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รายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.  2564  แสดงผลส าเร็จของการด าเนินงาน          
ตามโครงการภายใต้ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อความส าเร็ จของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่             
4 ธันวาคม 2560 ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินการตามภารกิจด้านการควบคุมและพัฒนา   
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าประสงค์หลักขององค์กร 
(Organizational) ในการด าเนินการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค และพัฒนาพฤตินิสัย
เพ่ือเป็นพลเมืองมีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า   

 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล ได้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2564 เพ่ือน าเสนอข้อมูลผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการของกรมราชทัณฑ์      
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งการด าเนินการดังกล่าวส่งผลต่อ
ความส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์กรมราชทัณฑ์ คือ สังคมปลอดภัยและมีความเชื่อม่ันในงานราชทัณฑ์    

 

 

        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหำร 
 

กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการตามภารกิจด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าประสงค์หลักขององค์กร (Organizational) ในการด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค และพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2564 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยมียุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องโดยตรง และยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องระดับรอง ดังนี   
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1   ด้ำนควำมมั่นคง  
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรง 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นควำมม่ันคง  

       แผนย่อยกำรป้องกันแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 

       แนวทำงกำรพัฒนำ  

       1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

     2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

แผนปฏิบัติกำรกรมรำชทัณฑ์  

       แนวทำงกำรพัฒนำ          

1. พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
2. ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 
3. สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
4. อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ   เป็นยุทธศาสตร์ชาติ        
ที่เก่ียวข้องโดยตรง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 1 ประเด็น เกี่ยวข้องโดยรอง 2 ประเด็น 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 แผนย่อยกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
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 1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่น        
ในหลักประชาธิปไตย  

      2) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม  

      3) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นกำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพ
ภำครัฐ จ านวน 3 แผนย่อย  

1. แผนย่อยกำรพัฒนำบริกำรประชำชน   

 แนวทำงกำรพัฒนำ  พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

2. แผนย่อยกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน         

และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม    

อย่างแท้จริง   
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์     

และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. แผนย่อยกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ   

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรยึดสมรรถนะสูง”   

 

2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มี          
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับทันสมัย 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ      

               แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

     แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

    แผนปฏิบัติกำรกรมรำชทัณฑ์  

       แนวทำงกำรพัฒนำ  

1. พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง 
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
3. การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
4. ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ 
5. สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่  
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6. อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ ์
7. อ านวยการสนับสนุนในการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
8. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
9. ส่งเสริมกระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
10. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
12. พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ       
13. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยรอง  

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยรอง จ านวน 2 ประเด็น 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็น กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  

                แผนย่อยกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมและกำรเสริมสร้ำงจิตสำธำรณะกำรเป็น   
พลเมืองท่ีดี  

 แนวทำงกำรพัฒนำ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  

แผนย่อยกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน  

แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท า
ผิดสามรถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศและอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

 

แผนปฏิบัติกำรกรมรำชทัณฑ์  

       แนวทำงกำรพัฒนำ  

1. พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง 
2. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

3. การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 
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แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  

 

 
โครงการ (ระดับ X) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนทั งสิ น 61 โครงการ  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,195.0558 ล้านบาท งบประมาณอ่ืน 1,847.1279 ล้านบาท รวมทั งสิ น    

เป็นเงินเป็นจ านวนเงิน 16,042.1837 ล้านบาท  
 เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 13,390.3825 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณอ่ืน 771.8624 ล้านบาท 
รวมใช้จ่ายทั งสิ น จ านวนเงิน 14,162.2450 ล้านบาท คิดเป็นเบิกจ่าย ร้อยละ 88.28 โดยสาเหตุที่การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยตรงและเก่ียวข้องโดยรอง ดังนี  

 
 ยุทธศำสตร์ชำติ 1 ด้ำนควำมม่ันคง   

ซึ่งมีความสอดคล้องโดยตรง ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
โครงการ (ระดับ X) จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงิน 210.4385 ล้านบาท เบิกจ่าย จ านวนเงิน 189.2965 ล้านบาท  

 

 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

ซึ่งภารกิจหลักของกราชทัณฑ์มีความสอดคล้องโดยตรง และภายใต้แผนปฏิบัติราชการ         
กรมราชทัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ (ระดับ X) จ านวน 44 โครงการ จ านวนเงิน  8,721.8675 ล้าน
บาท  ผลการเบิกจ่ายเป็น จ านวนเงิน 7,719.5961 ล้านบาท 

 

 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์  

ซึ่งมีความสอดคล้องโดยรอง โครงการ (ระดับ X) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 10 โครงการ  จ านวนเงิน 7,109.8777 ล้านบาท  ผลการเบิกจ่ายเป็น จ านวนเงิน 
6,253.3524 ล้านบาท 
 

การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้น าไปสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนา เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การด าเนินงานในมิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีการมอง
เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน เป็นเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการและขับเคลื่อนประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 



 

  หนา้ 5 

อ ำนำจหน้ำท่ีของกรมรำชทัณฑ ์
      

ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 
ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตาม
หน้าที่และอ านาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง          
และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่ และอ านาจของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  มีสุขภาพกาย
และจิตที่ดีไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี   

(1) ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดยด าเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่              
และอ านาจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา       
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่อง        
ที่เก่ียวข้องขององค์การสหประชาชาติ  

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม     
หรือดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม  

(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 



 

  หนา้ 6 
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  หนา้ 7 

ควำมสอดคล้องของแผน 3 ระดบั ตำมนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 

 
แผน 3 ระดับ 

 
โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงของโครงกำร ต่อยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทฯ และกำรรำยงำนผล 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการของ
ส่วนราชการต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ  X  Y  Z  ซึ่งจะต้องส่งต่อความส าเร็จของเป้าหมาย
ตัวชี วัด ของแผนในแต่ระดับได้อย่างสอดคล้องกัน รายละเอียดปรากฏตามแผนภาพ ดังนี  



 

  หนา้ 8 

 
 
 

 
 



 

  หนา้ 9 

 



 

  หนา้ 10 

ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์              
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน 
 

ผลสัมฤทธิ ์ ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่นใน
งานราชทัณฑ์ 

1. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี 
ร้อยละ 5.74  (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 9)  ผลส าเร็จไม่เกิน
ค่าเป้าหมาย  

2. จ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤติ
นิสัยจ านวน 285,182 คน (ค่าเป้าหมาย 300,000 คน) 
ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 

 

2. ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 
 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการ
ตรวจพิสูจน์และบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เรือนจ า 

1. ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล      
และผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด 235,568 คน (ค่าเป้าหมาย 
260,000 คน)  ผลส าเร็จไมเ่กินค่าเป้าหมาย   

2. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการ
ตรวจพิสูจน์จ านวน 35,568 คน (ค่าเป้าหมาย 
60,000 คน) ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย  

3. การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการควบคุมตัว      
และสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ภายใน ไม่มี       
(ค่าเป้าหมาย 2 ครั ง)  ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 

4. ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระท าผิดซ  าในคดียา
เสพติดภายใน 1 ปี ร้อยละ 1.79 (ค่าเป้าหมายไม่
เกินร้อยละ 9) ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 



 

  หนา้ 11 

เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ตัวชีวัดควำมส ำเร็จ 
2. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ 1. ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง 285,182 คน                   

(ค่าเป้าหมาย 300,000 คน)  

2. การแหกหักหลบหนีในเรือนจ าที่ไม่สามารถ 

จับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่งโมง ภายใน 1 ปี 2 ครั ง  
(ค่าเป้าหมายไม่เกิน 2 ครั ง)  ผลส าเร็จไม่เกิน 

ค่าเป้าหมาย  
3. พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 

 

 

1. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี ร้อยละ 5.74 (ค่าเป้าหมายไม่เกิน      
ร้อยละ 9)  ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 



 

  หนา้ 12 

 

 

ประเดน็ยทุธศาสตร ์ 4 ดา้น  



 

  หนา้ 13 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ. 2564 
          

   

กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรม              
มีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้ เป็นไปตามค าพิพากษา แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์                  
มีเป้าประสงค์หลักองค์กรในการด าเนินการ คือควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภ าพมาตรฐาน เสมอภาค          
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 
ซึ่งความส าเร็จในการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการ
บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน          
โครงการ (ระดับ X) ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์
จ านวนทั งสิ น 61 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 16,042.1837 ล้านบาท  

ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 14,195.0558 ล้านบาท และ เงินนอกงบประมาณ จ านวนเงิน 
1,847.1279 ล้านบาท  ดังนี  
 

1.ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจองค์กร  

 

จ ำนวน 30 โครงกำร  
จ านวนเงิน 10,194.7273  ล้านบาท 
- เงินงบประมาณ 8,420.1800   ล้านบาท  
- เงินนอกงบประมาณ 1,774.5473 ล้านบาท 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง 

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

3. พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 

4. ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 

5. พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 

6. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

7. สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 

8. อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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2. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

จ ำนวน 5 โครงกำร 

จ านวนเงิน 65.2705 ล้านบาท 
 - เงินงบประมาณ 15.2705 ล้านบาท  
 - เงินนอกงบประมาณ  50.0000 ล้านบาท 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การให้บริการ จัดสวัสดิการ และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 

2. การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 

3. ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ 

4. สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม ่
 

 

3. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 

จ ำนวน 16 โครงกำร 
 

จ านวน 499.7393 ล้านบาท 
   - เงินงบประมาณ 492.5973  ล้านบาท  
   - เงินนอกงบประมาณ 7.1420 ล้านบาท 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
2. อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
3. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 

4. ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  
 

จ ำนวน 10 โครงกำร 

 จ านวนเงิน 5,282.4466 ล้านบาท 
 - เงินงบประมาณ 5,267.0080  ล้านบาท  
 - เงนินอกงบประมาณ 15.4386 ล้านบาท 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
3. พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  พัฒนางานหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
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สรุปเป้ำหมำยควำมส ำเร็จของโครงกำร (ระดับ X) ที่ส ำคัญภำยใต้แผน          
ปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ. 2564 
 

 

1. ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจองค์กร (SI1) 
 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมควำมส ำเร็จ 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมี 

คุณภาพตามมาตรฐาน 

 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลเป็นไปตาม 

มาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย   

2. การแหกหักหลบหนีในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ 

ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี 2 ครั ง (ค่าเป้าหมายไม่เกิน 2 ครั ง)   

ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 

2. ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการตรวจ 

พิสูจน์ ป้องกันและบ าบัดรักษา 

ผู้ติดยาเสพติดในเรือนจ า 

1. การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการควบคุมตัวและสถานที่ 

เพ่ือการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่มี  (ค่าเป้าหมาย 2 ครั ง)   

ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย  
  

3. พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดี 

สู่สังคม และพัฒนาประสิทธิภาพ 

การควบคุมผู้ต้องขังตามหลัก 

มาตรฐาน 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไข ฟ้ืนฟูและพัฒนา 

พฤตินิสัย ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย   
 

 

1. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซึ่งหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี 

ไม่เกินร้อยละ9 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 9) ผลส าเร็จไม่เกินค่า
เป้าหมาย  

4. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 1. นักโทษเด็ขาดได้รับการจ าแนกลักษณะ เพ่ือการควบคุมตัว 

และเพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

(ค่าเป้าหมายภายใน 30 วัน)  เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ ได้รับ
การพิจารณา ร้อยละ 95 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 95)   

ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 

3. นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ท่ีจะขอรับพระราชทานอภัยโทษ 

ได้รับการด าเนินการตามระเบียบ ร้อยละ 100  

(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)  ผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 

5. แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 1. ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด กลับมากระท าผิดซ  าในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี       
ร้อยละ 9  (ค่าเป้าหมายไม่เกิน ร้อยละ 9)  ผลส าเร็จไม่เกิน 

ค่าเป้าหมาย 
 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง  
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
3. พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  
4. ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามในเรือนจ า  
5. พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง  
6. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
7. สร้างภูมิคุ้มกัน และบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด  
8. อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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โครงกำรที่ส ำคัญภำยใต้แผนปฏิบัติกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ.2564 
 
1. โครงกำรผู้ต้องขังได้รับกำรควบคุม ดูแล (SI111) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 
ร้อยละ 100 และก าหนดแนวทาง รูปแบบ และมาตรการในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เหมาะสมเพ่ือการควบคุม
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  

1. กำรบริหำร ขับเคลื่อนกำรควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 
1.1 ก าหนดแนวทาง รูปแบบ และมาตรการในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้เหมาะสมเพ่ือการควบคุม

อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื อประโยชน์ต่อการพัฒนา

และแก้ไขพฤตินิสัย รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ ในการควบคุม 
เช่น โครงสร้างเวรยามรักษาการณ์ อัตราความจุ อ านาจการควบคุม การควบคุมภายในและภายนอกเรือนจ า      
การป้องกันการเสียชีวิตผิดธรรมชาติและหลบหนี การป้องกันการลักลอบน าสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ไม่อนุญาต 
การด าเนินการเกี่ยวกับแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ าการป้องกันภัยธรรมชาติ อัคคีภัยการก่อวินาศกรรม 
มาตรการเกี่ยวกับการเยี่ยมผู้ต้องขังการรับของฝาก จดหมาย พัสดุ การป้องกันการท าร้ายกันระหว่างผู้ต้องขัง   
การใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขัง การเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุในเรือนจ า 
การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาเรือนจ าสู่มาตรฐานด้านการควบคุมและการรักษาความ
ปลอดภัยและงานอ่ืนๆ 

1.2 ก าหนดโครงสร้างเวรยามรักษาการเรือนจ า 
- กรมราชทัณฑ์ พิจารณาอนุมัติอัตราโครงสร้างเวรยามรักษาการณ์ให้กับเรือนจ าสร้างใหม่ 

จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. เรือนจ ากลางเพชรบุรี 2. เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส 
- กรมราชทัณฑ์ พิจารณาอนุมัติอัตราโครงสร้างเวรยามรักษาการณ์เป็นการชั่วคราวให้กับ

เรือนจ า/ทัณฑสถานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ตั งแต่เดือนพฤษภาคม      
– กันยายน 2564 จ านวน 65 แห่ง แบ่งเป็นเวรยามรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ จ านวน 203 คน      
และกลางคืน จ านวน 251 คน 

1.3 การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเรือนจ าตามมาตรฐานเรือนจ า ด้านการควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยเชิงประจักษ์ 

- ด้วยในปีงบประมาณ 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ขยาย         
เป็นวงกว้างทั่วประเทศ จึงไม่ได้ด าเนินการลงพื นที่ตามแผนงานที่วางไว้ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเรือนจ า
ตามมาตรฐานเรือนจ า ด้านการควบคุม และรักษาความปลอดภัยเชิงประจักษ์ แต่ทั งนี  กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการ
แจ้งให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ด าเนินการรายงานผลตามแบบรายงานที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 

1.4 การติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเรือนจ าตามมาตรฐานเรือนจ า ด้านการควบคุมและรักษา
ความปลอดภัยเชิงเอกสาร ด้วยในปีงบประมาณ 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ขยาย
เป็นวงกว้างทั่วประเทศ กรมราชทัณฑ์จึงได้ด าเนินการแจ้งให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ ด าเนินการรายงาน
ผลตามแบบรายงานที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
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1.5 การจัดพิมพ์ระเบียบประมวลมาตรการว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติโครงการ
ในการจัดท ารูปเล่มและเผยแพร่มาตรการว่าด้วยการควบคุมผู้ต้องขัง ให้แก่เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ 

2. ขับเคลื่อน กำรควบคุมดูแลผู้ต้องขัง  
กรมราชทัณฑ์ได้ตัดโอนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเวรยามรักษาการณ์เรือนจ าตามกรอบ

โครงสร้างเวรยามที่กรมราชทัณฑ์ได้อนุมัติและตามที่เรือนจ าได้เบิกจ่ายจริง 

3. กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุในเรือนจ ำตำมค ำสั่งผู้บริหำร 
กองทัณฑวิทยาได้ด าเนินการรับเรื่องราวและตรวจสอบข้อมูล กรณีเกิดเหตุในเรือนจ าและได้มีการออกพื นที่

เรือนจ าเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง เช่น เรือนจ าจังหวัดนนทบุรี เรือนจ ากลางอุบลราชธานี เรือนจ าอ าเภอพล เป็นต้น 

4. กำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรควบคุมผู้ต้องขังอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้กองทัณฑวิทยา ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลผู้ต้องขัง 6 กลุ่ม ให้เป็นตาม     

ค านิยาม เพ่ือให้มีความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมและติดตามเฝ้าระวัง
พฤติกรรมผู้ต้องขังกลุ่มนี ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1) ผู้ต้องขังรายส าคัญ (Big Name) 
2) ผู้ต้องขังที่เป็นที่รู้จักในสังคม (Brand Name) 
3) ผู้ต้องขังในคดีความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4) ผู้ต้องขังตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 
5) ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ที่เป็นข่าวครึกโครม 
6) ผู้ต้องขังที่กระท าผิดโดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมือง 
กองทัณฑวิทยา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ที่เรือนจ าได้รายงาน พบว่า ข้อมูลบางส่วน มีความคลาด

เคลื่อนไม่เป็นไปตามแนวทางที่กรมราชทัณฑ์ได้ให้ค านิยามผู้ต้องขังแต่ละกลุ่ม ทั งรูปแบบการรายงาน ยังไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันส่งผลให้การน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพ่ือการวางแผนส าหรับการบริหารจัดการและก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติ ที่เหมาะสมอาจเกิดความผิดพลาดขึ นได้ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อทางราชการในที่สุด 

กองทัณฑวิทยา ได้ร่วมหารือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือด าเนินการ พัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลผู้ต้องขัง 6 กลุ่ม ผ่านทางระบบข้อมูลผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ โดยได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงาน
ข้อมูลผู้ต้องขังทั ง 6 กลุ่ม ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพ่ือความสะดวกต่อการจัดเก็บและการรายงานผ่านระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการจัดท าระบบข้อมูลดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะก าหนดให้เรือนจ ารายงาน
ข้อมูลผ่านทางระบบดังกล่าว เพ่ือลดขั นตอนในการรายงานทางเอกสาร มีรายละเอียดประกอบด้วย  

1) หน้าจอส าหรับบันทึกผลข้อมูลผู้ต้องขังกลุ่ม Big Name 
2) หน้าจอส าหรับอับโหลดเอกสารแบบรายงานติดตามพฤติกรรมของผู้ต้องขังแต่ละกลุ่ม 
3) หน้าจอส าหรับบันทึกผลข้อมูลผู้ต้องขังกลุ่ม Brand Name, คดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้,     

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ , คดีความขัดแย้งทางการเมือง และคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112      
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โดยส าหรับการรายงานข้อมูลผ่านระบบข้อมูลผู้ต้องขังในข้อ 1) - 2) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นชั นความลับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งให้กองทัณฑวิทยาด าเนินการประสานงานกับเรือนจ า ในการก าหนดเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ รวมทั งประสานแจ้งเจ้าหน้าที่เรือนจ าที่รับผิดชอบดูแลระบบข้อมูลผู้ต้องขัง (admin ประจ าเรือนจ า) 
เพ่ือก าหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่จะรับผิดชอบเข้าสู่ระบบพร้อมทั งรายงานข้อมูลดังกล่าว  

5. กำรเสริมประสิทธิภำพด้ำนกำรควบคุมผู้ต้องขัง 
ส ารวจความเสียหายระบบเสริมความมั่นคงของเรือนจ า และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบ ารุงรักษา และกิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการของเรือนจ าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการบ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแบบรูปรายการในการปรับปรุง ก่อสร้างอาคารของ เรือนจ า     
/ทัณฑสถาน ได้ด าเนินการตรวจสอบแบบรูปรายการในการปรับปรุง ก่อสร้างอาคารโดยประสานงานกับกอง
ออกแบบและก่อสร้าง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีเรื่องการประสานงานประมาณ 50 เรื่องในช่วงเดือน 
กรกฎาคม – กันยายน 2564 

ปัญหำอุปสรรค :  
ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        

ในประเทศไทย เรือนจ าทุกแห่งจ าเป็นต้องจัดพื นที่เพ่ือกักตัวผู้ต้องขังท าให้จ าเป็นต้องจัดเวรยามเพ่ิมในบางจุดจึงท า
ให้การเบิกจ่ายเงินค่าเวรรักษาการเกินจากเป้าที่ก าหนด ประกอบกับมีภารกิจเร่งด่วน ท าให้มีจ านวนเจ้าหน้าที
เข้าเวรรักษาการเต็มโครงสร้างเวรรักษาการ ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

แนวทางแก้ไข กรมราชทัณฑ์ ได้มุ่งเน้นการแก้ไขสถานการณ์การแก้ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019   
ในเรือนจ าอย่างจริงจัง ท าให้ต้องมีการ งดการปฏิบัติของบางกิจกรรมไปพลางก่อน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ต้องขัง            
และเจ้าหน้าที่ในเรือนจ า ทั งนี ได้มีการเร่งรัดการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานต่าง ๆ 

 ข้อเสนอแนะ :  - 

  

2. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ำยในเรือนจ ำ (SI111) 
ภาพรวมการด าเนินงานซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ าของกรมราชทัณฑ์ โดย กองทัณฑวิทยา 

สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายร้อยละ 30 (ด าเนินการได้ 31 แห่ง ไม่สามารถด าเนินการได้ 12 แห่ง และยังไม่ได้รับ
รายงาน 99 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2564) แต่เนื่องจากสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย รวมทั งกรมราชทัณฑ์ได้อนุโลมให้เรือนจ าสีแดงไม่ต้องด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว ส่วนเรือนจ าสีขาวหากมีปัญหาอุปสรรคที่ ไม่สามารถด าเนินการได้  ให้ชี แจงเหตุผลความจ าเป็น                 
ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ เพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณีไป ท าให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ที่วางไว้ และได้ด าเนินการ ดังนี  
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- แจ้งเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ด าเนินการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ าตาม
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ า (Standard Operating Procedure: SOP) ตามแต่     
ละสถานการณ์ที่ได้จ าลองขึ น แล้วรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้กรมราชทัณฑ์ทราบ 
 - ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว และสรุปผลรายงานกรมราชทัณฑ์ทราบ 

 - การฝึกพัฒนาทางศักยภาพยุทธวิธีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจ า /ทัณฑสถาน เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรม
ตามแผนงานปกติได้แต่กรมราชทัณฑ์ได้ปรับแผนการด าเนินการโดยการส่งเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก และปรับงบประมาณบางส่วนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศในสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการด าเนินการ
เพ่ือต่อทะเบียนยุทธภัณฑ์สามารถด าเนินการได้ตามปกติ 

ปัญหำอุปสรรค : 
ปัญหาอุปสรรค  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ในประเทศไทย เรือนจ าทุกแห่งจ าเป็นต้องงดจัดกิจกรรม และงดปฏิบัติงานบางรายการไปก่อน จึงท าให้ก ารเบิก
จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

ข้อเสนอแนะ : กรมราชทัณฑ์ ได้มุ่งเน้นการแก้ไขสถานการณ์การแก้ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในเรือนจ าอย่างจริงจังท าให้ต้องมีการงดการปฏิบัติของบางกิจกรรมไปพลางก่อน เพ่ือความปลอดภัย     
ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจ า 
 

3. โครงกำรจัดระบบเรือนจ ำ (SI111)  
กรมราชทัณฑ์ได้มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดย้ายผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์       

ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษจ านวน 12 ครั ง ในเดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ก าหนดให้การน าผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์แยกไปคุมขังในเรือนจ า  เรือนจ า

ชั่วคราวทัณฑสถานเปิด และสถานที่อ่ืนๆ ที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดให้เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังเป็นตัวชี วัด        
ของกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทัณฑวิทยาอยู่ระหว่างการประสานงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จัดท าระบบรายงานผลการน าผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์แยกไปคุมขังในแดนควบคุม
ผู้ต้องขังโทษต่ าผ่านทางระบบเว็บไซต์ (เพ่ือให้การรายงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ น เป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของเรือนจ า)  

รายงานผลการศึกษาและตรวจสอบการด าเนินการระบบบริหารจัดการน  าเสียของเรือนจ า  ภายในเดือน 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 พร้อมค าขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2566 เพ่ือด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงระบบบ าบัดน  าเสียของเรือนจ า จ านวน 53 แห่ง  
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ปัญหำอุปสรรค : 
 ได้รับงบประมาณไมเ่พียงพอ ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 
4. โครงกำรขับเคลื่อนงำนรำชทัณฑ์เพื่อประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศกำรโอนตัวนักโทษ
ระหว่ำงประเทศ (SI111) 

กรมราชทัณฑ์โดยกองทัณฑวิทยาได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศการโอนตัวนักโทษระหว่างประเทศ ดังนี  

กำรโอนตัวนักโทษเด็ดขำด 

กระทรวงการต่างประเทศส่งค าร้องขอโอนตัวนักโทษที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวนทั งสิ น 33 ค าร้อง   
และกลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศ กองทัณฑวิทยา ได้น าค าร้องขอโอนตัวฯ ทั งหมด ตรวจสอบและประมวล    
เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษได้พิจารณา 

1. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ครั งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2562 ค าร้องขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ เพ่ือกลับไปรับโทษต่อ ณ ประเทศที่ตนมีสัญชาติ จ านวน 
10 ราย ได้แก่ สัญชาติบริติช 6 ราย สัญชาตินอร์เวย์ 1 ราย สัญชาติอิหร่าน 2 ราย สัญชาติอิสราเอล 1 ราย     
และค าร้องขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาดสัญชาติไทยที่รับโทษจ าคุกในต่างประเทศเพ่ือกลับมารับโทษต่อใน
ราชอาณาจักร 5 ราย ได้แก่ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 3 ราย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
1 ราย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 ราย 

2. การประชุมคณะการการพิจารณาการโอนนักโทษ ครั งที่ 2/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 
2564 คณะกรรมการได้พิจารณาค าร้องขอโอนตัวฯ จ านวน  9 ราย ได้แก่ สัญชาติอิหร่าน จ านวน 3 ราย สัญชาติ
สวิส จ านวน 1 ราย สัญชาติอิสราเอล จ านวน 1 ราย สัญชาติดัตช์ จ านวน 1 ราย สัญชาติฝรั่งเศส จ านวน 2 ราย    
และ สัญชาติเยอรมัน จ านวน 1 ราย 

3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการโอนนักโทษ ครั งที่ 3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 
2564 เวลา 13.15 น. ผ่านระบบ Cisco WebEx คณะกรรมการได้พิจารณาค าร้องขอโอนตัวฯ ของนักโทษเด็ดขาด
ชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน 8 ราย ได้แก่ สัญชาติอิตาลี จ านวน 1 ราย สัญชาติอิหร่าน จ านวน 
6 ราย และสัญชาตินอร์เวย์ จ านวน 1 ราย และค าร้องขอโอนตัวนักโทษเด็ดขาดสัญชาติไทยที่รับโทษจ าคุก         
ในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือกลับมารับโทษต่อในราชอาณาจักร 1 ราย 

กำรจัดท ำคู่มือหรือเอกสำรเผยแพร่ของกลุ่มงำนรำชทัณฑ์ต่ำงประเทศ  
 ในไตรมาส 3 กลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศ ได้ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่เพ่ือประโยชน์

ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานระดับต่างประเทศ รวมถึงเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก
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ทุกภาคส่วนในสังคมให้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจ ของกรมราชทัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ในระดับสากล ตลอดจน
กรมราชทัณฑ์จักต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติทั งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษา ดูงาน และเยี่ยมชมกิจการเรือนจ าของ
หน่วยงานต่างประเทศ การเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูง ฯลฯ ซึ่งการติดต่อประสานงานดังกล่าวจ าเป็นต้องมี
เอกสารทางวิชาการภาคภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง  และเพ่ือเผยแพร่ผลงานของกรมราชทัณฑ์         
ให้แก่หน่วยงานระหว่างประเทศ หรือบุคคลผู้สนใจ ให้ได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง จ านวน 2 โครงการ ดังนี  

1. โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของกรมราชทัณฑ์ภาคภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ.2563 
“ภารกิจราชทัณฑ์ประจ าปี พ.ศ. 2563” (Corrections in Thailand 2020) จ านวน 700 เล่ม  

2. โครงการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ของกรมราชทัณฑ์ภาคภาษาอังกฤษ ประจ าปี พ.ศ.2563    
“แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ” จ านวน 600 แผ่น  

ทั งนี  กลุ่มงานราชทัณฑ์ต่างประเทศได้จัดท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของกรมราชทัณฑ์และกลุ่ม
งานต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 โดยในไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4 มีการเผยแพร่      
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของกรมราชทัณฑ์ ดังนี  

1. เผยแพร่การหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล 
จ านวน 2 รายการ 

2. เผยแพร่การหารือข้อราชการระหว่างผู้บริหารกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ 
(UNDP) จ านวน 1 รายการ 

3. เผยแพร่ผลการเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม        
ทางอาญา สมัยที ่14 จ านวน 1 รายการ 

4. เผยแพร่ผลการด าเนินการโอนนักโทษต่างประเทศ จ านวน 1 รายการ 
5. เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ า        

และทัณฑสถาน และการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
6. เผยแพร่แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศ 1 รายการ 
7. เผยแพร่วารสารออนไลน์ หัวข้อ “ภารกิจราชทัณฑ์ประจ าปี พ.ศ. 2563” (Corrections          

in Thailand 2020) 1 รายการ 

กำรสนับสนุนเงินอุดหนุนสมำชิกระหว่ำงประเทศ  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณกิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนเงินอุดหนุนสมาชิกระหว่างประเทศ ขอเรียนว่า  

กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกกิจกรรมของสมาคม/ชมรมการราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ 2 องค์กร ได้แก่ 
 1. การประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ภาคพื นเอเชียและแปซิ ฟิก  (The Asian and Pacific 

Conference of Correctional Administrators หรือ APCCA) การประชุมใหญ่ของสมาคมเรือนจ าและการ
ราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ (International Corrections and Prisons Association หรือ ICPA) และ สมาคมการ
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ราชทัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (American Correctional Association - ACA) ในปัจจุบันได้ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนแล้ว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยจัดส่งให้แก่กรมราชทัณฑ์ฮ่องกง       
ซ่ึงท าหน้าที่ฝ่ายเลขาการประชุม 

2.  สมาคมการราชทัณฑ์แห่ งสหรั ฐอเมริ กา  (American Correctional Association -  ACA)            
กรมราชทัณฑ์ได้สมัครสมาชิกรายปีไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ปัจจุบันรอเอกสารใบเสร็จรับเงินอย่าง         
เป็นทางการจาก ACA  

กำรต้อนรับคณะชำวต่ำงชำติต่ำงประเทศศึกษำดูงำนเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนในประเทศไทย 
ในแต่ละไตรมาสที่ผ่านมา ยังไม่มีการด าเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด          

ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ ไม่มีการเดินทางของเจ้าหน้าที่ผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกระหว่าง
ประเทศเพ่ือขอเข้าศึกษาดูงานเรือนจ า/ทัณฑสถานของไทยแต่อย่างใด กอปรกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  ที่ก าหนดห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปภายในเรือนจ าทัณฑสถาน 

ปัญหำอุปสรรค :  
ปัญหาอุปสรรคส าคัญ ยังคงเป็นเรื่องของสถานการณ์โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้

กระบวนการต่างๆ เช่น การศึกษาดูงานเรือนจ า การประชุมระหว่างประเทศ รวมถึงการโอนตัวนักโทษเด็ดขาด     
ชาวต่างประเทศอาจไม่สามารถด าเนินการได้ดังเช่นที่ได้วางแผนเอาไว้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (SI111) 
กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่ม

ผู้ต้องขัง ดังนี  
1. ก าหนดแนวทางการจัดการด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร  เพ่ือให้เรือนจ า /ทัณฑสถาน              

/สถานกักขัง ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ประกอบด้วย   
1) แนวทางการตรวจรับอาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง  
2) แบบตรวจสอบคุณภาพอาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง  
3) แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอาหารดิบรายสิ่งและเครื่องปรุง   
4) แบบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารและข้าวเหนียว  
5) แบบประเมินตนเองระบบบริหาร งานสูทกรรม            
6) ตารางการดูแล รักษาความสะอาด ตู้เย็นแช่อาหารดิบ ห้องเตรียมวัตถุดิบและสถานที่ประกอบ

อาหาร เพ่ือให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการดูแล   
7) แบบรายงานอาหารจัดเลี ยงประจ าวันส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

2. ก าหนดแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจ า เพ่ือให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง   
ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกับ ประกอบด้วย  
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1) แบบรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน  า  
2) ตารางการดูแลรักษาความสะอาดเครื่องกรองน  า  
3) ตารางการดูแลห้องส้วม บ่อเกรอะ บ่อซึมในเรือนจ า  
4) ตารางการดูแลเรือนนอนในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
5) ตารางการดูแลถังขยะ พื นที่เก็บขยะและสิ่งปฏิกุลในเรือนจ าและทัณฑสถาน 

3. ก าหนดแนวทางในการลดการปนเปื้อนจากน  าเสียภายในเรือนจ า โดยน  าเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรม    
ของเรือนจ า ต้องเข้าสู่ระบบบ าบัดน  าเสีย  ดังนี  

1) กรณีห้องกักโรค/แดนแรกรับตั งอยู่ภายในเรือนจ า ต้องป้องกันไม่ให้น  าทิ งไหลปะปนเข้าสู่ภายใน
แดนอ่ืนของเรือนจ า 

2) กรณีห้องกักโรค/แดนแรกรับตั งอยู่ภายนอกเรือนจ าเป็นการเฉพาะ ต้องป้องกันไม่ให้น  าทิ งไหลลงสู่
ชุมชนภายนอก  

3) กรณีเรือนจ าที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 จัดตั งโรงพยาบาลสนามใน
เรือนจ า ต้องป้องกันไม่ให้น  าทิ งไหลจากรพ.สนามไปแดนอื่น และไม่ไหลลงสู่ชุมชนภายนอก      

4. มีเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสิ่งจ าเป็นขั นพื นฐานส าหรับผู้ต้องขัง รอบ 6 เดือน จ านวน 142 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และรอบ 12 เดือน มีเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 78 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 55 ส าหรับเรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 64 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ 

5. เรือนจ า/ทัณฑสถาน จัดอบรมอสรจ.(รอบ 6 เดือน) โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านหลักสูตรจ านวน 9,723 คน   
และ รอบ 12 เดือน จ านวน 3,397  คน 

6. มีเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร จ านวน  51 แห่ง คิดเป็น      
ร้อยละ 36.43 (ไม่รวมสถานกักขัง จ านวน 3แห่งที่รับอาหารจากเรือนจ าใหญ่ในพื นที่) มีเรือนจ า 5 แห่ง ไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจประเมินได้ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับ
เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 83 แห่ง อยู่ระหว่างติดตามผลการด าเนินการ  

7. มีเรือนจ า/ทัณฑสถานรายงานผลการจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตเรือนจ า (ราชทัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจิต) 
มายังกรมราชทัณฑ์ จ านวน 29 แห่ง (ทั งนี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 
เรือนจ าและทัณฑสถานบางแห่งยังไม่ได้รายงานผลกลับมา/ไม่สามารถด าเนินการได้) โดยมีการจัดกิจกรรม
หลากหลายประเภท เช่น การบรรยายให้ความรู้ การจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต และการจัด
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม 16,642 คน 

8. ด าเนินการได้ตามแผนงาน มีแนวทางการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคระบาด
ตามฤดูกาลที่ได้ทบทวนและออกแนวทางปฏิบัติ จ านวน 6 ฉบับ   

9. ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี  
1)  จ านวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทั งหมด  14,244 คน ได้รับวัคซีน จ านวน 12,681 คน คิดเป็นร้อยละ 

89.1 คงเหลือ  1,563 คน   
2) จ านวนผู้ต้องขังทั งหมด 309,321 คน ได้รับวัคซีน จ านวน 62,455 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 

คงเหลือ 246,866 คน  
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10. ปรับงบด าเนินงาน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน         
และเข้าถึงการรักษาให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังในเรือนจ า โดยจัดสรรเงินบประมาณให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน 
ด าเนินการจัดซื ออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 142 แห่ง จ านวน750,000 บาท 

ด าเนินการได้ตามแผนงาน มีแนวทางการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด
ตามฤดูกาลที่ได้ทบทวนและออกแนวทางปฏิบัติ จ านวน 24 ฉบับ  

ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี  (ไตมาส 4) 
- จ านวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทั งหมด 14,274 คน ได้รับวัคซีน จ านวน 13,811 คน คิดเป็นร้อยละ 

96.75 คงเหลือ 463 คน   
-  จ านวนผู้ต้องขังทั งหมด 289,332 คน ได้รับวัคซีน จ านวน 165,210 คน คิดเป็น ร้อยละ 57.1 

คงเหลือ 124,122 คน 

ปัญหำอุปสรรค :  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจ า และจากมาตรการ

ควบคุม และป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส   
โคโรนา 2019 กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) ท าให้เรือนจ า/ทัณฑสถานมุ่งเน้นงานควบคุมและป้องกัน Covid-19    
การจัดกิจกรรมขึ นอยุ่กับบริบทและความพร้อมของเรือนจ า/ทัณฑสถาน  

การจัดอบบรมหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.)ไม่สามารถจัดได้ตามก าหนด
เนื่องจากมีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้เรือนจ าและทัณฑสถาน     
บางแห่งจ ากัดการเข้า – ออกของบุคลากรภายนอก ท าให้วิทยากรไม่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

6. โครงกำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังป่วย (SI111) 
กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์ได้ด าเนินการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย ดังนี  

ให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรือนจ าและทัณฑสถานจัดส่งรายงานมา        
ยังกรมราชทัณฑ์ จ านวน 129  แห่ง (ร้อยละ 90.84)  และทั ง 129 แห่ง มีการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ แล้ว ตามแนวทาง
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ทั งนี   ได้มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ดังนี   

1. แนวทางการด าเนินการสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล กรณีผู้ต้องขัง  ที่ไม่มีสถานะเป็นข้าราชการ  
2. แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 3) แนวทางการผลิตยาฟ้าทะลายโจร

ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ให้เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมาย   ว่าด้วยสถานพยาบาล โดยกรมราชทัณฑ์มีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน จ านวน 141 แห่ง ด าเนินการประเมินตนเองไปแล้ว 133 แห่ง คงเหลืออีก 8 แห่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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การลงทะเบียนสิทธิการรักษาตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื นที่ (CUP)  

- เดือนตุลาคม 2563 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 289,816 คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 ไม่ตรง CUP 21,392 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.87 

- เดือนพฤศจิกายน 2563 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 287,206 คน คิดเป็นร้อยละ 93.08 ไม่ตรง CUP 
21,341 คน คิดเป็นร้อยละ 6.92  

- เดือนธันวาคม 2563 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 286,787 คน คิดเป็นร้อยละ 93.09 ไม่ตรง CUP  
21,275 คน คิดเป็นร้อยละ 6.91  

- เดือนมกราคม 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 265,845 คน คิดเป็นร้อยละ92.46 ไม่ตรง CUP  
21,672 คน คิดเป็นร้อยละ 7.54 

- เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 259,482 คน คิดเป็นร้อยละ 92.33 ไม่ตรง CUP 
21,568 คน คิดเป็นร้อยละ 7.67 

- เดือนมีนาคม 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 254,129 คน คิดเป็นร้อยละ 93.62  ไม่ตรง CUP 17,320  
คิดเป็นร้อยละ 6.38 

- เดือนเมษายน 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 256,084 คน คิดเป็นร้อยละ 92.18  ไม่ตรง CUP 
21,716  คิดเป็นร้อยละ 7.82 

- เดือนพฤษภาคม 2564  ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 253,475 คน คิดเป็นร้อยละ 91.65 ไม่ตรง CUP  
23,091  คิดเป็นร้อยละ 8.35 

- เดือนมิถุนายน 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 251,817 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.30 และไม่ตรง 
CUP 23,988 คน คิดเป็นร้อยละ 8.70 

- เดือนกรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 252,596 คน  คิดเป็นร้อยละ 91.12 และไม่ตรง 
CUP 24,624 คน คิดเป็นร้อยละ 8.88  

- เดือนสิงหาคม  2564 ลงทะเบียนสิทธิตรง CUP 238,476 คน คิดเป็นร้อยละ 90.68 และไม่ตรง CUP 
24,507 คน คิดเป็นร้อยละ 9.32 

- ด าเนินการแก้ไขปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ าที่ไม่มีสิทธิด้านการ
รักษาพยาบาล (ผู้ต้องขังที่ไม่มีเลข 13 หลัก) ผู้ต้องขังต่างชาติ ต่างด้าว และผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคล ดังนี  

- กระทรวงยุติธรรม ได้มีค าสั่ง ที่ 402/2563 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั งคณะท างาน
จัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า เพ่ือเสนอ
แนวทาง วิธีการ กลไก และงบประมาณในการจัดระบบบริการและระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหา
สถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ าให้สามารถปฏิบัติได้จริง 

- คณะท างานฯ ได้จัดให้มีการแต่งตั งคณะท างานยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดระบบประกัน
สุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะและผู้ต้องขังต่างด้าวในเรือนจ า โดยได้จัดท า “ข้อเสนอเชิงนโยบายการ
จัดระบบประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาสถานะบุคคลและผู้ต้องขังต่างด้าวในเรือนจ า ” เข้าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  
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คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือ 25 พฤษภำคม 2564  

1. อนุมัติในหลักการให้มีการจัดระบบหลักประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสถานะ
บุคคลและต่างด้าวในเรือนจ า โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดระบบดังกล่าวไปพลางก่อน ส าหรับงบประมาณ
ในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

 
2. กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ ) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือร่วมกับ

กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรรมการกฤษฎีกา ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงาน        
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการจัดระบบบริการและระบบหลักประกันสุขภาพส าหรับผู้ต้องขังที่มี
ปัญหาสถานะบุคคลและต่างด้าว  ในระยะยาว ให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เช่น หน่วยงานหลักในการ
ดูแลระบบบริการและระบบประกันสุขภาพ อัตราค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมและเป็นธรรม เป็นต้น โดยให้ได้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขส านั ก
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ รวมทั งข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ ทั งนี  ให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี        
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
3. กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย (กรมการ

ปกครอง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้กระท า
ความผิดให้ถูกต้อง ชัดเจน ตั งแต่กระบวนการจับกุมและตรวจสอบประวัติ รวมทั งแนวทางการแก้ไขปัญหา         
ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้กระท าความผิดได้  

 
4. กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) เร่งจัดท าแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือรองรับสถานการณ์

กรณีที่มีโรคติดต่ออุบัติใหม่เกิดขึ นในเรือนจ า เช่น โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้มีความรัดกุม 
รอบคอบและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การป้องกันและรักษาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่าง
เคร่งครัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการควบคุมกรณีเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป  

 
- ส ารวจรายชื่อผู้ต้องขังสิทธิข้าราชการ (จากฐานข้อมูลในประจ าเดือนพฤษภาคม 2564) และจัดท า

หนังสือแจ้งเรือนจ า กรณีผู้ต้องขังที่มีสิทธิข้าราชการและหมดสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว ขอให้ทาง
เรือนจ าเร่งด าเนินการเปลี่ยนสิทธิเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่ ผู้ต้องขังโดยเร็ว ตามหนังสือ         
กรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่  ยธ 0705.4/14824 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเปลี่ยนสิทธิสวัสดิการการ
รักษาพยาบาล กรณีผู้ต้องขังพ้นสถานะเป็นข้าราชการแล้ว ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 
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- ประชุมคณะท างานฯ ไปแล้ว จ านวน 4 ครั ง คือ ครั งที่ 1/2563 ครั งที่ 1/2564 ครั งที่ 2/2564 
ครั งที่ 3/2546  และครั งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอกลุ่มคน
สัญชาติอ่ืน ต่างชาติ ต่างด้าว ที่ไม่มีเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของกรมราชทัณฑ์ จ านวน 9,899 คน เสนอเข้า
คณะรัฐมนตรี โดยให้เข้ากับกองทุน stateless เนื่องจากวงเงินค่าใช้จ่ายมีจ านวนไม่มาก และท าในกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจ าเท่านั น ถ้าสร้างกองทุนขึ นมาใหม่จะต้องท าระบบและมีกระบวนการสอบทานใช้ระยะเวลานาน ฉะนั นถ้า
เข้าเกณฑ์ของ stateless  ก็จะหมายถึงการเพ่ิมเงินอุดหนุนในกลุ่มนี  ซึ่งงบประมาณก็มาจากรัฐบาลเช่นกัน โดยให้
กรมราชทัณฑ์จัดท าข้อเสนอเรื่องเข้ามติคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนข้อมูลและขับเคลื่อน   
ให้และจะมีการ นัดประชุมครั งต่อไปในเดือนกันยายน 2564 ส าหรับผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลได้มอบหมาย        
ให้กองทัณฑวิทยาด าเนินการในขั นตอนการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ให้มีการซักประวัติเลข 13 หลัก เลขบัตรประกัน
สุขภาพ ค้นหาเลขประจ าตัว ให้ เรียบร้อย และจัดท า เป็น SOPs และมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์                   
และแผนงานจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีปัญหาสถานะ ให้กรมการปกครองยืนยัน โดยให้มีการจัดท า SOPs identify   
ตัวบุคคลและสร้างกลไกให้มีการพิสูจน์ตัวตนขึ น ทั งนี ให้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพ่ือท า MOU ร่วมกัน       
และแจ้งให้เรือนจ าทราบ 

 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จัดซื อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์

การแพทย์ โดยในงวดแรก ได้แบ่งเป็น 2 งวด เท่า ๆ กัน ได้ตัดโอนงบประมาณงวดที่ 1 เพ่ือจัดซื อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่
ยา จ านวน 9,839,700 บาท จัดซื อวัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3,631,100 บาท  ให้เรือนจ า    
และทัณฑสถาน 142 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ส าหรับในงวดที่ 2 กองบริหารการคลังแจ้งว่า สามารถตัดโอนได้ 25 % 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  โดยในไตรมาสที่ 3 จึงแบ่งงบการตัดโอนเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 2.1 และงวดที่ 2.2     
กองบริหารกองคลังได้ตัดโอนงวดที่  2.1 ดังนี  วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,815,550 บาท                     
ยาและเวชภัณฑ ์ที่ไม่ใช่ยา  4,919,850 บาท ในไตรมาสที่ 4 กองบริหารการคลังได้ตัดโอนงบฯ งวดที่ 2.2    ให้แก่
เรือนจ า ดังนี   

    
- วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์  1,815,550 บาท ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ ไม่ ใช่ยา   

4,919,850 บาท 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดจ้างแพทย์ห้วงเวลา เป็นเงินทั งสิ น 4,038,000 บาท (สี่ล้านสามหมื่น

แปดพันบาทถ้วน)     โดยแบ่งเป็น งบประมาณจาก ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จ านวน 4,000,000 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) และงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ปัยหาโรคเอดส์และวัณโรค จ านวน 38,000 
บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 งวด งวดละเท่า ๆ กัน โดยในงวดแรกได้ตัดโอน
งบประมาณไปให้กับเรือนจ า 28 แห่ง จัดจ้างแพทย์ จ านวน 32 คน เป็นเงินทั งสิ น 2,019,000 บาท (สองล้านหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และในงวดที่ 2 กองบริหารการคลังแจ้งว่า สามารถตัดโอนได้ 25 % เนื่องจากงบประมาณ  
ไม่เพียงพอ จึงแบ่งงบการตัดโอน เป็น 2 งวด งวดที่ 2.1 และงวดที่ 2.2 งวดละเท่า ๆ กัน โดยในไตรมาส 3 ตัดโอน
งวดที่ 2.1 เป็นเงิน 1,009,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในไตรมาสที่ 4 ได้ตัดโอนงวดที่ 2.2 เป็นเงิน 
1,009,500 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ไปเรียบร้อยแล้ว 
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เรือนจ ำและทัณฑสถำนมีกำรรำยงำนกิจกำรสถำนพยำบำล 

 

 

ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้เข้ำรับกำรตรวจรักษำที่สถำนพยำบำลเรือนจ ำทุกรำย ดังนี ้

 

 

 

เดือน จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ตุลาคม 2563 140 แห่ง 98.59 
พฤศจิกายน 2563 141 แห่ง 99.30 

ธันวาคม 2563 137 แห่ง 96.48 
มกราคม 2564 138 แห่ง 97.13 
กุมภาพันธ์ 2564 141 แห่ง 99.30 
มีนาคม 2564 140 แห่ง 98.59 

เมษายน 2564 135 แห่ง 95.07 
พฤษภาคม 2564 129 แห่ง 90.85 

มิถุนายน 2564 121 แห่ง 85.21 

กรกฎาคม 2564 104 แห่ง 73.24 

เดือน ผู้ต้องขงัได้รับกำรตรวจรักษำที่สถำนพยำบำลเรือนจ ำ  
ตุลาคม 2563 185,859 ราย  
พฤศจิกายน 2563 188,117 ราย 

ธันวาคม 2563 178,584 ราย 
มกราคม 2564 171,785 ราย  
กุมภาพันธ์ 2564 164,999 ราย 
มีนาคม 2564 166,433 ราย 

เมษายน 2564 142,137 ราย 
พฤษภาคม 2564 141,553 ราย 

มิถุนายน 2564 121,634 ราย 

กรกฎาคม 2564 105,788 ราย 
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ผู้ต้องขังป่วยที่เกินศักยภำพของเรือนจ ำในกำรดูแลรักษำได้รับกำรส่งออกโรงพยำบำลภำยนอก ดังนี้ 
- ประจ าเดือนตุลาคม 2563 รวมทั งสิ น จ านวน 5,015 ราย 

                   ไป-กลับ จ านวน  4,236 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 779 ราย  
- ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 รวมทั งสิ น จ านวน 5,458 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน  4,670 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 788 ราย  
- ประจ าเดือนธันวาคม 2563 รวมทั งสิ น จ านวน 5,327 ราย 

ไป-กลับ จ านวน  4,535 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 792 ราย 
- ประจ าเดือนมกราคม 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 3,974ราย 

ไป-กลับ จ านวน  3,372 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 602 ราย 
- ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 3,489 ราย 

ไป-กลับ จ านวน 2,966 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 523 ราย 
- ประจ าเดือนมีนาคม 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 2,744 ราย 

ไป-กลับ จ านวน 2,399 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 2,399ราย 
- ประจ าเดือนเมษายน 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 2,624 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 2,172 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 452 ราย 
- ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 3,120 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 1,531 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 1,589 ราย 
- ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 2,249 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 1,621 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 628 ราย 
- ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 2,239 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 1,496 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 743 ราย 
- ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 รวมทั งสิ น จ านวน 1,789 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 1,234 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 555 ราย 
- ประจ าเดือนกันยายน 2564 (ณ วันที่ 20 ก.ย.64) รวมทั งสิ น จ านวน 708 ราย 
  ไป-กลับ จ านวน 476 ราย นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล จ านวน 232 ราย 

 

ปัญหำอุปสรรค :  
- จัดท าแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฯ ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID – 19) จึงได้มุ่งเน้นแนวทางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการรักษาผู้ป่วยติดเชื อ 
- ส าหรับเรือนจ าที่จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับ

ผู้ต้องขังร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื นที่นั น ได้มีการจัดส่งรายงานมายังกรมราชทัณฑ์ จ านวน 129 แห่ง          
ได้มีการจัดท าแผนแล้วทุกแห่ง และอีก 13 แห่ง ยังไม่ได้จัดส่งรายงานมายังกรมราชทัณฑ์  

- จ านวนผู้ต้องขังป่วยที่เกินศักยภาพของเรือนจ าในการดูแลรักษาได้รับการส่งออกโรงพยาบาล
ภายนอกลดลง เนื่องจาก มีโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ดูแลรับผิดชอบเรือนจ าในพื นที่ และหน่วยแพทย์อาสาเข้าไปตรวจ
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รักษาในเรือนจ ามากขึ น ประกอบกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ท าให้
เลื่อนการส่งออกในรายที่ไม่จ าเป็นไปก่อน หรือพยาบาลเรือนจ าไปรับยาแทน  

- งบประมาณของกรมราชทัณฑ์ยังได้รับไม่เต็มจ านวน จึงท าให้การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื อยา     
และเวชภัณฑ์ จัดซื อวัสดุเวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทย์ห้วงเวลา ซึ่งในงวดที่ 2 สามารถตัดโอน
งบประมาณได้เพียง 25 % จึงได้แบ่งการตัดโอนในงวดที่ 2 เป็น 2 งวด  

ข้อเสนอแนะ :  - 
 
7. โครงกำรยตุิปัญหำวณัโรคและเอดสด์้วยชุดบริกำร Reach - Recruit - Test - Treat - Retain :    
RRTTR 2 (Stop TB and AIDS through RTTR : STAR 2) รอบ NFR  ในกลุ่มผู้ตอ้งขัง  (SI111) 

กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์ด าเนินการด้านสาธารณสุขในเรือนจ าเพ่ือยุติวัณโรคและเอดส์ ดังนี  

1. ผลการด าเนินงานในเรือนจ าและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย 61 แห่ง พบว่า 
1.1 อัตราผู้ต้องขังท่ีได้รับการคัดกรองตรวจหาการติดเชื อเอชไอวีรายใหม่  

ไตรมาส ที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 70.66 
ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 42.30 
ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 9.30 
ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 68.20 

จากการปรับวิธีการด าเนินงานการคัดกรองเอชไอวีในเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย โดยการส่งชุดตรวจ     
Oral Fluid Test ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก ไปที่เรือนจ าและทัณฑสถานโดยตรง เพ่ือให้พยาบาล
เรือนจ าสามารถตรวจคัดกรองเองได้ โดยผ่านความเห็นชอบเชิงนโยบายจากกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ที่ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้ชุดตรวจดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ ท าให้อั ตราการ
คัดกรอง เอชไอวีรายใหม่ในไตรมาสที่ 4 สูงขึ น 

1.2 อัตราผู้ต้องขังท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์  
ไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ร้อยละ 96.48  
ไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ร้อยละ 96.74 
ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 96.54 
ไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ร้อยละ 96.10 

2. หนังสือแจ้งแผนการด าเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR    
ที่ยธ 0705.3/5766,5767,5768 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการปี 2564 (มกราคม - ธันวาคม 2564) 

3. หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR      
ปีที่ 1 ที่ยธ 0705.3/12419,12420,12422  
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4. ชี แจงแนวทางและเป้าหมายการตรวจคัดกรองเอชไอวี ด้วยชุดตรวจ Oral Fluid Test ผ่านทาง 
Application line group :AIDS โดยกอง โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นหน่วยบริหารจัดการ
แผนงานและงบประมาณ และส่งชุดตรวจให้กับเรือนจ าและทัณฑสถาน 

ปัญหำอุปสรรค :  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเรือนจ าและมาตรการ

การด าเนินงานรักษา ป้องกันโรคระบาดฯในเรือนจ า ตามค าสั่งของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) ท าให้เรือนจ า/ทัณฑสถานเร่งด าเนินงานตาม
มาตรการของ ศบค.รท. ก่อนอย่างเคร่งครัด ส่งผลต่อแผนงาน ดังนี  

