
นายเรืองศกัดิ ์สุวารี 
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Outline 
เรือนจ า 

 โปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  

   ระบบ DXC กับงานราชทัณฑ์ 

  พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

  การตรวจราชการเรือนจ า/ทัณฑสถาน 



เรือนจ า 

 ที่ซ่ึงใช้ควบคุม ขัง หรือจ าคุกผู้ต้องขังกับท้ังสิ่งที่ใช้ต่อเนื่องกัน  

 และให้หมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด ซึ่งรัฐมนตรีได้ก าหนดและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไว้โดยชัดเจนด้วย 

(มาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560) 



เรือนจ า 
ประเภท – ชั้นของเรอืนจ า เกณฑ์ 5 ข้อ  

 

 

  

  

 

 

 

(มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560) 

ความประสงค์ในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ตอ้งขัง 

ลักษณะเฉพาะทางของเรือนจ า 

4 

5 

1 2 สถานะของผูต้อ้งขงั 
เด็ดขาด/ระหวา่ง 

ความมั่นคงของเรือนจ า 

กฎกระทรวงมหาดไทย  
ประเภทของเรือนจ า (ตาม พรบ.รท. 2479)  
 1.  เรือนจ ากลาง 

2. เรือนจ าส่วนภูมิภาค 
    (เรือนจ าจังหวัด-อ าเภอ) 
3. เรือนจ าพิเศษหรือทัณฑสถาน 
    (ทัณฑสถานหญิง, ทัณฑสถานเปิด) 
4.  เรือนจ าช่ัวคราว 

++สถานกกัขัง (พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขัง
ตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉ.2) พ.ศ. 2559) 

 

3 



• เรือนจ าหลายแดน 

• เรือนจ าแดนเดียว 



• เรือนจ าความมั่นคงสูง 

เรือนจ า 



อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อผู้ต้องขัง 

เรือนจ า/ทัณฑสถานมจี านวน 143 แห่ง ความจ ุ190,000 คน 
อัตราสว่นเจา้หนา้ทีต่อ่ผูต้อ้งขังตอ่ผูต้อ้งขงั = 1 : 28.7 
 ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
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ร้อยละ 73.95 ของทุกคด ี

รวมทุกคดี 334,279 

เจ้าหน้าที ่12,136 

ยาเสพตดิ 247,190 ราย 

ส่วนกลางกรม 472 นาย  เรือนจ า 11,664 นาย  รวม 12,136 นาย 



อัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง 

ที่มา : website กรมราชทัณฑ์ ; www.correct.go.th 

13.81% 14.18% 14.20% 

2557 2558 2559 



อัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง (ตามคด)ี 

ที่มา : website กรมราชทัณฑ์ ; www.correct.go.th 



อัตราการกระท้าผิดซ้้าของผู้ต้องขัง (ตามปีงบประมาณ) 

ที่มา : website กรมราชทัณฑ์ ; www.correct.go.th 



เรือนจ า 

เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 



Inmates Stay in Cell 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Morning Line Making and National Anthem Singing 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 
Morning Instructing and Educating 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Morning Exercise 



Train and Drill 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

     Having Meal Provided by the Department 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Day Activities and Vocational Training 



Day Activities and Vocational Training 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Day Activities and Vocational Training 



Day Activities and Vocational Training 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Day Activities and Vocational Training 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Day Activities and Vocational Training 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Prior-celled Religion Pratices 



 Searching for Contrabands before Entering Cells 

Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 



Inmates Daily Routine 

Department of Corrections - Thailand 

Relax time and Sleeping 



กระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและการเตรียมความพรอ้มก่อนปล่อย 

  

  
  

  
  

  
   

               รับตัวเข้าเรือนจ้า 
          

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

สัมภาษณ์ซักประวัติ 

17 ระบบ 

DXC 

รท.101 

ฝึกวิชาชีพตามที่วางแผนไว้ 
(ฝ่ายฝึกวิชาชีพ, การศึกษา) 

จ้าแนกเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
(ควบคุม,ทัณฑปฏิบัต,ินักสังคมสงเคราะห์) 

เตรียมปล่อย ณ รจ.โครงสร้างเบา 
(เจ้าหน้าท่ีทุกส่วนฝ่าย, วิทยากรภายอก) 

วันปล่อยตัว 
(ทัณฑปฏิบัต,ินักสังคมสงเคราะห์) 

เหลือโทษ 6  เดือน /  
เหลือโทษ 1 ใน 3 

  
แหล่งทุน

ประกอบอาชีพ  

ที่อยู่อาศัย 

ยืนยันอาชีพ 
ฝึกอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญ 

ส่งต่อกพยจ. /ศยช. 
หน่วยงานเครือข่ายภาค
สังคมติดตามหลังพ้นโทษ 

คืนคนดีสู่สังคม  
1. มุ่งมั่นเป็นคนด ี
2. เชื่อมั่นในตนเอง 
3. วางแผนชีวิต 
4. ประสบการณ์ชีวิตท่ีด ี
5. ประสบผลส้าเร็จในชีวิต 

