้พ้นโทษน้ันไม่สามารถกระทำาได้ใน 

สถานที่และสถานการณ์ท่ีมีจำานวนผู ้ต้องขังเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย

ประมาณ ๓,๐๐๐ คน/เดือน อีกท้ังสถานท่ีในการควบคุมมีพื้นที่

จำากัด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อรองรับ

นโยบายดังกล่าว กรมราชทัณฑ์จึงได้มีการนำาแนวคิดนวัตกรรม 

เรือนจำาโครงสร้างเบา ซ่ึงเป็นเครื่องมือหน่ึงท่ีสามารถอำานวย 

ให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเตรียมความพร้อม 

ผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษในด้านต่างๆ สำาหรับการพัฒนาพฤตินิสัย 

ทั้งน้ีเรือนจำาโครงสร้างเบาจะเป็นพื้นท่ีในการดำาเนินการเพื่อ 

รองรบั ควบคมุ แก้ไขฟ้ืนฟผููก้ระทำาความผดิ และเตรยีมความพร้อม

ใกล้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู ่สังคม และสร้างความมั่นใจให้แก่

ประชาชน ตามข้อสัง่การของนายกรัฐมนตร ีในการดำาเนนิโครงการ

เรือนจำาโครงสร้างเบาดังกล่าวน้ันมีเป้าหมายสำาคัญในการจัดให้มี

สถานที่แยกการควบคุมสำาหรับกลุ ่มผู ้ต้องขังท่ีเข้าหลักเกณฑ ์

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม 

การอบรมเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อย ภายใต้หลกัสตูรการเตรยีม 

ความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น (Inernsive Pre-release 

Program) ที่มีการบูรณาการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 

และภาคประชาสังคมในการเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุม

ทั้งด้านการฝึกความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ อาชีพ และทักษะ

การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบมาตรการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู 

ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำาความผิดในชุมชน 

ที่กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุมประพฤติเป็นผู้เสนอ ซึ่งมาตรการ

ดังกล่าวได้กำาหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ อาทิ 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ต้องเข้ามาร่วมใน

กระบวนการจัดโปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยของ

กรมราชทณัฑ์ ซึง่หากมพีืน้ทีใ่นการดำาเนนิการแยกจากเรอืนจำาแม่

ที่มีมาตรการตรวจค้นที่เข้มข้นก็จะทำาให้สามารถจัดกิจกรรมที่มี

ความหลากหลายได้มากขึ้น และสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงาน

ภาคีที่เข้ามาจัดกิจกรรมอีกด้วย 

 วัตถุประสงค์ :
 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความ

เข้าใจในโครงสร้าง กระบวนการ ระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ในงาน

ราชทัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างในการปฏิบัติงานในเรือนจำาโครงสร้าง

เบา สามารถนำาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ใน

การทำางานในเรือนจำาโครงสร้างเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 เป้าหมาย : 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำาโครงสร้างเบา

 ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม : ๗๔ คน

๔. หลักสูตร อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกษตร 
 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์

 วัตถุประสงค์ :
 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เรือนจำาและทัณฑสถาน

ได้เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง 

โดยสามารถนำาไปปฏิบัติในชีวิตประจำาวันได้และขยายผลให้แก ่

ผู้ต้องขัง

 กลุ่มเป้าหมาย :
 • เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 

  (ผู้เกี่ยวข้องและมีความสนใจ)

 • เจ้าหน้าที่เรือนจำาและทัณฑสถาน 

  (ผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร) 

 ระยะเวลา :
 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - 

  ๑ เมษายน ๒๕๕๙

 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม : 
 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

   มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน

 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน 

   ๒๕๕๙

   มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน
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๕. หลักสูตร การขับเคลื่อนเรือนจ�าต้นแบบตาม 
 ข้อก�าหนดกรุงเทพของกรมราชทัณฑ์

 วัตถุประสงค์ :
 เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานตามข้อกำาหนด

กรุงเทพของเรือนจำาและทัณฑสถานต้นแบบ ให้เห็นถึงระบบการ

บริหารจัดการตามข ้อกำาหนดกรุง เทพ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และความคิดเห็นในการดำาเนินงานของข้อกำาหนด

กรุงเทพของเรือนจำาและทัณพสถานต้นแบบ

 กลุ่มเป้าหมาย :
 ข้าราชการราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง

หญิงจากเรือนจำาและทัณฑสถาน

 ระยะเวลา : 
 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๑ เมษายน 

  ๒๕๕๙

 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม : 
 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๓๐ คน

 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กันยายน ๒๕๕๙

  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๓๐ คน
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๖. หลักสูตร การสืบสวนหาข่าว เทคนคิการตรวจ 
 ค้นจูโ่จม และยทุธวธิ ีเรอืนจ�ากลางประธานเขต  
 ๑ - ๙ และเรือนจ�าเขตอิสระ ๑๙ แห่ง
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ กรมราชทัณฑ์ โดย
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ได้ดำาเนินการโอนจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำาปีให้กบัเรอืนจำากลางประธานเขต ๑ - ๙ 
เพื่อดำาเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การสืบสวนหาข่าว เทคนิค
การตรวจค้นจู่โจม และยุทธวิธี โดยดำาเนินการจัดฝึกอบรม เป็น
จำานวนทั้งหมด ๑๒๐ รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม เป็นจำานวน
ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ คน และได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวให้กับ
ส่วนกลางและเขตอิสระ เป็นจำานวนทั้งหมด ๕ รุ่น มีผู้ผ่านเข้ารับ
การฝึกอบรม เป็นจำานวนทั้งสิ้น ๒๕๐ คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทัณฑ์ จำาเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรมอย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมกับการป้องกันและระงับเหตุร้าย
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน ในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์
ฉุกเฉิน จึงต้องมีการทบทวนพัฒนาความสามารถสมรรถนะ 
ให้กับข้าราชการให้มีทักษะเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้องค์กร 
มุ่งสู่ความเป็นราชทัณฑ์มืออาชีพ 

 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน
ในเรือนจำาและทัณฑสถาน ทั่วประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทำาหลักสูตร การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการ
ตรวจค้นจู ่โจม และยุทธวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ 
พัฒนาข้าราชการให้มีขีดความสามารถท่ีสูงข้ึน ตอบรับนโยบาย
และ Road Map ของกรมราชทัณฑ์ และเป็นการทบทวนยุทธวิธี
ราชทัณฑ์ โดยเนื้อหาของหลักสูตรเน้นยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆ 
เช่น ทักษะการสืบสวน การหาข่าว การวางสายข่าว การวิเคราะห์
ข้อมูลจากสายข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่โจม การใช้อาวุธ และ
เทคนิคในการควบคุมผู้ต้องขังในรูปแบบต่างๆ โดยในแต่ละหัวข้อ
วิชาจะเน้นทักษะการปฏิบัติให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความ

ชำานาญ และสามารถ่ายทอดทักษะให้ข้าราชการในสังกัดเพื่อที่จะ
ขยายการพัฒนาข้าราชการได้อย่างทั่วถึง

 วัตถุประสงค์ :
 ๑) เพื่อเป็นการฝึกทบทวนเทคนิคใหม่ๆ ของยุทธวิธี
การปฏิบัติ สามารถเพิ่มทักษะให้เกิดความชำานาญ คล่องแคล่ว 
แม่นยำา และนำาไปปฏิบัติงานในเรือนจำาและทัณฑสถานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 ๒) เพื่อฝึกอบรมเทคนิคยุทธวิธีในการจัดกำาลังพล 
เพื่อเข้าปฏิบัติการโดยฉับพลันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพื่อฝึกทักษะการทำางานเป็นทีมให้สามารถทำางาน
ได้ผลสัมฤทธิ์ และมีความปลอดภัย

 กลุ่มเป้าหมาย :
 ๑) เจ ้าหน้าที่ผู ้ที่ เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
การสืบสวนหาข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่โจม และยุทธวิธี หรือ 
เจ้าหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เข้ารับการฝึกอบรม ของ
เรอืนจำาและทณัฑสถานเขต ๑ - ๙ โดยเรอืนจำา/ทณัฑสถานภายใน
เขตจะต้องส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมครบทุกแห่ง กำาหนด
ให้จัดฝึกอบรมเขตละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน รวมจำานวนผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมทั้งสิ้น ๙๐๐ คน 
 ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ หรือ
ปฏิบัติงานฝ่ายควบคุม หรือเจ้าหน้าที่ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้เข้ารับการฝึกอบรม ของเรือนจำา/ทัณฑสถานเขตอิสระ จำานวน 
๑๙ แห่ง โดยเรือนจำา/ทัณฑสถาน จะต้องจัดฝึกอบรมให้กับ
ข้าราชการในสังกัด กำาหนดให้จัดฝึกอบรมแห่งละ ๑ รุ่น จำานวน 
๓๐ คน รวมจำานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๕๗๐ คน 

 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม : 
 • ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ - เดือนสิงหาคม  
  ๒๕๕๙
  มีผู้ผ่านเข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๑,๔๗๐ คน
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๗. หลักสูตร นักบริหารเรือนจ�าและทัณฑสถาน 
 ระดับหัวหน้าฝ่าย (นบฝ.)
 การบริหารเรือนจำาและทัณฑสถานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผู้บัญชาการเรือนจำา ผู้อำานวยการทัณฑสถาน จำาเป็นจะต้องม ี

ทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาที่มีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่าย

ของงานในความรับผิดชอบแต่ละด้านเป็นอย่างดี จึงจะทำาให้การ

บริหารงานเรือนจำาไม่เกิดข้อผิดพลาดสร้างความเสียหายต่อ 

ทางราชการ ซ่ึงเรือนจำาและทัณฑสถานท่ัวประเทศจะมีบุคลากร

กลุ ่มหนึ่ง ที่เป็นหัวใจสำาคัญต่อการบริหารงานเรือนจำาและ

ทัณฑสถาน เสมือนเป็นจุดเชื่อมโยงให้การถ่ายทอดนโยบายไปสู่

การปฏบิตั ิการบรหิาร กำากับดแูลให้เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบงัคบั 

กฎหมาย ดังกล่าว บรรลุผลตามเป้าหมายของกรมราชทัณฑ์ และ

ความคาดหวงัของสงัคม คอื บคุลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีร่ะดบัหวัหน้า

ฝ่ายต่างๆ ในเรือนจำาและทัณฑสถาน โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่าย ๔ 

กลุม่หลกั ได้แก่ หวัหน้าฝ่ายบรหิารทัว่ไป หวัหน้าฝ่ายทณัฑปฏบิตัิ 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาจิตใจและฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่าย

ควบคุมและรักษาการณ์ 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรกลุ ่ม 

ดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ยังไม่มีหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะให้กับ

บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย กรมราชทัณฑ์ โดยสถาบันพัฒนา

ข้าราชการราชทณัฑ์ จงึได้จดัทำาโครงการประชมุสมัมนาเชงิปฏบิตัิ

การ เพื่อพัฒนาหลักสูตรนักบริหารเรือนจำาและทัณฑสถานระดับ

หัวหน้าฝ่ายที่สำาคัญต่อความสำาเร็จของการบริหารงานของ 

ผู้บัญชาการเรือนจำาและผู้อำานวยการทัณฑสถานขึ้น เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนานักบริหารเรือนจำาให้สามารถปฏิบัติงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิผล (บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายครบถ้วน) 

อย่างมีประสิทธิภาพ (บรรลุผลสัมฤทธ์ิโดยใช้งบประมาณและ

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า) และอย่างมีคุณภาพ (ประชาชนพึงพอใจ 