1. การจัดอบรม/ประชุม เรือนจ าไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมตามปกติได้ ทั งนี  ขึ นอยุ่กับบริบท           
ของเรือนจ า ว่าเป็นพื นที่สีขาวสามารถจัดกิจกรรม     โดยปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 

2. การตรวจคัดกรองเอชไอวีผู้ต้องขังรายใหม่ในเรือนจ า/ทัณฑสถาน จะต้องกักตัวผู้ต้องขังรับใหม่จน
ครบ 21 วัน และตรวจคัดกรองไม่พบเชื อไวรัส COVID-19 ถึงจะด าเนินการตรวจคัดกรองเอชไอวีได้ ประกอบกับ
มาตรการจ ากัดบุคคลภายนอกเข้าเรือนจ า จึงไม่สามารถด าเนินการคัดกรองเอชไอวีเชิงรุกร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขภายนอกได้ 

3. รอการจัดสรรชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี จากกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์         
กรมควบคุมโรค 

4. ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุม/อบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเรือนจ ายังคงมีต่อเนื่องและพบการกระจายในหลายพื นที่ 
ประกอบกับมาตรการควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)          
ของประเทศไทย และจังหวัด การประชุมแบบเสมือนจริง (Virtual video conference) ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้อยู่ระหว่างปรับแผนงานเพ่ือของบประมาณจากกองทุนโลกในการจัดซื ออุปกรณ์ประชุมและลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom  

ข้อเสนอแนะ :   
1. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน ได้แจ้งขยายเวลาด าเนินงานภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   โดย ให้เรือนจ า/

ทัณฑสถานปรับแนวทางการด าเนินงานตามความเหมาะสมตามมาตรการพื นที่ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 
2. การเพ่ิมการตรวจคัดกรองเอชไอวี กรมราชทัณฑ์ได้ประชุมร่วมกับกองโรคเอดส์ และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ในการจัดส่งและเก็บชุดตรวจ Oral Fluid Test แบบ Self-use ซึ่งใช้ได้เฉพาะพื นที่
โครงการกองทุนโลก ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าชุดตรวจ Oral Fluid Test แบบ Professional-use ให้กับ
เรือนจ า/ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายโดยตรง แทนการส่งชุดตรวจไปที่สาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให้เรือนจ า                
/ทัณฑสถานที่มีความพร้อมในการตรวจให้สามารถด าเนินการตรวจด้วยตนเอง ทั งนี  ได้ขอให้กองโรคเอดส์          
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานที่มีความจ าเพาะส าหรับเรือนจ า คลิปวีดีโอ       



 

  หนา้ 33 

การสอนจัดฝึกอบรมออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล และประชุมชี แจงแนวทางการด าเนินงานร่วมกับ          
กรมราชทัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรับทราบ ก่อนเริ่มด าเนินงาน  

3. ตรวจคัดกรองเอชไอวี โดยการส่งเลือดส่งตรวจโรงพยาบาลแม่ข่าย นอกเหนือจากแผนงานในการ
ตรวจบริการเชิงรุกโดยโรงพยาบาลแม่ข่าย และสาธารณสุขจังหวัด  

4. ปรับแผนงานเพ่ือของบประมาณจากกองทุนโลกในการจัดซื ออุปกรณ์ประชุมและลิขสิทธิ์โปรแกรม Zoom 
5. ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนงานและงบประมาณ การคัดกรองเอชไอวี วัณโรค          

และให้ค าปรึกษา ให้กับเรือนจ าและทัณฑสถาน  ผ่านทาง Application line ทั ง Line group :AIDS และส่วนตัว 
รวมถึงให้เรือนจ าและทัณฑสถานรายงานความก้าวหน้าทาง Google form 

6. ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 และถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นให้กับเรือนจ า          
และทัณฑสถาน 

 

8. โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขในเรือนจ ำตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำมดี    
เพื่อชำติ ศำสน์ กษัตริย์  (SI111) 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
จะเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือในเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย ระยะที่ 2 จ านวน 19 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกเรือนจ า คือ เป็นเรือนจ าอ าเภอที่ตั งอยู่ชายแดน ชายขอบ หรือ มีผู้ต้องขังแออัด หนาแน่น 
ความจุเกินมาตรฐาน หรือเป็นเรือนจ าที่โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่สัมพันธ์กับขนาดเรือนจ าและจ านวนผู้ต้องขัง 
ประกอบด้วย   

1. เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี 2. เรือนจ าอ าเภอสีคิ ว  3. เรือนจ าอ าเภอแม่สอด 4. เรือนจ าอ าเภอปากพนัง     

5. เรือนจ าอ าเภอกบินทร์บุรี 6. เรือนจ าอ าเภอพล 7. เรือนจ าอ าเภอสวรรคโลก  8. เรือนจ าอ าเภอหลังสวน 

9. เรือนจ าอ าเภอกันทรลักษ์ 10. เรือนจ าอ าเภอเทิง 11. เรือนจ าอ าเภอหล่มสัก   12.  เรือนจ าอ าเภอนาทวี 

13. เรือนจ าอ าเภอนางรอง 14. เรือนจ าอ าเภอฝาง 15. เรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ 16. เรือนจ าอ าเภอเบตง 

17. เรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี 18. เรือนจ าอ าเภอแม่สะเรียง 19. เรือนจ าอ าเภอทุ่งสง  

กำรพระรำชทำนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
ได้มีการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขและสถานพยาบาลเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย จ านวน   32 รายการ 521 ชิ น ด้วยพระราชทรัพย์           
ส่วนพระองค์ เป็นเงิน 118,547,200 บาท ให้แก่ 

- โรงพยาบาลแม่ข่าย 19 แห่ง จ านวน 21 รายการ 183 ชิ น วงเงิน 102,691,400 บาท 
- สถานพยาบาลเรือนจ า 19 แห่ง จ านวน 16 รายการ 338 ชิ น วงเงิน 15,855,800 บาท 
เสด็จพระราชด าเนิน พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ พระที่นั่ง       

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยผ่านโปรแกรม zoom ถ่ายทอดไปยังเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ 
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กำรจัดอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ ำ (อสรจ.) 
เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรม 5 หมวดรายวิชา 20 ชั่วโมง และให้มีการจัดการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ทุก 6 เดือน หรือ 2 ครั ง/ปี เพ่ือทดแทน อสรจ. ที่ปล่อยตัวไป 

ผลการด าเนินงานการอบรม อสรจ. รุ่นที่ 1 มีเรือนจ าและทัณฑสถาน ที่สามารถจัดการอบรม         
ได้ จ านวน 111 แห่ง (ร้อยละ 81.02) และมีเรือนจ าและทัณฑสถาน ที่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน 26 แห่ง (ร้อยละ 18.98) ผู้ที่ผ่านการอบรม 
ตามท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด มีจ านวน 6,162 คน 

ผลการด าเนินงานการอบรม อสรจ. รุ่นที่ 2 มีเรือนจ าและทัณฑสถาน ที่สามารถจัดการอบรม        
ได้ จ านวน 65 แห่ง (ร้อยละ 47.45)  และมีเรือนจ าและทัณฑสถาน ที่ไม่สามารถจัดการอบรมได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน 72 แห่ง (ร้อยละ 52.55) ผู้ที่ผ่านการอบรม 
ตามท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด มีจ านวน 3,397 คน 

กำรจัดมุมสุขภำพรำชทัณฑ์ปันสุข 
- เรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั งในการด าเนินงานระยะที่ 1 จ านวน 25 แห่ง ระยะที่ 

2 จ านวน 19 แห่ง และในส่วนเรือนจ าและทัณฑสถานที่เหลืออีก 98 แห่ง ได้จัดท ามุมสุขภาพราชทัณฑ์เพ่ือให้
ผู้ต้องขังได้มีความรู้ด้านสุขภาพ 

- จัดให้มีโครงการประกวดมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564       
เพ่ือส่งเสริมให้เรือนจ าและทัณฑสถานพัฒนามุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ให้เป็นมาตรฐาน ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ นเป็นการประเมินผลผู้บริหารในการด าเนินงานจัดมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจ าและทัณฑสถาน  
ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 จากเดิมได้ก าหนดให้รายงาน
กลับกรมภายในวันที่  30 เมษายน 2564 และได้ขอเลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

โภชนำกำร 
ได้ด าเนินงานร่วมกับส านักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ           

และข้อก าหนดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในด้านอาหารและโภชนาการร่วมกัน ดังนี   
1. พัฒนารายการอาหารเรือนจ า ให้เป็นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อน าไปใช้จัดเลี ยงผู้ต้องขัง 
2. พัฒนาข้อมูลและบุคคลากร ในการยกระดับคุณภาพอาหารของผู้ต้องขัง เช่น การเลือกซื อวัตถุดิบ       

การปรุงประกอบอาหารให้อร่อยและสงวนคุณค่าทางโภชนาการ 
3. ขอสนับสนุนการขอเพ่ิมงบประมาณค่าอาหารต่อวันส าหรับผู้ต้องขัง เพ่ือให้มีความเหมาะสมตาม

ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับ และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าในปัจจุบัน 
4. ร่วมกับส านักส่งเสริมและสนุบสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดท าโครงการ 

“เรือนจ าอาหารปลอดภัยต้นแบบ” โดยมีเรือนจ าเป้าหมาย 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจ าอ าเภอพล เรือนจ าอ าเภอ        
แม่สะเรียง เรือนจ าอ าเภอธัญบุรี เรือนจ าอ าเภอกบินทร์บุรี เรือนจ าอ าเภอกันทรลักษณ์ และเรือนจ าอ าเภอเบตง 

กำรพัฒนำสถำนพยำบำลให้ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
 เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกและเป็นไป

ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย  
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1. กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ ณ สถำนพยำบำลเรือนจ ำ  
- โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดบริการทางการแพทย์ในการเข้าตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ิมมากขึ น 
- ห้องควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาล ในภาพรวมทั งประเทศ ด าเนินการได้ 86 แห่ง (ร้อยละ 61.42) 

โดยเรือนจ าเป้าหมายระยะที่ 1 จ านวน  25 แห่ง สามารถด าเนินการได้ 19 แห่ง และอยู่ระหว่างด าเนินการ 6 แห่ง  
- จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ พบว่า โรงพยาบาลแม่ข่าย ด าเนินการจัดแพทย์         

ทันตแพทย์ เข้าบริการในเรือนจ า มีจ านวนสูงขึ น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เรือนจ าและโรงพยาบาลแม่ข่าย บางแห่งไม่มีสถานที่ และงบประมาณ ส าหรับจัดท าห้องควบคุม

ผู้ต้องขังที่โรงพยาบาล 

2. กำรป้องกันโรคและกำรส่งเสริมสุขภำพเรือนจ ำ 
- เรือนจ าทุกแห่งมีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์สิ่งจ าเป็นพื นฐานส าหรับผู้ต้องขังตามเกณฑ์ท่ีก าหนดทุกแห่ง 
- เรือนจ าทุกแห่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง 
 

3. กำรบริหำรจัดกำรโรคติดต่อในเรือนจ ำ 

- เรือนจ าทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ด าเนินการจัดท าสถานที่ส าหรับแยกขังผู้ต้องขังรับใหม่ และมีการ
เอกซเรย์ปอด ตรวจเลือด ผู้ต้องขังแรกรับโดยผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564        
มีผู้ต้องขังแรกรับ/รับใหม่ หรือรับย้ายในเรือนจ า จ านวน 119,047 คน โดยผู้ต้องขังจ านวน 118,358 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.50  ได้รับการตรวจสุขภาพแรกรับ  คัดกรองโรคติดต่อ เช่น วัณโรค และ โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019   
ส่วนผู้ต้องขังอีกจ านวน 689 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ได้รับการปล่อยตัวก่อนคัดกรองโรค เนื่องจากศาลสั่งประกัน
ตัว ภายหลังการคัดกรอง พบผู้ต้องขังติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  จ านวน 67,119 ราย ป่วยวัณโรค จ านวน       
485 คน  โดยผู้ต้องขังป่วยทุกคนได้รับการแยกกัก ขึ นทะเบียนและบ าบัดรักษาทันที  

- กรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคระบาดในเรือนจ า โดยการประสาน ความร่วมมือเชิงนโยบาย เฝ้าระวัง ติดตาม และควบคุมโรค เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังการเกิดซ  า  หรือเกิดอุบัติการณ์ใน
พื นที่อ่ืน  แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในเรือนจ า เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนทั งเชิงนโยบายและวิชาการ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั งวิชาการและภาค
เทคโนโลยี ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒5๖4 พบว่า มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในเรือนจ า จ านวน 
8 โรค  คือ อาหารเป็นพิษ จ านวน 280 ราย  ไข้กาฬหลังแอ่น จ านวน 1 ราย  ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 123 รายโรค
อีสุกอีใส จ านวน 6 ราย  โรคตาแดง จ านวน 31 ราย โรคอุจจาระร่วง จ านวน 130 ราย อาการไม่พึงประสงค์จาก
การฉีดวัคซีน จ านวน 2 ราย 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เรือนจ าทุกแห่ง มีปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ท าให้การด าเนินการต่างๆ ค่อนข้างยากล าบาก 

4. กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรแพทย์ในสถำนพยำบำลเรือนจ ำ 

1. ขออัตราก าลังภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง 664 อัตรา 
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2. ขออัตราก าลังภารกิจด้านการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ 1,535 อัตรา 

3. กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการก าหนดต าแหน่งให้เป็นระดับที่สูงขึ น (ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร     
นักเทคนิคการแพทย์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ) 

4. กองบริการทางการแพทย์จัดท าอบรมเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หลักสูตรความรู้พื นฐานส าหรับบุคลากร
เรือนจ าและทัณฑสถานในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโควิด 19  สรุปผลการ      
อบรมได้ ดังนี    

4.1 การด าเนินการอบรม  - ด าเนินการอบรมระหว่างวันที่ 4 – 18 สิงหาคม 2564  
- ระยะเวลาอบรมหลักสูตรละ 2 วัน จัดอบรมครั งละ 2 เขต 
- รูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์  

4.2 ประเภทผู้เข้ารับการอบรม  ผู้บัญชาการ/ผู้อ านวยการ พยาบาลประจ าเรือนจ า บุคลากรเรือนจ า/
ทัณฑสถาน   

4.3 จ านวนเรือนจ าและทัณฑสถานที่เข้ารับการอบรม  จ านวน 142 แห่ง (1 แห่งทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นกลุ่มวิทยากร) 

5. กำรสุขำภิบำลเรือนจ ำและอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือด าเนินการ ดังนี  

1. ด าเนินการปรับปรุงแบบประเมินสิ่งจ าเป็นขั นพื นฐานส าหรับผู้ต้องขัง ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือให้แบบประเมินมีความครอบคลุม เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือ
ยกระดับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกับงานอนามัยเรือนจ า และพัฒนาให้เรือนจ าและ ทัณฑสถานมีสิ่งจ าเป็นขั นพื นฐาน
ส าหรับผู้ต้องขัง ให้ได้มาตรฐานทั งด้านเรือนนอน สูทกรรม โรงเลี ยงอาหาร สถานพยาบาล การก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูล โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบเนื อหาโครงร่างแบบประเมิน 

2. ประสานขอความอนุเคราะห์จากกรมอนามัยเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าเสียน  าทิ งทางห้องปฏิบัติการ    
ในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมอนามัย 

3. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขส ารวจข้อมูลพื นฐานอาหารปลอดภัยในเรือนจ าและให้การสนับสนุนชุด
ตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและน  าแก่เรือนจ าเป้าหมาย 19 แห่ง  

4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจคุณภาพน  าในเรือนจ า และทัณฑสถาน 
ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาคกับกรมอนามัย กรมทรัพยากรน  าและกรมทรัพยากรน  าบาดาล 
โดยขณะนี อยู่ระหว่างการลงพื นที่ในการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือตรวจวิเคราะห์รอบ 12 เดือน  

ปัญหำอุปสรรค :  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั งแต่ในช่วงแรก      

และกลับมาระบาดใหม่ในช่วงต่อมาส่งผลให้ขั นตอนการด าเนินงานต้องมีการเลื่อนออกไป 
ข้อเสนอแนะ :  - 
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9.  โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนภำรกิจกำรควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) 

กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขังเพ่ือให้ภารกิจ
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการบริหารงบประมาณสนับสนุนส าหรับเรือนจ าด าเนินการตามภารกิจ 
โดยมีเรือนจ าได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ต้องขังตามความเหมาะสม การใช้จ่ายงบประจ าเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เรือนจ าใช้จ่ายงบประจ าเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  

กองบริหารการคลังได้ด าเนินการบริหารงบประมาณในการโอนจัดสรรเงินงบประมาณไปยังหน่วยงาน   
ในสังกัด ดังนี  

- หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามภารกิจ แยกเป็น
เรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 142 แห่ง ส านัก/กอง จ านวน 15 แห่ง  

ปัญหำอุปสรรค :  
ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

10. โครงกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงสิ่งก่อสร้ำงของกรมรำชทัณฑ์ (SI111) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ
สามารถก่อหนี ผูกพันได้ตามก าหนด ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่  จ านวน 12 แห่ง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก 
จ านวน 142 แห่ง ก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ขนาดเล็ก จ านวน 103 แห่ง 

การด าเนินงานของโครงการในไตรมาสที่ 4/2564 ด าเนินการ ดังนี                                                                                            
1. จัดสรรงบซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้เรือนจ า ทัณฑสถาน แก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วน จ านวน 20 

แห่ง วงเงิน 5,297,800 บาท                    
2. รายการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี แล้ว จ านวน 5 แห่ง วงเงิน 

881,058,400 บาท                            
3. รายการสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก สามารถเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี ผูกพันแล้ว จ านวน 110 แห่ง 

วงเงิน 230,873,800 บาท     

ปัญหำอุปสรรค : 
รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก เช่นส านักงาน  

โยธาธิการจังหวัด/เทศบาล ฯลฯ ในการจัดท าราคากลาง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจหน้าที่บริการให้กับ
หน่วยงานภายนอกที่ขอรับความอนุเคราะห์เป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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11. โครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัยของหน่วยงำนในสังกัด (SI111) 
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์มีพนักงานรักษาความปลอดภัย จ านวน 134 แห่ง สามารถป้องกันการ       

ก่อเหตุร้ายหรือได้รับความเสียหายของหน่วยงาน จากการปฏิบัติรักษาความปลอดภัยความเสียหาย ด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยในหน่วยงาน จ านวน 147 คน ในไตรมาสที่ 4/2564 เรือนจ าและทัณฑสถานและส่วนกลางกรมฯ จ านวน 
134 แห่ง ที่ได้รับจัดสรรอัตราและวงเงินในการจัดจ้างพนักงานรักษา  ความปลอดภัย วงเงินรวม 115.0000 ล้าน
บาท สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญา   

ปัญหำอุปสรรค :    - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

12. โครงกำรพัฒนำระบบด้ำนทัณฑปฏิบัติ (SI112) 
กองทัณฑปฏิบัติ จัดโครงการสัมมนาเพ่ือทบทวนและพัฒนาการด าเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ภายใต้นโยบาย

ลดความแออัดในเรือนจ า กับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญและเป็นภัยต่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และก าหนดทิศทาง
พัฒนาการด าเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 3 - 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกทั งเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในการด าเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติ ภายใต้นโยบายลดความแออัดในเรือนจ ากับการเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรม
สะเทอืนขวัญและเป็นภัยต่อสังคม โดยจัดโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจ านวน จ านวน 94 คน ประกอบด้วย บุคลากรกองทัณฑปฏิบัติ    
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสายงานซึ่งมีภารกิจเกี่ยวข้องสอดคล้องกับงาน        
ทัณฑปฏิบัติ จ านวน 5 ท่าน จากกรมคุมประพฤติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมการปกครอง สถาบัน
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรือนจ า/  
ทัณฑสถานได้รับทราบแนวทางการพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ ร้อยละ 80 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

13. โครงกำรจ ำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (SI112) 
กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑปฏิบัติได้ด าเนินการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังทุกรายเพ่ือก าหนดแผนการ

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) อย่างเหมาะสมใน 30 วัน และได้รับการจ าแนกลักษณะ           
เพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลอย่างเหมาะสม  

กลุ่มงานส่งเสริมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเรือนจ า/ทัณฑสถานต่างๆ         
ทั่วประเทศ ให้ด าเนินงานจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ และมาตรฐาน
เรือนจ าด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ซึ่งการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นตัวชี วัดผลการปฏิบัติราชการ  โดยมี
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เป้าหมายให้ผู้ต้องขังได้รับการจ าแนกลักษณะครบทุกราย กลุ่มงานส่งเสริมการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังได้
ด าเนินการจัดท าสถิตินักโทษเด็ดขาดที่ผ่านการจ าแนกลักษณะตามแบบ จน.๐๑ ของเรือนจ า/ทัณฑสถานต่างๆ    
ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี  

1) การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติรายบุคคล (Sentence Plan) ของนักโทษ
เด็ดขาดและผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ดังนี  

(1) นักโทษเด็ดขาด ผ่านการจ าแนก คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนนักโทษเด็ดขาดทั งหมด 
(2) ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ผ่านการจ าแนก คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ต้องขังระหว่าง

พิจารณาคดีทั งหมด 

2) การจ าแนกและศึกษาประวัติผู้ต้องขังเฉพาะกรณี (Case Study) ในรายที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน
ต่างๆ (Mass Media) จ านวน 22 ราย 

3) การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังตามแบบจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังพื นฐานเพ่ือการควบคุม (Screening: A) 
แบบจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัย (Rehabilitation Assessment: B)  ส าหรับผู้ต้องขังระหว่าง
พิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาดที่รับตัวเข้าใหม่ และแบบประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ  าของผู้ต้องขังก่อน
ได้รับการปล่อยตัว (Offender Risk Assessment: OA)  ส าหรับนักโทษเด็ดขาดท่ีเข้าหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพัก
การลงโทษ ลดวันต้องโทษจ าคุก และปล่อยพ้นโทษ  มีการด าเนินงานครบถ้วน 

กำรจ ำแนกลักษณะผู้ต้องขังไปคุมขังยังเรือนจ ำควำมม่ันคงต่ ำ (เรือนจ ำชั่วครำว/ทัณฑสถำนเปิด)   
 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการย้ายไปอยู่ในเรือนจ าชั่วคราว          

/ทัณฑสถานเปิดที่มีเรือนนอน จ านวน  50 แห่ง ข้อมูลการด าเนินงานตั งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564       
(ไม่นับรวมถึงการย้ายผู้ต้องขังเข้าโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เช่น โครงการเรือนจ าโครงสร้างเบา 
โครงการก าลังใจ เป็นต้น)  

 1) มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์  จ านวน 852 ราย 
 2) ขาดคุณสมบัติ  จ านวน  20  ราย 
 3) ย้ายกลับเรือนจ าใกล้เคียงเนื่องจากกระท าผิดวินัย มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ  จ านวน  26  ราย 
 4) ย้ายอื่นๆ  จ านวน  4  ราย 

กำรพิจำรณำกลั่นกรองผู้ต้องขังท่ีต้องเฝ้ำระวังกำรก่ออำชญำกรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นภัยต่อสังคม    
(Watch List) ผลกำรด ำเนินงำน  รอบกำรพิจำรณำตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2563 – 30 เมษำยน 2564 

1) เห็นชอบให้เข้าข่ายผู้ต้องขังที่ต้องเฝ้าระวังฯ จ านวน   58  ราย 
2) ไม่เห็นชอบให้เข้าข่ายผู้ต้องขังที่ต้องเฝ้าระวังฯ จ านวน     -  ราย 

 3) อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน   66  ราย 
 4) ตรวจสอบแล้วเอกสารไม่ครบ จ านวน   -  ราย 
 5) อยู่ระหว่างด าเนินการประสานเรือนจ า/ทัณฑสถานให้พิจารณากลั่นกรองผู้ต้องขัง 
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ปัญหำอุปสรรค : 

  รอข้อมูลจากเรือนจ าท าให้มีความล่าช้าในบางครั งจึงได้ประสานเรือนจ า /ทัณฑสถานให้เริ่ม
ด าเนินการแล้ว 

 ข้อเสนอแนะ :  - 
 

14. โครงกำรย้ำยผู้ต้องขัง (SI112) 
การย้ายผู้ต้องขังเป็นมาตรการอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขังเพ่ือความมั่นคง

ปลอดภัยของเรือนจ า/ทัณฑสถานตามอ านาจการควบคุมและอัตราความจุของผู้ต้องขังเพ่ือประโยชน์ในการ
ปกครองของเรือนจ า/ทัณฑสถานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง เพ่ือความเหมาะสมในการควบคุมผู้ต้องขังและประโยชน์
ในการปกครองของเรือนจ า/ทัณฑสถานในการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่าง
ทั่วถึง และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักทัณฑวิทยา โดยมีผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี     

 

ค่าเป้าหมาย/ตัวชี วัด 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

การยา้ยผู้ต้องขังที่มีก าหนดโทษสูงเกินอ านาจการควบคุม ราย 6,890 

การย้ายผู้ต้องขังเพ่ือระบายความแออัด ราย 62,969 

การย้ายผู้ต้องขังคดี พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (มีประวัติติดและเสพยา
เสพติด)  

ราย 483 

การย้ายผู้ต้องขังวัยหนุ่ม  ราย 74 

การย้ายผู้ต้องขังกลับภูมิล าเนาเดิม  ราย 24 

การย้ายผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ราย 628 

การย้ายผู้ต้องขังเพ่ือการด าเนินคดีหรือการย้ายตามค าขอ
ส่วนราชการอ่ืน  

ราย 1,083 

การย้ายนักโทษทหารและผู้ต้องกักขังทหาร ราย 86 

การย้ายผู้ต้องขังที่ไม่มีสัญชาติไทย  ราย 28 

การย้ายผู้ต้องกักขัง  ราย 573 

การลาของผู้ต้องขัง(เฉพาะกรณีการลากิจไปประกอบพิธี
เกี่ยวกับงานศพ 

ราย 58 

การย้ายกรณีอ่ืน เช่น เพ่ือการศึกษา ย้ายเพ่ือการฝึกวิชาชีพ     
งานนิทรรศ เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไข ฟ้ืนฟู  

ราย 3,155 
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ปัญหำอุปสรรค :   - 

 ข้อเสนอแนะ :  - 
 
15. โครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคัดเลือกนักโทษเด็ดขำดออกท ำงำนสำธำรณะนอกเรือนจ ำ ออกท ำงำน      
จ่ำยนอกและกำรลงหุงต้มอำหำร (SI112) 

การส่งนักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า และการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท างานนอก
เรือนจ า เป็นมาตรการหนึ่งที่กรมราชทัณฑ์น ามาใช้ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขผู้กระท าผิด เพ่ือให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุนจากชุมชน และยังเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผู้กระท าผิดซึ่งได้รับการลงโทษมาแล้วระยะหนึ่งได้เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ก่อนที่จะพ้นโทษ
ตามค าพิพากษาศาล การจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกท างานนอกเรือนจ า ยังเป็นการเพ่ิมกิจกรรมของการฝึกทักษะ
วิชาชีพ และการใช้แรงงานนักโทษเด็ดขาดอีกลักษณะหนึ่ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กิจการสาธารณะ        
และนักโทษเด็ดขาด อีกทั งยังเป็นการจูงใจให้นักโทษประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย มีความอุตสาหะ ตั งใจรับ
การศึกษาอบรม และขยันท างาน เพราะนักโทษจะได้ประโยชน์ โดยได้ลดวันต้องโทษจ าคุกเท่ากับจ านวนวันที่ออก
ท างานสาธารณะ โดยมีผลการด าเนินการดังนี  

