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  รายงานผลการดําเนินงานของกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับน้ี จัดทําข้ึนเพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติงานดานการพัฒนา     
พฤตินิสัยผูตองขังของกองพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน    
ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ ใหสาธารณชนไดทราบอยางเปนรูปธรรม โดยรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโยบาย แผนงาน และแนวทางที่จะนําไปสูการแกไขฟนฟู ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูตองขัง ใหมีความรู ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศเพื่อคืนคนดีสูสังคม โดยมีกระบวนการพัฒนาจิตใจ ปรับทัศนคติ และฝกทักษะอาชีพ รวมถึง
การเตรียมความพรอมกอนปลอย เพื่อใหผูตองขังสามารถใชชีวิตภายหลังพนโทษไดอยางมีคุณภาพ  

 

  กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ หวังเปนอยางย่ิงวา รายงานฉบับน้ีจะมีสวนชวย      
อํานวยประโยชนตอหนวยงาน องคกรสวนราชการ และผูที่สนใจทั่วไป ในการนําขอมูลไปศึกษาและ
ประยุกตใช ตลอดจนเพื่อเสริมสรางความเขาใจอนัดีของประชาชนและสังคม ที่มีตอกรมราชทัณฑและ
ใหโอกาสแกผูตองขังไดกลับตนเปนคนดี และกลับไปใชชีวิตในสังคมไดโดยปกติ 
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โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว                      
โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ 

  ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 และพ.ศ.2564 ซึ่งตามมาตรา 
16 ของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ กําหนดใหตองมีการอบรมเตรียมความพรอมกอนปลอย         
นักโทษเด็ดขาดทุกคน ที่จะไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว และนักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับพระราชทาน  
อภัยโทษลดโทษ และจะพนโทษในคราวเดียวกัน ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวา
ผูตองขังที่จะพนโทษจากเรือนจําออกไป อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบในวงกวางตอการใชชีวิตของประชาชนทั่วประเทศในขณะน้ัน
กรมราชทัณฑ จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการพระราชทาน
โครงการ “โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง  กรมราชทัณฑ” เพื่อใชเปนหลักสูตรในการอบรมใหกับ        
ผูที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งในหลักสูตรมีระยะเวลาในการฝกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตอเน่ือง รวมทั้งสิ้น 14 วัน โดยไดมีการนอมนําสืบสาน และตอยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เปนการประยุกตทฤษฎีใหมแบบชาวบาน 
ปนโคก ขุดหนอง ทํานา เปนการสรางตนแบบเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ขนาดเล็ก ในระหวางดําเนินการจะ
มุงเนนการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝกวินัย ลงมือปฏิบัติ แกปญหาจริง เพื่อใหผูตองขังสามารถพึ่งพา
ตนเองได อันจะเปนพื้นฐานในการนําไปใชในการเริ่มตนชีวิตใหม เมื่อพนโทษออกไปภายนอก และชวยเหลือ
ผูอื่นที่ไดรับความเดือดรอน กลาวไดวา โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว           
“โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” ไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทาง
เพื่อใหผูพนโทษสามารถดํารงตนอยูไดอยางมั่นคง และย่ังยืน 
  กรมราชทัณฑ ไดกําหนดใหโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว                    
“โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” เปนหลักสูตรในการเตรียมความพรอมกอนปลอย       
ใหกับกลุมนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ       
ประจําป พ.ศ.2563 และพ.ศ. 2564 โดยไดดําเนินการฝกอบรมอยางตอเน่ือง โดยมีกลุมเปาหมาย          
เปนนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
และพนโทษในคราวเดียวกัน และนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ และเขาเกณฑการพัก          
การลงโทษเขารับการฝกอบรมจากเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  
  ผลการ ดําเ นินงานป  พ .ศ.๒๕๖๔ ได ดําเ นินการฝกอบรมโครงการพระราชทาน                     
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” เพื่อเตรียม   
ความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษประจําป พ.ศ.๒๕๖๓        
และ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังน้ี 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

 1) เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี                          
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 และเน่ืองในโอกาสวันคลาย            
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร     
วันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 กรมราชทัณฑไดดําเนินการจัดการอบรมฯ ในเรือนจํา/       
ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 รุน มีผูผานการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 126,662 คน   

 

 

 2) เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี                          
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 ไดมีการสํารวจจํานวนนักโทษ
เด็ดขาดที่เขาหลักเกณฑเขารับการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 32,651 คน           
โดยไดมีการวางแผนการดําเนินงานจัดการฝกอบรม จํานวนทั้งสิ้น 3 รุน มีผูผานการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 
26,928 คน    

 

 
 
 

ตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ 

รุนที ่ ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวนเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน                

ที่ดําเนนิการ(แหง) 

จํานวน
ผูตองขัง 
ที่อบรม  
(คน) 

28 กรกฎาคม 2563 1/1 1 กันยายน - 14 กันยายน 2563 137   27,154 

1/2 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2563 100   12,939 

1/3 5 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2563 51   5,917 

1/4 ๒๓ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 47   ๕,335 

1/5 10 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 62   8,112 

รวมผูเขารับการอบรม  59,457 

5 ธันวาคม 2563 2/1 21 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 135   26,390 

2/2 11 มกราคม - 24 มกราคม 2564 123   22,292 

2/3 1 กุมภาพันธ - 14 กุมภาพันธ 2564 100   18,258 

รุนพิเศษ 29 มีนาคม 2564 - 11 เมษายน 2564      3   265 

รวมผูเขารับการอบรม  67,205 

รวมผูเขารับการอบรม  126,662 

ตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ 

รุนที ่ ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวนเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 

ที่ดําเนนิการ(แหง) 

จํานวนผูตองขัง 
ที่อบรม  
(คน) 

28 กรกฎาคม 2564 3/1 16 - 29 สิงหาคม 2564   137 12,799 

3/2 10 - 23 กันยายน 2564   116 9,069 

3/3 29 กันยายน - 12 ตุลาคม 2564 64 5,060 

รวมผูเขารับการอบรม  26,928 
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ผลการดําเนินงานโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
“โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ             

รุนท่ี 1 รุนท่ี 2 รุนท่ี 3 รุนท่ี 4 รุนท่ี5
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การดําเนินโครงการ “หองสมุดพรอมปญญา” 
  ในปพุทธศักราช ๒๕๔๖ ตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐา  
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑไดนอมนําแนวพระราชดําริฯ 
ในการที่จะทําใหประชาชนทั่วประเทศ รูหนังสือ อานออกเขียนได รักการอาน การเขียน โดยเฉพาะผูตองขัง   
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ซึ่งถือเปนผูดอยโอกาส มาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําโครงการ
ปรับปรุงหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีริเริ่มดําเนินการนํารอง ณ เรือนจําอําเภอธัญบุรี เมื่อหองสมุดดําเนินการ
แลวเสร็จ ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานช่ือและความหมายแหงช่ือหองสมุดในโครงการน้ันวา 
“หองสมุดพรอมปญญา” ความหมายวา “ถึงพรอมดวยปญญา”พระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญ     
พระนามาภิไธยยอ “สธ”ประดิษฐานไวเหนือช่ือ “หองสมุดพรอมปญญา” ซึ่งขณะน้ีมี "หองสมุดพรอมปญญา" 
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปดแลว 
จํานวน ๒๗ แหง (ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๖  -  พ.ศ. 2563)  
 

  ผลการดําเนินงาน 
  กรมราชทัณฑ ประสานกับเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีเปาหมายในการรับเสด็จฯ ทรงเปด 
“หองสมุดพรอมปญญา” ในปงบประมาณ พ.ศ.2564  จํานวน 3 แหง ไดแก เรือนจําพิเศษพัทยา เรือนจํา
กลางชลบุรี และเรือนจํากลางกําแพงเพชร ดวยการลงพื้นที่เพื่อประเมินความพรอมในการจัดเตรียมการรับ
เสด็จฯ ใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ เรียบรอย และใหมีความพรอมในดานตางๆ เชน การปรับปรุงภูมิทัศน 
การพัฒนาหองสมุดพรอมปญญาใหไดมาตรฐาน ฯลฯ แตกําหนดการถูกเลื่อนออกไปอยางไมมีกําหนด 
เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 

 

คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพ้ืนท่ีประเมินความพรอมฯ 
ณ เรือนจํากลางกําแพงเพชร เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม  2564 
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คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพ้ืนท่ีประเมินความพรอมฯ 
ณ เรือนจํากลางชลบุรี เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2564 

 

 
 

คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพ้ืนท่ีประเมินความพรอมฯ 
ณ เรือนจําพิเศษพัทยา เมื่อวันท่ี 2 เมษายน  2564 

 
 
 
 
 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

การจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาใหกับผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  กรมราชทัณฑ ไดนอมนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดานการสงเสริมใหผูตองขังไดมีโอกาสศึกษาหลักธรรมคําสอนทาง        
พระศาสนาอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งผูตองขังสวนใหญนับถือ เพื่อใหผูตองขังเขาใจและซาบซึ้ง
ในหลักธรรมคําสอน สามารถใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
ผูตองขังใหดีงาม ทั้งน้ี กรมราชทัณฑ ไดตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นคุณประโยชนของการจดัใหผูตองขัง
ไดเรียนบาลีศึกษา วามีผลดีทั้งตอตัวผูตองขังโดยตรงและตอภารกิจของกรมราชทัณฑ ประเทศชาติและ
พระพุทธศาสนา ประการสําคัญ เปนการนอมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลใหกวางขวาง สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี      
ตอกิจการราชทัณฑ เจาหนาที่และผูตองขัง โดยรวมกับสถาบันมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร 
และแมกองบาลีสนามหลวง จัดทําโครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาใหกับผูตองขัง ต้ังแต    
ป พ.ศ. ๒๕62 จนถึงปจจุบันอยางตอเน่ือง 
 

  ผลการดําเนินงาน 
 มีผูตองขังสมัครเขาเรียน จํานวน 3,976 คน และสอบผานบาลีศึกษา 93 คน  
 มีเรอืนจํา/ทัณฑสถานทีส่อบผาน เพียง 3 แหง คือ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ  

เรือนจําจงัหวัดนาน และทัณฑสถานหญิงกลาง  
 

บาลีศึกษา จํานวนผูตองขังท่ีสอบผาน (คน) 
บ.ศ.1-2 84 
บ.ศ.3 3 
บ.ศ.4 5 
บ.ศ.5 1 

 
 

 

โครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรตันตรัยทํานองสรภัญญะและการประกวดอานอัลกรุอาน
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                                                              

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
  ดวยเน่ืองในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปด “หองสมุดพรอมปญญา” ที่เรือนจํากลางนครพนม       
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ไดทอดพระเนตรการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะถวายพระพร โดยผูตองขัง
หญิงเรือนจํากลางนครพนม ทรงช่ืนชมและไดมีพระกระแสกับผูบริหารกรมราชทัณฑ ใหสงเสริมผูตองขัง       
มีการสวดมนตทํานองสรภัญญะประกวด และสงไปประกวดแขงขันกับบุคคลภายนอก ปงบประมาณ         
พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ ไดจัดทําโครงการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและ         
ประกวดอานอัลกุรอานทํานองเสนาะชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ         
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการสวดมนตครั้งน้ี เปนแนวทางหน่ึงในการดําเนินงานแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังจากเชิงลบมาเปนบวก สามารถอยูรวมกับสังคมได    
อยางเปนปกติสุขและภายหลังพนโทษ เปนบุคคลอันพึงประสงคของสังคม และกรมราชทัณฑไดดําเนินการ  
ตามแนวทางพระราชดําริจนถึงปจจุบัน 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการประกวด ประเภททีม ประเภทรางวัล เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
การสวดมนต 
หมูสรรเสริญ 
พระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ 

ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ เรือนจําจงัหวัดนาน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือนจํากลางชลบุร ี
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนจําอําเภอนางรอง 
 รางวัลรองชนะเลิศชมเชย เรือนจํากลางนครพนม 

ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ เรือนจําจงัหวัดนาน 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนจํากลางนครพนม 
 รางวัลรองชนะเลิศชมเชย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

การประกวด
อานอัลกุรอาน 

ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ เรือนจํากลางสุราษฎรธานี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรือนจําจงัหวัดระนอง 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนจํากลางยะลา 
 รางวัลรองชนะเลิศชมเชย เรือนจํากลางชลบุร ี

ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ เรือนจํากลางสุราษฎรธานี 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทัณฑสถานหญิงนครราชสมีา 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 

 รางวัลรองชนะเลิศชมเชย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
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โครงการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษาดานศาสนาใหกับผูตองขัง                              
(ความรวมมือระหวางกรมราชทณัฑ กับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย) 

       
เปนความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑและมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรดีาน
พระพุทธศาสนาใหกับผูตองขัง โดยเฉพาะอยางย่ิง ผูตองขังที่
มีโทษสูง มีเวลาอยูในเรือนจําเปนเวลานาน เกิดจากการนอมนํา
แนวพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมราชสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสงเสริมให
ผูตองขังไดรับการศึกษาอบรมดานพระพุทธศาสนาใหมี   
ความลึกซึ้ง เพื่อจะไดขัดเกลาพัฒนาจิตใจ ทําใหไดใกลชิด
พระศาสนา สามารถทําใจ ใหยอมรับสิ่งที่ประสบไดงาย      
ไดดําเนินการนํารองแหงแรก ที่เรือนจํากลางบางขวาง 
   
   
 

  ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ ไดประสานกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติมจากเรือนจํากลางบางขวางไปสูเรือนจําและ      
ทัณฑสถานอื่นๆ ในทุกภูมิภาค แตเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา จึงสามารถเปด
เพิ่มเติมไดเพียงแหงเดียว คือ ที่เรือนจํากลางระยอง สวนเรือนจํากลุมเปาหมายที่เหลือ ตองเลื่อนกําหนด      
การเปดการเรียนการสอนออกไป 
 

 

โครงการพัชรธรรม  ภายใตโครงการกําลังใจฯ 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนา
นวัตกรรมการยุติธรรม ดําเนินการโครงการ   
พัชรธรรม ภายใตโครงการกําลังใจฯ ในพระดําร ิ   
ของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
น เ รนทิ ร า เทพยวดี  กรมหลวงราชสาริ ณี          
สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรม
นําหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเขามา
ปรับเปลี่ยนจติใจดวยการพึ่งตน-พึ่งธรรม รวมถึง
การปรับพฤติกรรมของผูตองขังในการเตรียม
ความพรอมกลับคืนสูสังคม โดยเชิญวิทยากรที่มี

ความรูความสามารถดานพุทธศาสนา นิติศาสตร แนวพุทธ และเจาหนาที่ผูดูแลโครงการพัชรธรรม เพื่อเขามา
บรรยายธรรมและติดตามผลการดําเนินโครงการฯ รวมกันระหวางวัดและเรือนจํา แนวทางหลักสูตร 1 รุน 
ผูตองขังตองเขารับการฝกอบรม 6 เดือน จึงจะถือวาผานและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 

  ผลการดําเนินงาน  
  มีเรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการจัดอบรมโครงการพัชรธรรม ภายใตโครงการกําลังใจฯ        
5 แหง ผูตองขังที่ผานการอบรม จํานวน 6,883 คน 
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โครงการกําลังใจในพระดํารพิระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกติิยาภา (แมและเดก็)                              
  พระเจาหลานเธอ พระองค เจาพัชรกิติยาภา ทรงดําริใหจัดต้ัง “โครงการกําลังใจ”           
เพื่อประทานความชวยเหลือแกผูที่ตองการโอกาสในสังคมไทย โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมผูตองขังสตรี   
กลุมเด็กติดผูตองขัง กลุมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และกลุมผูขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม    
ทรงดําริวา กิจกรรมตาง ๆ จาก “โครงการกําลังใจ” นาจะชวยใหกลุมบุคคลเหลาน้ีไดตระหนักวา ยังมีผูที่    
เต็มใจจะใหโอกาส และเอาใจชวยใหพวกเขาสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการกลับเขาสูสังคม 
เมื่อทุกคนไดรับโอกาสที่สมควรแลว ทรงมีรับสั่งวา “กําลังใจ” จากสังคมรอบขางน้ีเอง ที่จะชวยลดการ     
กระทําผิดซ้ําซอน และเปดโอกาสใหบุคคลเหลาน้ี กลับมาเปนประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเอื้อใหสังคมสวนรวม
กลับมาอยูรวมกันอยางสงบสุข 
 

 ผลการดําเนินงาน  
 กรมราชทัณฑ ไดจัดสรรงบประมาณใหเรือนจําจังหวัดนาน ในการปรับปรุงสภาพภายในแดน

ควบคุมผูตองขังหญิง เพื่อยกระดับการดําเนินงานตามโครงการฯ เปนเงิน 695,395.58 บาท และได
ดําเนินการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ และการดําเนินการตางๆ เชน ทาสี ปรับปรุงอาคารเรือนนอน ปรับปรุง
อาคารฝกวิชาชีพผูตองขังหญิง ซอมแซมอาคารที่พักญาติ หองนํ้า และอาคารสํานักงานช้ันลาง ซอมแซมระบบ
ไฟฟา อาคารสถานพยาบาล ปรับปรุงพื้นที่อาบนํ้า และราวตากผา เปนตน 

 

 

  ในดานของการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิงต้ังครรภและเด็กในความดูแลของผูตองขัง 
ไดดําเนินการอบรมผูตองขังหญิงต้ังครรภและผูตองขังหญิงที่เปนมารดา โดยใชวีดิทัศนอบรมผูตองขังหญิง 
หลักสูตร “การต้ังครรภคุณภาพ” และ “สรางคนดี เริ่มที่ขวบปแรก” ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
รวมกับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จัดทําแนวทางการปฏิบัติตอ เด็กในความดูแลของผูตองขัง             
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดจางบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ผูชวยดานสังคมสงเคราะห เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ 
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การดําเนนิการโครงการขับเคลือ่นศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
  กรมราชทัณฑ ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาปรับใชในเรือนจํา โดยฝกอบรมใหความรูแกผูตองขัง           
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ การฝกอบรมใหความรูผูตองขังตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอย (หลักสูตร 5 เดือน) การจัดแสดงผลการดําเนินงานของ   
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหมีความย่ังยืนและตอเน่ือง       
ทั้งน้ี เพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้งและถองแท 
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน สามารถพึ่งพาตนเองไดและไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก  
 

