
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 1) เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
 
1. กระทรวงยุติธรรม (MINISTRY OF JUSTICE) 
2. ขอมูลพ้ืนฐานของกระทรวงยุติธรรม 

2.1 วิสัยทัศน  
“หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
พัฒนาและบูรณาการกระบวนการยุติธรรม ใหการพัฒนาประเทศมีมิติดานการยุติธรรม เพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ําเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยเนนการพัฒนาควบคูกับการปองกัน และบังคับใชกฎหมายใหความ
คุมครองชวยเหลือประชาชน ตลอดจนการปราบปรามและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

2.2 เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนใหเขาถึงความยุติธรรม 
เปาประสงค 
๑) ประชาชนไดรับการบริการใหเขาถึงความยุติธรรม ดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม 

๒) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน 

๓) ประชาชนมีสวนรวมในการสรางความปรองดองสมานฉันทในสังคมอยางยั่งยืน             

๔) ประชาชนผูรับบริการ คูความ และผูมีสวนไดเสียในดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ยไดรับการปฏิบัติ

ดวยความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
๑) รอยละของผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมท่ีไดรับการชวยเหลือเยียวยา 

๒) รอยละของเรื่องท่ีไกลเกลี่ยไดสําเร็จ 

๓) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาศูนยยุติธรรมชุมชน 

๔) รอยละความเชื่อม่ันของการอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต 

๕) รอยละความสําเร็จของการไกลเกลี่ยคดีแพง 

๖) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีไดรับการปฏิบัติดานการบังคับคดีดวยความสะดวกรวดเร็ว 

กลยุทธ  
1) พัฒนาระบบงานยุติธรรมเพ่ืออนุวัตพันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของรัฐ 
2) สงเสริมและพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนและเครือขายความรวมมือทุกภาคสวน 
3) พัฒนาระบบการชวยเหลอืประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
4) บูรณาการการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต 
5) พัฒนาระบบการใหบริการดานการบังคับคดีและการไกลเกลี่ย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ  
เปาประสงค 
การบังคับใชกฎหมายของกระทรวงยุติธรมเปนไปอยางถูกตองเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือแกไขปญหายาเสพติด การทุจริตในภาครัฐและการดําเนินคดีพิเศษโดยนํากระบวนการนิติวิทยาศาสตร 

มาสนับสนุนเพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันของสังคม 

ตัวช้ีวัด 

รอยละความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอการบังคับใชกฎหมายในการแกปญหายาเสพติด การทุจริตภาครัฐ 

และการดําเนินคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรม  

กลยุทธ 
1) ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ 

2) ปองกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในภาครัฐเชิงรุก 

3) ปองกัน ปราบปราม และพัฒนาระบบการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษใหมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนาการปฏิบัติงานดานนิติวิทยาศาสตรเพ่ือสนับสนุนการบังคับใชกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด  
เปาประสงค 
๑) ผูกระทําผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

๒) ผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม  

๓) ลดความแออัดของผูกระทําผิดในท่ีควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล  

๔) ผูกระทําผิดท่ีผานการแกไขฟนฟูกลับเขาสูสังคมและกระทําผิดซํ้าลดลง 

๕) ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

ตัวช้ีวัด 
๑) รอยละของผูกระทําความผิดไดรับการจําแนก ควบคุม แกไขฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย 

๒) รอยละของผูกระทําผิดในคดียาเสพติดไดรับการบําบัด แกไขฟนฟูสมรรถภาพ 

๓) ปริมาณผูท่ีกระทําความผิดไดรับปลอยพักการลงโทษ ลดวันตองโทษ 

๔) รอยละของผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีท่ีไดรับการประกันตัวดวยเงินกองทุนยุติธรรม 

๕) รอยละการเพ่ิมข้ึนขององคกรท่ีเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด  

กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยการจาํแนก ควบคุม แกไข ฟนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

2) พัฒนาระบบแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดและระบบตองโทษ 

3) พัฒนาระบบมาตรการลงโทษระดับกลางเพ่ือลดปริมาณผูตองขัง 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการปองกัน และแกไขฟนฟูผูกระทําผิดในชุมชน และการดูแลหลังปลอยตัว 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนากฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสงเสริมความรวมมือกับ
ทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ 

เปาประสงค 
๑) กฎหมายท่ีเปนเครื่องมือในการบริหารงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 

๒) ระบบการบริหารงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตาม

มาตรฐานสากล  

3) บูรณาการความรวมมือเพ่ือการพัฒนางานยุติธรรมท้ังในและตางประเทศ 

ตัวช้ีวัด 
๑) รอยละความสําเร็จของการปรับปรุงแกไขและพัฒนากฎหมาย 

๒) รอยละความสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม 

๓) รอยละความสําเร็จในการบูรณาการการปฏิบัติงานรวมในกระบวนการยตุิธรรม 

กลยุทธ 
1) ปรับปรุง แกไข เสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมใหเปนไปตาม

มาตรฐานสากล 
2) ศึกษา วิจัย และรวบรวมองคความรูเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาระบบการบริหารงานยุติธรรม 
3) บูรณาการการทํางานรวมกับภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยุติธรรมท้ังในประเทศ

และตางประเทศ   

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
เปาประสงค 
๑) การบริหารจัดการหนวยงานมีความเหมาะสม สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางครบถวน มีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะสงู มีคุณธรรม จริยธรรม และประสิทธิภาพในการบริการประชาชน 

๓) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงยุติธรรมไดรับการพัฒนา บูรณาการฐานขอมูล 

และใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

๔) การสื่อสารองคกรสูสาธารณะมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑) รอยละของการพัฒนาระบบบรหิารจัดการกระทรวงยุติธรรม เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

๒) รอยละของการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการภายในองคกร 

๓) รอยละของบุคลากรไดรับการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

กลยุทธ 
1) พัฒนาระบบยุทธศาสตร ปรับปรุงโครงสรางองคกร และระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  
2) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรใหมีความเหมาะสมตามระบบสมรรถนะ 
3) พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความเหมาะสมและทันสมัย 
4) พัฒนาระบบการสื่อสารใหสามารถเขาถึงประชาชนไดอยางรวดเร็ว และท่ัวถึง  
5) พัฒนาการตรวจสอบการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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2.3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กระทรวงยุติธรรม ไดรับงบประมาณรายจาย จํานวน 20,840,449,600 บาท 

ลําดับท่ี หนวยงาน งบประมาณ (บาท) รอยละ 
1 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 880,616,700 4.23 
2 กรมคุมประพฤติ 1,558,371,100 7.48 
3 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 582,584,900 2.80 
4 กรมบังคับคดี 1,019,309,400 4.89 
5 กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 2,065,495,100 9.91 
6 กรมราชทัณฑ 11,996,584,900 57.56 
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1,074,914,400 5.16 
8 สํานักงานกิจการยุติธรรม 95,346,100 0.46 
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร 465,905,600 2.24 

10 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  862,581,800 4.14 
11 สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแหงประเทศไทย (องคการมหาชน) 43,833,500 0.21 
12 สถาบันอนุญาโตตุลาการ 194,906,100 0.94 
 รวม 20,840,449,600 100.00 

ท่ีมา : สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร สํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

3. ความกาวหนาการดาํเนนิงานตามมติคณะรัฐมนตรีและขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
จากหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559  

3.1 สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูดําเนินงาน 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
1. ผลการดําเนินงานในแตละแผนงานเปนขอมูล
สําคัญและมีความจําเปนสําหรับการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนในอนาคต แตในขณะนี้ยังไมมีความสมบูรณ 
 
 
 
 
2. ผูดําเนินงานแตละแผนงาน/โครงการ ควรรวบรวม
และจัดทําฐานขอมูลของแตละงานใหครบถวน รวมท้ัง
ดําเนินการเชื่อมโยง/บันทึกขอมูลลงในระบบ
แลกเปลีย่นขอมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) ใหเปน
ปจจุบัน 

1. สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีการ
ติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการเรงรัดการ
ติดตามการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 
และมีการประชุมติดตามผลทุกเดือน เพ่ือรายงาน
ความคืบหนาของการดําเนินงานให เปนไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจายงบประมาณ 
2. สํานักงานกิจการยุติธรรม ไดดําเนินงานโครงการ
พัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส เพ่ือรองรับ
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลของกลุมพัฒนา
พฤตินิสัยในรูปแบบ Web Service ทั้งดานระบบ
ตรวจสอบการกระทําผิดซํ้า ระบบการติดตามสถานะคดี 
และระบบสถิติกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงการดําเนินงาน
โครงการฯ อยูภายใตการตรวจสอบ กํากับ ดูแลและควบคุม
ใหเปนไปอยางบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด
โดยผูตรวจราชการ สํานักงานกิจการยุติธรรม  
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3.2 สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการ 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- มีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
ในบางแผนงาน/โครงการ แตผูรับผิดชอบโครงการ
ไมไดประสานแจงใหหนวยงานกลางที่รับผิดชอบ
การติดตามและประเมินผลไดรับทราบ ดังนั้น เห็นควร
ใหประสานหนวยงานกลางท่ีติดตามและประเมินผล 
ใหไดรับทราบดวยทุกครั้งวาได มีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดตาง ๆ ในแผนงาน/โครงการ เพ่ือใหได
รับทราบประเด็นการแกไขท่ีตรงกัน 

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับทราบ
ขอคนพบและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
และไดนําไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ท้ังนี้ สํานักงานกิจการยุติธรรม 
กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
กรมคุมประพฤติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ไดจัดสงรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
สําคัญ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาผลการดําเนินงาน 

3.3 สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

มติคณะรัฐมนตรี/ขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ความกาวหนา 
- การดําเนินงานในบางแผนงาน/โครงการท่ีเปนงาน
ตามภารกิจประจําของหนวยงาน เช น งานดาน
พัฒนาพฤตินิสัย พบวามีลักษณะเปนงานท่ีสามารถ
บูรณาการการดําเนินงานและงบประมาณรวมกันได 
ท้ังหนวยงานภายในกระทรวงยุติธรรมและหนวยงาน
ภายนอกกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงชวยใหเกิดผลผลิตตาม
เปาหมายท่ีสําคัญในลักษณะเดียวกัน เห็นควรให
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาพฤตินิสัยทบทวน
แผนงาน งบประมาณ และการติดตามผลการ
ดํ า เ นิ น ง าน ในภาพรวมให ชั ด เ จน  เ พ่ื อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและ
เกิดประโยชนที ่แทจริงไดตรงกับกลุ มเปาหมาย/   
ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 

- สวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดรับทราบ
ขอคนพบและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม 
และไดนําไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพตอไป ท้ังนี้ สวนราชการไดจัดสงรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ตามยุทธศาสตรสําคัญ มาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ผลการดําเนินงาน 

4. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ   
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แจงตาม

หนังสือท่ี นร (ค.ต.ป.)/1210/ว 1 ลงวันท่ี  30 กันยายน 2559 ไดมุงเนนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ท่ีสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ดังนั้น เพ่ือให
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ เปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการ 
และเพื่อใชประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายใหกับฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงยุติธรรม จึงไดหารือเพ่ือรับนโยบายการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกับปลัดกระทรวงยุติธรรม 
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และคัดเลือกโครงการเพื่อดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล พรอมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุมกระทรวงดานความม่ันคงและการตางประเทศ เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการสรุปผลภาพรวมการดําเนินงานของสวนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

1) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 1 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ 
และการดําเนินงานภายใตนโยบายยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนา
และสงเสริมยุติธรรมชุมชนเพ่ือการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน 

2) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 1 ลักษณะที่ 2 : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรชาติ  
และการดําเนินงานภายใตแผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จํานวน 1 แผนงาน ไดแก แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

3) กลุมแผนงาน/โครงการประเภทที่ 3 : การประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการที่ไดดําเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 2 โครงการ/กิจกรรม ไดแก โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา และศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

สําหรับการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(ครั้งท่ี 1) ไดกําหนดใหรายงานผลสําหรับโครงการกลุมแผนงาน/โครงการประเภทท่ี 3 : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ซ่ึงมีผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจํากระทรวงยุติธรรม ดังนี้ 

4.1 โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา  

สวนท่ี 1  บทสรุปผูบริหาร 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการในดานผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ประสิทธิผลและความยั่งยืนของโครงการ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย การศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล การประชุม
แบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของ การสัมภาษณ รวมทั้งเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการดําเนินงานโครงการ 
ณ เรือนจําชั่วคราวที่เปนศูนยเรียนรูนํารองตนแบบ 2 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 
และเรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ  

ผลการติดตามประเมินผล 

โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา เปนการดําเนินงานเริ่มตนมาตั้งแตป พ.ศ. 2553 ตามพระดําริ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ท่ีทรงนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนหลักในการ
ประทานความชวยเหลือและกําลังใจใหแกผูตองขังท่ีใกลจะไดรับอิสรภาพ เพื่อจะไดมีความพรอมในการกลับมา
ใชชีวิตใหมในสังคมภายนอกเรือนจําอีกครั้งและมีชีวิตดํารงอยูไดอยางยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ
ไดสนองพระดําริดวยการจัดโครงการพักการลงโทษและลดวันตองโทษจําคุกกรณีพิเศษ และคัดเลือกผูตองขังเขารวมโครงการ 
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โดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเปนหลักสูตรการฝกอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีระยะเวลา 9 เดือน 
เพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยและฝกวิชาชีพใหกับผูตองขังระหวางการเตรียมการกอนปลอย และจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ เรือนจําชั่วคราวเพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินงานโครงการ รวมทั้งกําหนดใหเจาหนาท่ี
ของเรือนจํา กรมราชทัณฑ และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด กรมคุมประพฤติ ติดตามผลการดําเนินงานในระหวาง
การฝกอบรมและภายหลังจากผูตองขังพนโทษออกจากเรือนจํา  

ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 ไดดําเนินงานโครงการรุนท่ี 1 - รุนท่ี 6 ณ เรือนจําชั่วคราว 
5 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจํา
จังหวัดตราด เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท เรือนจําชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลาง
เชียงราย และเรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร มีผูตองขังเขารวมโครงการรุนละประมาณกวา 
200 คน รวม 6 รุน มีผูตองขังท่ีจบหลักสูตรโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 1,317 คน โดยการติดตามผลจากผูพนโทษ
ท่ีพักอาศัยอยูในจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งพ้ืนท่ีโครงการ จํานวน 291 คน ปรากฏวามีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และความรูจากการฝกอบรมวิชาชีพไปใชจริง จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 73.21 และมีผูกระทําผิดซํ้า จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 11.68 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  
1. จํานวนผูตองขังท่ีเขารวมโครงการและผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของโครงการเปนไปตาม

เปาหมาย โดยผูตองขังไดรับความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรูในดานเกษตรกรรม
และดานประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย 

2. ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดในการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการดํารงชีพและพ่ึงพาตนเองได 

3. ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการไดรับการยอมรับจากสังคม โดยผูเขารวมโครงการในทุกรุนมีคนตนแบบ
ท่ีประสบความสําเร็จและเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือการดําเนินงานโครงการ รวมท้ังชวยเหลือสังคมและชุมชน
เปนอยางดี 

4. การดําเนินงานโครงการมีการบูรณาการกับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สามารถ
บรรลุวัตถุประสงคในการแกไข ฟนฟูผูตองขัง ใหสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดี สามารถอยูรวมกับสังคมภายนอกได
ภายหลังพนโทษ อยางไรก็ตาม ยังคงมีการกระทําผิดซํ้า แตอยูในอัตราต่ํา 

5. โครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูเขารวมโครงการ
ใหมีจิตสํานึกในการใชชีวิตอยางพอเพียง เสริมสรางความรูความสามารถในการประกอบอาชีพใหพ่ึงพาตนเองได 
และเปนที่ยอมรับของสังคม ผลการดําเนินงานโครงการตอบสนองโดยตรงตอยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพคน และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรมดานการพัฒนาระบบการปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

1. ขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน 
เรือนจําชั่วคราวมีการดําเนินงานตามโครงการอยางเขมแข็ง เปนแบบอยางท่ีดี และมีผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานโครงการเปนอยางดี แตยังคงพบปญหาผูตองขังท่ีเขารวมโครงการเม่ือพนโทษและไดรับการปลอยตัวออก
จากเรือนจําชั่วคราวไปแลว บางรายไมอยากกลับไปสูครอบครัวหรือสังคมเดิมเนื่องจากระบุวาเปนแหลงท่ีมีปญหา 
บางรายไมมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวหรือมีอาชีพแตรายไดไมเพียงพอสําหรับใชจาย ทําใหมีโอกาส
หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก 
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ขอเสนอแนะ 
1) ควรมีการบูรณาการรวมกันใหมากยิ่งข้ึนระหวางสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด 

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกํานันผูใหญบาน และผูนําชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่ผูพนโทษ
อาศัยอยู เพ่ือรวมติดตาม ตรวจสอบขอมูล ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวมโครงการท่ีไดรับ
การปลอยตัวพนโทษ 