ในผลงาน) ตามบทบาทภารกิจและงานในอำานาจหน้าที่ของเรือน

จำาและทัณฑสถาน ซึ่งจะนำาไปสู่การสร้างเสริมสมรรถนะ ตลอด

จนการพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารราชการสมัยใหม่อันจะ 

ส่งผลให้การปฏบิตัริาชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้าน

เมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศเป็นสำาคัญ

 วัตถุประสงค์ :
 ๑) เ พ่ือให ้ ได ้มาซึ่ งหลักสูตรนักบริหารเรือนจำา 

และทัณฑสถานระดับหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่ายที่สมบูรณ์เพื่อนำาไป

กำาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บริหารจัดการ

เรือนจำาและทัณฑสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 

บรรลุสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจของกรม

 ๒) เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานบุคลากรกรม

ราชทณัฑ์ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายให้มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ ใน

การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง

 ๓) เพือ่สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าทีแ่ละความรบั

ผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งความจำาเป็นในการพัฒนาความรู้ 

ทกัษะ และคุณลักษณะเฉพาะบคุคล (สมรรถนะ) ในการปฏิบตังิาน 

โดยจะนำาความจำาเป็นในการพัฒนาไปพิจารณาเพ่ือกำาหนด

แนวทางและทิศทางการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 ๔) เพื่อพัฒนาการทำางานแบบมีส่วนร่วม โดยร่วมกัน

กำาหนดทศิทางการพัฒนานกับรหิารเรอืนจำาให้เหมาะสมกบัภารกิจ

ที่ต้องดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความร่วมมือเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนานักบริหารเรือนจำาอย่างยั่งยืน

 กลุ่มเป้าหมาย : 

 นักบริหารเรือนจำาและทัณฑสถานระดับหัวหน้าฝ่าย 

ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ หัวหน้า

ฝ่ายพัฒนาจิตใจและสวัสดิการผู้ต้องขัง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและ

รักษาการณ์

 จ�านวนผู้เข้ารับการอบรม :
 • รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน

 • รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน

 • รุน่ที ่๓ ระหว่างวนัที ่๑๑ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน

 • รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำานวน ๕๐ คน
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กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร
การพฒันามุมการเรียนรูป้ระจ�าหน่วยงานส�าหรบั
เจ้าหน้าที่
 กรมราชทัณฑ์ ได้กำาหนดให้เรือนจำาและทัณฑสถาน 

จัดต้ังมุมการเรียนรู้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเรือนจำา ๑๐ ด้าน 

โดยให้แยกจากห้องสมุดผู ้ต้องขัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีแนวทาง 

การพัฒนาสื่อรูปแบบการเรียนรู ้จากเอกสารทางวิชาการ 

ปรับเปลี่ยนเป ็นรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์  E-book 

เพ่ือเป็นการกระตุ ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรือนจำาและ

ทัณฑสถาน ดำาเนินโครงการมุมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

และเกิดการพัฒนารูปแบบ วิธีการดำาเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมราชทัณฑ์

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดำาเนินการจัดซื้อส่ือความรู้ 

ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book ทำาให้ช่วยลดปัญหา 

ข้อจำากัดด้านสถานที่ที่คับแคบ ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บหนังสือ 

เป็นการขยายขอบเขตการให้บรกิาร เพิม่โอกาสในการอ่านหนงัสอื

ได้ง่ายรวดเร็วในทุกที่ทุกเวลา เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่ง่ายและ

สะดวกรวดเร็ว

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างขวัญก�าลังใจและพัฒนาสวัสดิการเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
๑. โครงการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  
 ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๕๙
 กระทรวงศกึษาธกิาร ในฐานะประธานคณะอนกุรรมการ

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ขอให้ทุกส่วนราชการแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามเกณฑ์และแนวทางท่ีกำาหนด โดย 

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจากส่วนราชการ ๒ ประเภท 

ได้แก่ ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค

  กรมราชทัณฑ์ได ้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด ่น ประจำาป ี

๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการประชุมพิจารณากล่ันกรอง 

และคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากเรือนจำา

กลางประธานเขต และเรือนจำา/ทัณฑสถานเขตอิสระเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกในระดับ กรมฯ และเสนอรายชื่อไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการต่อไป
 กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำาโครงการการคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างและ 
กำาลังใจแก่ข้าราชการที่พฤติตนดี เสียสละ และอุทิศตนเพื่องาน 
ในหน้าที่จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ เพื่อรับเกียรติบัตรและ 
เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำา) ในวันข้าราชการพลเรือน

 ผลการคดัเลอืกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ�า
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีรายนามดังต่อไปนี้

 กลุ่มท่ี ๑ ข้าราชการตำาแหน่งประเภทอำานวยการ 
ระดับต้น ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชำานาญการ และชำานาญ
การพิเศษ และตำาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส จำานวน ๒ คน 

ได้แก่
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 ๑. นางวิชชุดา คงพร้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำานาญ

การพิเศษ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

 ๒. นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร นักวิชาการอบรมและ 

ฝึกวิชาชีพชำานาญการพิเศษ สำานักพัฒนาพฤตินิสัย

 กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการ ตำาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ

ปฏิบัติการ และตำาแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน และ 

ชำานาญงาน จำานวน ๑ คน ได้แก่

   นางจินตนา โพธิ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำานาญงาน 

เรือนจำากลางลำาปาง 

๒. การสรรหาผู้คุมดีเด่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 กรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดให้มีการสรรหาผู ้คุมดีเด่น 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำาลังใจแก่

ข้าราชการทีป่ระพฤตตินด ีเสยีสละ และอทุศิตนเพือ่งานในหน้าที่ 

จนเกิดผลดี แก่ทางราชการ โดยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

พร้อมเงินรางวัลให้ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้คุมดีเด่น ประจำาปี 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ผู้คุมดีเด่นชาย จำานวน ๑ คน และ 

ผู้คุมดีเด่นหญิง จำานวน ๑ คน 

 ผลการสรรหาผู้คุมดีเด่นกรมราชทัณฑ์ ประจำาปี พ.ศ. 

๒๕๕๙ มีรายนามดังต่อไปนี้

 ผู้คุมดีเด่นชาย นายจักรี โฉมงาม นักทัณฑวิทยา

ชำานาญการ สังกัดเรือนจำากลางนครสวรรค์

 ผู้คุมดีเด่นหญิง นางสาวขัตยา ใจสมุทร นักวิชาการ

อบรมและฝึกวิชาชีพชำานาญการ สังกัดเรือนจำาจังหวัดตรัง

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมราชทัณฑ์ 
(นักสร้างสุขกรมราชทัณฑ์)
 โครงการ “นักสร้างสุขราชทัณฑ์” ได้รับการสนับสนุน

จากสำานักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และความร่วมมือ

จากสำานักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเจ้าหน้าที่ท่ีผ่าน 

การสัมมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมราชทัณฑ์ 

หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” จำานวน ๔ รุ่น ๔ ภาค จำานวน 

ทั้งส้ิน ๒๕๘ คน ซ่ึงเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าว 

จะมีแนวคิดใหม่ เช่น การปรับมุมมองการทำางานภายใต้อุปสรรค

ที่ทำาให้เกิดความท้อถอย เปลี่ยนเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

สร้างความคดิเชงิบวก เพือ่เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการทำางานให้

ก้าวหน้า และสามารถนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน

ชีวิตของตนเอง เพื่อนร่วมงาน องค์กร ก่อให้เกิดความสมดุล 

ทุกด้าน และสิ่งสำาคัญต่อการทำางานในวิชาชีพในเรือนจำา คือ 

การทำางานอย่างมีเครือข่าย เพราะจะทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยน

แนวคิดอันหลากหลาย และความคิดนั้นสามารถนำาไปพัฒนา 

เป็นหลักสูตร จัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม พัฒนาพฤตินิสัย พัฒนา

จิตใจ เพื่อการบำาบัดฟื ้นฟูหรือแก้ไขผู ้ต้องขังทำาให้ผู ้ต ้องขัง 

เกิดความเครียดลดลง สามารถลดอัตราการทำาร้ายเจ้าหน้าที ่

และแหกหักหลบหนีออกจากเรือนจำาได้อีกทางหนึ่ง

“ผู้คุมดีเด่นช�ย

นายจักรี โฉมงาม

นักทัณฑวิทยาชำานาญการ 

สั ง กั ด เ รื อ น จำ า ก ล า ง

นครสวรรค์”

“ผู้คุมดีเด่นหญิง

นางสาวขัตยา ใจสมุทร

นักวิชาการอบรมและฝึก

วิ ช า ชี พ ชำ า น า ญ ก า ร 

สังกัดเรือนจำาจังหวัดตรัง”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างการปฏิบัติงานราชทัณฑ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ : การปฏิบัติงานราชทัณฑ์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์หลัก : ๑. พัฒนาระบบยุทธศาสตร์

   ๒. พัฒนา IT

   ๓. ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย

   ๔. พัฒนาการตรวจสอบ

   ๕. ราชทัณฑ์ใสสะอาด

   ๖. การมีส่วนร่วม

   ๗. ศึกษาวิจัย

   ๘. ประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์

๑. โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ�า  
 ๕ ด้าน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ป ัจจุบันสังคมได ้ให ้ความสนใจเรื่องเ ก่ียวกับการ 

แก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการขาดคุณธรรม 

จริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบบการบริหารราชการ ประกอบกับ

รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติด้านจริยธรรมธรรมาภิบาล 

และการป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบในภาคราชการ โดยส่วน

ราชการทุกแห่งต้องให้ความสำาคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน ต้องสร้าง

จิตสำานึกให้ข้าราชการประพฤติชอบยึดมั่นตามมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต รวมถึงการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผล ประหยัด เกิดความคุ้มค่า มีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและมี 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ัน กรมราชทัณฑ์จึงจัดโครงการ

มาตรฐานความโปร่งใสของเรอืนจำา ๕ ด้าน เพือ่เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานและเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตในหน่วยงาน สร้างความโปร่งใสการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

โดยหน่วยงานในสังกัดต้องให้ความสำาคัญในการปฎิบัติตาม 

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำา ๕ ด้าน อย่างเคร่งครัด 

และร่วมมือร่วมใจในการสร้างกรมราชทัณฑ์ใสสะอาด โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑) เพื่อให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 ๒) เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริตในหน่วยงาน

 ๓) เพื่อปลุกจิตสำานึกให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติปฏิบัติตน 

เป็นข้าราชการที่ดี

 ๔) เพื่อให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติงานด้วย

ความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ สามารถตอบช้ีแจงและ 

อธิบายในเรื่องต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

 ๕) เพื่อปลุกจิตสำานึกให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ ์

ร่วมมือร่วมใจในการสร้างกรมราชทณัฑ์ใสสะอาด สร้างภาพลักษณ์ 

ที่ดีให้กับองค์กร
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 เป้าหมาย : เรือนจำา/ทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศ

