บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาทัศนะของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตอการดํางานแบบเครือขาย
ราชทัณฑตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุ รี ผูศึกษาได รวบรวมแนวคิด
ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดการปฏิรูปราชการ
2. กรมราชทัณฑและงานสังคมสงเคราะหในเรือนจํา
3. แนวคิดเครือขายราชทัณฑตําบล
4. อําเภอบางละมุงและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
5. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
6. กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดการปฏิรูปราชการ
แนวคิดและความเปนมา ในการปฏิรูประบบราชการ ระบบราชการไทยที่เปนสืบทอด
กันมายาวนานหลายรอยป เปนกลไกหลักในการบริหารราชการแผนดิน ผลักดันประเทศชาติ
พัฒนากาวหนามาจนถึงทุกวันนี้ กําลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุด เมื่อนโยบาย
ปฏิรูประบบราชการที่ผลักดันอยางเต็มที่จากรัฐบาล และดําเนินงานอยางทุมเทเต็มกําลังของสวน
ราชการและสํานักงาน ก.พ. กําลังจะสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในเชิง
กาวหนาครั้งใหญที่สุดในรอบ 110 ป ของระบบราชการไทย
แนวความคิดในการปฏิรูประบบราชการไดมีการพูดกันถึงมากในชวง 10-20 ป มานี้
เนื่องจากเห็นวาโครงสรางและบทบาทอํานาจหนาที่ กฎระเบียบตางๆ ของระบบราชการลาหลังไม
ทันสมัย ไมสามารถตอบสนองการพัฒนาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงมีการ
การปฏิรูประบบราชการ ตั้งแต พ.ศ.2540-2544 เปนตนมา เพื่อเปนทิศทางในการปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ
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การปรับโครงสรางภายในของหนวยงานราชการ
ระบบราชการไทยที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไดเริ่มใชมาตั้งแตป 2435 โดยไมมีการปรับปรุง
ใหสอดคลองกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเกิดความลาหลัง ไมมีการพัฒนาให
ควบคูไปกับภาคเอกชนและประเทศตางๆ ในโลก จึงมีผลทําใหระบบราชการ ที่ขาดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และไมสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไดตามความตองการ
ปญหาหลักของหนวยงานราชการคือโครงสรางที่ไมเหมาะสมกับภารกิจหลัก เห็นไดชัด
จากการที่หนวยงานราชการนั้นลวนมีรูปแบบโครงสรางเหมือนกันแมวาภารกิจที่ปฏิบัติจะแตกตาง
กัน ลักษณะโครงสรางแบบสูตรสําเร็จนี้ทําใหกฎ ระเบียบ และระบบการบริหารจัดการขาดความ
ยืดหยุน การทํางานจึงเปนไปอยางไร ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไมวาในดานการปฏิบัติภารกิจ
หลัก การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณหรือการบริหารพัสดุ และอีกสาเหตุหนึ่งของ
ความสลับซับซอนของโครงสรางภาครัฐ คือการขยายบทบาทอํานาจอยางขาดการวางแผนที่
รอบคอบ และขาดการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ จึงเกิดความซ้ําซอนในหนาที่ระหวาง
หนวยงานของรัฐ และความไมชดั เจนในหนาที่ ในหลายกรณีหนวยงานราชการไดรวมเอางานดาน
นโยบาย ดานปฏิบัติ และดานตรวจสอบประเมินผลเขาไวดวยกันในองคกรเดียว ทําใหผูปฏิบัติงาน
แตละดานไมมีอิสระจากกัน และไมเกิดการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน
จากที่กลาวมาแลวนั้น นโยบายการปฏิรูประบบราชการมีความจําเปนอยางยิ่งตอ
สภาพการณของประเทศไทยในปจจุบัน ทําใหผลในทางปฏิบัติในระบบราชการ โดยการวางกรอบ
นโยบายในการปฏิรูประบบราชการนั้น มิไดมุงหวังเพียงเพื่อทําใหระบบราชการในปจจุบันดีขึ้น
เทานั้น แตเปนการปฏิรูปเพื่อวางรากฐานหนวยงานของรัฐใหกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง การ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาของสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี และหนวยภาคเอกชน ซึ่งจะสงผลใหการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและ
เอกชน และการดึงภาคชุมชนเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เปนไปอยางตอเนื่อง ใหทันตอกระแสโลกที่มาความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
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2. กรมราชทัณฑและงานดานสังคมสงเคราะหในเรือนจํา
แผนภูมิที่ 2.1
โครงสรางเครือขายราชทัณฑตําบล
กรมราชทัณฑ
สํานักสังคมสงเคราะห

งานดานสังคมสงเคราะหในเรือนจํา
ดานสวัสดิการผูตองขัง
ดานสวัสดิการผูตองขัง
ดานสวัสดิการผูตองขัง
ดานการสงเคราะหผูตองขัง
เครือขายราชทัณฑตําบล ดานการแกไขฟน ฟูและ
เตรียมความพรอมกอนปลอย

ดําเนินงานดานการจัดหาวิทยากร

ดําเนินงานดานการใหเงินทุน

ดานการแรงงานสาธารณะ

ดานการออกเยี่ยมบานครอบครัว
ผูตองขัง

ดานการติดตามประเมินผล
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ประวัติและความเปนมาของกรมราชทัณฑ
ราชทัณฑของไทย ไดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและสอดคลอง กับสังคมการเมืองและ
สภาพเศรษฐกิ จ ตลอดยุ คสมั ย ที่ ผ า นมา ในยุ คก อ นรั ชสมั ย พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกล า
เจา อยูหัว กิจการเรื อ นจําได สัง กัดอยูตามสว นราชการต า งๆ สอดคลอ งกับการปกครองแบบ
จตุสดมภ คือ แบงเปนเรือนจําในกรุงเทพ ฯ และเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก เรือนจําในกรุงเทพฯ มี
2 ประเภท คือ “คุก” เปนที่คุมขังผูตองขังที่มีโทษ ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป อยูในสังกัดกระทรวง
นครบาล สวน “ตะราง” ใชเปนที่คมุ ขัง ผูตองขังที่มีโทษต่ํากวา 6 เดือน หรือนักโทษที่มิใชโจรผูราย
สังกัดกระทรวง ทบวง กรม ที่บังคับกิจการนั้น ๆ สวนการเรือนจําในหัวเมืองชั้นนอก มีที่คุมขัง
ผูตองโทษ เรียกวา “ตะราง” การคุมขังอยูในความรับผิดชอบของผูวาราชการเมือง หรืออาจสงตอ
ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม รับตัวไปคุมขัง แลวแตกรณี
ในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ จึงไดโอนยาย กรมราชทัณฑกลับมา
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
กรมราชทั ณ ฑ มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในฐานะเป น กลไกลํ า ดั บ สุ ด ท า ยของ
กระบวนการยุติกรรมอันประกอบดวย ตํารวจ อัยการ ศาล ภารกิจของกรมราชทัณฑเปนเรื่องที่
เกี่ย วกับ การรับ ตัว ผู ที่ก ระทํ า ความผิ ดที่ ศ าลพิพ ากษา มาลงโทษตามกฎหมายและการแกไ ข
พฤตินิสัยของผูที่กระทําผิด ใหกลับตนพลเมืองดีและสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติ
กรมราชทัณฑเ ป นหนว ยงานที่ ป อ งกันสัง คม และขณะเดี ย วกั น ก็เ ปน หน ว ยงานในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยที่สําคัญ
- บริหารงานราชทัณฑสวนกลาง ประกอบดวย