2) ควรนําขอมูลเกี่ยวกับปญหาของผูตองขังหรือผูเขารวมโครงการเสนอตอผูบริหารระดับสูง 
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหความชวยเหลือเพิ่มเติมอยางทันกาล เชน การจางปฏิบัติงานในสวนราชการ 
หรือจัดหางานใหแกผูท่ีไมมีอาชีพ  

3) ควรสรางเครือขายระหวางเจาหนาที่และผูเขารวมโครงการที่พนโทษออกจากเรือนจําแลว เชน 
ตั้งกลุมไลนหรือชมรม เพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู แจงปญหาอุปสรรค ซ่ึงเปนชองทางในการไดรับขอมูลขาวสาร
สําหรับนํามาพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

4) ควรมีการวางแผนการปฏิบัติรายบุคคลใหมีความเขมขนมากขึ้นในการจัดอบรมตามหลักสูตร
ของโครงการในรุนตอไป 

5) ควรวิเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปลอย โดยจัดเตรียมความพรอมดานอาชีพท่ีเหมาะสม
ใหแกผูตองขังแตละบุคคล และประสานหนวยงานภายนอกเขามาใหความรู ฝกสอนอาชีพ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแกผูตองขัง เนนสิ่งท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง และวิธีการท่ีจะทําใหสังคมเกิดการยอมรับ 

6) ควรมีการจดบันทึกกิจกรรม เพ่ือรวบรวมขอมูลรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ ปญหา
อุปสรรค และวิธีการแกไข เพ่ือเปนฐานขอมูลหรือคลังขอมูลในการนํามาใชเปนบทเรียน และเปนเอกสารอางอิง
สําหรับการศึกษาขอมูลประกอบการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมตอไป 

7) ควรนําจุดแข็งของกิจกรรมการดําเนินงานโครงการมาพัฒนาตอยอดใหมีความกาวหนายิ่งขึ้น 
เชน เนนผลิตพืชหรือผลิตภัณฑออรแกนิค การแปรรูปผลิตภัณฑ จัดหาแหลงกระจายสินคา การจัดสงผลิตภัณฑ
พรอมเครื่องปรุงและคูมือการปรุงอาหาร การจําหนายสินคาทางออนไลน เปนตน เพ่ือรองรับอนาคตประเทศไทย 4.0 
ท่ีปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  

8) ควรนําเทคโนโลยีเกษตรปลอดสารพิษ หรือแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรมาสราง
องคความรูประกอบการสรางอาชีพและรายไดใหกับผูตองขัง โดยประสานขอความรวมมือไปยังกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  

2. ขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานกิจการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา

พัชรกิติยาภา และกรมราชทัณฑ ซ่ึงเปนหนวยงานกลางและหนวยงานหลักในการดําเนินงานโครงการ 
ไดมีการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานโครงการของแตละเรือนจําชั่วคราวท่ีเปนโครงการนํารอง แตยังไมได
จัดเก็บและประมวลขอมูลอยางเปนระบบ เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการนํามาพิจารณาประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ และนํามาใชในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง รวมท้ังการติดตามผล
ผูเขารวมโครงการเม่ือพนโทษออกจากเรือนจํา ยังคงพบปญหาความไมถูกตองครบถวนของการสงตอขอมูลผูตองขัง
ท้ังในระหวางการดําเนินงานโครงการและภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ เนื่องจากผูตองขังมาจากหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงการสงตอ
ขอมูลผูตองขังจําเปนตองไดรับการประสานจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กรมราชทัณฑ/เรือนจํา กรมคุมประพฤติ/
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด แตสวนใหญไดรับการประสานขอมูลผูตองขังเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ของการดําเนินงานโครงการ ทําใหการติดตามผลผูเขารวมโครงการมีไมครบถวนทุกราย 
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ขอเสนอแนะ 
1) ควรเรงรัดการจัดทําระบบฐานขอมูลของผูตองขังและผูพนโทษ เพื่อรองรับและสนับสนุน

การแลกเปลี่ยนหรือสงตอขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2) ควรพิจารณาจัดใหมีการติดตามผลผูเขารวมโครงการภายหลังพนโทษออกจากเรือนจํา ใหมี

ความครบถวนทุกราย เพ่ือใหสามารถนําขอมูลผลการติดตามมาใชพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยางถูกตอง  
3) ควรพิจารณาใหเงินทุนหรือเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลาย 

เชน สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาเยี่ยมผูตองขัง การจัดทําระบบเยี่ยมญาติทางไกล เปนตน 
4) ควรสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมระบบการจัดเก็บขอมูล

ใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวมทั้งควรมีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชประโยชนได 

5) ควรจัดทําสถิติเครื่องมือในการบําบัด โดยจัดเก็บและรวบรวมขอมูลของโครงการตาง ๆ ใหครบถวน
อยางเปนระบบ ซึ่งรวมทั้งขอมูลของโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา แลวนํามาวิเคราะหวามีการกระทําผิดซํ้าหรือไม 
จํานวนเทาไร และนําเครื่องมือในการบําบัดของโครงการกําลังใจฯ มาเปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือใชในการ
พัฒนาการดําเนินงานและนําไปใชประกอบคําชี้แจงในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

6) ควรวิเคราะหขอมูลผูตองขัง และปรับหลักสูตรการฝกอบรม โดยเนนการสอนหนาที่ศีลธรรม
และปรับทัศนคติของครอบครัว เพื่อใหผูพนโทษมีการบริหารจัดการครอบครัวที่ดี มีความสุข ความกตัญู 
รักษาทรัพยสมบัติ รวมท้ังใหสามารถชวยเหลือสังคมชุมชนไดโดยการถายทอดความรู ใหคําปรึกษา และสราง
ภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชน จะทําใหเกิดการตอนรับและการยอมรับของสังคม 

7) ควรกําหนดหลักสูตรโครงการใหเนนการฝกวินัยของผูตองขัง ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการคืนคนดีสูสังคม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของหนวยงานภายนอกที่จะจางงานดานตาง ๆ เชน พอบาน 
แมบาน ผูดูแลผูสูงอายุ พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน หากสามารถจัดทําใบประกาศรับรองความประพฤติ
ภายหลังพนโทษ คาดวาจะสามารถสรางอาชีพใหกับผูตองขังได 

8) ควรมีการจัดประชุมสัมมนารวมกันระหวางผูรับผิดชอบโครงการฯ นํารองท้ัง 5 แหง เพ่ือใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการตอไป 

9) ควรจัดระบบการประสานจัดทําขอตกลงความรวมมือกับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เชน 
กรมคุมประพฤติ ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการศาสนา รวมท้ังกํานันและผูใหญบาน 
หรือผูนําชุมชน นักธุรกิจ ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เพื่อรวมทํางาน
ในลักษณะคณะกรรมการสงเคราะห โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน แสวงหาแหลงเงินทุนและสนับสนุน
การประกอบอาชีพใหแกผูพนโทษ โดยการประสานงานจัดทําแผนบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสรรหา
สถานประกอบการท่ียินดีรับผูพนโทษใหเขาทํางาน 

10) ควรนําเสนอใหการบริจาคเงินและทรัพยสินเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผูกระทําผิด 
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินได เชน เสนอใหสิทธิประโยชนนํามาหัก
ลดหยอนภาษีได 4 เทาของเงินท่ีจายไป เปนตน  

3. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ไดใหความสําคัญกับโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณ

และบุคลากรในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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ขอเสนอแนะ 
1) ควรพิจารณาดําเนินการใหโครงการนี้มีความยั่งยืน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนภารกิจสําคัญ

ของกรมราชทัณฑและกระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหเกิดคุณประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติตอไป  
2) ควรเนนการประชาสัมพันธใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน เชน กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 เพื่อเปนการปองกันการกระทําผิด และใหประชาชนไดรับรูชองทาง
ในการขอรับความชวยเหลือทางดานกฎหมาย 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 

1. รายละเอียดของโครงการ 
สืบเนื่องจากการท่ีพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดําริใหนําทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใชกับผูตองขัง เพื่อเปนการสรางกําลังใจใหกับผูตองขังและใหไดมีโอกาสในการกลับคืนสูสังคม 
โดยมีทักษะที่สามารถดํารงชีวิตที่พึ่งตนเองไดและไมหวนกลับไปกระทําผิดอีก รวมทั้งเปนการนอมนําแนวทาง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใชกับผู ดอยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรมจึงไดมีคําสั่งที่ 13/2553 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในเรือนจํา โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานคณะกรรมการ การดําเนินงานโครงการมีแนวทาง
มาจากการศึกษาศูนยเรียนรูตนแบบเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก ของนางนงนุช คําคง (ผูใหญจอย) อดีตผูใหญบาน
ตําบลบานแห อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ใชพื้นที่เรือนจําชั่วคราวเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจัดฝกอบรมใหกับผูตองขัง โดยใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใหเกิดทักษะทางดานการประกอบวิชาชีพตาง ๆ ที่สามารถนําไปปรับใชในการดําเนินชีวิตใหพึ่งพาตนเองได
ภายหลังพนโทษและไมหวนกลับมากระทําผิดซํ้าอีก  

โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา มุงเนนการแกไข ฟนฟู และเตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับ
ผูตองขังท่ีใกลพนโทษท่ีสมัครเขารวมโครงการและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑที่กําหนด 
มีระบบการติดตามผูตองขังท่ีเขารวมโครงการในระหวางดําเนินงานโครงการและภายหลังจากพนโทษออกไปแลว 
แตยังอยูในระหวางคุมประพฤติเพ่ือประเมินผลความสําเร็จของโครงการ การดําเนินงานโครงการเริ่มตนมาตั้งแตป 
พ.ศ. 2553 โดยไดรับพระเมตตาของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ท่ีทรงประทานเงินทุนสวนพระองค
ใหกับเรือนจําชั่วคราว 4 แหง แหงละ 100,000 บาท รวมเปนเงิน 400,000 บาท เพ่ือใชในการดําเนินงาน
โครงการนํารองที่เร ือนจําชั ่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท  เรือนจําชั ่วคราวเขาระกํา  จังหวัดตราด 
เรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสํานักงานกิจการ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ 
ไดสนองพระดํารินอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับใชในการดําเนินงานโครงการและจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ เรือนจําชั่วคราวนํารองตนแบบเพ่ือใชเปนพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ รวมท้ังกําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ
ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ หลักสูตรการอบรมผูตองขัง การติดตามผลการดําเนินงาน ดังนี ้  
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พ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการ 
กรมราชทัณฑไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือรองรับการดําเนินงานโครงการกําลังใจในพระดําริ

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว จํานวน 4 แหง ไดแก 
เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด เรือนจําชั่วคราวแคนอย 
จังหวัดเพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดต้ังศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร และ
เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง จังหวัดตรัง  และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ณ เรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานเปด เพิ่มเติมอีก 4 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวนาโสก จังหวัดมุกดาหาร 
เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และทัณฑสถานเปดทุงเบญจา 
จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังสิ้นจํานวน 10 แหง ท้ังนี้ การดําเนินงานโครงการในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 
พ.ศ. 2559 มีพ้ืนท่ีดําเนินงาน 5 แหง ไดแก 

1. เรือนจําชั่วคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
2. เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา  สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด  
3. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง  สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท   
๔. เรือนจําชั่วคราวดอยราง  สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย  
5. เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร  

คุณสมบัติและหลักเกณฑผูเขารวมโครงการ 
กรมราชทัณฑดําเนินการจําแนกลักษณะผูตองขังที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีความประสงค

จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมภายหลังพนโทษ หรือผูตองขังท่ีมีความตองการเรียนรูการประกอบอาชีพ มารับการอบรม
ใหความรู ปรับทัศนคติ และปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต 
โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑการคัดเลือกผูตองขังเพ่ือเขารวมโครงการ ณ ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 
(หลักเกณฑฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559) ดังนี้ 

1. เปนนักโทษเด็ดขาดชาย-หญิง ชั้นดีขึ้นไป ที่สมัครใจเขารวมโครงการ และสามารถเขารับ
การฝกอบรมหรือมีเวลาเพียงพอท่ีจะเขารับการฝกอบรมไดครบถวนตามกําหนดระยะเวลาของหลักสูตรโครงการ 

2. ตองโทษจําคุกครั้งแรก กระทําผิดคดีเดียว ในคดีความผิดทั่วไปหรือคดียาเสพติดใหโทษ 
ซ่ึงปรากฏผลการตรวจสอบจากสํานักงาน ป.ป.ส. ไมเขาขายเปนผูกระทําผิดรายสําคัญ  

3. เปนนักโทษเด็ดขาดที่ไมมีพฤติการณกระทําผิดและไมเปนผูตองขังที่กระทําความผิดในคดี 
ซ่ึงมีลักษณะความผิดตามท่ีกําหนดไวในหลักเกณฑการพิจารณาพักการลงโทษ เชน กลุมมิจฉาชีพ กระทําชําเรา (ผูเยาว) 
หรือลักษณะโทรมหญิง มือปนรับจางหรือผูจางวาน ความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีเปนภัยตอสังคมอยางรายแรง เปนตน 

4. ไมมีคดีอายัด หรือหมายจับ หรือกักขัง 
5. ตองโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําหนดโทษตามหมายแจงโทษเด็ดขาดฉบับลาสุด 

หรือไมนอยกวา 10 ในกรณีตองโทษจําคุกตลอดชีวิต 
6. มีโทษเหลือจําตอไปไมเกิน 5 ป  
7. มีผูอุปการะซ่ึงมีท่ีอยูเปนหลักแหลง และผูอุปการะยินดีอุปการะ 
8. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยภายใน 2 ป นับถึงวันที่คณะกรรมการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด 

(ชั้นเรือนจํา) พิจารณา หรือไมไดอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
9. ไมเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีอยูระหวางเรือนจําดําเนินการอนุมัติพักการลงโทษและลดวันโทษจําคุก

ไปยังกรมราชทัณฑ 
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หลักสูตรการอบรมผูตองขัง 
กรมราชทัณฑไดดําเนินการอบรมผูตองขังตามโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา โดยเนื้อหาของหลักสูตร
ในการอบรมเปนการใหความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต การปรับ
ทัศนคติและพฤติกรรมเพ่ือใหมีแนวคิดและพฤติกรรมในทางท่ีถูกตองดีงาม และการฝกทักษะดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
การอยูรวมกับผูอ่ืน หลักสูตรมีระยะเวลา ๙ เดือน ประกอบดวยวิชาหรือกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 18 กิจกรรมหลัก 
แบงเปนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยแนวทางในการอบรมแบงเปน 3 กระบวนการ ไดแก 

1. การอบรมภาคทฤษฎี เพ่ือใหความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ียึดหลัก
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน 

2. การปรับทัศนคติ เพ่ือใหมีทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง ลดความตองการทางวัตถุตามหลัก
พอประมาณ สรางจิตสํานึกตอสวนรวมโดยออกไปรวมพัฒนาชุมชน สรางความมีเหตุผลในการตัดสินใจในการ
กระทําของตน โดยคํานึงถึงผลท่ีอาจเกิดข้ึนอยางรอบคอบ และสรางภูมิคุมกันในการเตรียมตัวเตรียมใจรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงภายนอก 

3. การอบรมภาคปฏิบัติ มีการแบงกลุมฝกปฏิบัติในการเรียนรูตาง ๆ โดยกําหนดเปนฐานการเรียนรู 
25 ฐาน ในเรือนจําแตละแหงและใหปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี สภาพแวดลอมและปจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของกับฐานการเรียนรูดังกลาว ไดแก การทําอิฐดิน การสรางบานดิน การผลิตกาซชีวภาพ การผลิตน้ํามัน            
ไบโอดีเซล การผลิตน้ําสมควันไม การทําน้ํายาไลแมลงจากสมุนไพร การทําปุยหมักและผลิตปุยชีวภาพ การผลิต
เตาถานประสิทธิภาพสูง การผลิตน้ํายาลางจาน การผลิตสบูและยาสระผม น้ําคือชีวิต นาขาว การปลูกยางพารา 
การปลูกพืชสมุนไพร การปลูกพืชปลอดสารพิษ การปลูกมะลิปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยง 
ปลาดุกบิ๊กอุย การเลี้ยงเปดไขและไกไข การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนม การเลี้ยงกระตาย
สวยงามและกระตายเนื้อ การเลี้ยงหมูขุนและหมูแมพันธุ การเลี้ยงหมูหลุม และการเลี้ยงกบคอนโด และให
ผูตองขังลงมือปฏิบัติในศูนยการเรียนรูตลอดระยะเวลา 9 เดือน ซึ่งถือเปนการเรียนรูจากการลงมือทํา 
(Learning by doing) ท้ังนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไดปรับลดระยะเวลาการอบรมเปนหลักสูตร 5 เดือน 
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูตองขังเขารวมโครงการมากข้ึน 