 ผลการด�าเนินงาน : 
 • เรอืนจำา/ทณัฑสถาน ทัว่ประเทศ จำานวน ๑๔๓ แห่ง 

ได้ดำาเนินการตามแนวทางมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำา 

๕ ด้าน และจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน

 • ดำาเนนิการตดิตามผลการดำาเนนิงานตามมาตรฐาน

ความโปร่งใสเรือนจำา ๕ ด้าน จำานวน ๔ ครั้ง จำานวน ๒๐ แห่ง 

 • กรมราชทัณฑ์ ได้จัดส่งรายงานผลการประเมิน

มาตรฐานความโปร่งใสไปยังสำานักงาน ก.พ. ภายในระยะเวลาท่ี 

กำาหนด และได้รับประกาศเกียรติคุณ จากสำานักงาน ก.พ. ให้เป็น

ส่วนราชการทีไ่ด้จดัทำามาตรฐานความโปร่งใส ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗, พ.ศ. ๒๕๕๘ และล่าสุด ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. การตรวจราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.  
 ๒๕๕๙
 การตรวจราชการถือเป็นมาตรการหน่ึงท่ีมีส่วนในการ 

ขบัเคลือ่นให้การบรหิารราชการสามารถตอบสนองพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ และพระราชกฤษฎกีาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เน่ืองจากการตรวจราชการที่ดีจะทำาให้การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

ของส่วนราชการเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีความโปร่งใส 

เป็นธรรม สามารถตรวจตดิตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

และอุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นของหน่วยงาน ในเบื้องต้นได้ทัน

ท่วงที นอกจากนั้นยังเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำาไปประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงการดำาเนินงาน ให้เกิดความ 

คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 การตรวจราชการตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ กำาหนดให้ดำาเนินการ 

ตามแผนการตรวจราชการประจำาปี หรือ ตามที่ได้รับคำาสั่งจาก 

ผู้บัญชา ซึ่งระเบียบในส่วนของการตรวจราชการตามแผนการ 

ตรวจราชการประจำาปีนัน้ กำาหนดให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัและ

ผู้ตรวจราชการร่วมกันจัดทำาแผนการตรวจราชการประจำาปีให้ 

แล้วเสรจ็ภายในเดอืนตลุาคมของปีงบประมาณนัน้ ถ้าในกระทรวง

ใดมีผู้ตรวจราชการทั้งในระดับกระทรวง และระดับกรม แผนการ

ตรวจราชการประจำาปีของกรม จะต้องสอดคล้องกับแผนการ 

ตรวจราชการประจำาปีของกระทรวง 
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 วัตถุประสงค์ :
 ๑) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใน

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ตลอดจนหน่วยงาน 

ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตาม ความ

ก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรครวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิล 

และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน กำากับการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงยุติธรรม และ

นโยบายของกรมราชทัณฑ์

 ๓) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานการตรวจราชการ 

แบบบูรณาการ ระหว่างส่วนราชการภายในและภายนอก

 ๔) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง สดับตรับฟังและสืบสวน

เกีย่วกบัเรือ่งร้องทกุข์ หรอืเหตกุารณ์สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ที่

 ๕) เพื่อใช ้เป ็นข ้อมูลในการบริหารงานของกรม

ราชทัณฑ์

 ผลการด�าเนินงาน : 
 ผู้ตรวจราชการกรม จำานวน ๖ ท่าน ได้ตรวจราชการ

เรือนจำา/ ทัณฑสถาน จำานวน ๑๔๓ แห่ง ได้ครบตามเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓. โครงการท�าบญุปฏบัิตธิรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  
 ๘๘ พรรษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 กรมราชทัณฑ์ กำาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกคนได้รับ

การปรับเปลี่ยน และพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ความคดิ ทศันคติ กระบวนทศัน์ใหม่ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติและ

คุณธรรมการทำางานของบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โดยได้กำาหนดจัดโครงการพัฒนาจริยธรรมข้าราชการส่วนกลาง

กรมราชทณัฑ์ในวันพระทกุเดอืน เดอืนละ ๑ ครัง้ จำานวน ๑๒ ครัง้ 

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - 

กันยายน ๒๕๕๙ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำานวน ๕ รูป มารับ

สังฆทานนำาข้าราชการปฏิบัติธรรม

๔. โครงการ “๙ ตามรอยพ่อ” ประจ�าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๙
 กรมราชทัณฑ์ ตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนา

ข้าราชการให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ พากเพียร ดำาเนิน

การตามรอยพระยุคลบาท จึงได้จัดทำาโครงการ “๙ ตามรอยพ่อ” 

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมราชทัณฑ์ได้มี 

โอกาสร่วมทำากจิกรรมเพือ่การเรียนรู ้เกดิทศันคตทิีด่แีละประพฤติ

ปฏิบัติตนตลอดจนครอบครัว รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องให้มีความเป็นอยู่ 

อย่างพอเพียง เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ผลการ

ดำาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเรือนจำาและทัณฑสถานท่ี 

ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลโล่พร้อมเงินสด ดังนี้

 • รางวัลที่ ๑ เรือนจำาจังหวัดบึงกาฬ โล่พร้อมเงินสด 

จำานวน ๒๐,๐๐๐ บาท

 • รางวัลที่ ๒ เรือนจำากลางเพชรบุรี โล่พร้อมเงินสด 

จำานวน ๑๕,๐๐๐ บาท

 • รางวัลที่ ๓ เรือนจำาจังหวัดระนอง โล่พร้อมเงินสด 

จำานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ 1 เรือนจำาจังหวัดบึงกาฬ รางวัลที่ 2 เรือนจำากลางเพชรบุรี รางวัลที่ 3 เรือนจำาจังหวัดระนอง
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๕. โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางาน 
 ราชทัณฑ์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 กรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสรมิให้หน่วยงานในสงักดัคดิค้น
และนำานวตักรรมมาใช้ในการปฏบัิติงาน มกีารนำาแนวความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ประดษิฐ์คดิค้นส่ิงใหม่ๆ หรอืปรบัปรงุของเดมิ
ทีม่อียูใ่ห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ซึง่จะช่วยให้ประหยดัเวลาและ
แรงงานในการปฏิบัติงาน ทั้งผู้ประดิษฐ์คิดค้นและหน่วยงาน
เกิดความภาคภูมิใจในการคิดค้นเพื่อให ้เกิดนวัตกรรม 
(Innovation) และเมือ่มกีารถ่ายทอดนวตักรรมซึง่กนัและกนั
ก็จะทำาให้มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ทั้งเป็นการส่งเสริม
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรมราชทัณฑ์ จึงได้ให้
ความสำาคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ 
เพือ่ให้หน่วยงานในสงักดั มกีารปรบัปรงุ/พฒันาประสทิธภิาพ
การทำางานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การบริหารงานเกิดการ
พัฒนาและมีศักยภาพสูงขึ้น

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีเรือนจำา/ทัณฑสถาน ส่ง
นวัตกรรมเข้าประกวด จำานวน ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภท
การนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนางานราชทัณฑ์ 
ประเภท

ประเภทการนำาเทคโนโลยีมาใช้
ในการปรับปรุง/พัฒนางานราชทัณฑ์
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำากลาง
เพชรบุรี

ประเภทการบริหารจัดการเรือนจำา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำาอำาเภอ
นางรอง

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจำากลาง
เชียงใหม่

การบริหารจัดการเรือนจำา และประเภทสิ่งประดิษฐ์ ท้ังหมด
จำานวน ๔๓ นวัตกรรม โดยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลประจำาปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับโล่พร้อมเงินสด ดังนี้

 ๑) ประเภทการนำาเทคโนโลยมีาใช้ในการปรบัปรงุ/
พัฒนางานราชทัณฑ์ 
  รางวัลที่ ๑ เรือนจำากลางเพชรบุรี 
  รางวัลที่ ๒ มี ๒ รางวัล คือ เรือนจำากลาง
เชียงใหม่ เรือนจำาจังหวัดสระแก้ว

 ๒) ประเภทการบริหารจัดการเรือนจำา 
  รางวัลที่ ๑ เรือนจำาอำาเภอนางรอง 
  รางวัลที่ ๒ มี ๒ รางวัล คือ เรือนจำากลาง
เชียงใหม่ และเรือนจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 ๓) ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  รางวัลที่ ๑ เรือนจำากลางเชียงใหม่ 
  รางวัลที่ ๒ มี ๒ รางวัล คือ เรือนจำากลาง
นครสวรรค์ และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
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๖. โครงการปฏิ บั ติธรรมเฉลิมพระเ กียรต ิ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๘ พรรษา 
 (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) “ราชธรรม ราชทัณฑ์”  
 รุ่นที่ ๓๙ และสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมฯ
 กรมราชทัณฑ์ได ้กำาหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระนมพรรษา ๘๘ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

“ราชธรรม ราชทัณฑ์” รุ่นที่ ๓๙ และสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมฯ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยกำาหนดให้ข้าราชการ

ระดับผู้อำานวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หรือผู้แทน เข้าร่วมกิจกรรม 

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดเลิศสวัสดิ์ (เขา

จันทน์งาม) ตำาบลลาดบัวขาว อำาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม “ราชธรรม ราชทัณฑ์” รุ่นที่ ๓๙ 

จำานวน ๑๒๕ คน
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๗. โครงการสร้างความผูกพันในการท�างาน 
 เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจ�าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๕๙
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาองค์การให้ 

มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อ

พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู ่องค์การแห่งความ 

เป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การท่ีมีความทันสมัย 

กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทำางานที่

คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำางาน เน้นการ

คดิริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร

ในองค์การ เน้นการทำางานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการ

ปฏิบัติภารกิจของรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานต่างๆ 

และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 ผลการด�าเนินงาน : 
 ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างความ

ผูกพันในการทำางานเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันท่ี ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม 

ภเูขางาม พาโนรามา รสีอร์ท จงัหวดันครนายก โดยมกีารแบ่งกลุ่ม

เพื่อกำาหนดบทบาทในการเป็นท่ีปรึกษาภายในของสำานัก/กอง 

ต่อเรือนจำา/ ทัณฑสถาน ในการจัดทำารายงานตัวชี้วัดคำารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับ

กลยุทธ์ที่ ๒.๑.๖ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง 

โดยพัฒนาระบบการประเมินผลตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ

ให้มีความเหมาะสมให้มีความน่าเช่ือถือ มุ่งเน้นการวัดผลลัพธ ์

เป็นสำาคญั ลดภาระงาน ข้ันตอนและงบประมาณให้กับส่วนราชการ 

รวมทั้งนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินผล

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ 

เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ทางราชการ และมกีารพฒันาบคุลากรอย่าง

ต่อเนือ่ง กรมราชทณัฑ์จึงได้จดัทำาโครงการสร้างความผูกพนัในการ

ทำางาน เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยมีวัตถุประสงค ์ เพื่ อสร ้ างความผูกพันในการทำ างาน 

เพื่อมุ ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิระหว่างส่วนราชการบริหารส่วนกลาง 

กรมราชทัณฑ์ กลุ ่มเป้าหมาย บุคลากรทุกสำานัก/กอง/กลุ ่ม 

รวมทั้งสิ้น ๕๐ คน 

กระทรวง/กรม/สำานัก/กอง/กลุ่ม/เรือนจำา/ทัณฑสถาน แบ่งกลุ่ม

เพือ่ฝึกภาคปฏบิติัในการจดัทำารายงานตวัช้ีวดัคำารบัรองการปฏิบตัิ

ราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แบ่งกลุ่มระดมสมอง

เพื่อทบทวนนโยบายการกำากับดูแลองค์การที่ดีของกรมราชทัณฑ์ 

ให้มคีวามเหมาะสมและเพือ่ชีแ้จงและทำาความเข้าใจในการดำาเนนิ

การตามแผนพัฒนาองค์การกรมราชทัณฑ์ ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙  
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รายงานทางการเงิน
FINANCIAl REPORTS OF 