สํานัก 3 สํานัก ไดแก สํานักสังคมสงเคราะห สํานักทัณฑปฏิบัติ สํานักพัฒนา
พฤตินิสัย กอง 9 กอง ไดแก สํานักผูตรวจราชการกรม หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน
เลขานุการกรม กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองนิติการ กองบริการทางการแพทย กองแผนงาน
สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ ศูนยประสานดานยาเสพติด ศูนยประสานราชการใสสะอาด
สํานักราชทัณฑพิเศษ กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร
- บริหารงานราชทัณฑสว นภูมิภาค ประกอบดวย
เรือนจํากลาง 26 แหง เรือนจําพิเศษ 4 แหง ทัณฑสถาน 25 แหง สถานกักขัง 2
แหง สถานกักกัน 1 แหง
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ภารกิจกรมราชทัณฑ
ภารกิจกรมราชทัณฑ คือสิ่งที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเรือนจําและสวนกลาง ยึดถือ
เปนกรอบและเปาหมายหลักในการทํางานใหบรรลุผลในภารกิจตางๆ มีการกําหนดภารกิจหลัก
ของกรมราชทัณฑ ดังนี้
(1) เปาหมาย (Vision)
- ใหผูตองขังกลับตนเปนพลดี
- ผูตองขังพัฒนามือแรงงาน สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได
ภายหลังการพนโทษ
- มีสุขภาพรางกายและสุขจิตที่ดี
- สังคม และชุมชนยอมรับและใหการสนับสนุนชวยเหลือผูตองขังใหกลับคนเปน
คนดี
(2) ภารกิจหลัก (Mission)
- ควบคุมผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ใหกลับตนเปนคนดีและสามารถดํารงชีวิตใน
สังคม ไดอยางปกติสุขภายหลังการพนโทษ
- การพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานราชทัณฑ
นโยบายหลักและแผนยุทธศาสตร กรมราชทัณฑ 2548-2551
นโยบายและแผนยุทธศาสตร กรมราชทัณฑจะเปนทิศทางของการดําเนินงานในดาน
ตางๆ ซึ่งจะไดรับแนวทางมา จากกระทรวงยุติธรรมและมาปรับใชใหเขากับภารกิจและเปาหมาย
หลักของกรมราชทัณฑ ซึ่งนโยบายตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น มีผลมาจากสภาพสถานการณในปจจุบัน ทั้ง
ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นโยบายหลัก และแผนยุทธศาสตร กรมราชทัณฑ 25482551 ไดแก
1. พัฒนาการบริหารจัดการของผูบัญชาการเรือนจําและผูอํานวยการทัณฑสถาน ดวย
การพัฒนาความรูความสามารถและทักษะการบริหารจัดการหนวยงาน ดวยแนวคิดหรือวิธีการ
บริหารราชการแนวใหมดานตางๆ เพื่อใหกาวสูความเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศนในการ
ทํางาน มีสวนรวมในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่ทุกสวนและพรอมที่จะแกไขปญหาและอุปสรรค
ตางๆ รวมกัน ดวยจิตสํานึกการทํางานเปนหมูคณะ พรอมทั้งประสานการดําเนินงานกับภาคสวน
ตางในการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาล
2. พัฒนาการบริหารงานบุคคลของเรือนจําและทัณฑสถาน โดยเนนการกําหนดและ
ยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิต รวมทั้งสวัสดิการของเจาหนาที่เรือนจําและทัณฑสถาน โดยมี
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเรือนจําและทัณฑสถานทําหนาที่บริหารจัดการในดานตางๆ
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น
3. พัฒนามาตรการเสริมความมั่นคงเรือนจําและทัณฑสถาน เพื่อปองกันมิใหเกิด
เหตุรายดวยการปรับปรุงเรือนจํา และทัณฑสถานใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและพรอมตอการ
ควบคุ มผู ตองขั ง โดยกําหนดมาตรการและอุปกรณเสริมความมั่นคงต างๆ เพื่อสนับสนุน การ
ปฏิบัติงาน
4. เสริมสรางเครื่องมือและอุปกรณการปฏิบัติงานของเรือนจําและทัณฑสถาน โดยการ
แสวงหาเครื่องมื อและอุปกรณ ทั้ง ดานการรัก ษาความมั่น คงปลอดภัยและการบริ หารจั ดการ
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
5. ปรับระบบสวัสดิการของเจาหนาที่ โดยการกําหนดมาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิต
การทํางานหรือสวัสดิการดานตางๆ ใหเรือนจําและทัณฑสถานยึดถือและปฏิบัติตามในรูปของ
คณะกรรมการโดยผลั ก ดั น ให มี ก ารดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ งรวมทั้ ง ต อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุง แกไขและพัฒนาการดําเนินงานดังกลาว
6. การควบคุมผูตองขังรายสําคัญ มีการประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ควบคุมดูแลผูตองขังรายสําคัญ ดวยความรัดกุม เขมงวด และระมัดระวังเปนกรณีพิเศษ โดยนํา
ระบบเทคโนโลยี มาใช ในการควบคุม รวมทั้ง การเสริมความมั่นคงในแดนความมั่ นคงสูงเพื่อ
ควบคุมผูตองขังรายสําคัญ และการนําโปรแกรมการปฏิบัติตอผูตองขังรายสําคัญมาใชดําเนินการ
7. การกําหนดมาตรฐานเรือนจํา ดําเนินการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานและวาง
รูป แบบที่ไดม าตรฐานดา นต า งๆ ของเรื อนจํา เพื่ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบัติต อผูตองขัง ให
สามารถเปนตนแบบของระบบงานราชทัณฑและเปนที่ยอมรับจากทุก
8. ขยายเครือขายพันธมิตรราชทัณฑและสนับสนุนยุติธรรมชุมชน โดยใหสวนราชการ
ในสังกัดสรางและขยายเครือขาย “พันธมิตรราชทัณฑ” ใหครอบคลุมทุกภาคสวนของสังคม เพื่อ
เปดโอกาสใหกลุมพันธมิตรราชทัณฑไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางาน
งานดานสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑ
จากอดีตที่ผานมาปรัชญาการลงโทษเปลี่ยนแปลงไปจากการแกแคนเปนการแกไขมี
การตื่ น ตั ว ทางด า นมนุ ษ ยธรรม มี ก ารนํ า ความรู ท างด า นจิ ต วิ ท ยา และสั ง คมวิ ท ยา มาใช ใ น
การศึกษาถึงสาเหตุของการกระทําผิด ซึ่งพบวาสาเหตุเกิดจากทางรางกาย จิตใจ หรือสังคม ดังนัน้
การแกไขผูกระทําผิด จึงเปนการยากแกไขปรับปรุงผูกระทําผิดดวยการอบรม ใหมีความสํานึกไม
เปนปฎิปกษตอสังคม ตลอดจนหาหนทางแกไขใหตรงกับสาเหตุของการกระทําผิด จะเห็นไดวา
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การลงโทษดวยวิธีการแกแคนพียงวิธีเดียวไมสามารถทําใหผูกระทําผิดกลับตนเปนคนดีไดในทาง
ตรงกันขาม อาจจะทําใหผูที่กระทําผิดมีนิสัยและพฤติกรรมที่เลวลงยิ่งขึ้น ดังนั้นปรัชญาการลงโทษ
เพื่อปรับปรุงแกไขผูที่กระทําความผิด จึงมีความมุงหมายเพื่อปองกันมิใหผูท่ีกระทําผิดกลับมา
กระทํ า ผิ ด ซ้ํ า อี ก ทํ า ให เ กิ ดวิ ธีก ารปฏิ บัติใ นรู ป แบบจากต า งๆ แกผู ตอ งขั ง ในเรื อนจํา เชน การ
ฝ ก อาชี พ การศึ ก ษา อบรมทางด า นวิ ช าสามั ญ ด า นธรรมศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยา รวมทั้ ง การสั ง คม
สงเคราะห
การสังคมสงเคราะหและงานเรือนจํามีเปาหมายที่สอดคลองกัน เปาหมายของงาน
เรือนจํามุงที่จะควบคุมผูตองขัง เพื่อที่ใหการอบรมแกไขผูตองขังปรับตนเขากับสังคมใหมได ไม
กระทําผิดซ้ําอีก ในขณะที่เปาหมายของงานสังคมสงเคราะห มุงการชวยเหลือใหพึ่งตนเองได ไม
เปนภาระของสังคมและผูอื่น สามารถที่จะปรับตนใหเขากับกฎเกณฑ และเงื่อนไขของสังคมได ใน