การอบรมใหความรูและเสริมทักษะใหกับผูเขารวมโครงการตามหลักสูตรดังกลาว ไดรับการสนับสนุน
ขอมูลทางวิชาการและวิทยากรจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ เชน มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 
และสถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ รวมทั้งวิทยากรจากหนวยงาน
ของกรมราชทัณฑและภาคเอกชน มีการจัดกิจกรรมเสริมทางดานครอบครัวและสังคม ไดแก เตรียมความพรอม
กอนปลอยจากสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด จัดกิจกรรมวันครอบครัว เตรียมชุมชนดวยการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร
คุมประพฤติพบผูเขารวมโครงการ จัดกิจกรรมคนตนแบบเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูเขารวมโครงการ “พี่พบนอง” 
พาผูเขารวมโครงการไปศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริงเพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากผูท่ีประสบความสําเร็จ โดยสิ่งสําคัญ
ของการอบรมคือการจัดกิจกรรมหรือสอดแทรกความรูเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหความรูเขาใจวา
เศรษฐกิจพอเพียงไมใชแคการปลูกผักทําการเกษตร แตเปนการใชชีวิตดวยความระมัดระวังรอบคอบ ไมฟุมเฟอย 
และลดรายจายในสิ่งท่ีไมจําเปน เพ่ือเปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังใหมีความพรอมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
ใหใชชีวิตแบบพอเพียงไดเม่ือพนโทษ ดวยฐานคิดวาเสนทางเดินเขาสูเรือนจําจะไมเกิด หากผูตองขังมีกระบวนทัศน
หรือวิธีคิดแหงความพอเพียง เพราะเชื่อวาความพอเพียงในชีวิตจะสามารถหยุดยั้งไมใหคนกระทําผิดได  
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การติดตามผลการดําเนินงาน 
เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูตนแบบนํารองไดติดตามผลในระหวางดําเนินงานโครงการและรายงานผล

การดําเนินงานตามแบบติดตามประเมินผลโครงการเปนรายเดือนไปยังสํานักกิจการในพระดําริฯ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม และไดรวมกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดในการติดตามดูแลผูเขารวมโครงการที่ไดรับ
การปลอยตัวกลับไปอยูในสังคม เพ่ือประเมินผลวาผูเขารวมโครงการไดนําความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปรับใชในชีวิตประจําวันอยางไร ดังนี้ 

1) จัดทําเอกสารประจําตัวผูเขารวมโครงการและสงตอขอมูลใหกับสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
2) ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนผูเขารวมโครงการที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่จังหวัดรวมกับสํานักงาน

คุมประพฤติจังหวัด คณะวิทยากรและเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือใหความชวยเหลือแนะนําในดานตาง ๆ 
3) ติดตอสอบถามขอมูลทางโทรศัพทกับผูเขารวมโครงการท่ีมีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีตางจังหวัด 
4) ประสานงานและใหความชวยเหลือผูเขารวมโครงการท่ีประสบปญหาดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

2. ผลการดําเนินโครงการในอดีต 

การดําเนินโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา เริ่มดําเนินงานรุนที่ 1 ตั้งแตป พ.ศ. 2553 (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554) ซ่ึงในรุนท่ี 1 - 4 กรมราชทัณฑไดจัดทําหลักสูตรการอบรม เปนระยะเวลา 9 เดือน และผูตองขัง
ท่ีเขารวมโครงการจะตองเขารับการอบรมตามหลักสูตรของโครงการเปนระยะเวลา 9 เดือน จึงจะถือวาไดผาน
การอบรมตามหลักสูตร แตยังจะไมไดรับการปลอยตัวเปนกรณีพิเศษแตอยางใด ตอมาในรุนที่ 5 และรุนที่ 6 
เปนรุนท่ีผูตองขังเขารับการอบรมครบตามหลักสูตร 9 เดือน จะไดรับการปลอยตัวพักการลงโทษเปนกรณีพิเศษ 
ซ่ึงผูเขารวมโครงการในรุนท่ี 5 และ รุนท่ี 6 ท่ีผานการอบรมไดรับการปลอยตัวแลวทุกราย สรุปผลการดําเนนิงานโครงการ
รุนท่ี 1 - รุนท่ี 6 (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559) มีผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ และมีการติดตามผล ดังนี้ 

1) ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ 
ผลการดําเนินโครงการในรุนท่ี 1 - รุนท่ี 6 (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559) ไดดําเนินการ

ในพื้นที่เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 5 แหง มีผูตองขังที่เขารวมโครงการและจบหลักสูตร
ตามโครงการ จํานวนท้ังสิ้น 1,317 ราย ดังนี้ 

พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 รุนท่ี 3 รุนท่ี 4 รุนท่ี 5 รุนท่ี 6 รวม 

(คน) (2554) (2555) (2556) (2557) (2558) (2559) 
1. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย  จังหวัดเพชรบูรณ 58 43 68 55 42 50 316 
2. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา  จังหวัดตราด 107 66 66 75 43 48 405 
3. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง  จังหวัดชัยนาท 30 50 54 44 46 49 273 
4. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง  จังหวัดเชียงราย 62 42 29 23 28 48 232 
5. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน  จังหวัดสุรินทร  - - - - 46 45 91 

รวมท้ังสิ้น   257 201 217 197 205 240 1,317 

ท่ีมา : ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 จากสํานักกิจการในพระดาํริพระเจาหลานเธอฯ สาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 (รายงานผลการดําเนินงานตามแบบติดตามประเมินผลโครงการฯ - แบบ ศก. 1) 
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2) การติดตามผลโครงการ 
จากขอมูลการติดตามประเมินผลของสํานักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ เมื่อวันท่ี 

27 พฤษภาคม 2558 ไดติดตามประเมินผลโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา รุนท่ี 1 - รุนท่ี 4 จากเรือนจําตนแบบนํารอง 4 แหง 
ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด เรือนจําชั่วคราวแคนอย 
จังหวัดเพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย พบวาผูพนโทษท่ีเขารวมโครงการ รวม 836 คน 
แยกยายกลับสูภูมิลําเนาท่ัวประเทศ ซ่ึงสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 101 แหงท่ัวประเทศ ไดดําเนินการติดตาม
ดูแลสอดสองผูพนโทษและผูไดลดวันตองโทษ โดยมีผูพนโทษที่เขารวมโครงการไดไปรายงานตัว ณ ภูมิลําเนา
หรือถ่ินท่ีอาศัยแลวกวา 90 แหง ในจํานวนนี้มีจํานวน 291 คน ยังพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดเรือนจําตนแบบนํารอง 
และสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดไดติดตามผลผูเขารวมโครงการดังกลาว พบวาไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชจริง จํานวน 213 คน คิดเปนรอยละ 73.21  และมีผูตองขังท่ีกระทําผิดซํ้า จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
11.68 ดังนี้  

ผูเขารวมโครงการ รุนที่ 1 – 4  
(พ.ศ. 2554 – 2557) ซ่ึงพนโทษฯ  

และพักอาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดเรือนจํานํารอง 

จํานวน 
ที่ติดตามผล 

 (คน) 

ผลการติดตาม 
ไดนํา 

หลักปรัชญาฯ  
ไปใชจริง 

ไมไดนํา 
หลักปรัชญาฯ 

ไปใช 

ถูกจับใหม 
(กระทาํผิดซํ้า) 

เสียชีวิต 
ยายที่อยู/ 
ไมทราบ 
ที่อยูใหม 

1. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย  จังหวัดเพชรบูรณ 23 10 10 1 0 2 
2. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา  จังหวัดตราด 108 65 9 13 1 20 
3. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง  จังหวัดชัยนาท 102 88 0 14 0 0 
4. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง  จังหวัดเชียงราย 58 50 1 6 0 1 

รวม 291 213 20 34 1 23 
คิดเปนรอยละ 100 73.21 6.87 11.68 0.34 7.90 

ท่ีมา : ขอมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 จากสาํนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ  

ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักกิจการในพระดําริฯ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา รุนที่ 1 - รุนที่ 6 (ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 
2559) สรุปขอมูลผูตองขังท่ีเขารวมโครงการท่ียังพักอาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดเรือนจําตนแบบนํารอง และสํานักงาน
คุมประพฤติจังหวัดไดติดตามผลผูเขารวมโครงการ พบวามีการกระทําผิดซํ้า ดังนี้ 

ผูเขารวมโครงการ รุนที่ 1 – 6 
(พ.ศ. 2554 – 2559) ซ่ึงพนโทษฯ  

และพักอาศัยอยูในพ้ืนที่จังหวัดเรือนจํานํารอง 

จํานวนผูเขารวมโครงการทีม่ีการกระทําผิดซํ้า 
รวม 
(คน) 

รุนที่ 1 รุนที่ 2 รุนที่ 3 รุนที่ 4 รุนที่ 5 รุนที่ 6 
(2554) (2555) (2556) (2557) (2558) (2559) 

1. เรือนจําช่ัวคราวแคนอย  จังหวัดเพชรบูรณ 0 1 1 1 0 0 3 
2. เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา  จังหวัดตราด 10 8 3 3 1 1 26 
3. เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง  จังหวัดชัยนาท 2 3 9 3 1 0 18 
4. เรือนจําช่ัวคราวดอยราง  จังหวัดเชียงราย 5 1 2 0 0 1 9 
5. เรือนจําช่ัวคราวโคกตาบัน  จังหวัดสุรินทร  - - - - 1 0 1 

รวมท้ังสิ้น   17 13 15 7 3 2 57 

ท่ีมา : ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 จากสํานักกิจการในพระดาํริพระเจาหลานเธอฯ สาํนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม 
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สวนท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

๑. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา เพ่ือใหทราบวาผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม สามารถสะทอนถึงประเด็นความยั่งยืนของโครงการ 
ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
แผนงานโครงการท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการอันเปนผลสืบเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่ไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปใชในการแกไข
ปรับปรุงการดําเนินงาน  

๒. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการตามแนวทาง 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล 
การประชุมแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ รวมท้ังเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการดําเนินงาน
โครงการในพ้ืนท่ี 

2.1 การติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา มีพ้ืนท่ีการดําเนินงาน ณ เรือนจําชั่วคราวท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10 แหง จําแนกเปนเรือนจําชั่วคราวท่ีเปนศูนยเรียนรูนํารองตนแบบ 4 แหง และ
เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูสวนขยาย 6 แหง ตามลําดับ ไดแก 1) เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัด
ชัยนาท 2) เรือนจําชั่วคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 3) เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจํา
จังหวัดตราด 4) เรือนจําชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย 5) เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํา
กลางสุรินทร 6) เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 7) เรือนจําชั่วคราวนาโสก สังกัดเรือนจํา
จังหวัดมุกดาหาร 8) เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 9) เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง 
สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 10) ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา สังกัดเรือนจําจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการดําเนินงานโครงการ 
ณ เรือนจําชั่วคราวท่ีเปนศูนยเรียนรูนํารองตนแบบ 2 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เม่ือวันท่ี 
31 มกราคม ๒๕60 และเรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ ๒๕60 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการดังกลาวในพื้นที่ ไดมีการประชุมรวมกับ 
ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด หัวหนาเรือนจําชั่วคราว ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด 
และเจาหนาที่ผู เกี่ยวของ เขาเยี ่ยมชมพื้นที่ดําเนินงานโครงการที่จัดทําเปนฐานการเรียนรูดานเกษตรกรรม 
รวมท้ังไดติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ณ พ้ืนท่ีชุมชนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของอดีตผูตองขัง โดยเขาพบผูนําชุมชน
และอดีตผูตองขังท่ีผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของโครงการ และนําความรูท่ีไดรับมาใชในการดําเนินชีวิต
ภายหลังพนโทษ ซ่ึงไดรับทราบผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกัน (รายละเอียดตามภาคผนวก ก : รายงานสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพ้ืนท่ี 
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 
ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ) สรุปดังนี้ 
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1) เรือนจําช่ัวคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 
ปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงาน 
1. ไมมีโรงเลี้ยงอาหารสําหรับจัดเลี้ยงอาหารผูตองขัง ไมมีโรงเก็บรถยนตและรถแทรกเตอร 

เพ่ือปองกันแดดฝน และบานพักขาราชการมีไมเพียงพอ 
2. ขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูเขารวมโครงการยืมไปประกอบอาชีพ และเพ่ือ                   

การสงเคราะหในระหวางการคุมประพฤติ ตรวจพิสูจนและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ซ่ึงกรมคุมประพฤติ                
ไดกําหนดใหยืมรายละไมเกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชําระคืนภายใน 2 ปโดยปลอดดอกเบี้ย การพิจารณาใหยืม
ไดกลั่นกรองความประพฤติของผูกระทําผิดท่ีเขารวมโครงการ ตลอดจนดูแลและติดตามความกาวหนา รวมท้ังการผอน
ชําระเงินคืน เพ่ือรักษาวินัยทางการเงินและสามารถนําเงินท่ีไดรับคืนกลับไปหมุนเวียนชวยเหลือผูกระทําผิดรายอ่ืนตอไป 

3. เสนอควรแกไข พ.ร.บ. ลางมลทิน เนื่องจากแมประวัติการรับโทษจะถูกลาง ทําใหผูพนโทษมีสิทธิ
สมัครรับราชการ ไมติดเง่ือนไขตามมาตรา 36 ข. (7) ของพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
แตเนื่องจาก พ.ร.บ. ลางมลทิน เพียงแตลางประวัติการรับโทษไมไดลางประวัติการทําความผิดดวย คณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงยังใชดุลพินิจท่ีจะพิจารณาวาอดีตนักโทษคนใดขาดคุณสมบัติสมัครเขารับราชการ 
เพราะเหตุบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม ตามมาตรา 36 ข. (4) 

4. เสนอควรปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระดําริฯ ตามกระบวนการเรียนรูจาก 9 เดือน 
เปน 5 เดือน เนื่องจากนโยบายผูบริหารไมตอเนื่องและไดรับจัดสรรเงินงบประมาณไมเพียงพอ  

ขอสังเกตของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท มีการดําเนินงานตามโครงการอยางเขมแข็ง เปนแบบอยางท่ีดี 

และมีผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการเปนอยางดี กรณีท่ีพบปญหาผูตองขังบางราย เม่ือพนผิดและไดรับการ
ปลอยตัวออกจากเรือนจําชั่วคราวไปแลวไมอยากกลับไปสูครอบครัวหรือสังคมเดิม เนื่องจากระบุวาเปนแหลงท่ีมีปญหา 
ผูพนโทษบางรายไมมีอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได หรือมีอาชีพแตรายไดไมเพียงพอสําหรับใชจาย ทําใหมีโอกาส
หวนกลับไปกระทําผิดซํ้าอีก จึงควรใหเสนอขอสังเกตดังกลาวของหนวยงานตอผูบริหารระดับสูง เพื่อใหกลุม
ผูพนโทษเหลานี้ไดรับความชวยเหลือเพ่ิมเติมใหมีอาชีพ เชน จางปฏิบัติงานในสวนราชการหรือจัดหางานอ่ืนให  

2) เรือนจําช่ัวคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
ปญหาอุปสรรค และความตองการของหนวยงาน 
1. การสงตอขอมูลผูตองขังมีปญหา เนื่องจากผูตองขังมาจากหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงการสงตอขอมูล

ผูตองขังจําเปนตองไดรับการประสานจากหนวยงานตาง ๆ แตสวนใหญไดรับการประสานงานมาเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ 

2. ผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนานอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ ทําใหเปนอุปสรรคในการจัด
กิจกรรมบางประเภท เชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 

3. ขาดผูเชี่ยวชาญดานการจัดทําโปรแกรมระบบขอมูล 
4. การดําเนินการโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา รุนท่ี ๗ ควรมีการวางแผนการปฏิบัติรายบุคคลใหมีความเขมขนมากข้ึน 
ขอสังเกตของ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม 
เรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ มีการดําเนินงานตามโครงการอยางเขมแข็ง 

เปนแบบอยางท่ีดี และมีผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการเปนอยางดี มีจุดแข็งดานการผลิตพืชออรแกนิค 
ไมใชสารเคมี และไมกอใหเกิดมลพิษ จึงควรพิจารณาเพ่ิมเติมในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ จัดหาแหลงกระจายสินคา 
การจัดสงผลิตภัณฑพรอมเครื่องปรุงและคูมือการปรุงอาหาร การจําหนายสินคาทางออนไลน เปนตน เพ่ือรองรับ
อนาคตประเทศไทย 4.0 ท่ีปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม             
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2.2  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ มีผลการดําเนินงานตามแบบรายงานการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิโ์ครงการ (แบบ ร 1/ ค.ต.ป. ประจํากระทรวงยุติธรรม) ดังนี้ 

(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ ผลการประเมิน 
(๑) การดําเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคโครงการเรื่องอะไรบาง และบรรลุผล
มากนอยเพียงใด 

-  บรรลุผลสัมฤทธิ์ในทางการพัฒนาดานพฤตินิสัย
ของผู เขารวมโครงการเปนไปในทางบวกมากขึ้น 
โดยสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ 
มีความม่ันใจในชีวิต และไมทอถอย  
-  การดําเนินงานตามโครงการสามารถจัดอบรม
ใหกับผูตองขังที่เขารวมโครงการไดตามหลักสูตร 
ผูที่ผานการอบรมสามารถเปลี่ยนทัศนคติ มีกําลังใจ
และความเชื่อม่ันในตนเอง มีความพรอมในการพัฒนา
ตนเองดวยสัมมาอาชีพ 
-  ผูตองขังท่ีผานการอบรมสามารถนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชไดจริง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ปรับตัวเขากับชุมชนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยภายหลัง
พนโทษไดอยางดี และเปนท่ียอมรับของสังคม 

