
บทคัดยอ 
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแกไขปญหาผูตองขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ 

 
กลุมงานอัตรากําลังและพฒันาระบบ  กองการเจาหนาที่ 

 
 การศึกษา“แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อแกไขปญหาผูตองขังหลบหนีของกรมราชทัณฑ” 
เพื่อศึกษาสภาพปญหาในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑดานการควบคุมผูตองขัง และ        
เพื่อคนหาแนวทางหรือมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑในการปองกันการหลบหนี
ของผูตองขัง โดยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ดานการควบคุมผูตองขัง (ฝายควบคุมและ           
ฝายรักษาการณ) ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 1,364 คน และการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาที่
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ซึ่งเคยมีผูตองขังหลบหนี จํานวน 3 แหง ไดแก เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจําอําเภอนางรอง สรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 
 ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติหนาที่ดานการควบคุมผูตองขังสวนใหญเปนเพศชาย  
อายุมากกวา 45 ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนขาราชการประเภททั่วไป ตําแหนงเจาพนักงาน 
ราชทัณฑ ระดับชํานาญงาน  มีบทบาทหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน อายุราชการมากกวา 25 ป และมีประสบการณ 
ในงานดานการควบคุมผูตองขังมากกวา 14 ป 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลดานการควบคุมผูตองขัง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญระหวาง ปฏิบัติ
หนาที่ดานการควบคุมไมเคยมีผูตองขังหลบหนี  ในสวนของกลุมตัวอยางที่เคยมีผูตองขังหลบหนีน้ัน สวนใหญ
เปนการหลบหนีภายนอก โดยถูกลงโทษทางวินัยดวยการเพิ่มเวรยาม 
 กลุมตัวอยางสวนใหญผานการอบรมหลักสูตรขาราชการราชทัณฑบรรจุใหม (แรกรับ)  โดยมี 
การศึกษาขอมูลทําความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานดานการควบคุม และทราบมาตรการหรือระเบียบดานการ 
ควบคุมผูตองขังผานการประชุมช้ีแจงประจําเดือนของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญ เห็นวา ผูตองขังระหวางพิจารณาคดี (ระหวางสอบสวน/ไตสวน/ระหวาง 
อุทธรณ-ฎีกา) มีความยุงยากซับซอนในการควบคุมมากที่สุด  และเห็นวาผูตองขังคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด/
สารระเหย  และผูตองขังโรคจิต/จิตบกพรอง เปนกลุมมีความเสี่ยงในการหลบหนีตองควบคุมดูแลเปนพิเศษ 
 ในสวนของปจจัยการหลบหนีทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา พบวา สวนใหญเกิดจากตัวผูตองขัง  
โดยเห็นวาการสรางจิตสํานึกความรับผิดชอบในหนาที่ จะเปนแนวทางในการปองกันการหลบหนีภายในของ 
ผูตองขังได และการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ ระเบียบ ขอบังคับในการควบคุมผูตองขังที่กรมราชทัณฑ 
วางไวอยางเครงครัด จะเปนแนวทางในการปองกันการหลบหนีภายนอกของผูตองขังได 
 
 ระดับความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารงานในการแกไขปญหาผูตองขังหลบหนี แบงการ
วิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ดาน ดังน้ี 
 1) ดานเจาหนาที่ ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด พบวา ควรมีการกําหนดใหมีการอบรม
หลักสูตรขาราชการราชทัณฑบรรจุใหม (แรกรับ) ทุกคน กอนการปฏิบัติหนาที่จริงในเรือนจํา/ทัณฑสถาน     

( = 4.63)  รองลงมาควรมีการสงเสริมหรือพัฒนาเจาหนาที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหมีประสบการณและทักษะ

ในงานดานการควบคุมผูตองขัง (= 4.59)  ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับมาก พบวา ควรมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ดานการควบคุมผู ตองขังเพื่อไมใหเจาหนาที่ เกิดความเครียด        

ความซ้ําซาก จําเจ และความตรากตรําในการทํางาน ( = 4.16)  รองลงมาควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน



~ 2 ~ 
 

เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ดานการควบคุมผูตองขังเพื่อปองกันการสรางอิทธิพลสรางความคุนเคยใกลชิด 

กับผูตองขัง ( = 4.09)  ประเด็นที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง พบวา ควรมีการกําหนดสัดสวนของ

รางกาย เชน สวนสูง นํ้าหนัก ฯลฯ สําหรับเจาหนาที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน ที่ปฏิบัติงานดานการควบคุม 

ผูตองขัง ( = 3.40) 

 2) ดานการควบคุม ประเด็นที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด  พบวา ควรมีการสนับสนุน 
อัตรากําลังเจาหนาที่ดานการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของจํานวนและ 

ลักษณะของผูตองขังในปจจุบัน ( = 4.71)  รองลงมาควรมีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเรือนจํา/ 

ทัณฑสถาน ที่มีสภาพเกาขาดความมั่นคงแข็งแรง เชน อาคาร ประตู กําแพง รั้ว ( = 4.58)  ประเด็นที่มี   

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก พบวา เรือนจํา/ทัณฑสถานมีการวิเคราะห กลั่นกรอง สืบสวนหาขาว รวมทั้งมี 

การวางสายขาว เพื่อปองการการหลบหนีหรือการกอเหตุรายของผูตองขัง (  = 4.15)  รองลงมาเรือนจํา/ 

ทัณฑถานมีการวางแผนการยายผูตองขังที่รัดกุม ชัดเจน และเปนความลับ เชน มีการศึกษาสภาวะแวดลอม 

และระยะทางในการยายผูตองขัง ( = 4.09) 