ตางประเทศงานสังคมสงเคราะหจึงไดเขาไปเกี่ยวของกับงานเรือนจํามาเปนระยะยาวนาน เรือนจํา
ในหลายประเทศไดนําเทคนิคและวิธีการสังคมสงเคราะห ไปใชในการแกไขอบรมทางตรงและ
ทางออม นักสังคมสงเคราะหไดมีบทบาทใหการชวยเหลือผูตองขังในขณะที่อยูในเรือนจําในดาน
ตางๆ เชนการใหคําปรึกษาแนะนําการจัดสวัสดิการผูตองจัง หรือดําเนินการเตรียมความพรอม
กอนปลอยและการประสานงานในการสงเคราะหหลังปลอย ในทางออมเทคนิคของนักสังคม
สงเคราะห เปนประโยชนตองานจําแนกลักษณะผูตองขัง และการทําประวัติของผูตองขังเปนราย
กรณีและการคุมประพฤติในการพักการลงโทษเปนอยางยิ่ง งานสังคมสงเคราะหมีบทบาทที่สําคัญ
ในเรือนจํา โดยเฉพาะเมื่องานราชทัณฑไดเริ่มมีแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังไปในทางอบรมแกไข
เพิ่มมากขึ้น งานในดานสังเคราะหสงเคราะหในราชทัณฑมีอยู 4 ดานไดแก
- ดานการจําแนกผูตองขัง
- ดานสวัสดิการผูตองขัง
- ดานการสงเคราะหผูตองขัง
- ดานการแกไขฟนฟูและเตรียมความพรอมผูตองขัง
(1) ดานการจําแนกผูตองขัง
การจําแนกผูตอ งขัง (Prisoner Classification)
การจําแนกลักษณะผูตองขัง หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติตอผูตองขังเปน
รายบุคคล โดยการศึกษาวิเคราะหประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะและสภาพทั่วไปของผูตองขัง
รวมทั้ ง ประวั ติ ก ารกระทํ า ผิ ด และสาเหตุแ ห ง การกระทํ า ผิด เพื่อ ให ส ามารถกํ า หนดแผนการ
บําบัดรักษา อบรม แกไข และฟนฟูจิตใจผูตองขังไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามสภาพของผูตองขัง
แตละคน (Individual Treatment)
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การแยกประเภทผูตองขัง
ในการแยกประเภทผูตองขัง หรือการแยกขัง (Prisoner Segregation) เปนสวน
หนึ่งในการแยกประเภทผูตองขังในระยะเริ่มแรก การแยกผูตองขังไวตามเพศ อายุ และลักษณะ
เหตุความผิด ควรใหมีการแยกขัง ผูตองขังแตละประเภท เพื่อใหการอบรม แกไขผูตองขังมีสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการจําแนกลักษณะผูตองขัง
ในการจําแนกผูตองขัง เปนการดําเนินการไปอยางตอเนื่องเปนกระบวนการ เริ่ม
ตั้งแตวาระแรกที่เขาสูเรือนจํา จนกระทั่งพนโทษหรือไดรับการปลอยตัว โดยเริ่มตั้งแตการรวบรวม
ขอมูลประวัติของผูตองขัง การจําแนกผูตองขังตามลักษณะในดานตางๆ และการวางแผนหรือ
โครงการเพื่อโครงการการเตรียมความพรอมกอนปลอย งานในสวนนี้เปนงานที่ใชความละเอียด
รอบครอบในการปฏิบัติงานเปนอยางมาก และเปนงานที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และขอมูลประวัติ
ของผูตองขังโดยตรง
- เพื่อประโยชนในดานการควบคุมผูตองขัง
- เพื่อประโยชนในการปฏิบัติตอผูตองขัง ในดานการอบรมแกไข และการพัฒนา
พฤตินิสัย
(2) ดานสวัสดิการผูตองขัง
สวัสดิการแกผูตองขัง คือ การชวยเหลือใหผูตองขังมีกําลังใจที่จะกลับตัวเปน
พลเมืองดี และใหสภาพความเปนอยูของผูตองขังไมแตกตางจากความเปนอยูเดิม และปฏิบัติตาม
หลักมนุษยธรรม กรมราชทัณฑไดมีการจัดใหมีบริการ ดานสวัสดิการเกี่ยวกับความเปนอยูและ
สิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ประจําวัน ตั้งแตการจัดเรือนนอนหองขัง การอนามัยสุขาภิบาล การ
เลี้ยงดู ตลอดจนการจัดสวัสดิการในดานปจจัย 4 ที่จําเปน
(3) ดานการสงเคราะหผูตองขัง
การสงเคราะหผูตองขัง แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสงเคราะหเมื่อเขาแรกรับตัวเขาในเรือนจํา
ขั้นตอนที่ 2 การสงเคราะหเมื่อตองโทษมาแลวระยะเวลาหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 3 การสงเคราะหกอ นปลอยตัว
การสงเคราะหเมื่อเขาแรกรับตัวเขาในเรือนจํา
ในระยะแรกที่ ผู ต อ งขั ง เข า ในเรื อ นจํ า ก็ จ ะมี ค วามกั ง วลไม ส บายใจ มี ค วาม
หวาดกลัว และยังปรับตัวกับสภาพแวดลอมไมได นักสังคมสงเคราะหจะเปนผูแนะนําการขอความ
ชวยเหลือในดานตางๆ และมีการออกเยี่ยมบาน ครอบครัวของผูตองขัง และมีการประสานงานกับ
องคกรสังคมสงเคราะหตางๆ
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การสงเคราะหเมื่อตองโทษมาแลวระยะเวลาหนึ่ง
เมื่ อ นั ก โทษมี ก ารปรั บ ตั ว ให ก ารใช ชี วิ ต อยู ใ นเรื อ นจํ า แล ว ผู ต อ งขั ง ก็ อ าจจะ
ตองการความชวยเหลือในดานอื่นๆ แตก็อาจจะไมมากนัก แตก็มีการดูแลชวยเหลืออยางตอเนื่อง
การสงเคราะหกอนปลอยตัว
การสงเคราะหผูตองขังกอนปลอย 3-6 เดือน ผูตองขังจะมีความวิตกกังวล ในการ
ออกมาใชชีวิตภายออกเรือนจํา ในเรื่องการประกอบอาชีพ หรือบางรายขาดการติดตอกับญาติ
หรื อ ครอบครั ว แตกแยก นั ก สั ง คมสงเคราะห ใ นเรื อ นจํ า ก็ จ ะเป น ผู ส อบถามความต อ งการ
ความช ว ยเหลื อ ประสานงานกั บ องคกรสั ง คมสงเคราะห ต า งๆ เพื่อเตรีย มความชว ยเหลือ ให
พรอมกอน ผูตองขังผูปลอยตัว เปนสื่อกลางระหวางผูตองขัง กับครอบครัวใหยอมรับ และสามารถ
กลับมาเปนครอบครัวและอยูอยางปกติอยูสุข
(4) ดานการแกไขฟนฟูและเตรียมความพรอมผูตองขัง
การแกไขฟนฟู โดยมีขั้นตอนการแกไขฟนฟูดังนี้
- ขั้นตอนการแกไข ฟนฟู เปนรายบุคคล (case study)
- ขั้นตอนการแกไข ฟนฟู ในลักษณะการบําบัด (group therathy)
การเตรียมความพรอมกอนปลอย
แนวทางการปฎิบัติตอผูตองขังในการเตรียมความพรอมใหแกผูตองขังที่จะไดรับ
การปลอยตัว
แนวทางปฏิบัติ กลุมที่ 1 แยกผูตองขังออกเปนกลุมยอยๆ เพื่อการปฏิบัติที่
เหมาะสม เชน ผูตองขังปวยผูตองขังปวยโรคเอดส ผูตองขังและทุพพลภาพ ผูตองขังมีประวัติติด
ยาเสพติด ผูตองขังไมมีญาติ ผูตองขังสูงอายุ
1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานองคกรตางๆ ดังนี้
- การอบรมใหความรูแกผูตองขังกลุมยอยตางๆ เชนผูตองขังที่ปวยก็จะมีการ
ประสานงานกับโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารสุขในชุมชน เชิญแพทยพยาบาลมาใหคําปรึกษา
แนะนําดานๆ หรือในสวนผูตองขังที่พิการทุพลภาพ ก็ใหประสานงาน ใหการจดทะเบียนผูตองขังที่
พิการทุพพลภาพ
- ประสานงานกั บ ฝ า ยวิ ช าชี พ ในเรื อ นจํ า ทั ณ ฑสถาน ด ว ยการฝ ก อบรม
วิชาชีพอิสระระยะสั้น ลงทุนนอย สามารถนํามาประกอบอาชีพได ดวยตนเอง โดยการติดตอ
ประสานงานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน
- การแนะนําใหผูตองขัง มีความรูดานการเกษตร ตามโครงการเกษตรทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริฯ เพื่อใหสามารถนํามาประยุกตใชในการเลี้ยงชีพ เมื่อพนโทษ ดวยการ
ประสานกับกรมสงเสริมการเกษตร หรือเกษตรตัวอยางในชุมชนเปนตน
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- ประสานงานกับฝายการศึกษาและการพัฒนาจิตใจในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

ดวยการอบรมหลักสูตร ความรูสายสามัญ สําหรับผูตองขังที่อานไมออกเขียนไมได เพื่อใหมีความรู
ติดตัวและสามารถนํามาประยุกตใช ในชีวิตประจําวันได
- การอบรมดานการจิตภาวนา เพื่อใหผูตองขังฝกสมาธิฝกจิตภาวนา ใหมี
