ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558
และแผนการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
*********************************************
วิสัยทัศน์: กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อ
“คืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม”
พันธกิจ: 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมืออาชีพ
2. บาบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดแผนทิศทางในการดาเนินงานขององค์กรจาก Roadmap ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ประกอบด้วยนโยบาย 10 ด้านโดยเป็นการวางแผนนโยบายจากแนวทางการพัฒนางานราชทัณฑ์ และสร้างความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 5 ด้าน รวมถึงข้อสั่งการต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป้าหมายสุดท้าย
ของการดาเนินงานทั้งมวลก็เพื่อทาให้กรมราชทัณฑ์ เป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ” พร้อมการ
เป็นองค์กรแห่งการปรับปรุงกระบวนงาน องค์กรแห่งความโปร่งใส ก้าวหน้าและทันสมัย องค์กรแห่งการจัดการและ
ถ่ายทอดความรู้ และองค์กรแห่ งความร่ ว มมื อ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะตอบสนองบทบาทในฐานะการเป็ นผู้ช่วยชีวิ ต
‘the Rescuer’ ของสังคม ทั้งการช่วยเหลือผู้กระทาผิด ในฐานะผู้ผิดพลั้งให้สามารถกลับมามีชีวิตใหม่ในทางที่ถูกต้อง และ
ช่วยเหลือป้องกันสังคมให้มีความปลอดภัย ซึ่งนโยบาย 10 ด้านตาม Roadmap นั้น ประกอบด้วย 1) การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม 2) การควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เรือนจาและผู้ต้องขัง 4) การส่งเสริมประสิทธิภาพในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง 5) การบริหารความจุผู้ต้องขัง 6) การ
พัฒนาบุคลากร ๗) การแก้ไขกฎหมาย 8) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ๙) การพัฒนากระบวนการทางการบริหาร และ
10) การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบนโยบาย 10 ด้าน
โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ มีดังนี้
1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมราชทัณฑ์ได้กาชับการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและปราบปรามการใช้เรือนจาและทัณฑสถานเป็นฐาน
การค้ายาเสพติดประกอบหนั งสื อกรมราชทัณฑ์ด่ว นที่สุ ดที่ ยธ0717.1/37178 ลงวันที่ 31 ต.ค.57 และ
มาตรการอื่นๆ ที่กรมได้สั่งการไว้แล้ว ทั้งนี้ ได้ดาเนินการสกัดกั้นและจู่โจมตรวจค้นเรือนจาทัณฑสถาน ตามนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโทรศัพท์มือถือในเรือนจาทัณฑสถานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นการ
จู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ 13,807 ครั้ง และการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ 641 ครั้ง จากการรวบรวมข้อมูลรายงาน
(ผ่านระบบ drugzero) ตั้งแต่ 1 ต.ค.2557 – วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ประเภท
โทรศัพท์ฯ (เครื่อง)

สกัดกัน้ ภายนอก

พบภายใน

รวม

109

2,288

2,397

ซิมการ์ด (อัน)
ยาบ้า (เม็ด)

33
4,683.50

1,545
9,353.25

1,578
14,036.75

ยาไอซ์ (กรัม)