ผลการดําเนนิงาน 

การปฏบิตัติอผูตองขังตามมาตรฐานสากล  
 

 

โครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา (Mandela Rules) 
 กรมราชทัณฑ ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา ต้ังแต    

ป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนําขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (United 
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือขอกําหนดแมนเดลา (Mandela 
Rules) มาปรับใชในการปฏิบัติตอผูกระทําผดิและการบริหารงานเรือนจํา ตามแนวทางที่สหประชาชาติกําหนด 
และดําเนินการนํารอง ณ เรือนจําพิเศษธนบุรี  
 

 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

 

จํานวนผูตองขัง 
ที่เขารวมโครงการ 

(คน) 

จํานวนผูตองขัง 
ที่ออกกอนกําหนด  

สะสมรวม 
(คน) 

จํานวนผูตองขัง 
ที่ผานการอบรม 

(คน) 

1. เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา 
(สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด) 

100 5 95 

2. เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง 
(สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย) 

100 1 99 

3. เรือนจําชั่วคราวแคนอย 
(สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ) 

141 1 140 

4. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง 
(สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท) 

100 7 93 

5. เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง 
(สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง) 

100 1 99 

6. เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน 
(สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร) 

100 - 100 

7. เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก 
(สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช) 

100 1 99 

8. เรือนจําชั่วคราวเขากล้ิง 
(สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี) 

99 1 98 

9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา 98 1 97 

10. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 100 1 99 

รวมทั้งส้ิน ๑,0๓๘ 19 ๑,019 
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ภายใตหลักการพื้นฐาน ๕ ประการ 
 ๑) ผูตองขังพึงไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพตอศักด์ิศรี และคุณคาความเปนมนุษย  
  ๒) หามการทรมานหรือการปฏิบัติตอผูตองขังดวยความทารุณ  
  ๓) ใหปฏิบัติตอผูตองขังโดยคํานึงถึงความตองการข้ันพื้นฐาน โดยไมเลือกปฏิบัติ  
  ๔) วัตถุประสงคของเรือนจํา คือการคุมครองสงัคมใหปลอดภัย และลดการกระทําผิดซ้ํา  

๕) ผูตองขัง เจาหนาที่ ผูใหบริการดานตางๆในเรือนจําและผูเขาเย่ียม จะตองไดรับ         
ความปลอดภัยตลอดเวลา 

 โดยมีการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนขอกําหนดมาอยางตอเน่ือง  โดยในป พ.ศ.๒๕๖๑ จัดใหมี
การอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหมีความเขาใจในเรื่องดังกลาว ในป พ.ศ.๒๕๖๒ มีการขับเคลื่อน              
การดําเนินงานเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา ในเรือนจําเปาหมาย ไดแก เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี 
และเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร ในป พ.ศ.๒๕๖๓ และป พ.ศ.๒๕๖4 มีการขยายการขับเคลื่อน            
การดําเนินงานเรือนจําตนแบบในเรือนจํากลางสมุทรปราการ และเรือนจํากลางชลบุรี ตามลําดับ 

 

  ผลการดําเนินงาน 

 มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจํากลางสมุทรปราการ 
และเรือนจํากลางชลบุรี โดยไดมีการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ 
๑๒ ดาน ไดแก ดานการรับตัวเขาเรือนจํา ดานการจําแนกและการดูแลความตองการเฉพาะดานของผูตองขัง 
ดานเจาหนาที่เรือนจํา ดานแฟมทะเบียนและประวัติ  ดานวินัยและบทลงโทษ ดานการติดตอกับโลกภายนอก 
ดานการใชชีวิตประจําวัน ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดานการตรวจสอบและสอบสวน ดานการโอนยาย
และเคลื่อนยาย และดานการปลอยตัว  

 เรือนจํากลางชลบุรี จัดทําปายบอรดและปรับภูมิทัศน ในการดูแลคุณภาพชีวิตผูตองขังใน
เรือนจําดูแลคุณภาพชีวิตผูตองขังกลุมพิเศษในเรือนจํา ไดแก ผูตองขังสูงอายุ ผูตองขังพิการ ผูตองขังปวย 
พัฒนาระบบการรับตัวผูตองขังเขาใหม พัฒนาดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง จัดเก็บขอมูลและเวชระเบียน
ผูตองขัง สงเสริมความรู การอบรมปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ผูตองขังใกลพนโทษ จัดการศึกษา พัฒนาจิตใจ 
นันทนาการ และจัดทําคูมือ สื่อการเรียนรู  

 เรือนจําพิ เศษกรุงเทพมหานคร ดําเนินการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูตองขังในการใช
ชีวิตประจําวัน ดานสุขภาพกายและจิต การจัดทําหนังสือ บทสวดมนตสอนผูตองขัง และอุปกรณประกอบการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา จัดสรรแวนสายตาสั้นและยาว ใหแกผูตองขังทั้งเรือนจํา จัดใหมีจุดตรวจคน         
ที่เหมาะสม โดยใชอุปกรณสนับสนุนการตรวจคน เชน เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผาน (Walk Through) 
เครื่องตรวจโลหะแบบมอืถือ (Hand Held) หรือเครื่องตรวจเอ็กซเรย (X-RAY) เปนการยกระดับมาตรฐานดาน
การรับตัวผูตองขัง และเปนการปองกันโรค 

 เรือนจํากลางสมุทรปราการ ปรับปรุงสถานที่เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผูตองขัง เชน ปูกระเบื้อง     
พื้นอาคารเรือนนอน ผนังอางอาบนํ้า พื้นหองสุขา ปรับปรุงระบบนํ้าด่ืม ปรับปรุงโถสุขภัณฑสําหรับผูตองขัง
สูงอายุ ผูปวย และพิการ ดําเนินการดานการเตรียมความพรอมกอนปลอย งานฝกวิชา ชีพจับจีบผา            
และจัดกิจกรรมผูตองขังสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข 
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โครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 
    กรมราชทัณฑ ดําเนินโครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยในป พ.ศ.๒๕๖๐ ไดเริ่มดําเนินงานโครงการเรือนจําตนแบบตามขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) แบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีความพรอมดานกายภาพ       
การจัดเก็บเอกสารขอมูล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิง    
ใหสมัครเขารวมโครงการ ปจจุบันมีเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ไดรับการคัดเลือกและประกาศเปนเรือนจําตนแบบ 
จํานวนทั้งสิ้น ๓๒ แหง 
 

  ผลการดําเนินงาน 

 ไดขยายการดําเนินงานไปยังเรือนจํา/ทัณฑสถานในสวนภูมิภาค เพื่อใหไดรับการพัฒนา
ศักยภาพและคัดเลือกเปนเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ตลอดจนขยายและ
ยกระดับเรือนจําเขตภูมิภาค ใหเปนศูนยการศึกษาดูงานดานการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงตามหลักสากล โดยได
จัดสรรงบประมาณใหกับเรือนจํา จํานวน ๑๓ แหง เปนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรงุกายภาพ
ในแดนหญิง ต้ังแตกระบวนการแรกรับไปจนกระทั่งการเตรียมความพรอมกอนปลอย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนใหเจาหนาที่เขารับการอบรมและศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการดูแลผูตองขังหญิง 
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การดูแลผูตองขังหญิงต้ังครรภผูตองขังหญิงใหนมบุตรและเด็กติดผูตองขัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การดูแลผูตองขังหญิงต้ังครรภผูตองขังหญิงใหนมบุตรและเด็กติดผูตองขัง 
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 ในดานการปฏิบัติและการดูแลผูตองขังหญิงตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)   
อธิบดีกรมราชทัณฑไดกําหนดนโยบายการบริหารงาน QUICK WIN ขอ ๑ การปฏิบัติตอผูตองขังใหเปน
มาตรฐาน กรมราชทัณฑจึงไดมุงเนนที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูตองขังหญิงในเรือนจํา/    
ทัณฑสถาน ใหไดรับการตอบสนองความตองการข้ันพื้นฐานที่มีความเหมาะสมและสอดคลองตามขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) โดยกําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ควบคุมผูตองขังหญิงที่ผานการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานแลว จํานวน ๑๐๗ แหง ประเมินผลการดําเนินงานของตนเองทั้ง ๙ ดาน ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ของ Penal Reform International (PRI)  

 

  
การประสานหนวยงานภายนอก 

ใหเขามาคัดกรองหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ 
การติดตอกับโลกภายนอกโดยการเยี่ยม 

ผานโทรศัพท 

  

การสงเสรมิดานสุขภาพ การฝกวิชาชีพผูตองขังหญิง 

  

การสงเสรมิสวัสดิการแมและเด็ก โดยการจัดใหภายในเรือนจํามีหองแมและเด็ก  
หรือศูนยเด็กเล็ก เพ่ือใหผูตองขังสามารถดูแลบุตรได 
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 ในการดําเนินการตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) กรมราชทัณฑไดดําเนินโครงการ
สวัสดิการเด็กและผูตองขังหญิงต้ังครรภ โดยใหการอุปการะเด็กในความดูแลของผูตองขัง ไดแก เด็กที่มีอายุตํ่า
กวาสามป ซึ่งอยูในความดูแลของผูตองขังและติดมายังเรือนจํา และเด็กซึ่งคลอดในระหวางที่มารดาถูกคุมขัง
อยูในเรือนจํา และอายุยังตํ่ากวาสามป ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเด็กในความดูแลของผูตองขัง        
พ.ศ.2561 โดยมีสถิติเด็กในความดูแลของผูตองขัง เฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐ คน และมีจํานวนผูตองขังหญิง
ต้ังครรภในเรือนจําและทัณฑสถาน เฉลี่ยตอป จํานวน 350 คน โดยในการดูแลไดจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
และสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนตอการเลี้ยงดูเด็กและดูแลผูตองขังหญิงต้ังครรภ เปนการใหการสงเคราะหปจจัย
ข้ันพื้นฐานและสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในความดูแลของผูตองขังและ
ผูตองขังหญิงต้ังครรภ ตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา 
 

  ผลการดําเนินงาน 

 กรมราชทัณฑ ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัด
สวัสดิการเด็กในความดูแลของผูตองขัง และผูตองขังหญิงต้ังครรภในดานตางๆ เชน 
  - จัดซื้อจัดจางอุปกรณสําหรับจัดทําสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในความดูแลของผูตองขัง
และผูตองขังหญิงต้ังครรภ จํานวน 99,885 บาท   

 - จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามอัตราสวนที่มีกลุมเปาหมายในความดูแล    
รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,400,000 บาท สําหรับจัดสวัสดิการเด็กในความดูแลของผูตองขังและผูตองขังหญิง
ต้ังครรภ ในอัตราคาใชจายจําเปนพื้นฐานตอคนตอป ของกลุมผูรับบรกิารสงเคราะหตามที่กรมราชทัณฑกําหนด 
ไดแก เด็กติดผูตองขัง ในอัตรา 6,000 บาท และผูตองขังหญิงต้ังครรภ ในอัตรา 3,000 บาท เด็กติดผูตองขัง
ไดรับการดูแลจํานวน ๒๕๘ คน และผูตองขังหญิงต้ังครรภ ไดรับการดูแล จํานวน ๒๗๑ คน  

 

 
 

 
 
 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยตุธิรรม  
 

โครงการฝกทกัษะเพื่อเตรียมความพรอมผูตองขังกอนออกไปทํางานในภาคอตุสาหกรรม 
 

 
 

  ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) ไดมีนโยบายในการพัฒนา  
พฤตินิสัย สรางงาน สรางอาชีพใหกับผูกระทาํผิด ใหมีโอกาสแกไข ปรับปรุงตัวเอง สามารถกลับไปอยูรวมกับสังคม
อยางเปนสุข สังคมยอมรับใหโอกาสมากข้ึนและไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก อีกทั้งเพื่อลดความแออัดในเรือนจํา 
จึงไดมีแนวนโยบาย ใหกรมราชทัณฑศึกษาแนวทางการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ เพื่อรองรับการสราง
แหลงกําลังแรงงานคุณภาพที่จะไปขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไดในอนาคต ซึ่งกรมราชทัณฑไดรายงานผล
การศึกษาแนวทางการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑเรียบรอยแลว ทั้งน้ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม    
ไดมีขอสั่งการเพิ่มเติมวา ในระหวางการรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ที่ตองมีกระบวนการทางกฎหมาย 
และจะใชเวลาพอสมควร จึงไดมอบหมายใหกรมราชทัณฑ ทดลองนําผูตองขังไปทํางานในสถานประกอบการ
หรือนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ เปนการนํารองกอน เพื่อใหทุกภาคสวนเกิดความเช่ือมั่น        
เพิ่มมากข้ึน เปนดําเนินการคูขนานกับคณะรัฐมนตร ีโดยใชกลไกการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คุมประพฤติ                
และติดอุปกรณติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส (EM) เปาหมาย ๑,๐๐๐ คน และไดกําหนดใหเรือนจํากลาง
สมุทรปราการ เปนเรือนจํานํารองตนแบบ หรือ “สมุทรปราการโมเดล” โดยมีกรอบเวลาใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔  
 

 กรมราชทัณฑ ไดเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนโครงการ “สรางงาน สรางอาชีพฝกทักษะ       
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจํากลางสมุทรปราการ (โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ)” : 
สมุทรปราการโมเดล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเรือนจํากลางสมุทรปราการ ไดจัดการฝกอบรมตาม
แผนการเตรียมความพรอมใหกับผูตองขังกลุมเปาหมาย 2 รุน (ออนไลน) โดยคัดมาจากเรือนจํา 4 แหง ไดแก 
เรือนจํากลางสมุทรปราการ เรือนจํากลางลพบุรี เรือนจําจังหวัดชัยนาท และเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดังน้ี รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2564 ผูเขารับการอบรมรวม 549 คน เปนชาย จํานวน 485 คน 
เปนหญิง จํานวน 64 คน รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564 ผูเขารับการอบรมรวม 184 คน     
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เปนชาย 167 คน เปนหญิง 17 คน รวมผูอบรมทั้งโครงการทั้งสิ้น จํานวน 733 คน ในการน้ี ไดรับ          
การสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการบรรยายใหความรู 
 

 กรมราชทัณฑ ไดจัดพิธีปลอยตัวผูไดรับการพักการลงโทษไปทํางานตามโครงการ “สรางงาน 
สรางอาชีพ ฝกทักษะการทํางานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจํากลางสมุทรปราการ (โครงการพักการลงโทษกรณี   
มีเหตุพิเศษ)” ในวันจันทร ๑1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ เรือนจํากลางสมุทรปราการไดเสร็จสิ้น     
เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) มาเปนประธานในพิธี   
พรอมดวยอธิบดีกรมราชทัณฑ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ และผูบริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผูบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมพิธีเปดโครงการฯ โดยมีสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการที่ประสงค      
จางงานผูที่จะไดรับการพักการลงโทษรวมจํานวนทั้งสิ้น 130 คน ไปทํางานที่สถานประกอบการ และยินดีรวม   
ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ (MOU) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จํานวน 7 แหง 

 

โครงการการฝกวิชาชีพเกษตรและการเลี้ยงสัตว 5 หลักสตูร 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) ไดสั่งการใหกรมราชทัณฑสงเสริม
ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการฝกวิชาชีพใหความรูผูตองขังดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อฝกอบรมใหความรูผูตองขังดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เกิดทักษะความรู สามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได และเพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถานสามารถใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด 
 

 กองพัฒนาพฤตินิสัย จึงไดจดัทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี โครงการเลี้ยงสุนัข
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกชนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริม    
การเลี้ยงโคเน้ือ (โคขุน) เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพปลูกทุเรียนใหกับผูตองขัง     
และโครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพปลูกเงาะและมังคุดใหกับผูตองขัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบําบัดฟนฟู          
พัฒนาพฤตินิสัย ฝกอบรมใหความรูผูตองขัง สามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษและ    
ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก 
  

 ผลการดําเนินงาน 
  1) โครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
จํานวน 9๐ แหง ผูตองขัง จํานวน 7,986 คนน สุนัขในโครงการ จํานวน 506 ตัว 
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  2) โครงการสงเสรมิการฝกวิชาชีพปลูกทเุรียน เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ  
จํานวน 42 แหง ผูตองขัง จํานวน 3,187 คน จํานวนทุเรียน จํานวน 2,468 ตน 

 

  3) โครงการสงเสรมิการเลี้ยงไกชน เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ จํานวน 97 แหง 
ผูตองขัง จํานวน 4,194 คน จํานวนไกชน 1,047 ตัว 
 

 
 
 

       4) โครงการสงเสรมิการเลีย้งโคเน้ือ (โคขุน) เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ  
จํานวน ๓7 แหง ผูตองขัง จํานวน 1,592 คน จํานวนโคเน้ือ (โคขุน) 294 ตัว 
 

 
 