(๒) ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ท่ีไดรับจากการดําเนิน
โครงการ คือเรื่องใดบาง และประสบผลสําเร็จอยางไร 

-  กลุมของผูเขารวมโครงการ ไดรับความรู ความเขาใจ 
และการปลูกฝงใหเกิดการสํานึกตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผูตองขังท่ีผานการอบรมเม่ือพนโทษ
ออกจากเรือนจําแลว สวนใหญสามารถกลับตัวเปนคนด ี
ไมกระทําผิดซํ้า 
-  การดําเนินโครงการเปนการผลิตคนตนแบบในทุกรุน 
ทําใหสามารถพ่ึงพาตนเองได และชวยเหลือสังคมได  

(๓) ปจจัยสําคัญที่ทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/
ไมบรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด 
เพราะอะไร 

- การสมัครใจเขาโครงการของผูตองขังเปนเรื่องสําคัญ 
เนื่องจากการเขามาอยูในโครงการตองทํางานหนัก 
เพราะมีแปลงพืชผักและการเลี้ยงสัตว ซ่ึงตองมีการ
ปฏิบัติในการดูแลรักษาตลอดเวลา  
- การจําแนกคุณสมบัติผู ตองขังและหลักเกณฑ
การคัดเลือกผูเขารวมโครงการเปนไปอยางเหมาะสม 
- เจาหนาท่ีผูดูแลโครงการมีความเขาใจในแนวคิดการ
ทํางาน สามารถใหความชวยเหลือแนะนําให กับ
ผูเขารวมโครงการ 
- หลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีลักษณะการเรียนรูไปพรอม
กับการปฏิบัติ (Learning By Doing) ทําใหผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจยิ่งข้ึน 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ ผลการประเมิน 
 -  มีการบูรณาการกับหนวยงานภาคีตาง ๆ ซ่ึงได

ประสานงานและไดรับความรวมมืออยางดีจาก
หนวยงานเครือขายภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) ผลผลิตของโครงการ เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีใช
ดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
อยางไร และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ
มากนอยแคไหน อยางไร 

-  การพัฒนาคนหรือการฟนฟูผูกระทําผิดไมสามารถ
นํางบประมาณมาคิดสัดสวนความเหมาะสมได  
-  งบประมาณท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับหลักสูตร
โครงการ และไดใชจายอยางคุมคาและเกิดประโยชน  

(๕) ผลผลิตของโครงการ เม่ือเทียบกับระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด อยางไร 

-  ระยะเวลา 9 เดือน ท่ีใชในการดําเนินงานโครงการ
มีการดําเนินการเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมี
ความเหมาะสม เนื่องจากมุงเนนในเรื่องการปรับ
ทัศนคติ 
-  ระยะเวลาของโครงการมีความเหมาะสม เพราะทําให
มี เวลาเพียงพอในการเรียนรู ท้ั งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติควบคูกันไป 

(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุมคามากนอยเพียงใด 
อยางไร เม่ือเทียบกับงบประมาณ และประโยชนท่ีไดรับ
จากการดําเนินโครงการ 

- มีความคุมคาเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
เพราะสามารถปรับเปลี่ยนวิธี คิด ทัศนคติ  และ
พฤติกรรมของผูตองขังได 
-  ควรเพิ่มจํานวนผูเขารับการอบรมและเปดโอกาส 
ใหมีกลุมเปาหมายเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคุมคากับงบประมาณ 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ 

มีจํานวนผูเขารวมโครงการและผูผานการฝกอบรม
ตามหลักสูตรของโครงการเปนไปตามเปาหมาย 
โดยผูตองขังท่ีผานการอบรมสามารถปรับเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติ และมีความรูความเขาใจตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธโครงการ (ป.สก. ๒) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ ผลการประเมิน 
(๑) การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงาน
ท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไร และมีการดําเนินการในเรื่อง
ใดบางท่ีไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

-  การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวใน
ดานหลักสูตรและระยะเวลาการฝกอบรม 

(๒) การดําเนินโครงการ เกิดผลลัพธท่ีไมไดคาดคิด/
คาดการณลวงหนาไว ในเรื่องใดบาง และวางแนวทาง
ในการปองกัน หรือมีการแกไขผลลัพธในทางท่ีไม
ประสงคไวอยางไร หรือไม 

- ผลลัพธท่ีไมไดคาดการณไว ไมไดเกิดข้ึนกับการ
ดําเนินงานโครงการ เพราะไดมีการกําหนดวิธีการ
รองรับสําหรับเหตุการณท่ีคาดวาอาจเกิดข้ึนไวแลว 
- การปลอยตัวผูตองขังแบบอภัยโทษ เปนสิ่ง ท่ี 
ไมสามารถคาดคิดได ทําใหจํานวนสมาชิกโครงการ 
พนโทษกอนกําหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นของโครงการ 
 



-19- 
 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ ผลการประเมิน 
(๓) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย/
ผูมีสวนไดเสียกลุมใด อยางไรบาง 

-  การดําเนินงานทําใหกลุมเปาหมายไดปรับแนวคิด 
ทัศนคติ และพฤติกรรม 
-  ผูตองขังไดรับประโยชน เนื่องจากการไดรับการ
ปลอยตัวเร็วข้ึนและไดรับความรูมากข้ึน 

(๔) ผลลัพธจากโครงการ  มีผลตอความสําเร็จของ
วัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ ใหอยูในระดับ
ท่ีสูงข้ึนหรือไม อยางไร เพียงใด 

- มีความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ในระดับสูง เพราะผู เขารวมโครงการสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใชไดจริง และเปนตนแบบใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- เรือนจํามีการขยายการติดตามผลเปนรายบุคคล 
ในแตละพ้ืนท่ี 

(๕) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เม่ือเปรียบเทียบ
กับการดําเนินงานตามทางเลือกอ่ืน ๆ เปนอยางไร 

- โครงการนี้สามารถนําไปปรับใชกับโครงการอ่ืน ๆ ได
เพราะเปนบรรทัดฐานท่ีนํ าไปประยุกต ใช ได ใน
ชีวิตประจําวัน 
- โครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยโครงการอ่ืน ๆ 
เชน โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง เปนโครงการท่ีใหผูตองขัง
รูจักระเบียบวินัย และสรางใหมีระเบียบวินัย แตการ
เขามาฝกอบรมในโครงการกําลังใจฯ เปนการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการดําเนินชีวิตและไดรับความรูเพ่ือนําไปใช
ในการประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ 

(๖) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมาย มากนอยเพียงใด อยางไร  
 

- กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจเปนอยางมากในการ
เขารวมโครงการ และสํานึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการใชชีวิต 

(๗ )  ผลลั พธ จ ากการดํ า เ นิ น โคร งการ  มีผลต อ
กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดเสีย ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต อยางไรบาง 

- มีผลในทางบวกท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และคุณภาพชีวิตเปนไปในทางท่ีดีข้ึน 
- กลุมเปาหมายมีทัศนคติเปลี่ยนไป ทําใหแนวคิด
ในการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป 

(๘) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือ
ความรุนแรง หรือไมอยางไร และจะสามารถแกไข/
ปองกันไดหรือไม อยางไร 

- ผลลัพธ โครงการมีความยั่ งยืน  สามารถนํา ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ 

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแนวคิดในการดําเนิน
ชีวิตของผูเขารวมโครงการได อยางไรก็ตาม เพ่ือให
ผลลัพธของโครงการมีความยั่งยืนตองมีการติดตามผล
และใหความชวยเหลือในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
และการดูแลอยางใกลชิดในระยะแรก 
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(๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ (ป.สก. ๓) 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ผลการประเมิน 
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ 

(๑) ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล   - มีความสอดคลองกับแผนการพัฒนา
ประเทศ สนับสนุนใหเกิดความพอเพียง
ในสังคม 

(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   - กลุมเปาหมายปรับเปลี่ยนแนวคิด 
และเปลี่ยนวิธีในการดําเนินชีวิตใหม 
- กลุมเปาหมายสามารถนําความรู ท่ี
ไดรับจากการเขารวมโครงการไปใชใน
การประกอบอาชี พและ มีร าย ได
เพียงพอ 

(๓) ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม   - กลุมเปาหมายมีการปรับวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง 

(๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   - กลุมเปาหมายมีความรูดานเกษตร
อินทรียท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม 

(๕) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี   - กลุมเปาหมายมีภูมิคุมกันในตนเอง 
รูเทาทันเทคโนโลย ี

(๖) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชน
พ้ืนท่ีโครงการ 

  - กลุมเปาหมายไดรับการตอนรับและ
ใหการยอมรับมากข้ึนจากคนในชุมชน 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ ์: 
ผลกระทบโครงการ 

  

กลุมเปาหมายท่ีเปนผูตองขังท่ีเขารวม
โครงการ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใช
ในการดํารงชีพ ทําใหไมกระทําผิดซํ้า 
และไดรับการยอมรับจากสังคม 

 
(๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. ๔) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ประสิทธิผล 

ระดับการประเมิน 
ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

มาก ปานกลาง นอย 
(๑) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับ
การบรรลุ เป าหมายตามวัต ถุประสงค
โครงการ/มาตรฐาน ท่ี กําหนดไวตาม
โครงการ มากนอยแคไหน เพียงใด 

     - ผลการดําเนินงานโครงการ สามารถ
บรรลุ เป าหมายตามวั ต ถุประสงค
โครงการ 

(๒) การมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนใน
พ้ืนท่ีโครงการ มีระดับของการมีสวนรวม
มากนอยเพียงใด และเขามามีสวนรวมใน
โครงการอยางไร 
 

   - การดําเนินงานโครงการมีการบูรณการ
กับทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ประสิทธิผล 

ระดับการประเมิน 
ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

มาก ปานกลาง นอย 
(๓) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับ
ความเสี่ยงของการดําเนินการในเรื่องใดบาง 
มากนอยเพียงใด อยางไร 

       - การดําเนินงานโครงการเปนนโยบาย
ของกระทรวงยุติธรรม และไดรับการ
สนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง จึงมี
ความเสี่ยงนอยในการดําเนินงาน  

(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน/
ชุมชนพ้ืนท่ีโครงการ เปนอยางไร  

     - ประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบ
ผลการดําเนินงานโครงการและเกิด
ความพึงพอใจ พรอมใหการชวยเหลือ
การดําเนินงานโครงการ  

(๕ )  โครงการ ท่ีดํ า เนิ นการแล ว เสร็ จ 
สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชน/ชุมชน
ใน พ้ืน ท่ี โครงการไดมากนอย เ พียง ใด 
อยางไร 

     - ผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังการ
ใหบริการดานตาง ๆ ตามหลักสูตร
ฝกอบรมของโครงการ มีคุณภาพและ
ตอ บส นอ ง ต อ ค ว าม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี และบุคคลท่ัวไป  

(๖) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เม่ือ
เทียบกับโครงการอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
(รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/
งบประมาณ/ระยะเวลา/ประโยชนท่ีไดรับ) 
มีความคุมคา หรือไม อยางไร 

     - รูปแบบของโครงการมีลักษณะเฉพาะ 
ท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนารูปแบบหรือเครื่องมือ
ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใน
เรือนจําชั่วคราว ซ่ึงผลการดําเนินงานมี
ความคุมคากับงบประมาณ ระยะเวลา
และประโยชนท่ีไดรับ 

ภาพรวมการประเมินผล : 
ประสิทธิผลโครงการ 

   

ผลการดํ า เ นิ น ง าน  มีประสิ ท ธิ ผ ล
โครงการในระดับมาก สามารถบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ 
อยางไรก็ตาม ควรจัดใหมีการมีสวนรวม
จากประชาชน/ชุมชน และผูท่ีเก่ียวของ
ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีตอไป 
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(5)  การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ความย่ังยืนของโครงการ (ป.สก. ๕) 
(5.1) ความย่ังยืนของผลผลิต 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

แผนการบํารุงรักษา/
พัฒนาผลผลิต 
ที่ระบุไวในอดีต 

ความเหมาะสม ความตอเน่ือง 
และการใชประโยชนจากผลผลิต 

ในปจจุบัน ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

มี ไมม ี ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

ผู เขารวมโครงการและผูผาน
การฝกอบรมตามหลักสูตรของ
โครงการเปนไปตามเปาหมาย 
โดยผูตองขังสามารถปรับเปลี่ยน
แนวคิด ทัศนคติ และมีความรู
ความเขาใจตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

            - ผูเขารวมโครงการ เม่ือพนโทษ
ออกจากเรือนจําแลวสวนใหญ 
ไมกระทําผิดซํ้า สามารถนําความรู
ท่ี ไดรับจากการฝกอบรมตาม
หลักสูตรของโครงการไปใชใน
การดําเนินชีวิตและพ่ึงพาตนเองได  
- ผู เขารวมโครงการในทุกรุ น 
มีคนตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ
และเข ามามีส วนร วมในการ
ชวยเหลือการดําเนินงานโครงการ 
รวมท้ังชวยเหลือสังคม และชุมชน 
เปนอยางดี  

(5.2) การบรรลุผลลัพธสุดทาย 
(5.๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ผลลัพธอันพึงประสงค 
จากโครงการ 

ระดับความสําเรจ็ท่ีตอเน่ืองถึง
ปจจุบัน ผลการประเมิน / คําอธิบาย 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร

ปรับปรุง 

เ พื ่อแกไขฟ นฟูผู ต องขัง 
ให สามารถกลับ ตัว เปน
พลเมืองดี สามารถอยูรวม 
กับสังคมภายนอกไดภายหลัง
พนโทษ และไมหวนกลับมา
กระทําความผิดซํ้า 

ผู ต อ ง ขั ง ท่ี เ ข า ร ว ม
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รู 
ค ว าม เ ข า ใ จ  และ มี
จิตสํานึกตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

   
 

   - ผู ต อ ง ขั ง ท่ี เ ข า ร ว ม
โครงการ  สามารถนํ า
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตภายหลังพน
โทษไดเปนอยางดี 
- ผูตองขังสวนใหญท่ีเขา
รวมโครงการ เม่ือพนโทษ
แลวไมมีการกระทําผิดซํ้า 
ทําใหการกระทําผิดซํ้า            
มีอัตราต่ํา 
- ผู พ น โ ทษ ได รั บ ก า ร
ยอมรั บ ในสั ง คม  เ ช น 
ได รับการเลือกตั้ ง เปน
ผูนําชุมชน  
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(5.๒.๒) การตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย 

ระดับการตอบสนองตอ
กลุมเปาหมายในอดีต 

ระดับการตอบสนองตอ
กลุมเปาหมายในปจจุบัน ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

ดีมาก ดี พอใช 
ควร 

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี พอใช 

ควร 
ปรับปรุง 

ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ         - กลุมเปาหมายในอดีตไดรับ
ประโยชนจากการเข ารวม
โครงการ โดยไดรับการปลอย
ตัวพนโทษเม่ือครบระยะเวลา 
ตามกํ าหนดเวลาโครงการ 
หลักสูตร 9 เดือน 
- กลุมเปาหมายในปจจุบัน 
ไดรับประโยชนจากการเขารวม
โครงการลดลง เม่ือเปรียบเทียบ
กับโครงการอ่ืนท่ีมีระยะเวลา
การดําเนินงานนอยกวา 9 เดือน 
อยางไรก็ตาม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
เปน 5 เดือน 

 
(5.๒.๓) การตอบสนองตอยุทธศาสตร/นโยบาย ท่ีสอดคลองกับโครงการ 

ยุทธศาสตร/นโยบายในอดีต 
ที่สอดคลองกับโครงการ 

ระดับการตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร/ 

นโยบายในอดีต 

ระดับการตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร/นโยบายในปจจุบัน 

ผลการประเมิน / คําอธิบาย 
ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี พอใช ควร

ปรับปรุง 

- ยุทธศาสตรชาติ ดานการ
พัฒนาและ เสริ มสร า ง
ศักยภาพคน 
- ยุทธศาสตรกระทรวง 
ดานการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติตอผูกระทําผิด 

        - ผลการดําเนินงานโครงการ
ตอบสนองโดยตรงตอยุทธศาสตร
ชาติและยุทธศาสตรกระทรวง
ยุติธรรม 

 
 

 

 

 

 



-24- 
 

(5.3) สรุปความย่ังยืนของโครงการ 

ประเดน็การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ความย่ังยืนของโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๑) การใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคเดิมหรือไม อยางไร 

- โครงการไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต
กับหลักสูตรการอบรมใหกับผูตองขัง ท้ังดานการฝก
วิชาชีพ การใชชีวิตประจําวัน การเตรียมตัวกอนกลับ
เขาสูสังคม ทักษะการวางแผนชีวิต การเสริมสราง
สัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ทําให
ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ เม่ือพนโทษไปสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับจากการอบรมไปปรับใชกับชีวิตประจําวัน 
บางรายนําวิชาชีพการเกษตรไปปฏิบัติจนเกิดผลดี       
มีผลผลิตท่ีสามารถเลี้ยงตัวและครอบครัวได บางราย
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําชุมชน จัดใหบานเปนแหลง
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