DEPARTMENT OF CORRECTIONS

ส่วนที่

3
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งบแสดงฐานะการเงิน
กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

    หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ ๑,๔๐๓,๙๑๐,๓๖๓.๐๑ ๑,๘๓๖,๙๑๐,๓๘๗.๓๐

  ลูกหนี้ระยะสั้น  ๖ ๕๓,๑๘๙,๗๑๔.๙๒ ๖๙,๐๒๑,๘๗๙.๙๘

  เงินลงทุนระยะสั้น   ๑,๑๖๓,๐๗๔.๗๐ ๑,๔๑๙,๘๗๑.๓๐

  วัสดุคงเหลือ   ๓๐,๘๑๐,๗๗๖.๗๘ ๑๐,๑๑๔,๔๔๘,๖๔

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  ๑,๔๘๙,๐๗๓,๙๒๙.๔๑ ๑,๙๑๗,๔๔๖,๕๘๗.๒๒

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  ลูกหนี้ระยะยาว   ๓,๗๒๙,๔๙๘.๘๐ ๓,๗๒๙,๔๙๘.๘๐

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ๗ ๑๔,๐๔๖,๘๗๕,๔๑๒.๒๖ ๑๓,๓๒๒,๖๔๐,๒๒๘.๓๔

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   ๑๓๕,๖๙๒,๕๑๐.๑๓ ๑๕๔,๙๖๑,๓๔๖.๒๓

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   - -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๑๔,๑๘๖,๒๙๗,๔๒๑.๑๙ ๑๓,๔๘๑,๓๓๑,๐๗๓.๓๗

 รวมสินทรัพย ์   ๑๕,๖๗๕,๓๗๑,๓๕๐.๖๐ ๑๕,๓๙๘,๗๙๗,๖๖๐.๕๙
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งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
กรมราชทัณฑ์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

    หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

หนี้สิน 
 หนี้สินหมุนเวียน 
  เจ้าหนี้ระยะสั้น  ๘ ๓,๑๘๒,๙๒๗,๙๖๐.๑๗ ๓,๒๙๒,๐๘๘,๙๙๖.๒๒

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  ๓๗,๙๑๘.๓๙ ๑๑,๒๒๕.๒๗

  เงินรับฝากระยะสั้น  ๙ ๑,๓๐๑,๓๐๘,๙๘๐.๖๔ ๑,๗๖๘,๗๗๔,๔๖๘.๑๕

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ๘,๖๖๒.๘๒ ๗๗,๗๘๒.๔๙

   รวมหนี้สินหมุนเวียน  ๔,๔๘๔,๒๘๓,๕๒๒.๐๒ ๕,๐๖๐,๙๕๒,๔๗๒.๑๓

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  ๘๔,๗๑๘,๒๓๓.๙๒ ๘๙,๓๑๔,๑๘๑.๖๑

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  ๖,๔๑๙,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๑๙,๐๐๐.๐๐

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   ๙๑,๑๓๗,๒๓๓.๙๒ ๙๕,๗๓๓,๑๘๑.๖๑

 รวมหนี้สิน   ๔,๕๗๕,๔๒๐,๗๕๕.๙๔ ๕,๑๕๖,๖๘๕,๖๕๓.๗๔

 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๑๑,๐๙๙,๙๕๐,๕๙๔.๖๖ ๑๐,๒๔๒,๑๑๒,๐๐๖.๘๕

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

 ทุน     ๙,๐๘๐,๙๓๑,๗๙๖.๐๗ ๙,๐๘๐,๙๓๒,๒๘๘.๙๘

 รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๒,๐๑๙,๐๑๘,๗๙๘.๕๙ ๑,๑๖๑,๑๗๙,๗๑๗.๘๗

 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน  ๑๑,๐๙๙,๙๕๐,๕๙๔.๖๖ ๑๐,๒๔๒,๑๑๒,๐๐๖.๘๕
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
กรมราชทัณฑ์ ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(หน่วย : บาท)

    หมายเหตุ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

รายได ้
 รายได้จากงบประมาณ  ๑๑ ๑๕,๗๒๐,๖๕๙,๔๓๖.๐๖ ๑๔,๑๙๖,๙๑๘,๑๕๓.๕๒

 รายได้จากเงินกู้และรายได้อื่นจากรัฐบาล  - -

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  ๒,๖๑๙,๔๓๒.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๒ ๓๖,๖๐๙,๒๑๑.๑๙ ๗๖,๕๑๕,๔๘๘.๒๕

 รายได้อื่น  ๑๓ ๓๒,๒๘๒.๔๖ ๑,๐๙๙,๐๘๒.๓๘

  รวมรายได ้   ๑๕,๗๕๙,๙๒๐,๓๖๑.๗๑ ๑๔,๒๗๔,๕๓๔,๗๒๔.๑๕

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๑๔ ๕,๓๐๕,๐๔๗,๒๗๓.๒๙ ๔,๙๙๔,๓๗๘,๙๙๓.๑๓

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ  ๑๕ ๑,๒๙๓,๑๕๐,๑๕๖.๐๗ ๑,๑๑๐,๔๑๔,๕๖๔.๗๘

 ค่าตอบแทน  ๑๖ ๒๐,๙๕๓,๔๖๑.๕๖ ๒๐,๙๗๑,๓๔๒.๑๖

 ค่าใช้สอย  ๑๗ ๖๑๔,๒๔๖,๕๑๖.๑๒ ๗๗๕,๙๑๓,๖๘๔.๙๘

 ค่าวัสดุ  ๑๘ ๖,๔๒๕,๗๓๒,๘๓๑.๗๑ ๖,๔๕๖,๙๔๖,๔๘๘.๔๘

 ค่าสาธารณูปโภค  ๑๙ ๖๖๖,๑๒๐,๒๓๕.๘๕ ๖๖๐,๙๔๖,๔๓๖.๗๘

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๐ ๘๐๔,๗๐๔,๔๕๗.๕๐ ๗๘๕,๘๑๔,๔๕๑.๖๕

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๒๑ ๕,๗๕๕,๑๑๑.๔๘ ๑๐,๙๑๙,๔๒๘.๓๓

 ค่าใช้จ่ายอื่น  ๒๒ ๑๒,๗๕๘,๒๘๒.๘๑ ๑๘,๓๔๔,๗๙๐.๕๔

  รวมค่าใช้จ่าย   ๑๕,๑๔๘,๔๖๘,๓๒๖.๓๙ ๑๔,๘๓๔,๖๕๐,๑๘๐.๘๓

รายได้สูง / (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  ๖๑๑,๔๕๒,๐๓๕.๓๒ ๕๖๐,๑๑๕,๔๕๖.๖๘
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(หน่วย : บาท)

                                        รายได้สูง/(ต�่า)กว่า     องค์ประกอบอื่นของ      รวมสินทรัพย์สุทธิ/
                                                   หมายเหตุ        ค่าใช้จ่ายสะสม       สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน            ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ -            ๑,๖๕๙,๑๐๒,๓๐๐.๖๐               -                 ๑๐,๗๖๑,๖๓๔,๒๘๑.๔๔

 ตามที่รายงานไว้เดิม  

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน                          (๖๒,๖๕๕,๕๗๓.๑๔)     (๖๒,๖๕๕,๕๗๓.๑๔)

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี                             -                    -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ -             ๑,๗๒๑,๗๕๗,๘๗๓.๗๔                -               ๑๐,๘๒๔,๒๘๙,๘๕๔.๕๘

 หลังการปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๕๘ 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด                                (๒๑,๕๙๙,๖๙๑.๘๖)                                    (๒๑,๕๙๙,๖๙๑.๘๖)

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด                          (๕๖๐,๕๗๘,๑๕๕.๘๗)                                 (๕๖๐,๕๗๘,๑๕๕.๘๗)

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลงทุน                                        -                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘              ๑,๑๖๑,๑๗๙,๗๑๗.๘๗               -                ๑๐,๒๔๒,๑๑๒,๐๐๖.๘๕

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมราชทัณฑ์                                                                                                 ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(หน่วย : บาท)

      
      หมายเหตุ                                                ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ -                                                  ๙,๑๐๒,๕๓๑,๙๘๐.๘๔

 ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ -                                                  ๙,๑๐๒,๕๓๑,๙๘๐.๘๔

 หลังการปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๕๘ 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘                                ๙,๐๘๐,๙๓๒,๒๘๘.๙๘
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(หน่วย : บาท)

     หมายเหตุ                                               ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ -                                     ๙,๐๘๐,๙๓๒,๒๘๘.๙๘

 ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน  

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ -                                      ๙,๐๘๐,๙๓๒,๒๘๘.๙๘

 หลังการปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๕๘ 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด  

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด   

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลงทุน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙                                     ๙,๐๘๐,๙๓๒,๗๘๑.๘๙

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
กรมราชทัณฑ์                                                                                                 ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(หน่วย : บาท)

                                       รายได้สูง/(ต�่า) กว่า    องค์ประกอบอื่นของ      รวมสินทรัพย์สุทธิ/
                                                  หมายเหตุ         ค่าใช้จ่ายสะสม       สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน           ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ -             ๑,๑๖๑,๑๗๙,๗๑๗.๘๗               -               ๑๐,๒๔๒,๑๑๒,๐๐๖.๘๕

 ตามที่รายงานไว้เดิม 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน                        (๒๔๔,๘๔๘,๑๔๙.๖๙)                                (๒๔๔,๘๔๘,๑๔๙.๖๙)

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี                             -                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ -            ๑,๔๐๖,๐๒๗,๘๖๗.๕๖               -                ๑๐,๔๘๖,๙๖๐,๑๕๖.๕๔

 หลังการปรับปรุง 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๕๘ 

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด                                       ๔๙๒.๙๑    ๔๙๒.๙๑

รายได้สูง/(ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด                          ๖๑๑,๕๖๗,๑๐๘.๘๔                                   ๖๑๑,๕๖๗,๑๐๘.๘๔

กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลงทุน                                        -                      -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙               ๒,๐๑๗,๕๙๔,๙๗๖.๔๐               -               ๑๑,๐๙๘,๕๒๗,๗๕๘.๒๙
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รายงานรายได้แผ่นดิน
กรมราชทัณฑ์ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

(หน่วย : บาท)

     ๒๕๕๙ ๒๕๕๘

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 

 รายได้แผ่นดิน - ภาษี 

 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี ๔๒,๓๘๒,๙๔๘.๔๖ ๕๖,๔๐๙,๖๙๖.๔๘

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  ๔๒,๓๘๒,๙๔๘.๔๖ ๕๖,๔๐๙,๖๙๖.๔๘

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง ๔๓,๗๔๔.๗๒ -

รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย - -

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ  ๔๒,๓๓๙,๒๐๓.๗๔ ๕๖,๔๐๙,๖๙๖.๔๘

 รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง  ๔๒,๑๙๑,๓๓๖.๓๐ ๕๖,๕๗๓,๙๒๘.๕๑

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง (๕๒๑๐๐๑๐๑๑๒)  ๓๒,๗๙๓.๙๒ ๑๗๐,๓๓๒.๘๓