จิตภาวนา ใหมีสติเพื่อจะได ออกไปใชชีวิตในสังคมภายนอกไดมีสมาธิในการปรับตัว เปนตน
- การสงเคราะหใหความชวยเหลือผูตองขัง ในรายที่ประสงคขอรับความ
ชวยเหลือ เชน ผูตองขัง ปวยโรคเอดสระยะสุดทาย ไมมีญาติ ใหติดตอประสานงาน กับสถาน
สงเคราะห องคกรต า งๆ (ดัง รายงานองคก ร ที่ใหบริก ารทางสัง คม ที่กรมราชทัณฑ มอบให แก
เรือนจําและทัณฑสถานแลว) หรือผูตองขังที่ประสงคจะกลับภูมิลําเนา แตไมมีคาพาหนะเดินทาง
ก็สามารถขอรับการสงเคราะหไดรวมทั้งการขอรับทุนประกอบอาชีพ การใหบริการที่พักอาศัย
ชั่วคราวอื่นๆ เปนตน
แนวทางปฏิบัติกลุมที่ 2 ผูตองขังที่กระทําผิดครั้งแรก มีครอบครัวรองรับ มี
แนวโนมที่กระทําผิดอีก ผูตองขังกลุมนี้ มีปญหานอยที่สุดที่เรือนจํา ทัณฑสถาน สามารถปฏิบัติตอ
ผูตองขังไดโดย
- การติดตอญาติใหแกผูตองขังกลุมนี้ จะตองกลับไปอยูกับครอบครัว เนื่องจาก
ระหวางตองโทษ ครอบครัวไมเคยทอดทิ้ง ความสัมพันธที่ดี ของคนในครอบครัว จะทําใหผูตองขัง
สามารถปรับตัวไดตัวดี และกลับออกสูสังคมไดอยางมีความสุข
- ให ก ารอบรมแนะแนวผู ต อ งขั ง ในด า นต า งๆ เช น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ภายหลังพนโทษและประการณตางๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ การ
ดูแลรักษาโรค และความชํานาญในดานตางๆ
- จัดฝกอบรมใหแกผูตองขัง ที่ขาดทักษะดานตางๆ เชนดานการฝกวิชาชีพ ดาน
การเกษตร ความรูสายสามัญ การพัฒนาดานจิตใจ เปนตน โดยการปฏิบัติเชนเดียวกับตอผูต อ งขัง
กลุมที่ 3 ผูตองขังมีแนวโนม จะกระทําผิดอีก ซึ่งกลุมนี้ เรือนจํา/ทัณฑสถาน จะตองปฎิบัติตอผูตอ
ขังกลุมนี้ อยางเขมงวด และเนนหนัก เนื่องจากผูตองขังกลุมดังกลาว มีความเสี่ยงสูง ที่จะกลับ
ออกไปกระทําผิดขึ้นอีก
แนวทางปฎิบัติ
- หากผูตองขังคนใด ในกลุมอานไมออกเขียนไมไดใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน
อบรม ใหผูตองขังอานออกเขียนไดโดยดําดารอยางเขมงวด เพื่อใหผูตองขังมีความรูขั้นพื้นฐาน ที่
จะสามารถนํามาประยุกตใช ในการดํารงชีวิตได ภายหลังการพนโทษ
- การศึกษาอบรมระยะสั้น โดยการใหความรู ดานอาชีพตางๆ และฝกปฎิบัติ
เพื่อใหผูตองขัง นําไปประกอบอาชีพ ภายหลังพนโทษ ตามที่ตลาดแรงงานตองการ เชน ชางกออิฐ
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ฉาบปูน ชางไฟฟา ชางไม ชางตัดผม ชางซอมจักรยาน ชางทาสี การทําน้ําเตาหู ปาทองโก การทํา
ขนมไทย เบเกอรี่ ดอกไมประดิษฐ เปนตน
- การอบรมความรูดานเกษตรกรรม ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม ตามแนว
พระราชดําริฯ เพื่อใหผูตองขังสามารถประกอบอาชีพ ในชุมชนได
- การพัฒนาจิตใจ ผูตองขัง ดวยการฝกจิตภาวนา การนั่งสมาธิ การฟงเทศน
เพื่ออบรมจิตใจใหผูตองขัง ไดมีความรูสึกสํานึกในความผิด และมีสติ ในการกลับตนเปนคนดี
สามารถอยูในสังคมได อยางมีความสุข ซึ่งการอบรมจิตใจ แกผูตองขังกลุมนี้ ความเนนหนักใน
ดานการพัฒนา สุขภาพจิตใหเขมแข็งใหสามารถปรับตนไดอยางปกติสุข
- การติดตอประสานงานกับหนวยงานองคกรตางๆ เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือผูตองขังที่มีปญหาเดือดรอนตามความเหมาะสมตามกรณีผูตอขังตามกลุมที่ 1 กลุมที่ 2
- เมื่อผูตองขังกลุมที่ 3 ไดรับการปลอยตัว เรือนจํา/ทัณฑสถาน จะตอง
ประสานงานกับพัฒนาการอําเภอ พัฒนาการตําบล อาสาสมัครพัฒนาชุมชน หรือตํารวจในเขต
ทองที่ เพื่อประสานงานใหองคกรดังกลาว ชวยติตาม สอดสอง ดูแล ผูที่ไดรับการปลอยตัว เปน
การเฝาระวังปองกันมิใหมีการกระทําผิดซ้ํา และใหความชวยเหลือหากประสบปญหา ในการ
ดํารงชีวติ ตลอดจนการปรับตัว เขาอยูในชุมชน
งานในดานสังคมสงเคราะหในเรือนจําจะเริ่มตั้งแตผูตองขังเขามาอยูในเรือนจํา
ตั้งแตวันแรกจนถึงวันพนโทษ ถึงแมพนโทษออกไปแลวก็จะมีการติดตามชวยเหลือในดานประกอบ
อาชีพ การติดตามชวยเหลือเพื่อเปนปองกันการกระทําผิดซ้ําอีก เริ่มตั้งแตการจําแนกผูตองขัง ซึ่ง
จะดูจากประวัติ และการใหการสงเคราะหในดานสิ่งของ เครื่องใชที่จําเปนใหแกผูตองขัง อุปกรณ
เครื่องใช ใหมีครบตามที่กฎหมายกําหนด มีการปลอยความพรอมกอนปลอย เมื่อจะมีการฝก
วิช าชีพ การให ความรูดานศีลธรรม คุณธรรม การปรับการใชชีวิตในสัง คม หาอาชีพ เพื่อที่จะ
กลับไปภูมิลําเนา จะไดมีอาชีพรองรับ
ดังที่กลาวมาแลวนั้น งานดานสังคมสงเคราะหในเรือนจําเปนงานที่จะตองใชบุคลากร
เจ า หนา ที่จํ า นวนมาก หรื อ ให พ อเหมาะกับ จํ า นวนของผู ตอ งขั ง ที่ มีอ ยู แต ใ นสภาพปจ จุ บัน มี
ผูกระทําผิดเพิ่มจํานวนขึ้น หรือมีระยะของการจําคุกหลายป จึงใชทรัพยากรในหลายดาน และ
อยางตอเนื่อง
3. แนวคิดเครือขายราชทัณฑตําบล
แนวคิดเครือขายราชทัณฑ เปนแนวคิดในการนําชุมชน หรือนําองคกรสวนองคทองถิ่น
เขามามีสวนรวมในงานราชทัณฑ ในภารกิจดานงานสังคมสงเคราะห โดยมีหลักของแนวคิดดังนี้
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แนวคิดเครือขาย เครือขาย นักวิชาการหลายคนไดใหความหมายของเครือขายไวดังนี้
(ชัยวัฒน ถิระพันธ และ ปาริชาต สถาปตานนท, 2546) ไดใหนิยามคําวาเครือขายไว 2 ลักษณะ
เครือขาย หมายถึง การที่ผูคนมาพบปะกัน มาประชุมกัน และทําสิ่งที่มีประโยชนตอกัน
เพราะมี สิ่งที่ยึ ดโยงใจสมาชิกเขา ด ว ยกัน คือสัม พั นธภาพของสมาชิกในเครื อขา ย โดยบุคคล
จําเปนตองใหความสําคัญกับสัมพันธระหวางกันบนพื้นฐานของความเทาเทียมในดานตางๆ
เครือขายเปนการเชื่อมตอระหวางมนุษยแลวขยายผลออกไปในวงกวางเพื่อใหสังคม
เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น และมีความสัมพันธยอนกลับในเชิงบวกที่จะสงผลเปนทวีคูณ มี
การขยายผลแบบกาวกระโดด เปนพลังสรางสรรคคุณภาพอยางเฉียบพลัน
ชะนวนทอง ธนสุกาญจน (2548) นิยามคําวา เครือขายทางสังคมหรือเครือขายชุมชน
หรือทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธระหวางบุคคล 2-3 คน กลุม เปนรอย เปนพัน ซึ่งแสดงออก
ดวยการพบปะกันเปนประจํา โดยทํางานหรือสันทนาการ ซึ่งมีจุดกําเนิดจาก สายโลหิต, สถาบัน
เชน ครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน, อาชีพ, ความสนใจ, ปญหา, เทคโนโลยี, กฎหมาย, ขอตกลง,
การแตงตั้ง
เครือขายก็คือคนที่มีความคิด ความเชื่อเหมือนหรือตางกัน แตทุกคนตางมุงเนนการ
ดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายหลักรวมกัน ในขณะที่เปาหมายยอยของบุคคล กลุมคนอาจจะ
แตกตางกันก็ได ถามองคําวา “เครือขาย” จากคําภาษาอังกฤษจะพบวา Net ที่แปลวา ตาขาย เขา
กับคําวา work แปลวาการทํางาน เครือขาย คือการเชื่อมโยงในการทํางาน หรือการเชื่อมโยงที่ทํา
ใหเกิดงาน
เครือ ข า ยทางสัง คม เปน กระบวนการทางธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ซึ่ง มีโ ครงสรา งของ
ความสัมพันธเปนเครือขาย และสามารถจําแนกได เปนเครือขายทางสายพันธุ เครือขายทาง
วัฒนธรรม หรือจําแนกตามลักษณะความสัมพันธ เชนความสัมพันธเชิงอํานาจ เครือขายทาง