(๒) การใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ มีความ
ตอเนื่องถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

- การใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการมีความ
ตอเนื่องถึงปจจุบัน ดังนี้ 
1. การสรางจิตสํานึกใหผูตองขังใชชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือไมใหเกิดการกระทําผิดซํ้า 
2. นําวิชาชีพที่ไดรับการอบรมไปใชกับการดํารงชีวิต
เม่ือพนโทษ เชน การปลูกพืชผักตามหลักการของเกษตร
อินทรีย ใชปุยหมักและผลิตภัณฑท่ีทําเอง ไมใชสารเคมี 
การเลี้ยงสัตว เปนตน 
3. มีการติดตามไปเยี่ยมบาน ทําใหผูเขารวมโครงการ 
มีความรูสึกวาไมถูกทอดท้ิง มีคนชวยใหคําปรึกษาแนะนํา 
4. เกิดการเรียนรูและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชกับชีวิตประจําวัน พัฒนาตนเองเปนวิทยากร 
สามารถถายทอดความรูใหแกผูเขาเยี่ยมชมศูนยการ
เรียนรูไดเปนอยางด ี
5.  การกลับมากระทําผิด ซํ้า เกิด ขึ ้นในอัตราที่ต่ํา 
เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมผูท่ีไมไดเขารวมโครงการ 

(๓) ผลลัพธท่ีไดจากโครงการ ยังสงผลใหเห็นอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

- ผูเขารวมโครงการมีอาชีพรองรับในอนาคต ไมกลับไป
ประพฤติตนในทางไมดี  โดยการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 
- ผลลัพธของโครงการมีความยั่งยืน ยังมีการรักษาพ้ืนท่ี
การผลิตและหมูบานกําลังใจฯ สําหรับการอบรมในรุนตอไป 

(๔) ผลลัพธท่ีไดจากโครงการสามารถตอบสนองตอ
กลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่องถึงปจจุบันหรือไม 
อยางไร 
 

- สามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง
เปนอยางด ี
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ประเดน็การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ความย่ังยืนของโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๕) ผลลัพธท่ีไดจากโครงการสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร/นโยบายท่ีสอดคลองกับโครงการท้ังในอดีต
และปจจุบันหรือไม อยางไร 

- มีความสอดคลองและตอบสนองตอยุทธศาสตร 
นโยบาย และแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(๖) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ 
ยังสงผลมาถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

๑.  ขาดการบูรณาการและความตอเนื่องในการติดตามผล 
เมื่อปลอยตัวผูตองขังที่เขารวมโครงการใหพนโทษ
ออกจากเรือนจํา ทําใหไมสามารถติดตามผลโครงการ
จากผูเขารวมโครงการไดครบถวนทุกราย เนื่องจาก
เรือนจําชั่วคราวท่ีเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน
โครงการไมมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีและการติดตามผล
ภายหลังผูตองขังพนโทษไมใชภารกิจหลักของกรม
ราชทัณฑ  
2 การสรางความเชื่อมั่นและความเขาใจของสังคม
ตอผูเขารวมโครงการยังมีไมเพียงพอ ทําใหผูเขารวม
โครงการบางรายไมไดรับการยอมรับจากครอบครัว 
หรือเม่ือกลับไปสูสังคมแลวพบกับสภาพแวดลอมเดิม 
เพื่อนกลุมเดิม โอกาสในการกลับไปใชชีวิตแบบเดิม
มีคอนขางสูง จึงตองมีการทําความเขาใจกับชุมชนและ
ครอบครัวใหมากยิ่งข้ึนถึงบริบทของผูตองขังท่ีจะตอง
กลับไปสูครอบครัว ท้ังนี้ การใหกําลังใจ การใหโอกาส 
และการชวยระแวดระวังไมใหหวนกลับไปกระทําผิดซํ้า
อีกเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีชุมชนตองชวยดําเนินการ 
3. การสมัครใจเขาโครงการของผูตองขังเปนเรื่องสําคัญ 
เม่ือใหเลือกเขาโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอย 
ผูตองขังบางคนเลือกท่ีจะไปเขารับการอบรมกับโรงเรียน
วิวัฒนพลเมืองซ่ึงมีระยะเวลาท่ีนอยกวา จึงอาจทําให
ผูตองขังที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑของโครงการ 
มีความประสงคเขารวมโครงการในจํานวนท่ีลดลง  

(๗) ผลผลิตของโครงการและผลลัพธท่ีไดจากโครงการ 
สามารถพัฒนาตอไปในอนาคตไดอีกหรือไม อยางไร 

- สามารถพัฒนาผูเขารวมโครงการใหเปนท่ียอมรับของ
สังคมและชุมชนได โดยบางรายประสบความสําเร็จใน
การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีไดรับความรูจาก
การอบรมไปปรับใชในการดําเนินชีวิต สามารถเปนคน
ตนแบบและถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนได ดังนั้น 
หากมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและไดรับการ
สนับสนุนทางดานนโยบายและงบประมาณจะสามารถ
พัฒนาผลผลิตและผลลพัธของโครงการไดอยางตอเนื่อง 
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ประเดน็การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ความย่ังยืนของโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ความยั่งยืนของโครงการ 

- โครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูเขารวมโครงการ 
ใหมีจิตสํานึกในการใชชีวิตอยางพอเพียง เสริมสราง
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพใหพ่ึงพา
ตนเองไดและเปนท่ียอมรับของสังคม โดยผู เขารวม
โครงการในทุกรุนมีคนตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ 
และเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือการดําเนินงาน
โครงการ รวมท้ังชวยเหลือสังคมและชุมชนเปนอยางด ี
- ผูเขารวมโครงการไมมีการกระทําผิดซํ้าหรือมีการ
กระทําผิดซํ้าในอัตราที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุมผูพนโทษท่ีไมไดเขารวมโครงการ 
- การตอบสนองตอยุทธศาสตร/นโยบายท่ีสอดคลองกับ
โครงการ ผลการดําเนินงานโครงการตอบสนองโดยตรง
ตอยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 

 

(6) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก. 6) 

ประเด็นการสรุปผลภาพรวม : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รายงานผลการดําเนินงาน 

(1) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ :  
ผลผลิตโครงการ 

จํานวนผูเขารวมโครงการและผูผานการฝกอบรมตาม
หลักสูตรของโครงการเปนไปตามเปาหมาย และไดรับ
ความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเ พียง  มี ทักษะในการประกอบอาชีพ ในด าน
การเกษตรและดานอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน  

(2) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ :  
ผลลัพธโครงการ 

สามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดในการดําเนิน
ชีวิตของผูเขารวมโครงการได โดยผูตองขังเม่ือพนโทษ
ออกจากเรือนจําไดนําความรูท่ีไดรับจากโครงการไปปรับ
ใชในการดํารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองได เปนท่ี
ยอมรับของสังคมและชุมชน 

(3) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ :  
ผลกระทบโครงการ 

การดําเนินงานโครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
ประเทศท่ีสนับสนุนให เ กิดความพอเพียงในสังคม 
ผูเขารวมโครงการไมหวนไปกระทําผิดซํ้าหรือมีการ
กระทําผิดซํ้าในอัตราท่ีต่ํา อยางไรก็ตาม ตองมีการ
ติดตามผลและใหความชวยเหลือในการใหคําปรึกษา
แนะนําและการดูแลอยางใกลชิดในระยะแรก 

(4) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ :  
ประสิทธิผลโครงการ 

ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผลในระดับมาก สามารถบรรลุ
เปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ อยางไรก็ตาม 
ควรจัดใหมีการมีสวนรวมจากประชาชน/ชุมชน และผูท่ี
เก่ียวของใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานใหมี
ความเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ีตอไป 
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ประเด็นการสรุปผลภาพรวม : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รายงานผลการดําเนินงาน 

(๕) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ความยั่งยืนของโครงการ 

- โครงการสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใชในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูเขารวมโครงการ
ใหมีจิตสํานึกในการใชชีวิตอยางพอเพียง เสริมสราง
ความรูความสามารถในการประกอบอาชีพใหพ่ึงพา
ตนเองไดและเปนท่ียอมรับของสังคม โดยผูเขารวมโครงการ
ในทุกรุนมีคนตนแบบที่ประสบความสําเร็จและเขามา
มีสวนรวมในการชวยเหลือการดําเนินงานโครงการ 
รวมท้ังชวยเหลือสังคม และชุมชน เปนอยางด ี
- ผูเขารวมโครงการไมมีการกระทําผิดซํ้า หรือมีการ
กระทําผิดซํ้าในอัตราท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม  
ผูพนโทษท่ีไมไดเขารวมโครงการ 
- ผลการดําเนินงานโครงการ สอดคลองและตอบสนองโดยตรง
ตอยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 

(6) ปญหา และอุปสรรคท่ีสาคัญ จากการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์โครงการท่ีกําหนด 

- การดําเนินงานโครงการอาจไม เปนไปเปาหมาย 
เนื่องจากมีการอภัยโทษหรือผูตองขังไดรับการปลอยตัว
กอนกําหนด ทําใหไมสามารถเขารวมโครงการไดเสร็จสิ้น
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

(7) เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลในอดีต
และปจจุบันวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันหรือไม 
อยางไร 

- เนื่องจากเปนโครงการนํารองเพ่ือทดลองใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาพฤตินิสัย การติดตามและประเมินผลจึงยัง
ไมครบถวน แตปจจุบันไดมีการจัดระบบการติดตาม 
และประเมินผล โดยกําหนดใหเรือนจําชั่วคราวท่ีเปนพ้ืนท่ี
ดําเนินงานโครงการรายงานผลการดําเนินงานเปนประจํา
ทุกเดือนไปยังกรมราชทัณฑและสํานักงานโครงการ
กําลังใจฯ สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อยางไรก็ตาม 
การรายงานผลการดําเนินงานยังไมครบถวนถูกตอง 
และหนวยงานผู ร ับผิดชอบการติดตามประเมินผล 
ยัง ไมไดประมวลหรือสรุปขอมูลผลการดําเนินงาน
โครงการในภาพรวม ทําใหไมมีขอมูลอยางเพียงพอ 
ที่จะนํามาใชในการวัดผลการดําเนินงานโครงการ 
วาบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลเพียงใด  

(8) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพ่ือใหสวนราชการ
หรือผูรับผิดชอบโครงการ ดําเนินการปรับปรุง/แกไข 

- ควรบูรณาการในการดําเนินงานโครงการรวมกัน 
ให มากยิ่ ง ข้ึนระหวางหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และทองถ่ิน  

(9) ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ ท่ีเสนอหนวยงานกลาง 
เ พ่ื อส ง เ สริ มและสนับสนุนการดํ า เ นิ น งาน ให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/
วัสดุอุปกรณ/กฎหมาย ระเบียบตาง ๆ ) เปนตน 

- ควรกําหนดเปนนโยบายใหโครงการเปนภารกิจสําคัญ
ของกรมราชทัณฑ กรมคุมประพฤติ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากโครงการในพระดํารินี้ได
มีการดําเนินงานในลักษณะโครงการนํารองท่ีไดเกิดผลลัพธ
อันมีประโยชนอยางมากแกผูกระทําผิด และไดรับการ



-28- 
 

ประเด็นการสรุปผลภาพรวม : การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ รายงานผลการดําเนินงาน 

คัดเลือกเขารวมโครงการ ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมสมควร
ท่ีจะรับการดําเนินงานของโครงการเชนนี้ เปนเครื่องมือ
บําบัดปกติของกรมราชทัณฑโดยเฉพาะใหนําไปใชกับทุก
จังหวัดท่ีมีเรือนจําชั่วคราว และควรจัดใหมีการติดตาม
ผลอยางต อเนื ่อง เ พื ่อนําข อม ูลผลการดําเนินงาน
โครงการมาใชในการแกไขปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
ตอไป  

อนึ่ง กรมราชทัณฑควรจัดทํารายงานกราบทูล           
พระเจาหลานเธอ พระองคเจ าพัชรกิต ิยาภาเพ่ือ          
ทรงทราบ และขอประทานรับพระวินิจฉัย เพ่ือใหมีการ
พัฒนา ปรับปรุงกิจการดังกลาวนี้เปนภารกิจสําคัญของ
กระทรวงยุติธรรมตอไป 

สวนท่ี 4  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

1. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอผูรับผิดชอบโครงการและผูดําเนินงาน  

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
เรือนจําชั่วคราวมีการดําเนินงานตามโครงการอยางเขมแข็ง 
เปนแบบอยางท่ีดี และมีผลสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการเปนอยางดี แตยังคงพบปญหาผูตองขังบางราย
เม่ือพนผิดและไดรับการปลอยตัวออกจากเรือนจําชั่วคราว
ไปแลวไมอยากกลับไปสูครอบครัวหรือสังคมเดิม เนื่องจาก
ระบุวาเปนแหลงที่มีปญหา ผูพนโทษบางรายไมมีอาชีพ
หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได หรือมีอาชีพแตรายได 
ไม เพียงพอสําหรับใชจาย ทําใหมีโอกาสหวนกลับไป
กระทําผิดซํ้าอีก  
 

1)  ควรมีการบูรณาการรวมกันใหมากยิ่งข้ึนระหวาง
สํ านั กงานคุมประพฤติจั งหวัด  ยุติ ธ รรมจั งหวัด 
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังกํานันผูใหญบาน และผูนําชุมชนที่อยูในพื้นท่ี
ท่ีผูพนโทษอาศัยอยู เพ่ือรวมติดตาม ตรวจสอบขอมูล 
ใหความชวยเหลือหรือใหคําปรึกษาแนะนําแกผูเขารวม
โครงการท่ีไดรับการปลอยตัวพนโทษ 
2)  ควรนําขอมูลเก่ียวกับปญหาของผู ตองขัง หรือ
ผูเขารวมโครงการท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ตามโครงการหรือการติดตามผลไดรับทราบเสนอตอ
ผูบริหารระดับสูงหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหกลุม
ผูพนโทษเหลานี้ไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติมอยาง
ทันกาล เช น การจางปฏิบัต ิงานในสวนราชการ 
หรือจัดหางานใหแกผูท่ีไมมีอาชีพ  
3)  ควรสรางเครือขายระหวางเจาหนาท่ีและผูเขารวม
โครงการท่ีพนโทษออกจากเรือนจําแลว เชน ตั้งกลุมไลน 
หรือชมรม เพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยนความรู แจงปญหา
อุปสรรค ซ่ึงเปนชองทางในการไดรับขอมูลขาวสาร
สําหรับนํามาพัฒนาโครงการใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
4)  ควรมีการวางแผนการปฏิบัติรายบุคคลใหมีความ
เขมขนมากขึ ้นในการจัดอบรมตามหลักสูตรของ
โครงการในรุนตอไป 
5)  ควรวิเคราะหขอมูลเพ่ือเตรียมความพรอมกอนปลอย 
โดยจัดเตรียมความพรอมดานอาชีพท่ีเหมาะสมใหแก
ผูตองขังแตละบุคคล และประสานหนวยงานภายนอก
เขามาใหความรู  ฝกสอนอาชีพ เ พ่ือเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแกผูตองขัง เนนสิ่งท่ีสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดจริง และวิธีการท่ีจะทําใหสังคมเกิดการยอมรับ 
6)  ควรมีการจดบันทึกกิจกรรม เพ่ือรวบรวมขอมูล
รายละเอียดการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและวิธีการ
แกไข เพ่ือเปนฐานขอมูลหรือคลังขอมูลในการนํามาใช
เปนบทเรียน และเปนเอกสารอางอิงสําหรับการศึกษา
ขอมูลประกอบการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมเติมตอไป 
7) ควรนําจุดแข็งของกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ
มาพัฒนาตอยอดใหมีความกาวหนายิ ่ง ขึ ้น เชน 
เนนผลิตพืชหรือผลิตภัณฑออรแกนิค การแปรรูป
ผลิตภัณฑ  จัดหาแหลงกระจายสินคา การจัดสง
ผลิตภัณฑพรอมเครื่องปรุงและคูมือการปรุงอาหาร 
การจาํหนายสินคาทางออนไลน เปนตน เพื่อรองรับ
อนาคตประเทศไทย 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม  
8) ควรนําเทคโนโลยีเกษตรปลอดสารพิษ หรือ
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรมาสราง
องคความรูประกอบการสรางอาชีพและรายไดใหกับ
ผูตองขัง โดยประสานขอความรวมมือไปยังกระทรวง
เกษตรและสหกรณ รวมท้ังดําเนินการพัฒนาเรือนจํา
ใหเปนแหลงเรียนรูทางการเกษตร  

2. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานกิจการ  
ในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
และกรมราชทัณฑ ซ่ึงเปนหนวยงานกลางและหนวยงาน
หลักในการดําเนินงานโครงการ ไดมีการรวบรวมขอมูลผล
การดําเนินงานโครงการของแตละเรือนจําชั่วคราวท่ีเปน
โครงการนํารอง แตยังไมไดจัดเก็บและประมวลขอมูล