46.87

630.72

677.59
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นอกจากนี้ ยังได้มีการสนธิกาลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจ และฝ่ายปกครองในการเข้าตรวจค้นจู่โจม
เรื อนจ าทัณฑสถานรวม 12 ครั้ ง ทั่ว ประเทศ คือ เรือนจากลางสงขลา 2 ครั้ง และเรือนจากลางสุ ราษฎร์ธ านี
เรือนจากลางเชียงราย เรือนจากลางบางขวาง เรือนจากลางเชียงใหม่ เรือนจากลางพัทลุง เรือนจากลางคลองเปรม
เรือนจากลางนครราชสีมา เรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์ เรือนจาอาเภอรัตนบุรี เรือนจากลางอุบลราชธานี แห่งละ 1 ครั้ง
การบาบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง
สาหรับผลการดาเนินงานด้านการบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนั้น ประกอบด้วย
- การบาบัดฟื้นฟูรูปแบบรร.วิวฒ
ั น์พลเมือง (ลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์)
มีผู้ต้องขังเข้ารับการบาบัด จานวน 3,745 คน ในเรือนจาทัณฑสถานเป้าหมาย 7 แห่ง (ทัณฑสถานบาบัด
พิเศษปทุมธานี, ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง, ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก, ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา,
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษสงขลา, ทัณฑสถานบาบัดพิเศษขอนแก่น, ทัณฑสถานบาบัดพิเศษลาปาง)
- การบาบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบาบัดและโครงการ To be number one
กรมได้จัดสรรงบโครงการชุมชนบาบัด ให้ เรือนจาทัณฑสถาน 86 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างอบรม รุ่นที่ 1
จานวน 8,155 คน และในปี ๒๕๕8 มีการจัดตั้งชมรม To be number one ขึ้นในเรือนจา ๕0 แห่ง โดยมี
สมาชิกจานวน 26,994 คน เป็นชาย 14,294 คน และหญิง ๑2,700 คน
การจัดระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง Big Name
ผู้ต้องขังรายสาคัญที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษหรือที่เรียกกันว่า Big name นั้น เป็นกลุ่ ม
ผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งพบว่าปัจจุบัน มีเรือนจาทัณฑสถานรายงานข้อมูลผู้ต้องขังราย
สาคัญ จานวน 108 แห่ง และไม่มีปรากฎว่ามีผู้ต้องขังรายสาคัญ จานวน 37 แห่ง โดยได้จัดทาฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
รายส าคัญ ตามที่เรื อนจาทัณฑสถานรายงานข้อมูล ทั่ว ประเทศ รวม จานวน 11,185 คน และกาหนดระดับ
ความสาคัญตามพฤติการณ์แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สัญลักษณ์ดาว
ระดับ 1 ดาว หมายถึงผู้ต้องขังเข้าใหม่คดียาเสพติดที่มีของกลางจานวนมาก จานวน 3,370 คน
ระดับ 2 ดาว หมายถึง ผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่มีของกลางจานวนมาก หรือผู้ต้องขังคดี ยาเสพติดรายใหญ่ที่
ปรากฎข่าวทางสื่อมวลชน เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป จานวน 4,380 คน
ระดับ 3 ดาว หมายถึง ผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ หลบหนี ซามูไร แกนนาก่อจลาจล ทะเลาะวิวาท
ผิดวินัยเกิน 5 ครั้งขึ้นไป จานวน 1,463 คน
ระดับ 4 ดาว หมายถึง ผู้ต้องขังรายสาคัญที่มีพฤติการณ์ใช้หรือเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือยาเสพติดในเรือนจา
ทัณฑสถาน หรือที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษและเป็นรายใหญ่และยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์มือถือและยาเสพติด มีความประพฤติเรียบร้อย ปกติ จานวน 1,331 คน
ระดับ 5 ดาว หมายถึง ผู้ต้องขังรายสาคัญที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษและเป็นรายใหญ่จริง (Big
Name) และมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือและยาเสพติด จานวน 641 คน
สาหรับการดาเนินการคัดย้ายผู้ต้องขังรายสาคัญ (Big name) ไปควบคุมยังเรือนจากลางเขาบิน รวมแล้วมี