  5) โครงการสงเสรมิการฝกวิชาชีพปลูกเงาะและมังคุด เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ 
จํานวน 41 แหง ผูตองขัง จํานวน 2,๔65 คน จํานวนมังคุด 892 ตน จํานวนเงาะ 494 ตน 
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 โครงการสงเสริมเรือนจําทองเท่ียวเชิงเกษตรและบริการ 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสังคม เพื่อสงเสริมและใหโอกาสผูตองขังไดฝกทักษะและ
สามารถตอยอดเปนอาชีพหลังพนโทษไดอยางแทจริงและย่ังยืน กองพัฒนาพฤตินิสัยไดขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกลาว โดยการสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลการพัฒนาพื้นที่เรือนจํา/ทัณฑสถานที่ดําเนินการในลักษณะเรือนจํา
แหลงทองเที่ยว และจัดทําแผนการพัฒนาเรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและแผนการเปด      
ตัวเรือนจําทองเที่ยวแบบ Quick Win ไว 2 ระยะ ไดแก  
  1) แผนระยะสั้น ประจําป 2563 (Quick Win) มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปาหมาย 5 แหง
ประกอบดวย เรือนจําช่ัวคราวเขาไมแกว สังกัดเรือนจํากลางระยอง ทัณฑสถานเปดหวยโปง จังหวัดระยอง
เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด เรือนจํากลางราชบุรี และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 กรมราชทัณฑไดจัดพิธีเปดโครงการ “เที่ยวสุขใจ    
ใหโอกาส ผูกาวพลาดสูสังคม” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) เปนประธาน
เปดโครงการและเขาตรวจเย่ียมการดําเนินงานตามนโยบายเรือนจําทองเที่ยว ณ ทัณฑสถานเปดหวยโปงและ
เรือนจําช่ัวคราวเขาไมแกว สังกัดเรือนจํากลางระยอง ในการน้ี ไดมีการแขงขันประกอบการปรุงอาหาร ภายใตช่ือ 
“เชฟลูกกรงเหล็ก” ระหวางทัณฑสถานเปดหวยโปงและเรือนจําช่ัวคราวเขาไมแกว   
 2) แผนระยะ 3 ป (พ.ศ.2564 – 2566) รวม 64 แหง โดยในป พ.ศ.2564 จํานวน 24 แหง 
พ.ศ.2565 จํานวน 21 แหง พ.ศ.2566 จํานวน 19 แหง ทั้งน้ี กรมราชทัณฑมีแผนการพัฒนา และขยายผล
ในทุกเรือนจําทั่วประเทศตอไป อยางไรก็ตาม เน่ืองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาเพื่อเตรียม    
การเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว มีระยะเวลากระช้ันชิด จึงไดเลื่อนการเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว 3 แหง 
ไดแก เรือนจํากลางราชบรุี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจํา 
จังหวัดตราด มาเปนชวงไตรมาส 1 ของปงบประมาณ พ.ศ.2564  

  ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ไดกําหนดแผนการเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว
แบบ Quick Win ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ     
เทพสุทิน) เปนประธานในพิธีเปด ณ เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 3 แหง (ตามแผนระยะสั้น ประจําป 2563) 
รายละเอียด ดังน้ี 
 1) วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีเปดเรือนจาํทองเที่ยว ณ เรือนจํากลางราชบุรี ภายใต
แนวคิด “Cook & Coff @ ราชบุรี ทองเที่ยวเกษตรวิถี...คืนคนดีสูสังคม” 
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  2) วันที่ 26 มีนาคม 2564 พิธีเปดเรือนจําทองเที่ยว ณ ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก ภายใตแนวคิด “ Cook & Coff @ เขาพริก เกษตรทองเที่ยววิถีใหม แกไขผูกาวพลาด 
สรางโอกาสสูสังคม ” 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 3) วันที่ 2 เมษายน 2564 พิธีเปดเรือนจําทองเที่ยว ณ เรือนจําช่ัวคราวเขาระกํา 
สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด ภายใตแนวคิด “Cook &Coff@ เขาระกํา....ทองเที่ยวเชิงเกษตร” ในการน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) ไดตรวจเย่ียมทัณฑสถานเปดทุงเบญจา เพื่อติดตาม
การขับเคลื่อนนโยบายคืนคนดีกลับคืนสูสังคม พรอมทั้งการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวตอไป 
 

 

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  ดวยสถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระบาดอยางรุนแรงทั้งทั่วโลก
และประเทศไทย จนลุกลามเขามาในเรือนจํา/ทัณฑสถาน นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
จึงไดมีนโยบายใหกรมราชทัณฑสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” เพื่อชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลน
ยาฟาวิพิราเวียร และขณะรอวัคซีนปองกันโควิด ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ มีจํากัดและราคาแพง เปนการใช
เพื่อประโยชนในทางปองกันและรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวยของผูตองขัง เปนการเสริมภูมิคุมกันในกลุมที่ไมมี
อาการ หรืออาการไมรุนแรง ประกอบกับเพื่อสงเสริมใหผูตองขังนําไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพไดหลังพนโทษ 
 

  ในการน้ี กรมราชทัณฑโดยกองพัฒนาพฤตินิสัยจึงไดขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โดยจัดทํา
โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน กลุมเปาหมาย/พื้นที่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน รวม 130 แหง ดังน้ี 
  1. ทัณฑสถานเปด/เรือนจําช่ัวคราว จํานวน 47 แหง 
  2. เรือนจํา/ทัณฑสถานระบบปด จํานวน 83 แหง  
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  ทั้งน้ี ไดสงเสริมการฝกวิชาชีพการแปรรูปสมุนไพรฟาทะลายโจรอยางตอเน่ือง เพื่อให
ผูตองขังไดเรียนรู ฝกทักษะ ลงมือปฏิบัติ ถึงกระบวนการข้ันตอนในการแปรรูปยาสมุนไพรอยางถูกวิธี สามารถ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวิต สรางงาน สรางอาชีพ รวมทั้งใชเพื่อการรักษาอาการโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ในระยะแรกไดอยางทันทวงทอีีกทางหน่ึงดวย  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

เดือน 
(พ.ศ.2564) 

ผลผลิตท่ีไดจากการปลูก จํานวนผูตองขัง 
ผานการอบรม (คน) จํานวน (ตน) จํานวน (แคปซูล) 

กันยายน 59,626 1,177,140 7,800 
ตุลาคม 45,699 1,155,922 
รวม 105,325 2,333,062 7,800 

 
 

 

 

โครงการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร  
  เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย   
ตามขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร 
และสั่ งการให เ รือนจํ า/ทัณฑสถาน 5 แห ง  นํารองจัดฝกอบรมฯ แห งละ 1 รุน  จํ านวน 20 – 
25 คน ระยะเวลาการฝกอบรม 30 ช่ัวโมง ทั้งน้ี กรมราชทัณฑไดจัดพิธีเปดโครงการฝกอบรมอาชีพวิชา
โหราศาสตร เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2564 ณ เรือนจําพิเศษธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยมี         
นายสมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปด    
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ผลการดําเนนิงาน 
     

 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

ผูตองขัง 
ที่เขารับการอบรม  

(คน) 

ผูตองขัง 
ที่ผานการอบรม  

(คน) 

หลักสูตรวิชา 
ที่อบรม 

1. เรือนจําพิเศษธนบุรี  24 24 คัมภีรมหาสัตตเลข 
2. เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร  20 20 คัมภีรมหาสัตตเลข 
3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 30 30 คัมภีรมหาสัตตเลข 

(เลข 7 ตัว 4 ฐาน) 
4. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง 20 20 ไพทาโรต 
5. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 20 20 ไพทาโรต 

รวม 114 114  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

การจัดอบรมภาษาตางประเทศและการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนใหผูตองขัง 
  

 กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือใน
การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสงเสริมการมีงานทําของผูตองขังที่อยูในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ 
และนําไปสูขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ที่มีแนวคิดจะสงเสริมใหผูตองขังมีความรู ในเรื่อง
ภาษาตางประเทศและการจัดอบรมบัญชีครัวเรือน เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนสรางรายได
ของตนเอง และครอบครัวได เพื่อใหการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว กรมราชทัณฑ จึงสั่งการใหเรือนจําและ  
ทัณฑสถาน จัดอบรมภาษาตางประเทศและบัญชีครัวเรือนใหผูตองขัง ดังน้ี    

 1) ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน สํารวจผูตองขังที่มีความสามารถดานภาษา เพื่อเปนวิทยากรใน
การอบรมภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน และคัดเลือกผูตองขังที่สนใจเขารับการอบรม 
โดยเนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน และเพื่อเปนการเสริมสรางขีด
ความสามารถของผูตองขังในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ และประสานงานกับสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่ กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สําหรับมอบ          
ใบประกาศใหผูตองขังที่ผานการฝกอบรมในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอังกฤษ
สําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องด่ืม เปนตน  

 2) ให เ รือนจํา/ทัณฑสถานจัดอบรมใหผูตองขังมีความรูดานคณิตศาสตรพื้นฐาน  
เพื่อสามารถทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชีครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งเปนองคความรูที่จะนําไปใชภายหลังพนโทษ   

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

หลักสูตรการฝกอบรม จํานวนเรือนจํา/ 
ทัณฑสถานดําเนินการ (แหง) 

ผูตองขังท่ีผานการอบรม(คน) 

การอบรมภาษาตางประเทศ 73 6,321 
การอบรมบัญชีครัวเรือน 74 8,783 
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การพัฒนาโปรแกรมการแกไขฟนฟพูฤตนิิสัยผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม
สะเทอืนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) 

 

จากเหตุอาชญากรรมที่ใชความรุนแรงในปจจุบัน ไดสรางความสะเทือนใจสงผลตอความรูสึก
ของประชาชน ใหเกิดความหวาดกลัว สงผลตอความเช่ือมั่นในการแกไขผูกระทําผิด กรมราชทัณฑในฐานะ
หนวยงานดูแลแกไขผูกระทําผิด ที่เปนกลุมนักโทษเด็ดขาดที่ตองมีการเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือน
ขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) โดยตรง จึงตองวางแนวทางการปฏิบัติและดูแลผูตองขังกลุมน้ี        
ใหมีมาตรฐานทั้งในดานการปฏิบัติเพื่อการควบคุมดูแลและดานการพัฒนาพฤตินิสัยอยางเขมงวด อีกทั้งให
สอดคลองและเปนไปตามหลักอาชวิทยา หลักทัณฑวิทยา และมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักด์ิ เทพสุทิน) ใหดําเนินการวินิจฉัยนักโทษเด็ดขาดที่เฝาระวัง     
กอการอาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) และแนวนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ     
(นายอายุตม สินธพพันธุ) ในการทํางานของกรมราชทัณฑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  Quick Win     
ดานที่ 1 การปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนมาตรฐาน โดยเฉพาะขอ 1.2 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับคืน    
สูสังคม ไมกระทําผิดซ้ํา โดยพัฒนาระบบการจําแนกลักษณะผูตองขังที่สะทอนตอการควบคุมดูแล             
และสอดคลองรับกับการพัฒนาพฤตินิสัยที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผูตองขังแตละราย เพื่อมุงเปาใน
การลดการกระทําความผิดซ้ํา  

 

ผลการดําเนินงาน 
                   กองพัฒนาพฤตินิสัย จึงไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย      
กลุมนักโทษเด็ดขาดที่ตองมีการเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) 
ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อนําไปใชสําหรับการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหแกผูตองขังกลุมดังกลาว โดยมุงให
เกิดโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม สรางแนวคิดคุณธรรม จริยธรรม ผูตองขังมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม และกลับตนเปนคนดีกลับคืนสูสังคมไดอีกครั้ง โดยไดรับความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเช่ียวชาญทั้งในดานอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม ดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดานสังคม
สงเคราะห และดานการราชทัณฑเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย เขามามีสวนรวมนําเสนอแนวคิดและขอเสนอแนะ   
ที่สําคัญ ประกอบดวย 
 

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ หนวยงาน 

(1) นายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล   อดีตนายแพทยผูทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต 

(2) อาจารยวัลลี ธรรมโกสิทธิ์ ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาในคณะกรรมการราชทัณฑ 
(3) รศ.ดร.วีนันทกานต รุจิภักด์ิ ประธานหลักสูตรอาชญาวิทยา  

การบริหารยตุิธรรมและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล  
(4) รศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร อาจารยประจําสาขาวิชาอาชญาวิทยา  

การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

(5) ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร อาจารยประจําคณะสงัคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(6) ผศ.อรอุมา เตพละกุล อาจารยประจําคณะสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

   

  ซึ่งจากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยฯ ครั้งน้ี จะนําไปสูแนวทาง    
ที่ สํ า คัญต อการ นํา ไปปฏิบั ติ เพื่ อการพัฒนาพฤตินิสัยกลุ ม นักโทษเ ด็ดขาดที่ ตอ งมีการ เฝ าระ วั ง                      
การกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) ไดอยางเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผูตองขังแตละราย เปนการชวยลดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังกลุมน้ีภายหลังพนโทษได และยังเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑตอไป 
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การจดัการศกึษาผูตองขัง 
 

 

 

 

 

 

 

  ภารกิจของกรมราชทัณฑดานการพัฒนาพฤตินิสัย ไดตระหนักถึงปญหาดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยผูตองขังที่กาวผิดพลาด โดยใหความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการคิดใหกับผูตองขัง         
ใหถึงพรอมความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถกลับตนเปนพลเมืองที่ดี ดํารงชีวิตอยางถูกตอง ตามครรลอง       
ครองธรรมของสังคม มีความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจนประพฤติตน 
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อยางถูกตอง ภายใตกฎหมายของบานเมือง โดยกระบวนการหน่ึงที่นํามาใชในการพัฒนาผูตองขัง คือ         
การจัดการศึกษาใหกับผูตองขัง เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ เหมาะสม ทั้งน้ี กรมราชทัณฑตระหนักถึงบริบทใน    
การแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังเปนสําคัญอยางย่ิง เน่ืองจากผูกระทําผิดสวนใหญ มีพื้นฐานความรูนอย 
จึงไดพยายามดําเนินการสงเสริมสนับสนุนดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อเปดโอกาสใหผูตองขังไดรับการศึกษา    
อยางทั่วถึง และประสานกับหนวยงาน/สถาบันภายนอก เพื่อจัดหาหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะสมกับ     
ความตองการและบริบทของผูตองขัง รวมถึงศักยภาพของเรือนจํา/ทัณฑสถานที่จะสามารถดําเนินการได 
ปจจุบัน กรมราชทัณฑจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง ทั้งการศึกษาสามัญ สายอาชีพ อดุมศึกษา มีผูเรียนนับต้ังแต
ระดับผูไมรูหนังสอื จนถึงระดับปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรการศึกษาตามอธัยาศัยอีกมากมาย การจัดการศึกษา
แกผูตองขังของกรมราชทัณฑ มีสัมฤทธ์ิผลในดานการเรียนการสอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาภายนอก 
นอกจากน้ียังพบวา ผูตองขังที่พนโทษออกไปแลวเปนจํานวนมาก ไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิต 
ประกอบอาชีพสุจริตในภาคสวนตางๆ เปนจํานวนมาก  

ผลการดําเนินงาน 
  1) สถิติการจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง ทั้งการศึกษาสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา   

ระดับการศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ ภาคเรียนท่ี ๑/
๒๕๖๔ 

รวมท้ังสิ้น
(คน) 

การศึกษาสายสามัญ ๓๔,๒๙๖ ๒๕,๓๐๓ ๕๙,๕๙๙ 
    - ผูไมรูหนังสือ ๓,๐๗๗ ๒,๘๐๔ ๕,๘๘๑ 

    - ประถมศึกษา ๘,๐๘๑ ๖,๑๖๙ ๑๔,๒๕๐ 

    - มัธยมศึกษาตอนตน ๑๑,๕๙๕ ๘,๑๙๖ ๑๙,๗๙๑ 

    - มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๑,๕๔๓ ๘,๑๓๔ ๑๙,๖๗๗ 

การศึกษาสายอาชีพ ปวช./ปวส. ๖,๙๐๓ ๕,๒๗๖ ๑๒,๑๗๙ 
    - ปวช. ๕,๒๗๓ ๓,๗๕๐ ๙,๐๒๓ 
    - ปวส. ๑,๖๓๐ ๑,๕๒๖ ๓,๑๕๖ 
การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    ๑๖,๘๙๙ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (มสธ.) -  ๓,๕๖๔ 
    - โครงการศึกษาตอเน่ือง (สัมฤทธิ
บัตร) 

-  ๒๗๗ 

    - ปริญญาตรี -  ๓,๒๘๗ 
รวมทุกหลักสูตร   ๙๒,๒๔๑ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

2) กรมราชทัณฑ จัดสรรงบประมาณรายการวัสดุการศึกษา เพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนทั้งสิ้น 
๗,๖๕๓,๕๘๐ บาท 
  3) กรมราชทัณฑ กําชับใหเรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการจัดการศึกษาใหแกผูตองขังอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตลอดจนปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ แนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวของ 
  4) ประสานกับหนวยงาน/สถาบันการศึกษา ที่ดําเนินการรวมกับกรมราชทัณฑในการจัด    
การเรียนการสอนใหแกผูตองขัง เพื่อจัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน วิธีการวัดผลประเมินผล ให
สอดคลองกับสถานการณของเรือนจํา/ทัณฑสถาน  

 5) จัดสรรทุนการศึกษาใหกบัผูตองขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของเงินบริจาค จากบริษัทหางรานและบุคคลทั่วไป ในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ไดอนุมัติ
ทุนการศึกษาใหผูตองขังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเขารับทุนการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา (มสธ.) จํานวน ๖๑ คน คนละ ๒,๒๐๐ บาท เปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๔,๒๐๐ บาท  

 6) ประสานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหมีการจัดอบรมเขมและการจัดสอบ        
โดยวิธีการสงกิจกรรมไปใหนักศึกษาทําภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน แทนการจัดเวทีการพบกลุม เพื่อหลีกเลี่ยง
การแพรระบาดของไวรัส หรือโควิด-๑๙ 

 7) ประสานกับหนวยงานภายนอก/องคกรภาคเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
การศึกษา และสื่อโสตทัศนูปกรณตางๆ เพื่อใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนในเรือนจําไดอยาง           
มีประสิทธิภาพ 

 8) ประสานกับสํานักงานอุทยานการเรียนรู (TK Park) เพื่อสนับสนุนทีมผูเช่ียวชาญ         
ดานหองสมุด สื่อการเรียนรู วัสดุอุปกรณในการจัดหองสมุดสําหรับมุมไอทีและการออกแบบกราฟฟกดีไซน 
เพื่อใหการเตรียมการรับเสด็จดําเนินการไปอยางสมพระเกียรติ รวมทั้งหองสมุดที่เตรียมการเปดเปนหองสมุด
พรอมปญญา จํานวน ๕ แหง ขณะน้ี อยูระหวางการดําเนินการติดต้ังชุดสื่อการเรียนรู 

