
                                                                              แบบ ปค 5 
รอบ 12 เดือน 

เรือนจ าจังหวัดพิษณุโลก 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564  
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
 

๑. ภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 
1.๑ การควบคุมผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า  
๑.๑.๑ด้านการรับตัวผู้ต้องขัง  
 - เพื่อให้มีการก าหนดแนวทางการ
ควบคุม   และปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเหมาะสม
เกิดประสิทธิผลต่อการด าเนินงาน
ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-อาจเกิด
ข้อผิดพลาดใน
การรับตัว
ผู้ต้องขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
- ด าเนินการเผยแพร่
กฎหมายระเบยีบและ
ข้อบังคับต่างๆให้
เจ้าหน้าท่ี และผู้ต้องขัง
ทราบ 
- มีมาตรการหรือ
บทลงโทษท่ีชัดเจนส าหรับ
ผู้ไม่ปฏิบัตติามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับ 
-มีมาตรการก าชับก ากับ
ดูแลในกระบวนการรับตัว
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครดั 
 

 

 
 
 
 
-การควบคุมภายในด้าน
การด าเนินการรับตัว
ผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความดี 
รอบคอบ เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
- เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด
ความรอบคอบ และ
ไม่ปฏิบตัิตามขั้นตอน
การรับตัวผู้ต้องขัง
ตามที่กฎหมาย
ก าหนดไวไ้ด้ครบถ้วน 
- ผู้ต้องขังไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับท่ี
ก าหนด 
 

 

 
 
 
 
- ด าเนินการอบรมชี้แจง 
และท าความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานด้านการ
รับตัวผูต้้องขัง รวมทั้ง
จัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน
และเผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบขั้นตอนการรับ
ตัวให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแล
เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ได้รับ
ทราบ 
- มีการก าหนด
มาตรการหรือบทลงโทษ 
ที่ชัดเจนส าหรับผูไ้ม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 
-  มีมาตรการก าชับดูแล
ในกระบวนการรบัตัว 

 

 
 
 
 
-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ส่วนควบคุมผูต้้องขัง 
-ส่วนทัณฑปฏิบตั ิ
-ฝุายควบคุมผู้ต้องขัง 
-ฝุายทัณฑปฏิบัต ิ
-ฝุายรักษาการณ ์
-เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑.2 ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ า 
   - เพื่อปูองกันความเสียหาย หรอื
ความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ควบคุมผูต้้องขังภายในเรือนจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบคุม
ผู้ต้องขังไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากพ้ืนท่ี
กว้าง 

-ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ 
 
 

-การควบคุมภายในด้าน
การด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า
เป็นไปอย่างดี รอบคอบ 
เหมาะสม 

-  เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาด
ความรับผิดชอบขาด
จิตส านึก และไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  - พื้นที่ภายใน
เรือนจ าฯมีบริเวณ
กว้าง 
เกินไปไม่สอดคล้อง
กับจ านวนผู้ต้องขัง
และเจา้หน้าท่ีผู้
ควบคุม ท าให้ยากต่อ
การควบคุมดูแลอย่าง
ทั่วถึง 
-ขาดแคลนเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพ 
และเจา้หน้าท่ีผูม้ี
ความรู้เกี่ยวกับการใช้ 
เทคโนโลยีที่จะท าการ
ควบคุมการใช้งาน 
 

- มีการจัดท าผังการ
ควบคุมที่ชัดเจนและ
จัดท าโครงการเพื่อขอ
งบประมาณสนับสนุนใน
การปรับปรุงพ้ืนท่ี
ส าหรับการควบคุม
ผู้ต้องขังให้มี
ประสิทธิภาพ 
-ขอสนับสนุนเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพและ
เจ้าหน้าที่ผูม้ีความรู้
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีที่จะท าการ
ควบคุมการใช้งาน 

- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
- หัวหน้าฝุายทุกฝุาย 
-เจ้าหน้าท่ีทุกคน 
 