จานวน 1,581 คน (รายชื่อรายสาคัญของ บช.ปส. จานวน 56 คน, สานักงาน ป.ป.ส. จานวน 66 คน) ปัจจุบันมี
ตัวควบคุมอยู่จานวน 989 คน ส่วนหนึ่งคุมขังไว้ในแดนความมั่นคงสูง (แดน 6) จานวน 203 คน แบ่งเป็น ขังเดี่ยว
20 คน (มั่นคงเดี่ยว 12 คน และขังเดี่ยวมั่นคง 2 8 คน) และขังรวม จานวน 183 คน
นอกจากนั้นยังได้คัดย้ายผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดไปควบคุมไว้ที่เรือนจากลาง
คลองไผ่ จานวน 290 คน ปัจจุบันมีตัวคุมขัง จานวน 272 คน ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2558 คณะกรรมการ
พิจารณาคัดย้ายผู้ต้องขังคดียาเสพติ ดรายสาคัญที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ มีมติคัดย้ายไปคุมขังไว้ยัง
เรือนจากลางเขาบินแล้วจานวน 179 คน
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กรมราชทัณฑ์ยังได้กาหนดแนวทางในการคัดย้ายผู้ต้องขังไปคุมขังยังเรือนจาความมั่นคงสูง อีก ๗ แห่ง (เฝ้า
ระวังพฤติการณ์อย่างน้อย ๒ ปี) ได้แก่ เรือนจากลางบางขวาง เรือนจากลางคลองเปรม ทัณฑสถานบาบัดพิเศษ
กลาง เรือนจากลางระยอง เรือนจากลางพิษณุโลก เรือนจากลางนครศรีธรรมราช และเรือนจากลางสงขลา
2. การควบคุมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ด้านการควบคุม
กรมได้มุ่ งเน้ น ให้ ทุกเรื อนจ าทัณฑสถานมีการดูแลรั กษาความสะอาดเรียบร้อ ยภายใน รวมทั้ง ซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขังให้ดีมายิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังได้
พยายามลดสัมภาระที่ไม่จาเป็นของผู้ต้องขัง ลดความเหลื่อมล้าของสังคมผู้ต้องขัง อันจะเกิดความเท่าเทียมกันมาก
ขึน โดยหนึ่งในนโยบายที่สาคัญคือ การจัดระเบียบเรือนจา โดยกาหนดนโยบายให้เรือนจาทัณฑสถานดาเนินการ
9 ข้อ เช่น ห้ามผู้ต้องขังนาสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดขึ้นบนเรือนนอน ห้ามผู้ต้องขังมีสัมภาระในโรงงานฝึกวิชาชีพ
สัมภาระทุกชนิดของผู้ต้องขังให้จัดเก็บในตู้ล็อกเกอร์ ที่เรือนจาเป็นผู้จัดหาให้กับผู้ต้องขังเท่านัน จัดทาทะเบียนตู้
ล็อกเกอร์ โดยมีรูปถ่ายและหมายเลขกากับของผู้ต้องขังและได้ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน กาหนดให้ผู้ต้องขังมีเครื่อง
แต่งกายไม่เกิน 5 ชุด ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ต้องขังมีกระติกน้าร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
อื่นๆเป็นของตนเอง รักษาความสะอาดเรียบร้อยและความสวยงามในเรือนจา เช่น ไม่มีเศษขยะมูลฝอย ถังขยะมีฝา
ปิดมิดชิด และยกเลิกการจาหน่ายอาหารสดให้กับผู้ต้องขังปรุงในเรือนจา
จากข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 พบว่ามีเรือนจาและทัณฑสถานที่ดาเนินการได้ครบทุกข้อแล้ ว
125 แห่ง และยังเหลืออีก 17 แห่งที่ยังดาเนินการได้ไม่ครบทั้ง 9 ข้อ เช่น บางเรือนจามีจานวนตู้ล็อกเกอร์ไม่ครบ
สาหรับผู้ต้องขังทุกคน หรืออยู่ในสภาพชารุด ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ให้เพียงพอ
การดาเนินงานที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ ความพยายามในการแยกขัง หรือแยกการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละ
ประเภทออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีกับนักโทษเด็ดขาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
วางแผนดาเนินการนาร่องในส่วนของเรือนจาทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากดาเนินการ
สาเร็จจะช่วยให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น
ด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
กรมยังคงดาเนินการจัดหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกมิติกิจกรรม
ประกอบด้วย การศึกษา การฝึกวิชาชีพ กิจกรรมนันทนาการ การอบรมพัฒนาจิตใจ เป็นต้น อย่างไรก็ดี โครงการ
สาคัญที่ได้ริเริ่มและอยู่ระหว่างดาเนินการคือ การจัดทาแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทางเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