1)  ควรจัดทําสถิติเครื่องมือในการบําบัด โดยรวบรวม
ขอมูลผูเขารวมโครงการตาง ๆ แลวมีการกระทําผิดซํ้า
หรือไม จํานวนเทาไร เพ่ือนําเครื่องมือในการบําบัด
ของโครงการกําลังใจฯ เปรียบเทียบกับเครื่องมืออ่ืน ๆ 
และนําไปใชประกอบคําชี้แจงในการขอรับการจัดสรร
งบประมาณ  
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
อยางเปนระบบ เ พ่ือใช เปนฐานขอมูลในการนํามา
พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และนํามาใช
ในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการ
อยางตอเนื่อง  
- การติดตามผลผูเขารวมโครงการเม่ือพนโทษออกจาก
เรือนจํา ยังคงพบปญหาความไมถูกตองครบถวนของการ
สงตอขอมูลผูตองขังท้ังในระหวางการดําเนินงานโครงการ
และภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ เนื่องจากผูตองขังมาจาก
หลายพ้ืนท่ี ซ่ึงการสงตอขอมูลผูตองขังจําเปนตองไดรับ
การประสานจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก กรมราชทัณฑ/
เรือนจํา กรมคุมประพฤติ/สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 
แตสวนใหญไดรับการประสานขอมูลผูตองขังมาเฉพาะใน
พ้ืนท่ีจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งของการดําเนินงานโครงการ ทําให
การติดตามผลผูเขารวมโครงการมีไมครบถวนทุกราย  

  

2)  ควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับเปาหมาย สาเหตุการ
ติดยาเสพติด และปรับหลักสูตรการอบรม โดยเนนการ
สอนหนาท่ีศีลธรรม ปรับทัศนคติของครอบครัว เพ่ือให
ผูพนโทษเปนบุคลากรท่ีดีของประเทศชาติในอนาคต 
และมีการบริหารจัดการครอบครัวท่ีดี มีความสุข ความ
กตัญู รักษาทรัพยสมบัติของพอแม ได  รวมท้ัง
สามารถชวยเหลือสังคมชุมชนได โดยการถายทอด
ความรู ใหคําปรึกษา และสรางภูมิคุมกันใหเด็กและ
เยาวชน จะทําใหเกิดการตอนรับและการยอมรับ             
ของสังคม 
3) ควรกําหนดหลักสูตรโครงการใหเนนการฝกวินัย
ของผูตองขัง ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
คืนคนดีสูสังคม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของหนวยงาน
ภายนอกท่ีจะจางงานดานตาง ๆ เชน พอบาน แมบาน 
ผูดูแลผูสูงอายุ พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน 
หากสามารถจัดทําใบประกาศรับรองความประพฤติ
ภายหลังพนโทษ คาดวาจะสามารถสรางอาชีพใหกับ
ผูตองขังได 
4) ควรมีการจัดประชุมสัมมนารวมกันระหวาง
ผูรับผิดชอบโครงการฯ นํารองท้ัง 5 แหง เพ่ือใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําขอมูลท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการพัฒนาการดําเนินงานโครงการตอไป 
5)  ควรจัดระบบการประสานจัดทําขอตกลงความรวมมือ
กับบุคคลและหนวยงานตาง ๆ เชน กรมคุมประพฤติ 
ยุติธรรมจังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัด สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
กรมการศาสนา รวมท้ังกํานันและผูใหญบาน หรือผูนํา
ชุมชน นักธุรกิจ ผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบ และ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน รวมทํางาน
ใ น ล ัก ษ ณ ะ คณะ กร รมก า รส ง เ ค ร า ะห  โ ด ย มี            
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เพ่ือแสวงหาแหลง
เงินทุนและสนับสนุนการประกอบอาชีพใหแกผูพน
โทษ โดยการประสานงานจัดทําแผนบูรณาการรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และสรรหาสถานประกอบการ
ท่ียินดีรับผูพนโทษใหเขาทํางาน 
6)  ควรนําเสนอใหการบริจาคเงินและทรัพยสิน 
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผูกระทําผิดไดรับ
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สิทธิประโยชนทางภาษีอากร โดยสามารถนําไปหัก
ลดหยอนภาษีเงินได เชน เสนอใหสิทธิประโยชนนํามา
หักลดหยอนภาษีได 4 เทาของเงินท่ีจายไป เปนตน 

 
3. สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ไดใหความสําคัญ
กับโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร
ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ  

1) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํา
กระทรวงยุติธรรม ขอนําเสนอผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงยุติธรรม พิจารณาดําเนินการให
โครงการนี้มีความยั่งยืน มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
และเปนภารกิจสํา คัญของกรมราชทัณฑ  และ
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือใหเกิดคุณประโยชนแกประชาชน
และประเทศชาติตอไป โดยแปรสภาพโครงการ     
นํารองเปนภารกิจปกติของกรมและกระทรวงตอไป 
โดยนําเสนอขอประทานใหทรงทราบและขออนุญาต
ดําเนินการตอไป 
2) ควรเนนการประชาสัมพันธใหความรูทางดาน
กฎหมายแกประชาชน เชน กฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนด 
ใหจัดตั ้งกองทุนยุติธรรมที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 
เพ่ือเปนแหลงเงินทุนสําหรับใชจายชวยเหลือประชาชน
ในการดําเนินคดี อาทิ การขอปลอยผูตองหาหรือ
จําเลยชั่วคราว การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เปนตน 
เพ่ือเปนการปองกันการกระทําผิดและใหประชาชน
ไดรับรูชองทางในการขอรับความชวยเหลือทางดาน
กฎหมาย 

 
4. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข 

ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ขอเสนอแนะ 
-  การสงตอขอมูลผูตองขังมีปญหา เนื่องจากผูตองขัง
ที่เขารวมโครงการมาจากหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงการสงตอขอมูล
ผูตองขังจําเปนตองไดรับการประสานจากหนวยงานตาง ๆ 
แตสวนใหญไดรับการประสานงานมาเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งเรือนจําชั่วคราวท่ีดําเนินงานโครงการ 
-  ผูตองขังที่เขารวมโครงการ สวนใหญมีภูมิลําเนา
อยูนอกเขตพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีตั้งเรือนจําชั่วคราวท่ีดําเนินงาน
โครงการ ทําใหเปนอุปสรรคในการจัดกิจกรรมบางประเภท 

1) หน วยงานกลางควรเร ง รัดการจัด ทําระบบ
ฐานขอมูลของผู ตองขังและผู พนโทษ เพื่อรองรับ
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลใหเปนปจจุบัน 
2) ควรพิจารณาจัดให มีการติดตามผลผู เขารวม
โครงการภายหลังพนโทษออกจากเรือนจํา ใหมีความ
ครบถวนทุกราย เพ่ือใหสามารถนําขอมูลผลการ
ติดตามมาใชพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการไดอยาง
ถูกตอง  
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ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด ขอเสนอแนะ 
เชน กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ 
-  เรือนจําชั ่วคราวยังขาดผู เชี ่ยวชาญดานโปรแกรม
ระบบขอมูล 

 

3) ควรพิจารณาใหเงินทุนหรือเครื่องมือสนับสนุนการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการใหมีความหลากหลาย เชน 
สนับสนุนคาใชจายในการเดินทางมาเยี่ยมผูตองขง 
การจัดทําระบบเยี่ยมญาติทางไกล เปนตน 
4) ควรสงเสริมและพัฒนาความรูทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและโปรแกรมระบบการจัดเก็บขอมูลใหกับ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ รวมท้ังควรมีการชี้แจงทําความ
เขาใจเก่ียวกับการจัดเก็บขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมี
ความถูกตองครบถวน และสามารถนําไปใชประโยชนได 

4.2  ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

สวนท่ี 1  บทสรุปผูบริหาร 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม ในดานผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ประสิทธิผล
และความยั่งยืนของโครงการ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะเพ่ือประกอบการพิจารณานําไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานตอไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดดําเนินการ
ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย การศึกษา
จากเอกสาร การวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล การประชุมแบบมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ รวมทั้ง
เดินทางไปปฏิบัติงานติดตามการดําเนินงาน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีตั้งอยูท่ีเรือนจําชั่วคราว 2 แหง 
ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท และเรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ  

ผลการติดตามประเมินผล 

กรมราชทัณฑ ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารองคกรภายใตขอบเขต 
๓ มิติ คือ เปลี่ยนวิถีขาราชการใหใชชีวิตแบบพอเพียง การบริหารองคกรแบบพอเพียง และการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ผูตองขังใหใชชีวิตแบบพอเพียง โดยในชวงเริ่มตนไดคัดเลือกเรือนจํา/ทัณฑสถานนํารองเพ่ือเปนตัวอยางในการ
ดําเนินงาน จํานวน 8 แหง ไดแก เรือนจํากลางระยอง ทัณฑสถานนครราชสีมา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
เรือนจําอําเภอหลอสัก เรือนจํากลางเขาบิน ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 
และเรือนจําอําเภอสวางแดนดิน ตอมาไดประกาศใหเรือนจํานํารองดังกลาวเปนเรือนจําตนแบบในการขับเคลื่อน
องคกรสูการเปนองคกรแหงความพอเพียง และขยายผลไปสูเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมราชทัณฑไดนําแนวทางการบริหารองคกรดานการเปลี่ยนวิถีชีวิต
ผูตองขังใหใชชีวิตแบบพอเพียงมาใชเพื่อเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอยตัวพนโทษ โดยจัดตั้งเปนศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว จํานวน 4 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 
เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด เรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวดอยราง 
จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว เพ่ิมอีก 2 แหง 
ไดแก เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร และเรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง จังหวัดตรัง และปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ไดจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานเปด เพ่ิมเติมอีก 4 แหง ไดแก 
เรือนจําชั่วคราวนาโสก จังหวัดมุกดาหาร เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง 
จังหวัดเพชรบุรี และทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังสิ้นจํานวน 10 แหง ซ่ึงไดใชเปนพ้ืนท่ี
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ดําเนินงานโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานของประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
และหนวยงานตาง ๆ ใหไดรับประโยชนและความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  

การดําเนินงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 
กรมราชทัณฑไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเปนคาใชจายปละ 15,000,000 บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการอบรมความรูใหแกเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของ ผูตองขังท่ัวไป รวมท้ังผูตองขังท่ีเขารวมโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
คาปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม คาใชจายประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 
คาใชจายในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ  

1. ผูตองขังท่ีเขาอบรมท่ีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังผูตองขังที่เขารวมโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา รวมท้ังบุคลากรและประชาชน ไดรับความรูความเขาใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู
ในการฝกวิชาชีพตาง ๆ รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหตอบสนองตอ
ความตองการของผูท่ีเก่ียวของท้ังในดานความพรอมของสถานท่ีและหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมีความหลากหลาย 

2. การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุตามวัตถุประสงค สามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดของผูที่เขารวมโครงการในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนได 

3. ผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหผูพนโทษสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปใชในการดํารงชีพ ทําใหอัตราการกระทําผิดซํ้าลดลง สามารถสนองตอบตอนโยบายรัฐบาลและแผนการพัฒนาประเทศ
ท่ีสนับสนุนใหเกิดความพอเพียงในสังคม 

4. ผลการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค เกิดการยอมรับของสังคม ประชาชนและชุมชน 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน 

5. วิธีการฝกอบรมและองคความรูตามหลักสูตรตาง ๆ สามารถนํามาใชสําหรับการฝกอบรมใหกับ
ผูตองขังในรุนตอไปได และสามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาเรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานแหงอื่น ๆ 
ใหเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับใหบริการแกประชาชน และหนวยงานตาง ๆ 

ขอคนพบและขอเสนอแนะ 

เนื่องจากผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามโครงการกําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดสรุปขอคนพบ
และขอเสนอแนะไวแลวในสวนของการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
ดังนั้น จึงไดสรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในสวนของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานมีการเผยแพรประชาสัมพันธเฉพาะของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบางแหง

และบางกิจกรรม โดยการเผยแพรขอมูลจํากัดอยูในพ้ืนท่ีและผานทางการสื่อสารของหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 
ยังไมมีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในแตละแหง 
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และในภาพรวมทุกแหงตอบุคคลภายนอกอยางเปนระบบไวในดวยกัน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญมีลักษณะเปนการตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟงปญหาอุปสรรค
ของการดําเนินงาน 

ขอเสนอแนะ 
1) ควรจัดใหมีการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกแหง 

และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม  
2) การติดตามผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ควรนําขอมูลผลการดําเนินงาน

มาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานในเชิงลึกและนําปญหาอุปสรรคไปพิจารณากําหนด
แนวทางการแกไขอยางเปนระบบ 

3) ควรจัดระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ตอบุคคลภายนอกใหเปนภาพรวมไวดวยกัน และแสดงรายละเอียดผลการดําเนินงานของแตละแหงไวดวย 
โดยใหดําเนินการอยางครบถวนและตอเนื่อง ทั้งนี้ ควรพิจารณาเพิ่มชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลาย 
เชน ผานทางเว็บไซตกรมราชทัณฑ/เรือนจํา/ทัณฑสถาน สื่อสิ่งพิมพ จดหมายขาว เปนตน 

สวนท่ี 2  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

1. รายละเอียดของโครงการ 
กรมราชทัณฑ มีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหเปนไปตามคําพิพากษาของศาล 

ไดแกการกักขัง การจําคุก และการประหารชีวิต โดยกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับ
หลักกฎหมายและหลักสากล การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขังเพื่อใหกลับตน
เปนพลเมืองดี จึงมีพันธกิจสําคัญที่ตองดําเนินการ 2 ประการ ไดแก การควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ 
และการบําบัดฟนฟูและแกไขพฤตินิสัยของผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ สําหรับการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
ไดกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและแนวทางปฏิบัติที่จะนําไปสูการพัฒนาแกไข ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย
ของผูตองขัง ใหมีความรูและทักษะทางวิชาชีพติดตัว กลับตนเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
เพ่ือคืนคนดีสูสังคม อยางไรก็ตาม ผูกระทําผิดสวนใหญมีพฤติกรรม ความคิดและจิตสํานึกในทางท่ีไมถูกตองมาเปน
ระยะเวลานาน และมีลักษณะการกระทําผิดท่ีหลากหลาย จําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมผูตองขังใหเปนไปในทางท่ีดีข้ึนกอนปลอยตัวผูตองขังพนโทษออกจากเรือนจํา ซ่ึงเปนกระบวนการ
ที่สําคัญและมีความยากในการดําเนินการเพ่ือแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขัง อยางไรก็ตาม การท่ีกรมราชทัณฑ
ไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชกับการบริหารองคกร กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใตขอบเขต ๓ มิต ิ
คือ เปลี่ยนวิถีขาราชการใหใชชีวิตแบบพอเพียง การบริหารองคกรแบบพอเพียง และการเปลี่ยนวิถีชีวิตผูตองขัง
ใหใชชีวิตแบบพอเพียง จึงมีผลทําใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานดานพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังได  

ในชวงเริ่มตนของการทดลองนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารองคกร 

กรมราชทัณฑไดคัดเลือกเรือนจํานํารองเพ่ือเปนตัวอยางในการดําเนินงาน โดยมีเรือนจํา/ทัณฑสถานเขารวมโครงการ

ทั้งสิ ้น 8 แหง ไดแก เรือนจํากลางระยอง ทัณฑสถานแหงนครราชสีมา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 

เรือนจําอําเภอหลอสัก เรือนจํากลางเขาบิน ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เรือนจําอําเภอสีคิ้ว 

และเรือนจําอําเภอสวางแดนดิน โดยมีการแบงรูปแบบการดําเนินงานออกเปน 2 ประเภท คือ 1) เรือนจํามีพ้ืนท่ีวาง

บริเวณบานพัก ไดดําเนินการในรูปแบบการเกษตร ซึ่งมีการขุดบอเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว ปลูกพืชผักสวนครัว 

ผลผลิตท่ีไดนํามาบริโภคในครัวเรือน สวนผลผลิตท่ีเหลือสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกัน และหากมีเหลืออีกจึงนําไปขาย

เพ่ือเพ่ิมรายได และ 2) เรือนจําท่ีไมมีพื้นที่วางบริเวณบานพัก ไดดําเนินงานในลักษณะอื่นๆ เชน การพึ่งตนเอง
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โดยการมุงเนนการออม ไมสรางหนี้สินฟุมเฟอย ลดการพึ่งพิงจากภายนอก เชน การปลูกผักสวนครัวในกระถาง 

หรือพาหนะท่ีไมใชแลว เปนตน จากความสําเร็จของการดําเนินงาน กรมราชทัณฑไดประกาศใหเรือนจํานํารองดังกลาว

เปนเรือนจําตนแบบในการขับเคลื่อนองคกรสูการเปนองคกรแหงความพอเพียง และขยายผลไปสูเรือนจํา/

ทัณฑสถานท่ัวประเทศ นําไปสูการพัฒนาเรือนจําตนแบบใหเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเตรียมความพรอม

ผูตองขังกอนปลอยตัวพนโทษและรองรับการดําเนินงานโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา

พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา รวมท้ังเปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงาน

ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และหนวยงานตาง ๆ ใหไดรับประโยชนและความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมราชทัณฑไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว 

จํานวน 4 แหง ไดแก เรือนจําชั ่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท เรือนจําชั ่วคราวเขาระกํา จังหวัดตราด 
เรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวดอยราง จังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว เพิ่มอีก 2 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน 
จังหวัดสุรินทร และเรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง จังหวัดตรัง และปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานเปด เพิ่มเติมอีก 4 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวนาโสก 
จังหวัดมุกดาหาร เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
และทัณฑสถานเปดทุงเบญจา จังหวัดจันทบุรี รวมท้ังสิ้นจํานวน 10 แหง สรุปดังนี้ 

ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
1. เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูนํารองตนแบบ 4 แหง 

1) เรือนจําชั่วคราวแคนอย สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ 
2) เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา  สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด  
3) เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง  สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท   
4) เรือนจําชั่วคราวดอยราง  สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย   

2. เรือนจําชั่วคราวศูนยเรียนรูสวนขยาย 6 แหง 
1) เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร  
2) เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
3) เรือนจําชั่วคราวนาโสก  สังกัดเรือนจําจังหวัดมุกดาหาร  
4) เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช  
5) เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง  สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี  
6) ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา  สังกัดเรือนจําจังหวัดจันทบุรี 

การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
เพ่ือเปนการสรางความม่ันคงในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตประจําวัน ภายใตแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงจะเปนภูมิคุมกันท่ีสําคัญในการปองกันการกระทําผิดซํ้าของผูตองขังที่พนโทษออกไปใชชีวิตอยูในสภาพสังคม
ท่ีมีการแขงขันสูง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังภายในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 
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กระบวนการปฏิบัติตอผูตองขังในศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการดําเนินโครงการในอดีต 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินงานดานตางๆ โดยเนนสรางคนดีและคืนความพอเพียงสูสังคม ฝกหัดอาชีพใหผู ตองขังไดมีความรู 
ความชํานาญและทักษะท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เพ่ือเตรียมความพรอมเม่ือไดรับ
การปลดปลอย แลวนําความรูท่ีไดรับไปขยายผลสูชุมชนได โดยจัดใหมีการสอนใหผูตองขังปรับตัวเขาสูความพอดี 
เรียบงาย สมถะ ไมเบียดเบียนผูอื่น ใชชีวิตตามอัตภาพของตน ไมยึดติดกับวัตถุนิยม เรียนรูการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน การปศุสัตว การประกอบอาชีพท่ีหลากหลายโดยใชทรัพยากรท่ีอยูรอบตัวเปนสําคัญ และสอนให
ผูตองขังมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง แลวนําความรูไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษสามารถสรางรายได 
พึ่งพาตนเองได รวมทั้งไดมีการพัฒนาและสงเสริมใหเจาหนาที่ของเรือนจําไดรับประสบการณและความรู
อยางกวางขวาง โดยจัดสงเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานตามศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงท่ีประสบ
ผลสําเร็จ เชิญวิทยากร ปราชญชาวบานมาใหความรู เรียนรูกิจกรรมทางการเกษตรและการประกอบอาชีพ 
เพื่อใหเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติ ตลอดจนนําไปปรับปรุงตอยอด พัฒนา 
และนําความรูท่ีไดรับมาถายทอดใหกับผูตองขัง นอกจากนี้ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงยังมีงานใหบริการตางๆ 
ท้ังรานขายกาแฟ รานตัดผม บริการคารแคร หองสมุด รานขายตนไม รานจําหนายผลิตภัณฑ ซึ่งมีเจาหนาท่ี
จากหนวยงานตาง ๆ รวมท้ังบุคคลท่ัวไปสนใจเดินทางมาศึกษาดูงาน เขาเยี่ยมชมสถานท่ีหรือชมการสาธิตใหความรู
ในดานตาง ๆ และอุดหนุนผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก ทําใหเรือนจํามีรายไดจากการจําหนายผลผลิต สามารถลด
การพ่ึงพางบประมาณแผนดินและแบงปนผลใหกับผูตองขัง โดยหลังพนโทษผูตองขังจะมีเงินจํานวนหนึ่งติดตัวไป
สําหรับใชเปนทุนในการประกอบอาชีพตอไปได  

การดําเนินงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559 
กรมราชทัณฑไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเพื่อเปนคาใชจายของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ปละ 15,000,000 บาท โดยมีผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง จําแนกตามประเภทกิจกรรมไดดังนี้ 

1. อบรมใหความรูผูตองขังภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 

- จําแนกลักษณะผูตองขัง 
- คัดเลือกผูตองขัง 

โดยคณะกรรมการ 
- ปฐมนิเทศผูตองขัง 

โปรแกรมการเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามฐานการเรียนรู
ตางๆ 

ปจฉิมนิเทศ 
เตรียมความพรอม 
กอนปลอย 

พนโทษ 
ติดตาม ดูแล  
หลังปลอย 

เรียนรูท่ีจะ  ๑. สรางหลักฐาน   เชน การสรางบานดิน ทําอิฐดิน 
๒. สรางรายได   เชน การปลูกพืช ปศุสัตว 
๓. ลดรายจาย   เชน การทําปุยชีวภาพ เตาถานและผลิตน้ําสมควันไม  
๔. เก็บออม ไมฟุมเฟอย เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือน 
๕. หลีกเลี่ยงอบายมุข   เรือนจําสีขาว 
๖. คุณธรรมนําชีวิต   ลานปฏิบัติธรรม 
๗. ครอบครัวเปนสุข   ญาติเยี่ยมใกลชิด 
๘. รอบรูพอเพียง   หองสมุดพอเพียง 
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- โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต
ของผูตองขัง (หลักสูตร 9 เดือน) 

- โครงการฝกอบรมหลักสูตรเขมขน โดยมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
2. อบรมใหความรูผูตองขัง 

- โครงการฝกอบรมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. อบรม/สัมมนาใหความรูแกเจาหนาท่ี 

- โครงการฝกอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- โครงการฝกอบรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหมประยุกต 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรโครงการกําลังใจ

ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
4. พัฒนาพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

- ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจัดหาวัสดุอุปกรณของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
- ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและจัดหาวัสดุอุปกรณของเรือนจําชั่วคราวเพ่ือการฝกวิชาชีพผูตองขัง 

5. สํารวจพ้ืนท่ีและเตรียมความพรอมในการรับเสด็จฯ  
6. ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 

1. วัตถุประสงคของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหทราบวา

ผลการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรม สามารถสะทอนถึงประเด็นความยั่งยืน
ของโครงการ ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม 
แผนงานโครงการท่ีสําคัญของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการอันเปนผลสืบเนื่อง
มาจนถึงปจจุบัน พรอมท้ังใหขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลไปใชในการแกไขปรับปรุง
การดําเนินงาน  

2. การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดดําเนินการตามแนวทาง 

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
สัมภาษณเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งเดินทางไปติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญไดดําเนินการตามโครงการกําลังใจในพระดําริ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ณ พื้นที่ดําเนินงาน 
จึงไดดําเนินการไปพรอมกับโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา ดังนี้ 

2.1 การติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรม ไดเดินทางไปปฏิบัติงานติดตามผล

การดําเนินงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงไปพรอมกับการติดตามผลการดําเนินงานโครงการกําลังใจในพระดําริ 
พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา 
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ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เรือนจํานํารองตนแบบ 2 แหง ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕60 และเรือนจําชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕60 
โดยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดังกลาวในพ้ืนท่ี ไดมีการประชุมรวมกับผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด 
หัวหนาเรือนจําชั่วคราว ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 
เขาเยี่ยมชมพ้ืนท่ีดําเนินงานท่ีจัดทําเปนฐานการเรียนรูดานเกษตรกรรม รวมท้ังไดติดตามผลสัมฤทธิ์ ณ พ้ืนท่ีชุมชน 
ท่ีเปนท่ีอยูอาศัยของอดีตผูตองขัง โดยเขาพบผูนําชุมชนและอดีตผูตองขังท่ีผานการฝกอบรม ณ ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตหลักสูตรของโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา  

2.2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

มีผลการดําเนินงานตามแบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (แบบ ร 1/ ค.ต.ป. 
ประจํากระทรวงยุติธรรม) ดังนี้ 

สวนท่ี 1 การประเมินผลสัมฤทธิ์  :  ผลผลิตโครงการ (ป.สก. ๑) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๑) การดําเนินงานตามโครงการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคโครงการเรื่องอะไรบาง และบรรลุผลมาก
นอยเพียงใด 
 

- สามารถสนองพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจา
พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในเรือนจํา ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   
- ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการกําลังใจ รวมท้ังผูตองขัง
ท่ัวไปท่ีผานการอบรม ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ไดรับความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
- บุคลากรของเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมท้ังประชาชน
ท่ีเขามาเยี่ยมชมท่ีศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดรับความรูความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความรูตามฐานการเรียนรูตาง ๆ  
 

(๒) ความสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์  ท่ีไดรับจากการดําเนิน
โครงการ คือเรื่องใดบาง และประสบผลสําเร็จอยางไร 
 

ไดรูปแบบการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังในเรื่องศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปขยายผลใหกับ
เรือนจํา/ทัณฑสถานอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 
 

(๓) ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการประสบความสําเร็จ/ไม
บรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด 
เพราะอะไร 
 

- ปจจัย ท่ี ทํา ให โครงการประสบผลสํ า เร็ จ  คือ 
เจาหนาที ่ ผู ต องขัง มีความรับผิดชอบในหนาท่ี
ของตนเอง 
- ปจจัยท่ีอาจทําใหโครงการไมประสบผลสําเร็จ ไดแก 
งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอในการดําเนินงาน  

(๔) ผลผลิตของโครงการ เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีใช
ดําเนินโครงการ มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด 
อยางไร  
 

ในภาพรวมมีความเหมาะสมมาก เปนการยกระดับ
มาตรฐานเรือนจําชั่วคราว ท้ังดานองคประกอบ
ทางดานกายภาพ เชน อาคาร สถานท่ี และการ
ดําเนินการฝกวิชาชีพดานเกษตรกรรม และดานอ่ืน ๆ 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๕) ผลผลิตของโครงการ  เม่ือเทียบกับระยะเวลาท่ีใชใน
การดําเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมมากนอย
เพียงใด อยางไร 

- มีความเหมาะสมสอดคลองกับระยะเวลามาก 
- การดําเนินการเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน        
ในทุกโครงการ/กิจกรรม 

(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุมคามากนอยเพียงใด 
อยางไร เม่ือเทียบกับงบประมาณ และประโยชนท่ีไดรับ
จากการดําเนินโครงการ 

- มีความคุมคามากพอสมควร การดําเนินงานตาม
โครงการของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ฝกอบรมใหความรูแกผูตองขัง เจาหนาท่ี และประชาชน 
รวมทั ้งจําหนายผลผลิตที ่ได จากการฝกว ิชาช ีพ 
ตามหลักสูตรของโครงการเปนรายไดใหกับเรือนจํา 
- สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผูตองขังในดาน
คุณภาพความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิตโครงการ 

ผลผลิตโครงการ มีจํานวนผูเขารวมโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
เปนไปตามเปาหมาย และผูตองขังท่ีเขารวมโครงการฯ 
บุคลากรของเรือนจําชั่วคราว และประชาชน ไดรับความรู
ความเขาใจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และความรูในการฝกวิชาชีพตาง ๆ รวมท้ังสามารถ
ยกระดับคุณภาพของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ใหตอบสนองตอความตองการของผูท่ีเก่ียวของ ท้ังในดาน
ความพรอมของสถานที่และหลักสูตรการฝกอบรม
ท่ีมีความหลากหลาย 

 

สวนท่ี 2 การประเมินผลสัมฤทธิ์  :  ผลลัพธโครงการ (ป.สก. ๒) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๑) การดําเนินงานตามโครงการ เปนไปตามแผนงาน
ที่กําหนดไวหรือไม อยางไร และมีการดําเนินการในเรื่อง
ใดบาง ท่ีไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 

การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ตามท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ณ ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไวทุกโครงการ  

(๒) การดําเนินโครงการ เกิดผลลัพธ ท่ีไมไดคาดคิด/
คาดการณลวงหนาไว ในเรื่องใดบาง และวางแนวทาง
ในการปองกัน หรือมีการแกไขผลลัพธในทางท่ีไมประสงค
ไวอยางไร หรือไม 

- หนวยงานภายนอก สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
เขามาศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เปนจํานวนมาก 
- กําหนดกฎ ระเบียบ เงื่อนไขตาง ๆ ไวในขั้นตอน
การดําเนินงาน เพื่อปองกันมิใหเกิดผลลัพธในทาง
ท่ีไมประสงค 

(๓) การดําเนินโครงการเกิดประโยชนตอผูกลุมเปาหมาย/
ผูมีสวนไดเสียกลุมใด อยางไรบาง 

- การดําเนินงานตามโครงการของศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชนตอผูตองขังโดยตรง 
และเปนการพัฒนาองคความรู ของ เจาหนา ท่ี 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

ใหสามารถถายทอดไปยังผูตองขังได และนําไปใชกับ
ตนเองได 
- เกิดประโยชนตอการพัฒนาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ท้ังทางดานการปรับปรุงพ้ืนท่ีดําเนินงาน 
และหลักสูตรการฝกอบรม 

(๔) ผลลัพธจากโครงการสําเร็จตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายของโครงการในระดับท่ีสูงข้ึนหรือไม อยางไร 

มีความสํ าเร็จในระดับสูง ข้ึน ในเรื่องมาตรฐาน            
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการพัฒนา
ในระดับท่ีดีข้ึน 

(๕) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ เม่ือเปรียบเทียบกับ
การดําเนินงานตามทางเลือกอ่ืน ๆ เปนอยางไร 

เห็นผลเปนรูปธรรม วัดไดจากผูตองขังมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางบวก มีจิตใจท่ีดี มีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดจริง 

(๖) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ มีผลตอความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมาย มากนอยเพียงใด อยางไร  

ผูตองขังมีความพึงพอใจในโครงการอยูในระดับสูง 
เนื่องจากสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได 
 

(๗) ผลลัพธจากการดําเนินโครงการ มีผลตอกลุมเปาหมาย/
ผูมีสวน ไดเสีย ในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต อยางไรบาง 

มีผลทางบวกทางดานเศรษฐกิจสังคม โดยผูตองขัง
ไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชน 

(๘) ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ มีความยั่งยืน หรือ
ความรุนแรง หรือไมอยางไร และจะสามารถแกไข/
ปองกันไดหรือไม อยางไร 

มีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลลัพธโครงการ 

การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ณ ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
โดยผูท่ีเขารวมโครงการ ไดแก ผูตองขัง บุคลากรของ
เรือนจํา และประชาชนท่ัวไป สามารถปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและแนวคิดในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพ และถายทอดความรูใหกับ
บุคคลอ่ืนได  

 
สวนท่ี 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์  :  ผลกระทบโครงการ (ป.สก. 3) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 
ทางบวก ทางลบ 

(๑) ผลกระทบดานนโยบายรัฐบาล      สามารถสนองนโยบายรัฐบาลไดตามวัตถุประสงค 
(๒) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ      ผลผลิตตามโครงการฯ สามารถนําจําหนาย

เปนรายได 
(๓) ผลกระทบดานสังคม/วัฒนธรรม      การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจ

พอเพียงไดรับการยอมรับจากสังคมและเปน
แบบอยางใหมาศึกษาดูงาน 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ 
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 
ทางบวก ทางลบ 

(๔) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม      การดําเนินงานทางดานการเกษตรอินทรีย ทําให
ไมเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม จึงสามารถรักษา
สภาพแวดลอมและเปนการอนุรักษธรรมชาต ิ

(๕) ผลกระทบทางดานเทคโนโลยี      สามารถนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

(๖) ผลกระทบดานประชาชน/ชุมชนพ้ืนท่ี
โครงการ 

     ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบางแหงท่ีเปน
พื้นที่ใกลแหลงทองเทียว  ไดร ับความสนใจ
จากประชาชนเขาเยี่ยมชมเพ่ิมข้ึน ทําใหชุมชน
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

(๗) ผลกระทบดานอ่ืน ๆ   - 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ผลกระทบโครงการ 

  

ผลกระทบโครงการ การดําเนินงานโครงการตาง ๆ 
ของศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง ทําให
กลุมเปาหมายท่ีเปนผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ
กําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา สามารถนําความรู
ท่ีไดรับไปใชในการดํารงชีพ ทําใหอัตราการ
กระทําผิดซํ้าลดลง และไดรับการยอมรับจากสังคม 
และศูนย เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
สนองตอบตอนโยบายรัฐบาลและแผนการพัฒนา
ประเทศท่ีสนับสนุนใหเกิดความพอเพียงในสังคม 