 
 

ค่ำเป้ำหมำย/ตัวช้ีวัด 

ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 

 พ.ศ.2564 

หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการพิจารณาอนุมัติออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า ราย 1,216 

นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการพิจารณาอนุมัติออกท างานจ่ายนอก ราย 2,924 

นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการพิจารณาลงหุงตม้อาหาร ราย 2,911 

นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการเสนอเพื่อขออนุมัติออกท างานสาธารณะนอก
เรือนจ า 

ราย 1,216 

นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการเสนอเพื่อขออนุมัติออกท างานจ่ายนอก ราย 2,924 

นักโทษเด็ดขาดที่ไดร้ับการเสนอเพื่อขออนุมัติลงหุงต้มอาหาร ราย 2,911 
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สถิตินักโทษเด็ดขำดที่ได้รับอนุมัติให้ออกท ำงำนสำธำรณะนอกเรือนจ ำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

ครั้งที ่
 

น ำเสนอคณะอนุกรรมกำร 
ผลกำรพิจำรณำ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ หมำยเหตุ 

คร้ังท่ี 1 218 218 - - 

 
คร้ังท่ี 2 

 
235 

 
231 

4 เนื่องจากกระท าผดิซ  าหลายครั ง ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ปอ.ม.283 และมผีลตรวจจาก 
ปปส.เป็น รายส าคัญ 

 
คร้ังท่ี 3 

 
205 

 
204 

1 กระท าผดิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ   ปอ.ม.
277 มาตราต้องห้ามตามระเบียบงาน
สาธารณะ ปี 2563 

คร้ังท่ี 4 102 100 2 กระท าผดิในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ   ปอ.ม.
277 มาตราต้องห้ามตามระเบียบงาน
สาธารณะ ปี 2563 

คร้ังที่ 5 66 66 - - 
คร้ังที่ 6 240 240 - - 

รวม 1,066 1,059 7 - 
 

 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 
16. โครงกำรด ำเนนิงำนด้ำนวินัยผู้ต้องขัง (SI112) 

กรมราชทัณฑ์ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือให้
กลับตนเป็นพลเมืองดี ดังนั น ในระหว่างถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจ านั นจ าเป็นต้องมี  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่งหากผู้ต้องขังผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผู้นั นกระท า
ผิดวินัยและต้องถูกลงโทษทางวินัย โดยมีการด าเนินการทางวินัย ดังนี  
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สถิติผู้ต้องขังกระท ำผิดวินัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 

ฐำนควำมผิด 
ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 

ยำเสพติด ราย 69 

- เสพ ยาเสพติด 

 แบ่งเป็น ชาย 17 ราย ,หญิง 4 ราย 
ราย 21 

- ครอบครอง ยาเสพติด 

 แบ่งเป็น ชาย 42 ราย ,หญิง 6 ราย 
ราย 48 

- จ าหน่าย ยาเสพติด ราย - 

ครอบครองส่ิงของต้องห้ำม ราย 395 

- โทรศัพท์มือถือ 

  แบ่งเป็น ชาย 51 ราย ,หญิง 1 ราย 
ราย 52 

- อุปกรณ์การพนัน (ชาย) ราย 128 

- อาวุธ (ชาย) ราย 13 

- ของเมา (ชาย) ราย 19 

- อุปกรณ์สักร่างกาย (ชาย) ราย 141 

- วัตถุท่ีก่อให้เกิดเพลิงได้ (ชาย) ราย 10 

- อ่ืน ๆ สื่อลามก, เครื่องมือหลบหนี, สัตว์มีชวีิต (ชาย) ราย 32 

สิ่งของไม่อนุญำต 

  แบ่งเป็น ชาย 348 ราย ,หญิง 21 ราย 
ราย 369 

ท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น 

  แบ่งเป็น ชาย 600 ราย ,หญิง 39 ราย 
ราย 639 

ทะเลำะวิวำท 

  แบ่งเป็น ชาย 721 ราย ,หญิง 54 ราย 

 

ราย 775 
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ฐำนควำมผิด 
ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 
เล่นกำรพนัน 

  แบ่งเป็น ชาย 210 ราย ,หญิง 6 ราย 
ราย 216 

กระด้ำงกระเด่ือง 

  แบ่งเป็น ชาย 59 ราย ,หญิง 28 ราย 
ราย 87 

หลบหนีกำรควบคุม 

  แบ่งเป็น ชาย 140 ราย ,หญิง 3 ราย 
ราย 143 

สักลำย 

  แบ่งเป็น ชาย 303 ราย ,หญิง 6 ราย 
ราย 309 

ผิดระเบียบกำรเย่ียมฯ 

  แบ่งเป็น ชาย 34 ราย ,หญิง 3 ราย 
ราย 37 

ผิดเง่ือนไขคุมประพฤติ  (ชาย ) ราย 7 

ลักทรัพย ์

  แบ่งเป็น ชาย 54 ราย ,หญิง 12 ราย 
ราย 66 

ท ำให้ทรัพย์สินของหลวงเหรือผู้อื่นเสียหำย 

  แบ่งเป็น ชาย 15 ราย ,หญิง 8 ราย 
ราย 23 

ม/ีค้ำสิ่งของต้องห้ำม 

  แบ่งเป็น ชาย 58 ราย ,หญิง 2 ราย 
ราย 60 

ก่อควำมวุ่นวำย 

  แบ่งเป็น ชาย 40 ราย ,หญิง 2 ราย 
ราย 42 

อื่น ๆ 

  แบ่งเป็น ชาย 437 ราย ,หญิง 91 ราย 
ราย 528 

 
ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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17. โครงกำรปฏิบัติงำนดำ้นกำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำด (SI112) 

1. สถิติกำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำดกรณีปกติ 
 

  

2. สถิติกำรเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขำดกรณีมีเหตุพิเศษ เลื่อนชั้นก่อนเวลำ 
 

นักโทษเด็ดขำดซ่ึงมีก ำหนดโทษจ ำคุก                
ไม่เกิน 3 ปี และต้องโทษจ ำคุกเพียงคดีเดียว(ในวัน

สิ้นเดือนตุลำคม 2563) 

 

นักโทษเด็ดขำดซ่ึงมีก ำหนดโทษจ ำคุก           
เกินกว่ำ 3 ปี หรือต้องโทษจ ำคุกหลำยคดี              

(ในวันสิน้เดือนกนัยำยน 2563) 

รวมท้ังสิ้น 

38,810 134,331 173,141 

 

3. กำรแต่งตั้งนักโทษเด็ดขำดให้ท ำหน้ำที่ผู้ช่วยงำนเจ้ำพนักงำนเรือนจ ำ 
 

ที ่ เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ชำย หญิง รวม 

 

1 เรือนจ าจังหวัดมหาสารคาม 24 7 31 

2 เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ 16 8 24 

3 ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น 36 0 36 

 รวม 76 15 91 
 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

   

 

นักโทษเดด็ขำดซึง่มีก ำหนดโทษจ ำคุก              
ไม่เกิน 3 ปี และต้องโทษจ ำคุกเพียงคดีเดียว 

 

 

นักโทษเดด็ขำดซึง่มีก ำหนดโทษจ ำคุกเกิน
กว่ำ3 ปี หรือต้องโทษจ ำคุกหลำยคดี 

 

รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม  

15,912 2,248 18,160 32,270 4,572 36,842 55,002 
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18. โครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรลดวันต้องโทษจ ำคุก (SI112) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจ าคุก  จ านวน  
6 ครั ง มีผลการด าเนินการ ดังนี  
 

  น ำเสนอคณะ ผลกำรพิจำรณำ สั่งเพิก
เพิกถอน 

(รำย) 
ครั้งที ่ วันที่ประชุม อนุกรรมกำร ได้รับกำรอนุมัติ ไม่ได้รับกำร ติด EM 

  (รำย) (รำย) อนุมัติ (รำย) (รำย) 

1/2564 18 ต.ค. 63 137 131 6 110 42 

2/2564 14 พ.ย. 63 818 796 22 653 37 

3/2564 11 ธ.ค. 63 1,529 1,464 65 1,296 21 

4/2564 16 ม.ค. 64 83 75 8 76 23 

5/2564 14 ก.พ. 64 556 536 20 496 22 

6/2564 19 มี.ค. 64 540 520 20 417 7 

รวม 3,663 3,522 141 3,048 152 

 

ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนักโทษเด็ดขาดจากเรือนจ า จ านวน 137 แห่ง ได้รับ
การพิจารณาลดวันต้องโทษจ าคุกจากคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจ าคุก จ านวน 3,663 ราย 
อนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก จ านวน 3,522 ราย ไม่ ได้รับอนุมัติปล่อยตัว จ านวน 141 ราย                  
และกระท าผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ  จ านวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.32 ของนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการอนุมัติ
ปล่อยตัว   

ก าหนดเงื่อนไขพิเศษให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) จ านวน 3,048 ราย โดยนักโทษเด็ดขาด  
ที่ได้วันลดวันต้องโทษจ าคุกเกิน 30 วัน คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจ าคุก มีมติให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในระหว่างคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นระยะการคุมประพฤติทุกราย โดยให้
เรือนจ าประสานส านักงานคุมประพฤติในท้องที่ของเรือนจ าที่ปล่อยตัวด าเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 
(EM) ทันทีท่ีปล่อยตัว  

เหตุผลที่ไม่ได้รับอนุมัติปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก คือ 
1. มีพฤติกรรมการกระท าที่ร้ายแรง 

 2. กระท าผิดวินัย ตั งแต่ 2 ครั ง ภายใน 3 ปี 
 3. กระท าผิดวินัยเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โทรศัพท์มือถือ หรือเก่ียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือ
สื่อสารอื่นที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคลภายนอกได้  
 4.นักโทษเด็ดขาดที่เคยกระท าผิดเงื่อนไขพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจ าคุกมาก่อน 
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   5. นักโทษเด็ดขาดที่มติคณะท างานเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจ าคุกประจ าเรือนจ ามีความเห็นไม่
สมควรปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก 

    6. นักโทษเด็ดขาดคดีกระท าผิดเกี่ยวกับเพศที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก หรือโทรมหญิง 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

19. โครงกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพักกำรลงโทษ (SI112) 

 

 
สถิติพักกำรลงโทษแยกตำมโครงกำรพักกำรลงโทษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

(เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 64 

 

โครงกำรพักกำรลงโทษ 
เห็นชอบ 

กรณีปกต ิ

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่

ได้รับพักกำรลงโทษ
กรณีปก 

อนุมัติ 

กรณีมีเหตุ
พิเศษ 

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่

ได้รับพักกำรลงโทษ
กรณีมีเหตุพิเศษ 

รวมเห็นชอบ / อนุมัติ   21,564   100.00  

กรณีปกต ิ  5,369   24.90   -   -    

กรณีมเีหตุพิเศษ การด าเนินงานแยกตามโครงการ  -   -   16,195   75.10  

1. โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย(เรือนจ าโครงสร้างเบา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563  

   160   
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โครงกำรพักกำรลงโทษ 
เห็นชอบ 

กรณีปกติ 

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่

ได้รับพักกำรลงโทษ
กรณีปก 

อนุมัติ 

กรณีมีเหตุ
พิเศษ 

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่ได้รับ
พักกำรลงโทษกรณีมี

เหตุพิเศษ 

2. โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษ
เด็ดขาดหลักสูตร"การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” 
ภายใต้โครงการก าลังใจใน พระด าริพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563  

   599   

3. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาด
โครงการบ าบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ
ชุมชนบ าบัด (ซ่ึงเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562-2563)  

   174   

4. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาด
โครงการบ าบัดและฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดรูปแบบ
วิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ด้วยกระบวนการลูกเสือ 
(ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) (ซ่ึงเป็นผู้ท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563)  

   55   

5. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โครงการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยใน
เรือนจ า/ทัณฑสถาน (ซ่ึงเป็นผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563)  

   190   

6. โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษให้แก่
นักโทษเด็ดขาดท่ีเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ และนักโทษ
เด็ดขาดท่ีมีอายุตั งแต่ 70 ปีขึ นไป  

   51   
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โครงกำรพักกำรลงโทษ 
เห็นชอบ 

กรณีปกติ 

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่

ได้รับพักกำรลงโทษ
กรณีปก 

อนุมัติ 

กรณีมีเหตุ
พิเศษ 

ร้อยละของจ ำนวน
นักโทษเด็ดขำดที่ได้รับ
พักกำรลงโทษกรณีมี

เหตุพิเศษ 

7. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย 
เพือ่คืนคนดีสู่สังคมส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

   44   

8. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 
เนื่องจากกระท าผิดอันเกิดจากความประมาท  

   -   

9. การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาด
ท่ีมีโทษระยะสั น 

   14,922   

 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

20. โครงกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรขอพระรำชทำนอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขำดเฉพำะรำย (SII112) 

การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 179            
ซึ่งบัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการพระราชทานอภัยโทษ และตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 259 ก าหนดให้ผู้ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง สามารถยื่น
เรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั น หากมีผู้ต้องค าพิพากษาให้รับ
โทษหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องใช้สิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมาย     
ผ่านช่องทางต่างๆ (กระทรวงยุติธรรม ส านักงานองคมนตรี และกระทรวงต่างประเทศ) กรมราชทัณฑ์จะเป็น
หน่วยงานเบื องต้นในการรับเรื่องราวทูลเกล้าฯ ดังกล่าว และมีหน้าที่ท าการสอบสวนรวบรวมเอกสารข้อมูลของ
ผู้ต้องขัง รวมทั งตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของฎีกาทูลกล้าฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อีกทั ง
ด าเนินการจัดย่อฎีกา ค าพิพากษาของศาล น าเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และน าเสนอต่อหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้องตามล าดับชั น เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และเนื่องจากฎีกา
ทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษจะต้องน าขึ นกราบบังคมทูลฯ  ดังนี  
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การด าเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดเฉพาะราย ดังนี  
1) ด าเนินการเรื่องนักโทษเด็ดขาดยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ 
2) ส่งเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่นักโทษเด็ดขาดไปสอบสวนและรวบรวมเอกสารที่เรือนจ า/

ทัณฑสถาน  
3) ประสานขอความร่วมมือเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ อาทิ ประวัติการต้องคดี           

ยาเสพติดของผู้ต้องขัง รูปถ่ายและแผ่นพิมพ์ลายนิ วมือนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต เป็นต้น 
4) ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากเรือนจ าเพ่ือประกอบเรื่องราวทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษ  
5) รายงานสถิตินักโทษเด็ดขาดก าหนดโทษประหารชีวิต ประจ าทุกเดือน 
6) จัดท าสถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต และเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ประจ าทุกเดือน 
7) ตอบหนังสือราชการต่อหน่วยงาน/บุคคล ที่มีข้อสอบถาม หารือ ข้อร้องเรียน และขอความเป็นธรรม 
8) ขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ            

ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

 ข้อเสนอแนะ :  - 
 

21. สืบสวนสอบสวนขยำยผลตำมค ำร้อง ร้องทุกข์ กำรรำยงำนข่ำวสำรหรือข่ำวพำดพิงที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องยำเสพติดภำยในเรือนจ ำ (SI113) 

   กรมราชทัณฑ์ด าเนินการตามโครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามค าร้อง ร้องทุกข์ การรายงานข่าวสาร
หรือข่าวพาดพิง ที่เก่ียวข้องกับเรื่องยาเสพติดภายในเรือนจ า โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี  

กำรรับเรื่องและตรวจสอบข้อมูล ตำมค ำร้องเรียน ร้องทุกข ์กำรรำยงำนข่ำวสำรหรือข่ำวพำดพิงในเรือนจ ำ 
ศูนย์ข้อมูล กองทัณฑวิทยา ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการตรวจพบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสาร จ านวน 5 เรื่อง 

ซึ่งเป็นการตรวจพบสิ่งของต้องห้ามก่อนที่จะถูกลักลอบน าเข้าไปภายในเรือนจ า ถือเป็นกรณีที่เรือนจ าสามารถสกัด
กั นสิ่งของต้องห้ามได้ทั ง 5 เรื่อง 

กำรด ำเนินกำรเสนอกรมรำชทัณฑ์แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และประสำน ด ำเนินกำร
สืบสวนหำข้อเท็จตำมแนวทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อก าหนดการเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ ส่งผลให้ศูนย์ข้อมูล กองทัณฑวิทยา ไม่สามารถลงพื นที่เรือนจ าที่มีการกระท าความผิดได้ตามแผนที่
ก าหนด จึงได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ด าเนินการประสานติดตามการสืบสวนข้อเท็จจริงของเรือนจ าให้เป็นไป
ตามแนวทางที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัดทุกเรื่อง 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริง และประสำน ด ำเนินกำรสืบสวนหำข้อเท็จจริงตำม
แนวทำงท่ีกฎหมำยก ำหนด รำยงำนกรมรำชทัณฑ์เพื่อด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรที่กฎหมำยก ำหนด 

ศูนย์ข้อมูล กองทัณฑวิทยา ได้ด าเนินการประสานติดตามผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของเรือนจ าเพ่ือให้
ด าเนินการตามแนวทางที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรื่องที่อยู่
ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงอยู่ จ านวน 5 เรื่อง ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ข้อมูลจะได้สรุปผลรายงาน       
กรมราชทัณฑ์เพ่ือด าเนินการตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนดทุกเรื่อง 

ปัญหำอุปสรรค :  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19)   มีผลกระทบ    
ต่อก าหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ท าให้การด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

22. โครงกำรควบคุมดูแลผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์ (SII113) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่วยสนับสนุน
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงกระบวนงานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย การจัดท าฐานข้อมูลสถิติผู้เข้า รับการตรวจพิสูจน์
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุง พัฒนา การควบคุม ดูแล  โดย กองมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ ได้มีการขับเคลื่อนการควบคุมดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยด าเนินการตามมาตรการหลักเกณฑ์ตามที่
กฎหมายก าหนด เช่น แนวทางการรับ - ปล่อยตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ การจัดท ามาตรฐานสถานที่เพ่ือการควบคุมตัว
และสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ การจัดท าทะเบียนประวัติ โครงการเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์การ
ติดตามผลการด าเนินโครงการควบคุมดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ เพ่ือให้การควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็นไป
ตามมาตรฐาน พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความปลอดภัย
ให้กับสังคมต่อไป รวมทั งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงกระบวนงานการปฏิบัติต่อผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านตรวจพิสูจน์ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและได้จัด
โครงการอบรมพนักงานราชการเพ่ือพัฒนาบุคลากรร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ไปจ านวน 5 รุ่น    
โดยสรุปดังนี  

- เรือนจ ามีความมั่นคงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแลตามที่กฎหมายก าหนดร้อยละ 100   
- ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์จ านวน 65,463 คน  
- มีผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หลบหนี จ านวน 5 ครั ง และได้ติดตามจับกุมตัวได้ทุกครั ง 
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- แนวทางปฏิบัติการด าเนินงานด้านการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัว   
เพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้รับการแก้ไขปรับปรุง จ านวน 4 ฉบับ 

ปัญหำอุปสรรค : 

เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ท าให้
โครงการบางโครงการประสบปัญหาในการด าเนินการ    

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

23. โครงกำรเรือนจ ำปลอดยำเสพติด (SI114) 

1. ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสิ่งของต้องห้ำมภำยในเรือนจ ำ 

1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน ไตรมาสที่ 1 ส่วนปฏิบัติการพิเศษ 
กองทัณฑวิทยา พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจู่โจมตรวจค้นและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส
โคโรนา (COVID – 19) เรือนจ า/ทัณฑสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงด าเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์    
ในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 34,000 ชุด  

1.2 จ านวนเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ ไตรมาสที่ 1- 4  ส่วนปฏิบัติการ
พิเศษ กองทัณฑวิทยาด าเนินการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 13 แห่ง รายละเอียด ดังนี  

- 23 พ.ย. 2563 เรือนจ ากลางสมุทรปราการ พบ เข็มสัก, หมึกสัก, ไฟแช็คประดิษฐ์            
และมีดประดิษฐ์ 

- 24 พ.ย. 2563 เรือนจ ากลางขอนแก่น ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 25 พ.ย. 2563 เรือนจ ากลางอุดรธานี พบ ภาพสื่อลามก 

- 26 พ.ย. 2563 เรือนจ าจังหวัดบึงกาฬ ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 27 พ.ย. 2563 เรือนจ าจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 28 พ.ย. 2563 เรือนจ ากลางบางขวาง (แดน 1) ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 29 ธ.ค. 2563 เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 30 ธ.ค. 2563 เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี พบหัวไฟแช็ค,หมึกสัก,ยาเส้น และภาพสื่อลามก  

- 31 ธ.ค. 2563 เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี พบหมึกสัก,ไพ่ประดิษฐ์,ลูกเต๋า,มีดประดิษฐ์,หัวไฟ
แช็คและเข็มสัก 

- 1 ธ.ค. 2563 เรือนจ าจังหวัดเพชรบุรี ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 
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- 18 ธ.ค. 2563 เรือนจ าจังหวัดปทุมธานี พบยาเส้น,โพยการพนัน,หมึกสัก,หัวไฟแช็ค,เข็มสัก,   
ไพ่ประดิษฐ์,ลูกเต๋า และพระเครื่อง 

- 11 ก.พ. 2564 เรือนจ าจังหวัดปราจีนบุรี ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

- 3 มี.ค. 2564 เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร ไม่พบสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของไม่อนุญาต 

โดยจ านวนครั งที่จู่โจมนั นต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดของเชื อ    
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  ในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมา มีเพียงแค่ช่วงไตรมาสที่ 1 ที่การด าเนินงานของส่วน
ปฏิบัติการพิเศษนั นใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ และในช่วงไตรมาสที่ 2 - 4 พบการแพร่ระบาดของเชื อ             
ไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เข้าสู่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ส่งผลให้ทั งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ต้องขังติดเชื อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต อีกทั งกรมราชทัณฑ์มีมาตรการการเข้า -ออกเรือนจ า              
/ทัณฑสถาน ของบุคคลนอก จึงยากในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ได้ 

 1.3 จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการจู่โจมตรวจค้น ส่วนปฏิบัติการพิเศษ       
กองทัณฑวิทยา มีแนวทางการพัฒนาทักษะในการจู่โจมตรวจค้นเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยด าเนินการใน
ลักษณะโครงการ แต่เนื่องจากปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เข้าสู่เรือนจ า/
ทัณฑสถาน จึงไม่สามารถจัดโครงการ หรือกิจกรรมใดๆ ซึ่งที่เป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจ านวนมาก 

กองทัณฑวิทยา ด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 
โดยการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตามแผนการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพ่ือเป็น 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของไม่อนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง        
และสิ่งของต้องห้ามต่างๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  การปฏิบัติภารกิจ
จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจู่โจมตรวจค้นและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  (COVID 
– 19) เป็นการรับมือ แก้ไข และจัดการสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและรอบคอบ เร่งด่วน 
ประกอบกับจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมมากขึ นจ าเป็นต้องมีอุปกรณใช้ในการจู่โจมตรวจค้นและอุปกรณ์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม
ภายในเรือนจ า/ทัณฑสถาน และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ส่วน
ปฏิบัติการพิเศษจึงด าเนินการจัดซื ออุปกรณ์ป้องการติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ส าหรับการป้องกัน      
ในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/ทัณฑสถาน เป็นเงิน 14,253,750 บาท ส่งผลให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ าต่อไปได้ และเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 2. แก้ไขปัญหำยำเสพติดและสิ่งของต้องห้ำมภำยในเรือนจ ำ 

 2.1 การจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด าเนินการไปทั งสิ น 27,206 ครั ง 
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ไตรมาสที่ 1 สกัดกั นยาเสพติดก่อนเข้าเรือนจ าได้ 1.ยาบ้า 266 เม็ด 2.ไอซ์ 4.087 กรัม สกัดกั น
อุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าเรือนจ า 1.โทรศัพท์ 8 เครื่อง 2.ซิมการ์ด 9 อัน 3.อุปกรณ์ชาร์ต 6 อัน 4 .หูฟังบลูทูธ 7 อัน 
สกัดกั นอุปกรณ์สื่อสารภายในเรือนจ า 1.โทรศัพท์ 4 เครื่อง 

ไตรมาสที่ 2 สกัดกั นยาเสพติดก่อนเข้าเรือนจ าได้ 1.ยาบ้า 272 เม็ด 2.ไอซ์ 4.33 กรัม 3.เฮโรอีน 
1 กรัม 4.กัญชา 1.15 กรัม สกัดกั นอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าเรือนจ า 1.โทรศัพท์ 1 เครื่อง 2.อุปกรณ์ชาร์ต 2 อัน  
สกัดกั นอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้หรือพบภายในเรือนจ า 1.โทรศัพท์ 4 เครื่อง 2.แบตเตอรี่ 3 อัน 3.ซิมการ์ด 1 อัน      
4.อุปกรณ์ชาร์จแบต 3 อัน 5.หูฟังบลูธูท 1 อัน 

ไตรมาสที่  3 สกัดกั นยาเสพติดก่อนเข้าเรือนจ าได้ 1.ยาบ้า 267 เม็ด 2.ไอซ์ 2.2 กรัม               
3.เฮโรอีน 3 หลอด    

  ไตรมาสที่ 4 สกัดกั นยาเสพติดก่อนเข้าเรือนจ าได้ 1.ยาบ้า 134 เม็ด ในช่วงเวลาที่ผ่านมา       
เกิดการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เข้าสู่เรือนจ า/ทัณฑสถาน ส่งผลให้ทั งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ         
และผู้ต้องขังติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต เรือนจ า/ทัณฑสถานบางแห่งจึงไม่
สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ และเรือนจ า/ทัณฑสถานบางแห่งไม่รายงานข้อมูลในระบบโดยสม่ าเสมอ 

2.2 การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษโดยบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ด าเนินการไปทั งสิ น 114 ครั ง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เข้าสู่เรือนจ า        
/ทัณฑสถานนั น ส่งผลให้ทั งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ต้องขังติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดการเจ็บป่วย     
และเสียชีวิต เรือนจ า/ทัณฑสถานบางแห่งจึงไม่สามารถด า เนินการตามแผนที่วางไว้ได้ อีกทั งกรมราชทัณฑ์           
มีมาตรการการเข้า-ออกเรือนจ า/ทัณฑสถานของบุคคลนอก การจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษนั นจ าเป็นต้องบูรณาการ
กับหน่วยงานภายนอก และใช้เจ้าหน้าที่เป็นจ านวนมาก จึงยากในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ได้     

ปัญหำอุปสรรค :   

1. เนื่องจากสถานการณ์เชื อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) แพร่ระบาดในหลายพื นที่ของประเทศไทย   
และบางเรือนจ า/ทัณฑสถานได้รับผลกระทบจากเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ ติดเชื อและเสียชีวิต เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เข้ามาสู่ภายในเรือนจ า  
/ทัณฑสถานนั น  เรือนจ า/ทัณฑสถานบางแห่งจึงไม่สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้ ส่งผลกระทบให้งบประมาณ
ที่กองทัณฑวิทยา ส่วนปฏิบัติการพิเศษ จัดสรรให้ไปเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า   
/ทัณฑสถาน และพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ในการจู่โจมตรวจค้นเรือนจ าบางแห่งคงเหลืออยู่จึงสามารถด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ได้      

2. เรือนจ า/ทัณฑสถาน บางแห่งไม่รายงานข้อมูลการจู่โจมตรวจค้นกรณีปกติและกรณีพิเศษในระบบ
จู่โจมตรวจค้น 

ข้อเสนอแนะ :  -  
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24. โครงกำรพัฒนำจิตใจเพื่อสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) 
กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาจิตใจเพ่ือนสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขังโดย   