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง ๑๑๕,๐๗๓.๕๒ ๖,๑๐๐.๘๐

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  ๐.๐๐ ๐.๐๐

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ ๑,๗๑๙,๔๒๘.๓๖ ๘,๐๑๑,๗๗๕.๐๘

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล ๔๓๘,๗๓๑.๐๙ ๓๘๗,๕๒๖.๘๔

  รายได้อื่น   ๔๐,๒๒๔,๗๘๙.๐๑ ๔๘,๐๑๐,๓๙๔.๕๖

รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษ ี  ๔๒,๓๘๒,๙๔๘.๔๖ ๕๖,๔๐๙,๖๙๖.๔๘
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รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมราชทัณฑ์
ส�าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 กรมราชทัณฑ์ ได้กำาหนดผลผลิตหลักประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไว้จำานวน ๓ ผลผลิต จากการ 
จัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
 • ควบคุมผู้ต้องขัง
 • พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
 • บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๑. สรุปผลการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑) ค่าใช้จ่ายประกอบการค�านวณต้นทุน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการนำาค่าใช้จ่ายที่ได้มาจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) มาคำานวณต้นทุน มีผลการคำานวณดังนี้

 กลุ่มบัญชี/
 ประเภทค่าใช้จ่าย เงินใน เงินนอก งบกลาง รวม

๕๑๐๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๔,๗๕๖,๒๕๓,๕๘๔.๕๕ ๐.๐๐ ๕๓๙,๗๖๔,๑๒๘.๗๔ ๕,๒๙๖,๐๑๗,๗๑๓.๒๙

๕๑๐๒ ค่าใช้จ่ายด้านการ

 ฝึกอบรม ๘๐,๘๘๑,๒๑๖.๖๗ ๙๓๓,๘๗๕.๐๐  ๘๑,๘๑๕,๐๙๑.๖๗

๕๑๐๓ ค่าใช้จ่ายด้าน

 การเดินทาง ๖๘,๐๖๖,๓๘๘.๒๙ ๕,๓๗๔,๗๐๖.๗๒  ๗๓,๔๔๑,๐๙๕.๐๑

๕๑๐๔ ค่าตอบแทน ใช้สอย 

 วัสดุ และสาธารณูปโภค ๔,๕๖๙,๖๐๐,๐๕๖.๔๕ ๒,๑๔๙,๙๓๖,๒๐๒.๘๘ ๘๘๗,๙๔๔,๗๒๖.๐๔ ๗,๖๐๗,๔๘๐,๙๘๕.๓๗

๕๑๐๕ ค่าเสื่อมราคาและ

 ตัดจำาหน่าย ๓๕๕,๔๖๕,๑๘๕.๙๕ ๔๓๙,๘๘๖,๘๕๗.๖๑ ๙,๓๕๒,๔๑๓.๙๔ ๘๐๔,๗๐๔,๔๕๗.๕๐

๕๑๐๖ ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน

 รักษาความมั่นคงของ

 ประเทศ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕๑๐๗ ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๔,๐๕๓,๐๘๖.๕๑ ๑,๗๐๒,๐๒๔.๙๗  ๕,๗๕๕,๑๑๑.๔๘

๕๒๐๓ ค่าใช้จ่ายค่าจำาหน่าย

 จากการขายสินทรัพย์ ๒๖๕,๓๙๐.๔๘ ๑๒๑,๒๘๗.๕๒ ๓.๐๐ ๓๘๖,๖๘๑.๐๐

๕๒๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๑,๕๕๘,๕๓๒.๗๔ ๕,๗๖๔,๑๒๒.๖๕ ๑๑๔,๐๖๐.๐๐ ๗,๔๓๖,๗๑๕.๓๙

รวมต้นทุนผลผลิต ๙,๘๔๑,๑๔๓,๔๔๑.๖๔ ๒,๖๐๓,๗๑๙,๐๗๗.๓๕ ๑,๔๓๗,๑๗๕,๓๓๑.๗๒ ๑๓,๘๘๒,๐๓๗,๘๕๐.๗๑
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 กิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

 ๑. ด้านการเงินและบัญชี ๑๖๙,๕๘๐,๑๓๒.๙๒ ๖,๙๕๙ จำานวนรายการเอกสาร ๒๔,๓๖๘.๔๖

 ๒. ด้านการพัสดุ (จัดหา) ๑๑๐,๖๖๒,๘๗๐.๔๔ ๕๐๔ จำานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑๙,๕๖๙.๑๙

 ๓. ด้านบริหารงานบุคคล ๓,๘๑๑,๗๑๑.๒๖ ๑๕,๐๘๗ จำานวนบุคลากร ๒๕๒.๖๕

 ๔. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔๓,๒๖๐,๕๘๐.๔๕ ๒๘๕,๕๒๒ จำานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม ๑๕๑.๕๑

 ๕. การตรวจสอบภายใน ๑๑,๗๔๓,๐๕๘.๔๗ ๕,๑๗๔ จำานวนงานตรวจสอบ/คนวัน ๒,๒๖๙.๖๓

 ๖. ด้านยานพาหนะ ๒,๑๙๐,๕๑๓.๙๑ ๑,๐๖๔,๕๔๒ กิโลเมตร ๒.๙๖

 ๗. ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  และเว็บไซต์ ๑,๙๘๓,๐๐๐.๐๐ ๑ ระบบ ๑,๙๘๓,๐๐๐.๐๐

 ๘. ด้านงานสารบรรณ ๗,๒๘๒,๓๑๓.๒๔ ๑๗๔,๖๙๙ จำานวนหนังสือเข้า/ออก ๔๑.๖๘

 ๙. ด้านการจัดทำาแผนฯ ๑๓,๗๘๒,๓๒๘.๒๖ ๑ ด้าน ๑๓,๗๘๒,๓๒๘.๒๖

 ๑๐. ด้านพัฒนาระบบบริหาร

  ราชการ ๓,๙๘๔,๕๖๗.๓๗ ๑ ด้าน ๓,๙๘๔,๕๖๗.๓๗

 ๑๑. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสาร ๓,๔๔๕,๕๘๒.๐๖ ๔๖๔ จำานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ๗,๔๒๕.๘๒

 ๒) ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุนตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางกำาหนดให้ส่วนราชการมีกิจกรรม จำานวน ๑๑ กิจกรรม
  ผลการคำานวณดังนี้
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 กิจกรรมย่อย ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๑๐,๔๐๓,๔๑๙,๒๗๔.๑๐ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๓๒,๗๖๓.๗๙

 ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ ๑,๖๗๕,๗๕๗,๗๐๙.๖๐ ๑๔๓ รายการ ๑๑,๗๑๘,๕๘๕.๓๘

  และเสริมความมั่นคง

  ในการควบคุม 

 ๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๑,๗๒๑,๑๓๗.๙๗ ๑ รายการ ๓๑,๗๒๑,๑๓๗.๙๗

  และการสื่อสารสนับสนุน

  ภารกิจด้านการควบคุม 

 ๔. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ๑๙๔,๖๑๐,๖๙๕.๓๓ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๖๑๒.๘๙

  โดยการจัดการศึกษาและ

  พัฒนาจิตใจ 

 ๕. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๗๒๙,๒๗๕,๗๙๒.๗๖ ๒๐๕,๑๐๒  จำานวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๓,๕๕๕.๖๗

  ผู้ติดยาเสพติด   และผู้เข้ารับการบำาบัด 

  รวมต้นทุนกิจกรรมย่อย

  ของหน่วยงานหลัก ๑๓,๐๓๔,๗๘๔,๖๐๙.๗๗

 ๓) ต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก (เรือนจ�า/ทัณฑสถาน)
  สำาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำาหนดกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก จำานวน ๕ กิจกรรม
  สรุปผลการคำานวณต้นทุนกิจกรรมย่อย ได้ดังนี้

 ๔) ต้นทุนกิจกรรม/ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  กรมราชทัณฑ์ ได้กำาหนดผลผลิตย่อยของหน่วยงานไว้ จำานวน ๓ ผลผลิต ซึ่งมีชื่อเช่นเดียวกับกิจกรรมหลัก 
  สรุปผลการคำานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย ได้ดังนี้

 ผลผลิตย่อย ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๑๒,๗๗๖,๐๕๒,๖๙๖.๕๔ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๔๐,๒๓๕.๙๙

 ๒. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ๒๙๕,๘๕๙,๘๕๐.๒๑ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๙๓๑.๗๖

  โดยการจัดการศึกษาและ

  พัฒนาจิตใจ 

 ๓. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๘๑๐,๑๒๕,๓๐๓.๙๖ ๒๐๕,๑๐๒ จำานวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๓,๙๔๙.๘๗

  ผู้ติดยาเสพติด   และผู้เข้ารับการบำาบัด 

  รวมต้นทุนผลผลิตย่อย ๑๓,๗๒๕,๘๗๙,๔๔๖.๗๙   ๔๕,๑๑๗.๖๑
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 ผลผลิตหลัก ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๑๒,๗๗๖,๐๕๒,๖๙๖.๕๔ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๔๐,๒๓๕.๙๙

 ๒. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  โดยการจัดการศึกษาและ

  พัฒนาจิตใจ ๒๙๕,๘๕๙,๘๕๐.๒๑ ๓๑๗,๕๒๘ จำานวนผู้ต้องขัง ๙๓๑.๗๖

 ๓. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ๘๑๐,๑๒๕,๓๐๓.๙๖ ๒๐๕,๑๐๒ จำานวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ๓,๙๔๙.๘๗

  ผู้ติดยาเสพติด   และผู้เข้ารับการบำาบัด 

  รวมต้นทุนผลผลิตหลัก ๑๓,๗๒๕,๘๗๙,๔๔๖.๗๙   ๔๕,๑๑๗.๖๑

 ๕) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  กรมราชทัณฑ์ได้กำาหนดผลผลิตหลักในการดำาเนินงาน จำานวน ๓ ผลผลิต สรุปผลการคำานวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตหลัก ได้ดังนี้

 ๖) ต้นทุนการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  ต้นทุนในการดำาเนินงานของกรมราชทัณฑ์ต่อการดูแลผู้ต้องขัง ๑ คน ไม่ได้เกิดจากการดำาเนินงานผลผลิต
ใดผลผลติหนึง่เพยีงด้านเดยีว แต่เกดิจากการดำาเนนิงานหลายด้าน ตามประเภทผูต้้องขงั ดงันัน้ ต้นทนุในการดำาเนนิการ
ต่อผู้ต้องขัง๑ คน จึงแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้ต้องขังแต่ละประเภท ที่กรมราชทัณฑ์ต้องให้การดูแล ดังนี้
ต้นทุนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ด้านการด�าเนินงาน ต้นทุนในการด�าเนินงานต่อผู้ต้องขัง ๑ คน

 ๑. ด้านการควบคุม ดูแล ๔๐,๒๓๕.๙๙

 ๒. ด้านการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ๔๑,๑๖๗.๗๕

 ๓. ด้านการควบคุม ดูแล พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  และบำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๔๕,๑๑๗.๖๒
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๒. เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑) เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการค�านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

   ประเภทค่าใช้จ่าย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น (ลดลง)  เพิ่ม(ลด) %

 ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๔,๔๘๐,๘๖๑,๕๕๔.๘๑ ๕,๒๙๖,๐๑๗,๗๑๓.๒๙ ๓๐๑,๖๓๘,๗๒๐.๑๖ ๖.๐๔ 

 ๒. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ๖๖,๔๑๔,๘๒๗.๓๖ ๘๑,๘๑๕,๐๙๑.๖๗ ๑๓,๐๘๗,๒๗๓.๗๘ ๑๙.๐๔ 

 ๓. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๖๐,๘๗๕,๑๒๕.๙๖ ๗๓,๔๔๑,๐๙๕.๐๑ ๑๒,๓๗๐,๐๘๗.๓๘ ๒๐.๒๖ 

 ๔. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

  และสาธารณูปโภค ๕,๕๗๙,๙๐๘,๓๕๐.๑๔ ๗,๖๐๗,๔๘๐,๙๘๕.๓๗ (๑๗๗,๙๖๐,๘๔๐.๗๐) (๒.๒๙)