 
 การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการควบคุมผูตองขัง สามารถสรุปผล ไดดังน้ี 
 1. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูตองขังภายในเรือนจํา  มีการคัดเลือก 
เจาหนาที่ในปฏิบัติงานดานการควบคุมใหเหมาะสมกับลักษณะงาน จัดเจาหนาที่ประจําตามจุดเสี่ยงตางๆ    
จัดเจาหนาหนาที่ประจําปอมรักษาการณและรายงานผูบัญชาการเรือนจําเปนระยะ มีการแจงขาวสารให 
เจาหนาที่เรือนจําทราบในการประชุมประจําเดือน และการกําชับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการควบคุม 
ผูตองขัง ใหความสําคัญกับการนับยอดผูตองขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑกําหนด 
 2. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูตองขังปวยที่โรงพยาบาล มีการคัดเลือก
เจาหนาที่ในการควบคุมผูตองขังปวยโรงพยาบาล โดยใชไลนแอพพลิเคช่ัน (Line) ในการรายงาน ผูบัญชาการ
เรือนจําเปนระยะ และมอบหมายเวรพัศดีหรือเวรตรวจที่มีหนาที่รับผิดชอบการตรวจสอบการ ปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่เฝาปวยผูตองขังที่โรงพยาบาล   
 3. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูตองขังทํางานจายนอกและงาน สาธารณะ 
คัดเลือกเจาหนาที่ที่มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑอยางเครงครัด มีการคัดเลือก
ผูตองขังที่จะออกทํางานจายนอกและงานสาธารณะโดยคณะกรรมการของเรือนจํา ตามหลักเกณฑที่        
กรมราชทัณฑกําหนด  
 4. แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูตองขังไปศาล เปนอํานาจหนาที่ของ เจา
พนักงานตํารวจ ในการรับ – สง และควบคุมผูตองขังไปศาล เมื่อผูตองขังกลับจากศาล เปนหนาที่ของ 
เจาหนาที่ฝายควบคุมที่จะดําเนินการการตรวจคนตัวตัวผูตองขัง เพื่อคนหาสิ่งของตองหามที่ผูตองขัง อาจ
ลักลอบนําเขาเรือนจํา เชน ยาเสพติด โทรศัพท อุปกรณในการหลบหนี เปนตน  
 5. สัดสวนเจาหนาที่ตอผูตองขัง ที่เหมาะสมตอการควบคุมผูตองขังภายในเรือนจําในการปองกัน   
การหลบหนีของผูตองขัง อัตราสวนเจาหนาที่ 1 คน ตอ ผูตองขัง 20 ซึ่งจะทําใหการควบคุมและการพัฒนา
พฤตินิสัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน  
 6. เทคนิคในการควบคุมผูตองขังภายในเรือนจํา มีการแยกสีเสื้อผูตองขังตามหนาที่ความรับผิดชอบ
หรืองานที่ไดรับมอบหมาย การสรางกลุมไลน (Line) ของเรือนจําเปนชองทางในการสื่อสารในการ ปฏิบัติ
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หนาที่ควบคุมผูตองขัง เจาหนาที่ตองอยูประจําจุดหรือเขตที่รับผิดชอบ ไมละเลยหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย       
มีการการตรวจนับเช็คยอดผูตองขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑกําหนด  
 7. เทคนิคในการควบคุมผูตองขังปวยที่โรงพยาบาล การใชไลนแอพพลิเคช่ัน (Line) ในการรายงาน
ผลการปฏิบัติหนาที่ มีแบบรายงานการปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูต องขังปวยที่โรงพยาบาล และการกําชับ 
เจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบในการควบคุมผูตองขังปวยที่โรงพยาบาลที่กรมราชทัณฑกําหนดอยางเครงครัด   
 8. เทคนิคในการควบคุมผูตองขังทํางานจายนอกและงานสาธารณะ เจาหนาที่ควบคุมสังเกต 
พฤติกรรมของผูตองขังในแตละวัน สรางความไวเน้ือเช่ือใจใหกับผูตองขัง โดยใชหลักจิตวิทยาในการควบคุม 
ใชอิทธิพลกลุมในการควบคุมผูตองขัง มีการลงโทษผูตองขังที่ทําผิดกฎระเบียบฯ  
 9. เทคนิคการแยกประเภทผูตองขังที่มีลักษณะไมนาไววางใจ แยกขังผูตองขังระหวางพิจารณาคดี 
ผูตองขังคดียาเสพติดรายใหญ คดีที่เปนขาวที่ประชาชนใหความสนใจ ผูตองขังที่มีพฤติกรรมเสี่ยงหลบหนี หรอื
ผูตองขังโทษสูง โดยแยกขังไมใหปะปนกับผูตองขังอื่น เพื่อสังเกตพฤติกรรมในระหวางที่แยกขัง   
 10. เทคนิคในการหาขาว มีการวางระบบสายขาวในเรือนจํา โดยการคัดผูตองขังเขามาทําหนาที่  
สายขาว ตามความสมัครใจและยินยอมของผูตองขัง มีการเช็คขาวจากแหลงขาวหลายๆชองทาง เพื่อความ
นาเช่ือถือของขาวที่ไดรับ มีการปกปองสายขาวและใหรางวัลสายขาวเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางานของ
แหลงขาว  
 11. มาตรการในการปองกันการหลบหนีของผูตองขังภายในเรือนจํา มีการตรวจสอบความ มั่นคง
แข็งแรงของอุปกรณและสิ่งกอสรางอยูเสมอ การปรับลักษณะทางกายภาพของเรือนจําที่เปนจุดเสี่ยงในการ
หลบหนีของผูตองขัง คัดเลือกเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีการจัดเจาหนาที่ประจําปอม
หรือจุดเสี่ยงภายในเรือนจํา รวมทั้งมีการตรวจคนและปองกันสิ่งของตองหามอันเปนอุปกรณหรือ เครื่องมือที่
ใชในการหลบหนีอยูเปนประจํา  
 12. มาตรการในการปองกันการหลบหนีของผูตองขังปวยที่โรงพยาบาล จัดเจาหนาที่ควบคุม      
ตามระเบียบที่กรมราชทัณฑกําหนด มีกระบวนการการคัดกรองผูตองขังปวยที่จะออกรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
พรอมกับใชทักษะ ประสบการณเพื่อสังเกตอาการอยางถ่ีถวน   
 13. มาตรการในการปองกันการหลบหนีของผูตองขังทํางานจายนอกและงานสาธารณะ มีการ
คัดเลือกเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่ เจาหนาที่ใหความสําคัญกับการเช็คยอดผูตองขัง มีการประสานกับ 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และทองถ่ินในการหาขาวติดตามตัวผูตองขังหลบหนี  
 14. มาตรการในการปองกันการหลบหนีของผูตองขังเรือนจําช่ัวคราว มีการสรางหองพักเวร        
หนาเรือนนอน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถควบคุมผูตองขังไดอยางใกลชิด และกําชับใหเจาหนาที่นับจํานวน 
ผูตองขัง พรอมทั้งรายงานยอดผูตองขังใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 
 ขอเสนอแนะตอการบริหารทรัพยากรบุคคลในการควบคุมผูตองขังจากผูบริหารและเจาหนาท่ี     
ท่ีปฏิบัติงานดานการควบคุมผูตองขัง 
 1. การควบคุมผูตองขังในเรือนจํา 
     1.1 เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับจํานวนผูตองขัง มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน      
การปฏิบัติหนาที่เพื่อลดความซ้ําซาก จําเจ และความตรากตรําในการปฏิบัติงาน  
     1.2 การสรางจิตสํานึกเจาหนาที่ในปฏิบัติงานควบคุมผูตองขังตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ 
กําหนด และปฏิบัติตามวินัยขาราชการกรมราชทัณฑอยางเครงครัด   
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     1.3 การฝกอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานการควบคุมผูตองขังเปนประจําทุกป เพื่อเปนการ 
เพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่   
     1.4 การฝกเจาหนาที่เขาใหมใหเรียนรูงานดานการควบคุมผูตองขังจากประสบการณตรงในการ 
ปฏิบัติหนาที่ (Learning by doing) โดยใหเจาหนาที่ผูมีประสบการณในงานควบคุมเปนพี่เลี้ยงในการสอน 
งานเจาหนาที่เขาใหม 
     1.5 การดําเนินการและลงโทษทางวินัยอยางจริงจัง กรณีเจาหนาที่ละทิ้งการปฏิบัติหนาที่จนเปน
เหตุใหผูตองขังหลบหนี เพื่อเปนการขมขูยับย้ังใหเจาหนาที่เกิดความเกรงกลัวและต้ังใจปฏิบัติหน าที่ตาม 
ระเบียบที่กรมราชทัณฑกําหนดไว 
 