ได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดให้เรือนจ าทัณฑสถานด าเนินการซึ่งสามารถสรุปการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ในภาพรวม ดังนี             

- โครงการอบรมและบรรยายธรรม โดยผู้น าศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ เฉลี่ย 74,514 คน    
ต่อเดือน 

- โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันส าคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์               
เฉลี่ย 75,196 ต่อเดือน 

- ผู้ต้องขังที่ผ่านการพัฒนาจิตใจหลักสูตรสัคคสาสมาธิ รวม7,300 คน  

- โครงการฝึกอบรมศาสนพิธีกร (มัคนายก) รวม 2,927 คน 

- โครงการธรรมศึกษา ตรี โท เอก รวม 21,389 คน 

- สวดมนต์ประจ าวันตามหลักศาสนา เฉลี่ย 298,121 คน ต่อเดือน 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

25. โครงกำรบูรณำกำรพัฒนำงำนด้ำนจิตอำสำของกรมรำชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับโครงกำรจิต
อำสำพระรำชทำน “เรำท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ” (SI121) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสา
พระราชทาน “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีผลการด าเนินการดังนี  

- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาริมคลองกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหารและเทศบาลนคร
นนทบุรี จ านวน 1 ครั ง (30 มี.ค. 64)     

- กิจกรรมจิตอาสาอบรมให้ความรู้ สถาบันพระมหากษัตริย์กับโครงการพระราชทานกรมราชทัณฑ์ 
จ านวน 1 ครั ง (31 มี.ค. 64)      

 - หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศรายงานผลการจัด
กิจกรรมจิตอาสาทั ง 5 ด้าน มีการจัดกิจกรรมรวมทั งหมด 82 ครั ง 

ปัญหำอุปสรรค :   - 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไม่สามารถปฏิบัติ

กิจกรรมตามเป้าหมายได ้

ข้อเสนอแนะ :  - 
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26. โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ( SI122) 
กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยการฝึกทักษะการท างานและฝึกวิชาชีพให้

ผู้ต้องขังโดยมีผลการด าเนินการดังนี  

โปรแกรมเฉพำะตำมลักษณะแห่งคดีและพฤติกำรณ์กำรกระท ำผิด  

เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ด าเนินการฯ จ านวน 122 แห่ง ผู้ต้องขัง ผ่านการอบรมฯ จ านวน 31,638 คน  
ประกอบด้วย 

- โปรแกรมแก้ไขผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 4,681 คน 
- โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด จ านวน 12,978 คน 
- โปรแกรมแก้ไขผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ จ านวน 1,598 คน 
- โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย จ านวน 3,143 คน 
- โปรแกรมเฉพาะส าหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั น จ านวน 6,436 คน 
- โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดซ  า จ านวน 2,199 คน 
- โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง จ านวน  603 คน 

    กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพระรำชทำนในพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว “โคกหนองนำ
แห่งน้ ำใจและควำมหวัง กรมรำชทัณฑ์” ดังนี้ 

     กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน  าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ   
พ.ศ.2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 (รุ่นที่ 1) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ     
5 ธันวาคม 2563 (รุ่นที่ 2) และเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี      
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 (รุ่นที่ 3/1) เพ่ือรายงานต่อผู้บริหารกรม
ราชทัณฑ ์

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมส ำหรับผู้ต้องขังสูงอำยุ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2564 

 

ในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
ส าหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักโทษเด็ดขาดสูงอายุ ที่มีความประพฤติดี มีความวิริยะอุตสาหะ และมีความ
พร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ ได้รับการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษ สามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวกลับออกไป 
อยู่ในสังคม โดยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่ส าคัญก่อนพ้นโทษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักโทษเด็ดขาด        
ที่มีอายุตั งแต่ 60 ปีขึ นไป หรือเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  
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 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังในเรือนจ ำโครงสร้ำงเบำ 
        ยกเลิกเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังในเรือนจ าโครงสร้างเบาได้  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

บริหำรกำรจัดกำรศึกษำตำมศักยภำพผู้ต้องขัง 
    - จัดท าวีดิทัศน์เผยแพร่กิจกรรมการจัดการศึกษา แก่ผู้ต้องขัง โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ภารกิจด้าน
การพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ให้ เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน เพ่ือเ สริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี                
ของกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัทห้างร้านหรือภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ 
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสในการจ้างงานเพ่ิมสูงขึ น ซึ่งจะมีผลถึงการลดอัตรา
การกระท าผิดซ  าในวงเงิน 500,000 บาท 
  - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เลื่อนการเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" 
เรือนจ ากลางก าแพงเพชร เรือนจ าพิเศษพัทยา และเรือนจ ากลางชลบุรี ออกไปเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  - จัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดที่เตรียมเปิดเป็น "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" ดังนี  
     เรือนจ ากลางก าแพงเพชร 298,723 บาท 
      เรือนจ าพิเศษพัทยา 400,000 บาท  
    เรือนจ ากลางชลบุรี 302,504.78 บาท 
     รวมทั้งสิ้น 1,001,227.78 บำท 
  - ประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ในการรับบริจาคหนังสือ/สื่อสารสนเทศส าหรับผู้ต้องขัง 
  - การด าเนินโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสืออาสาเพ่ือพลังแผ่นดิน ให้แก่เรือนจ า         
/ทัณฑสถาน 23 แห่ง สามารถด าเนินการได้ 8 แห่ง และไม่สามารถด าเนินการได้ขอส่งคืนงบประมาณจ านวน 15 แห่ง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
  - ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน      
ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  ไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติตามมาตรการของกรมราชทัณฑ์                   
ซึ่งจะด าเนินการไปในแนวทางเช่นนี จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำยอำชีพ อุดมศึกษำและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแก่ผู้ต้องขัง 
  มีจ านวนผู้เรียนในระดับต่างๆ รวมทั งสิ น 51,042 คน ดังนี  

 การศึกษาสายสามัญ  25,303 คน 
    - ผู้ไม่รู้หนังสือ 2,804คน 
    - ประถมศึกษา 6,169 คน 
    - มัธยมศึกษาตอนต้น 8,196 คน 
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    - มัธยมศึกษาตอนปลาย 8,134 คน 

 การศึกษาสายอาชีพ ปวช./ปวส. 5,276 คน 
    - ปวช. 3,750 คน 
    - ปวส. 1,526 คน 

 การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั น 16,899 คน 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 3,564 คน 
    - โครงการศึกษาต่อเนื่อง  277 คน 
    - ปริญญาตรี 3,287 คน 
    - ปริญญาโท 9 คน 

ปัญหำอุปสรรค : 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

27. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติดในเรือนจ ำ (SI123) 

กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการบริหารอ านวยการเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด               
TO BE NUMBER ONE ผู้โดยมีผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE กระท าผิดซ  าภายหลังการพ้นโทษ 
ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 9 

ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด  TO BE NUMBER ONE มีแกนน า                
/คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการอบรมแกนน า จ านวน 4,260 คน  เรือนจ า/ทัณฑสถาน
และได้ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 5 กิจกรรม ตัดโอนงบประมาณ      
ให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงิน 1,250,000 บาท  

ปัญหำอุปสรรค :  

1. ควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นที่จะใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID - 19) กรมราชทัณฑ์       
มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยงดการจัด
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และงดให้บุคคลภายนอกเข้ารือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศซึ่งส่งผล
กระทบต่อการเข้า - ออกของวิทยากรภายนอก ท าให้วิทยากรไม่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมตามแผนการด า เนิน
กิจกรรมได ้

ข้อเสนอแนะ :  - 
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28. โครงกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติด (SI123) 

 การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย ถือเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขังโดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี  

1. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถานที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลยา    
เสพติดซ  า จ านวน 17 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 170,000 บาท 

2. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ระหว่าง    
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม 
เดอะควอเตอร์ บาย เอชซีจี หัวล าโพง กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 
122 คน เป็นจ านวนเงิน 560,050 บาท 

3. ตัดโอนงบประมาณค่าเดินทาง-ค่าที่ พักให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรม              
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวล าโพง       
วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 200,389 บาท 

4. ตัดโอนงบประมาณค่าเดินทาง-ค่าที่พัก เพ่ิมเติม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ        
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด กรมราชทัณฑ์ ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์     
หัวล าโพง วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 10,337 บาท 

5. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 28 แห่ง เพ่ือด าเนินการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ ชุมชนบ าบัด กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 2,250 คน เป็นเงิน 
5,062,500 บาท 

6. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 5 แห่ง เพ่ือด าเนินการบ าบัดและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 310 คน     
เป็นเงิน 930,000 บาท 

7. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 119 แห่ง เพ่ือด าเนินการบ าบัด        
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด     
และผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 14,000 คน เป็นเงิน 12,600,000 บาท 

8. เดินทางไปราชการเพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ด าเนินงานด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จ านวน 13 แห่ง ได้แก่ 

1. ทัณฑสถานอุตสาหกรรมเกษตรเขาพริก   8. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 

2. เรือนจ าจังหวัดชัยภูม ิ     9. เรือนจ าจังหวัดอ่างทอง 

3. เรือนจ าอ าเภอภูเขียว     10. เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
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4. เรือนจ ากลางอุบลราชธานี                                       11. เรือนจ ากลางนครปฐม 

5. เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ                                     12. เรือนจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

6. เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก                                         13. เรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ 

7. เรือนจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ 

9. จัดสรรเงินงบประมาณรอบที่สองให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 66 แห่ง เพ่ือด าเนินการ     
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 4,150 คน         
เป็นเงิน 9,337,500 บาท 

10. เดินทางไปนิเทศงานด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ณ เรือนจ าอ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย ใช้งบประมาณ 13,810 บาท และเดนิทางไปเรือนจ ากลางเชียงใหม่ เป็นเงิน 12,410 บาท 

11. ออกแนวทางการด าเนินงานด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และด าเนินการส ารวจเรือนจ าที่ต้องการส่งคืน
งบประมาณและเป้าหมายในการบ าบัดฯที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  

12. มีหนังสือถึงสถาบันบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) แจ้งขอเลื่อนการเข้า
เยี่ยมส ารวจเพ่ือประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ของคณะกรรมการส านักพัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากวันหมดอายุ และเรือนจ าที่ขอรับรองคุณภาพ (Accreditation) งดการเยี่ยมส ารวจจนกว่า
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะเป็นปกตอิอกไปเป็นระยะเวลา1ป ี

13. จัดสรรเงินงบประมาณรอบที่สาม ให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 10 แห่ง เพ่ือด าเนินการ
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบ าบัด กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 500 คน 
เป็นเงิน 1,125,000 บาท 

14. จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน จ านวน 19 แห่ง เพ่ือด าเนินการบ าบัด       
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติด      
และผู้ค้ารายย่อยในเรือนจ า/ทัณฑสถาน กลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขัง จ านวน 2,100 คน เป็นเงิน 1,890,000 บาท 

15. มีเรือนจ าและทัณฑสถานแจ้งมายังกองบริการทางการแพทย์ขอส่งคืนงบประมาณมาทั งสิ น 
4,084.453 บาท เป็นกลุ่มเป้าหมาย 2,331 คน เนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
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ปัญหำอุปสรรค :  
1. มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษท าให้ต้องมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมหลักสูตร

ต่างๆ ใหม ่

2. มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และพบผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจ านวนมากท าให้เรือนจ าและทัณฑสถานหลายแห่งจ ากัดการเข้ า – ออก ของ
บุคลากรภายนอก รวมทั งต้องด าเนินการตามมาตรการจ ากัดพื นที่ (Bubble and Seal) ท าให้คนภายนอก/วิทยากร
ไม่สามารถเข้าไปจัดกิจกรรมตามหลักสูตรได้ 

3. งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่สาม       
และรอบที่สี่ล่าช้ากว่าก าหนด ท าให้บางเรือนจ ายังไม่สามารถด าเนินการบ าบัดฯ ได้ และบางเรือนจ าจ าเป็นต้องคืน
งบประมาณ เนื่องจากประเมินแล้วว่าไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ซึ่งทางกองบริการทางการแพทย์ก าลังอยู่ระหว่าง
รวบรวม 

4. มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ท าให้ต้องมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมหลักสูตร
ต่างๆ ใหม ่

ข้อเสนอแนะ :   

1. มีหนังสือแจ้งให้เรือนจ าและทัณฑสถานสามารถใช้วิทยากรภายในในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
และเพ่ิมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระหว่างการจัดกิจกรรมด้วย 

2. ให้เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการคัดผู้ต้องขังเข้าโครงการ และด าเนินการสอนในหัวข้อ            
ที่เจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ าสามารถท าได้ไปพลางก่อน ระหว่างรองบประมาณ 

3. กรมราชทัณฑ์ได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยนงบประมาณภายใต้แผนบูรณาการป้องกันปราบปราบ    
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดจ านวน 16,369,800 บาท เพ่ือน าไปใช้จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็น
ส าหรับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเรือนจ า   
และทัณฑสถาน เนื่องจากพบว่ามีผู้ต้องขังป่วยติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจ านวนมากภายในเรือนจ า         
และทัณฑสถานหลายแห่ง 

 

29. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ (SI124) 

กรมราชทัณฑ์ โดยกองทัณฑวิทยาได้ด าเนินการขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติ
สุขในพื นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ดังนี  

1. อบรมภาษามลายูถิ่น(ยาวี) และวัฒนธรรมมุสลิมส าหรับเจ้าหน้าที่เรือนจ าในพื นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างรุนแรงในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงไม่สามารถด าเนินการ
ฝึกอบรมได้ตามปกติ กรมราชทัณฑ์จึงได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยด าเนินการจัดซื อ
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หนังสือด้านศาสนาอิสลาม และวัฒนธรรมมุสลิม กฎหมายอิสลาม เพ่ือเผยแพร่ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
งบประมาณ 1,260,000 บาท 

2. อบรมโปรแกรมการฟ้ืนฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมราชทัณฑ์ได้จัดให้มีการ
ประชุมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือฝึกอบรมผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 4 เ รือนจ า
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เรือนจ ากลางสงขลา เรือนจ ากลางปัตตานี เรือนจ ากลางยะลา และเรือนจ าจังหวัดนราธิวาส 
วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท และงบประมาณส าหรับสรุปผลโครงการ และค่าเดินทางไปราชการในพื นที่ 
340,000 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงมีการปรับกิจกรรมค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และการสรุปผลโครงการ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังคดีความมั่นคงฯ เข้าใหม่ 
และผู้ต้องขังคดีความมั่นคงฯ ที่ต้องการต่อยอดการฝึกอบรมตามโปรแกรมปกติ โดยการจัดท าคู่มือผู้ต้องขังเป็น
ภาษาไทย-มลายูกลาง-มลายูถิ่น และการจัดซื อหนังสือด้านศาสนาอิสลามตามแนวทางในการเรียนการสอนศาสนา
อิสลามของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยเตรียมการให้ทัณฑสถานบ าบัด
พิเศษสงขลาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามขั นสูงในล าดับถัดไป 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังคดีความมั่นคง กรมราชทัณฑ์ให้เรือนจ ากลางสงขลาจัดตั งศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรวบรวมข้อมูลการข่าวของผู้ต้องขังคดีความม่ันคง
ในพื นที่ และให้เรือนจ ากลางสงขลาปรับปรุงระบบเฝ้าฟังการเยี่ยมญาติและระบบอินเตอร์คอมในห้องขัง เพ่ือเป็น
การเสริมประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารภายในเรือนจ ากลางสงขลาต่อไป 

ปัญหำอุปสรรค :  

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรม
ผู้ต้องขัง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับส านักงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนวิ ธีการจัดสรร
งบประมาณรูปแบบใหม่ โดยไม่มีซักซ้อมกับหน่วยงานรับงบประมาณ ท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการวาง
แผนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ :  
ปรับกิจกรรมในการด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและเร่งรัดการเบิกจ่าย

งบประมาณในการจัดซื อ จัดจ้างคู่มือ หนังสือ เพื่อใช้ในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป 
 

30. โครงกำรอ ำนวยกำรควำมยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชำชนในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (SI124) 
 กองทัณฑวิทยาด าเนินการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยการได้ขับเคลื่อนภารกิจการเกี่ยวกับระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้   
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เพ่ือให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง บ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความมั่นคง
เรือนจ า 

1. โครงการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขัง 
ได้ตัดโอนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเตอร์เน็ต และค่าซ่อมบ ารุงรักษาระบบเยี่ยมญาติ
ทางไกลผ่านจอภาพให้เรือนจ ากลางยะลาเป็นศูนย์กลางในการเบิกจ่ายและคู่สัญญาในพื นที่ 

 2. บ ารุงรักษาระบบเสริมความมั่นคง ได้ด าเนินการตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ ากลางสงขลา เรือนจ า
กลางปัตตานี เรือนจ ากลางยะลา และเรือนจ าอ าเภอนาทวี เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบเสริมความมั่นคงภายในเรือนจ า 

 3. บ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเพ่ือความมั่นคงเรือนจ า ได้ด าเนินการตัดโอนงบประมาณให้เรือนจ ากลาง
สงขลา และเรือนจ ากลางยะลา ซึ่งเป็นเรือนจ ากลุ่มเป้าหมาย เพ่ือซ่อมบ ารุงเครื่องสแกนบุคคล (Body Scan)   
และเครื่องสแกนสัมภาระ (X-ray) 

ปัญหำอุปสรรค :  
ปัญหาอุปสรรค การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินการจัดจ้าง

ผู้รับเหมาซ่อมบ ารุง ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ ประกอบกับส านักงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ โดยไม่มีซักซ้อมกับหน่วยงานรับงบประมาณ ท าให้เป็นปัญหาอุปสรรคส าคัญในการ
วางแผนการด าเนินงาน 

 แนวทางแก้ไข เน้นผู้รับเหมาใช้วิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการเข้าพื นที่เพ่ือตรวจและซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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2. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (SI2) 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจ 

ต่อการให้บริการงานราชทัณฑ์ 

 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการงานราชทัณฑ์  ร้อยละ 
96.74 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 96.74) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย   
 

2. ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ได้รับการติดตามในระบบ CARE Support 

เพ่ิมขึ นร้อยละ 20 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 20) เป็นไปตามค่า 

เป้าหมาย 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้าง 

ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร 

1. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการในข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 

ราชทัณฑ ์4.80 (ค่าเป้าหมายระดับ 4.00)  สูงกว่าค่าเป้าหมาย   
 

2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ ระดับ 4.7 

(ค่าเป้าหมายระดับ 3.50)  สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  
2. การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 
3. ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ 
4. สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ 
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โครงกำรที่ส ำคัญภำยใต้แผนปฏิบัติกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ.2564 
 
1. โครงกำรจัดสวัสดิกำรและสงเครำะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของเรือนจ ำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (SI211) 

กรมราชทัณฑ์ มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ และสงเคราะห์ให้กับผู้ต้องขัง อย่างเหมาะสมและเพียงพอ      
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม เพ่ือเข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟู และปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจ า      
อันจะน าไปสู่การกลับคืนสู่สังคมโดยไม่กระท าผิดซ  า ผลการด าเนินงาน ดังนี  

โครงกำรก ำลังใจในพระด ำริ พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ (แม่และเด็ก) 

สรุปผลการด าเนินงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ในการด าเนินงานโครงการก าลังใจในพระด าริ พระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (แม่และเด็ก) 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 3 อัตรา อัตราละ 15,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 45,000 บาท     
/เดือน รวมทั งสิ น 135,000 บาท 

ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ รวมเป็นเงินทั งสิ น 3,317,224.42 บาท ดังนี  

1. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ต าแหน่งผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ (เฉพาะในส่วนที่เป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) จ านวน 10,000 บาท  

2. จัดสรรให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่เตรียมการรับเสด็จฯ จ านวน 2,804,604.42 บาท  
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 502,620 บาท 

กำรจัดสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ เด็กติดผู้ต้องขัง 

จัดสรรงบประมาณในการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั งครรภ์            
ให้กับเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 51 แห่ง เป็นเงินจ านวน 395,000 บาท  

  ส่งคืนเงินคงเหลือจากการจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าสื่อการให้ความรู้ในการดูแลเด็กติด
ผู้ต้องขัง   และผู้ต้องขังหญิงตั งครรภ์ จ านวน 115 บาท 

มีการด าเนินงานการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์เด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังหญิงตั งครรภ์      
การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังสูงอายุ  การด าเนินงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ในการจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ผู้ต้องขังสูงอายุ  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังพิการ ด าเนินงานของเรือนจ า            
/ทัณฑสถานในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขังพิการ ให้การสงเคราะห์ค่าพาหนะกลับภูมิล าเนา       
ให้แก่ผู้ต้องขัง 
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โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ 

ได้ส่งคืนงบประมาณในไตรมาส 3 แล้ว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดอบรมนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในการดูแลคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษได้ 

กำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนขั้นต่ ำของสหประชำชำติ ในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือข้อก ำหนด
แมนเดลำ และข้อก ำหนดกรุงเทพฯ 

    สรุปผลการด าเนินงานการปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานขั นต่ าของสหประชาชาติ ในการปฏิบัติ        
ต่อผู้ต้องขัง หรือข้อก าหนดแมนเดลา และข้อก าหนดกรุงเทพฯ 

จัดสรรเงินผลพลอยได้ประเภทเงินทุนพัฒนำพฤตินิสัย เพื่อกำรจัดสวัสดิกำรผู้ต้องขัง ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตผู้ต้องขังภำยในเรือนจ ำ  

ได้แก่ การจัดสวัสดิการขั นพื นฐานผู้ต้องขัง การจัดสวัสดิการด้านอนามัยในการป้องการการแพร่ระบาด
ของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจ่ายเงินรางวัลผู้ต้องขังประสบอันตรายจากการท างานตามหน้าที่ 
เป็นต้น เป็นเงินจ านวนทั งสิ น 15,232,883.21 บาท และสรุปผลการด าเนินงาน 

 

 ด ำเนินกำรจัดสวัสดิกำร ให้กำรสงเครำะห์แก่ผู้ต้องขัง และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตำมแนวทำงท่ีกรม
รำชทัณฑ์ก ำหนดเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 

 

เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

หน่วยนับ ผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้ต้องขังหญิงตั งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องซึ่งได้รับ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการก าลังใจในพระด าริ  
คน 788 

ร้อยละของการประเมินมาตรฐานการด าเนินงาน 

ตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ 
 ร้อยละ 90 

ผู้ต้องขังหญิงตั งครรภ์ที่ได้รับการจัดสวัสดิการ 

การสงเคราะห์ ตามมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
คน 407 

ผู้ต้องขังสูงอายุที่ได้รับการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์  

ตามมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  
คน 13,406 

ผู้ต้องขังพิการที่ได้รับการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์  

ตามมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด  
คน 10,823 
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ปัญหำและอุปสรรค : 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การด าเนินงาน       
และการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับผู้ต้องขัง เกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน และไม่สามารถ
ด าเนินการในบางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

2. โครงกำรขับเคลื่อนศูนย์ประสำนงำนและส่งเสริมกำรมีงำนท ำ (SI212) 
กรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 

(CARE) มีผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 98,163 คน มีผู้ได้รับความช่วยเหลือของศูนย์ CARE ดังนี   
1. ด้านการมีงานท า จ านวน 2,598 คน 
2. การแนะน าแหล่งงาน/ต าแหน่งงานว่าง จ านวน 59,019 คน 
3. ผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพ จ านวน 35 คน 
4. การให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ จ านวน 36,511 คน 
เรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ ใช้ระบบรายงานผลการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้พ้นโทษ/ผู้ถูก         

คุมประพฤติ (พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) เพ่ือเป็นการติดตาม  
ผลการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ ที่เข้าใช้บริการศูนย์ CARE บันทึกข้อมูลแล้วจ านวน 137 หน่วยงาน ผู้พ้นโทษได้รับ   
การติดตามแล้ว จ านวน 38,676คน   อยู่ในสถานะมีงานท าร้อยละ 80.0 และมีการบันทึกข้อมูลการติดตามในระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง จ านวน 33,850 คน รวมทั งสิ น 72,526 คน เพ่ิมขึ นจากปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ร้อยละ 59.47  

ปัญหำอุปสรรค :  

1. ปัญหาอุปสรรคในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื นที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการติดตาม         
และช่วยเหลือผู้รับบริการ จึงมีแนวทางแก้ไขโดยการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ เพ่ือสร้างความเข้าใน
ในการด าเนินงานร่วมกัน  

2. ปัญหาอุปสรรคในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

3. โครงกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์บทบำท ภำรกิจของกรมรำชทัณฑ์ SI221) 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่จึงมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับองค์กร และสร้างโอกาส 
สร้างการยอมรับให้กับผู้ต้องขังได้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจบทบาท 
หน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผลการด าเนินงาน ดังนี  

- สื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้ประชาชนทราบ จ านวน 22 เรื่อง 
- เชิญสื่อร่วมท าข่าว จ านวน 36 สื่อ 
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- ข่าวสารที่เผยแพร่ประชามสัมพันธ์ จ านวน 304 เรื่อง 
- คัดกรองข่าวสถานการณ์ประจ าวันก่อนเสนอผู้บริหาร คิดเป็น 100 %  
- การผลิตสื่อเพ่ือสร้างการรับรู้จ านวน 126 เรื่อง  

ปัญหำอุปสรรค :  
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในการประสานสื่อชนเข้าพื นที่ 

รวมถึงการจัดท าสื่อ  
ข้อเสนอแนะ :  - 
   

4. โครงกำรดูแลระบบกำรจัดกำรงำนวิจัย (SI222) 

ในปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา กองทัณฑวิทยาได้ด าเนินการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี  

 1. ศึกษาการออกแบบเรือนจ าที่เหมาะสมกับประเทศไทย ด าเนินการตั งคณะที่ปรึกษาและคณะท างาน   
จัดประชุม ออกแบบส ารวจความคิดเห็นจากการใช้เรือนจ า ส ารวจข้อมูลทางกายภาพและข้อมมูลพื นฐานในด้าน
ต่าง ๆของเรือนจ า การศึกษาวรรณกรรมต่างประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานและการออกแบบเรือนจ า  เพ่ือน ามา
วิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานและออกเรือนจ าที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

2. ศึกษาถึงการพัฒนาและปรับปรุงลักษณะทางวัสดุศาสตร์ที่น ามาใช้เป็นที่นอนผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ 
2564 มีผลการศึกษา ทางเอกสารในลักษณะเปรียบเทียบวัสดุประเภทต่างๆ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกมาเพ่ือน าไป
ทดลองในเรือนจ าต่อไปในงบประมารถัดไป 

3. ในการศึกษาแนวคิดและพฤติกรรมผู ้ต้องขังที ่มีผลต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการควบคุม
ผู ้ต ้องขัง  อยู ่ระหว่างด าเนินการศึกษาพฤติกรรมของผู ้ต ้องขังโดยให้เร ือนจ าส่งข้อมูลผู ้ต ้องขังที ่อยู ่ใน
กลุ ่มเป้าหมายเพื่อท าการศึกษาและวิเคราะห์ถึงลักษณะของผู ้ต้องขังแต่ละราย  เพื่อด าเนินการวิเคราะห์     
และสรุปผลการศึกษาต่อไป  
 4. ในการ ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในงานราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
ด้ านการควบคุม ได้แก่  ระบบควบคุมผู้ต้องขั งด้วยเทคโนโลยีจดจ า ใบหน้าและวิ เคราะห์พฤติกรรม                 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ อากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) เพ่ือป้องกันเหตุร้ายในเรือนจ าและติดตามผู้ต้องขัง
หลบหนี แผนที่เรือนจ าในรูปแบบ 3 มิติ (3D Prison Mapping) ระบบตรวจสอบป้ายทะเบียน เพ่ือป้องกันการ   
ก่อเหตุร้ายในเรือนจ า 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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5. โครงกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ใหม่กรมรำชทัณฑ์ (SI222) 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสร้างโอกาส สร้างการยอมรับให้กับผู้ต้องขังได้กลับคืนสู่สังคม
เป็นภารกิจ บทบาท หน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ผลการด าเนินงาน ดังนี  