การศึกษา ระเบียบวินัย ศาสนา 

โปรแกรม ผตข.ระหว่าง/เด็ดขาด 

ประเมินปัญหาและ
สภาวะทางสังคม 

พัฒนาร่างกาย พัฒนาจิตใจ 

ผตข.ระหว่าง 

ทบทวนเปา้หมายชีวิตกบัครอบครัว 

รับตัว-ตรวจค้น 
(ทัณฑปฏิบัติ) 

ตรวจร่างกาย 
(พยาบาล) 

เรือนนอน 
(ควบคุม) 

จ้าแนกลักษณะ >> จน. 1 
(จ้าแนก,นักสังคมสงเคราะห์,ทัณฑปฏิบัต)ิ 

จ้าแนกลักษณะผู้ตอ้งขังซ้้า >> จน. 1/4 
(ควบคุม,ทัณฑปฏิบัต,ินักสังคมสงเคราะห์) 

ฝึกแรกรบั 1 เดือน 
(การศึกษา,ทัณฑปฏิบัต,ินักสังคม
สงเคราะห์,วินัย,วิทยากรภายนอก) 

Sentence Plan 

ร่างกาย                  จิตใจ                ความคิด             ความรู้               อาชีพ 

แบบประเมิน
พฤติกรรม 4 ด้าน 

เป้าหมายชีวิต 1? 

เป้าหมายชีวิต 7? เป้าหมายชีวิต 6? เป้าหมายชีวิต 5? เป้าหมายชีวิต 4? 

เป้าหมายชีวิต 3? เป้าหมายชีวิต 2? 

กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

INPUT 

ฝึกอาชีพ- 
วางแผนรายได้ 

ผตข.เด็ดขาด 

OUTCOME 
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท้า 

 (Center for Assistance of 
Reintegration and Employment) 

ตรวจสอบ 

สังคมครอบครัว ตอบกลับ 
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์



โปรแกรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ 

ชุมชนบ าบัด 

โปรแกรมเฉพาะฯ 
9 เรื่อง 

เตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย ปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าทางเพศ 

แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดเก่ียวกับทรัพย์ 

ปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง 

ยุติธรรมน าสันติสุข 

แก้ไขผู้ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 

การแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) 

การแก้ไขผู้กระท าผิดซ ้า 



ระบบ DXC กับงานราชทัณฑ์ 

ระบบข้อมลูผูต้้องขัง 



ระบบ DXC กับงานราชทัณฑ์ 



ระบบ DXC กับงานราชทัณฑ์ 



ระบบ DXC กับงานราชทัณฑ์ 



พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

ประเด็น ราชทัณฑ ์2479 ราชทัณฑ ์2560 

มาตรา 58 มาตรา 78 มาตรา 
ลักษณะ 3 ลักษณะ 12 

หมวด 

บททั่วไป /8 หมวด (หมวด4 ผตข. แบ่งเป็น 2 ส่วน, หมวด 5 สิทธิ 
หน้าที่ ประโยชน์ และกิจการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับผตข. แบ่งเป็น 6 ส่วน)/  

บทเฉพาะกาล 

สิ่งของต้องห้าม ม.45 จ าคุกไม่เกิน 5 
ปี ปรับ 1 แสนบาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ / 
จพง. 3 เท่า 

ม. 71 เข้า รจ. โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ม. 72 น าสิ่งของต้องห้ามเข้า รจ. โดยไม่ได้รับอนุญาต  
>>จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท / จพง. 3 เท่า 
ม. 73 การพนันของเน่าเงินอุปกรณ์สกั จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 2 
หมื่น 
ม. 74 ไม่รวมของท่ีมีไว้ในราชการ 
ม. 75 จพง. 3 เท่า 



พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 กับ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

ประเดน็ ราชทัณฑ ์2479 ราชทัณฑ ์2560 

คณะกรรมการ รท. ไม่มี มี ม. 8 -16 

เงิน พตร. ไม่มี มี ม. 18-19 

มาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก ไม่มี มี ม.6,33,34 

การปราบปรามสิ่งของต้องห้าม ไม่มี มี ม.25-27 

แยกประเภทเรือนจ าและก าหนดชื่อเรือนจ า ไม่มี มี ม.31-32 

จ าแนกลักษณะฯ เพื่อแยกผู้ต้องขังรายส าคัญ ไม่มี มี ม.40-42 

การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาพฤตินิสัย ไม่มี มี ม.42-46 



Big Data, DXC และการกระท้าผิดซ้้า 

- การเข้าใช้ระบบ DXC ตรวจสอบข้อมูลบคุคล
และพิมพ์รายงาน (Single Report) 

การบูรณาการการท้างาน 

การปฏิบัติตามนโยบายของ 
กระทรวง-กรม 

การขับเคลือ่นวาระแหง่ชาต ิ
เร่ืองสิทธิมนุษยชน 

4 สร้าง 3 ปรับ 2 ขับ 1 ลด  

Best Practice งบประมาณ 

การสร้างการรับรู้ 

การขับเคลือ่นคณะกรรมการพฒันาการ
บริหารงานยุตธิรรมระดบัจังหวัด 

(กพยจ.) 5 จ้าเป็นต่อเน่ือง  
4 จ้าเป็นเร่งด่วน 
3 จ้าเป็นยั่งยืน 

การตรวจราชการเรือนจ า/ทัณฑสถาน 

การส่งเสริมการด้าเนินงานของ 
ศยช. 