 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๑.3 ด้านการจ าแนกลกัษณะ
ผู้ต้องขัง 
- เพื่อให้มีข้อมูลผู้ต้องขังรายบคุคลที่
ถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลที่มอียู่
ให้เป็นประโยชน์ในการควบคุมการ
อบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินสิัยให้แก่
ผู้ต้องขัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจ าแนกฯ ไม่
ครบถ้วน ได้
ข้อมูลไม่
ครอบคลมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-การควบคมภายในด้าน
การจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขังเป็นไปอย่างดี 
รอบคอบ และเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าท่ีเลือก
ปฏิบัติกับผูต้้องขังจน
น าไปสู่การถูก
ร้องเรียน 
- เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบยังไม่
ปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้
- ขาดระบบการ
ติดตามผล และ
เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ควบคุมผู้ต้องขังขาด
ความเข้าใจและให้
ความร่วมมือในการ
ติดตามผลน้อย 
-ผู้ต้องขังปิดบังข้อมูล 
ส่วนตัว 
-เจ้าหน้าท่ีไมม่ีข้อมูล
ของผู้ต้องขังครบถ้วน 
 
 

- มอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบ
ด าเนินการจ าแนก
ลักษณะโดยการ
ตรวจสอบข้อมลูจาก
เอกสารที่เกีย่วข้องให้
ครบถ้วน เพื่อความ
ถูกต้องของข้อมูล และ
เพื่อให้งานจ าแนกฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
- ประชุมชี้แจงให้
เจ้าหน้าท่ีระดับ
ปฏิบัติการให้
ความส าคญักับงาน
จ าแนกฯ และให้ความ
ร่วมมือในการ 
ติดตามประเมินผลการ
จ าแนกอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
- ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ต้องขังทราบถึง
วัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ของการ
จ าแนกฯท่ีเกิดกับตัว
ผู้ต้องขังเอง 

- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
- หัวหน้าฝุายจ าแนก 
- เจ้าหน้าท่ีจ าแนกฯ 
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อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
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ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๒ การควบคุมผู้ต้องขังภายนอก
เรือนจ า 
๑.๒.๑ ด้านการด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาล 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการควบคมุ
ผู้ต้องขังไปศาล โดยเคร่งครดั ทั้งนี้ 
เพื่อปูองกันความเสียหายหรือความ
เสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-ผู้ต้องขังอาจ
หนีการควบคุม
ระหว่างไปศาล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ขอความร่วมมือต ารวจ
ในพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังไป
ศาล 
- ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามค าสั่งของเรือนจ า 

 
 
 
 

 
 
 
 

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาลเป็นไป
อย่างดี รอบคอบ และ
เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ผู้ต้องขังอาจจะ
หลบหนีระหว่างการ
ควบคุมไปศาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ได้มีการขอก าลัง
สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ต ารวจจาก สภ. วังทอง 
เข้าร่วมในการควบคุม
ผู้ต้องขังไปศาล 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้มี
การตรวจสอบเครื่อง
พันธนาการ ตรวจค้น
ยานพาหนะ ตรวจค้น
ตัวทั้งก่อนไปแลกลับ
จากศาลอย่างละเอียด
รอบคอบ 
- จัดก าลังเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมตรวจค้นผูต้้อขัง
กลับจากศาลทุกวัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
- หัวหน้าฝุายทุกฝุาย 
-เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่ง ผตข.
ไปกลับจากศาล 
- ต ารวจในพ้ืนท่ี 
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ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๒.๒ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
ออกท างานภายนอกเรือนจ าฯ 
- เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติใหเ้ป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการ
คัดเลือกผู้ต้องขังให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อปูองกันผู้ต้องขังหลบหนี
ภายนอกเรือนจ าฯ 
 

-ผู้ต้องขังอาจ
หนีการควบคุม
ระหว่างออก
ท างานภายนอก
เรือนจ า 
 
 

-ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามค าสั่งของเรือนจ า 
-จัดเวรตรวจผูต้้องขังออก
ท างานภายนอก 

 

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังออกท างาน
ภายนอกเรือนจ า       
เป็นอย่างดี รอบคอบ และ
เหมาะสม 

 

- เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
ประมาทในการ
ควบคุมผูต้้องขังและ
ไม่ปฏิบตัิตามระเบียบ
โดยเคร่งครดั 
 -เจ้าหน้าท่ีให้ความ
ไว้วางใจผู้ต้องขัง 
มากเกินไป และท าให้
เกิดความหละหลวม
ในการควบคุม
ผู้ต้องขัง 
-เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจไม่
ตรวจอย่างสม่ าเสมอ 
 

