นํานํเสนอโดย
าเสนอโดย
กองพั
ฒนาพฤติ
นิส
กองพั ฒ
นาพฤติ
นิส
ัยัย
กรมราชทัณฑ์

นายอายุตม สินธพพันธุ
อธิบดีกรมราชทัณฑ

นายธวัชชัย ชัยวัฒน
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ

นายสิทธิ สุธีวงศ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ นายกฤช กระแสรทิพย
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ

นางเสาวคนธ เจษฏารักษ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา

นายสมรัตน เข็มศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย

นางสาววริศรา ศิรสิ ุทธิเดชา
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
และผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการศึกษา

นางดวงแข พุมเพ็ชร
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารการเงิน

นางอันธิกา ออนพรอม
ผูอํานวยการกลุมงานสวัสดิการ
และสงเคราะหผูตองขัง

นางงามใจ ทวีชนม
ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูอํานวยการกลุมงาน
พัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

นางสาวจันทรทมิ า อุยยะเสถียร
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ
กลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย

นางสาวสาธิกา สามศรี
ผูอํานวยการกลุมงานโครงการ
ในพระดําริฯและสงเสริมการเกษตร
และผูอํานวยการกลุมงานฝกวิชาชีพ

นายสิริชัย เมืองมูลชัย
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริม
ทักษะการทํางาน

นางสาวณัฐดาวัลย มิตรปลอง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป

กองพั ฒนาพฤตินิสัย

รายงานผลการดํ า เนิ น งานของกองพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย กรมราชทั ณ ฑ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับ นี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงผลสําเร็จของการปฏิบัติงานดานการพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขังของกองพัฒนาพฤตินิสัย ตลอดจนเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผ ลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ ใหสาธารณชนไดทราบอยางเปนรูปธรรม โดยรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโยบาย แผนงาน และแนวทางที่จะนําไปสูการแกไขฟนฟู ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูตองขัง ใหมีความรู ทักษะ มีวิชาชีพติดตัว กลับตนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศเพื่อคืนคนดีสูสังคม โดยมีกระบวนการพัฒนาจิตใจ ปรับทัศนคติ และฝกทักษะอาชีพ รวมถึง
การเตรียมความพรอมกอนปลอย เพื่อใหผูตองขังสามารถใชชีวิตภายหลังพนโทษไดอยางมีคุณภาพ
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะมีสวนชวย
อํานวยประโยชนตอหนวยงาน องคกรสวนราชการ และผูที่สนใจทั่วไป ในการนําขอมูลไปศึกษาและ
ประยุกตใช ตลอดจนเพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีของประชาชนและสังคม ที่มีตอกรมราชทัณฑและ
ใหโอกาสแกผูตองขังไดกลับตนเปนคนดี และกลับไปใชชีวิตในสังคมไดโดยปกติ

กองพัฒนาพฤตินิสัย
กันยายน 2564

กรมราชทัณฑ์

รายงานประจําป ๒๕๖๔

กองพั ฒนาพฤตินิสัย

เรื่อง

หนา
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การปฏิบัติตอผูตอ งขังตามมาตรฐานสากล

