
 
 

                                           เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์              
(ตอน 2) แนวทางการด าเนินงาน  

                                     วินยั เจรญิเฉลิมศักดิ์ นบ. นม 

 

 

เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์โฮเมอร์ หลุยเซียน่า               

 แนวทางการด าเนินงานของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์  

แนวทางการด าเนินงานของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ วิสาหกิจเรือนจ า หรือโปรแกรม
เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ของเรือนจ ารัฐลุยเซียนา เป็นการด าเนินงานภายใต้แนวคิด ลดต้นทุนการด าเนินงาน  
ของเรือนจ า เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน และ เพ่ือการใช้จ่ายภาษีอากร
ของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเรือนจ า ฯ จะเป็นผู้การด าเนินธุรกิจทั้งทางด้านอุตสาหกรรมและ
การเกษตรด้วยตนเอง     มีการว่าจ้างผู้ต้องขังท างาน การอบรมความรู้ ทักษะ ในการท างาน และ นิสัย       
รักการท างานให้แก่ผู้ต้องขังให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ  เป็นงานที่          
ไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับภาคเอกชนของมลรัฐลุยเซียนา และท้อนให้เห็นถึงปรัชญา           
ของความซื่อสัตย์ในการท างาน และ คุณภาพงานท่ีมีมาตรฐานใกล้เคียงกับธุรกิจในภาคเอกชน  โดยมี       
แนวทางการด าเนินงาน โดยสังเขป ดังนี้ 

 การปรับปรุงประสิทธิภาพเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ ผ่านการวางแผนการ ริเริ่ม     
การจัดการ และการพัฒนาสู่ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

 เน้นการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ท าความเข้าใจ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ และ แนวทางการด าเนินงานของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ / ฝ่ายการเมือง  

 การวางแผนพัฒนาการผลิต การขาย การตลาด อย่างเป็นทางการในแต่ละ
อุตสาหกรรมการผลิต 



 
 

-2- 

 การควบคุม ดูแล ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต
เพ่ือให้การด าเนินงาน การผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากข้ึน และ เพ่ือรักษาอัตราก าไรให้มีความ
เหมาะสม    

 การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและการขยายตลาดส าหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ของเรือนจ า        
เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของทางการและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 

 โปรแกรมเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์หลุยเซียน่า มีการด าเนินงานภายใต้มาตรฐาน
สมาคมเจ้าพนักงานราชทัณฑ์อเมริกัน และภายใต้การควบคุม การก ากับ ดูแล ของผู้บริหารกรมราชทัณฑ์  

 การจัดท าเว็บไซต์บริการแรงงานผู้ต้องขัง การจ าหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ 

 การเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม และ  การประสานงานกับองค์กร
ภาคเอกชน 

 

 

เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แบตันรูช หลุยเซียน่า       

 รายการสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆ 

                     ในส่วนของรายการสนิค้า / ผลิตภัณฑ์ของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆ ในมลรัฐหลุยเซียน่า
ระหว่างปีงบประมาณ 1997 - 1998  มีดังนี้ 

 

 



 
 

-3- 

ตารางแสดงรายการสินค้า / ผลิตภัณฑ์ของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ต่างๆ  ระหว่าง
ปีงบประมาณ 1997-1998 มีดังนี้ 

รายการสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และ การด าเนินงานของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ในมลรัฐหลุยเซียน่า ระหว่าง
ปีงบประมาณ 1997-1998 

 การด าเนินงาน 

สถานที่ตั้ง การเกษตร อุตสาหกรรม ค้าปลีก บริการ 

เรือนจ าแองโกล่า นม แท็กพืช ศูนย์กระจายสินค้า
อาหาร 

 

 วัว (Rangeherd) ผ้าไหม   

 ข้าวโพด / ไมโล ผลิตโลหะ   

 ผ้าฝ้าย โรงงาน ที่นอน    
ไม้กวาดและไม้ถูพ้ืน 

  

 ถั่วเหลือง ออกแบบ         
สื่อสิ่งพิมพ์  

  

 ข้าวสาลี ผัก    

เรือนจ าแจ็คสัน วัว (Rangeherd)   บริการท าความ 
สะอาด  

 ข้าวโพด    ร้านจ าหน่าย
เนื้อสัตว์  

 การเลี้ยงม้า    

 การแปรรูปอาหาร    

เรือนจ า        
เซนต์กาเบรียล 

วัว (Rangeherd) พืชสบู่  การส่งพัสดุทาง
ไปรษณีย์ 

เรือนจ า        
เซนต์กาเบรียล
(หญิง) 

 เก้าอ้ีโรงงาน   



 
 

เรือนจ าคินเดอร์    โรงงานเฟอร์นิเจอร์   

เรือนจ า
อุตสาหกรรมวินน์
(เอกชน) 

 โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

  

เรือนจ าดีเควนซี่ วัว (Rangeherd) โรงงานตัดเย็บ
เสื้อผ้า 

  

เรือนจ าโฮเมอร์ เนื้อ (Swinery)    

เรือนจ าแองจี้ WCI ฟาร์ม    

เรือนจ าแบตันรูช วัว (Rangeherd)    

เรือนจ ามอนโร วัว (Rangeherd)    

เรือนจ าอ่ืนๆ ที่ดินและการ
จัดการป่าไม้ 

   

 

 
                   เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์มอนโร และ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แองจี้ หลุยเซียน่า 

.....................................  

 

หมายเหตุ   

o บทความเรื่อง เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ โดย วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ได้เคยลงเผยแพร่           
ในฐานข้อมูลงานวิจัยกรมราชทัณฑ์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2557 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th/ 
blogknowledge /attachments/article    

o โปรดติดตามเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ (ตอน 3) ผลการด าเนินงาน และ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ 
ของไทย 

http://www.correct.go.th/%20blogknowledge
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