 9) ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการพัฒนาผูตองขังดวยกระบวนการลูกเสือ โดยจัดสรร
งบประมาณใหเรือนจํา ๒๓ แหง แหงละ ๓๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการอบรมลูกเสือวิสามัญ วิชาผูกํากับลูกเสือ    
ข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C.) แตเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหมี
เรือนจํา/ทัณฑสถานสามารถจัดอบรมไดเพียง ๘ แหง มีผูตองขังเขาอบรม ทั้งสิ้น ๖๔๐ คน 

 10) จัดทําวีดิทัศนเผยแพรกิจกรรมการจัดการศึกษาแกผูตองขัง โดยมุงเนนประชาสัมพันธ
ภารกิจดานการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑใหเปนที่ปรากฏตอสาธารณชน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของกรมราชทัณฑ ใหเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัท หางรานหรือภาคเอกชนตางๆ ซึ่งจะ
ชวยใหผูตองขังที่พนโทษออกไปแลวไดรับการยอมรับและไดรับโอกาสในการจางงานเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งจะมีผลถึง
การลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา 

 11) จัดทําขอตกลงรวมกัน (MOU) และประสานกับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขัง เพื่อสรางโอกาสทางสังคมอยาง
เทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูตองขัง สําหรับหลักสูตรที่จะ
นํามาดําเนินการฝกอบรม เปนการจดัการเรียนการสอนทําแพลตฟอรมเฉพาะ ๑๐ หลักสูตรออนไลน (การสอน
แบบออฟไลนในเรือนจํา) ประกอบดวย หลักสูตรพื้นฐานการเปนนักขายออนไลน พื้นฐานการเปนนักเขียน
บทความและนักรีวิวสินคาออนไลน การตัดตอเสียง/ภาพและการทํา VTR การวาดสต๊ิกเกอร Line การสราง
อินโฟกราฟฟก การตลาดออนไลน Google การสรางรายไดจาก Youtuber และการเปดรานคาและการขาย
สินคาออนไลน โดยผูตองขังที่รวมโครงการจะไดรับการอบรมไมนอยกวา ๑ หลักสูตร หลักสูตรละไมตํ่ากวา   
๑๐ ช่ัวโมง ซึ่งจะดําเนินการนํารองในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 2 แหง ไดแก เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา 
และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
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12) จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางไกล สํานักงาน กศน. เพื่อให

ผูตองขังไดมีทางเลือกที่หลากหลายในการเขารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งแตเดิมมีเพียงการจัดการศึกษาแบบ
พบกลุมเพียงอยางเดียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดโปรแกรมการแกไขฟนฟูผูตองขัง 
  การจัดการแกไขฟนฟูผูตองขังประเภทตางๆ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขผูตองขัง ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อใหสามารถกลับตนเปนคนดีมีคุณคาสูสังคม การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา ซึ่งเริ่ม
ต้ังแตการรับตัวมาคุมขัง จนถึงการดูแลหลังการปลอย ในแตละข้ันตอนมีความตอเน่ืองและสัมพันธกัน 
 

โปรแกรมการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม 
  เปนกระบวนการสําคัญ สําหรับการเริ่มตนชีวิตของผูตองขังเขาใหมเมื่อกาวเขาสูเรือนจํา

และทัณฑสถาน เน่ืองจากสภาพแวดลอมในเรือนจําที่แตกตางจากสังคมภายนอก ความวิตกกังวลและ

ความเครียดที่เกิดข้ึนในระยะแรกเมือ่ถูกสงตัวเขามาในเรอืนจํา อาจสงผลใหเกิดปญหาทัง้ตอตัวผูตองขังเขาใหม

และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เรือนจํา การใหความรู การทําความเขาใจ และการแนะนําวิธีการปฏิบัติตน

ตามกฎระเบียบของทางเรือนจํา หรือการใชชีวิตรวมกับเพื่อนผูตองขัง ดวยการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม      

จึงมีสวนสําคัญย่ิงที่จะทําใหผูตองขังมีความเขาใจ ยอมรับ และปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข 

  ผลการดําเนินงาน  

  มีจํานวนผูตองขังผานโปรแกรมปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม จํานวน 105,593 คน  
 

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือการพัฒนาศักยภาพผูตองขังใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ระหวาง กรมราชทัณฑ กับ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการแจงวัฒนะ 

 

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ ระหวาง กรมราชทัณฑ กับ สถาบันการศึกษาทางไกล 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ กระทรวงศึกษาธิการ 
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โปรแกรมราชทัณฑ ปนสุข 
 เพื่อสงเสริมใหผูตองขังทุกคนที่ผานกระบวนการแรกรับปฐมนิเทศ ไดเตรียมความพรอม     

กอนเขาสูกระบวนการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยตามแผนการบริหารโทษ (Sentence Plan) รายบุคคล เพื่อปรับ
มุมมอง วิธีคิดใหม ๆ ที่นําไปปรับใชกับตนเองหรือสงตอเรื่องราวดี ๆ ใหคนรอบขาง และปรับตัวกับการใชชีวิต
ในสังคมเรือนจําอยางมีความสุขมากข้ึน รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มองเห็นชองทางแหงการสราง
ความสุข มองโลกในแงบวก และมีเปาหมายในชีวิต โปรแกรมฯ ประกอบดวย เน้ือหาสรางสุข 5 ประการ       
(5 Happy) เปนกระบวนการพัฒนาผูตองขัง เพื่อใหสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถอยูรวมกัน  
ในเรือนจํา มีการบริหารจัดการชีวิตใหมีความสุขอยางย่ังยืน สรางทัศนคติบวกตอมุมมองในการดําเนินชีวิต      
การอยูรวมกับผูอื่น การรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีตอครอบครวัและสงัคมตอไปภายหลังพนโทษ  

 

 
  ผลการดําเนินงาน  

 กรมราชทัณฑ มอบหมายใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน 43 แหง จัดโปรแกรมราชทัณฑปนสุข 
อยางนอย 2 รุน และไดกําหนดกลุมเปาหมาย ผูตองขังทุกรายที่ผานการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ระยะเวลา
การอบรมข้ันตํ่า 30 ช่ัวโมง  
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โปรแกรมการแกไขฟนฟผููตองขังตามลักษณะแหงคดีและพฤติการณการกระทําผิด 
  กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการยกระดับกระบวนงานดานการแกไขฟนฟูผูตองขัง ไดมีการพัฒนา
รูปแบบของการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดเฉพาะตามลักษณะแหงคดีและพฤติการณการกระทําผิด ซึ่งเปน
โปรแกรมที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูตองขัง โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากร โดยเริ่มจาก   
การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนํามาเขารับการแกไขฟนฟูกอนวาจะเลือกผูตองขังประเภทใด จะพิจารณาใน    
แงของคดี เชน โปรแกรมการแกไขผูตองขังกระทําผิดทางเพศ โปรแกรมการแกไขผูตองขังคดียาเสพติด เปนตน     
หรือพิจารณาในแงของพฤติกรรม เชน โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง เปนตน     
โดยการจัดอบรมเปนรุน รุนละ ประมาณ ๓๐ – ๕๐ คน หรือมากกวาน้ัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับศักยภาพของเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ในเรื่องของสถานที่ วิทยากร ฯลฯ สําหรับโปรแกรมเฉพาะสําหรับผูตองขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น 
ใหอบรมเฉพาะผูตองขังที่มีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ตองโทษในคดีอื่น ที่ไมสามารถใหอบรมตามโปรแกรมตาม
ลักษณะแหงคดีและพฤติการณการกระทาํผิดประเภทอื่นได เชน พ.ร.บ.ปาไม  ,พ.ร.บ.ปน ,ความผิดตอตําแหนง
หนาที่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, คาประเวณี ฯลฯ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 
ลําดับท่ี 

 
โปรแกรม 

จํานวนผูตองขัง 
ท่ีผานการอบรม 

(คน) 
1 โปรแกรมการแกไขผูคาคดียาเสพติด 11,985 
2 โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย 4,306 
3 โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดซ้ํา 2,199 
4 โปรแกรมเฉพาะสําหรับผูตองขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น 6,425 
5 โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย 3,071 
6 โปรแกรมการแกไขผูกระทําผิดทางเพศ 1,566 
7 โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง 603 
 รวม 30,155 
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โครงการโรงเรียนยตุิธรรมอุปถัมภ 
 กระทรวงยุติธรรม ดําเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ โดยนําภารกิจของกระทรวง

ยุติธรรม โดยมอบหมายหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 10 หนวยงาน ครอบคลุม 76 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร ไปสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันตนเองจากสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อให
นักเรียน/นักศึกษา มีความรู ความเขาใจเทาทัน และมีทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณที่เกิดข้ึนจาก     
การกระทําของบุคคล ซึ่งจะมีผลกระทบตอจิตใจ เกิดความเสียหายแกรางกาย ชีวิต ทรัพยสิน สามารถปองกัน
ตนเองจากภัยสังคม รูจักโทษและผลกระทบของสารเสพติดที่เกิดข้ึนกับการดําเนินชีวิต และเพื่อใหนักเรียน /
นักศึกษา มีทัศนคติเชิงลบกับการกระทําทจุรติคอรรปัช่ัน และการเอาเปรียบกนัในสังคมและไมเปนผูกระทําเอง 

 

  ผลการดําเนินงาน 
 โรงเรียน/สถานศึกษาที่ดําเนินการแลว มีจํานวน 177 แหง และมนัีกเรียนที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 18,770  คน  

 

เรือนจําเฉพาะทาง ประเภทเรือนจํากีฬา 
 กรมราชทัณฑ กําหนดนโยบายใหมีเรือนจําเฉพาะทาง ประเภทเรือนจํากีฬา ประจําภูมิภาค 

เพื่อใหผูตองขังไดออกกําลังกายโดยใชกีฬาเปนสื่อ มีทักษะทางดานกีฬา สามารถนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองไดภายหลังพนโทษ เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีตนทุนทางเศรษฐกิจที่ตํ่า แตมีรายไดที่สูง ทําใหผูตองขังรูแพ   
รูชนะ รูอภัย และหางไกลยาเสพติด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 

เรือนจําเฉพาะทาง 
ความสามารถพิเศษ 

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 

หลักสูตร ระยะเวลา 
อบรม  

ผูตองขัง 
ผานการอบรม  

(คน) 
ภาคกลาง ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง  

(รวมกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนคริทรวิโรฒ) 

5 ชนิดกีฬา ไดแก หลักสูตรฟุตซอล 
วอลเลยบอล เซปกตะกรอ มวยไทย
สมัครเลน และมวยสากลสมัครเลน 

290 ชั่วโมง 200 

ภาคใต ทัณฑสถานบําบัด 
พิเศษสงขลา 

5 ชนิดกีฬา ไดแก   

  1) กีฬามวยไทยสมัครเลน 4 เดือน  
144 ชั่วโมง 

40 

  2) กีฬามวยสากลสมัครเลน 4 เดือน  
144 ชั่วโมง 

40 

  3) กีฬาปนจักสีลัต 4 เดือน  
144 ชั่วโมง 

40 

  4) กีฬาฟุตซอล 4 เดือน  
144 ชั่วโมง 

40 

  5) กีฬาตะกรอ 4 เดือน  
144 ชั่วโมง 

40 
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 หมายเหตุ : (ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา ไดสงเสริมและเปดโอกาสใหผูตองขังเขารวม   
การแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ไดแก ปนจักสีลัตระดับประเทศ ณ สนามกีฬาหัวหมาก และมวยไทย         
มวยสากลสมัครเลน เซปกตะกรอ ฟุตซอลฯลฯ) นักกีฬามวยไทยไดเขารวมการแขงขันกีฬามวยไทยกับ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแหงชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (เขาสูรอบ 3 คนสุดทาย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

เรือนจําเฉพาะทาง ประเภทสงเสริมผูตองขังที่มีความสามารถพิเศษ 
  กรมราชทัณฑ กําหนดนโยบายใหมีเรือนจําเฉพาะทางสําหรับเรือนจําสงเสริมผูตองขังที่มี
ความสามารถพิเศษ ประจําภูมิภาค สงเสริมสนับสนุนใหผูตองขังที่มีความโดดเดนเปนเลิศดานศิลปะ การแสดง
ดนตรีสากล การขับรองดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย เพื่อมุงเนนการเผยแพรความสามารถผูตองขังสูสังคม
ภายนอก อันเปนการเผยแพรประชาสัมพันธพันธกิจของกรมราชทัณฑดานการบําบัดฟนฟู และแกไขพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง เปนการเสริมสรางความรู ทักษะ ประสบการณสรางอาชีพ และรายไดใหกับผูตองขังใหไดรับ
ประโยชนสูงสุดภายหลังพนโทษแลว รวมทั้งเพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมใน         
การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
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ผลการดําเนินงาน 

เรือนจําเฉพาะทาง 
ความสามารถ

พิเศษ 

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 

หลักสูตร ระยะเวลา 
อบรม 

(ชั่วโมง) 

ผูตองขังผาน 
การอบรม  

(คน) 
ภาคกลาง เรือนจําพิเศษธนบุรี   ดนตรีสากล 250 ชั่วโมง 40 

 ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย 250 ชั่วโมง 40 
 ชางสิบหมู 250 ชั่วโมง 40 

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

เรือนจํากลางขอนแกน ดนตรีและศิลปพื้นบาน เชน หมอลํา 
แคน โปงลาง  ฯลฯ 

 ดําเนินการอบรมไมได   
เนื่องจากปญหาการแพรระบาด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ภาคเหนือ เรือนจํากลางเชียงราย ดนตรีและศิลปะพื้นบาน เชน ซอ 

ซึง กลองสะบัดชัย สะลอฯลฯ  
  

 การแตงหนาทําผมนักแสดง 60 ชั่วโมง 50 
 การตัดเย็บชุด 

และทําเครื่องประดับนักแสดง 
60 ชั่วโมง 50 

 เรือนจํากลางระยอง โครงการดนตรีบําบัดผูสูงอายุ  
(ปสกอต) 

200 ชั่วโมง 101 

เรือนจํากลางบางขวาง โครงการดนตรีบําบัดผูสูงอายุ  
(ปสกอต) 

อยูระหวางการรายงานผล 
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การพฒันารางกายและจติใจผูตองขัง 
  กรมราชทัณฑ ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง ทั้งการสงเสริม
สมรรถภาพรางกาย สรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง และมีจิตใจแจมใส เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดี
ตอตนเองและสังคม รวมทั้งนําหลักการพัฒนาจิตใจผูตองขังโดยใชหลักธรรมของศาสนา กําหนดแนวทาง    
การดําเนินงานใหเรือนจํา/ทัณฑสถานปฏิบัติตอผูตองขังทุกคนอยางตอเน่ือง เปนประโยชนในการปรับ     
สภาพจิตใจผูตองขังไดเปนอยางดีทําใหผูตองขังตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตทีผานมา และปรับปรุงตัวเอง
ใหเขาสูกรอบของศาสนา สังคมเปนบุคคลที่สามารถอยูรวมกับสังคมได ทั้งในขณะตองโทษ และเมื่อไดรับ    
การปลอยตัวพนโทษ  
 

การจัดกิจกรรมกีฬาและนัทนาการ 
  กรมราชทัณฑ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง ทั้งในดานการสงเสรมิ
สมรรถภาพรางกาย สรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง และมีจิตใจแจมใส เปดโอกาสใหผูตองขังเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสมและเพียงพอ รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน เรียนรูรวมใจกันพัฒนาภูมิปญญา ใหควบคูกับการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เชน 
การจัดใหมีการแสดงดนตรี รองเพลง การแสดงศิลปะพื้นบาน และอื่นๆ เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
ตนเองและสังคม  
 

  ผลการดําเนินงาน 
  มีเรอืนจํา/ทัณฑสถานรายงานผล 52 แหง มผีูตองขังเขารวมกิจกรรมกีฬา-นันทนาการ ดังน้ี 
  1) ผูตองขังเขารวมกจิกรรมกีฬา           รวม    87,195 คน 
  2) ผูตองขังเขารวมกจิกรรมนันทนาการ  รวม  152,935 คน 
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โครงการพฒันาจิตใจผูตองขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธ”ิตามแนวทางพระพรหมมงคลญาณ 
(หลวงพอวิริยังค สิรนิฺธโร) 

 กรมราชทัณฑรวมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพไดจัดทําโครงการพัฒนาจิตใจผูตองขัง         
ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอวิริยังคสิรินฺธโร) ใหความเมตตากําหนดหลักสูตรเปนการเฉพาะ
สําหรับผูตองขัง ประกอบดวย 
  1) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ หมายถึง การยกใจข้ึนสูสวรรค อบรม 100 ช่ัวโมง  มีจุดประสงค
เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบงายๆ และไดผลเร็ว จะสามารถควบคุมอารมณได    
คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
  2) หลักสูตรชินนสาสมาธิ หมายถึง การชนะใจตนเอง อบรม 25 ช่ัวโมง ระยะเวลาการอบรม
มีความสอดคลองกับระยะเวลาในการควบคุมผูตองขัง/ผูตองกักขังที่มีกําหนดโทษนอย จํานวน 6 แหง ไดแก 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี สถานกักขังกลางจังหวัดตราด สถานกักขัง
กลางจังหวัดรอยเอ็ด สถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง และสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   3) หลักสูตรสันติสุขสาสมาธิ สําหรับผูตองขังโทษประหารชีวิตและจําคุกตลอดชีวิต       
อบรม 423 ช่ัวโมง ระยะเวลาการอบรมที่สอดคลองกับการควบคุมผูตองขัง มีกําหนดโทษและเพื่อใหผูตองขัง
ไดพัฒนาระดับจิตใจดวยการเรียนและการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง ดําเนินการอบรมนํารอง        
ที่เรือนจํากลางบางขวาง และเรือนจํากลางคลองไผ 
 

  ผลการดําเนินงาน  
 การจัดอบรมตามหลักสูตรของสัคคสาสมาธิฯ มีผูตองขังเขารวมฝกอบรม  รวม 7,200 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

โครงการอบรมและบรรยายธรรม โดยผูนําศาสนาพทุธ ครสิต อิสลาม และศาสนาอื่นๆ 
  กรมราชทัณฑ ไดสั่งการใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง ดําเนินการจัดกิจกรรมทางศาสนา    