-  ให้บริการสร้างการรับรู้บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สาธารณะชนรู้ จ านวน 93 เรื่อง 

- ประชาชนได้รับการรับรู้บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์       
ร้อยละ 95.74 

- ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้บริการศูนย์บริการร่วม (call center) ร้อยละ 94.71 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

 ข้อเสนอแนะ :  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  หนา้ 70 

3. ด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (SI3) 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมควำมส ำเร็จ 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. ให้การปฏิบัติราชการในภารกิจ 

ราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป 

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ร้อยละ 100   

(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย   

2. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการเร่งรัด
ติดตามและประเมินความส าเร็จ มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินการ ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)  

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย   

3. ร้อยละของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ได้รับการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 
ร้อยละ 90 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ 

ภายใน ด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบ 

ที่ก าหนด ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) เป็นไปตาม 

ค่าเป้าหมาย 

5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวม 

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 85 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 85) เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
2. อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ ์
3. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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โครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ.2564 
 
1. โครงกำรอ ำนวยกำรสนับสุนนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข (SI311) 

กองบริการทางการแพทย์ได้ด าเนินการอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

การแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน  โดยได้ - จัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน     
5 อัตรา ตั งแต่ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 จ านวน 803,926.67  บาทจัดซื อวัสดุส านักงาน จ านวน 
199,943.23 บาท รวมทั งสิ น  1,003,869.90  บาท   

ปัญหำอุปสรรค :    - 

 ข้อเสนอแนะ :  - 
 
2. โครงกำรอ ำนวยกำรปฏิบัติงำนด้ำนทัณฑวิทยำ (SI311) 

กองทัณฑปฏิบัติได้ด าเนินการอ านวยการปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน       
ทัณฑวิทยา ดังนี  

- อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทัณฑวิทยา การจัดท ากระบวนงานของกองทัณฑวิทยา 
- กองทัณฑวิทยา ได้ด าเนินงานในกิจกรรมอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองทัณฑวิทยา     

และการจัดท ากระบวนงานของกองทัณฑวิทยา เป็นไปตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้วในไตรมาสที่ 2 

กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนทัณฑวิทยำ ตำมข้อสั่งกำร หรือนโยบำยเร่งด่วนของผู้บริหำร 
- ติดตามผลการด าเนินงานด้านทัณฑวิทยาตามข้อสั่งการหรือนโยบายเร่งด่วนของผู้บริหาร เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตกรุงเทพและปริมาณฑล และบางพื นที่ใน
ประเทศไทยยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อดังกล่าว กรมราชทัณฑ์ได้มีค าสั่งให้ผู้อ านวยการกองทัณฑวิทยา 
เดินทางไปรักษาราชการแทนผู้บัญชการเรือนจ าที่ได้รับการติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 
เรือนจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเรือนจ ากลางนครสวรรค์ และได้เบิกจ่ายเงินเพ่ือไปใช้ในการบริหารงาน
ราชทัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกรมราชทัณฑ์ได้วางไว้ 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  -   
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3. โครงกำรอ ำนวยกำรปฏิบัติงำนหลักในกำรขับเคลื่อนงำนเพื่อพัฒนำพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (SI311) 

โครงการอ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ส าเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้จัดท าไว้ และเป็นการอ านวยการ
ด้านต่างๆ ในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี  

อ านวยการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ได้ด าเนินการจัดซื อวัสดุส านักงาน เบิกจ่าย
เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ และการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ผลการเบิกจ่ายตลอด
ทั ง 4 ไตรมาสดังนี   

- เงินงบประมาณ เป็นเงินจ านวน  1,635,186.58 บาท 

- เงินนอกงบประมาณ เป็นจ านวน 11,344,312.23 บาท 

ปัญหำอุปสรรค :  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ      
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 
4. โครงกำรบริหำรและอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนทัณฑปฏิบัติ (SI311) 

 กองทัณฑปฏิบัติได้ด าเนินการบริหารและอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ ดังนี  
  1. ด าเนินการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิผล 

  2. ด าเนินการบริหารแผนงานและงบประมาณกองทัณฑปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ด้วยความเรียบร้อย จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนด และการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3. การบริหารทรัพยากรบุคคลกองทัณฑปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยความเรียบร้อย 
จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามก าหนด และประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองทัณฑฏิบัติเป็นไป
ตามตัวชี วัดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

 ข้อเสนอแนะ :  - 
 
 
 
 



 

  หนา้ 73 

5.โครงกำรอ ำนวยกำรสนับสนุนภำรกิจของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
(SI321) 

ด าเนินการในการอ านวยการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรม     
มีการประชุมผู้บริหารจ านวน ๒ ครั ง การตรวจราชการจ านวน15 ครั ง เรื่องร้องเรียน จ านวน 1 เรื่อง การจัด
กิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีการวันส าคัญ จ านวน 1 ครั ง การตรวจเยี่ยมและการติดตามบริหารงาน 
จ านวน 30 ครั ง     

ปัญหำอุปสรรค :   - 
ข้อเสนอแนะ :  - 

 

6. โครงกำรบริหำรจัดกำรระบบงำนสำรบรรณ (SI321) 
ส านักงานเลขานุการกรม ด าเนินการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ ดังนี  

- หนังสื่อราชการที่ผ่านการวิเคราะห์และน าเข้าในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายในส านัก      
กอง ส่วนกลางกรมครบถ้วน 100 % จ านวน 30,000 เรื่อง           

- การปรับปรุงและรักษาระบบเครือข่ายสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 1 ปี จ านวน 2 ครั ง ไตรมาส 4
ไม่มีการเบิกจ่าย จ านวน 15 หน่วยงาน                        

- ส านักกองส่วนกลางกรมท่ีส่งเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ครบถ้วนจ านวน  15 หน่วยงาน     
รวม 298 เรื่อง                        

ปัญหำอุปสรรค : 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมราชทัณฑ์ มีความจุข้อมูลที่มากเกินไปเนื่องจากเครื่องแม่ข่ายมี
การใช้งานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานจึงท าให้ระบบฯล่มทาง ฝ่ายสารบรรณจึงได้ประสานงานกับทางบริษัท         
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้ได้ก่อนที่จะได้มีการจัดซื อเครื่องแม่ข่ายใหม่ท าให้การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบฯ
ในไตรมาสที่ 4 มีการล่าช้าทั งนี ฝ่ายสารบรรณได้เร่งด าเนินการท าเรื่องขออนุมัติจัดซื อเครื่องแม่ข่ายเสร็จ              
เรียบร้อยแล้ว 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

7. โครงกำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนรำชทัณฑ์ (SI321) 
กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การด าเนินการโครงการดังกล่าว เป็นกลไกในการ

ขับเคลื่อนให้การด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ประสบผลส าเร็จเสริมสร้างการบริหารจัดการภายในหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการ 
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1. ร้อยละของคดีที่ได้รับการด าเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือศาลก าหนดกลุ่มงานคดี       
และความรับผิดทางละเมิด รับเรื่องเข้ามา จ านวน 98 เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา 
จ านวน 98 เรื่อง    

2. ร้อยละของเรือนจ าและทัณฑสถานที่ได้รับการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 
       กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ ได้ด าเนินการเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่มีการ
แก้ไขปรับปรุง รวมถึงข้อหารือต่าง ๆ ที่น่าสนใจเผยแพร่ลงในเว็ปไซต์ และไลน์แอฟพลิเคชั่นของกฎหมาย เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่เรือนจ า ทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ สามารถเข้าไป
สืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้         

3. ละของระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน      

  กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ ได้ด าเนินการ  

- ท าการแก้ไข ปรับปรุงกฎกระทรวง ไปจ านวนทั งสิ น 12 ฉบับ  

- ด าเนินการจัดท าจัดท าค าแปลกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การด าเนินการเพ่ือรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การ
จัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ที่ออกตามความในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 จ านวน 3 ฉบับ  

- จัดท าระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพผู้ต้องขัง และการถ่ายภาพยนตร์ 
หรือวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง และเรือนจ า พ.ศ. 2564 และเวียนแจ้งไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน รวมถึง
หน่วยงานส่วนกลางกรมราชทัณฑ์เรียบร้อยแล้ว  

- อยู่ระหว่างยกร่างระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการ เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ   
ซึ่งอยู่ในขั นตอนการส่งร่างให้เรือนจ าในกลุ่มลาดยาวได้ร่วมกันตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขแก้ไข  

- ด าเนินการแก้ไขชื่อและเครื่องหมายราชการของกรมราชทัณฑ์ ขณะนี อยู่ระหว่างส่งเรื่อง         
ให้ส านักงานราชบัณฑิตยสภาพิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับชื่อภาษาอังกฤษของกรมราชทัณฑ์ว่ามีความถูกต้อง
ตามหลักภาษาและไวยากรณ์หรือไม่ประการใด ก่อนเสนอขอแก้ไขชื่อและเครื่องหมายราชการต่อไป  

4. ร้อยละของการพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ดินของกรมราชทัณฑ์  

กลุ่มงานที่ดินและการจัดตั งเรือนจ า รับเรื่องเข้ามา จ านวน 609 เรื่อง และด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลา จ านวน 609 เรื่อง    

5. ร้อยละของกระบวนการด้านอ านวยการสนับสนุนงานกองกฎหมายด าเนินการส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์         

ฝ่ายบริหารทั่วไปด าเนินการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริหาร ต าแหน่งนิติกร ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหายต่องานราชการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของพนักงานจ้างเหมาบริการไม่เป็นไปตามแผน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถเดินทางไปราชการ    ได้



 

  หนา้ 75 

ส าหรับการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่บางหลักสูตรยังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)   

ปัญหำอุปสรรค :  

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้บางกิจกรรมยังไม่สามารถ         
ใช้จ่ายเงินให้ตรงตามแผนได้ จึงได้ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือ จ านวน 307,223.52 บาท เพ่ือใช้กับนโยบาย
เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

8. โครงกำรบริหำรจัดกำรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำงในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของกรมรำชทัณฑ์ (SI321) 
 

การด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง ตามแผนงานโครงการของ
หน่วยงาน มีส่วนขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของ กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริหารการ
คลังได้ด าเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ ดังนี  

การด าเนินงานจัดหาพัสดุส่วนกลางกรมราชทัณฑ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้าง    
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลการด าเนินงานดังนี  

- กรมราชทัณฑ์ ได้วางแผนการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564   
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดหา และสามารถก่อหนี ผูกพันลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการโอน
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการประกาศแผนการจัดซื อจัดจ้างส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและผ่านเว็บไซต์ของกรมราชทัณฑ์      
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 มาตรา 11            
ที่ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื อจัดจ้างประจ าปี และประกาศเผยแพร่ด้วย 

- กรมราชทัณฑ์ ได้มีการตรวจสอบ และติดตามการประเมินผลการจัดซื อจัดจ้าง โดยได้ด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- กรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื อจัดจ้าง (กองบริหารการคลัง) 
ด าเนินการจัดท าข้อมูลรายละเอียดของงาน/โครงการ ที่ต้องบริหารสัญญา และรายงานให้ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
ทราบ ทุกเดือน พร้อมทั งรายงานปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ตามสัญญาที่ก าหนดไว้ รวมทั งผลการเบิกจ่ายเงินของกรมราชทัณฑ์เป็นไปตามแนวทางคณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ 

- กรมราชทัณฑ์ ได้มีการให้ค าปรึกษาในด้านการจัดซื อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ          แก่
เรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รวมทั งหน่วยงานในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์  เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ น  

- กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างที่มีความล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงาน    
ให้จัดท าแผนการงวดงานและงวดเงินให้สอดคล้องกับสัญญา โดยให้จัดท าแผนร่วมกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    
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ปัญหำอุปสรรค  

โครงการงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีความพร้อมในเรื่องของแบบรูปรายการ รายละเอียดประมาณราคา กองบริหารการคลัง     
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดหา ไม่สามารถด าเนินการได้ รายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณควรมีความพร้อมของแบบรูปรายการ ประมาณราคา ตั งแต่ขั นตอนของการขอตั งงบประมาณ เนื่องจาก
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

9. โครงกำรอ ำนวยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังและพัสดุ (SI321) 
โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ เป็นโครงการที่ให้การ

สนับสนุนในทุกเรื่องของบุคคลากรในหน่วยงาน ให้ได้รับการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และได้รับการ
สนับสนุนส่วนต่างๆที่ช่วยให้ภารกิจของบุคคลากรสามารถด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย และภารกิจในภาพรวม      
ของกองมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นโครงการที่ให้ความส าคัญกับบุคคลากรในสังกัด เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือช่วยให้ภารกิจของบุคคลากรในสังกัดสามารถด าเนินการได้อย่างไม่ติดขัด และได้รับการสนับสนุน      
อย่างเต็มที่และตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

ปัญหำอุปสรรค : 

งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหาร การด าเนินงานตามโครงการต่างๆบางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมาย
ตามท่ีวางไว้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

10. โครงกำรอ ำนวยกำรปฏิบัติงำนสนับสนุนในกำรขับเคลื่อนงำนเพื่อพัฒนำข้ำรำชกำรรำชทัณฑ์ 
(SI321) 

การอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ มีผลการ
ด าเนินการ ดังนี                                                                                                  

กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลำกรกรมรำชทัณฑ์  มีจ านวน    
2 กระบวนการ 3 กิจกรรมโดยในไตรมาสที่ 2 เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ในงานราชทัณฑ์ออนไลน์ในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – book) จ านวน 1 กิจกรรม  โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ได้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความทันสมัย รองรับต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ฝึกอบรมและรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือก้าวสู่ยุคดิจิทัล  โดยเชื่อมโยงเว็บไซต์เข้ากับแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e – Learning) ระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดและได้ด าเนินการ
จัดท า คลังความรู้ในงานราชทัณฑ์ออนไลน์ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – book) เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
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เอกสาร คู่มือ สื่อความรู้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานราชทัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรให้สามารถเข้าศึกษา
และพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ ไตรมาส ที่ 3  เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการพัฒนาสื่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์และการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 1 กระบวนการ 2 กิจกรรม  ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จ านวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย 
หลักสูตรการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักทัณฑปฏิบัติ (พื นฐาน) หลักสูตรพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
หลักสูตรการควบคุมผู้ต้องขังในสถานการณ์ต่าง ๆ หลักสูตรการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง และหลักสูตรการพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง            

- กิจกรรมที่ 2 การจัดท าสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในวิชาเฉพาะด้านงานราชทัณฑ์  ส าหรับการ
ฝึกอบรมด้วยระบบ (e-Learning) เพ่ิมเติม จ านวน 1 หลักสูตร ระยะเวลา ด าเนินงาน 12 เดือน ตั งแต่วันที่           
1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565 

กิจกรรมสนับสนุนในกำรขับเคลื่อนงำนพัฒนำข้ำรำชกำรรำชทัณฑ์  ได้ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้  ในการเผยแพร่ความรู้ในงานราชทัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ  คือ      

1) จัดท าบอร์ดความรู้วิชาการงานราชทัณฑ์เผยแพร่ในสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์   

2) การจัดท าวารสารราชทัณฑ์ 

3) การอนุรักษ์รักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์              

4) พัฒนาระบบการสืบค้นอัตโนมัติห้องสมุดกรมราชทัณฑ์ (ระบบ PMB)  

5) การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและงานประชาสัมพันธ์กรมราชทัณฑ์         
ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ   

กิจกรรมงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  ได้ด าเนินการในการ
สนับสนุนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ในส่วนของ ค่าซักผ้า ค่าเช่าที่พื นที่เก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ ค่า
จัดซื อชุดเครื่องนอน ค่าวัสดุส านักงาน ค่าเบี ยเลี ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ในระดับดีมาก ร้อยละ 86.54                                                                                                                                                                                                                                                     
ในไตรมาสที่ 2 - หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 150  จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563       
– 22 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจ า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสีคิ ว จังหวัด
นครราชสีมา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ ในระดับดีมาก ร้อยละ 86.42                                      
ไตรมาสที่ 3  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส Covid – 19 ยังมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึง
ประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดดังกล่าว จึงต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไปก่อนโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ได้ด าเนินการปรับ
รูปแบบกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือให้การเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์                                                                                                                                
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กิจกรรมกำรประเมินติดตำมผลและกำรพัฒนำหลักสูตรกรมรำชทัณฑ์   ได้ก าหนดจ านวนหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่ได้รับการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมราชทัณฑ์ โดยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบันและบริบทงานราชทัณฑ์  จ านวน 3 หลักสูตร  ประกอบด้วย 

1) หลักสูตร  ผู้คุมมืออาชีพ     

2) หลักสูตร พนักงานและลูกจ้างภาครัฐ   

3) หลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจ า (นผบ.)   

ส าหรับการด าเนินการพิจารณาและพัฒนาแบบประเมินผลการฝึกอบรม ที่ใช้ส าหรับการประเมินผลผู้
เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการฝึกอบรมได้
ถูกสร้างเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 7 แบบ ได้แก่  

- แบบที่ 1 แบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม (Pre-Test) ใช้ประเมินวันแรกของการฝึกอบรม  

- แบบที่ 2 แบบประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทุกรายวิชา (During Test ภายหลังการเรียน       
แต่ละวิชา) ใช้ประเมินหลังการฝึกอบรมในแต่ละรายวิชา         

- แบบที่ 3 แบบประเมินผลภาคปฏิบัติตามยุทธวิธี ใช้ประเมินวันสุดท้ายของการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ตามยุทธวิธี   

- แบบที่ 4 แบบประเมินผลพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่   ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรม
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจ าเขต ใช้ประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทุกวัน   

- แบบที่ 5 แบบประเมินผลหลังเข้ารับการฝึกอบรม (Post Test) ใช้ประเมินผลวันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม   

- แบบที่ 6 แบบประเมินผลรวมการบริหารโครงการจัดฝึกอบรม   ใช้ประเมินผลวันสุดท้ายของการ
ฝึกอบรม   

- แบบที่ 7 แบบประเมินผลการติดตามผลหลังการฝึกอบรม ใช้ประเมินผลหลังการฝึกอบรม 3 เดือน  

ปัญหาอุปสรรค 

 - เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส Covid-19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทย สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด       
กรมราชทัณฑ์ที่จะได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องชะลอการฝึกอบรมในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 และอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการต่อไป 
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 - การจัดเตรียมเอกสารส าหรับการจัดซื อจัดจ้าง และกระบวนการจัดซื อจัดจ้างในกิจกรรมบาง
กิจกรรมมีความเร่งด่วนเพ่ือให้ทันต่อการฝึกอบรมที่จัดขึ นตามก าหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัจจัย
แวดล้อมภายในและภายนอก ท าให้ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดการเกิดปัญหา      
และอุปสรรคที่เกิดขึ น  

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

11. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยตำมภำรกิจงำนกรมของรำชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
(SI322) 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม การด าเนินการโครงการดังกล่าวจะเป็นการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถด าเนินงาน          
ให้เกิดความส าเร็จสอดคล้องกับความส าเร็จของแผน 3 ระดับ ซึ่งในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในภาพรวมจะมีความ
สอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีผลการด าเนินการ 
ดังนี  

- ด าเนินการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน       
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับต่าง ๆ การขับเคลื่อนงาน และประสานการประชุมและขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม 

- ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมราชทัณฑ์ในการจัดท าโครงการส าคัญ
ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก าหนด และประสานให้หน่วยงานที่ได้จัดท าโครงการส าคัญ ปี 2566 บันทึกโครงการในระบบติดตาม             
และประเมินผลแห่งชาติ และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติข้อมูลโครงการส าคัญส่งให้กับส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของการจัดท าโครงการส าคัญ ปี 2566 

- จัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 และส่งข้อมูลไปยังส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กระทรวงยุติธรรม และประสานให้หน่วยงาน
ส่วนกลางในสังกัดกรมราชทัณฑ์จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายกอง   
เพ่ือใช้ในการบริหารงบประมาณ และจะได้ถ่ายทอดการปฏิบัติงานไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ 

 

- วิเคราะห์ข้อมูล จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และเตรียมข้อมูล
ยกร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เตรียมน าเสนอต่อคณะอ านวยการและคณะท างานจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
จัดท าเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

 

- ประสานด าเนินการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน บริหาร
การ รับ ส่ง หนังสือราชการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกองยุทธศาสตร์       
และแผนงาน ประสานการเบิกจ่ายงบประมาณของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประสานการขับเคลื่อนภารกิจงาน
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ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานให้เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการตามแนวทางที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ก าหนด  

- ปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการราชทัณฑ์ ติดตามผลการด าเนินงานตาม      
ข้อสั่งการ นโยบายของคณะกรรมการราชทัณฑ์ ประสานงานเตรียมการและจัดประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ และประสานงานเพ่ือขับเคลื่อนงานตามที่เลขานุการคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์ก าหนดให้ด าเนินการ ประสานด าเนินการในการแต่งตั งคณะท างานสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการราชทัณฑ์  

- หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เรือนจ า/ทัณฑสถานได้รับการติดตามผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (Managerial Administration) ซึ่งมีผลการด าเนินการผ่านมาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

12. โครงกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรงบประมำณสนับสนุนภำรกิจกรมรำชทัณฑ์ (SI322) 
กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจส าคัญ ได้แก่ ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขัง การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นลักษณะอ านวยการให้ได้มาซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ได้แก่ 
การจัดท าค าของบประมาณ การชี แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์  มีผลการ
ด าเนินการ ดังนี  

1. จัดท าเอกสารชี แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณในทุกคณะ 

2. รวบรวมและจัดส่งโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกเบี ยอันเกิดจากเงินกลาง  
จ านวน 2 รายการ                         

3. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทงบลงทุนเหลือจ่าย โดยจัดสรร
ให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จ านวน 96 แห่ง 78 รายการ 

ปัญหำอุปสรรค :  

สถานการณ์แพร่ เชื อของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กิจกรรมสร้างการรับรู้ เกี่ยว              
กับงบประมาณประจ าปีไม่สามารถท าได้   

ข้อเสนอแนะ :  - 
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13. โครงกำรติดตำมประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ.2564 
การด าเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการดั งนี  

1. กำรรำยงำนผลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (ระบบ eMENSCR)  

 1.1 ตรวจสอบและขับเคลื่อนการรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยได้ด าเนินการ ดังนี  

- การรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ระบบ eMENSCR โดยตรวจสอบ 
ขับเคลื่อนและการบันทึกรายละเอียด M1-M7 ของโครงการระดับ x ติดตามและตรวจสอบการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการระดับ X ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ     
ของหน่วยงานระดับกอง 15 หน่วยงาน จ านวน 61 โครงการ 

-ประชุมเร่งรัดติดตามการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์ 
พ.ศ.2564 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม จ านวน 2 ครั ง 

2. กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ได้แก่ 
2.1 การประสานกับหน่วยงานเพ่ือติดตามการขับเคลื่อนและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย 

ข้อสั่งการรัฐมนตรี และตามนโยบายเร่งด่วนอ่ืนๆ 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรายไตรมาส 

จ านวน 4 เล่ม 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (QUICKWIN) รายไตรมาส 

จ านวน 4 เล่ม 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผน นโยบาย และข้อสั่งการเดือนละ 9 เรื่อง 

2.2 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเภทงบลงทุน 
- ประชุมด าเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทงบลงทุนจ านวน 3 ครั ง 
- รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวมและงบลงทุน)รายงานกระทรวง

ยุติธรรมเดือนละ 1 ครั ง รายไตรมาส ภายใน วันที่ 7 ของเดือนถัดไปหลังสิ นไตรมาส โดยกรมราชทัณฑ์มีผลการ
เบิกจ่ายภาพรวมเป็นเงินหลังสิ นไตรมาส 4 (สะสมตั งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) มีผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม 12,952.439 ล้านบาท 

- รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบลงทุนระบบ bbEVMIS ของส านักงบประมาณเดือน
ละ 1 ครั งและจัดท ารายงานเป็นเอกสารทุกสิ นไตรมาสส่งให้ส านักงบประมาณและกระทรวงยุติธรรม ภายใน 15 
วันหลังสิ นไตรมาส 
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- รายงานผลการด าเนินงานและใช้จ่ายเงินดอกเบี ยเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ผ่านระบบ PMS (รายเดือน) กระทรวงยุติธรรม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

3. จัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของรัฐต่อสำธำรณะประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

- ด าเนินการจัดท ารายงานการด าเนินงานของรัฐต่อสาธารณะประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ จ านวน 1,200 เล่ม 

ปัญหำอุปสรรค :  
เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถเดินทางไปติดตาม        

การด าเนินงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ตามนโยบาย/โครงการที่มีปัญหาการด าเนินงานได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

14. โครงกำรตรวจสอบเรือนจ ำทั่วประเทศ (SI323) 
ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการตรวจสอบการตรวจสอบกรณีผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน

เกษียณอายุราชการ จ านวน 8 แห่ง ออกตรวจสอบกรณีผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถานเกษียณอายุ
ราชการ  จ านวน 8 แห่งรายงานผลการตรวจสอบผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการ ทัณฑสถานที่รับส่งมอบหน้าที่
ราชการ จ านวน 8 ฉบับ 

- การตรวจสอบการด าเนินงานด้านอาหารผู้ต้องขัง การเงินงบประมาณ ระบบสารสนเทศ          
และประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน   (รอบแรก) จ านวน 28 แห่ง      

- ออกตรวจสอบการด าเนินงานด้านอาหารผู้ต้องขัง การเงินงบประมาณ ระบบสารสนเทศและประเมินผล
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน  จ านวน 27 แห่ง   

- การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 432 ฉบับ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 328 ฉบับ 

ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการตรวจสอบการบริหารและตรวจสอบแนะน าให้ค าปรึกษาการเงิน การบัญชี 
เรือนจ า/ทัณฑสถานมีปัญหาที ่อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือตามบัญชาอธิบดี จ านวน 5 แห่ง 

                - ตรวจสอบการบริหารและตรวจสอบแนะน าให้ค าปรึกษาการเงิน การบัญชี เรือนจ า/ทัณฑสถานมี
ปัญหาที่ อาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือตามบัญชาอธิบดี จ านวน 3 แห่ง 

- การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 433 ฉบับ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 505 ฉบับ 

ไตรมาสที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านอาหารผู้ต้องขัง การเงินงบประมาณ ระบบ
สารสนเทศและประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (รอบสอง) จ านวน 16 แห่ง      
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- ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานด้านอาหารผู้ต้องขัง การเงินงบประมาณ ระบบ
สารสนเทศและประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในได้เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019  

- การตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 429 ฉบับ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 441 ฉบับ   

ไตรมาสที่ 4  ด าเนินการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอก
งบประมาณ จ านวน 433 ฉบับ 

- ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การเงินงบประมาณและพัสดุฯ เงินนอกงบประมาณ จ านวน 472 ฉบับ   

ปัญหำอุปสรรค :   -  

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนการตรวจสอบไตรมาสที่ 4 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในภายในภาครัฐ CGIA แต่ทางกรมบัญชีกลาง
ยังไม่เปิดอบรมหลักสูตรใดๆเนื่องจากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

15. โครงกำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323) 
1. ขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 ด าเนินการอนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรม
ราชทัณฑ ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ถือปฏิบัติ 