 ๖. ค่าเสื่อมราคา  ๗๘๕,๘๑๔,๔๕๑.๖๕ ๘๐๔,๗๐๔,๔๕๗.๕๐ ๑๘,๘๙๐,๐๐๕.๘๕ ๒.๔๐ 

 ๗. ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานรักษา

  ความมั่นคงของประเทศ ๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

 ๘. ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน ๑๐,๙๑๙,๔๒๘.๓๓ ๕,๗๕๕,๑๑๑.๔๘ (๕,๑๖๔,๓๑๖.๘๕) (๔๗.๒๙)

 ๙. กำาไร/ขาดทุนสุทธิจากการ

  จำาหน่ายสินทรัพย์ ๔,๗๑๗,๗๙๘.๘๓ ๓๘๖,๖๘๑.๐๐ (๔,๓๓๑,๑๑๗.๘๓) (๙๑.๘๐)

 ๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่น  ๑๔,๘๐๘,๑๒๓.๒๖ ๗,๔๓๖,๗๑๕.๓๙ (๗,๓๗๑,๔๐๗.๘๗) (๔๙.๗๘)

  รวมต้นทุนผลผลิต ๑๓,๗๒๕,๘๗๙,๔๔๖.๗๙ ๑๓,๘๘๒,๐๓๗,๘๕๐.๗๑ ๑๕๖,๑๕๘,๔๐๓.๙๒ (๔๓.๔๒)

 ๒) เปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๕๙

   กิจกรรมย่อย ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น (ลดลง)  เพิ่ม(ลด) %

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๓๘,๑๗๐.๐๓ ๓๒,๗๖๓.๗๙ (๕,๔๐๖.๒๕) (๑๔.๑๖)

 ๒. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และ

  เสริมความมั่นคงในการควบคุม ๔๙๘,๐๐๖.๔๘ ๑๑,๗๑๘,๕๘๕.๓๘ ๑๑,๒๒๐,๕๗๘.๙๐ ๒,๒๕๓.๑๐ 

 ๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  และการสื่อสารสนับสนุนภารกิจ

  ด้านการควบคุม ๔๗,๐๓๐,๕๗๑.๕๙ ๓๑,๗๒๑,๑๓๗.๙๗ (๑๕,๓๐๙,๔๓๓.๖๒) (๓๒.๕๕)

 ๔. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  โดยการจัดการศึกษาและ

  พัฒนาจิตใจ  ๗๔๐.๘๒ ๖๑๒.๘๙ (๑๒๗.๙๓) (๑๗.๒๗)

 ๕. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

  ผู้ติดยาเสพติด ๓,๘๐๒.๕๓ ๓,๕๕๕.๖๗ (๒๔๖.๘๖) (๖.๔๙)
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 ๓) เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

   ผลผลิตหลัก ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น (ลดลง)  เพิ่ม(ลด) %

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๓๙,๙๓๖.๗๓ ๔๐,๒๓๕.๙๙ ๒๙๙.๒๖ ๐.๗๕ 

 ๒. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  โดยการจัดการศึกษาและ

  พัฒนาจิตใจ  ๑,๓๒๙.๑๘ ๙๓๑.๗๖ (๓๙๗.๔๒) (๒๙.๙๐)

 ๓. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

  ผู้ติดยาเสพติด ๔,๓๐๐.๒๘ ๓,๙๔๙.๘๗ (๓๕๐.๔๒) (๘.๑๕)

 ๔) เปรียบเทียบต้นทุนการด�าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

   ผลผลิตหลัก ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

 ๑. ควบคุมผู้ต้องขัง ๓๙,๙๓๖.๗๓ ๔๐,๒๓๕.๙๙ ๒๙๙.๒๖ 

 ๒. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัด

  การศึกษาและพัฒนาจิตใจ ๑,๓๒๙.๑๘ ๙๓๑.๗๖ (๓๙๗.๔๒)

 ๓. บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๔,๓๐๐.๒๘ ๓,๙๔๙.๘๗ (๓๕๐.๔๒)
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๓. วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

 ๑) วิเคราะห์จากค่าใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๔,๙๙๔,๓๗๘,๙๙๓.๑๓ บาท ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๕,๒๙๖.๐๑๗,๗๑๓.๒๙ บาท เพิม่ขึน้ ๓๐๑,๖๓๘,๗๒๐.๑๖ บาท คดิเป็นร้อยละ ๖.๐๔ เนือ่งจากจำานวน

บุคลากรของกรมราชทัณฑ์เพิ่มขึ้นจากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวน ๑๒,๕๗๔ คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จำานวน ๑๕,๐๘๗ คน เพิ่มขึ้นจำานวน ๒,๕๑๓ คน ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการและพนักงานราชการ 

  ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๖๘,๗๒๗,๘๑๗.๘๙ บาท ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๘๑,๘๑๕,๐๙๑.๖๗ บาท เพิ่มขึ้น ๑๓,๐๘๗,๒๗๓.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๔ เนื่องจาก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มกีารจดัฝึกอบรมเพือ่ให้ความรูแ้ก่ข้าราชการในสงักดัมากขึน้ ได้แก่ การฝึกอบรมในหลกัสตูรแรก

รับซึ่งข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมในระดับพัศดี การฝึกอบรมทางยุทธวิธีต่างๆ ฯลฯ ซึ่งมี

ความจำาเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก และการฝึกอบรมต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมมากขึ้น ทำาให้มีค่า

ตอบแทนวิทยากรที่สูงขึ้น และบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อกฎ

ระเบียบและข้อมูลข่าวสารในปัจจุบัน จึงเป็นผลทำาให้มีค่าใช้จ่ายฝึกอบรมสูงขึ้น

  ค่าใช้จ่ายเดินทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๖๑,๐๗๑,๐๐๗.๖๓ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จำานวนเงิน ๗๓,๔๔๑,๐๙๕.๐๑ บาท เพิ่มขึ้น ๑๒,๓๗๐,๐๘๗.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๖ ประกอบไปด้วยค่าเดินทางเพื่อ

ขนย้ายผู้ต้องขงัตามโครงการเรอืนจำาโครงสร้างเบา/การเตรยีมความพร้อมก่อนปล่อยและการขนย้ายผูต้้องขงักลบัภมูลิำาเนา รวม

ท้ังมกีารเดนิทางไปราชการเพือ่ไปปฏบิติัหน้าทีห่รอืภารกิจอืน่เพิม่ขึน้ การเดนิทางเพือ่ไปปฏบิตัหิน้าทีต่ามคำาสัง่โยกย้ายข้าราชการ 

ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สูงขึ้น 

  ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๗,๗๘๕,๔๔๑,๘๒๖.๐๗ 

บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวนเงนิ ๗,๖๐๗,๔๘๐,๙๘๕.๓๗ บาท ลดลง ๑๗๗,๙๖๐,๘๔๐.๗๐บาท คดิเป็นร้อยละ ๒.๒๙ 

  ค่าเสื่อมราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๗๘๕,๘๑๔,๔๕๑.๖๕ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จำานวนเงนิ ๘๐๔,๗๐๔,๔๕๗.๕๐ บาท เพิม่ขึน้ ๑๘,๘๙๐,๐๐๕.๘๕ บาท คดิเป็นร้อยละ ๒.๔๐ เนือ่งจากในระหว่างปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมราชทณัฑ์ได้ดำาเนนิการตามนโยบายรฐับาลโดยการให้จดัทำาโครงการเรอืนจำาโครงสร้างเบา จงึต้องมกีารปรบัปรุง

ซ่อมแซม และหรือก่อสร้างอาคาร และสิ่งปลูกสร้างตลอดจนจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น จึงมีผลทำาให้ค่าเสื่อมราคาในภาพรวมเพิ่ม

ขึ้น 

  ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานรกัษาความม่ันคงของประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายทีก่ำาหนดเพิม่ขึน้ ตามพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำานวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีได้รับเงินจัดสรร 

ดังกล่าวโดยมอบหมายให้ผู้บริหารพิจารณาใช้จ่ายเงินตามความจำาเป็นและเหมาะสมเกี่ยวกับความมั่นคงโดยเฉพาะ

  ค่าใช้จ่ายเงนิอดุหนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงนิ ๑๐,๙๑๙,๔๒๘.๓๓ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จำานวนเงิน ๕,๗๕๕,๑๑๑.๔๘ บาท ลดลง ๕,๑๖๔,๓๑๖.๘๕ บาท คดิเป็นร้อยละ ๔๗.๒๙ เนือ่งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนเงินอันเกิดจากดอกเบี้ยเงินกลางฯ ลดลง

  ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวน ๔,๗๑๗,๗๙๘.๘๓ บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำานวน ๓๘๖,๖๘๑.๐๐ บาท ลดลง ๔,๓๓๑,๑๑๗.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๐
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 ค่าใช้จ่ายอื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำานวนเงิน ๑๔,๘๐๘,๑๒๓.๒๖ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำานวน 

๗,๔๓๖,๗๑๕.๓๙ บาท ลดลง ๗,๓๗๑,๔๐๗.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๘

 ๒) วิเคราะห์จากต้นทุนกิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กับปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙

  กิจกรรมย่อยท่ี ๒ การก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนต่อหน่วย ๔๙๘,๐๐๖.๔๘ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนต่อหน่วย ๑๑,๗๑๘,๕๘๕.๓๘ บาท 

เพิม่ขึน้ ๑๑,๒๒๐,๕๗๘.๙๐ บาท คดิเป็นร้อยละ ๒,๒๕๓.๑๐ เนือ่งจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มค่ีาใช้จ่ายในการก่อสร้าง/

ปรบัปรงุอาคารสถานทีแ่ละเสรมิความมัน่คงในการควบคมุเพิม่ขึน้จากปีก่อนซึง่เป็นการดำาเนนิการตามนโยบายของรฐับาลทีใ่ห้

กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการโครงการเรือนจำาโครงสร้างเบา 

  กิจกรรมย่อยท่ี ๓ พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารสนบัสนนุภารกจิ ด้านการควบคมุ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนต่อหน่วยจำานวน ๔๗,๐๓๐,๕๗๑.๕๙ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนต่อหน่วยจำานวน 

๓๑,๗๒๑,๑๓๗.๙๗ บาท ลดลง ๑๕,๓๐๙,๔๓๓.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๕ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี

การพัฒนาระบบการสื่อสารฯ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

  กิจกรรมย่อยที่ ๔ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มต้ีนทนุต่อหน่วย ๗๔๐.๘๒ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มต้ีนทุนต่อหน่วย ๖๑๒.๘๙ บาท ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ๑๒๗.๙๓ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๗ 

  กิจกรรมย่อยที่ ๕ บำาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีต้นทุนต่อหน่วย 

๓,๘๐๒.๕๓ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีต้นทุนต่อหน่วย ๓,๕๕๕.๖๗ บาท ลดลง ๒๔๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๙
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ส่วนที่

4 สถิติที่ส�าคัญ
KEY STATISTICS
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๑. สถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ แยกตามประเภท
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ๑. นักโทษเด็ดขาด ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๗๙.๗๘๕

 ๒. ผู้ต้องขังระหว่าง ๕๑,๗๖๕ ๗,๗๗๖ ๕๙,๕๔๑ ๑๙.๗๙๐
  ๒.๑ อุทธรณ์ - ฎีกา ๒๒,๖๘๖ ๓,๑๘๑ ๒๕,๘๖๗ ๘.๕๙๗
  ๒.๒ ไต่สวน - พิจารณา ๘,๙๐๘ ๑,๖๓๖ ๑๐,๕๔๔ ๓.๕๐๕
  ๒.๓ สอบสวน ๒๐,๑๗๑ ๒,๙๕๙ ๒๓,๑๓๐ ๗.๖๘๘