โดยเปดโอกาสใหผูนําจากองคกรทุกศาสนาที่ผูตองขังนับถือ มาอบรมและบรรยายธรรม สงผลดีตอจิตใจและ   

การควบคุมผูตองขัง เชน ศาสนาพุทธไดนิมนตพระสงฆเขามาอบรมบรรยายธรรมเปนประจํา และในวันสําคัญ

ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือวันอื่นๆ ที่เรือนจํา/ทัณฑสถานกําหนด สําหรับศาสนาคริสต อิสลามและ

ศาสนาอื่นๆ ไดรับความรวมมือจากผูนําศาสนาในทองถ่ินแตละจังหวัด เขามาใหการสนับสนุนการปฏิบัติและ

ฝกอบรมแกผูตองขัง ตามหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนาน้ันๆ  

  ผลการดําเนินงาน  

  โครงการอบรมและบรรยายธรรมฯ มผีูตองขังเขารวมกิจกรรม 894,196 คน เฉลี่ยเดือนละ 

74,516 คน 
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กิจกรรมนิทรรศการและประกอบศาสนพิธี วันสําคญัของชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย 
  กรมราชทัณฑ มีนโยบายใหเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดทําโครงการวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อยางตอเน่ือง โดยใหดําเนินการจัดกิจกรรมและนิทรรศการภาพถาย      
เน่ืองในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อยางนอยจํานวน ๑๔ ครั้งตอป เพื่อใหผูตองขังไดเห็น
ถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีไทย ประวัติศาสตรชาติไทย รูถึงความ
เปนมาและความสําคัญของวันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับผูตองขัง เพื่อใหกลับตัวเปนพลเมืองดี กลับเขาสูไดอยางปกติสุขภายหลังพนโทษ 
 

  ผลการดําเนินงาน  
 การจัดกิจกรรมนิทรรศการและประกอบศาสนพิธี เน่ืองในวันสําคัญของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย เชน วัน ฉัตรมงคล วันวิชาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ มีผูตองขัง
เขารวมกิจกรรม 451,175 คน เฉลี่ยเดือนละ 75,196 คน 
 

 

 
 

 

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก 
 กรมราชทัณฑ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ช้ันตรี ช้ันโท ช้ันเอก ตามหลักสูตรของ

คณะสงฆแมกองธรรมสนามหลวง โดยใหเรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการเปดการเรียนการสอนธรรมศึกษา   
หลังวันวิสาขบูชาของทุกป เพื่อมุงสงเสรมิบทบาทของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม เพื่อปลูกฝงคานิยม 
จิตสํานึกที่ ดีแกผูตองขัง ใหความเขาใจอันดี และสรางสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของทุกศาสนา              
โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใชสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางแรงจูงใจในการดํารงชีวิต    
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  ผลการดําเนินงาน  
  มีเรอืนจํา/ทัณฑสถานรายงานผลการดําเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษา 78 แหง มผีูตองขัง

สมัครเขาเรียนฯ จํานวน 24,428 คน  
 

ธรรมศึกษา จํานวนผูตองขังชาย 
(คน) 

จํานวนผูตองขังหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชั้นตร ี 10,489 3,741 14,509 
ชั้นโท 4,778 1,759 6,695 
ชั้นเอก 2,338 844 3,224 

 

  
 

โครงการอบรมศาสนพธิีกร (มัคคนายก) 
   

         ในสังคมยุคปจจุบัน จะหาผูที่มีความสนใจมีความรู ความสามารถและมีความเช่ียวชาญที่จะทํา
หนาที่มัคนายกไดนอยลง โดยมากจะเปนการจดจําเลาสืบตอกันมา ข้ันตอนตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรมทาง
ศาสนามีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพรอง ขาดหลักเกณฑ ยังผลใหการดําเนินศาสนพิธี ขาดความนาเช่ือถือ 
ดังน้ัน กรมราชทัณฑจึงเล็งเห็นความสําคัญของอาชีพดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมศาสนาพิธีกร 
(มัคนายก) ข้ึน เพื่อสงเสริมใหผูตองขังเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความเช่ียวชาญทางศาสนพิธี และเพื่อ
เปดโอกาสใหองคกรดานศาสนาและหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง สามารถนําไปประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ  
 

          ผลการดําเนินงาน 
มีเรือนจํา/ทัณฑสถานรายงานผลการดําเนินการจัดอบรมอบรมศาสนพิธีกร (มัคนายก)    

130 แหง มีผูตองขังที่ผานการอบรม จํานวน 5,012 คน 
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การฝกวิชาชีพผูตองขัง 
  กรมราชทัณฑ มีนโยบายในการแกไขบําบัดฟนฟูและพฒันาพฤตินิสยัผูตองขัง โดยการสงเสรมิ
ใหเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการจัดอบรมวิชาชีพสาขาตางๆ ใหแกผูตองขัง เพื่อใหผูตองขัง
เกิดทักษะความรูประสบการณมีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ตลอดจนเปนการสรางแรงงานที่มี
คุณภาพ สูตลาดแรงงานและสามารถอยูรวมกับสังคมภายหลังพนโทษ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

 
ลักษณะการฝกวิชาชีพ 

จํานวนผูตองขัง 
ที่เขารับการอบรมฯ  

(คน) 
๑. การฝกวิชาชีพในระบบโรงงานของเรือนจํา/ทัณฑสถาน    
๑.๑ ชางไมเครื่องเรือน   ๑๒,๑๐๖   
๑.๒ ชางสี                  ๓,๑๗๕   
๑.๓ ชางปูน                ๑๑๙ 
๑.๔ ชางจักสาน           ๓,๖๘๒   
๑.๕ งานส่ิงประดิษฐ      ๕,๙๙๗   
๑.๖ อ่ืนๆ                   ๒๗,๖๘๖   

รวม ๕๒,๗๖๕   
๒. การฝกวิชาชีพลักษณะงานบริการ  
๒.๑ นวดแผนไทย        ๕๘๒   
๒.๒ เสริมสวย             ๑,๔๑๘   
๒.๓ คารแคร              ๒๗๑ 
๒.๔ กาแฟ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ ๓,๔๙๑ 
๒.๕ ครัวอาหาร           ๕,๓๐๘   
๒.๖ อ่ืนๆ                   ๘,๓๘๖   

รวม ๑๙,๔๕๖   
๓. การฝกวิชาชีพอิสระ/ระยะส้ัน    
๓.๑ ชางคอมพิวเตอร   ๒๐ 
๓.๒ ชางยนต             ๔๐ 
๓.๓ ชางไฟฟา            ๑๕๕ 
๓.๔ ทําอาหาร           ๕๕๗ 
๓.๕ ชางประปา          ๑๒๐ 
๓.๖ ขนมและเบเกอรี่   ๓๑๔ 
๓.๗ เครื่องดื่ม            ๑๔๖ 
๓.๘  อ่ืนๆ                 ๙,๔๔๓   

รวม ๑๐,๗๙๕   
รวมทั้งส้ิน 83,016 
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โครงการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในหลักสูตรตามความพรอมของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
  ที่ผานมา กรมราชทัณฑไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบ โดยเห็นวา การฝกอาชีพ
ตามหลักสูตรมาตรฐาน จะทําใหผูตองขังเกิดความชํานาญในวิชาชีพน้ันๆ ซึ่งสามารถยกระดับฝมือใหสูงข้ึน
เทียบเทามาตรฐานภายนอก สรางความเช่ือมั่นใหกับผูประกอบการ ที่จะเขามาสนับสนุนและวาจางแรงงาน
ผูตองขัง จึงไดจัดทําโครงการจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในหลักสูตรตามความพรอมของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานข้ึน โดยผูตองขังที่ผานการทดสอบจะไดรับใบประกาศรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน     
และเปนการสงเสริมการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง ตรงตามความตองการของผูตองขัง และตลาดแรงงาน 
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ รวมทั้งไดรับอัตราคาจางที่เหมาะสมและเปนธรรมจาก     
การทํางานเมื่อพนโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 

  ผลการดําเนินงาน   
  กรมราชทัณฑไดแจงใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของผูตองขัง ในหลักสูตรที่กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน จํานวน ๑ – ๒ รุน รุนละ ๒๕ - 
๓๐ คน โดยใชเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนหมุนเวียนของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนคาใชจายใน            
การดําเนินงาน ผลปรากฏวา กรมราชทัณฑสามารถผลิตฝมือแรงงานผูตองขัง จนไดรับใบรับรองมาตรฐานฝมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๒๗ แหง มีผูตองขังผานทั้งการฝกอบรม
วิชาชีพและผานการทดสอบมาตรฐาน จํานวน ๑,๒๓๘ คน  
 
 

โครงการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมการฝกวิชาชีพผูตองขังดานการเกษตร 
  การสงเสริมใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนโดย          
จัดฝกวิชาชีพผูตองขังดานการเกษตรใหแกผูตองขัง เพือ่ใหผูตองขังเกิดทักษะความรู ประสบการณ มีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยูรวมกับสังคมภายหลังพนโทษ พึ่งตนเองไดและไมหวนกลับมา
กระทําผิดซ้ําอีก 
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การสงเสริมทกัษะการทํางานผูตองขัง  
  การสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขัง เปนการตอยอดจากการฝกอบรมวิชาชีพ เมื่อผูตองขังมี
ความรูและไดรับใบประกาศนียบัตร หรืออาจมีความรูความถนัดที่ติดตัวจากภายนอก กรมราชทัณฑจึงไดมี  
การสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขังข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฝกทักษะ วิชาชีพ ตามความรู ความถนัด
และความตองการของผูตองขัง หรืออาจข้ึนอยูกับผูวาจางหรือสถานประกอบการตามแตละพื้นที่ ทั้งน้ีไดเปด
โอกาสใหภาครัฐและภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขัง ทั้งในเรือนจํา
และทัณฑสถานทั่วประเทศ 
 
 

ประเภทของการสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขัง 
 (1) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานในเรือนจํา เปนการทํางานตอเน่ืองในโรงงาน  
ฝกวิชาชีพ มีผูวาจาง/สถานประกอบการเปนผูลงทุน มีสัญญาจางทํางาน สัญญาจางทําของ  
 (2) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจําเปนการ
ทํางานตอเน่ืองในสถานประกอบการภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีผูวาจาง/สถานประกอบการเปนผูลงทุน   
มีสัญญาจางทํางาน มีการจัดทําบันทึกตกลงความรวมมือการสงเสริมทักษะการทํางานในสถานประกอบการ
นอกเรือนจําระหวางผูวาจาง/สถานประกอบการกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน. 
 (3) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน ดานประเภทงานบริการ เชน งานบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม เบเกอรี่ การบริการนวดแผนไทย เสริมสวย ซักรีดทั้งในเรือนจํา/ทัณฑสถานและภายนอก
เรือนจํา งานบริการคารแคร  
 (4) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน ดานการจําหนายผลิตผลจากการฝกวิชาชีพ    
ทั้งในเรือนจํา/ทัณฑสถาน หนารานหนาเรือนจํา ตามงานนิทรรศการ งานจําหนายสินคาตางๆ และสื่อออนไลน 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
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การจัดเกบ็ขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัการสงเสริมทักษะการทํางาน 
  1) การจัดเก็บขอมูลรายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขังแตละเรือนจํา หมายถึง 
รายไดเงินผลพลอยไดที่เรือนจําน้ันๆ ไดรับจากการฝกวิชาชีพ ขายสินคาและบริการ เชน การจําหนาย
ผลิตภัณฑราชทัณฑ นวดแผนไทย การบริการอาหารและเครือ่งด่ืม การฝกวิชาชีพดานการเกษตร และการเลี้ยงสัตว 
เปนตน รวมถึงการฝกทักษะการทํางานของผูตองขัง เชน การทํางานรับจางภายในเรือนจํา และการนําผูตองขัง
ออกไปทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ทั้งน้ี โดยยังไมหักคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของ
เรือนจํา 
 2) การจัดเก็บขอมูลการจายเงินรางวัลปนผลใหนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการฝกวิชาชีพและ  
การสงเสริมทักษะการทํางาน ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ.2560 มาตรา 50 ไดกําหนดใหนักโทษ
เด็ดขาดไดรับเงินรางวัลตอบแทนจากการทํางาน โดยใหจายไดไมเกินรอยละเจ็ดสิบ(รอยละ 70) และสําหรับ          
เจาพนักงานเรือนจําใหจายไดไมเกินรอยละสิบ (รอยละ 10) ของกําไรทั้งหมด 
 

  รายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขังแตละเรือนจํา เมื่อนํามาหักคาใชจาย
แลวจะนํากําไรสวนที่เหลือมาแบงใหแกผูตองขังที่มีสวนรวมในการฝกวิชาชีพและการทํางานตางๆ โดยเรียกวา              
“เงินรางวัล ปนผล” ซึ่งอาจแบงออกเปน 3 กลุมหลัก คือ  
 1) รางวัลปนผลจากการจําหนายผลิตภัณฑที่เกิดจากการฝกวิชาชีพ  
 2) รางวัลปนผลจากการฝกทักษะการทํางานภายในเรือนจํา  
 3) รางวัลปนผลจากการฝกทักษะการทํางานภายนอกเรอืนจํา 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ปงบประมาณ รายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขัง(บาท) 

พ.ศ. 2560 668,274,056.04 

พ.ศ. 2561 724,814,556.73 
พ.ศ. 2562 1,880,440,497.89 

พ.ศ. 2563 2,327,578,000.38 

พ.ศ. 2564 1,641,986,135.73 
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รายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขัง 668,274,056.04 724,814,556.73 1,880,440,497.89 2,327,578,000.38 1,641,986,135.73

รายไดจากการฝกวิชาชีพและการสงเสริมทักษะการทํางาน 
ป พ.ศ 2560 - พ.ศ. 2564 
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ผลสรุปรายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสรมิทักษะการทํางาน ประจําป 2564 
 

เดือน รายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน (บาท) 

ต.ค.-63 171,841,823.87 

พ.ย.-63 177,873,925.08 

ธ.ค.-63 193,073,740.13 

ม.ค.-64 163,730,161.61 

ก.พ.-64 141,226,709.67 

มี.ค.-64 165,276,285.56 

เม.ย.-64 134,686,672.94 

พ.ค.-64 113,207,282.44 

มิ.ย 2564 108,630,752.37 

ก.ค.-64 96,778,857.44 

ส.ค.-64 86,691,601.76 

ก.ย.-64 88,968,322.86 

รวม 1,641,986,135.73 
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รายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน 171,841,823.87 177,873,925.08 193,073,740.13 163,730,161.61 141,226,709.67 165,276,285.56 134,686,672.94 113,207,282.44 108,630,752.37 96,778,857.44 86,691,601.76 88,968,322.86

รายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานประจําปงบประมาณ 2564
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โครงการประชารัฐรวมรัฐ สถานประกอบการภายนอกเรือนจํา 
 

 โครงการจายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ซึ่งเปน
สวนหน่ึงของโครงการประชารัฐรวมรัฐ สถานประกอบการภายนอกเรือนจํามีข้ึน เพื่อวัตถุประสงคสงเสริมให
ผูตองขังไดมีโอกาสในการฝกวิชาชีพและทักษะการทํางานในขณะตองโทษ ณ โรงงานอุตสาหกรรมภายนอก
เรือนจํา อันจะเปนการสรางการเรียนรูในการปรับตัวของผูตองขังกอนปลอยตัวพนโทษ สรางงาน และโอกาส  
ในการทํางานภายหลังพนโทษ และสรางการยอมรับของสังคม ตอภารกิจในดานการพัฒนาพฤตินิสัยของ          
กรมราชทัณฑตอไป  
 

 ผลการดําเนินงาน 
           ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑประกาศใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน งดจายนักโทษ
เด็ดขาดออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ตามมาตรการปองกันควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงถือปฏิบัติโดยเครงครัด ไมมีการสง
นักโทษเด็ดขาดออกทํางานในสถานประกอบการ 
 

 

 

 
 
 

 



 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การพัฒนาผลิตภณัฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสนิคาที่เกดิจากการฝกวิชาชีพผูตองขัง 
(Productivity) และขยายชองทางการจําหนายผลติภณัฑ 

  นโยบายสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา ที่เกิดจากการฝกวิชาชีพ
ผูตองขัง (Productivity) และขยายชองทางการจาํหนายผลติภัณฑ ปจจุบันกรมราชทัณฑไดจัดต้ังศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑราชทัณฑกลาง ณ อาคารกรมราชทัณฑ ช้ัน 2 และจําหนายทางเพจ Facebook : ผลิตภัณฑ
ราชทัณฑกลาง, prison product Thailand เว็ปเพจ Shopee, Lazada แบรนด “วันสุข” และมีภารกิจใน
การเผยแพรผลิตภัณฑจากการฝกวิชาชีพผูตองขัง นําผลิตภัณฑราชทัณฑออกไปจัดแสดงและจําหนายใน     
งานประชุม งานออกรานของหนวยงานราชการและเอกชน โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากเรือนจํา/
ทัณฑสถาน จํานวน 17 แหง จัดสงผลิตภัณฑราชทัณฑ  
 

  1) โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑราชทัณฑกลาง ต้ังอยูบริเวณโรงอาหารกรมราชทัณฑ 
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  2) โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑผูตองขังบนเว็บสื่อกลางการจัดจําหนายสินคาออนไลน      
(e-marketplace) ภายใตช่ือ “วันสุข” Shopee Lazada และ Facebook 
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การประเมินมาตรฐานเรือนจํา 10 ดาน มาตรฐานดานที่ 7  
มาตรฐานดานการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง 