หรือที่เรียกกันว่า เรือนจาเฉพาะทาง จัดทาขึ้นเพื่อจัดระบบเรือนจาตาม function รวม 7 ด้าน เพื่อให้มีการบริหาร
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและกาหนดจุดเน้นของเรือนจาแตกต่างกัน คือ 1) ด้านกีฬา 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านรับจ้าง
แรงงาน 4) ด้านเกษตรกรรม 5) ด้านฝึกวิชาชีพ (ทักษะฝีมือ) 6) ด้านเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยวัยหนุ่ม และ
7) ด้านส่งเสริมความสามารถพิเศษ ขณะนี้ คณะทางานแต่ละด้านกาลังลงพื้นที่ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ กาหนดรูปแบบ
การดาเนินการเรือนจาเฉพาะทางสาหรับเรือนจานาร่องในด้านต่างๆ
อี ก การด าเนิ น งานที่ เ ห็ น ผลชั ด เจนเป็ น รู ป ธรรม คื อ การน ากิ จ กรรมลู ก เสื อ มาเป็ น แกนกลางใน
กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยได้จัดทาโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ด้วยกระบวนการ
ระบบ และเครือข่ายลูกเสือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ผ่านระบบนายหมู่ถาวร เครือข่ายลูกเสือราชทัณฑ์ โดยสโมสรลูกเสือ
ราชทัณฑ์ไทย เป็นศูนย์กลางการประสานงาน รับทราบปั ญหาและให้การช่วยเหลือ และมีองค์กรลูกเสือภายนอก
ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน เป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนา ต่อยอด พร้อมการติดตามประเมินผล การทบทวน (Reunion) ผ่าน
ผู้แทนกลุ่มย่อย คือ นายหมู่ถาวร และการรวมตัวของลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง ซึ่งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 กรม
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ราชทัณฑ์ได้จัดพิธีสวนสนาม ทบทวนคาปฏิญาณและสาบานตนเป็นพลังแผ่นดินของลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
จานวน ๒,๖๗๘ นาย จากศูนย์ฝึกวิวัฒน์พลเมือง ๗ แห่ง ณ พระราชวังสนามจันทร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นอกจากนั้นยังได้จัดท้าโครงการลูกเสือเสนารักษ์ โดยพัฒนารูปแบบการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ้าขึนใหม่ และได้ประสานความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
โดยนากระบวนการลูกเสือราชทัณฑ์มาเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมได้มี
ความรู้ด้านสาธารณสุข ช่วยเหลือเจ้ าหน้าที่สายการแพทย์ ในด้านการให้บริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังให้
เป็นไปอย่างทั่วถึง ร่วมไปกับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ให้เป็นผู้มีใจเสียสละ เอื้อเฟื้อ และเห็นความสาคัญ
ของการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้ เมื่อเดือนเมษายน มีผู้ต้องขังเข้า รับการอบรมรวมทั้งสิ้น ๖๗ คน จากเรือนจาและ
ทัณฑสถาน ๗ แห่ง
กรมได้พยายามคิดพัฒนาวงจรและรูปแบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมและเป็นระบบ ที่
ผ่านมาจึงได้ทาการนาร่องการจาแนกและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังวัยหนุ่ม เป็นกลุ่มแรก โดยได้จัดการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาข้อมูล วางแผนการดาเนินงาน และร่วมกันพิจารณาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ซึ่งจาเป็นต้องพัฒนาสถานที่เฉพาะสาหรับการควบคุม การก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่ในการฝึกอบรม การศึกษา การจัดเลี้ยงอาหารและจัดหาอุปกรณ์กีฬา การฝึกอาชีพ ดนตรีและวัสดุอุปกรณ์ใน
การดาเนินงานเพื่อจัดอบรมตามหลักสูตรผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ขณะนี้ได้กาหนดเรือนจาเป้าหมายเพิ่มเติมในการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ได้แก่ เรือนจาจังหวัดพิษณุโลก เรือนจาอาเภอนางรอง เรือนจาอาเภอนาทวี นอกเหนือจากทัณฑ
สถานวัยหนุ่มที่มีอยู่เดิม 3 แห่ง
การดาเนินงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังจะไม่สมบูรณ์ หากขาดกลไกในการส่งต่อผู้พ้นโทษหลังก้าว
พ้นประตูเรือนจา ด้วยเหตุนี้ กรมได้เริ่มแนวทางการจัดทากลไกติดตามผู้พ้นโทษและการคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อตอบสนองต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ด้วยการสร้างระบบและ
กลไกถาวรเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชน เป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐ
และภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกรมได้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางดังกล่าวแล้ว
3 ครั้ง เพื่อให้เกิดผลการดาเนินงานเป็นรูปธรรมต่อไป
3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรือนจาและผู้ต้องขัง
อาจกล่าวได้ว่าญาติผู้ต้องขังทั่วประเทศน่าจะมีอยู่ไม่ต่ากว่า 1 ล้านคน ดังนั้น กรมได้ปรับปรุงยกระดับการ
ให้บ ริการประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนและเพิ่มระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการให้ได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้ออกหนังสือด่วนที่สุดที่ยธ 0715/19883 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 58 เพื่อกาชับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาอาคารสถานที่ การควบคุมราคาสินค้าและอาหาร
ณ จุดเยี่ยมญาติไม่ให้มีราคาแพงกว่าท้องตลาดในลักษณะเอาเปรียบผู้บริโภค การประชาสัมพันธ์ จัดเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการตอบข้อซักถาม รวมทั้งด้านเจ้าหน้าที่ ให้มีความสุภาพ และอบรมให้มีจิตใจมุ่งบริการประชาชนเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ทุกเรือนจาต้องเร่งปรับปรุงการให้บริการดังกล่า วพร้อมรับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารกรม อีกทั้งรายงานผล
การดาเนินการกลับมาให้กรมทราบด้วย
4. การส่งเสริมประสิทธิภาพในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขัง
ตั้งแต่ปลายปี 2557 กรมได้มุ่งพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทัณฑสถานหญิง ๘ แห่งโดย
กาหนดแนวทางพัฒนาการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง และหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
ในรูปแบบใหม่ให้เหมาะกับความเป็นอยู่ของสังคมปัจจุบัน ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นกาหนดให้ทัณฑสถานหญิงทุกแห่งเน้นผลิตสินค้าประเภทงานบริการ "หมอนวดแผน
ไทย” นอกจากนี้ กรมยังอยู่ระหว่างการสร้าง Branding ด้วยการออกแบบ และทบทวนการใช้ โลโก้ ผลิตภัณฑ์
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ราชทัณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันมีโลโก้ ๒ ตัว ที่ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ คือ กาไร 2 ห่วง ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องเรือน
ทั่วประเทศ และโลโก้ ครัวชวนชม ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม
อนึ่ง เพื่อเตรียมการรองรับในอนาคต กรมได้ ว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระ จัดทาเอกสารโครงการถ่ายโอนภารกิจ
สนับสนุนด้านการพัฒนาพฤตินิสัยกรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) สาหรับบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และแรงงานรับจ้างผู้ต้องขังทั้งระบบ ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
5. การบริหารความจุผู้ต้องขัง
ตั้งแต่ตุลาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2558 กรมได้ดาเนินการย้ายผู้ต้องขังเพื่อระบายความแออัดทั้งหมด
6,637 คน รวมทั้งสามารถลดจานวนผู้ต้องขังได้รวมทั้งสิ้น 61,822 คน ประกอบด้วย การปล่อยตัวพักการลงโทษ
กรณีปกติ 3,501 คน ปล่อยตัวพักการลงโทษกรณีพิเศษ 5,836 คน ปล่อยโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง 3,184 คน
ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจาคุก 11,301 คน และปล่อยพระราชทานอภัยโทษ ประมาณ 38,000 คน ทั้งนี้ ยังได้
เตรียมเสนอโครงการก่อสร้างเรือนจาโครงสร้างเบาเพื่อเพิ่มพื้นที่ โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เป็นสถานที่ควบคุมรูปแบบ
ใหม่ เน้ นการก่อสร้ างรวดเร็ว ในเรือนจาชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดจานวน 17 แห่ง มุ่งเน้นการบาบัดพัฒนา
พฤตินิสัยและระเบียบวินัยแบบเข้มข้นเพื่อให้สังคมมั่นใจได้ว่าผู้ที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาจะมีความพร้อมและ
ได้รับการแก้ไข เตรียมกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
6. การพัฒนาบุคลากร
กรมได้ จั ด อบรมหลั ก สู ต รเพิ่ ม พู น ทั ก ษะความรู้ ใ ห้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ เช่ น หลั ก สู ต รแรกรั บ ส าหรั บ
ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 118 – 120 หลักสูตรสาหรับหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และที่เพิ่งจัดทา
ล่าสุดคือ หลักสูตรนักบริหารงานราชทัณฑ์ระดับผู้บังคับบัญชา (พัศดี) เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการทา
หน้าที่ปกครอง หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในเรือนจา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัคร ทั้งนี้ ยังได้ดาเนินการจัดตั้ ง
สถานีฝึกแห่งใหม่ที่ได้มาตรฐานสาหรับเป็นโรงเรียนฝึกข้าราชการที่สมบูรณ์แบบ ณ พื้นที่คลองไผ่ จ.นครราชสีมา
7. การแก้ไขกฎหมาย
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ได้ผ่านการเห็นชอบในหลักการจากที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว และขณะนี้ กาลังอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใน
ส่วนของกรมเองได้เตรี ยมทบทวนกฎกระทรวง ตลอดจนคาสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฉบับใหม่ อันเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีการประกาศบังคับใช้
8. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ด้วยแนวคิด CSR และการคืนความสุขให้แก่ประชาชน กรมได้นาผู้ต้องขังออกไปประกอบกิจกรรมภายนอก
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง โดยระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนมีนาคม 2558 มี
ผู้ต้องขังออกไปบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประมาณ 5,000 คน จากเรือนจาทัณสถาน จานวน 143 แห่ง และ
ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 เรือนจาทัณฑสถานได้นาผู้ต้องขังออกไปประกอบกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้กับ
ประชาชน นอกจากนั้น เรือนจาทัณฑสถาน 138 แห่ง ได้ดาเนินกิจกรรมพบญาติใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 2558 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครอบครัวผู้ต้องขัง
และญาติ มีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรม 88,901 คน และญาติ 471,861 คน
9. การพัฒนากระบวนการทางการบริหาร
กรมราชทัณฑ์ ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้หน่วยงานหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ถือปฏิบัติ และเป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ และให้หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เพื่อ ติดตามผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง สาหรับผลการ
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ดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
พบว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จานวน 8,053,357,222 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.26 และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน จานวน 346,186,497 คิดเป็นร้อยละ 24.27
10. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต
การด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ของกรม คื อ การติ ด ตั้ ง โปรแกรมระบบขายสิ น ค้ า และเงิ น ฝากผู้ ต้ อ งขั ง ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ในเรือนจาทัณฑสถานทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดใช้งานแล้ว 82 แห่ง และขณะนี้กาลังติดตั้ง
โปรแกรมในเรือนจา 38 แห่ง และมีเรือนจาอีก 10 แห่งอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์และเครือข่าย ตลอดจนจัดทา
โครงการฯ (จากเรือนจาเป้าหมายทั้งหมด 130 แห่ง กล่าวคือเรือนจาที่มีจานวนผู้ต้องขังเกินกว่า 500 คน)
กรมยังได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเคร่งครัด อีกทั้งขอให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐของกรมราชทัณฑ์ ตามหนังสือทั้งหมด จานวน 8 ฉบับ และกรมยังได้ออกติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจา 5 ด้านมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงมีนาคม
2558
อีกความพยายามที่สาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต คือ การจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity
Pact) ซึ่งเป็นการจั ดทาข้อตกลงระหว่างหน่ว ยงานของรัฐและผู้ที่ต้องการเข้าร่ว มในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐใน
โครงการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยกรมได้นามาใช้ในโครงการก่อสร้าง 2 เรือนจา คือเรือนจาจังหวัดภูเก็ตและ
เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
สาหรับกรณีเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ตุลาคม 57 ถึง 26 มิถุนายน 58 กรมได้ดาเนินการเร่งรัดการทาสานวนและการ
ดาเนินการทางวินัยของข้าราชการ โดยมีผลการดาเนินงาน คือ ไล่ออกจากราชการ 15 ราย แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 8 ราย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
12 ราย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 1 ราย รวมทั้งสิ้ น 36 ราย (หมายเหตุ ส านวนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต หมายถึง สานวนที่ผู้ถูกล่าวหาได้ใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ รวมถึงกรณีการกระทาผิดที่เกี่ยวกับ
ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ)
แผนการดาเนินงานในอนาคต
จาก Roadmap ของกรมราชทัณฑ์ทั้ง 10 ด้าน จะเห็นได้ว่ามีบางกิจกรรมที่สาเร็จลุล่วงแล้ว และยังมีอีก
หลายโครงการที่เป็นลักษณะการดาเนินงานแบบต่อเนื่อง กล่าวคือ ได้ริเริ่ม และเห็นผลการดาเนินงานบ้างแล้ ว แต่
ยังต้องดาเนินการต่อไปในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2558 รวมถึงบางโครงการที่อาจต้องใช้ระยะเวลา
เกินกว่า 6 เดือน ในการทาให้ เห็น ผลชัด เป็นรูปธรรม และเกิดผลสาเร็จ อาทิเช่น การจัดตั้งองค์กร SDU การ
จัดระบบแยกขังผู้ต้องขังประเภทต่างๆ และจัดทาวงจรการปฏิบัติ การปรับปรุงระบบจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การ
สร้างระบบการติดตามผู้พ้นโทษและกลไกคืนคนดี การปรับปรุงคู่มือการย้ายผู้ต้องขัง การก่อสร้างเรือนจาโครงสร้าง
เบา เป็นต้น
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า แผนการดาเนินงานในอนาคตของกรมจะยังคงยึด Roadmap 10 ด้านเป็นแผน
ทิศทางและเป้าหมายในการดาเนินงานหลักของกรม ซึ่งนอกจากจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ของกระทรวงยุติธรรม
แล้ ว ก็ยั งก่ อให้ เ กิ ด การพั ฒ นา ในการควบคุมแก้ไขและพัฒ นาพฤตินิสั ยผู้ ต้องขัง พร้ อมวางรากฐานระบบงาน
ราชทัณฑ์ให้ดียิ่งขึน้ อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความเชื่อมัน่ ตระหนักถึงความพยายามของกรมในการทาหน้าที่ปกป้อง
คุม้ ครองสังคม และการเป็น ผู้ช่วยชีวิต ได้อย่างแท้จริงต่อไป
***************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