อาชีพ และความสัมพันธเชิงกระบวนการเรียนรู กระบวนการพัฒนา
ความหมายของเครื อ ข า ยทางสั ง คม “เครื อ ข า ยทางสั ง คม” เป น คํ า ที่ มี นั ย และ
ความหมายที่แตกตางกัน ไปตามความคิดเห็นและมุมมอง และประสบการณของแตละบุคคล ที่
แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธภายใตเงื่อนไขที่ปจเจกบุคคล กลุมบุคคลากร องคกร ในมิติแหง
ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ยกระบวนการและกิ จ กรรมในสั ง คม เช น การติ ด ต อ สื่ อ สาร การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การประสานผลประโยชน ความไววางใจ ความเอื้ออาทร เปนปจจัยหลักให
สมาชิ ก หรื อ ฝ า ยต า งๆ มี ค วามผู ก พั น ต อ กั น เพื่ อ เสริ ม สร า งพลั ง ในการแก ไ ขป ญ หา และการ
แลกเปลี่ยนในสิ่งตางๆ
Miche l (สมใจ โลหะพูนตระกูล, 2539, น. 10) เครือขายคือ ความรวมมือที่เปนไปได
ทั้งในระดับบุคคล องคกร และสถาบัน อาจมีขอบขายและมีขอบขายขนาดตั้งแตเล็กๆ ภายใน
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ชุมชนไปจนถึงระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระหวางประเทศ เปนสายใยของความสัมพันธ
ทั้ง ทางตรงและทางอ อ ม ระหว า งบุ ค คลหนึ่ ง กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ซึ่ ง เป น การมองในมิ ติ ข องการจั ด
โครงสรางทางสังคม และเปาหมายของกลุมคนในสังคมที่มีตอกัน
เครื อ ข า ยที่ ก ล า วมาแล ว นั้ น ก็ จ ะหมายถึ ง การร ว มมื อ ร ว มใจ มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ
ขอตกลงรวมกัน ในการดําเนินกิจกรรมในสังคม โดยมีเปาหมายหลักรวมกัน ไดสรุปความสําคัญ
ของเครือขายไวเปน 3 นัยยะ ดังนี้
ความสําคัญของเครือขาย
(1) เครือขายนัยยะแหงความสัมพันธ
(2) เครือขายนัยยะแหงการประสานความรวมมือ
(3) เครือขายนัยยะแหงภารกิจหรือกระบวนการ
โดยสรุปไดวาความสําคัญของเครือขายอยูที่ การเชื่อมตอกันของเครือขายทําใหเกิด
พลังและการพัฒนาที่มีผลดีตอสังคม องคประกอบที่สําคัญของการเปนเครือขายไดแก
องคประกอบของเครือขาย
(1) การรับรูมุมมองรวมกัน
(2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน
(3) การมีผลประโยชนและความสนใจรวมกัน
(4) การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง
(5) กระบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน
(6) การพึ่งพิงรวมกัน
(7) การปฎิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน
กระบวนการทํางานของเครือขาย คือการทํางานรวมกัน ถือไดวา เปนภารกิจที่สําคัญ
ของการรวมตัวกันเปนเครือขาย กลาวคือ ความเปนเครือขายมีความสัมพันธกับงานและ
สัมพันธภาพระหวางกัน ซึ่งงาน/ภารกิจ จะนําไปสูการเรียนรูและการสรางกระบวนการความ
เคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้นกระบวนการทํางานของเครือขาย สามารถพิจารณาไดจากการทํางาน
สัมพันธภาพ การเรียนรูและความเคลื่อนไหวที่นําไปสูการจัดการกับสิ่งตางๆ โดยแตละเครือขายก็
มีกระบวนการทํางานที่แตกตางกันไปตามสถานการณและเปาหมายที่กําหนด
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แนวคิดเครือขายราชทัณฑตําบล โดยเริ่มจากกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายใหมีการ
พัฒนาการ มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมโดยบูรณาการการทํางานรวมกันทั้ง ระหวางภาค
ราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยกรมราชทัณฑจึงริเริ่มนําหนวยงานสวนทองเขามา
มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นางานในด า นสั ง คมสงเคราะหใ นเรื อ นจํ า และเป น การสร า งพั น ธมิ ต ร
ราชทัณฑและยังเปนการพัฒนางานยุติธรรมชุมชน การไดนําองคการบริหารสวนทองถิ่น ใหเขา
มารวมรับผิดชอบในการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ซึ่งเปนพันธกิจหลักของกรมราชทัณฑ ซึ่ง
จะเป น การพั ฒ นาการด า นสั ง คมสงเคราะห ใ นเรื อ นจํ า ให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากผูพนโทษออกไปแลวก็จะตองกลับไปในชีวิตในภูมิลําเนาเดิมในชุมชนเดิม
การนําชุมชนเขามามีสวนรวมนั้น ยังสามารถทําใหคนในชุมชนและครอบครัวของผูตองขังเอง มี
การยอมรับและเขาใจในตัวผูตองขัง เมื่อพนโทษแลวไปแลวดียิ่งขึ้น ทําใหผูพนโทษไมเกิดปญหา
หรือกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก สามารถคืนคนดีมีคุณคาสูสังคมอยางยั่งยืน จึงไดนํารองประสาน
ความรวมมือภาคราชการระหวางกรมราชทัณฑ กับองคการบริหารสวนทองถิ่น ในดานการเตรียม
ความพรอมกอนปลอย ทั้งในสวนของผูตองขัง ครอบครัวและชุมชน การทํางานสาธารณะ การ
สงเคราะหผูต อ งขั ง และครอบครั ว ในระหว า งต อ งโทษและภายหลั ง ปลอ ยตั ว การเฝ า ติ ดตาม
ผูตองขังหลบหนี และการสมานฉันทระหวางเหยื่อกับผูตองขังที่จะไดรบั การปลอยตัวแลวกลับไป
พักอาศัยในทองที่เดียวกับเหยื่อ เปนตน โดยมีวัตถุประสงครวมกันคือ การแกไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี ไดรับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีความสามารถ
ในการทํามาหาเลี้ยงชีพโดยไมหวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก
กรมราชทัณฑ ไดมีการดําเนินการจัดทําเครือขายราชทัณฑตําบล ในการประสานความ
รวมมือกับองคการบริหารสวนจังหวัดและตําบลในทองที่ ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ โดย
เรือนจําพิเศษพัทยาไดเปนเรือนจํานํารองในการจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยการประสานความ
รวมมือในการดําเนินงานดานสังคมสงเคราะหระหวางเรือนจําพิเศษพัทยากับองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาไหล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ตลอดจนไดมีการดําเนินการอีกหลายแหง อาทิ เชน
เรือนจําในกลุมจังหวัดเพชรบูรณ เรือนจําในกลุมจังหวัดปทุมธานี เรือนจําในกลุมจังหวัดชลบุรี
เปนตน
วัตถุประสงคเครือขายราชทัณฑตําบล
กรมราชทัณฑมีนโยบายจัดตั้งเครือขายราชทัณฑตําบลโดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อใหการดําเนินงานของเครือขายราชทัณฑตําบลกระจายทั่วทั้งประเทศ
2. เพื่อใหงานเครือขายราชทัณฑตําบลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถวัดผลการดําเนินได
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3. เพื่อใหภาคสังคม ภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาการดําเนินงานของกรม
ราชทัณฑ
เปาหมายเครือขายราชทัณฑตําบล
กรมราชทัณฑ มีเปาหมายให เรือนจํา หรือทัณฑสถาน ทั่วประเทศ มีการจัดทําเครือขาย
ราชทัณฑตําบล ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพแนวคิดเครือขายราชทัณฑ เปนรูปแบบหนึ่งของการ
สรางนวัตกรรมใหมในภารกิจดานสังคมเคราะหในเรือนจํา ของกรมราชทัณฑ เพื่อนําไปสูการสราง