 2. การควบคุมผูตองขังนอกเรือนจํา 
     2.1 เพิ่มอัตรากําลังเจาหนาที่ใหเหมาะสมกับจํานวนผูตองขัง หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีการ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน   
     2.2 การมอบหมายงานใหกับเจาหนาที่ตามความรูความสามารถ ความถนัดของเจาหนาที่ และ 
พิจารณาจากประสบการณทํางานที่ผานมา เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมผูตองขัง  
     2.3 จัดการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมผูตองขังภายนอกเรือนจําอยาง 
ทั่วถึงและสม่ําเสมอ เชน การควบคุมผูตองขังปวยโรงพยาบาล ควบคุมผูตองขังกองนอก/ท างานสาธารณะ 
ควบคุมผูตองขังเรือนจําช่ัวคราว เปนตน  
     2.4 ในการเฝาผูตองขังปวยที่โรงพยาบาล ควรมีการจัดเวรเปนผลัด เหมือนควบคุมผูตองขังใน 
เรือนจําเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมผูตองขัง  
     2.5 ดําเนินการทางวินัยอยางเด็ดขาด สําหรับเจาหนาที่ที่ทุจริตตอหนาที่ราชการ ละเลย ประมาท
ในการปฏิบัติหนาที่ทําใหผูตองขังหลบหนีจนเกิดความเสียหายตอเรือนจํา ภาพลักษณของกรมราชทัณฑ และ
ความปลอดภัยของประชนในสังคม 
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