- ได้ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้
ปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับของทาง
ราชการโดยเคร่งครัด 
- จัดอบรมผูต้้องขังก่อน
อนุญาตให้ออกท างาน
นอกเรือนจ าฯ 
- สับเปลี่ยนหมุนเวียน
เจ้าหน้าท่ีควบคุม 
ผู้ต้องขังออกท างาน
นอกเรือนจ าฯเพื่อให้
เกิดความจ าเจซ้ าซาก 
และเกดิความเคยชิน 
 

- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
- หัวหน้าฝุายทุกฝุาย 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๑.๒.๓ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
รักษาตัวท่ีโรงพยาบาลนอกเรือนจ า 
- การพิจารณาน าผูต้้องขังไปรักษา 
การตรวจวินจิฉัยโรค 
-การควบคุมตัวผู้ต้องขังปุวยไปรักษา
ตัวภายนอก 
-การจัดอัตราก าลัง 
-ความพร้อมของยานพาหนะ 
-การตรวจตราของผู้บังคับบญัชา 

 

-ผู้ต้องขังมี
โอกาสที่จะ
หลบหนี
ตลอดเวลา 
-เจ็บปุวยด้วย
โรคที่เกิน
ศักยภาพในการ
ตรวจวินิจฉัย 
รักษาใน
สถานพยาบาล 
-เจ้าหน้าท่ีไม่
ปฏิบัติตาม
ระเบียบ และ
ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
-เจ้าหน้าท่ี
ประมาทในการ
ควบคุมผูต้้องขัง 
 

-ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามค าสั่งของเรือนจ า 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน/มาตรการดา้น
การควบคุมผู้ต้องขังไป
โรงพยาบาลเพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
-ก าหนดให้เจ้าหน้าที่
รายงานเหตุการณ์อย่าง
สม่ าเสมอทางไลน ์
-จัดเวรตรวจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีควบคุมผูต้้องขัง
ปุวยรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาล 

 

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังรักษาตัวที่
โรงพยาบาลภายนอก
เรือนจ า  เป็นอย่างดี 
รอบคอบ และเหมาะสม 

 

- เจ้าหน้าท่ีไม่ควบคุม
ใกล้ชิด /ประมาท 
- เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจ
ไม่ตรวจอย่าง
สม่ าเสมอ 
-เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ 
ความเชีย่วชาญ 
- -อัตราก าลัง
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอ
ต่อภารกิจ 

 

-ก าชับเวรตรวจให้หมั่น
ตรวจตราอย่าง
สม่ าเสมอ 
- ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัต ิ
ตามระเบียบและ
มาตรการควบคุม
ผู้ต้องขังรักษาตัวที่
โรงพยาบาลภายนอก
เรือนจ าฯโดยเคร่งครดั 
- ก าหนดมาตรการ
ลงโทษทางวินัยผู้ฝุาฝืน
และไม่ปฏิบตัิตาม
ระเบียบทุกกรณ ี

 
 

 - ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
- หัวหน้าฝุายทุกฝุาย 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ 
- เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๒. ภารกิจในด้านการพัฒนาพฤติ
นิสัยผู้ต้องขัง 
๒.๑.ด้านการพัฒนาพฤตินสิัย 
ผู้ต้องขังเพื่อให้การพัฒนาพฤตินิสยั
ผู้ต้องขังให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงานโดย
เคร่งครดั 

 

-โครงสรา้ง
หลักสตูรไม่
สอดคล้องกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
-เจ้าหน้าท่ีขาด
ทักษะและ
ประสบการณ์
ด้านการพัฒนา
พฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง 
-ผู้ต้องขังขาด
แรงจูงใจในการ
เข้ารับการศึกษา 

-ก าหนดโครงสร้าง
หลักสตูรใหส้อดคล้องกับ
สภาพการณ์ของผู้ต้องขัง 
-ส่งเสรมิบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับการพัฒนา
อย่างจริงจัง ตลอดจน
การศึกษาดูงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อน ามา
พัฒนาการศึกษาฯ
ผู้ต้องขัง 
-ท าความเข้าใจกับ
ผู้ต้องขังให้เห็น
ความส าคญัของการศึกษา
และพัฒนาจิตใจ 