พันธมิตรในการประสานความรวมมือกันระหวางองคกรภาครัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบต.) โดยอาศัยองคกร หนวยงาน สถาบัน ชุมชน ที่มีสวนสําคัญในการพัฒนา การดําเนินงานใน
ด า นสั ง คมสงเคราะห และเกิ ด ความเชื่ อ มโยงและปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค ลากรในท อ งถิ่ น กั บ
บุคลากรนักสังคมสงเคราะหในเรือนจํา และองค กรมราชทัณฑ กับองคกรสวนปกครองทองถิ่น
เครือขายราชทัณฑยังเปนสวนในการประชาสัมพันธงานสังคมสงเคราะหและงานราชทัณฑใหแก
หนวยงานภายนอกอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเปนการแบงเบาภาระงานของเรือนจําและทัณฑสถาน
เครือขายราชทัณฑตําบล จะเริ่มกระบวนการทํางานที่เชื่อมประสานจากจุดหนึ่งกอน
และขยายไปสูหนวยงานตางๆ ในกระบวนการทํางานของเครือขายราชทัณฑหรือเครือขายอื่นๆ นั้น
ไมวาจะเปนเครือขายระดับใดหรือประเภทใด สิ่งที่เครือขายตางๆ ดําเนินการในลักษณะทีค่ ลายคลึง
กัน คือ การทํางานที่เชื่อมประสานจากประเด็นเล็กๆ แลวขยายไปสูการทํางานที่หลากหลายขึน้ โดย
เปนการขยายทั้งกิจกรรม พื้นที่ และเปาหมาย การดําเนินการ กลาวคือ เปนกระบวนการทํางานที่
ตอยอดจากฐานงานเดิมที่กลุมเครือขายนั้นมีอยู และเปนการแสวงหาแนวรวมใหม เครือขายใหม ที่
จะช ว ยให เ ครื อ ข า ยนั้ น ได มี ค วามรู ประสบการณ แ ละมี พ ลั ง อํ า นาจในการต อ รองกั บ กลุ ม
ผลประโยชนตางๆ โดยเปนการที่ทุกฝายเขามาศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณ และพัฒนา
กิจกรรมรวมกัน ตัวอยางเชน เครือขายวิทยุชุมชนในจังหวัดลําปาง ที่ไดสานตอและดําเนินกิจกรรม
รวมกับเครือขายการศึกษา กลุมเซรามิก กลุมทิพยชาง เครือขายสิ่งแวดลอม เครือขายเศรษฐกิจ
ชุมชน และองคกรประชาชนใน 13 อําเภอ ฯลฯ เพื่อพัฒนากิจกรรมการสื่อสารการพัฒนาชุมชน
การเสริมสรางการเรียนรู และกิจกรรมเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในจังหวัดลําปางการเริม่ ตนจาก
จุดเล็กและขยายเปนหนวยใหญดังกลาว เปนกระบวนการหนึ่งของการทํางานในเครือขาย โดยเปน
ทั้งขั้นตอนของการกอตัวและกระบวนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และที่มีการพัฒนา
อยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
ดังนั้นแนวคิดเครือขายราชทัณฑตําบล จึงเปนจุดเริ่มตนหนึ่งในการพัฒนางานดาน
สังคมสงเคราะหในเรือนจําในเปนรูปธรรมและเปนการดําเนินงานที่มีผลงานอยางเห็นไดชดั เจน โดย
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เริ่ ม การดํ า เนิ น งานแบบเครื อ ข า ยราชทั ณ ฑ จ าก การเสริ ม สร า งความเข า ใจในงานด า นสั ง คม
สงเคราะห ใ นเรื อ นจํ า และมี ข อ ตกลงร ว มกั น ในการประสานความร ว มมื อ กั น ระหว า งการเป น
เครือขาย การดําเนินงานของเครือขายราชทัณฑตําบล จะตองมีการศึกษาเรียนรู การประสานความ
รวมมือ และการรักษาผลประโยชนรวมกัน ในการพึ่งพาอาศัยทั้งในดานทุน ความรู ประสบการณ
บุคลากร ที่สําคัญคือ ความรวมมือ เพราะไมมีเครือขายใดจะมีศักยภาพในการพัฒนาที่สมบูรณ
ดังนั้น การเรียนรูและการปรับบทบาทเขาหากันจึงเปนกระบวนการทํางานของเครือขายราชทัณฑ
ตําบล โดยมีจุดเริ่มตนจากการทํางานในพื้นที่และประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปน
เครือขาย ที่กวางออกไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พรอมทั้งแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมที่
เหมาะสมกวา โดยมีระบบการสื่อสารและนวัตกรรมใหมที่จะเปนเครื่องมือที่จะทําใหงานดานสังคม
สงเคราะหในเรือนจําเปนงานที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทันตอการบริหารงานและโลกแหงการ
เปลี่ยน
4. อําเภอบางละมุงและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
อําเภอบางละมุง
ตั้ง อยูทิศตะวันออกเฉี ยงใตของจั งหวัดชลบุรี ประมาณ 45 กิโลเมตรและหา งจาก
กรุงเทพฯ 142 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ 727 ตารางกิโลเมตร หรือ469,021 ไร แบงเขตการ
ปกครองออกเปน 8 ตําบล 60 หมูบาน เศรษฐกิจอาชีพหลัก และเทศบาล 4 แหง ประชากร
สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ จะมีศาสนาอื่นบางเปนกลุมยอย มีองคการบริหารสวนตําบล 4 แหง
ไดแก องคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเตี้ย โปง ตําบลเขาไมแกว หนองปลาไหล มีเทศบาล 4
แหง เทศบาลตําบลแหลมฉบัง เทศบาลตําบลบางละมุง เทศบาลหวยใหญ และมีเขตการปกครอง
พิเศษพัทยา
ประวัติความเปนมา
อําเภอบางละมุง แตเ ดิม มีฐานะเปน เมือง ตั้ ง อยู ที่บา นบางละมุ ง ตํา บลบางละมุง
จนถึงป พ.ศ. 2544 ไดยุบเมืองบางละมุงเปนอําเภอขึ้นตอจังหวัดชลบุรี โดยมีที่วาการอําเภอตั้งอยู
บริเวณริมคลองนกยาง ซึ่งขณะนั้นบริเวณดังกลาว เปนทาน้ําที่สําคัญ ทั้งทางดานการคมนาคม
และเปนที่ชุมนุมของเรือสินคาตาง ๆ ตอมาคลองนกยางตื้นเขิน ไมสะดวกตอเรือสินคาตางๆ จะ
ลองเขาออก ทั้งสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมที่จะขยายชุมชนใหกวางขวาง นายอําเภอสมัยนั้น คือ
นายเจิม (ตอมาไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนพระยาสัตยานุกูล) จึงยายที่วาการอําเภอไปตั้ง
ที่ใหม บริเวณริมทะเลในตําบลนาเกลือ เมื่อ พ.ศ. 2452
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ในป พ.ศ. 2480 ทางราชการไดแบงแยกพื้นที่ตําบลสัตหีบ ขึ้นอยูในความปกครองของ
อําเภอบางละมุง จนถึงป พ.ศ. 2496 จึงยกฐานะกิ่งอําเภอสัตหีบขึ้นเปนอําเภอสัตหีบ แยกออกไป
จากอําเภอบางละมุง โดยเด็ดขาดตั้งแตนั้นมา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2495 เกิดวาตภัยรายแรง
ตัวอาคารที่วาการอําเภอพังเสียหายจนไมสามารถใชการได จึงไดยายไปตั้งที่ทําการชั่วคราวที่
โรงเรียนบางละมุง ตั้งอยูริมถนนสุขุมวิท ตอมา พ.ศ. 2496 ทางราชการไดอนุมัติเงินงบประมาณให
สรางที่วาการอําเภอหลังใหมบริเวณใกลๆ กับโรงเรียนบางละมุงนั้นเอง และไดใชเปนสถานที่
ปฏิบัติราชการจนทุกวันนี้ ชายหาดงามตา เมืองพัทยาขึ้นชื่อ เลื่องลือเกาะลาน ตํานานพัทยา
ล้ําคาวัดญาณฯ
ข อ มู ล การปกครอง ตํ า บล 8 แห ง ตํ า บลบางละมุ ง ตํ า บลหนองปรื อ ตํ า บลหนอง
ปลาไหล ตําบลโปง ตําบลเขาไมแกว ตําบลหวยใหญ ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลนาเกลือ เทศบาล 2
แหง เทศบาลตําบลแหลมฉบัง เทศบาลตําบลบางละมุง หมูบาน 61 แหง อบต. 5 แหง เศรษฐกิจ
อาชีพหลัก ไดแก อุตสาหกรรมการทองเที่ยว การเกษตร การประมง อาชีพเสริม ไดแก บริการ
นักทองเที่ยวทุกประเภท คาขาย จํานวนธนาคาร มี 34 แหง จํานวนหางสรรพสินคา มี 15 แหง
สังคม โรงเรียนมัธยม ไดแก โรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร โรงเรียนบางละมุง มหาวิทยาลัย ไดแก
มหาวิทยาลัยแหงเอเชีย ประชากร จํานวนประชากรทั้งสิ้น รวม 73,003 คน จํานวนประชากรชาย
รวม 35,042 คน จํานวนประชากรหญิง รวม 37,961 คน ความหนาแนนของประชากร 100 คน/