 
สวนท่ี 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์  :  ประสิทธิผลโครงการ (ป.สก. 4) 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ ์: ประสิทธิผล 
ระดับการประเมิน 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 
มาก ปานกลาง นอย 

(๑) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับการ
บรรลุ เปาหมายตามวัตถุประสงคโครงการ/
มาตรฐานท่ีกําหนดไวตามโครงการ มากนอยแค
ไหน เพียงใด 

     - การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของ
ศูนยการ เรี ยนรู เ ศรษฐ กิจพอเ พียง 
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
- ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพัฒนาอยางเปนระบบ 

(๒) การมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
โครงการ มีระดับของการมีสวนรวมมากนอย
เพียงใด และเขามามีสวนรวมในโครงการอยางไร 

     ประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินงานโครงการ เชน การ
สนับสนุนปจจัยการผลิตตาง ๆ  

(๓) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีระดับความ
เสี่ยงของการดําเนินการในเรื่องใดบาง มากนอย
เพียงใด อยางไร 

     การดําเนินโครงการไดกําหนดแผนงาน
ข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการดําเนินงาน 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ ์: ประสิทธิผล 
ระดับการประเมิน 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 
มาก ปานกลาง นอย 

(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน/ชุมชน
พ้ืนท่ีโครงการ เปนอยางไร  

     ประชาชนมีความพึงพอใจมากเนื่องจาก
มีศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  จึงสามารถเขามาเรียนรู
และศึกษาดูงานได 

(๕) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ สามารถ
แกไขปญหาใหกับประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี
โครงการไดมากนอยเพียงใด อยางไร 

     เจาหนาท่ีและผูตองขังในศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถใหคําแนะนํา
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว ใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ี เพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัว 

(๖) โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ เม่ือเทียบกับ
โครงการ อ่ืนในลักษณะเดี ยว กัน  (รูปแบบ
โครงการ/ลักษณะโครงการ/งบประมาณ/
ระยะเวลา/ประโยชนท่ีไดรับ) มีความคุมคา 
หรือไม อยางไร 

     การดําเนินงานโครงการมีความคุมคาสูง
ตอศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 
ในด านองค ประกอบทางกายภาพ 
ด า น เ จ าหน า ท่ี  และด านผู ต อ ง ขั ง 
เนื่องจากไดรับการพัฒนาทักษะ และ
องคความรูตาง ๆ ในการประกอบอาชีพ 
และการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ : 
ประสิทธิผลโครงการ 

   ผลการดําเนินงานมีประสิทธิผลโครงการ
ในระดับมาก สามารถบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงคของโครงการ เกิดการ
ยอมรับของสังคม และประชาชน/ชุมชน 
รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการ ณ ศูนยการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน  

สวนท่ี 5 การประเมินผลสัมฤทธิ์  :  ความย่ังยืนของโครงการ (ป.สก. ๕) 

(5.1) ความย่ังยืนของผลผลิต 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

แผนการบํารุงรักษา/พัฒนา
ผลผลิต ที่ระบุไวในอดีต 

ความเหมาะสม ความตอเน่ือง และการใช
ประโยชนจากผลผลิต ในปจจุบัน ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

มี ไมมี ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

๑. อบรมผูตองขัง             ผูตองขังสามารถนําความรู  และ
ทักษะที่ไดร ับจากการฝกอบรม 
ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกตใช ในการดําเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพได 

๒ .  พัฒนา พ้ืน ท่ี กา ร
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ
หลักสูตรการฝกอบรม 

          
 

  ศูนยการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
ไดรับการยกระดับสูงขึ้น โดยเปน
แหลงเรียนรูตนแบบเก่ียวกับการนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการประกอบอาชีพ 



-43- 
 

ผลผลิต 
ของโครงการ 

แผนการบํารุงรักษา/พัฒนา
ผลผลิต ที่ระบุไวในอดีต 

ความเหมาะสม ความตอเน่ือง และการใช
ประโยชนจากผลผลิต ในปจจุบัน ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

มี ไมมี ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

3 . อ บ ร ม / สั ม ม น า
เจาหนาท่ีของเรือนจํา
และผูท่ีเก่ียวของ 

            เจาหนาท่ีมีองคความรูมากยิ่ง ข้ึน 
และสามารถถายทอดความรูใหกับ
ผูอ่ืนได 

(5.2) การบรรลุผลลัพธสุดทาย 
5.๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงคโครงการ 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ผลลัพธอันพึงประสงค 
จากโครงการ 

ระดับความสําเร็จท่ีตอเนื่องถึงปจจุบัน 
ผลการประเมิน / คําอธิบาย 

ดีมาก ด ี พอใช ควรปรับปรุง 

๑. อบรมผูตองขัง ผู ต อง ขั งปรับ เปลี่ ยน
ทัศนคติในการดําเนิน
ชีวิตแบบพอเพียง เกิด
ทั ก ษ ะ วิ ช า ชี พ แ ล ะ
สามารถนําความรู ไป
ประกอบอาชีพได 

       ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการ ณ 
ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมมีการกระทําผิดซํ้าใน
อัตราท่ีตํ่า สามารถนําความรูไป
ใ ช ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต  แ ล ะ
ถายทอดความรูใหกับบุคคลอ่ืนได 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ผลลัพธอันพึงประสงค 
จากโครงการ 

ระดับความสําเร็จท่ีตอเนื่องถึงปจจุบัน 
ผลการประเมิน / คําอธิบาย 

ดีมาก ด ี พอใช ควรปรับปรุง 

๒ .  พัฒนา พ้ืน ท่ี
การดํ า เนิ นงาน 
และหลักสูตรการ
ฝกอบรม 

ศู น ย ก า ร เ รี ย น รู
เศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความพรอมทางด าน
อาคารสถานท่ี และมี
หลักสูตรการฝกอบรมท่ี
หลากหลาย  

       ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการยกระดับคุณภาพดีข้ึน ท้ังใน
ดานความพรอมของอาคารสถานท่ี 
และหลักสูตรการฝกอบรมท่ีมี
ความหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ตอความตองการของกลุมเปาหมาย 
และผูท่ีเก่ียวของ 

๓. อบรม/สัมมนา
เจาหนาท่ีของ
เรือนจํา และผูท่ี
เก่ียวของ 

เจาหนาท่ีของเรือนจํา
และผูท่ีเก่ียวของมีองค
ค ว า ม รู เ พ่ิ ม ข้ึ น แ ล ะ
หลากหลาย 

       เจาหนา ท่ีของเรือนจําและผู ท่ี
เก่ียวของ สามารถนําความรูไป
ขยายผลและถายทอดใหผูตองขัง
ไดรับความรู 

5.๒.๒) การตอบสนองตอกลุมเปาหมาย 

กลุมเปาหมาย 
ระดับการตอบสนองตอกลุมเปาหมายในอดีต ระดับการตอบสนองตอกลุมเปาหมายในปจจุบัน 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 
ดีมาก ดี พอใช ควรปรบัปรงุ ดีมาก ดี พอใช ควรปรบัปรงุ 

๑. ผูตองขัง               ผูตองขังมีความพึงพอใจ
ในโครงการ 

๒. เจาหนาท่ี 
 

              เจาหนาท่ีมีความรูความ
เขาใจในโครงการ 

๓. ประชาชน/
ชุมชน 

              ประชาชนเขามาเรียนรู
และศึกษาดูงานในศูนย
ก า ร เ รี ย น รู เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมากข้ึน 
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5.๒.๓) การตอบสนองตอยุทธศาสตร/นโยบาย ท่ีสอดคลองกับโครงการ 

ยุทธศาสตร/นโยบายในอดตี 
ที่สอดคลองกับโครงการ 

ระดับการตอบสนองตอยุทธศาสตร/ 
นโยบายในอดตี* 

ระดับการตอบสนองตอยุทธศาสตร/ 
นโยบายในปจจบุัน** ผลการประเมิน / คําอธิบาย 

ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

๑ .  ศู น ย เ รี ย น รู
เศรษฐกิจพอเพียง 
ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร
กําลังใจในพระดําริ
พระเจ าหลานเธอ 
พระองคเจาพัชรกิติ
ยาภา ในการนอมนํา
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 

            - สามารถสนองพระดําริ
พ ร ะ เ จ า ห ล า น เ ธ อ 
พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
- สมารถตอบสนองตอ

นโยบายของกระทรวง
ยุติธรรมในการดําเนินงาน
ตามโครงการฯ 
- สามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการแกไขปญหา 
พฤตินิสัยผูตองขังได 

(5.3) สรุปความย่ังยืนของโครงการ 

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ ์:  
ความย่ังยืนของโครงการ 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๑) การใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ  
มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเดิมหรือไม อยางไร 

มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเดิมของศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังวัตถุประสงคของโครงการ
กําลังใจในพระดําริ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติ
ยาภา ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา ที่มีวัตถุประสงคเพื่อแกไข ฟนฟู ผู ตองขัง
ใหสามารถกลับตัวเปนพลเมืองดี สามารถอยูรวมกับสังคม
ภายนอกไดภายหลังพนโทษ ไมหวนกลับมากระทําควาผิดซํ้า  

(๒) การใชประโยชนจากผลผลิตของโครงการ  
มีความตอเนื่องถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

มีความตอเนื่องถึงปจจุบัน เชน อาคารสถานท่ีและ
อุปกรณในการฝกอบรมและฝกอาชีพเกษตร วัสดุทาง
การเกษตร เปนตน รวมท้ังมีการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีมี
ความหลากหลาย ทําใหสามารถพัฒนารูปแบบการพัฒนา
พฤตินิสัยของผูตองขัง โดยประมวลจากองคความรูท่ีได
จากการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๓) ผลลัพธ ท่ีไดจากโครงการ ยังสงผลใหเห็นอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

มีความตอเนื่องถึงปจจุบันตามขอ (2) 

(๔) ผลลัพธ ท่ีไดจากโครงการสามารถตอบสนองตอ
กลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่องถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

สามารถตอบสนองตอกลุมเปาหมายไดอยางตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน โดยกลุมผูตองขังท่ีเขารับการฝกอบรม ณ ศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ยังคงนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรูทางการประกอบวิชาชีพท่ีไดรับจาก
การฝกอบรมไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ ์:  
ความย่ังยืนของโครงการ 

ผลการประเมิน/คําอธิบาย 

(๕) ผลลัพธ ท่ีไดจากโครงการสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร/นโยบายท่ีสอดคลองกับโครงการท้ังในอดีต
และปจจุบันหรือไม อยางไร 

สามารถสนองตอยุทธศาสตร/นโยบายกระทรวงยุติธรรม 
กรมราชทัณฑ และสนองพระดําริพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ไดอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

(๖) ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานโครงการ ยัง
สงผลมาถึงปจจุบันหรือไม อยางไร 

การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
กอใหเกิดการเรียนรู และองคความรูใหมเพ่ิมมากข้ึน 

(๗) ผลผลิตของโครงการและผลลัพธท่ีไดจากโครงการ 
สามารถพัฒนาตอไปในอนาคตไดอีกหรือไม อยางไร 

ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินงานตาม
โครงการตาง ๆ และโครงการภายใตโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา ซ่ึงผลการดําเนินงานโครงการสามารถนําไปสู
การพัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายมากยิ่ง ข้ึน 
ผูตองขังที่พนโทษไดรับการยอมรับจากสังคมและเปน 
คนตนแบบท่ีสามารถนําความรูไปถายทอดใหกับบุคคลอ่ืนได 

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์  : 
ความยั่งยืนของโครงการ 

ศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินงานตาม
โครงการตาง ๆ และโครงการภายใตโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา 
ในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ใ น เรือนจํา ซ่ึงวิธีการฝกอบรมและองคความรูตาม
หลักสูตรตาง ๆ สามารถนํามาใชสําหรับการฝกอบรม
ใหกับผูตองขังในรุนตอไปได และสามารถนําไปเปน
แนวทางในการพัฒนาเรือนจําชั่วคราว/ทัณฑสถานแหงอ่ืน ๆ 
ใหเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับประชาชน 
บุคคลท่ัวไป และหนวยงานตาง ๆ  

สวนท่ี 4  สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 

เนื่องจากผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเก่ียวของกับการดําเนินงาน
ตามโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงยุติธรรมไดสรุปขอคนพบ
และขอเสนอแนะไวแลวในสวนของการรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการกําลังใจ
ในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ในการนอมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช
ในเรือนจํา ดังนั้น จึงไดสรุปขอคนพบและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในสวนของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะตอหนวยงานกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
- ขอมูลการดําเนินงาน สวนใหญเผยแพรประชาสัมพันธ
ตอบุคคลภายนอกเฉพาะการดํา เนินงานของศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบางแหงและบางกิจกรรม 

กรมราชทัณฑ ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
1) จัดใหมีการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหครบทุกแหง และจัดทํา
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ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
โดยการเผยแพรขอมูลจํากัดอยูในพื้นที่ และผานทาง 
การสื่อสารของหนวยงานหรือสวนราชการอ่ืน 
- ผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ในแตละแหงและในภาพรวมทุกแหง ยังไมมีการเผยแพร
ประชาสัมพันธตอบุคคลภายนอกอยางเปนระบบ 
 - การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานศูนย
การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญมีลักษณะเปนการ
ตรวจเยี่ยมเพ่ือรับฟงปญหาอุปสรรคของการดําเนินงาน 
  

รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวม  
2) การติดตามผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง ควรนําขอมูลผลการดําเนินงาน
มาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบ เพื่อประเมินผล
การดําเนินงานในเชิงลึก และนําปญหาอุปสรรค
ไปพิจารณากําหนดแนวทางการแกไขอยางเปนระบบ 
3) จัดระบบการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
แตละแหงและภาพรวมผลการดําเนินงานไวดวยกัน 
โดยใหดําเนินการอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ควรพิจารณา
เพ่ิมชองทางการสื่อสารใหมีความหลากหลาย เชน 
เผยแพรผานทางเว็บไซตกรมราชทัณฑ/เรือนจํา/
ทัณฑสถาน สื่อสิ่งพิมพ จดหมายขาว เปนตน 
4) กระทรวงยุตธิรรมเสนอขอประทานการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรูใหเปนองคประกอบสําคัญในโครงการ
กําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจา
พัชรกิติยาภา เปนภารกิจสําคัญปกติของกระทรวง
ยุติธรรมตอไป 
5) เ พ่ือใหความสําเร็จของโครงการนํารองตาม           
พระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
ขยายจากขอบเขตท่ียังจํากัดให เปนประโยชน ท่ี
กวางขวาง  กระทรวงยุ ติธรรมสมควรพิจารณา
ดําเนินการใหเกิดความรวมมือระหวางสวนงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีมีความพรอมเพ่ือ
จัดหาทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีจําเปน 
รวมท้ังนักวิชาการท่ีรูงาน รวมถึงโอกาสการประกอบ
อาชีพตาง ๆ ในทองถ่ินใหเกิดเปนสวนประกอบสําคัญ
ท่ีจะสรางความสําเร็จท่ีกวางขวางข้ึน 
 

5. อ่ืน ๆ  
1. กระทรวงยุติธรรมควรใหความสําคัญกับการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมหลักตามยุทธศาสตรตาง ๆ ของกระทรวง เชน โครงการคืนคนดีสูสังคม โครงการยุติธรรมชุมชน และ
โครงการนําผูติดยาเสพติดออกจากเรือนจําไปรับการบําบัดรักษาอยางครบวงจร เปนตน โดยนําผลการดําเนินงานมา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับยุทธศาสตรวาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม ปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานและ
สาเหตุ เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาในการแกไขปรับปรุงการดําเนินงานท่ีจะเกิดประสิทธิผลอยางจริงจังตอไป 

2. กระทรวงยุติธรรมควรประชาสัมพันธผลการดําเนินการของโครงการเหลานี้ท่ีสําเร็จและ
บรรลุผลใหสาธารณชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง 
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3. เมื่อกรมราชทัณฑสามารถพัฒนาผูกระทําผิดที่ไดผานโครงการดังกลาวนี้เรียบรอยแลว 
และแนใจวาบุคคลเหลานั้นจะประพฤติตนเปนพลเมืองดี กระทรวงยุติธรรมนาจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎระเบียบเก่ียวกับการรับผู ท่ีเคยกระทําผิดดังกลาวเปนพลเมืองดีกลับคืนเขาสูสังคม เพ่ือใหมีสถานภาพ         
เปนประชาชนปกติท่ีจะมีโอกาสประกอบสัมมาอาชีพตาง ๆ ไดโดยความเหมาะสมตอไป 

 
 
 

ลงชื่อ ............................................. 
(นายดิเรก  เจริญผล) 
ประธานกรรมการ 

  
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ ............................................. 

(นายเจียม  เสาวภา) (พลเอก ดร.วิชิต  สาทรานนท) 
กรรมการ กรรมการ 

  
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ ............................................. 

(นางชูจิรา  กองแกว) (นางสาวกาญจนามาส  ชํานาญกิจ) 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 

  
ลงชื่อ ............................................. ลงชื่อ ............................................. 

(นางสาวเพชรา  ภาคีมนต) (นางสาวพัชศรี  ศรีเมือง) 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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