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการภารกิจใน
ด้านการพัฒนาพฤตินสิัย
เป็นอย่างดี รอบคอบ และ
เหมาะสม 

 

-ผู้ต้องขังไม่ให้
ความส าคญั ให้ความ
ร่วมมือน้อย ในการ
เข้าการพัฒนาพฤติ
นิสัย 
-ผู้ต้องขังกระท า
ความผิดซ้ าใน
ความผิดเดิม 

 

-การติดตามประเมินผล
ต่อการพัฒนาพฤตินิสยั
ของผู้ต้องขัง 
-การสร้างความคิดที่ดี
ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติ
นิสัย 

 -ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
-หัวหน้าฝุายการศึกษา 
-หัวหน้าฝุายฝึกฯ 
 

 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๒.๒ ด้านการด าเนินการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการควบคมุผูต้้องขังภายใน
เรือนจ า  

- ผู้ต้องขังไม่ให้
ความส าคญักับ
การ ฝึกวิชาชีพ 
-ผู้ต้องขังขาด
ทักษะการฝึก
วิชาชีพช้ันสูง 
 

-ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามระเบียบ ข้อสั่งการ
กรมฯ โดยเคร่งครัด 
-มีการส ารวจ
ตลาดแรงงานเพื่อวาง
แผนการฝึกวิชาชีพ 
-การประสานงาน
ส านักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เป็นวทิยากรใน
การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง อย่างดี รอบคอบ 
และเหมาะสม 
 

-ผู้ต้องขังไม่ให้
ความส าคญัในการฝึก
วิชาชีพ 
-ผู้ต้องขังประสบ
อุบัติเหตรุะหว่าง               
ฝึกวิชาชีพ 
-เจ้าหน้าท่ีขาดความ
ใส่ใจในการฝึกวิชาชีพ
ให้ผู้ต้องขัง 
-ผู้ต้องขังขาดความ
ต่อเนื่องในการ 

 

-ติดตาม ประเมินผล
ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึก
วิชาชีพ 
-ประสานวิทยากร
ภายนอก น าหลักสูตร
การฝึกวิชาชีพท่ี
หลากหลาย 

 -ผู้บัญชาการเรือนจ า 
- ผอ.ส่วนทุกส่วน 
-หัวหน้าฝุายฝึกวิชาชีพ 
-หัวหน้าฝุายควบคมุ 
-เจ้าหน้าท่ีฝุายฝึก
วิชาชีพ 

 

 
 

 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๒.๓ ด้านการเตรยีมความพร้อมกอ่น
ปล่อย เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้รับ
การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  
ที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิตภายหลงั
พ้นโทษ 
 

- รูปแบบและ
วิธีการไม่
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป   
-ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม
ไม่เหมาะสม              
-งบประมาณมี
จ ากัด 

- วางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกับทุกฝุายทีเ่กี่ยวข้อง
ในการก าหนดองค์ความรู้
และกิจกรรมต่างๆ  
-ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง เป็นอย่างดี 
รอบคอบ และเหมาะสม 

-เจ้าหน้าท่ีขาดการ
ประสานงานในการ
เตรียมการด าเนินงาน 
-สังคมภายนอกยังไม่
ยอมรับผูต้้องขังพ้น
โทษ 
-ผู้ต้องขังไม่ให้
ความส าคญัใน
กระบวนการเตรยีม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย 

 

-จัดให้มีการวางแผนการ
ด าเนินงานก่อน
ปีงบประมาณ 
-ปลูกจิตส านึกผูต้้องขัง
ให้ความสนใจในด้าน
กระบวนการเตรยีม
ความพร้อมก่อนปล่อย 
-ประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานภายนอกรับรู้
และยอมรับผูต้้องขังที่
ผ่านกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย 
 

- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-ผอ.ทัณฑปฏบิัต ิ
-ฝุายสวสัดิการฯ 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๓. ภารกิจด้านการปฏิบัติต่อผู้เขา้รับ
การตรวจพิสูจน์ 
๓.๑ การควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ ตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด และ
ควบคุมไม่ใหห้ลบหน ี
 

-ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจนเ์ข้า
ใหม่ปุวยด้วย
โรคตดิต่อ/ปุวย
จิตเวช 
-การลักลอบน า
สิ่งของต้องห้าม
เข้ามาในสถานท่ี
เพื่อการตรวจ
พิสูจน ์
 

-มีการแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ี
ทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครดั 
-มีการตรวจสุขภาพ 
อนามัยผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์เข้าใหม ่

-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการควบคุมผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์เป็น
อย่างดี รอบคอบ และ
เหมาะสม 

-ผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์เข้าใหม่ปุวย
ด้วยโรคติดต่อ/ปุวย
จิตเวช 
 
 

-ผู้บังคับบัญชาก ากับ
ดูแลให้มีการปฏิบตัิงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง
เคร่งครดั 
-การใช้เทคโนโลยี เช่น 
กล้องวงจรปิด 
-การตรวจประเมินผูเ้ข้า
รับการตรวจพิสจูน ์
 

- ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-ผอ.ควบคุมฯ 
-ฝุายสวสัดิการฯ 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔. ภารกิจอื่นๆ   
๔.๑ ด้านการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการแพรร่ะบาดของยา
เสพติดในเรือนจ า 
-เพื่อปูองกันมิให้มีการลักลอบน ายา
เสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้าภายใน
เรือนจ า ในทุกรูปแบบ 

 

 
- เจ้าหน้าท่ีไม่
ปฏิบัติตาม
นโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับหนังสือ
สั่งการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
-การพัฒนา
รูปแบบวิธีการ
ลักลอบน ายา
เสพติดและ
อุปกรณ์สื่อสาร
เข้าไปใน
เรือนจ า 

 
-ได้ก าหนดแผนมาตรการ
ต่างๆในการปูองกันแพร่
ระบาดยาเสพติดใน
เรือนจ า 
-ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าท่ี
และผูต้้องขัง 
-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการ
อบรมเทคนิคการหาข่าว
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
-การควบคมภายในด้าน
การด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ  
เป็นอย่างดี รอบคอบ และ
เหมาะสม 

 
-ผู้ต้องขังซุกซ่อนน ายา
เสพติดเข้าเรือนจ า 
หลังจากเดินทางกลับ
จากงานสาธารณะ/
กลับจากศาล/รับย้าย
จากท่ีอื่น/กลับจาก
โรงพยาบาล 
-กรณีการตรวจค้นจู่
โจมพิเศษการข่าว
รั่วไหล 
 

 
-น าเทคโนโลยีมาใช้
ตรวจสแกนบคุคล และ
สิ่งของก่อนเข้าเรือนจ า 
-ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง
และรายงานพฤติการณ์
ของเจ้าหน้าท่ีที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ
ให้กรมฯ ทราบทางลับ 
- ก าหนดมาตรการใน
การปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
โดยมีคณะกรรมการ 
และคณะท างานด้าน
ต่าง  
 

 
-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผอ.ส่วนทุกส่วน 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
-เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๒ ด้านการจดัสวสัดิการและการ
สงเคราะห์ผูต้้องขังการให้สิทธิ
ประโยชนผ์ู้ต้องขัง  
๔.๒.๑ การดูแลสุขภาพอนามยั
ผู้ต้องขัง 
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลด้าน
สุขอนามัย ด้านสุขาภิบาล และด้าน
การตรวจสุขภาพ ตามความจ าเปน็
และเหมาะสม 
 
 
 
 
 

-เกิดโรคใหม่
ระบาด ภายใน
เรือนจ า 
-สภาพ
ภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง 
-ผู้ต้องขังมีโรค
ประจ าตัวก่อน
เข้าเรือนจ า 

-ตรวจสุขภาพแรกรับเพื่อ
แยกผู้ปุวยโรคตดิต่อ 
ปูองกันการระบาด คดั
กรองผู้ปุวยท่ีมีโรคเข้า
ระบบรักษา ส่งต่อผู้ปุวย
วิกฤตฉุกเฉิน 
-ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ในการดูแลรักษา 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน 
ควบคุมโรค 

-การควบคุมภายในด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัย
ผู้ต้องขัง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รอบคอบ และ
เหมาะสม 