ตร.กม. ศาสนสถาน วัด พระอารามหลวง 1 แหง วัดราษฎร 46 แหง โบสถ 4 แหง มัสยิด 8 แหง
อื่นๆ 1 แหง การคมนาคม ทางบก
รถยนต : ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3, 7, 36, 331 สถานีขนสงรุงเรือง, ขนสงนครชัย
แอร, ศรีมงคลขนสง สถานีรถไฟบางละมุง, สถานีรถไฟพัทยา, พัทยาใต, วัดญาณสังวราราม
ทางน้ํา ทาเรือขนสงโดยสาร ทาเทียบเรือแหลมบาลีฮาย
ประวัติความเปนมาองคการบริหารสวนตําบล
มีวิวัฒนาการและความเปนมาเชนเดียวกับสภาตําบล เหตุที่มีการจัดตั้งองคการบริหาร
สวนจังหวัดสวนตําบลขึ้นมาใหมนั้น เนื่องจากรัฐบาลในชวงเวลาดังกลาวมีนโยบายที่จะกระจาย
อํานาจการปกครองไปสูประชาชนให มากขึ้น จึง ไดพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภา
ตําบล” ที่มีอยูแตเดิมเสียใหม และไดมีการประกาศใช พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 โดยใหมีการยกฐานะสภาตําบลที่มีรายไดตามเกณฑที่กําหนดขึ้น
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใหม เรียกวา “องคการบริหารสวนตําบล” และตอมาไดมี
การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
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องคการบริหารสวนตําบล มีชื่อยอเปนทางการวา อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจั ด ตั้ ง จาก สภาตํ า บลที่ มี ร ายได ไ ม ร วมเงิ น อุ ด หนุ น ใน
ปงบประมาณที่ ลวงมาติดตอกัน 3 ป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท หรือตามเกณฑรายได
เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา) การประกาศยกฐานะ สภาตําบลเปน องคการบริหารสวนตําบลตองทําเปน ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศใหระบุชื่อและเขต ของ
องคการบริหารสวนตําบลไวดวย องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น
อํานาจหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตามที่กาํ หนดไวในกฎหมายดังนี้
อํานาจหนาทีท่ ั่วไป พัฒนาตําบลทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
1. หนาทีท่ ี่กฎหมายบังคับใหทาํ
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
(7) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
(9) ปฏิ บั ติ ห น า ที่อื่น ตามที่ ท างราชการมอบหมาย โดยจั ด สรรงบประมาณหรื อ
บุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร
รูปแบบองคการ
องคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายก
องคการบริหารสวนตําบล สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวนหมูบานละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละหมูบานใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลนั้น กรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบานใหมี
สมาชิ ก องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลจํ า นวนหกคน และในกรณี มี เ พี ย งสองหมู บ า นให มี ส มาชิ ก
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องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละสามคน องคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหาร
สวนตําบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดวย นายก
องคการบริหารสวนตําบล 1 คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน
หนาที่หลักของ อบต. สวนใหญจะเปนการพัฒนา สงเสริม ใหคนในชุมชนมีชีวิต
ความเป น อยูที่ ดี การที่ อบต. หนองปลาไหล เป น เครือราชทัณฑตํา บล เปน การเตรีย มพรอม
ผูตองขังกอนการปลอยตัว การใหความรูแกครอบครัวของผูตองขัง การใหความชวยเหลือ ทั้งใน
สวนผูตองขังที่จะพนโทษออมา แลวกลับมาใชชีวิตในภูมิลําเนาเดิม คือกลับมาใชชีวิตในชุมชน
เปนประชาชนในชุมชน ซึ่งเปนการสอดคลองกับหนาที่หลักของ อบต. ในสวนของการสงเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ซึ่งก็จะหมายรวมถึงกลุมผูดอยโอกาสหรือผูที่ไมมี
โอกาสทางสังคม
จากการศึกษา ในดา นหลัก แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม ที่เ กี่ยวของกั บ
การศึกษาในเรื่อง ทัศนะขององคบริหารสวนตําบลตอเครือขายราชทัณฑตําบล อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี อันเนื่องจากนโยบายของกรมราชทัณฑ ตองการจะมีการพัฒนาบริหารงานในกรมฯ
ในมีความคลองตัว และทันกับโลก และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการ องคกรใหมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น แตงบประมาณจากรัฐบาลในการใหเงินสนับสนุน กรมฯ
ไมสามารถดําเนินการใหไดตามที่รองขอ สภาพปญหา การขาดแคลนบุคลากร เฉพาะทางในดาน
สงเคราะห ยังมีไมเพียงพอ ในเรือนจํา ทําใหบุคลากร จึงตองทํางานในหลายบทบาท หนาที่ และ
บางครั้งก็ไมตรงกับความสามารถเฉพาะทาง ปญหาผูปฏิบัติงาน ไมเพียงพอกับผูตองขัง อาจทํา
ใหการชวยในดานการสังคมเคราะหอาจไมถั่วถึง ในดานการแกไขฟนฟู การจัดสวัสดิการ การ
สงเคราะหผูตองขัง ถึงจะไมใชภารกิจหลักในงานราชทัณฑ เปนภารกิจรองแตในดานการสังคม
สงเคราะหแกผูตองขัง เปนสิ่งจําเปนในการชวยเหลือบําบัดใหดานจิตใจ ดานรางกาย ในเขา
เหลานั้นสามารถอยูในเรือนจําได อยางไมกอความวุนวาย หรือหลบหนี ซึ่งเปนภารกิจรองแต เปน
สว นส ง เสริ มภารกิ จ หลั ก จึง มี น โยบายจั ดตั้งเครือข า ยราชทัณฑ ตํา บล โดยมี ค วามร ว มมื อกัน
ระหวางเรือนจําพิเศษพัทยากับองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาไหล อําเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรีเปนเครือขายแรก
การที่ เ ลื อ กเรือ นจํ า พิ เ ศษพัท ยานั้น เปน เรือ นจํา นํ า รอ งในการดํ า เนิ น งานนั้ น ก็
เนื่องมาจากเรือนจํา กับองคการบริหารสวนตําบล อยูบริเวณใกลเคียงกัน และมีความสัมพันธที่ดี
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ดวยกัน เนื่องสามารถเอื้อประโยชนตอกันได และนโยบายเครือขายราชทัณฑตําบล นั้น ก็สืบ
เนื่องจากงานดานสังคมสงเคราะห เปนงานที่ไมไดรับผลประโยชนตอบแทน หรือผลประโยชนตอบ
แทนนอยกรมราชทัณฑจึงดึงภาคทองถิ่นเขามามีสวนรวมใหการดําเนินงาน เพราะในสวนของ
อ.บ.ต ก็จะมีเงินงบประมาณจํานวนหนึ่งและสอดคลองกับหนาที่ของ อบต. ที่จะตองพัฒนาของใน
ชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสามารถนํามาใชในการดําเนินงานได โดยเฉพาะผูตองขังที่ไดรับการ
ปลอยตัวนั้น ก็จะเปนประชาชนที่กลับไปดําเนินชีวิตในทองถิ่นนั้นเอง และการให อ.บ.ต เปน
ผูดําเนินงานนั้นเพราะเปนคนใหชุมชนดวยกัน ก็จะสามารถเขาถึงครอบครัว ของผูตองขังที่อยูใน
ชุมชนนั้นไดดี เขาใจสภาพปญหา และใหการแนะนําชวยเหลือได สะดวก และตรงเปาหมายมาก
ยิ่งขึ้น
ดังนั้นเมื่อมีการดําเนินงานเครือขายราชทัณฑตําบล การศึกษาถึงทัศนะตอการ
ปฏิบัติงานแบบเครือขายราชทัณฑตําบล โดยทําการศึกษาถึงทัศนะขอคิดเห็น ของบุคลากร อบต.