1.2 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบ       
และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 รวบรวมรายงานการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า  5 ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจ าไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) และไตรมาสที่ 3 

1.4 รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประพฤติมิชอบ       
และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.5 รวบรวมรายงานการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า  5 ด้าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

2. กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลำกร ในสังกัดกรมรำชทัณฑ์ 

2.1 ด าเนินการขออนุมัติโครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ถือปฏิบัติ ในไตรมาสที่ 1 และรายงานกรมราชทัณฑ์ในไตรมาสที่ 2 

2.2 ด าเนินการจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 

  - นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
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  - จัดท าเว็บไซต์กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ 

  - จัดท าคู่มือนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ 

  - จัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และคู่มือมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน 

2.3 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมราชทัณฑ์ 

- กรมราชทัณฑ์ได้เผยแพร่คู่มือประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในสื่อต่างๆของกรม
ราชทัณฑ์ ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์และเรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ จ านวน 143 
แห่ง ทั่วประเทศ ด าเนินการในเดือน ตุลาคม 2563 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ ากรมราชทัณฑ ์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี 

2.4 โครงการประกวดการด าเนินงานของข้าราชการ เพ่ือยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด าเนินงานก้าวตามรอยพ่อ 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ด าเนินการขออนุมัติโครงการและแจ้งเวียนให้เรือนจ าเขต        
1 – 10 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเรือนจ าที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ จ านวน 10 แห่ง  

- รวบรวมข้อมูลที่เรือนจ าเขต 1 – 10 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเรือนจ าที่มีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ จ านวน 10 แห่ง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 

- ประกาศผลโครงการประกวดการด าเนินงานของข้าราชการ เพ่ือยกย่องข้าราชการที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานก้าวตามรอยพ่อ  

2.5 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน 

- เนื่องจากสถานการณแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 2019) รัฐบาล
ได้มีมาตรการเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจาก โรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 2019) ความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจ านวนมาก      
และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จ าเป็น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จึงขอแจ้ง
เลื่อนการจัดกิจกรรม ดังกล่าว 

2.6 โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้ด าเนินการจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของกรมราชทัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ทั งส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ณ ห้องประชุมชั น 3 อาคาร
กรมราชทัณฑ์ จ านวน 200 คน และเรือนจ า/ทัณฑสถาน จ านวน 143 แห่ง ทั่วประเทศ 

2.7 โครงการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงยุติธรรมก าหนดเพ่ือรับเข็มยุติธรรมธ ารง 
- ด าเนินการ ให้ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์/ เรือนจ า/ทัณฑสถาน พิจารณาคัดเลือกตัวแทน

บุคลากร เขต 1 – 10 ที่มีคุณสมบัติบุคคลเป็นผู้มีสิทธิประดับเข็ม เครื่องหมายยุติธรรมธ ารง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติบุคคล

เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ครั งที่ 1/2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 
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- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกและก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติบุคคล
เป็นผู้มีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธ ารง ครั งที่ 2/2564 ในเดือนมีนาคม 

- พิจารณาผลและมอบรางวัล ในวันสถาปณากระทรวงยุติธรรม เดือนมีนาคม 2564 เป็นที ่

2.8 โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ 
- ด าเนินการขออนุมัติและแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่มีความสนใจ            

ส่งนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดฯ 
- ด าเนินการรวบรวมนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วม ทั งนี ได้จ านวนทั งสิ น 40 นวัตกรรม 
- ด าเนินการสรุปข้อมูลนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วม จ านวนทั งสิ น 40 นวัตกรรม เพ่ือส่งให้

คณะกรรมการพิจารณา 
- ประกาศผลโครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว 

2.9 เข้าร่วมประเมินองค์กรคุณธรรม 
- ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าร่วมโครงการประเมินองค์กรคุณธรรม 
- ประกาศผลและได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรม 

2.10 เข้าร่วมประเมินองค์กรโปร่งใส กับ ส านักงาน ปปช. (ครั งที ่10) 
- ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐาน ๆ และส่งข้อมูลพร้อมใบสมัคร เข้าร่วมประเมินองค์กร

โปร่งใส กับ ส านักงาน ปปช. (ครั งที ่10) 

2.11 โครงการสรรหาข้าราชการเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็มและประกาศเกียรติคุณ 
รางวัล "พะท ามะรง" 
  - ด าเนินการขออนุมัติและแจ้งเวียนให้เรือนจ าเขต 1 – 10 พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ จ านวน 10 แห่ง 
  - ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตัวแทนบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์  
ที่เรือนจ าเขต 1 – 10 พิจารณาคัดเลือก เพ่ือส่งให้คณะกรรมการพิจารณา 
  - ประกาศผลโครงการสรรหาข้าราชการเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลเข็มและประกาศ
เกียรติคุณ รางวัล "พะท ามะรง"  
 

3. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการตั งคณะท างาน และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
เตรียมข้อมูล ให้ส านักงาน ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการเริ่มด าเนินการประเมินผล โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั งแต่เดือน ตุลาคม 
2563 – กรกฎาคม 2564 

- ในไตรมาสที่ 3 ส านักงาน ป.ป.ช. ให้คณะกรรมการเริ่มด าเนินการประเมินผล โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) เบื องต้น ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาคะแนน OIT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงข้อมูล EIT 
และ IIT ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งผลการพิจารณาคาดว่าจะทราบในช่วงเดือน สิงหาคม 2564 
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- ประกาศผลคะแนน เรียบร้อยแล้ว และกรมราชทัณฑ์ ได้คะแนน 89.56 

4. ขับเคลื่อนด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
กรมรำชทัณฑ ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์  ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงาน          
ตามมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน ประจ าไตรมาสที่ 1 และประจ าไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง รายงานผลทั งสิ น 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100     
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทั งหมด 

- รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส  5 ด้าน ประจ าไตรมาสที่ 3         
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการรายงานผลรอบ 12 เดอืน ในไตรมาสที่ 4 

- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน ประจ าไตรมาสที่ 1 และประจ าไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ไตรมาสที่ 3              
และประจ าไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง 
รายงานผลทั งสิ น 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักขัง ทั งหมด 

- รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส 5 ด้าน ประจ าไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 
เดือน) เรียบร้อย 

5. อ ำนวยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- การจัดท าคู่มือ มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า/ทัณฑสถาน 5 ด้าน กรมราชทัณฑ์ 

- การจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรมราชทัณฑ ์

- จัดซื อวัสดุส านักงานฯ ชุดดรัม และน  าหมึกเครื่องพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ปัญหำอุปสรรค :  

การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือนไม่สามารถจัดได้  เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (เดือนมกราคม - กันยายน) จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เป็นการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ร่วมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน รวมถึงกิจกรรม
ทางศาสนาต่างๆ แทน  

ข้อเสนอแนะ :  - 
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16. โครงกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำรทำงวินัยและเสริมสร้ำงสมรรถภำพข้ำรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (SI323) 

การกระท าผิดวินัยของบุคลากรกรมราชทัณฑ์มีจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน 
ภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ที่ก าลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความโปร่งใส ปลอดทุจริต และยึดมั่นกฎหมายในการ
ปฏิบัติหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ได้การด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ดังนี  

- ข้าราชการที่กระท าผิดวินัยได้เข้าสู่กระบวนการด าเนินการตามระเบียบหรือกฎหมายที่ก าหนด  
- อัตราการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร้อยละ 1.97 ซึ่งเป้าหมาย ร้อยละ 5 
- การกระท าผิดวินัยของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ท่ีได้ด าเนินการตามขั นตอนที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 100  
- เรื่องการกระท าผิดวินัยของบุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ได้ด าเนินการตามขั นตอนที่กฎหมายก าหนด  

จ านวน 271 เรื่อง 
- จ านวนเรื่องการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้ด าเนินการตามขั นตอน       

ทีก่ฎหมายก าหนดจนเสร็จสิ น จ านวน 79 ส านวน ซึ่งในช่วงไตรมาส 4 เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน 2564 

ปัญหาอุปสรรค :  

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดเป็นการทั่วไป         
ในการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่เดินทางไปสอบสวนข้อเท็จจริงและการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
สังกัดกรมราชทัณฑ ์จึงไม่สามารปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
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4. ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมือ 

อาชีพ 

 

 

1. ร้อยละข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการทดลองงานและสามารถ 

ปฏิบัติงานได้ดี ร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)   

เป็นไปตามค่าเป้าหมาย   

3. ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้
ระดับคะแนน 75 ขึ นไป ได้ร้อยละ 85 (ระดับคะแนน 85 ขึ นไป)     
ตามค่าเป้าหมาย   

3. ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของบุคคลากรในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ร้อยละ 1.97 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 5) ผลส าเร็จไม่    
เกินค่าเป้าหมาย 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างาน
มาตรฐานสูงอย่างมือาชีพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 87.25 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 85) มากกว่าค่าเป้าหมาย 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ
เฉพาะด้าน  ร้อยละ 30 (ค่าเป้าหมายร้อยละ30) เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย 

3. จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได ้

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงาน 

เพ่ิมขึ นร้อยละ 19.23 (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ นร้อยละ10) มากกว่า
ค่าเป้าหมาย   

2. ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน            
5 ระบบงาน (ค่าเป้าหมาย 5 ระบบงาน) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

3. ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง 

ร้อยละ 90 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 

4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงาน
สมรรถนะสูง ร้อยละ 80 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 60) มากกว่าค่า
เป้าหมาย 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
3. พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนยีสารสนเทศ 
4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 
 
 
โครงกำรส ำคัญภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ พ.ศ.2564 
 

1. โครงกำรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ (SI411) 
1. กำรบริหำรอัตรำก ำลังและพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  

 ก าหนดค าขอการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเป็นระดับสูงขึ น  
- ด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการการก าหนดต าแหน่งระดับสูงพิจารณากลั่นกรองการก าหนด

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง จ านวน 4 ต าแหน่ง ก่อนน าเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวง พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

ขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตราก าลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

- การด าเนินการตามแผนและแจ้งแผนการบริหารอัตราก าลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และแผน
บริหารทรัพยากรบุคคลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

2. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์เพ่ือศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์ และศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานจากหนังสือ บทความ และงานวิจัย จัดท าเป็น
โครงการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์” 

วิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังบุคลากรกรมราชทัณฑ์และด าเนินการประมวลตามระเบียบเพ่ือสรุปผล
การศึกษา 

- ด าเนินการก าหนดปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน  
ของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เพ่ือสร้างแบบสอบถามและก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม และประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือน ามาสรุปผลการศึกษา   
และข้อเสนอแนะ 
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ด าเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
- ด าเนินการเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดพิมพ์เล่มรายงานการศึกษา

ฉบับสมบูรณ์ 

3. กำรสรรหำ คัดเลือก และกำรแต่งตั้งบุคลำกรกรมรำชทัณฑ์ 

 การจัดท าและคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 

- การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลและแต่งตั งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จ านวน          
325 อัตรา    

การคัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ น 

- การคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้ารับการประเมินเลื่อนขั นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 26 อัตรา  

การคัดเลือกข้าราชการเพ่ือเข้ารับการประเมินเลื่อนขั นแต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป         
ระดับอาวุโส จ านวน 10 อัตรา  

- ด าเนินการขออนุมัติกรมราชทัณฑ์เพ่ือน าเสนอ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ พิจารณาด าเนินการคัดเลือก
และแต่งตั งคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไม่สามารถด าเนินการให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

การคัดเลือกเพ่ือแต่งตั งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 

ครั งที่ 1/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จ านวน 
103 ราย 

ครั งที่ 2/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
จ านวน 24 ราย 

ครั งที่ 3/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่  อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
จ านวน 143 ราย 

ครั งที่  4/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้ าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป         
ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด และประกาศ
รายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ระหว่างจัดส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ 
จ านวน  8 ราย   

4. กำรคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้ำรำชกำรให้ด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร  

ครั งที่ 1/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด และประกาศรายชื่อมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 14 ราย ให้ด าเนินการส่งเอกสารขอเข้ารับการคัดเลือกให้
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ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีผู้ส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 28 ราย และด าเนินการตรวจสอบ
ผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงาน และขณะนี อยู่ระหว่างให้ผู้
เข้ารับการคัดเลือกฯ แก้ไขผลงาน 

ครั งที่ 2/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด และประกาศรายชื่อผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 33 ราย ให้ด าเนินการส่งเอกสารขอเข้ารับการคัดเลือก ให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีผู้ ส่ ง เอกสารเข้ารับการคัดเลือกฯ ทั งหมดจ านวน 38 ราย                   
และด าเนินการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงาน 
ขณะนี อยู่ระหว่างให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ แก้ไขผลงาน 

ครั งที่ 3/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ/ช านาญการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด และประกาศรายชื่อผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 12 ราย ให้ด าเนินการส่งเอกสารขอเข้ารับการคัดเลือก        
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีผู้ส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกฯ จ านวน 36 ราย และด าเนินการ
ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและส่งผลงานให้คณะกรรมการประเมินผลงาน ขณะนี อยู่
ระหว่างให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ แก้ไขผลงาน 

ครั งที่ 4/2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ         
/ช านาญการ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ.กรมราชทัณฑ์ก าหนด และประกาศรายชื่อข้ าราชการ  
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  และประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 8 ราย  

กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของกรมรำชทัณฑ์  
 1. การบรรจุ/การจ้างพนักงานราชการ 
    - พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         จ านวน 5 ราย 
 2. การแต่งตั ง (ย้าย) ข้าราชการ  
    - การแต่งตั ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ จ านวน 1 ราย 
    - การแต่งตั ง (ย้าย) ข้าราชการประเภททั่วไป จ านวน 1 ราย 
 3. การแต่งตั ง (เลื่อน) ข้าราชการ  
    - การแต่งตั ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 155 ราย 
    - การแต่งตั ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญการ  จ านวน 244 ราย 
    - การแต่งตั ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง ระดับช านาญงาน  จ านวน 308 ราย  

 4. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    -  ก า ร ม อบ ห ม า ย ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ช ก า ร  ( ย้ า ย ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะส ม) 
  จ านวน 62 ราย 
    - การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เสริมสร้างภารกิจเรือนจ า/ทัณฑสถาน          
ในสถานการณ์โควิด 19) จ านวน 243 ราย 
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 5. การโอนข้าราชการ 
     - การรับโอนข้าราชการ  จ านวน 4 ราย 
     - การให้โอนข้าราชการ  จ านวน 3 ราย 

 6. การลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน 

     - ข้าราชการ  จ านวน 19 ราย 

     - พนักงานราชการ  จ านวน 8 ราย 

 7. ให้ข้าราชการช่วยราชการ  

     - ชว่ยราชการภายใน  จ านวน 17 ราย 

     - ชว่ยราชการภายนอก  จ านวน 5 ราย 

      - ช่วยราชการเสริมภารกิจ เรือนจ า/ทัณฑสถาน (เสริมสร้างภารกิจเรือนจ า/ทัณฑสถานในสถานการณ์โควิด 19) 
    จ านวน  181 ราย 

 8. การแต่งตั งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จ านวน 4 ราย 

 9. การลาออกจากราชการ/ลาออกจากการปฏิบัติงาน 

     - ข้าราชการ            จ านวน 16 ราย 

     - พนักงานราชการ              จ านวน 8 ราย 

 5. บริหำรและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรกรมรำชทัณฑ์ 

กำรจัดท ำและเก็บรักษำทะเบียนประวัติและฐำนข้อมูลของบุคลำกรกรมรำชทัณฑ์ 

ด าเนินการงานทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง การจัดท า จัดเก็บและรักษา แฟ้มประวัติ 
การจัดท า ก .พ.7 การจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการและลูกจ้าง การออกหนังสือรับรอง การเก็บรวบรวมประวัติ
ข้าราชการและลูกจ้างโดยระบบคอมพิวเตอร์และทะเบียนประวัติ รวมทั งการปรับปรุงข้อมูล แก้ไข การเลื่อนระดับ 
การย้าย การเลื่อนเงินเดือน ข้อมูลข้าราชการโครงการจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาล ตลอดจนการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการลา การลาศึกษาต่อ การส่งข้าราชการไปอบรมและการขออนุมัติและอนุญาตให้ข้าราชการ
เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา วิทยากรบรรยายและการให้บริการข้อมูลบุคคล สถิติต่างๆ ของข้าราชการตามค า
ขอของหน่วยงาน 

กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล  
ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง (ก.พ.7) รวมทั งการปรับปรุงข้อมูล แก้ไข การเลื่อน

ระดับ การย้าย การเลื่อนเงินเดือน การจ่ายตรงสวัสดิการการรักษาพยาบาล การลา การส่งข้าราชการไปอบรม   
และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้เริ่มโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้รับจ้างศึกษาระบบงานและรายงานเสนอ
แผนงานวิธีการด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูลและหน่วยงาน   
ได้ทดสอบระบบพร้อมทั งแจ้งให้ผู้รับจ้างแก้ไขข้อบกพร่องของระบบให้เป็นไปตามที่ก าหนด  และในวันที่ 28 
กันยายน 2564 ได้ด าเนินตรวจรับระบบพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศระบบบริหารทรัพยากรบุคคลพร้อม
ทั งน ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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6. กำรบริหำร ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จ และสิทธิประโยชน์ของบุคลำกรกรมรำชทัณฑ์  
 การด าเนินการจัดท าบัญชีถือจ่าย และจัดท างบประมาณงบบุคลากร รายการเงิ นเดือน ค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนและเงินอ่ืนๆ ที่เบิกควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของกรมราชทัณฑ์  

- อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

การด าเนินการเก่ียวกับสิทธิในการได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของบุคลากรกรมราชทัณฑ์   

- ได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐข้าราชการและลูกจ้างประจ าในระบบจ่ายตรง     
(e-payroll) ตามค าสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า จ านวน 287 แห่ง 

การด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บ าเหน็จบ านาญ 
บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ บ าเหน็จตกทอด และการขอพระราชทานเพลิงศพ ประจ าปี พ.ศ.2564   

   - การขอรับบ าเหน็จตกทอด จ านวน 1 ราย  

   - การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการลาออก จ านวน 17 ราย  

   - ขอรับเงิน กบข. จ านวน 1 ราย  

   - แจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ จ านวน 2 ราย  

   - การขอรับบ าเหน็จด ารงชีพเพ่ิม จ านวน 6 ราย 

   - การขอรับบ านาญเพ่ิม จ านวน 6 ราย 

7. กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตบุคลำกรในสังกัดกรมรำชทัณฑ์กำรด ำเนินกำรกำรจัด
สวัสดิกำรให้แก่บุคลำกรในสังกัดกรมรำชทัณฑ์  

1. เงินช่วยเหลือการฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกเจ้าหน้าที่ ถึงแก่กรรม (ระหว่างเดือนกรกฎาคม          
- กันยายน 2564) จ านวน 39 รายๆ ละ 25,000 บาท  เป็นเงิน 975,000 บาท 

2. การออกใบผ่านสิทธิ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์  

- โครงการการกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ธนาคารกรุงไทย    จ านวน 69 ราย  

- โครงการการกู้เงินเพ่ือที่อยู่อาศัยของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ธนาคาร ธอส.       จ านวน 33  ราย  

- โครงการการให้กู้สินเชื อเคหะเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์    ธนาคารออมสิน     จ านวน  -   ราย  

3. การใช้เงินกองทุนสวัสดิการกรมราชทัณฑ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดพิธีศพ (รายละ 5,000 บาท)
จ านวน 6 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท   

8. กำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

การอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 

- ด าเนินการจัดซื อวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ในรายการต่างๆ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
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การจัดประชุมอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด าเนินการประชุมการคัดเลือกผู้คุมดีเด่น ประจ าปี 2564  

ปัญหำอุปสรรค :  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่
ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องหลายพื นที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 และรัฐบาลได้บังคับใช้มาตรการ
ต่างๆ ข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ห้ามการด าเนินการที่มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะ การจัดประชุม  การ
สัมมนา การจัดงานเลี ยง การใช้สถานที่ อาคาร หรือการจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื อ    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ได้ 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 
2. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะหลักพื้นฐำน (Core Competencies) (SI412) 

การพัฒนาสมรรถนะหลักพื นฐาน ให้กับบุคลากรและกรมราชทัณฑ์ในฐานะของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ 
มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีผลด าเนินการ ดังนี  

ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า จ านวน 1  รุ่น                                                                                                                      

- หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 150  มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 80 คน จัดฝึกอบรม
ระหว่างวันที่  8 ธันวาคม 2563 – 22 มกราคม 2564  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                      

     ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า  จ านวน 1 รุ่น                                                                                                                         

- หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 151  ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมเนื่องด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา Covid – 19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย      
กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ดังกล่าว โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักพื นฐาน ( Core Competencies) ได้ก าหนดจัดฝึกอบรมในไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไปก่อนโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์           
ได้ด าเนินการปรับรูปแบบกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือให้การเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ 

   ไตรมาสที่ 3  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา Covid – 19 ยังมีการแพร่ระบาด  
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด        
ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไปก่อนโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ
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ราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการปรับรูปแบบกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือให้การเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้          
ไม่สามารถด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักพื นฐาน (Core Competencies)  หลักสูตร         
เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 151  

   ไตรมาสที่ 4  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา Covid – 19 ยังมีการแพร่ระบาด         
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด             
ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ท าให้ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลัก
พื นฐาน (Core Competencies) กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 151  ส่งผลให้สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564   

ปัญหำอุปสรรค : 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส Covid-19 มีการแพร่ระบาด ท าให้ส่วน

ราชการชะลอและยกเลิกรายการที่เกี่ยวกับการเดินทาง การประชุม และอบรมสัมมนา ส่งผลให้หลักสูตร           
เจ้าพนักงานเรือนจ า รุ่นที่ 151 ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ราชทัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่จะได้รับผลกระทบ จากการ
แพร่ระบาดดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องชะลอการฝึกอบรมในไตรมาสที่ 2 – 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
และในไตรมาสที ่4 ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 

ข้อเสนอแนะ :  - 

 

3. โครงกำรพัฒนำทักษะและควำมเชี่ยวชำญ (Technical Competencies) (SI412) 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ที่มีการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร
และกรมราชทัณฑ์ในฐานะของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วย
ความเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ มีความเป็นมมืออาชีพเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรม                
ของหน่วยงาน  

ไตรมาสที่ 1 ด าเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรผู้คุมมืออาชีพ  จ านวน 1  รุ่น                                                                                                                        

               - หลักสูตร ผู้คุมมืออาชีพ  รุ่นที่ 24   มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน  80 คน จัดฝึกอบรม
ระหว่างวันที่  2 – 20 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อ าเภอสีคิ ว  จังหวัดนครราชสีมา                                                                                      

     ไตรมาสที่ 2 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร พัศดีเรือนจ า รุ่นที่ 70   จ านวน 1 รุ่น                                                                                                                         

                            - หลักสูตร พัศดีเรือนจ า รุ่นที่ 70  ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  Covid – 19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้
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ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โครงการ
พัฒนาทักษะและความเชี่ ยวชาญ ( Technical Competencies) ได้ก าหนดจัดฝึ กอบรมในไตรมาสที่  2                
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไปก่อนโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ได้ด าเนินการ
ปรับรูปแบบกระบวนการฝึกอบรมเพ่ือให้การเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์                                                             

ไตรมาสที่ 3  ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules)  จ านวน 1 รุ่น                                                               

         - หลักสูตร การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)  รุ่นที่ 12 
ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  Covid – 19 มีการแพร่ระบาด   
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดที่     
จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ ( Technical Competencies)       
ได้ก าหนดจัดฝึกอบรมในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องชะลอการจัดฝึกอบรมไปก่อนโดยสถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการปรับรูปแบบกระบวนการฝึกอบรม เพ่ือให้การเรียนเหมาะสมกับสถานการณ์                                                                                                                                                                  

                          - หลักสูตร พัศดีเรือนจ า จ านวน 1 รุ่น และ กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร พนักงานราชการ       
และลูกจ้างภาครัฐ จ านวน 1 รุ่น                                     

                          - หลักสูตร พัศดีเรือนจ า รุ่นที่ 70 และหลักสูตร พนักงานราชการและลูกจ้างภาครัฐ        
ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  Covid – 19 มีการแพร่ระบาด
ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัด         
ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ ( Technical Competencies)        
ได้ก าหนดจัดฝึกอบรมในไตรมาสที่  2 - 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงต้องชะลอการฝึกอบรมส่งผลให้สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 เป็น
เงิน 2,821,070 บาท  (สองล้านแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) (ตามหนังสือสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0778/393 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564)                                                                                                                                                                                     

ไตรมาสที่ 4  ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules)  จ านวน 1 รุ่น                                            

          - หลักสูตร การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)  รุ่นที่ 12 
ก าหนดจัดฝึกอบรมในไตรมาสที่ 4 ต้องเลื่อนการจัดฝึกอบรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ   
ไวรัส  Covid – 19 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว  จึงต้องชะลอการ
ฝึกอบรมส่งผลให้สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ได้ส่งคืนเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564 
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ปัญหำอุปสรรค : 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส Covid-19 มีการแพร่ระบาดท าให้ส่วน
ราชการชะลอและยกเลิกรายการที่เกี่ยวกับการเดินทาง การประชุม และอบรมสัมมนา ส่งผลให้หลักสูตร พัศดี
เรือนจ า รุ่นที่ 70 หลักสูตร การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) รุ่นที่ 12       
และหลักสูตร พนักงานราชการและลูกจ้างภาครัฐ ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

4. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร (Professional Competencies) (SI412) 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม ที่มีการพัมนาสมรรถนะผู้บริหารให้กับบุคลากร      
และกรมราชทัณฑ์  

จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักศึกษำผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ  จ านวน 1  รุ่น                                                                                                                        
        - หลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจ า (นผบ.) รุ่นที่ 33  มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 60 คน  
แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง  ประกอบด้วย เป็นการอบรมในไตรมาสที่ 2  ช่วงที่ 1 การฝึกอบรมภาควิชาการ
แบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e – Training)  ระหว่างวันที่  8 มีนาคม – 2 เมษายน  2564   ณ  สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ส าหรับการอบรมช่วงที่ 2 อยู่ในระหว่างการประเมิน
สถานการณ์เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการต่อไป  

- จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักศึกษาผู้บัญชาการเรือนจ า (นผบ.) รุ่นที่ 33  จัดฝึกอบรม ช่วงที่ 2          
การน าเสนอผลงานวิชาการการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Planning (COVID   – 19 ) 
และการน าเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบออนไลน์ e – Training มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 60 คน ระหว่าง
วันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุบรี  เพ่ือให้
เหมาะสมกับรูปแบบการฝึกอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัส  Covid – 19 ลดผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดดังกล่าว 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 
5. โครงกำรพัฒนำรูปแบบที่เหมำะสมของระบบโทรเวชกรรมส ำหรับผู้ต้องรำชทัณฑ์ (SI421) 

