นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายกอบเกียรติ กสิววิ ฒ
ั น์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
******************
ภายใต้สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์เผชิญอยู่ ประกอบกับการเร่งรัด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะอธิบดีกรมราชทัณฑ์เห็นว่ามี
ภารกิจสาคัญที่จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองตามนโยบายดังกล่าว และในขณะเดียวกันต้อง
กาหนดทิศทางการดาเนิ น งานเพื่อตอบสนองต่อ สภาพปัญหาที่กรมราชทัณฑ์ต้องเร่งรัดดาเนินการ ได้แก่
สถานการณ์การลักลอบนายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าในเรือนจาและทัณฑสถานที่เพิ่มขึ้น กระบวนการ
บริหารโทษ และความไม่ไว้วางใจในกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์ในการสร้างความปลอดภัย
ให้กับสังคม ทาให้ต้องปรับทิศทางการพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความท้า
ทายดังกล่ าว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการ
อานวยความเป็นธรรม และความมั่นคงปลอดภัยให้กับสังคม โดยกาหนดกรอบเป็น 2 แนวทางการดาเนินงาน
สาคัญ ประกอบด้วย
1. การดาเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมาการขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรมได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยัง
ไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลหรือความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยัง
ได้ มอบนโยบายเพื่อ การพัฒ นางานราชทัณ ฑ์ม าเพื่ อปรับ ปรุง และพัฒ นางาน ประกอบด้ ว ยแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1.1 นโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ โดยกาชับมาตรการ 5 ก้าวย่าง
แห่งการเปลี่ยนแปลงกรมราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักในส่วนของการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจาให้เป็นศูนย์ และการจัดระเบียบเรือนจาให้มีระเบียบ
เรียบร้อย โดยกาชับให้เรือนจาและทัณฑสถานทั่วประเทศปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและตรวจค้นผู้ต้อง
ราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด กาชับมาตรการการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน และการซ่อมแซม ปรับปรุง
และพัฒนาสิ่งก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และไม่ก่อให้เกิ ดความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงานและไม่ให้นาไปสู่การกระทาความผิดในเรือนจา นอกจากนี้ ควรจัดให้มีโปรแกรมการพัฒนา
จิ ต ใจที่ ห ลากหลาย พร้ อ มทั้ ง หลั ก สู ต รการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย อื่ น ๆ ที่ ส ามารถส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ภาคเอกชน และประชาสังคมในรู ป แบบของประชารัฐ ในงานราชทัณฑ์ ทั้งนี้ หากกรมราชทัณฑ์ส ามารถ
ดาเนินการในสิ่งที่กล่าวมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถบรรลุก้าวย่างที่ 5 ส่งผลให้งานราชทัณฑ์เป็นที่
ยอมรับของสังคมและประชาชน
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1.2 การจัดตั้งเรื อนจ าศูนย์ระหว่างพิจารณาคดีในเรือนจาและทัณฑสถาน เพื่อแยกการ
ควบคุมผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีออกจากนักโทษเด็ดขาดโดยสมบูรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม โดยขับเคลื่อนให้เกิดตัวแบบที่เป็นเลิศ (Best Practice) พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้และ
ประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.3 การขับเคลื่อนโครงการเรือนจาโครงสร้างเบา ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
กรมราชทัณฑ์ดาเนินการก่อสร้างเรือนจาโครงสร้างเบา 17 แห่ง 18 ศูนย์ โดยอนุมัติงบกลาง รายการเงิน
สารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น วงเงิน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) และด้วย
เงื่อนไขระยะเวลาของการเบิกจ่ายงบกลาง เห็นควรให้เร่งดาเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเร็ว และให้เตรียมการจัดการอบรม
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยในศู น ย์ เ ตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นปล่ อ ยดั ง กล่ า วทั้ ง 17 ศู น ย์ ให้ ไ ด้ ภ ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.4 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอุตสาหกรรม ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ซึ่งกองทุนกาลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์