 กรมราชทัณฑ ไดสั่งการเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินงานมาตรฐานเรือนจํา      
10 ดาน ดานที่ 7 มาตรฐานดานการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ เรือนจํา/      
ทัณฑสถาน ตองจัดใหมีการอบรมใหความรู ความเขาใจ รวมถึงทักษะข้ันพื้นฐานกอนที่จะใหผูตองขังทํางาน  
ตองกําหนดช่ัวโมงการทํางานและวันหยุดงานอยางชัดเจน ตองกําหนดระบบผลตอบแทนการทํางานในรูป    
ของเงินรางวัลปนผลหรือสวัสดิการอื่นใด ใหเหมาะสมกับงานแตละประเภทอยางชัดเจน ตองมีผลการตรวจ
สุขภาพของผูตองขังเปนราย ๆ  และไดรับการรับรองจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยวาผูตองขังรายน้ัน ๆ  
มีศักยภาพ และความพรอมทั้งรางกายและจิตใจที่ไมเปนอุปสรรคตอการทํางานน้ัน งานที่ทําตองไมเปน       
งานที่กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย และสุขภาพของผูตองขัง เปนงานที่ตองคํานึงถึงความเหมาะสม             
ในเรื่องความรูความสามารถ การฝกอบรมภูมิหลัง การประกอบอาชีพ ลักษณะทางกายภาพของรางกาย     
ความพึงพอใจและความนาไววางใจของผูตองขัง รวมถึงประโยชนในการประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ
ของผูตองขัง ผูตองขังระหวางการพิจารณาคดีในศาลช้ันตน หรือระหวางอุทธรณหรือฎีกา หากจะจัดให          
มีการทํางานจะตองเปนงานที่เกี่ยวของกับความสะอาด อนามัยการสุขาภิบาล หรือการบํารุงรักษาภายใน
เรือนจําเทาน้ัน แตอยางไรก็ตาม หากผูตองขังคนใดมีความรูทักษะทางดานฝมือชาง หรือมีความชํานาญทาง
วิชาชีพตาง ๆ และโดยความสมัครใจของผูตองขังเทาน้ัน ก็สามารถจัดใหทํางานอื่นได เรือนจําตองคํานึงถึง  
เรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะในการทํางานของผูตองขัง โดยจะตองมีการจัดทําแผนการปองกัน         
และแผนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณใดๆ ข้ึน เพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงจากการทํางาน รวมถึง          
ตองมีสถานที่หรืออุปกรณที่จําเปนและพรอมที่จะใชงาน เพื่อรองรับกับสถานการณที่อาจเกิดข้ึนระหวาง      
การทํางาน และงานใดที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงมาก ตองมีระบบการประกันความปลอดภัยเชนเดียวกับสังคม
ภายนอกดวย 
 

             

ผลการดําเนินงาน 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

จํานวน 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน  

(แหง) 

ระดับการผานเกณฑ 
มาตรฐาน 

(%) 
140 100 

2 99 
1 98 
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การสงเคราะหและจัดสวสัดกิารผูตองขัง 
 

โครงการสวัสดิการผูตองขังสูงอาย ุ
  กรมราชทัณฑ ไดใหการดูแลผูตองขังสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปข้ึนไป จํานวน ๗,๓๒๖ คน          
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญ มักจะมีปญหาดานสุขภาพ เปนผลจากเปนชวงวัยที่รางกาย    
มีการถดถอยและเสื่อมลง ทําใหโรคภัยไขเจ็บตางๆ เบียดเบียน สวนหน่ึงอาจเปนเพราะขาดความรูในการดูแล
ตนเองต้ังแตวัยเด็ก และเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ตองตรากตรําทํางานจนเขาสูวัยชรา ซึ่งปญหาดังกลาว จะมี
ความสัมพันธและเช่ือมโยงกันตลอดจนชวงชีวิต และมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูตองขังสูงอายุภายใน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน เน่ืองจากอยูในสภาพตองโทษ ซึ่งบุตรหลานไมสามารถดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดได     
ดังน้ัน การจัดสวัสดิการใหแกผูตองขังสูงอายุ เชน การจัดเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารเสริม และอุปกรณ     
ออกกําลังกาย เปนตน เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูตองขังสูงอายุ สงเสริมใหผูตองขังสูงอายุรูสึกวา 
ตนเองยังมีคุณคา มีสุขภาพกายที่ดีและจิตใจที่เขมแข็ง คลายความกดดัน และบรรเทาความวิตกกังวล รูสึกวายัง
เปนสมาชิกที่มีคุณคาตอสังคมและมีกําลงัใจในการปรับปรงุตนเอง เพื่อจะเปนพลเมอืงทีดี่ภายหลังพนโทษตอไป 
 

  ผลการดําเนินงาน 
  กรมราชทัณฑ จัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูตองขังสูงอายุ เชน การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูตองขัง  
ไดรับการจัดสวัสดิการและดูแลฟนฟูอยางตอเน่ือง โดยกําหนดอัตราคาใชจายในการจัดสวัสดิการใหกับผูตองขัง
สูงอายุ จํานวน 500 บาท/คน/ป สามารถจัดสรรงบประมาณใหกบัผูตองขังสูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐ คน จากจํานวน 
๗,๓๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๖๐ และนําอัตราคาใชจายดังกลาว มาเปนเกณฑในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหกับเรือนจําและทัณฑสถาน เพื่อใหสําหรับจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังสูงอายุ
โดยถัวเฉลี่ยใหไดรับอยางทั่วถึง 
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โครงการสวัสดิการผูตองขังพิการ 

  กรมราชทัณฑไดใหการดูแลผูตองขังพิการ สวนใหญมีความเดือดรอนในดานการขาดแคลน
ของใชสวนตัวที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน บางรายยังไมมีบัตรประจําตัวคนพิการ ขาดการติดตอ     
จากญาติ มีปญหาดานสุขภาพ ตลอดจนการไมยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางดานรางกาย 
เศรษฐกิจและสังคม สงผลกระทบทางดานจิตใจ ทําใหมีอารมณเศรา วิตกกังวล เครียด ไมสามารถปรับตัว    
เขากับสภาพแวดลอมได ดังน้ัน กรมราชทัณฑ จึงใหการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังพิการ        
โดยการจัดสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวันของผูตองขังพิการในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
ไดแก การตรวจสุขภาพ กายอุปกรณ หองนํ้าคนพิการ เครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหผูตองขังพิการ 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองตามสิทธิคนพิการ อีกทั้งเปนการยกระดับการปฏิบัติตอผูตองขังพิการ     
ใหสอดคลองกับขอกําหนดอนุสัญญาระหวางประเทศ เพื่อพัฒนาสูมาตรฐานองคกรดานคนพิการ              
กรมราชทัณฑ จึงไดมีการพัฒนาศูนยพัฒนาและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการขึ้นในเรือนจําและทัณฑสถานที่มี
ศักยภาพ มีความพรอมในการพิทักษสิทธิและพัฒนาคนพิการ ไดแก เรือนจํากลางบางขวาง และทัณฑสถาน
หญิงกลาง เพื่อจัดกิจกรรมใหความรูในการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การฝกวิชาชีพ การสงเสริม        
การประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมนันทนาการ และการอบรมเพื่อปรับสภาพทางรางกาย และจิตใจ รวมถึง    
การปรับสภาพแวดลอมสําหรับผูตองขังพิการใหมีทักษะในการแกไขปญหาใหกับตนเอง ไดรับความคุมครอง   
และสงเคราะห พัฒนา ฟนฟูศักยภาพ เพื่อใหผูตองขังพิการกลับคืนสูสังคมไดอยางเปนปกติ อีกทั้งยังเปน    
การสรางความเสมอภาคแหงโอกาส (Equality of Opportunity) และใหมีสวนรวมในสังคมอยางสมบูรณ 
(Full Participation) ตอไป  
 

  ผลการดําเนินงาน 
  สถิติผูตองขังพิการในเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีจํานวน ๔,๒๓๔ คน กรมราชทัณฑไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขังพิการ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูตองขังพิการใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน ไดรับการจัดสวัสดิการและดูแลฟนฟูอยางตอเน่ือง          
โดยกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับผูตองขังพิการคนละ 500 บาท/คน/ป สามารถจัดสรรได ๓,๐๐๐ คน คิดเปน
รอยละ ๗๐.๘๕  ของจํานวนผูตองขังพิการทั่วประเทศ  
 

  
การสงเสรมิใหผูตองขังพิการไดเขารวมกจิกรรม

เชนเดียวกับผูตองขังทั่วไป 
เครือขายเขามามีบทบาทในการพฒันา 

คุณภาพชีวิตผูพิการ 
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การประสานสงตอขอมลูผูพกิารใหกับโรงพยาบาลในพื้นที่  
เพื่อใหผูตองขังพิการไดรับการดูแลที่ตอเน่ืองภายหลังพนโทษ 

 

 

การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง 
 การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับผูตองขัง เปนการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห

ผูตองขัง ที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ รวมทั้งเปนการเตรียม         
ความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังที่ใกลพนโทษ ใหสามารถเขาถึงสิทธิตางๆ เทาเทียมกับประชาชนทั่วไป
ภายหลังพนโทษ เชน การรักษาพยาบาล การสมัครงาน การทําธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงเปนประโยชนใน
ดานขอมูลทางทะเบียนราษฎรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานติดตาม ดูแล และใหการสงเคราะห
ชวยเหลือ เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําอีกทางหน่ึง โดยกรมราชทัณฑไดมีการทําบันทึกขอตกลงวาดวย       
การประสานความรวมมือในการดําเนินงานดานการจัดทําทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน          
ใหแกบุคคลที่อยูในความดูแลของเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ระหวางกรมการปกครองกับกรมราชทัณฑ       
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง 

  

   กรมราชทัณฑใหการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขังใน
เรือนจําและทัณฑสถาน ใหเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการ 
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติและเกณฑการจัดสรรเงินผลพลอยไดฯ เพื่อใชในการจัด
สวัสดิการสําหรับผูตองขัง สวนที่ 3 รอยละ 30 กรณีรอยละ 15 ใชสําหรับการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขัง
กรณีพิเศษ ไดแก การจายเงินรางวัลใหแกผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ คาใชจาย
สําหรับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนของผูตองขัง คารักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังกรณีเจ็บปวยรุนแรง
และไมไดรับสิทธิคารักษาพยาบาลจากรัฐบาล รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูตองขัง ที่หนวยงานระดับกอง
หรือหนวยงานสวนกลางกรมราชทัณฑที่มีฐานะเทียบเทากอง เปนผูดําเนินการเอง 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 1) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง 

พรอมทั้งจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ กรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ 
และเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังที่ใกลพนโทษ ไดแก สําเนาใบเสร็จรับเ งิน ที่ระบุ
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถายกิจกรรม 
เพื่อขอรับการจัดสรรเงนิผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขัง สําหรับเปน
คาใชจายในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูตองขัง 
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   2) กองพัฒนาพฤตินิสัย ไดจัดสรรเงินผลพลอยไดประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัด
สวัสดิการผูตองขัง จากวงเงินรอยละ 15 เปนคาธรรมเนียมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูตองขัง 
ใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๘๔๐ บาท ดังน้ี 
 

เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนผูตองขัง  
(คน) 

เรือนจํากลางกําแพงเพชร 6,560 65 
เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน 460 21 
เรือนจําจังหวัดหนองบัวลําภู 24,220 308 
เรือนจําจังหวัดสุโขทัย 11,040 93 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 31,560 267 

รวม 73,840 754 
 
 

 

  
 

มูลนิธิพิบูลสงเคราะห 
 มูลนิธิพิบูลสงเคราะห กอต้ังเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2499  โดยจอมพลป. พิบูลสงคราม 

และทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน) เน่ืองในวันวิสาขบูชา 
มอบใหกรมราชทัณฑ ดําเนินการจัดต้ังมูลนิธิข้ึน ตอมากรมราชทัณฑจึงไดแตงต้ังกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑและวิธีการจัดต้ัง บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ เปนประธาน
มูลนิธิฯ และไดรับการประกาศใหเปนองคกรสาธารณกุศล ลําดับที่ 892 ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 (ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 129 ตอนพิเศษ 186 ง)  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหผูตองขังและผูพนโทษ รวมถึงครอบครัว จัดใหมีบริการบานกึ่งวิถี
สําหรับผูพนโทษ ผูถูกคุมประพฤติของกรมราชทัณฑ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการจัดต้ังบานกึ่งวิถีของ     
องคกรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน และเพื่อรวมมอืกับองคกรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ที่ รายการ จํานวน(ราย) 
1. การสงเคราะหทนุประกอบอาชีพ (ผูพนโทษ)  -  

2. การสงเคราะหทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง - 

3. การสงเคราะหคาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะกลับภูมิลําเนา (ผูพนโทษ) 108 
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สถิติการใหความชวยเหลือคาพาหนะและคาเบ้ียเลี้ยงกลับภูมิลําเนาผูพนโทษ ป พ.ศ.2564 

ท่ี เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวนคน จํานวนเงิน(บาท) 
1. เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช 10 3,700 
2. เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 9 2,425 
3. ทัณฑสถานหญิงธนบรุ ี 5 1,565 
๔. เรือนจําอําเภอทองผาภูม ิ 13 ๓,๓๗๐ 
5. เรือนจํากลางนครราชสีมา 9 ๑,๕๖๐ 
6. เรือนจํากลางระยอง 19 ๙,๙๓๐ 
7. เรือนจํากลางสมุทรสงคราม 6 2,230 
8. เรือนจําจงัหวัดประจวบคีรีขันธ 14 8,131 
9. เรือนจําจงัหวัดเลย 13 1,500 

10. เรือนจําจงัหวัดเพชรบรูณ 10 2,471 
รวมท้ังสิ้น 108 36,882 

 
มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี 

  มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี เดิมช่ือ มูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ไดรับ          
การจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิข้ึน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
บุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวของกับการคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ไดแก ผูถูกคุมประพฤติ ผูพนโทษ ตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งดําเนินการ หรือรวมมือกับ
หนวยงานอื่นเพื่อแกไขฟนฟู สงเคราะหผูกระทาํผิดใหกลบัตนเปนพลเมืองดี การบําเพ็ญสาธารณประโยชนและ
การกุศลสาธารณะ และไมเกี่ยวของกับการเมือง เมื่อวันที่  23 มกราคม 2547 กรมราชทัณฑไดมี            
การเปลี่ยนแปลงแกไขช่ือของมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ มาเปนมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี   
และดําเนินงานเปนตนมา ปจจุบันมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี ไดรับการประกาศกระทรวงการคลังฯ ลงวันที่       
25 พฤศจิกายน 2564 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 128 ตอนพิเศษ 142 ง)   

ผลการดําเนินงาน 

ที่ รายการ จํานวน(ราย) 
1. การสงเคราะหทนุประกอบอาชีพ (ผูพนโทษ) 37 

2. การสงเคราะหทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง - 

3. การสงเคราะหคาเบี้ยเล้ียงและคาพาหนะกลับภูมิลําเนา (ผูพนโทษ) - 
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การมอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง 
 กรมราชทัณฑ ไดรับทราบความเดือดรอนของครอบครัวผูตองโทษอยูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

โดยเมื่อครอบครัวขาดบุคคลที่เปนเสาหลักหรือหัวหนาครอบครัว ซึ่งเปนผูที่หารายไดมาเจือจุนสมาชิกภายใน
ครอบครัว ทําใหรายไดของครอบครัวลดลง สงผลกระทบตอการดํารงชีพทําใหมีความเดือดรอน และผูตองโทษ       
มีความวิตกกังวลและหวงใยครอบครัว ดังน้ัน เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของครอบครัวผูตองโทษ  
และเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูตองโทษในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดสํานึกในความหวงใยของสังคมภายนอก 
เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูตองโทษไดประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม กรมราชทัณฑ จึงไดรวมมือกับมูลนิธิ
พิบูลสงเคราะห มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี องคกรการกุศล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และผูมีจิตศรัทธาเขา
มามีสวนรวมในภารกิจของกรมราชทัณฑ โดยใหการสงเคราะหชวยเหลือบุตรผูตองขังที่ประสบความเดือดรอน 
เพราะขาดแคลนทุนทรัพยและอุปกรณการเรียน เปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของครอบครัวผูตองขัง 
ดวยการบริจาคเงินสนับสนุนชวยเหลือเปนทุนการศึกษาแกบุตรผูตองขัง ซึ่งไดดําเนินการมอบทุนการศึกษา ต้ังแต  
ป พ.ศ.2535 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 1) ไดดําเนินการมอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน   ดังน้ี 

 

ระดับชั้น 
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี รวม 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

(ทุน) (บาท) (ทุน) (บาท) (ทุน) (บาท) 
ประถมศึกษา 
(ทุนละ 2,000 บาท) 

131 262,000 52 104,000 183 366,000 

มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส. 
(ทุนละ 3,000 บาท) 

61 183,000 33 99,000 94 282,000 

อุดมศึกษา 
(ทุนละ 5,000 บาท) 

1 5,000 - - 1 5,000 

รวม 193 450,000 85 203,000 278 653,000 
  

 สําหรับการดําเนินการมอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๔ กรมราชทัณฑไดมีการสํารวจผูตองขังที่มีความประสงคขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา
ใหแกบุตรผูตองขัง และแจงใหบุตรผูตองขังที่ขอรับทุนการศึกษา กรอกรายละเอียดในใบสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว อยูระหวางการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง แตเน่ืองจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความลาชา 
ซึ่งกรมราชทัณฑ จะดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตอไป  
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 นอกจากการใหการสงเคราะหผูตองขังขางตนแลว กรมราชทัณฑมีนโยบายใหเรือนจํา
และทัณฑสถานพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขังตาม     
ความเหมาะสมของเรอืนจํา/ทัณฑสถานแตละแหง โดยใหขอรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน มูลนิธิ สมาคม 
และองคกรการกุศลในทองถ่ิน เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแกผูตองขังในดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา
สําหรับผูตองขัง ทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง การสงเคราะหผูตองขังกรณีไมมีญาติเย่ียมฯลฯ ในการสนับสนุน 
การดําเนินงานของเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อใหการสงเคราะหผูพนโทษ และการจัดหายาเพิ่มเติมสําหรับ
ผูตองขังที่เจ็บปวย รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการน้ัน ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย
การรับจายและเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

เรือนจํา/ทัณฑสถาน รายละเอียด จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. เรือนจํากลางเขาบิน คารักษาพยาบาลผูตองขัง ๑ ราย ๒,๕๐๐ ขออนุมัติใชเงินตน 
จากกรมราชทัณฑ  