-บุคลากรทาง
การแพทย์มีไม่
เพียงพอ 
-อาคารสถานท่ีไม่
เหมาะสม 

 

-ขออัตราก าลัง
เจ้าหน้าท่ีพยาบาลจาก
กรมฯ 
-ขอรับงบประมาณใน
การจัดสรรสนับสนุน
งานพยาบาลเรือนจ า 
-วางแผนการด าเนินงาน
สถานพยาบาลในต้น
ปีงบประมาณ 

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-หัวหน้าฝุายควบคมุฯ 
-สถานพยาบาล 
 
 
 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๓ ด้านการรับ-จ่ายเงิน 
งบประมาณเพื่อมิให้การบริหารการ
รับ-จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่กรมราชทัณฑ์
และทรวงการคลังก าหนด โดยมี
ขั้นตอนการท างานด้านการรับ-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถว้น
และสามารถตรวจสอบได ้

 

-เจ้าหน้าท่ียัง
ขาด
ประสบการณ์ 
และหน่วยงาน
ยังขาดเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ดา้น
การเงิน การ
บัญช ี

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิสนใจ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
-จัดให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปฏบิัติงาน 
-จัดท าข้อมูลด้านการ
บริหาร การจัดการ ด้าน
การรับ-จ่ายเงิน 
งบประมาณ 

 

-การควบคุมภายใน
ด้านรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย รอบคอบ 
และเหมาะสม 

 

-เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ
และประสบการณ ์
ในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
ระเบียบวา่ด้วย
การเงินงบประมาณ 
-เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชีฯ หรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
และบัญชีมไีมเ่พียงพอ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได ้
- การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีรับ-
จ่ายเงินไมไ่ปปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและรูปแบบที่
กรมก าหนด 

 

-ส่งเสรมิให้เจ้าหนา้ที่
เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆด้านการ
รับ-จ่ายเงินงบประมาณ 
-มอบหมายให้หัวหน้า
งาน หัวหน้าฝุาย 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการด าเนินงานการ
รับ-จ่ายเงินงบประมาณ 

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-ฝุายบริหารทั่วไป 
-ฝุายฝึกวิชาชีพ 
-ฝุายสวสัดิการฯ 
-งานการเงินฝุายบริหาร
ทั่วไป 
 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๔ ด้านการรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณเพื่อมิให้การบริหารการ
รับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณเป็นไป
ตามระเบียบและวิธีการที่กรม
ราชทัณฑ์และทรวงการคลังก าหนด 
โดยมีขั้นตอนการท างานด้านการรบั-
จ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถว้น
และสามารถตรวจสอบได ้

 

-เจ้าหน้าท่ียัง
ขาด
ประสบการณ์ 
และหน่วยงาน
ยังขาดเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ดา้น
การเงิน การ
บัญช ี

- เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิสนใจ
ในการแสวงหาความรู้ใหม่
เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน 
-จัดให้มีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการปฏบิัติงาน 
-จัดท าข้อมูลด้านการ
บริหาร การจัดการ ด้าน
การรับ-จ่ายเงิน เงินนอก
งบประมาณ 

 

-การควบคุมภายใน
ด้านรับ-จ่ายเงินนอก
งบประมาณ เป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย รอบคอบ 
และเหมาะสม 

 

-เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะ
และประสบการณ ์
ในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และ
ระเบียบวา่ด้วย
การเงินงบประมาณ 
-เจ้าหน้าท่ีการเงิน
และบัญชีฯ หรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน 
และบัญชีมไีมเ่พียงพอ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนกัน
ได ้
- การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีรับ-
จ่ายเงินไมไ่ปปฏิบัติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและรูปแบบที่
กรมก าหนด 

 

-ส่งเสรมิให้เจ้าหนา้ที่
เข้าร่วมฝึกอบรมกับ
หน่วยงานต่างๆด้านการ
รับ-จ่ายเงินงบประมาณ 
-มอบหมายให้หัวหน้า
งาน หัวหน้าฝุาย 
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการด าเนินงานการ
รับ-จ่ายเงินงบประมาณ 