จ ากั ด ด าเนิ น การพั ฒ นาศู น ย์ ก ารฝึ ก วิ ช าชี พ เกษตรกรรมและปศุ สั ต ว์ ใ ห้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง เห็ น ควรให้ มี ก าร
ประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวเป็ นไปตามเป้าหมายของการมอบ
ทุนสนับสนุนการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
1.5 การส่งผู้ต้องขังออกทางานในโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากรัฐมนตรีว่า การกระทรวง
ยุติธรรมเห็นความสาคัญของการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานร่วมกับสังคมภายนอก จึง
มีดาริให้แสวงหาความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อส่งผู้ต้องขังออกทางานนอกเรือนจา และกรมราชทัณฑ์ได้มี
ระเบี ย บเพื่อการส่ งผู้ ต้องขังออกทางานนอกเรือนจาเป็นที่เรียบร้ อยแล้ ว เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่ อนที่เป็ น
รูปธรรม เห็นควรให้เรือนจาและทัณฑสถานทุกแห่งประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการพัฒนาการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
1.6 การขยายช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าราชทัณฑ์ เนื่องจากรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเห็นความสาคัญของส่งเสริมช่องทางการจาหน่ายสินค้าราชทัณฑ์เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและ
มีความสวยงาม จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพาณิชย์และสมาคมธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และให้เรือนจา/ทัณฑสถานดาเนินการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องที่เพื่อขยายช่องทางการจาหน่ายให้มากขึ้น และควรพัฒนารูปแบบและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1.7 การเร่งรัดและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาลที่ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่
ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการ และตราพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยโอนงบประมาณของ
ส่วนราชการที่เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าที่กาหนดกลับไปตั้งจ่ ายที่สานักงบประมาณ
จึงเห็นควรอย่างยิ่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์บริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้
มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านงบประมาณที่หน่วยงานกลางกาหนด
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2. การพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์เพื่อสร้างการยอมรับจากสังคม
จากการด าเนิ น งานของกรมราชทั ณ ฑ์ ที่ ผ่ า นมา พบว่ า กรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ รั บ กระแสการ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และกระบวนการบริหารโทษที่ปล่อยตัวผู้ต้องขังแล้วเกิด
การกระทาผิดซ้า ทั้งจากการลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ และพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษใน
วโรกาสต่าง ๆ รวมไปถึงประเด็นการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการ
สร้างสังคมแห่งความปลอดภัยด้วยกระบวนการยุติธ รรม เห็นควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒ นาระบบงาน
ราชทัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางสิทธิมนุษยชน และในขณะเดี ยวกันระบบงานราชทัณฑ์
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมได้ว่าผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยจะสามารถกลับ
ตนเป็นคนดีที่อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยไม่กระทาผิดซ้า จึงเห็นควรให้ยกระดับการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารการบังคับโทษผู้ต้องขั งด้วยแผนการบริหารโทษ (Sentence Plan) ทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จาแนกลักษณะผู้ต้องขัง การควบคุมผู้ต้องขัง การพัฒนาพฤตินิสัย และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดย
ดาเนินการ ดังนี้
2.1 การยกระดับการปฏิบัติงานจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง โดยเป็นการยกระดับการจาแนก
ลักษณะผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ โดยให้การจาแนกลักษณะผู้ต้องขังเป็นเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม
ประเมินความต้องการ และอื่น ๆ นอกจากนี้ เรือนจาและทัณฑสถานจะต้องใช้การจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