๒. เรือนจําอําเภอสีคิ้ว - คาบริการรถพยาบาลนํารางผูตองขังเสียชีวิต
กลับภูมิลําเนา ๓,๕๐๐ บาท  
- ทุนการศึกษาบุตรผูพนโทษ ๒,๐๐๐ บาท 

๕,๕๐๐ ขออนุมัติใชเงินตน 
จากกรมราชทัณฑ 

๓. เรือนจําจังหวัดแพร คาพาหนะและคาอาหารในการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาของผูพนโทษ 

๑,๒๖๗ เรือนจําฯ  
รายงานผลการดําเนินงาน 

๔. เรือนจํากลาง
อุบลราชธานี 

เบิกสํารองจายคาพาหนะและคาอาหาร 
ในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของผูพนโทษ 

๒๐,๐๐๐ เรือนจําฯ  
รายงานผลการดําเนินงาน 

๕. ทัณฑสถานบําบัด
พิเศษจังหวัดทุมธาน ี

คาพาหนะและคาอาหารในการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาของผูพนโทษ 

๑๔,๘๐๐ เรือนจําฯ  
รายงานผลการดําเนินงาน 

รวมเงิน ๔๔,๐๖๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง 
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มอบเงินคาบริการรถพยาบาล 
นํารางผูตองขังเสียชีวิต 

มอบเงินคาพาหนะและคาอาหาร 
ผูพนโทษเดินทางกลับภูมิลําเนา 

 

การจายเงินรางวัลแกผูตองขังท่ีประสบอันตรายจากการกระทําการตามหนาท่ี 
  กรมราชทัณฑ ไดกําหนดแนวทางการขอรับสวัสดิการผูตองขัง กรณีผูตองขังประสบอันตราย              
จากการทํางานตามหนาที่อันเน่ืองมาจากการฝกวิชาชีพในเรือนจํา การไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน               
ใหปฏิบัติงานที่ที่เกี่ยวของกับการฝกวิชาชีพ หรือเหตุการณเกิดข้ึนขณะฝกวิชาชีพ เปนตน ซึ่งสอดคลอง             
และเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายเงินรางวัลใหผูตองขัง ที่กระทําการตามหนาที่             
ซึ่งตองประสบอันตราย พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งน้ี กําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน แตงต้ังคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง 
และรายงานความเห็นโดยความเห็นชอบของผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน โดยกําหนดกรอบ  
แนวทางการปฏิบัติและเกณฑการจัดสรรเงินผลพลอยไดฯ เพื่อใชในการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขัง สวนที่ ๓     
รอยละ ๓๐ กรณีรอยละ ๑๕ ใชสําหรับการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขังกรณีพิเศษ ไดแก การจายเงินรางวัล
ใหแกผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ คาใชจายสําหรับการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูตองขัง คารักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังกรณีเจ็บปวยรุนแรงและไมไดรบัสิทธิคารักษาพยาบาล
จากรัฐบาล รวมถึงกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัผูตองขัง ที่หนวยงานระดับกองหรอืหนวยงานสวนกลางกรมราชทัณฑ
ที่มีฐานะเทียบเทากองเปนผูดําเนินการเอง   
 

 ผลการดําเนินงาน 
 กองพัฒนาพฤตินิสัย ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินรางวัลใหแกผูตองขัง           

ที่ประสบอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการ  
สอบขอเท็จจริงของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อขอรับการจัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย 
เพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขัง สําหรับเปนคาใชจายใหแกผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ 
ใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวนทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐ บาท  
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การจัดสรรเงินผลพลอยไดประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือการจัดสวัสดิการผูตองขัง (รอยละ ๖๐) 
 

  กรมราชทัณฑ ไดจัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย รอยละ 60 ใหนําไป
จายเปนคาใชจายในการจัดสวัสดิการแกผูตองขัง และรอยละ 40 ใหนําไปจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ หรือเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการของกรมราชทัณฑ ตามระเบียบวาดวยเงินผลพลอยไดจาก
การดําเนินงานฝกวิชาชีพผูตองขัง พ.ศ.๒๕๖๓ โดยการจายเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย    
รอยละ ๖๐ สามารถนําไปใชจายเปนคารักษาพยาบาล การอนามัย การสุขาภิบาลแกผูตองขัง ในสวนที่ไม
สามารถเบิกจายไดจากเงินประเภทอื่นใด การสังคมสงเคราะห การศึกษา การกีฬาและนันทนาการของผูตองขัง 
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเปนสวัสดิการแกผูตองขัง รวมตลอดถึงคาซอมแซมทรัพยสินดังกลาว การกุศล
สาธารณะที่เกี่ยวของกับผูตองขัง และเปนรางวัลใหแกผูตองขังที่ไดรับบาดเจ็บหรือถึงตาย ในขณะทําการตาม
หนาที่ หรือในขณะที่ชวยเหลอืเจาพนักงานซึ่งกระทาํการตามหนาที ่หรอืไดรบัอนัตรายอันเน่ืองจากการปฏิบัติตาม
คําสั่งของทางราชการ โดยอันตรายน้ันมิไดเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจาก
ความผิดของผูตองขังน้ันเอง 
 

 ผลการดําเนินงาน 
 กรมราชทัณฑ จัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวัสดิการ

ผูตองขัง (รอยละ ๖๐) เปนเงินจํานวน ๕๕,๔๖๘,๕๓๐.๕๘ บาท ดังน้ี 
     ๑. การดําเนินงานโครงการภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๓๓๑ โครงการ   
  ๒. การดําเนินงานโครงการภายในสํานัก/กอง  
  ๓. การเบิกจายคาธรรมเนียมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง  
  ๔. การดําเนินการจายเงินรางวัลใหผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการกระทําการตามหนาที่   
  ๕. การดําเนินการกรณีฉุกเฉิน/กรณีเกิดภัยพิบัติ ไดแก สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   
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การประเมินมาตรฐานเรือนจํา 10 ดาน ดานที่ 9 มาตรฐานการใหบรกิารผูตองขัง (Services) 
 

  กรมราชทัณฑ ไดสั่งการเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินงานมาตรฐานเรือนจํา        
10 ดาน ดานที ่9 ดานการใหบริการผูตองขัง (Services) โดยพิจารณาวา ผูตองขังพึงไดรับสิทธิหรือประโยชน
ของผูตองขัง และการบริการจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของ
กําหนดไวทุกประการ ทั้งน้ี ตองดําเนินการใหสภาพความเปนอยูผูตองขังภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีความ
แตกตางจากสภาพภายนอกนอยที่สุด โดยความแตกตางดังกลาว ตองคํานึงถึงจุดดุลยภาพระหวางหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลักการลงโทษ รวมถึงตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย    
 

  การดําเนินงานตามมาตรฐานเรือนจําฯ มีสาระสําคัญ คือ เรือนจํา/ทัณฑสถานตองเปดโอกาส
ใหผูตองขังสามารถเขาพบ ขอคําปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา หรือผูที่ผานการฝกอบรมในการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการสงเคราะห หรือจิตวิทยา และตองดําเนินการใหบริการดานสังคมสงเคราะห และ/หรือ 
ดานการบําบัดโดยใชกระบวนการทางดานสังคมสงเคราะห เชน การสังคมสงเคราะหเฉพาะราย และ/หรือ     
การสังคมสงเคราะหกลุมชน มีระบบการประสานงานและสงตอผูตองขังที่ขอรับบริการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งการติดตาม และการประเมินผล    

ผลการดําเนินงาน 
  1) เรือนจํา/ทัณฑสถาน เปดโอกาสใหผูตองขังไดเขาพบนักสังคมสงเคราะห ผูปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาเพื่อขอคําปรึกษา โดยมีสถิติผูตองขังขอรับคําปรึกษาดานสังคมสงเคราะห
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน คิดเปนรอยละ 98.20 ตามชองทางที่จัดใหผูตองขังไดย่ืนคํารองขอเขาพบและรับ
บริการตามเกณฑที่กําหนด 
  2) เรือนจํา/ทัณฑสถาน มีการดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ ดานสงเคราะห และหรือ
ดานบําบัดโดยใชกระบวนการทางดานสังคมสงเคราะห จัดใหมีสถานที่หรือหองที่เหมาะสม ปลอดภัย สําหรับ
ใหบริการดานสวัสดิการ ดานสงเคราะห และดานการบําบัดทางจิต   
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การเตรียมความพรอมกอนปลอย  
 

โครงการคืนคนดสีูสังคม 
 กระทรวงยุติธรรม ไดริเริ่มโครงการคืนคนดีสูสังคมข้ึนต้ังแตป พ.ศ.2553 โดยกระทรวง

ยุติธรรม ไดกําหนดใหกรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติจางผูพนโทษ/   
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และผูถูกคุมประพฤติเขาทํางานในหนวยงาน เพื่อเปนอีกทางเลือกหน่ึงใหผูพนโทษได
ประกอบอาชีพสุจริต มีรายได ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีของสังคมตอตัว  
ผูพนโทษ ยอมรับและใหโอกาสผูพนโทษในการกลับตนเขาสูสังคม จากการดําเนินโครงการคืนคนดีสูสังคม
ต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึงป พ.ศ. 2564 ปรากฏวามีการจางงานผูพนโทษมาแลวทั้งสิ้น 3,537 คน มีสถิติ
การจางงานผูพนโทษ ดังน้ี 

 

 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

อัตราการจางงานในตําแหนง 
พนักงานรักษา 
ความปลอดภัย  

(คน) 

พนักงานขับรถ  
(คน) 

พนักงานทั่วไป  
(คน) 

พนักงานครูสอน 
นวดแผนโบราณ/เสริมสวย  

(คน) 

รวม  
(คน) 

2553 - 2559 372 268 1,629 143 2,412 
2560 - 23 175 14 212 
2561 - 13 163 9 185 
2562 - 20 271 13 304 
2563 - 7 216 1 224 
2564 - 186 14 - 200 

รวม 372 517 2,468 180 3,537 
  

 ผลการดําเนินงาน 
 กรมราชทัณฑไดรับการจัดสรรเงินสําหรับเปนคาจางผูพนโทษ จํานวน 9,214,352 บาท 
(เกาลานสองแสนหน่ึงหมื่นสี่พันสามรอยหาสิบสองบาทถวน) และไดรับจัดสรรอัตราการจางงานผูพนโทษ 
จํานวน 120 อัตรา ซึ่งกรมราชทัณฑไดจัดสรรอัตราการจางงานผูพนโทษใหกับเรอืนจาํ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ที่มีความตองการในการจางงานผูพนโทษในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 200 อัตรา ผลการดําเนินงาน 
เปนการชวยเหลือผูพนโทษใหสามารถปรับตัวและปรับสภาพจิตใจกอนที่จะออกไปสูสังคมภายนอก  
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โครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพ่ือคืนคนดีสูสังคม สําหรับผูตองขังสูงอาย ุ
 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ทําใหผูตองขัง

มีความเสี่ยงในการติดเช้ือและอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได โดยเฉพาะนักโทษเด็ดขาดกลุมที่มีอาการเจ็บปวย
รายแรง พิการ หรือมีอายุต้ังแต 6๐ ปข้ึนไป อธิบดีกรมราชทัณฑ จึงมีนโยบายใหเรงรัดการดําเนินการ          
พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ใหกับนักโทษเด็ดขาดเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง พิการ หรือมีอายุต้ังแต 6๐ ป
ข้ึนไป ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) 

 กรมราชทัณฑ จึงไดจัดทําโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพื่อคืนคนดีสูสังคม สําหรับ
ผูตองขังสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเปดโอกาสใหนักโทษเด็ดขาดสูงอายุ ที่มีความประพฤติดี
มีความวิริยะอุตสาหะ และมีความพรอมทางดานรางกาย และจิตใจ ไดรับการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษ   
โดยมีกลุมเปาหมายในการอบรม จํานวน 2,736 คน จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 92 แหง ใหสามารถ
ออกไปใชชีวิตรวมกับครอบครัว และไดรับการเตรียมความพรอมดานตางๆ กอนกลับไปสูสังคม 

 

 ผลการดําเนินงาน 
   เรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการอบรมตามโครงการฯ จํานวน 65 แหง และมีผูเขารับ       
การฝกอบรม จํานวน 2,790 คน 
 

  
 

ศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา 
(CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 

 
กรมราชทัณฑ ไดมีนโยบายใหมีการจัดต้ังศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (CARE : 

Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนย
ประสานงานและชวยเหลือผูพนโทษใหมีงานทําทั้งขณะตองโทษในเรือนจํา และการนําความรูจากการอบรม
วิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพนโทษ รวมทั้งเปนศูนยประสานงานชวยเหลือผูพนโทษในดานตางๆ      
เพื่อดําเนินการตามนโยบายในการคืนคนดีสูสังคม และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ในการใหหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมบรูณาการการทํางานเพื่อพัฒนาและสงเสรมิอาชีพผูกระทําผดิ
อยางย่ังยืน   
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ผลการดําเนินงาน 

  1) ขอมูลการเขาใชบริการศูนยประสานงานและสงเสรมิการมีงานทํา (CARE) 
 

รายละเอียดตามแบบฟอรมการรายงาน รวมทั้งส้ิน (คน) 

1. จํานวนผูเขาใชบริการ (คน) 96,163 
2. การใหความชวยเหลือของศูนย CARE  
    2.1 ดานการมีงานทํา 2,598 
         - การนําผูตองขังออกไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ 
         - โครงการจางงานคืนคนดีสูสังคม 
         - ไดรับการจางงานอื่นๆ (ประสานงานโดยศูนย CARE) 

1,926 
471 
201 

     2.2 การแนะนําแหลงงาน/ตําแหนงงานวาง 59,019 
     2.3 ผูไดรับทุนประกอบอาชีพ  
(ทุนนายแพทยปราเสริฐฯ,ทุนมูลนิธิฯ,ทนุ ป.ป.ส. ,ทุน พ.ม. ฯลฯ) 

35 

     2.4 การใหการสงเคราะหดานตางๆ 36,511 
          - คาพาหนะกลับภูมิลําเนา 
          - ทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง 
          - ที่พักอาศัยภายหลังพนโทษ 
          - ดานการรักษาพยาบาล 
          - การสงเคราะหดานอื่นๆ 

7,416 
252 
445 

1,368 
27,030 

 

  2) ความคืบหนาการติดตามผูพนโทษดวยระบบ CARE Support   
   ผลการติดตามผูพนโทษ ดวยระบบรายงานผลการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ             

ผูพนโทษ/ผูถูกคุมประพฤติ หรือ CARE Support ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา มีผูพนโทษไดรับ
การติดตามโดยศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (ศูนย CARE) ของกรมราชทัณฑ จํานวนทั้งสิ้น 
38,676 คน ปรากฏรายละเอียดของผูพนโทษที่ไดรับการติดตาม ดังน้ี 
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  3) การติดตามสมาชิกผูผานการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ         
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ”  
   กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการติดตามสมาชิกผูผานการอบรมโครงการพระราชทาน                    
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” ที่ไดรับ     
การปลอยตัวไปแลว จากการดําเนินงานของศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา รวมกับจิตอาสา
พระราชทาน 904 ในพื้นที่ และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ ที่พัฒนาระบบการติดตาม โดยศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ ต้ังแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 สามารถติดตาม
ผูที่ผานการอบรม จํานวน 33,850 คน มีผูพนโทษที่นําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร จํานวน 4,453 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ จํานวน  
(คน) 

คิดเปน 
รอยละ 

ผลการติดตามผูผานการอบรม 33,928 100 
มีงานทํา 19,962 58.84 
เรียนหนังสือ 80 0.23 
บวช 296 0.87 
วางงาน 3,267 9.63 
กระทําผิดซํ้า  
(เฉพาะผลการติดตามจากจิตอาสา) 

746 2.2 

อยูระหวางการติดตาม 29 0.08 
ไมสามารถติดตอได 8,179 24.11 
อ่ืน ๆ เชน ปวย พิการ สูงอายุ เสียชีวิต อายัด 1,369 4.04 
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ลําดับ โครงการ เงินท่ีไดรับ(บาท) ใชไป(บาท) คืนเงิน(บาท) 
1 โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห

ผูตองขัง 
14,028,000.00  13,938,000.00  4,717,339.94  

2 โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง 

1,884,000.00  1,615,150.41  268,849.59  

3 โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม 

9,690,000.00  8,890,000.00  800,000.00  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อ 
คืนคนดีสูสังคม 

87,978,132.00  69,987,623.69  17,990,508.31  

5 โครงการขับเคล่ือนศูนยประสานงาน
และสงเสริมการมีงานทํา 

820,868.00  136,350.00  684,518.00  

 รวมเงิน 114,401,000.00 94,567,124.10 24,461,215.84 

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

[ช่ือประเภท], [คา] บาท

งบประมาณประจําป 2564 กองพัฒนาพฤตนิิสัย 
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เงินงบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีสงคืน 

14,028,000.00 13,938,000.00 4,717,339.94 

กราฟแผนภูมิโครงการจดัสวัสดกิารและสงเคราะหผูตองขัง 

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร

จํานวน 14,028,000 
บาท

งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 13,938,0000 

บาท

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 4,717,339.94 

บาท

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ เงินงบประมาณที่ใชไป

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ งบประมาณที่สงคืน
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เงินงบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีสงคืน 

1,884,000.00 บาท 1,615,150.41 บาท 268,849.59 บาท 

กราฟแผนภูมิโครงการปฏบิตัิงานหลกัในการขับเคลื่อนเพื่อพฒันา
พฤตินสิัยผูตองขัง 

เงินงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร

จํานวน 1,884,000 บาท
เงินงประมาณท่ีใชไป 

จํานวน 1,615,150.41 
บาท

คืนงบประมาณ 
จํานวน 268,849.59 บาท

โครงการอํานวยการปฏิบตัิงานหลักในการขับเคลือ่น
เพื่อพัฒนาพฤตนิิสัยผูตองขัง

โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เงิน
งบประมาณท่ีใชไป
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง 
งบประมาณท่ีสงคืน
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เงินงบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีสงคืน 