 ๓. เยาวชนที่ฝากขัง ๑๗๑ ๓ ๑๗๔ ๐.๐๕๘

 ๔. ผู้ถูกกักกัน ๑๐ ๓ ๑๓ ๐.๐๐๔

 ๕. ผู้ต้องกักขัง ๙๙๗ ๑๐๙ ๑,๑๐๖ ๐.๓๖๘

  รวมผู้ต้องราชทัณฑ์ทั้งสิ้น ๒๕๙,๓๓๓ ๔๑,๕๓๕ ๓๐๐,๘๖๘ ๑๐๐

 

๒. สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามลักษณะความผิด
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

  แยกตามลักษณะความผิด ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ๑๙,๖๒๐ ๒,๖๑๕ ๒๒,๒๓๕ ๙.๒๒

 พ.ร.บ.ยาเสพติด/สารระเหย ๑๔๘,๔๑๖ ๒๘,๓๖๑ ๑๗๖,๗๗๗ ๗๓.๖๕

 ความผิดต่อชีวิต ๑๕,๔๕๘ ๕๙๕ ๑๖,๐๕๓ ๖.๖๙

 ความผิดต่อร่างกาย ๔,๙๘๙ ๑๙๒ ๕,๑๘๑ ๒.๐๖

 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๘,๔๔๕ ๓๔๑ ๘,๗๘๖ ๓.๖๖

 ภยันตรายต่อประชาชน ๔๑๙ ๕๑ ๔๗๐ ๐.๒๐

 อื่นๆ (หลายประเภท เช่น 
  พ.ร.บ.ป่าไม้.การพนัน.อาวุธปืน. 
  พ.ร.บ.คนเข้าเมือง.ลหุโทษ ฯลฯ)  ๙,๐๔๓ ๑,๔๘๙ ๑๐,๕๓๒ ๔.๓๙

 รวม  ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐
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๓. สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามอายุ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

   แยกตามอายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ไม่เกิน ๑๘ ปี ๔๓๔ ๘๐ ๕๑๔ ๐.๒๑

 กว่า ๑๘ - ๒๐ ปี ๕,๙๔๕ ๖๔๙ ๖,๕๙๔ ๒.๗๕

 กว่า ๒๐ - ๒๑ ปี ๗,๑๖๖ ๑,๑๒๒ ๘,๒๘๘ ๓.๔๕

 กว่า ๒๑ - ๒๕ ปี ๒๙,๗๖๖ ๔,๐๒๓ ๓๓,๗๘๙ ๑๔.๐๘

 กว่า ๒๕ - ๓๐ ปี ๔๓,๒๔๑ ๕,๖๕๑ ๔๘,๘๙๒ ๒๐.๓๗

 กว่า ๓๐ - ๓๕ ปี ๔๓,๔๗๕ ๖,๓๕๒ ๔๙,๘๒๗ ๒๐.๗๖

 กว่า ๓๕ - ๔๐ ปี ๓๑,๘๙๒ ๕,๒๙๔ ๓๗,๑๘๖ ๑๕.๔๙

 กว่า ๔๐ - ๔๕ ปี ๑๙,๐๗๑ ๓,๙๗๕ ๒๓,๐๔๖ ๙.๖๐

 กว่า ๔๕ - ๕๐ ปี ๑๒,๐๗๓ ๒,๗๐๑ ๑๔,๗๗๔ ๖.๑๕

 กว่า ๕๐ - ๖๐ ปี ๙,๗๒๙ ๒,๙๖๗ ๑๒,๖๙๖ ๕.๒๙

 กว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๓,๕๙๘ ๘๓๐ ๔,๔๒๘ ๑.๘๔

 รวม  ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐

 

๔. สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามก�าหนดโทษหมายศาล
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

   แยกตามก�าหนดโทษ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ไม่เกิน ๓ เดือน ๒,๘๕๘ ๓๙๐ ๓,๒๔๘ ๑.๓๕

 จำาคุกกว่า ๓ - ๖ เดือน ๓,๒๑๖ ๕๓๘ ๓,๗๕๕ ๑.๕๖

 จำาคุกกว่า ๖ เดือน - ๑ ปี ๑๘,๓๒๙ ๒,๗๐๔ ๒๑,๐๓๓ ๘.๗๖

 จำาคุกกว่า ๑ - ๒ ปี ๒๕,๖๔๗ ๔,๑๘๒ ๒๙,๘๒๙ ๑๒.๔๓

 จำาคุกกว่า ๒ - ๕ ปี ๕๖,๘๖๘ ๑๐,๒๙๒ ๖๗,๑๖๐ ๒๗.๙๘

 จำาคุกกว่า ๕ - ๑๐ ปี ๔๔,๓๗๘ ๖,๗๑๗ ๕๑,๐๙๕ ๒๑.๒๙

 จำาคุกกว่า ๑๐ - ๑๕ ปี ๑๖,๓๕๕ ๒,๒๒๔ ๑๘,๕๗๙ ๗.๗๔

 จำาคุกกว่า ๑๕ - ๒๐ ปี ๑๑,๙๓๐ ๒,๒๘๒ ๑๔,๒๑๒ ๕.๙๒

 จำาคุกกว่า ๒๐ - ๕๐ ปี ๒๒,๕๘๘ ,๗๐๘ ๒๖,๒๙๖ ๑๐.๙๖

 จำาคุกตลอดชีวิต ๔,๐๓๘ ๖๐๐ ๔,๖๓๘ ๑.๙๓

 ประหารชีวิต ๑๘๓ ๗ ๑๙๐ ๐.๐๘

 รวม  ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐
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๕. สถิตินักโทษเด็ดชาด แยกตามโทษที่ยังเหลือจะต้องจ�าต่อไป
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 โทษที่ยังเหลือจะต้องจ�าต่อไป ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ไม่เกิน ๓ เดือน ๘,๐๐๕ ๑,๑๘๙ ๙,๑๙๔ ๓.๘๓

 จำาคุกกว่า ๓ - ๖ เดือน ๘,๙๐๖ ๑,๕๐๔ ๑๐,๔๑๐ ๔.๓๔

 จำาคุกกว่า ๖ เดือน - ๑ ปี ๑๖,๑๙๖ ๓,๑๘๘ ๑๙,๓๘๔ ๘.๐๘

 จำาคุกกว่า ๑ - ๒ ปี ๓๑,๙๔๒ ๕,๘๐๕ ๓๗,๗๔๗ ๑๕.๗๓

 จำาคุกกว่า ๒ - ๕ ปี ๖๒,๒๑๐ ๙,๓๘๘ ๗๑,๕๙๘ ๒๙.๘๓

 จำาคุกกว่า ๕ - ๑๐ ปี ๓๕,๘๖๒ ๔,๗๙๕ ๔๐,๖๕๗ ๑๖.๗๔

 จำาคุกกว่า ๑๐ - ๑๕ ปี ๑๒,๖๔๔ ๒,๔๔๐ ๑๕,๐๘๔ ๖.๒๘

 จำาคุกกว่า ๑๕ - ๒๐ ปี ๙,๖๑๕ ๑,๖๗๐ ๑๑,๒๘๕ ๔.๗๐

 จำาคุกกว่า ๒๐ - ๕๐ ปี ๑๖,๘๑๙ ๓,๑๐๓ ๑๙,๙๒๒ ๘.๓๐

 จำาคุกตลอดชีวิต ๔,๐๐๔ ๕๕๕ ๔,๕๕๙ ๑.๙๐

 ประหารชีวิต ๑๘๗ ๗ ๑๙๔ ๐.๐๘

 รวม  ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐

 

๖. สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามชั้น
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   แยกตามชั้น ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ชั้นเยี่ยม  ๕๗,๒๐๖ ๑๒,๓๖๗ ๖๙,๕๗๓ ๒๘.๙๘

 ชั้นดีมาก  ๓๑,๔๖๕ ๕,๒๔๔ ๓๖,๗๐๙ ๑๕.๒๙

 ชั้นดี  ๓๓,๙๘๕ ๕,๖๓๓ ๓๙,๖๑๘ ๑๖.๕๑

 ชั้นกลาง  ๕๓,๘๖๓ ๗,๙๗๐ ๖๑,๘๓๓ ๒๕.๗๖

 ชั้นเลว  ๒๔,๔๖๘ ๒,๒๖๔ ๒๖,๗๓๒ ๑๑.๑๔

 ชั้นเลวมาก ๕,๔๐๓ ๑๖๖ ๕,๕๖๙ ๒.๓๒

 รวม  ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐
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๗. สถิตินักโทษเด็ดขาด แยกตามจ�านวนครั้งที่ต้องโทษ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   จ�านวนครั้งที่ต้องโทษ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ต้องโทษครั้งที่ ๑ ๑๔๗,๙๓๖ ๒๗,๓๕๖ ๑๗๕,๒๙๒ ๗๓.๐๓

 ต้องโทษครั้งที่ ๒ ๔๓,๖๔๕ ๔,๗๒๘ ๔๘,๓๗๓ ๒๐.๑๕

 ต้องโทษครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๖๖ ๑,๐๔๖ ๑๑,๑๑๒ ๔.๖๓

 ต้องโทษครั้งที่ ๔ ๒,๙๑๖ ๓๑๗ ๓,๒๓๓ ๑.๓๕

 ต้องโทษ ๕ ครั้ง ขึ้นไป ๑,๘๒๗ ๑๙๗ ๒,๐๒๔ ๐.๘๔

 รวมต้องโทษครั้งที่ ๒ - ๕ ขึ้นไป ๕๘,๔๕๕ ๖,๒๘๘ ๖๔,๗๔๒ ๒๖.๙๗

 รวมทัง้สิ้น ๒๐๖,๓๙๐ ๓๓,๖๔๔ ๒๔๐,๐๓๔ ๑๐๐

 

๘. สถิตินักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทคดี
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 เสพ  ๑๐,๘๓๔ ๑,๒๑๑ ๑๒,๐๔๕ ๓๕.๐๐

 ครอบครอง ๑๑,๓๓๑ ๑,๓๔๒ ๑๒,๖๗๓ ๓๖.๐๐

 เสพและครอบครอง ๘,๒๔๘ ๑,๔๔๔ ๙,๖๙๒ ๒๘.๑๗

 รวมประเภทเสพ ๓๐,๔๑๓ ๓,๙๙๗ ๓๔,๔๑๐ ๑๙.๔๗

 จำาหน่าย  ๓๐,๐๙๓ ๖,๑๓๙ ๓๖,๒๓๒ ๒๐.๕๐

 ครอบครองเพื่อจำาหน่าย ๗๔,๖๘๗ ๑๖,๒๔๘ ๙๐,๙๓๕ ๕๑.๔๔

 อื่นๆ (ผลิต/นำาเข้า/ส่งออก ฯลฯ) ๑๓,๒๒๓ ๑,๙๗๗ ๑๕,๒๐๐ ๘.๖๐

 รวมประเภทจำาหน่าย ๑๑๘,๐๐๓ ๒๔,๓๖๔ ๑๔๒,๓๖๗ ๘๐.๕๓

 รวมทั้งสิ้น ๑๔๘,๔๑๖ ๒๘,๓๖๑ ๑๗๖,๗๗๗ ๑๐๐
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๙. สถิตินักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ แยกตามอายุ 
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   อายุ ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 ไม่เกิน ๑๘ ปี ๒๓๑ ๒๑๔ ๔๔๕ ๐.๒๕