เป็นเครื่องมือเพื่อการแก้ไขโดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการกระทาความผิดของผู้ต้องขัง ปัจจัยแวดล้อม และนา
ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาเป็นแผนการบริหารโทษ (Sentence Plan) เป็นระยะ ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาการ
เลื่อน-ลดชั้น การลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ และประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การให้ออกทางานนอกเรือนจา
งานสาธารณะ และอื่น ๆ
2.2 การติดตามพฤติการณ์ผู้ต้องขังเพื่อการควบคุม โดยเป็นการติดตามสอดส่องพฤติกรรม
ผู้ต้องขังเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการจาแนกผู้ต้องขังให้อยู่ ในประเภทเรือนจาที่สอดคล้องกับพฤติการณ์
ได้แก่ เรือนจาความมั่นคงสูง (Supermax) เรือนจากลุ่มควบคุม หรือเรื อนจาศูนย์ระหว่างพิจารณาคดี (Hub)
โดยเน้นให้เรือนจาและทัณฑสถานจัดระบบเสริมความมั่นคง และจัดให้มีการดูแลผู้ต้องขังเป็นกลุ่ม พร้อมทั้ง
การเก็บข้อมูลเหตุการณ์เฉพาะ เพื่อที่จะวางแผนการควบคุมได้อย่างเหมาะสม
2.3 การบูรณาการข้อมูลพฤติการณ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย การบูรณาการข้อมูลเพื่อการ
พัฒ นาพฤตินิ สัย จะเกิดขึ้น ได้เมื่อมีการเก็บ ข้อมูล การติดตามสอดส่องพฤติการณ์ผู้ ต้องขังในเรือนจาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะ โดยจัดโปรแกรมการพัฒนาพฤตินิสัยสาหรับผู้ต้องขังตามพฤติกรรมหรือความจาเป็นในการ
พัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านจิตใจ ด้านการปรับ ทัศนคติ ด้านความรู้และทักษะ และการพัฒนาเฉพาะทาง ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการบริหารโทษที่เรือนจาและทัณฑสถานต้องดาเนินการกับผู้ต้องขังแต่ละคนตามแผนที่
กาหนดไว้
2.4 การใช้ข้อมูลพัฒนาการเชิงพฤติกรรมของผู้ต้องขังในกระบวนงานทัณฑปฏิบัติ โดยเห็น
ควรที่เรือนจาและทัณฑสถานจะต้องนาผลการวิเคราะห์พฤติกรรมมาใช้ในกระบวนงานทัณฑปฏิบัติ ตั้งแต่การ
ใช้การจาแนกลักษณะผู้ต้องขังในการประเมินพฤติกรรมเพื่อการติดตามและจาแนกซ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ใน
การปรับแผนการบริหารโทษ และนาข้อมูลพฤติกรรมที่ได้จากการจาแนกหรือประเมินทางจิตวิทยามาใช้ในการ
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เลื่อน/รักษา/ลดชั้น การใช้ข้อมูลประกอบการให้ความเห็นในการพิจารณาการพักการลงโทษ รวมไปถึงการใช้
เป็นเครื่องมือในการพิจารณาประโยชน์อื่น ๆ อาทิ การทางานสาธารณะนอกเรือนจา เป็นต้น
2.5 การยกระดับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อสร้า งสังคมแห่งความปลอดภัย โดย
จัดให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยภายใต้เรือนจาโครงสร้างเบา
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยเร่งรัดกระบวนการก่อสร้างศูนย์เตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย (เรือนจาโครงสร้างเบา) ภายในเรือนจาและทัณฑสถานเปิด จานวน 17 แห่ง ให้แล้วเสร็จและสามารถ
เริ่มดาเนินการคัดผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ การเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย เห็นควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมดาเนินการภายในศูนย์เตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย นอกจากนี้ เห็นควรที่จะต้องปรับปรุงการพิจารณาผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติเข้ารับการ
อบรมโดยนาข้อมูลจากการจาแนกลักษณะผู้ต้องขังและแผนการบริหารโทษมาใช้ในการพิจ ารณาคุณสมบัติ
และประเมินแนวโน้มการกระทาผิดซ้า
จากกรอบแนวทางการดาเนิน งานข้างต้น ถือเป็นความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่กรมราชทัณฑ์
จะต้องดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง และให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
และพัฒ นาประสิทธิภาพในการปฏิบั ติง านโดยรวม ซึ่งหน่ว ยงานในสั งกัดกรมราชทัณฑ์จะต้องยึดมั่นตาม
แนวทางดังกล่าวเพื่อมุ่งสร้างระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ โดยกรมราชทัณฑ์
จะกาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลเชิงรุก เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของสานัก/กอง
และเรือนจา/ทัณฑสถาน ตามนโยบายการปฏิบัติ งานของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ดังกล่าว ตลอดปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
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