9,690,000.00 บาท 8,890,000.00 บาท 800,000.00 บาท 

กราฟแผนภูมิโครงการพัฒนาจติใจเพื่อสรางคณุธรรมจริยธรรม 

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร

จํานวน 9,690,000 บาท
งบประมาณที่ใชไป

จํานวน 8,890,000 บาท

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 800,000 บาท

โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรม

โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม เงินงบประมาณที่ใชไป
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม งบประมาณที่สงคืน
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีสงคืน 

87,978,132.00 บาท 69,987,623.69 บาท 17,990,508.31 บาท 

กราฟแผนภูมิโครงการพัฒนาศกัยภาพผูตองขังเพื่อคนืคนดีสูสังคม 

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร

จํานวน 87,978,132 
บาท

งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 69,987,623.69 

บาท

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 17,990,508.31 

บาท

โครงการพัฒนาศกัยภาพผูตองขังเพือ่คนืคนดีสูสงัคม

โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม 
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม 
งบประมาณที่ใชไป
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม 
งบประมาณที่สงคืน
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งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณท่ีสงคืน 

820,868.00 บาท 136,350.00 บาท 684,518.00 บาท 

กราฟแผนภูมิโครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา 

งบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรร

จํานวน 820,868 บาท

งบประมาณท่ีใชไป
จํานวน 136,350 บาท

งบประมาณท่ีสงคืน
จํานวน 684,518 บาท

โครงการขับเคล่ือนศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา

โครงการขับเคล่ือนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
โครงการขับเคล่ือนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่ใชไป

โครงการขับเคล่ือนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่สงคืน
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การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงนิผลพลอยไดจากการดําเนนิงานฝกวิชาชีพผูตองขัง 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รวมจํานวน  89,188,007.62 บาท
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รายไดจากการดําเนินงาน

ผลิตหลักเขต

จําหนายสินคา

จําหนายอาหารและเครื่องด่ืม

จําหนายสัตวเลี้ยง

จําหนายผลิตผลการเกษตร

แรงงานรับจาง

เงินผลพลอยไดอ่ืน

73.13%

25,537,168.85 บาท

124,166,784.44 บาท

185,414,159.50 บาท

18,197,620.07 บาท

19,962,727.56 บาท

1,282,444,792.73 บาท

98,001,450.87 บาท

 -

 200,000,000.00

 400,000,000.00

 600,000,000.00

 800,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,200,000,000.00

 1,400,000,000.00

รวมจํานวน  1,888,187,965.42 บาท
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โครงสรางกองพัฒนาพฤตินิสัย (เปนการภายใน) 

ฝายบรหิารทั่วไป 

- บริหารงานท่ัวไป บริหารงบประมาณประจําปของกอง เชน งานสารบรรณ งานจัดเก็บเอกสาร งานรางโตตอบ งานการเง ิน งานพัสดุ 
ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน งานการประชุม งานรวบรวมขอมูลขาวสาร สถิติและ
งานประชาสัมพันธ งานเลขานุการ งานประสานราชการของกอง  

- การบริหารงานบุคคลของกอง จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล และรายงานประเมินผล การปฏิบัติราชการของขาราชการ และลูกจางสังกัด     
กองพัฒนาพฤตินิสัย 

- ศึกษาวิเคราะห กําหนดแนวทางการจัดทําแผนงานโครงการ กิจกรรมและ วางระบบกํากับติดตามประเมินผล การจัดทําแผน            
การปฏิบัติงานราชการประจําป 

- กํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดและการจัดทํารายงานประจําป 
- จัดทําคําขอต้ังงบประมาณประจําปของกอง 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย 

- กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการดานการพัฒนาการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยใหเหมาะสมกับผูตองขังและบุคคลท่ีอยูในความควบคุม
หรือดูแลตามหนาท่ีและอํานาจของกรมราชทัณฑ 

- การจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัย และเผยแพรขอมูลขาวสารดานพัฒนาพฤตินิสัยแกหนวยงานท้ังภายใน
และภายนอกกรมราชทัณฑ 

- ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแกไขฟนฟูผูตองขัง 
- ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือความรวมมือเก่ียว กับการดําเนินงานดานการพัฒนาพฤตินิสัย ท่ีอยูใน          

ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ 
- กํากับดูแลใหคําปรึกษา แนะนําและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขังและ

บุคคลท่ีอยูในความควบคุมหรือดูแลตามหนาท่ีและอํานาจของกรมราชทัณฑ 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานบรหิารการเงิน 

- กํากับดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา นิเทศงาน และจัดอบรมเก่ียวกับงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุเงินผลพลอยได และเงิน        
รานสงเคราะหผูตองขัง 

- ดําเนินการดานการพัสดุและการใชจายเงิน เงินผลพลอยไดฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย สวนกลางกรมราชทัณฑ 
- พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดําเนินการดานการพัสดุและการใชจายเงิน เงินผลพลอยไดฯ และเงินรานสงเคราะห

ผูตองขังของเรือนจํา 
- ดําเนินการจําหนายพัสดุชํารุดท่ีจัดซ้ือดวยเงินผลพลอยไดฯ และเงินรานสงเคราะหผูตองขังออกจากบัญชีเรือนจํา 
- จัดทํารายงานการเงิน เงินผลพลอยไดฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยสวนกลางกรมราชทัณฑ 
- จัดทํางบการเงิน เงินผลพลอยไดฯ ภาพรวมของกรมราชทัณฑ 
- รวบรวมฐานะการเงิน เงินรานสงเคราะหผูตองขังของเรือนจํา  
- การจัดทําประมาณการรายไดเงินผลพลอยไดประจําปเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

กลุมงานสงเสริมการศกึษาและพัฒนาจิตใจ 

- ติดตามและดําเนินงานโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- จัดทําและจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดรูปแบบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการจัดการศึกษาแกผูตองขังท้ังสายสามัญและสายอาชพี ตลอดจนการพัฒนาจิตใจ 
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางการจัดทําแผนงาน โครงการ โปรแกรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะท้ังทางรางกายและจิตใจแกผูตองขังดวย        

การอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา กิจกรรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ เปนตน 
- นําโปรแกรมการแกไขผูตองขังแตละประเภทไปสูการปฏิบัติ 
- สงเสริมสนับสนุนใหผูตองขังไดรับการศึกษาและการพัฒนาสมรรถภาพรางกายและจิตใจ  
- ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเรือนจํา/ทัณฑสถานในดานการศึกษาและสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจ 
- จัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการจัดการศึกษาและการสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลใน

เว็บไซตของกรมราชทัณฑ 
- ประสานหนวยงานเครือขายภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมใน  การจัดการศึกษาผูตองขังใหครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกระดับ     

ทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ และการนําเทคโนโลยีทันสมัยเขามาใชในการเรียนการสอนและการสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจผูตองขัง 
- กําหนดแนวทาง ประสานงาน และการดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังดวยกระบวนการลูกเสือ   
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานฝกวิชาชีพ 

- ศึกษาวิเคราะห กําหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนาและสงเสริมใหเรือนจําดําเนินการฝกวิชาชีพและพัฒนาฝมือแรงงานตามความถนัด
และความตองการของตลาดแรงงานของผูตองขัง ตลอดจนบุคคลท่ีอยูในความควบคุมหรือดูแลหนาท่ีและอํานาจกรมราชทัณฑ 

- พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกํากับดูแลและตรวจสอบโครงการฝกวิชาชีพ การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อสงเสริมและพัฒนาการ      
ฝกวิชาชีพ และสนับสนุนปจจัยการผลิต 

- นิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษา ติดตามผล ประเมินผลการดําเนินงานดานการฝกวิชาชีพผูตองขัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและการเผยแพร
ผลิตภัณฑ 

- ศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดเก่ียวกับรูปแบบและประเภทผลิตภัณฑ รวมท้ังสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑท่ีไดจากการฝกวิชาชีพ 
- สงเสริมสนับสนุนใหเรือนจํานําผลิตภัณฑไปจําหนายในงานนิทรรศการและงานเทศกาลตางๆ  
- การบริหารจัดการผลิตภัณฑท่ีมีสภาพชํารุด เส่ือมจําหนายไมไดออกจากบัญชีของเรือนจํา 
- ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกผูตองขัง การจัดการประกวดผลิตภัณฑและแขงขันทักษะ

ฝมือผูตองขัง เพื่อฝกทักษะ ความรูความชํานาญใหแกผูตองขัง การพัฒนาความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังการจัดหลักสูตรฝกอบรม
สําหรับเจาหนาท่ี 

- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานโครงการในพระดํารฯิ และสงเสรมิการเกษตร 

- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายใตโครงการกําลังใจใน     
พระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ดานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

- จัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ดานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

- การจัดระบบศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ พัฒนา และสงเสริมใหคําปรึกษาแกศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ดําเนินการฝกอบรมผูตองขังเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยในหลักสูตร การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน
เรือนจํา 

- การบูรณาการกับหนวยงานภายนอก การสรางเครือขายเพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินงานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายใต
โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการฝกวิชาชีพผูตองขัง   และบุคลากรดานการเกษตรท่ีอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของ
กรมราชทัณฑ 

- พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกํากับ ดูแล ตรวจสอบโครงการฝกวิชาชีพ  การสนับสนุนเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อสงเสริมและพัฒนา    
การฝกวิชาชีพดานการเกษตร 

- นิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานการฝกวิชาชีพ ผูตองขังดานการเกษตรแกเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
- กํากับแผนงาน โครงการ การใชประโยชนจากพืน้ท่ีเรือนจําชั่วคราว ท่ัวประเทศ ตลอดจนกํากับ ดูแล ใหคําปรึกษา ติดตามและประเมินผล

ใหเปนไปตามนโยบาย 
- บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ เอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา แกไขพฤตินิสัยผูตองขังดานการเกษตรใหครอบคลุมอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ 
- การรวบรวมสถิติขอมูลดานการดําเนินงานท่ีเก่ียวของและประชาสัมพันธ 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสงเสริมทกัษะการทํางาน 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการแนวทางการบริหารและสงเสริมทักษะ การทํางานของผูตองขังใหสอดคลองกับความตองการ
ของ ตลาดแรงงาน 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหผูตองขังมีโอกาสในการออกไปฝกทักษะฝมือแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจํา  

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพือ่ใหผูตองขังไดมีโอกาสในการเรียนรูและฝกทักษะการทํางานจากการปฏิบัติงานจริง 
(On The Job Training) ทําใหเกิดความชํานาญ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังพนโทษ   

-  ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพื่อบูรณาการภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเขามามีสวนรวมในการฝกวิชาชีพ
ผูตองขังอยางเปนรูปธรรม 

- ศึกษาและกําหนดแนวทางในการดําเ นินงาน พบปะผูประกอบการเพื่อหาแนวทางรวม กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ               
ในการสงเสริมการจางงานผูตองขัง รวมถึงแนวทางการสงผูตองขังออกทํางานฝกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

- ดําเนินงานตามนโยบายเก่ียวกับการหาทางกําหนดมาตรการภาษี เพื่อใหสิทธิประโยชนแกนายจางและเจาของผูประกอบการ รวมกับ
กรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการจางงานผูพนโทษและเปนการสงเสริมผูพนโทษไดมีโอกาส
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น  

- จัดเก็บขอมูลการฝกวิชาชีพผูตองขัง เพื่อเปนฐานขอมูลใหกับผูประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการจางงานผูตองขังภายหลังพนโทษ 
- การพิจารณา ควบคุม กํากับดูแลการทํางานของผูตองขังใหเปนไปตามนโยบายตลอดจนการกําหนดคาจาง เงินรางวัลปนผล สวัสดิการ

ดานตางๆ ใหเกิดความยุติธรรมและเปนไปตามขอกําหนดของสหประชาชาติ 
- นิเทศงาน แนะนําใหคําปรึกษา ควบคุม กํากับ ดูแล ติดตามผล ประเมินผลเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีมีการดําเนินการจางงานผูตองขัง        

ท้ังภายในและภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ ขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- การดําเนินงาน กํากับ ดูแล การจางลูกจางเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและ   การใชแรงงานผูตองขัง เงินรานสงเคราะหใหเปนไป

ตามระเบียบกรมราชทัณฑ ขอกําหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- การถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑราชทัณฑงานบริการและแรงงานผูตองขังไปจัดต้ังเปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ 

(Service Delivery Unit : SDU)  
- การปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ หรืองานท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 

- จัดทําและจัดเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของเพื่อใชในการดําเนินงานตามโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา          
(แมและเด็ก) 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง เด็กในความดูแลของผูตองขังท่ีติดเขามาในเรือนจําและบุคคลท่ีอยูในความควบคุมหรือดูแลตามหนาที่และอํานาจ
ของกรมราชทัณฑ ท้ังการจัดสวัสดิการ การใหการสงเคราะห การเตรียมความพรอมกอนปลอย และการติดตามชวยเหลือผูตองขังหลังพนโทษ
ตามหนาท่ีและอํานาจของกรมราชทัณฑ 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางและนโยบายดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ตลอดจนใหการปรึกษาแนะนําทางดานวิชาการแกเรือนจํา
รวมท้ังสถาบันการศึกษาและประชาชน และประเมินผลการดําเนินงาน 

- กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ ใหการปรึกษา แนะนํา สงเสริมสนับสนุนติดตามและประเมินผลเก่ียวกับการจัดสวัสดิการ        
การสงเคราะหผูตองขัง  

- กํากับ ดูแล ใหการปรึกษา แนะนํา สงเสริม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   ดานการแกไขฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขัง         
และบุคคลท่ีอยูในความควบคุมหรือดูแลตามหนาท่ีอํานาจของกรมราชทัณฑตามขอกําหนดสหประชาชาติ อาทิ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า     
แหงองคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (Mandela Rules) ขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา
และมาตรการท่ีมิใชการคุมขัง สําหรับผูกระทําผิดหญิง (Bangkok Rules) 

- พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกํากับ ดูแล ตรวจสอบการใชจ ายเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพ เพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขัง                  
(เงิน ๖ ใน ๑๐ สวน) 

- การบริหารงานเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสูสังคม (ทุนนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) เพื่อเปนการสงเสริมใหผูพนโทษประกอบอาชีพ
หลังพนโทษ 

- ประสานงานและสรางเครือขายภาคเอกชน หนวยงานราชการ ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ      
และการใหการสงเคราะหแกผูตองขังในดานตาง ๆ การเตรียมความพรอมกอนปลอย และสงตอผูพนโทษ รวมถึงการติดตามประเมินผลผูพนโทษ 

- ศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ พัฒนา สงเสริม และใหคําปรึกษาแนะนําเรือนจําในการเตรียมความพรอม
ผูตองขังกอนปลอยตัว  

- กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา ปรึกษา วางระบบ พัฒนาแนวทางการดําเนินงานเรือนจําเตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา) 
- กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา ปรึกษา วางระบบ พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน รวบรวมขอมูลสถิติผูเขาใชบริการ และผูไดรับความชวยเหลือ        

จากศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) 
- ประสานงานกับกรมคุมประพฤติ กํากับ ดูแล ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษากับเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามโครงการจางงานคืนคนดีสูสังคม 
- การบริหารงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห และมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดีกองทุนพันเอกนายแพทยหลวงประกิตเวชศักด์ิและคุณหญิง และกองทุน

พระราชทานสานฝนอาชีพ รวมถึงการเขารวมประชุมกับสมาคม ชมรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ประเภท จํานวน (คน) 

ขาราชการ 50 

- ระดบัอํานวยการ สูง 1 

- ระดบัเช่ียวชาญ 1 

- ระดบัชํานาญการพิเศษ 7 

- ระดบัอาวุโส 1 

- ระดบัชํานาญการ 32 

- ระดบัชํานาญงาน 5 

- ระดบัปฏบิตักิาร 3 

พนกังานราชการ 6 

ลกูจาง  23 

รวม 79 

อัตรากําลังเจาหนาท่ีกองพัฒนาพฤตินิสัย 
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 นายอายุตม สินธพพันธุ  อธิบดีกรมราชทัณฑ 

 นายธวัชชัย ชัยวัฒน  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ 

 นายสิทธิ สุธีวงศ  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ 

 นายวีระกิตต์ิ หาญปริพรรณ  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ 

 นายกฤช กระแสรทิพย  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ 

 นางเสาวคนธ เจษฏารักษ  ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา 

 นายสมรัตน เข็มศิร ิ  ผูอํานวยการกองพฒันาพฤตินิสัย 

 

 ผูเรียบเรียงและประสานงาน  

 นางงามใจ ทวีชนม  นักวิชาการอบรมฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที ่

    ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการพฒันาพฤตินิสัย                                                              

          นางสาวจันทรทิมา อุยยะเสถียร  นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ 

 นางสาวเอกกมล  ลวดลาย  นักทัณฑวิทยาชํานาญการ 

นายธันวา สังขสิริยะกลุ พนักงานพิมพ 
 
 ผูสนับสนุนขอมูล 
 นางสาววริศรา ศิรสิทุธิเดชา           ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิสมรรถภาพรางกายและจิตใจ    

                    และผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิการศึกษา 
 นางสาวสาธิกา สามศร ี ผูอํานวยการกลุมงานโครงการในพระดําริฯและสงเสริมการเกษตร 

  และผูอํานวยการกลุมงานฝกวิชาชีพ 

 นางดวงแข พุมเพ็ชร ผูอํานวยการกลุมงานบริหารการเงิน 

 นายสิริชัย เมืองมลูชัย ผูอํานวยการกลุมงานสงเสรมิทักษะการทํางาน 

 นางอันธิกา ออนพรอม ผูอํานวยการกลุมงานสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง 
 นางสาวณัฐดาวัลย มิตรปลอง                 หัวหนาฝายบรหิารทั่วไป 

เจาหนาที่กองพัฒนาพฤตินิสัย      
 
 
 
 
 
 

คณะผูจัดทํา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กองพัฒนาพฤตินิสัย กลุมงานพฒันาระบบการพฒันาพฤตินิสัย    
   222 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ  

                            อําเภอเมือง จังหวัดนนทบรุ ี11000  
                            โทร : 02-967-3323 , 02-967-2222 
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