กรมราชทัณฑ์ โดยกองบริการทางการแพทย์ ได้ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โดยได้จัดท าขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ในการจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ ส านักงานทั งหมด 15 รายการ ไปแล้วเมื่อปลายปี งบประมาณ       
พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรหลักที่เป็นผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ           
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ที่รับผิดชอบงานสอบได้เลื่อนต าแหน่งไปบรรจุที่เรือนจ า และมีเจ้าหน้าที่ที่จัดจ้างในสัญญาโครงการลาออก 
ประกอบกับ ปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ยังมีอยู่ทั่ว
โลก และเริ่มแผ่ขยายในประเทศไทย จึงส่งผลให้การด าเนินงานมีข้อติดขัด และจะต้องด าเนินการในการประชุมของ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางและก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื อครุภัณฑ์ฯ                
และคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ โครงการพัฒนา
รูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ใหม่ทั งหมด ดังนั น กรมราชทัณฑ์ จึงได้ขอขยาย
เวลาในการส่งมอบงานออกไปอีกเป็นครั งที่ 4  โดยขอขยายการส่งมอบงานที่ก าหนดส่งงวดที่ 3 ในวันที่            
15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และงวดที่ 4 จากเดิมก าหนดส่งวันที่ 21 เมษายน 2565 เป็น
วันที่ 19 กันยายน 2565 และได้ด าเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในสัญญา และขออนุมัติงบประมาณจัดซื อครุภัณฑ์
ระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) พร้อมติดตั งอุปกรณ์ ของโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทร
เวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 ให้กับ 1) เรือนจ ากลางเขาบิน จัดซื อครุภัณฑ์ฯ จ านวน         
15 รายการ รายการละ 1 ชิ น เป็นเงิน 8,728,895 บาท และ 2) เรือนจ ากลางเชียงราย จัดซื อครุภัณฑ์ฯ        
จ านวน 14 รายการ รายการละ 1 ชิ น เป็นเงิน 4,078,895 บาท โดยได้แจ้งให้เรือนจ าทั ง 2 แห่ง ด าเนินการจัดซื อ
จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และก าหนด
ข้อสงวนสิทธิการลงนามในสัญญาว่า “จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแล้วเท่านั น” ในระยะต่อมา กสทช. ได้จัดให้
มีการประชุมหารือ คณะกรรมการพิจารณาผลงาน โครงการฯ ของกรมราชทัณฑ์ (ผู้รับทุน)  เพ่ือชี แจงเรื่อง การขอ
ขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน โดยจัดให้มีการประชุมผ่านระบบ Virtual Conference ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 
2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

เรือนจ ากลางเขาบิน ได้มี แจ้งเรื่องการจัดซื อครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินการโครงการระบบโทรเวชกรรม    
ด้วยวิธี e-bidding แล้ว  แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาแต่อย่างใด จึงหารือมายังกรม  

ในช่วงไตรมาสที่ 4 กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินงาน ดังนี   

 - กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมชี แจงและตอบข้อซักถาม รายละเอียดในการขอขยายระยะเวลา
โครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป    
ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
 - เรือนจ ากลางเชียงราย ได้มีหนังสือ ที่ ยธ 0742/5482 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 แจ้งเรื่องการ
จัดซื อครุภัณฑ์ส าหรับด าเนินการโครงการระบบโทรเวชกรรม ด้วยวิธี e-bidding แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ขอรับเอกสาร 
จ านวน 17 รายการ มีผู้ เสนอราคา จ านวน 1 ราย แต่ขาดคุณสมบัติ จึงได้ประกาศยกเลิกประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการนี  กองบริการทางการแพทย์จึงได้แจ้งไปยังเรือนจ าเช่นเดียวกับเรือนจ ากลาง  
เขาบิน กล่าวคือ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 
56 บัญญัติไว้ว่า การจัดซื อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนหากหน่วยงานของ
รัฐจะใช้คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเข้าเหตุตามมาตรา 56 (1) หรือมาตรา 56 
(2) ข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ นอกจากนี  ในการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)ในการจัดซื อจัดจ้าง
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ครุภัณฑ์โทรเวชกรรม ขอให้ก าหนดให้ได้คุณภาพ แต่ต้องไม่ตั งคุณสมบัติไว้สูงมากเกินไปจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ   
มีบริษัทใดยื่นเสนอราคาได้ 

- กสทช. ได้มีหนังสือที่ สทช.2006/34559 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 แจ้งผล เห็นชอบการขอขยาย
ระยะเวลาการด าเนินโครงการออกไปอีกจ านวน 512 วัน ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ โดยขยายระยะเวลาส่งมอบงาน
ประจ างวดที่ 3 จากเดิมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 13 ธันวาคม 2564 และประจ างวด ที่ 4 จากเดิมวันที่ 
22 กันยายน 2564 เป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ทั งนี  ขอให้ผู้รับทุนรายงานความคืบหน้าในการส่งมอบงานงวด
ที่ 3 เป็นระยะเวลา 30 วัน (น าส่งรายงานผลในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564) และกรมราชทัณฑ์ได้แจ้งให้เรือนจ าน า
ร่องทั ง 2 แห่ง รับทราบแล้ว 

ปัญหำอุปสรรค :   - 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

6. โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
ผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภำยในกระบวนกำรยุติธรรม (SI421) 

ระบบข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครือข่าย
ให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน พร้อมทั งสามารถให้บริการเรือนจ า/ทัณฑสถาน ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งการบันทึกข้อมูลเพ่ือน าเข้าข้อมูลผู้ต้องขังสู่ระบบให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ น เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้  

งวดงานที่ 1 กรมราชทัณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานในการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานทั ง
ส่วนกลางและเรือนจ าทัณฑสถานทั่วประเทศ เป็นการเดินทางไปราชการเพ่ือเก็บความต้องการและท าความเข้าใจ
หลักวิชาการในงานราชทัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญในงานด้านทัณฑปฏิบัติที่เรือนจ า เพ่ือน ามาออกแบบและพัฒนา
ปรับปรุงระบบข้อมูลผู้ต้องขังแทน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และพัฒนาระบบการบันทึกผู้ผ่านการอบรม
โครงการโคกหนองนาฯ และระบบการรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาฯ  

งวดงานที่ 2 กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ DOC Webservice ให้สามารถค้นหา
ข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครองด้วยชื่อ – นามสกุล ของผู้ต้องขังเพ่ือให้สามารถระบุตัวตนและเลข
ประจ าตัวประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาล รวมไปถึงการพัฒนา
ระบบการรายงานเหตุผลการกลับมากระท าผิดซ  าของผู้ต้องขังท่ีผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาฯ  

งวดงานที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดการแพร่ระบาดภายในเรือนจ าตั งแต่ช่วงปลายเดือน
เมษายน 2564 เป็นต้นมา กรมราชทัณฑ์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมให้เร่งรัดด าเนินการพัฒนาระบบ
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ติดเชื อโควิดภายในเรือนจ า และข้อมูลผู้ต้องขังที่ได้รับการฉีดวัคซีน และน าข้อมูลที่เรือนจ า
บันทึกข้อมูลเข้าระบบมาประมวลผลและจัดท ารายงานสถานการณ์สถิติเสนอผู้บริหารกรมราชทัณฑ์และกระทรวง
ยุติธรรม รวมทั งเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ DOC Webservice ให้สามารสืบค้นข้อมูลได้ระเอียดมากยิ่งขึ น  

งวดงานที่ 4 กรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล COVID-19 และปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูล
วัคซีน รวมทั งด าเนินการ cleansing ข้อมูลในส่วนที่ตกหล่นเพ่ือให้กรมราชทัณฑ์สามารถประมวลจัดท าข้อมูล
สถานการณ์การฉีดวัคซีนในผู้ต้องขังได้อย่างครบถ้วน และน าไปใช้ในการพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้แก่ผู้ต้องขัง       
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเริ่มด าเนินการตามเนื องานในส่วนที่ยังคงค้างจากการเลื่อนแผนการท างานเพ่ือ
จัดท าระบบเกี่ยวกับ COVID-19 ให้แล้วเสร็จตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยส าหรับในส่วนของการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ประจ าอยู่ ณ เรือนจ า ทัณฑสถานประจ าปี  

 

ได้เริ่มต้นด าเนินการตั งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 จนถึง 23 กันยายน 2564 เสร็จสิ นเรียบร้อยแล้ว   
และด าเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการรับตัวผิดเงื่อนไขคุมประพฤติ การพัฒนาระบบต้นแบบในการเข้าใช้งาน
ระบบด้วยการใช้บัตรประจ าตัวประชาชน การพัฒนาระบบนาฬิกาชีวิตในระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ตลอดจนได้
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบในส่วนที่เหลือทั งหมดให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานเสร็จเรียบร้อย 

ปัญหำอุปสรรค :  

การด าเนินงานพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่ผ่านมา เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2555 ซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์หลายอย่างเป็นเทคโนโลยีเก่า ควรเปลี่ยนเทคโนโลยีระบบใหม่ทดแทนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้มีความทันสมัยรองรับกับหน่วยงานอ่ืน แต่ด้วยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและการใช้งานที่มีความ
ต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องวางแผนด้วยความรอบคอบ ประกอบกับกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์มีนโยบาย
เร่งด่วนอยู่บ่อยครั ง ส่งผลให้การด าเนินการตามแผนงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในภาพรวมกรมราชทัณฑ์ยัง
สามารถก ากับดูแลให้โครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในปีงบประมาณถัดไป กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบผู้ต้องขังใหม่ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

7. โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริกำร (SI421) 
กรมราชทัณฑ์ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่      

การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั งภายในและภายนอกหน่วยงาน และการให้บริการประชาชน และมุ่งเน้นให้ มีระบบสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและสามารถตรวจสอบได้ แต่เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการให้ บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่
ครอบคลุมการท างานของเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดังนั น เพ่ือเป็นการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจ าและทัณฑสถาน ให้สามารถ รองรับการให้บริการกับประชาชนและหน่วยงาน
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายภาค รัฐที่ก าหนดให้ทุกส่วนราชการเข้าสู่ Digital Government   
ในการบริการประชาชนในรูปแบบ E-Service Government  โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี   

- การติดตั งและแก้ปัญหาระบบขายสินค้าและเงินฝาก จ านวน 6 แห่ง 
- ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต่อพ่วง และขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากรมราชทัณฑ์ จ านวน 74 โครงการ 
- ตรวจสอบประวัติบุคคลและสถานที่คุมขังของผู้ต้องขัง ไตรมาส 1 จ านวน 16,455 ราย ไตรมาส 2 

จ านวน 14,198 ราย ไตรมาส 3 จ านวน 22,534 ราย ไตรมาส 4 จ านวน 8,889 ราย 
- บริหารจัดการในการให้บริการในพื นที่และฐานข้อมูลให้กับเรือนจ าในเครื่องแม่ข่าย WebServer 

ของกรมราชทัณฑ์ จ านวน 84 แห่ง 
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- ก าหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสส าหรับการเข้าใช้งานระบบ DXC จ านวน 217 ราย 
- ประสานงานเพ่ือสมัครเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนราษฎรของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ไปยัง

กรมการปกครอง จ านวน 166 ราย 
- การเพ่ิม-ลด ชื่อผู้เข้าใช้ระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ-ส่งหนังสือระหว่าง

หน่วยงาน จ านวน 386 ราย 
- เรือนจ า/ทัณฑสถานได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้ระบบขายสินค้าและเงินฝากให้สามารถใช้งาน  

ไดร้้อยเปอร์เซ็นต์  
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีจ านวนเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ติดตั งระบบบริการบัญชีเงินฝาก

ผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ 
- ญาติผู้ต้องขังมีความพึงพอใจในการใช้บริการเยี่ยมญาติทางไกล (LINE Application) 
- หน่วยงานภายนอกขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบประวัติบุคคลและสถานที่คุมขังของผู้ต้องขัง

ได้ผลลัพธ์ความส าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ 
- จ านวนข่าวประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ผ่าน Line Offcial Account กรมราชทัณฑ์ จ านวน 70 ข่าว 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

-    
 

8. โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนรำชทัณฑ์  
(SI421) 

 

กรมราชทัณฑ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์ โดยการศึกษา วิเคราะห์ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจงานราชทัณฑ์ 
มาประยุกต์ใช้งานเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนลดภาระการปฏิบัติงาน รวมทั งการวางแผนและการ
ด าเนินงานด้านการจัดท าของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของภาพรวมกรมราชทัณฑ์ รวมถึงการก ากับ 
ดูแล และบริหารจัดการการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์ทั งเรือนจ า
และทัณฑสถาน และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ผลการด าเนินงานมี ดังนี  

- บริหารจัดการให้มีคอมพิวเตอร์ทดแทนกรณีที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ให้กับส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
และเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่ว 

- บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพส าหรับส่วนศาลและเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ มีการใช้
งานระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับศาล จ านวน 134 แห่ง จ านวน 150 จุดบริการ และติดตั งเพ่ิมให้กับเรือนจ า         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 198 จุดบริการ 

- บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพส าหรับส่วนกลางและเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ สามารถ
ใช้งานได้ 142 แห่ง 
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ปัญหำอุปสรรค :   

เนื่องจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องปรับปรุง
แผนการด าเนินงานในบางส่วน โดยการสับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ :  - 
 

9. โครงกำรพัฒนำกรมรำชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) 
กรมราชทัณฑ์ ด าเนินการการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง เป็นการพัฒนาการให้บริการของกรม

ราชทัณฑ์ เป็นการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ กฎ ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั งภายในและระดับนานาชาติ โดยการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นให้บุคลากร 
ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าประสงค์
ในการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยที่ผู้พ้นโทษไม่กลับมากระท าผิดซ  ากรมราชทัณฑ์ โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี  

- ด าเนินงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล  และประสานราชการทั่วไปของหน่วยงาน 
- พิจารณากลั่นกรองการมอบอ านาจฯตามหลักการของกฎหมายมอบอ านาจฯและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าค าสั่งมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ จ านวน 6 เรื่อง 
- รับรายงานและสรุปผลการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์     
- ประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- แจ้งแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานในสังกัด 
- แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์วิเคราะห์ระดับหน่วยงานเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่

หน่วยงานของความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
- จัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
- ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงาน

ความก้าวหน้าการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงานในสังกัด 
- ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ติดตามผลการด าเนินงานการควบคุม

ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพ่ือประกอบการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อประกอบการประเมินสถานะและรายงานผลการประเมินสถานะ

ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
- จัดจ้างบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ความเป็นองค์กร

สมรรถนะสูง 
- ติดตามการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
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ปัญหำอุปสรรค :  
การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ท าให้เกิดผลกระทบในการด าเนินงานซึ่งไม่

สามารถจัดประชุมสัมมนา ดังนี  
- สร้างการรับรู้ในการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- จัดประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  
- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เ พ่ือเข้าสู่

ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ข้อเสนอแนะ :   
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน ดังนี  

1. ปรับเปลี่ยนการจัดประชุมชี แจงกรอบการประเมินผลการจัดท าค ารับรองประจ าปีเป็นการ
จัดท าแนวทางการด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให้เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทราบและถือปฏิบัติ 

2. ปรับเปลี่ยนการจัดประชุม เพ่ือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี  การจัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูงโดยการทบทวนผลการด าเนินงานจากการรายงานในปีที่ผ่านมาและวิเคราะห์จัดท าเป็นนโยบาย       
การก ากับดูแลองค์การที่ดี และแผนพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
แล้วน าเสนอกรมราชทัณฑ์แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดเพ่ือด าเนินการต่อไป  
 
10. โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกรมรำชทัณฑ์ (SI431) 

กำรตรวจรำชกำรกรณีปกติ  
ตรวจราชการกรมได้ด าเนินการลงพื นที่เข้าตรวจราชการยังเรือนจ า/ทัณฑสถาน โดยประชุมมอบ

นโยบาย การปฏิบัติงาน ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563  
ทั งนี  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา  2019 นับจากปลายเดือนธันวาคม 2563         
กรมราชทัณฑ์ ได้อนุมัติให้ตรวจราชการทางเอกสารหรือ  Video Conference ตามแผนการตรวจราชการ          
ปี พ.ศ.2564 อย่างละเอียดพร้อมติดตามปัญหาอุปสรรคให้ค าแนะนะแนวทางการบริหารด าเนินงานแก่ผู้บริหาร     
/เจ้าหน้าที่เพ่ือก าชับมอบนโยบายข้อสั่งการทาง Video Conference โทรศัพท์ ทางไลน์ จัดท ารายงานการตรวจ
ราชการ พร้อมเสนอ ปัญหาอุปสรรคความต้องการของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เสนอต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งการ  
ให้ส านัก/กองที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเรือนจ า/ทัณฑสถานตาม นโยบาย/ภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุดต่อไป และเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายของกรมราชทัณฑ์ และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการ
ตรวจราชการ กรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณถัดไป โดยมีขั นตอนดังต่อไปนี  

1. รับนโยบายกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ และข้อสั่งการ เพ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนการตรวจราชการ 

2. จัดท าแผนการตรวจราชการกรณีปกติขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ 
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3. จัดท าค าสั่งกรมราชทัณฑ์มอบหมายเขตตรวจราชการกรณีปกติของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม 
และผู้ตรวจราชการกรม 

4. ขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ออกตรวจราชการตามแผนปฏิบัติการฯ และค าสั่งกรมราชทัณฑ์ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

5. ขออนุมัติปรับแผนการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงานจากการตรวจโดยลงพื นที่ หรือจากการตรวจทาง  Video Conference หรือการตรวจสื่อสารออนไลน์ 
หรือการตรวจจากเอกสารร่วม (เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ตั งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึง
ปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถเดินทางตรวจราชการกรณีปกติได้ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ที่ก าหนดไว้       
จึงขอเพ่ิมช่องทางในการตรวจราชการดังกล่าว ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ได้ตรวจราชการดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว 141 แห่ง 

6. แจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

กำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ 
การตรวจราชการกรณีพิเศษ เป็นการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตั งแต่รับเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์เข้ามาในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  จนได้ข้อยุติและแจ้งผลการด าเนินการ               
ให้กับผู้ร้องเรียน/ผู้ร้องทุกข์ทราบ โดยมีขั นตอนการด าเนินการ ดังนี  

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ลงข้อมูลในทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2. ขออนุมัติแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  และขออนุมัติให้คณะกรรมการเดินทาง     

ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3. ส่งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ พร้อมทั งก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน     

ผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน 30 วันท าการ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

5. หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รายงานอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 
เพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

6. สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อได้รับแจ้งผลการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุปัญหา 
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563    - 31 มีนาคม 2564 รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เข้ามาในระบบ จ านวน 79 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จจนเป็น        ที่ยุติ จ านวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48 

ปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไข 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการงานราชทัณฑ์ ด าเนินการตามโครงการตรวจราชการ
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อ   
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  

ข้อเสนอแนะ :  - 
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ส่วนที ่3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ



�庠ʫ庠ʪ䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 淰ʫ蔨벰ʪ庠淰㤠ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ �.�. 2564

�5ʪ4"ʪ庠5  㤠ʫʫʫ庠张൭〼ʪ㸰橔

 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

1 ���������������������������������������  (SI311)  2.4549 2.5749 ������������

02-967-3378

2 ���������y����������������������  (SI222)  0.0302 0.0139 ������������

02-967-3378

3 �������������������������������� ��y�  (SI111)  715.5690 586.6399 ������������

02-967-3378

4 �����������������������������������y�������������������&�����  (SI111)  0.1520 0.0594 ������������

02-967-3378

5 ����������������&�����  (SI111)  0.1123 0.2475 ������������

02-967-3378

6 �������������&�������������e��&�����������������&��������������  (SI111)  0.2800 0.1844 ������������

02-967-3378

7 ��������&���������������������������������������e����������������   0.2440 0.2370 ������������

��&��������������������������������������&����� (SI113) 02-967-3378

8 ������������������������������&�������������&&��������������y��������  (SI124)  4.6551 3.0179 ������������

02-967-3378

9 �����������������������������������������Ö������������������  3.1535 3.1527 ������������

����������y�������� (SI124) 02-967-3378
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 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

10 ���������&����������������� (SI114)  28.1382 28.0860 ������������

02-967-3378

11 ���������耀���������&�������������� ������������������������  (SI121)  9.6900 6.1263 �����耀���
�������

02-967-3553

12 ���������耀���������������������&���&������������� (SI122)  87.9781  1,770.1920 73.6778   705.9609 �����耀���
�������

02-967-3553

13 �������������������y����������e���������� y��������&���������������������&�����/  14.0280  50.0000 6.5717  50.0000 �����耀���
�������

�����Ö�� �����ó�����������������  (SI211) 02-967-3553

14 �������������&�������e���������y��������������������� (SI212)  0.8209 0.1364 �����耀���
�������

02-967-3553

15 �����������������������������������������&��������&����耀���
�����������������  (SI311)  1.8840  7.1420 1.8470  11.3443 �����耀���
�������

02-967-3553

16 �������������y������������������������������������������� (SI311)  1.1683 1.1683 ��������������

02-967-3366

17 �����������������������������������������������y�����������������+������ (SI112)  0.7760 0.3280 ��������������

02-967-3366

18 ���������耀���������������������  (SI112)  0.3888 0.3888 ��������������

02-967-3366

19 ������������������������������������������  (SI112)  0.8019 0.8019 ��������������

02-967-3366

20 �����������������������������������  (SI112)  1.2834 1.2834 ��������������

02-967-3366
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 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

21 ���������������������  (SI112)  0.1708 0.1708 ��������������

02-967-3366

22 ������������������������������������  (SI112)  0.1576 0.1576 ��������������

02-967-3366

23 �����������������������������&������������������������������������&�����   0.2128 0.1823 ��������������

��������������&����� y�������������  (SI112) 02-967-3366

24 ��������������������������&�����&��������������  (SI112)  0.2089 0.2084 ��������������

02-967-3366

25 ����������y������������������ (SI112)  0.6746 0.6746 ��������������

02-967-3366

26 ���������������������y�����������������������������������  (SI111)  5.1680 4.1449 ���������������y���e

02-967-3350

27 ������������������y��Ü�Ö�Ü�����Ö��������������ㄱ��  (SI111)  34.5416 30.3711 ���������������y���e

02-967-3350

28 ��������������������������������������������y���ey�����������  (SI311)  1.0232 1.0157 ���������������y���e

02-967-3350

29 ���������耀�����������y������������������&����������������������e�*����    1.0000 0.3888 ���������������y���e

������� �� ��&������ �����e �������e (SI111) 02-967-3350

30 �����������������������y����������*���������������&�����  (SI123)  12.9387 10.1000 ���������������y���e

02-967-3350

31 �������������Ü�Ö�Ü�����Ö������������������������  (SI123)  42.0000 31.9770 ���������������y���e

02-967-3350
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 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

32 ���������耀�����y��������������������������������������������������e (SI421)  15.1386  0.5981 ���������������y���e

02-967-3350

33 ������������*���������y������e������������� Reach-Recruit-Test-Retain:RRTIR2  4.3553  2.7499 ���������������y���e

(Stop TB and AIDS through RTTR : STAR2) ��� NFR �����������������  (SI111) 02-967-3350

34 ���������������y������������������������e  (SI113)  119.3090 112.7259 ��������������������

��������������������������e

 02-967-3393

35 ���������耀�����Ö�������&&���� (SI412)  3.6588 1.8837 �Ö������耀�����������

�������e 02-526-9010

36 ���������耀�������y��������������� (SI412)  4.0376 0.6244 �Ö������耀�����������

�������e 02-526-9010

37 ���������耀������Ö����������� (SI412)  2.7727 0.2956 �Ö������耀�����������

�������e 02-526-9010

38 �������������������������������������������&��������&����耀�����������  2.2814 2.2596 �Ö������耀�����������

����������e (SI321) �������e 02-526-9010

39 �����������������耀�����������������������������e��������������  0.0305 0.0294 ���������������������

����������������������� ���������� �� ��������� (SI121) 02-967-3300

40 ����������y���������������e������������������������e (SI221)  0.3467 0.3467 ���������������������

02-967-3300

41 �������������������e��&������������������������e��������������e (SI222)  0.0447 0.0447 ���������������������

02-967-3300
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 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

42 ������������������������������������������y���������������������������������������  5.9778 6.1048 ���������������������

(SI321) 02-967-3300

43 ��������������������������������� (SI321)  0.1473 0.1473 ���������������������

02-967-3300

44 ���������������������������������������������e (SI431)  1.9150 1.6641 ����������������������

02-967-3568

45 ���������耀����������������������������������y����������������Ö������������ (SI323)  0.5200 0.2238 ����������������������

02-967-3435

46 ��������������������������������&������ (SI411)  5,218.6002  0.3000 5,447.7635  1.2093 ����������������������

02-967-3435

47 ����������������&�����/�����Ö������������ (SI323)  1.4000 0.7884 ��������������������

02-967-3443

48 �����������������������������������������������������e  (SI321)  2.2000 1.4418 ���������

02-967-3360

49 ���������耀������������e��ó����e������Ö����� (SI431)  0.8000 0.2574 �������耀������������

02-525-2629

50 ��������*��������������y������
�������y�����������������  0.8000 0.4549 ������������������������

��&����������������������� (SI323) 02-967-6017

51 ������������������������&������������������ ��y����������� (SI111)  5,170.9281 5,170.9281 ����������������

02-9673535

52 ��������������������������ey����������������������������������������  464.7208 297.4555 ����������������

�������������e (SI321) 02-9673535

53 ������������������������������������������������ �������y������� (SI321)  4.0552 2.5366 ����������������

02-9673535
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 (1)
 (2)ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ) 䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ (൭�5ć"ʫ 4 �ʪ庠î�5ʪʪ)

 (4)(2.1) (2.2) (3.1)  (3.2)

î䀸5ʪ庠5/�ñʫʪ㤠庠ʫ

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5 

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

 ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ〼䘱㸰5ชʫ庠"า�ʫ

�5ʪ4"ʪ庠5/ �ʪć5㤠㔶ʫ)     

(ʬʫ庠5ʫ庠൭) 

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"

ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪî䀸ʪ5�ć5

(ʬʫ庠5ʫ庠൭)

䀸ʬ㤠庠ʫʬ张ʫ벰ʪ庠"ʪʫ淰ʫ蔨ʫ庠ʪ 

〼䘱㸰5ช ʫ庠"า�ʫ�5ʪ4"ʪ庠5/ 

�ʪć5㤠㔶ʫ) (ʬʫ庠5ʫ庠൭)

�5ʪ4"ʪ庠5ʫ〼ʫ䀸ć�张〼ʫ (ʫ蔨�〼ʫ㤠〼ʪ) �ʫʫ〼ʫ

�ʫ〼ʫ橔�ć��ʪ〼 

54 �������������&�������������������������������e�����������������������e���� (SI322)  3.1676 2.4135 ������������ey��y�����

02-967-3580

55 �������������&��������������������������������������������e (SI322)  0.2338  - ������������ey��y�����

02-967-3580

56 ���������������y�����������������������������������e (SI111)  2,064.6171 1,393.8654 ������������ey��y�����

02-967-3580

57 ���������������������������������������������������������������� (SI111)  115.0000 115.0000 ������������ey��y�����

02-967-3580

58 �������������y�����������y�������������������������e �.�.2564 (SI322)  0.5630 0.4096 ������������ey��y�����

02-967-3580

59 ���������耀����������������&�����������������������������e (SI421)  0.4872 0.2484 ������������ey��y�����

02-967-3580

60 �������������������������������������������&������������������������������e (SI421)  10.7925 10.5913 ������������ey��y�����

02-967-3580

61 ���������耀�����������������������y������&���������������������������   23.9440 23.9440 ������������ey��y�����

 ����������������y����&���������������������������������� (SI421) 02-967-3580

 (5) ʫ4ʫ벰ʪ庠545൭〼�ʪ�ć�5  61   �ñʫʪ㤠庠ʫ  14,195.0558  1,847.1279 13,390.3825   771.8624 
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ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์  
( D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S )

2 2 2  ถ น น น น ท บุ รี  1  ตํา บ ล ส ว น ใ ห ญ่  อํา เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด น น ท บุ รี  1 1 0 0 0  
เ บ อ ร์ โ ท ร ศั พ ท์  :  0 2 - 9 6 7 - 2 2 2 2  เ บ อ ร์  F A X  :  0 2 - 9 6 7 - 3 3 0 3  

 
 