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-ฝุายบริหารทั่วไป 
-ฝุายฝึกวิชาชีพ 
-ฝุายสวสัดิการฯ 
 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๕ ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

-การบริหารงาน
ไม่ตรงกับความรู ้
ความสามารถ 
ของบุคคลนั้นๆ 
-บุคคลมีอยู่
อย่างจ ากัด 

-มีการประชุม คกก.
บริหารงานบุคคล มีมติที่
ประชุมด้านการ
บริหารงานบุคคล 

-การควบคุมภายในด้าน
การบริหารงานบุคคล 
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เรียบร้อย 

-เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ต้องขังขาดจิตส านึก
ในการปฏิบัตติาม
ระเบียบ 
-มีการเลือกปฏิบัติใน
การบริหารงานบุคคล 

 

-ส่งเสรมิคุณธรรมด้าน
การจัดการบริหารงาน
บุคคล 
-การประกาศเจตนารม
การบริหารงานบุคคล 

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ

อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๖ด้านการตรวจค้นจู่โจม 
- เพื่อปูองการซุกซ่อนอาวุธหรือ
อุปกรณ์ส าหรับการหลบหนี รวมทัง้ 
สิ่งของต้องห้ามน าเข้าเรือนจ าฯตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานขาด
ความรอบคอบ 
ไม่ละเอียด       
ถี่ถ้วน เคยชิน
กับการ
ปฏิบัติงานรูป
แบบเดิม 

-ก าชับก ากับดูแล
เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบตัิหน้าที่
ตามค าสั่งตรวจค้นจู่โจม 
-หาการข่าวก่อนการตรวจ
ค้นจู่โจม 

 

-การควบคุมภายในด้าน
การตรวจค้นจู่โจมเป็นไป
อย่างเหมาะสม เรียบร้อย 

- การตรวจค้นจูโ่จม
ของเจ้าหน้าท่ีขาด 
ประสิทธิภาพ และไม่
ค่อยไดผ้ล 
- การเก็บสัมภาระของ
ผู้ต้องขังไม่เป็น
ระเบียบ ท าให้ยากต่อ
การตรวจค้น 
 - พื้นที่ภายใน
เรือนจ าฯมีบริเวณ
กว้างเกินไปยากต่อ
การตรวจค้น 
- การจัดเก็บวัตถดุิบ
ในการฝึกวิชาชีพไม่
เป็นระบบขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งที่จะท า
ให้ผู้ต้องขังลักลอบ 
น าอุปกรณ์จาก
โรงงานฝึกวิชาชีพไป
ใช้ในการก่อเหตุ หรือ
หลบหนี 
 

-ด าเนินการตรวจค้นจู่
โจมตามวาระส าคญั 
-หาการข่าวอย่าง
สม่ าเสมอ 
-หมั่นเก็บอุปกรณ์ เสีย่ง
ต่อการกระท าผิดขิง
ผู้ต้องขัง อย่างเป็น
ระเบียบ 
 
 

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนทุก
ส่วน 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
-เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า 
 

 
 
 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการ หรือภารกจิ
อื่นๆ ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

 
 

การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

๔.๗ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ 
-วางแผนก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

เจ้าหน้าท่ีบาง
รายยังไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบ
และข้อบังคับ
ของหน่วยงาน 

-ก าชับให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ต้องขังปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบที่ก าหนดไวโ้ดย
เคร่งครดั 
-ประชาสัมพันธ์ แจ้ง
เจ้าหน้าท่ี ทุกท่าน ทราบ
ถึงกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ ใหม่ๆอย่าง
สม่ าเสมอ 
-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
 

-การควบคุมภายในด้าน
การปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับ
เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เรียบร้อย 

-เจ้าหน้าท่ีมีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน
บ่อยครั้ง 
-เจ้าหน้าท่ีบรรจุใหม่
ยังขาดความรู้
ทางด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ 
 
 

-มีการส่งมอบงานอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ 
-จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
-จัดให้มีครูพี่เลี้ยง
ส าหรับข้าราชการบรรจุ
ใหม ่

-ผู้บัญชาการเรือนจ า 
-ผู้อ านวยการส่วนฯ 
-หัวหน้าฝุายทุกฝาุย 
-เจ้าหน้าท่ีทุกท่าน 
 

 
 
 