ในพื้นที่อําเภอบางละมุง วามีความคิดเห็นอยางไรตอการดําเนินแบบเครือขายราชทัณฑตําบล
เพื่ อ ที่ จ ะได นํ า ทั ศ นะความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด รั บ มาเป น แนวทางในการพั ฒ นาเสริ ม สร า งเครื อ ข า ย
ราชทัณฑตําบล ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ตอไป
5. วรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ (2549, น. 1) ไดศึกษาเรื่อง “ทัศนะของคณะกรรมการตอ
การจัดสวัสดิการสังคม :ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณการเกษตร เขตตรวจราชการที่ 7 มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความรู ทัศนะของกรรมการดําเนินการของสหกรณตอการจัดสวัสดิการสังคม และการ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมสําหรับสมาชิกครอบครัว และบุคคลทั่วไปในชุมชนใกลเคียง เปนการ
วิจัยเชิงพรรณนา กลุมตัวอยางคือคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณการเกษตร เขตตรวจ
ราชการที่ 7 ใน 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จํานวน 285
พบว า ลัก ษณะของสหกรณ เ ปน สหกรณข นาดใหญแ ละมี ผลกํ า ไร กลุม ตัว อย า งมีค วามรูเ รื่อ ง
เกี่ยวกับความหมายและองคประกอบของสวัสดิการสังคมในระดับต่ําแตในภาพรวมมีความรู
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในระดับสูง ทัศนะของคณะกรรมการสหกรณมีความคิดเห็นในระดับที่
แตกตางกันในแตละดาน ควรสรางความรู ความเขาใจ และเทคนิคในการปฏิบัติ ใหเกิดการจัด
สวัสดิการที่เปนรูปธรรม มีการฝกอบรมที่มุงสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ
อบรมภาคปฏิบัติ เพื่อสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
ชุติญาณ พงษสูงเนิน (2547, น. 1) ไดศึกษาเรื่อง”ทัศนะของประชาชนตอการปองกัน
อาชญากรรม:ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดคลองเตย” โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อศึกษาแนวคิด

33
ทฤษฏีในการปองกันอาชญากรรม การมีสวนรวมของผูอยูอาศัยและบทบาทของผูนําชุมชนในการ
ปองกันอาชญากรรม ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการปองกันอาชญากรรม พบวาแนวคิด
เกี่ยวกับชุมชนที่ใชอธิบายสาเหตุของการเกิดชุมชนแออัด ไดแก การอพยพยายถิ่น ความยากจน
ในชนบท การขาดการวางผั งเมืองที่ดี ดานปญหาในชุมชนแออัดสวนใหญ ไดแก ปญหาดา น
สาธารณูปโภค และปญหาดานการเศรษฐกิจและสังคม เชนปญหาโสเภณี การพนัน ยาเสพติด แต
การมี อ งค ก รที่ เ ข ม แข็ ง ก็ ส ามารถแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด เหล า นี้ ไ ด กลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง หมด 286
สวนใหญไมเคยตกเปนเหยื่อของอาชญากรรม และเห็นดวยวาบทบาทของผูนําชุมชนมีผลตอการมี
สวนรวมของประชาชนในชุมชน รัฐบาลควรสงเสริมใหคนมีงานทําอยางตอเนื่องและยั่งยืน ควรมี
ความจริงใจในการปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะองคกรคายาเสพติด และตรวจสอบ
การใชอํา นาจของเจ า หน า ที่ รัฐ เปดโอกาสให ผู แ ทนขององคชุม ชนเข าไปมีสว นร ว มในการให
ความคิดเห็น กํากับดูแลการทํางานสําหรับองคกรหรือคณะกรรมการชุมชน
รุงโรจน เพชระบรูณิน (2546, น. 1) ไดศึกษาเรื่อง”เครือขายภาคประชาชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น:กรณีศึกษาเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น (คปต.)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น ศึกษาพัฒนาการของ
เครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น ศึกษาถึงปญหา จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น โดยใชวิธีการในเชิง
คุณภาพ พบวาเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น เปนกระบวนการที่มีการเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางบุคคล องคกรตางๆ วัตถุประสงคที่ตองการเห็นสังคมไทยเปนสังคมที่โปรงใสปราศจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่น เกิดขึ้นในรูปแบบกระจายเชิงซอนโดยเริ่มจากเครือขายที่เปนองคกรแกนหรือกลุม
แกนกลางประสานเพียงกลุมเล็กๆ กลุมหนึ่ง มีการติดตอสื่อสาร ประสานงานกับกลุมและบุคคล
อื่นๆ และกระจายการประสานเชื่อมสัมพันธกันในระหวางสมาชิกดวยกันและกับกลุมแกนจะคอย
ทําหนาที่เอื้ออํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับสมาชิกเครือขาย จุดออนของเครือขายประชาชนตาน
คอรรัปชั่น ที่สําคัญคือเรื่องของการบริหารจัดการเครือขาย ที่มีปญหาทั้งทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ จุดแข็งที่สําคัญคือ มีศักยภาพในการจุดประกาย ที่ทําใหเกิดกระแสในสังคมใหผูคน
ออกมามีสวนรวมไดระดับหนึ่ง ทําใหไดแนวทางในการพัฒนาเครือขายที่เนนความสําคัญ คือ
รูปแบบการจัดองคกรแบบประสานงาน โดยจะเนนการจัดรูปองคกรประสานงานเปนแนวดิ่งมาก
ขึ้น กระบวนการทํางานในอนาคตของเครือขายประชาชนตานคอรรัปชั่น ที่จะเนนในหลายเรื่องเชน
การมีสวนรวม การสื่อสารการทํางานเชื่อมโยงกับทองถิ่น
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6. กรอบแนวคิดในการศึกษา

ขอมูลทั่วไป
- เพศ
- ศาสนา
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- สวนงานที่ปฏิบัติ
- ระยะเวลาในการทํางาน
- การรับทราบขาวสาร
เครือขายราชทัณฑตําบล

ความรู งานดานสังคมสงเคราะหใน
เรือนจําของบุคลากร อบต.
- ดานสวัสดิการผูตองขัง
- ดานการสงเคราะหผูตองขัง
- ดานการแกไขฟนฟูและเตรียม
ความพรอมกอนปลอย

ทัศนะของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลตอการดําเนินงานแบบ
เครือขายราชทัณฑตําบล
- การสนับสนุนจัดหาวิทยากร และ การ
จัดหางานแกผูตองขัง
- การใหเงินทุนสงเคราะห
- การจางแรงงานสาธารณะ
- การออกเยี่ยมบานผูตองขัง
- การติดตามประเมินผลรวมกับเรือนจํา