 กว่า ๑๘ - ๒๐ ปี ๓,๙๑๐ ๗๗๗ ๔,๖๘๗ ๒.๖๕

 กว่า ๒๐ - ๒๑ ปี ๕,๔๒๕ ๑,๓๖๓ ๖,๗๘๘ ๓.๘๔

 กว่า ๒๑ - ๒๕ ปี ๒๑,๖๕๒ ๓,๘๖๘ ๒๕,๕๒๐ ๑๔.๔๔

 กว่า ๒๕ - ๓๐ ปี ๓๓,๓๔๘ ๕,๔๙๓ ๓๘,๘๔๑ ๒๑.๙๗

 กว่า ๓๐ - ๓๕ ปี ๓๑,๒๐๑ ๕,๕๖๒ ๓๖,๗๖๓ ๒๐.๐๘

 กว่า ๓๕ - ๔๐ ปี ๒๓,๔๐๐ ๓,๘๗๐ ๒๗,๒๗๐ ๑๕.๔๓

 กว่า ๔๐ - ๔๕ ปี ๑๓,๓๒๘ ๒,๘๐๘ ๑๖,๑๓๖ ๙.๑๓

 กว่า ๔๕ - ๕๐ ปี ๘,๓๕๑ ๒,๑๗๕ ๑๐,๕๒๖ ๕.๙๕

 กว่า ๕๐ - ๖๐ ปี ๕,๙๑๘ ๑,๗๗๘ ๗,๖๙๖ ๔.๓๕

 กว่า ๖๐ ปีขึ้นไป ๑,๖๕๒ ๔๕๓ ๒,๑๐๕ ๑.๑๙

 รวม  ๑๔๘,๔๑๖ ๒๘,๓๖๑ ๑๗๖,๗๗๗ ๑๐๐

 

๑๐. สถิตินักโทษเด็ดขาด คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ แยกตามประเภทตัวยา
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   ประเภท ชาย หญิง รวม ร้อยละ

 เฮโรอีน  ๑,๙๑๕ ๑๕๒ ๒,๐๖๗ ๑.๑๗

 กัญชา  ๑๖๘ ๑๒๖ ๑,๗๙๔ ๑.๐๑

 ฝิ่น  ๑๑๐ ๔๙ ๑๕๙ ๐.๐๙

 แอมเฟตามีน ๑๒๐,๒๙๑ ๒๕,๐๙๗ ๑๔๕,๓๘๘ ๘๒.๒๔

 สาระเหย  ๓๑๖ ๖๐ ๓๗๖ ๐.๒๑

 มอร์ฟีน  ๖๙ ๑๙ ๘๘ ๐.๐๕

 โคเคน/โคเคอิน ๑๐๓ ๓๘ ๑๔๑ ๐.๐๘

 ไอซ์  ๑๕,๑๐๙ ๑,๙๗๖ ๑๗,๐๘๕ ๙.๖๖

 อื่นๆ (สารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด) ๘,๘๓๕ ๘๔๔ ๙,๖๗๙ ๕.๔๘

 รวม  ๑๔๘,๔๑๖ ๒๘,๓๖๑ ๑๗๖,๗๗๗ ๑๐๐
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๑๒. สถิติผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ แยกตามเพศ
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   อายุ จ�านวน ร้อยละ

 ชาย ๑๐,๗๖๕ ๘๐

 หญิง ๒,๖๕๔ ๒๐

 รวม ๑๓,๔๑๙ ๑๐๐

 

๑๓. สถิติผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ จ�าแนกตามประเภทความผิด
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   ประเภทความผิด จ�านวน ร้อยละ

 พ.ร.บ.ยาเสพติด ๕,๒๕๕ ๓๙

 พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง ๓,๘๙๔ ๒๙

 ผิดต่อทรัพย์ ๘๒๕ ๖

 ผิดต่อชีวิต ๘๓๐ ๖

 ผิดต่อร่างกาย ๑๙๒ ๑

 ปลอมแปลงเอกสาร ๖๐๕ ๕

 พ.ร.บ.ป่าไม้ ๕๘๕ ๔

 ประทุษร้ายทางเพศ ๓๔๕ ๓

 พ.ร.บ.อาวุธปืน ๒๘๕ ๒

 อื่นๆ ๖๐๓ ๕

 รวม ๑๓,๔๑๙ ๑๐๐
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๑๔. สถิติผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ มากที่สุด ๑๐ อันดับแรก
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 ที่ สัญชาติ จ�านวน ร้อยละ

 ๑ พม่า ๔,๔๙๕ ๓๖.๑๒

 ๒ ลาว ๓,๔๔๖ ๒๗.๖๙

 ๓ กัมพูชา ๒,๘๐๗ ๒๒.๕๖

 ๔ ไนจีเรีย ๓๗๐ ๒.๙๗

 ๕ มาเลเซีย ๓๙๒ ๓.๑๕

 ๖ จีน ๓๑๓ ๒.๕๒

 ๗ เวียดนาม ๓๒๓ ๒.๖๐

 ๘ อิหร่าน ๑๕๐ ๑.๒๑

 ๙ อินเดีย ๗๕ ๐.๖๐

 ๑๐ ปากีสถาน ๗๓ ๐.๕๙

  รวม ๑๒,๔๔๔ ๑๐๐

 

๑๕. สถิติผู้ต้องขังชาวต่างประเทศในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน มากที่สุด ๑๐ อันดับแรก
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

 ที่ เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวน ร้อยละ

 ๑ เรือนจำากลางบางขวาง ๖๐๕ ๑๓.๗๘

 ๒ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ๕๘๕ ๑๓.๓๓

 ๓ ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษกลาง ๕๓๖ ๑๒.๒๑

 ๔ เรือนจำากลางคลองเปรม ๗๐๑ ๑๕.๙๗

 ๕ ทัณฑสถานหญิงกลาง ๔๖๕ ๑๐.๕๙

 ๖ เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร ๔๘๑ ๑๐.๙๖

 ๗ เรือนจำากลางคลองไผ่ ๓๕๓ ๘.๐๔

 ๘ เรือนจำากลางเขาบิน ๒๔๘ ๕.๖๕

 ๙ เรือนจำาพิเศษพัทยา ๒๒๔ ๕.๑๐

 ๑๐ เรือนจำาจังหวัดภูเก็ต ๑๙๑ ๔.๓๕

  รวม ๔,๓๘๙ ๑๐๐
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๑๖. สถติผู้ิต้องขงัชาวต่างประเทศท่ีได้รบัการโอนตัวกลับไปรบัโทษต่อยังประเทศทีมี่สญัชาตอิยู่
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

   ประเทศ  จ�านวน

 ๑. อิหร่าน  ๑๒

 ๒. สหราชอาณาจักร  ๓

 ๓. ลาว  ๑

 ๔. เยอรมัน  ๑

  รวม  ๑๗

๑๗. สถติิด้านการพฒันาพฤตนิิสัยผู้ต้องขงั

ประเภทการฝึกวิชาชีพ

ฝึกอบรมและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน

การฝึกวิชาชีพระยะสั้น

งานบริการ

การฝึกวิชาชีพระบบโรงงาน

	 ๐	 ๑๐,๐๐๐	 ๒๐,๐๐๐	 ๓๐,๐๐๐	 ๔๐,๐๐๐	 ๕๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ปี ๒๕๕๘

จ�านวน (คน)

๔๔,๓๕๙

๔,๓๕๗

๑๗,๗๘๑

๓,๓๗๑

๔๔,๘๖๓

๕,๖๗๔

๒๑,๔๕๙

๒,๗๘๕

๓๘,๔๙๒

๔,๑๖๐

๑๑,๓๔๗

 ๑. ด้านการฝึกวิชาชีพ



 รายงานการดำาเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี ประจำ�ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙ | 13๕

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๘,๐๐๐

๖,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๐

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ปี ๒๕๕๘

 ๒. ด้านการศึกษา

ระดับผู้ ไม่รู้หนังสือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

จ�านวน (คน)

๓,
๐๑

๗

๔,
๗
๙๔

๘,
๔๘

๖

๙,
๑๑

๒

๒,
๙๔

๗

๕,
๗
๙๘

๙,
๘๖

๘๑๐
,๘
๖๕

๓,
๐๙

๐

๖,
๒๕

๔

๙,
๓๒

๘๑๐
,๒
๕๗
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ปีงบประมาณ

การจัดการศึกษาสายอาชีพ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป

ปริญญาโท

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

โครงการการศึกษาต่อเนื่อง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปริญญาตรี

๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๐

๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๕๐๐

๐

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๘

ปี ๒๕๕๗

ปี ๒๕๕๗

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

๔,
๕๓

๖

๕,
๔๐

๐

๔,
๕๗

๕

๑,
๔๓

๗

๑,
๓๗

๐

๒,
๓๑

๓

๑๗
,๖
๓๘

๒๖
,๘
๒๓

๒๖
,๖
๕๙

๔๔
๒

๓๑
๔

๖๓
๒

๓,
๒๐

๘๓,
๕๔

๔๓,
๗
๙๓

๒๐

ระดับอุดมศึกษา
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 ๓. ด้านสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

ประเภทการอบรม

การอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา

(ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก)

การอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา

(พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกซ์)

การอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนา

(หลักสูตรสัคคสาสมาธิ)

โปรแกรมปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่

โปรแกรมการแก้ ไข
ฟื้นฟูเฉพาะราย

	 ๐	 ๕๐,๐๐๐	 ๑๐๐,๐๐๐	 ๑๕๐,๐๐๐	 ๒๐๐,๐๐๐	 ๒๕๐,๐๐๐	 ๓๐๐,๐๐๐

ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ปี ๒๕๕๘

จ�านวน (คน)

๒๓,๒๙๓

๑๑,๓๐๐

๔๒,๙๐๐

๑๙,๐๔๔

๒๔๖,๑๓๕

๙,๒๒๗

๔๙,๔๒๒

๑๓๖,๖๕๘

๒๖๗,๒๖๕

๒๑๒,๙๐๗

๑๐,๘๘๔

๓๔,๙๙๘

๓๔,๓๖๓

๓๘,๔๙๒

๑๑,๓๔๗
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 คณะผู้จัดท�า

คณะที่ปรึกษา
  • อธิบดีกรมราชทัณฑ์

  • รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายปฏิบัติการ

  • รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย

  • รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดท�า
  นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์  ผู้อำานวยการกองแผนงาน

  นายจิรวุฒิ ปุญญาสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล

  นางสาวมณีรัตน์ พฤฒิวนาสัณฑ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

  นางสาวจิราพร ตันติหาชัย นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ

  นางสาวลภัสกร จันเทพา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำานาญการ

  นายนราวิชญ์ ทัศนศร นักทัณฑวิทยาชำานาญการ

  นางสาวธัญญ์นรี จำาปาทอง พนักงานธุรการ

ควบคุมการออกแบบ และพิสูจน์อักษร
  นางสาวจิราพร ตันติหาชัย นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการ

  นายนราวิชญ์  ทัศนศร  นักทัณฑวิทยาชำานาญการ

  นางสาวธัญญ์นรี  จำาปาทอง พนักงานธุรการ

ขอขอบคุณหน่วยงานที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพประกอบ
  สำานักงานเลขานุการ สำานักผู้ตรวจราชการกรม

  สำานักพัฒนาพฤตินิสัย สำานักทัณฑปฏิบัติ

  สำานักทัณฑวิทยา สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์

  กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง

  กองนิติการ กองบริการทางการแพทย์

  กองแผนงาน กองสังคมสงเคราะห์

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หน่วยตรวจสอบภายในกรมราชทัณฑ์

  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์