15



การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

21



การจัดการศึกษาผูตองขัง

30



การจัดโปรแกรมแกไขฟนฟูผูตองขัง

33



การพัฒนารางกายและจิตใจผูตองขัง

39



การฝกวิชาชีพผูตองขัง

43



การสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขัง

45



การสงเคราะหและจัดสวัสดิการผูตองขัง

54



การเตรียมความพรอมกอนปลอย

64



การบริหารเงินงบประมาณ

68



การบริหารเงินนอกงบประมาณ

74



ภาคผนวก

76

 คณะผูจัดทํา

79

กรมราชทัณฑ์

รายงานประจําป ๒๕๖๔

กองพั ฒนาพฤตินิสัย

ผลการดําเนินงาน

กรมราชทัณฑ์

รายงานประจําป ๒๕๖๔

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ
ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 และพ.ศ.2564 ซึ่งตามมาตรา
16 ของพระราชกฤษฎี กาพระราชทานอภั ยโทษ กํ าหนดให ต องมี การอบรมเตรี ยมความพร อมก อนปล อย
นักโทษเด็ดขาดทุก คน ที่จะไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว และนักโทษเด็ดขาดซึ่ง ไดรับพระราชทาน
อภัยโทษลดโทษ และจะพนโทษในคราวเดียวกัน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงเห็นวา
ผูตองขังที่จะพนโทษจากเรือนจําออกไป อาจไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบในวงกวางตอการใชชีวิตของประชาชนทั่วประเทศในขณะนั้น
กรมราชทัณฑ จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ในการพระราชทาน
โครงการ “โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ ” เพื่อใชเปนหลัก สูตรในการอบรมใหกับ
ผูที่ไดรับ พระราชทานอภัยโทษ ซึ่ง ในหลัก สูตรมีระยะเวลาในการฝก อบรม ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ตอเนื่อง รวมทั้งสิ้น 14 วัน โดยไดมีการนอมนําสืบสาน และตอยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหมของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เปนการประยุกตทฤษฎีใหมแบบชาวบาน
ปนโคก ขุดหนอง ทํานา เปนการสรางตนแบบเกษตรทฤษฎีใหมในพื้นที่ขนาดเล็ก ในระหวางดําเนินการจะ
มุงเนนการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝกวินัย ลงมือปฏิบัติ แกปญหาจริง เพื่อใหผูตองขังสามารถพึ่งพา
ตนเองได อันจะเปนพื้นฐานในการนําไปใชในการเริ่มตนชีวิตใหม เมื่อพนโทษออกไปภายนอก และชวยเหลือ
ผูอื่ นที่ ได รับ ความเดือดร อน กล าวได วา โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ พระวชิร เกล าเจาอยู หั ว
“โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” ไดนอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเปนแนวทาง
เพื่อใหผูพนโทษสามารถดํารงตนอยูไดอยางมั่นคง และยั่งยืน
กรมราชทัณฑ ไดกําหนดใหโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
“โคกหนองนาแหง น้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ ” เปนหลักสูตรในการเตรียมความพรอมกอนปลอย
ให กั บ กลุ ม นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ไ ด รั บ พระราชทานอภั ย โทษตามพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภั ย โทษ
ประจํา ป พ.ศ.2563 และพ.ศ. 2564 โดยไดดํ าเนิ นการฝก อบรมอยา งต อเนื่อ ง โดยมีก ลุม เป าหมาย
เปนนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษปลอยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
และพนโทษในคราวเดียวกัน และนัก โทษเด็ด ขาดที่ไดรับ พระราชทานอภัย โทษ และเขาเกณฑ ก ารพั ก
การลงโทษเขารับการฝกอบรมจากเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ผลการดํ า เนิ น งานป พ.ศ.๒๕๖๔ ได ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมโครงการพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” เพื่อเตรียม
ความพร อมก อนปลอยใหกั บ ผูต องขัง ตามพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภัย โทษประจําป พ.ศ.๒๕๖๓
และ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

1) เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิร าลงกรณ พระวชิ ร เกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 และเนื่องในโอกาสวันคลา ย
วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพอแหง ชาติ 5 ธันวาคม 2563 กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการจัดการอบรมฯ ในเรือนจํา /
ทัณฑสถานทั่วประเทศ รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 รุน มีผูผานการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 126,662 คน
ตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ

รุนที่

ระยะเวลาการฝกอบรม

จํานวนเรือนจํา/
ทัณฑสถาน
ที่ดําเนินการ(แหง)

28 กรกฎาคม 2563

1/1

1 กันยายน - 14 กันยายน 2563

137

จํานวน
ผูตองขัง
ที่อบรม
(คน)
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

2/1

รวมผูเขารับการอบรม
21 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

135

59,457
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

5 ธันวาคม 2563

รวมผูเขารับการอบรม

67,205
รวมผูเขารับการอบรม

126,662

2) เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2564 ไดมีก ารสํารวจจํานวนนักโทษ
เด็ดขาดที่เขาหลักเกณฑเขารับการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 32,651 คน
โดยไดมีก ารวางแผนการดําเนิน งานจัดการฝกอบรม จํานวนทั้ง สิ้น 3 รุน มีผูผานการอบรม จํานวนทั้งสิ้น
26,928 คน
ตามพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษ

รุนที่

ระยะเวลาการฝกอบรม
16 - 29 สิงหาคม 2564

จํานวนเรือนจํา/
ทัณฑสถาน
ที่ดําเนินการ(แหง)
137

จํานวนผูตองขัง
ที่อบรม
(คน)
12,799

28 กรกฎาคม 2564

3/1
3/2

10 - 23 กันยายน 2564

116

9,069

3/3

29 กันยายน - 12 ตุลาคม 2564

64

5,060

รวมผูเขารับการอบรม

26,928

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

ผลการดําเนินงานโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
“โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ
30,000

27,154

26,390

จํานวนผูผานการอบรมตามโครงการฯ

25,000

22,292
18,258

20,000
15,000
10,000

12799

12,154

9069

8,112
5,9175,335
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พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
รุนที่ 1

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
รุนที่ 2

รุนที่ 3

รุนที่ 4

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
รุนที5่

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

การดําเนินโครงการ “หองสมุดพรอมปญญา”
ในปพุทธศักราช ๒๕๔๖ ตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑไดนอมนําแนวพระราชดําริฯ
ในการที่จะทําใหประชาชนทั่วประเทศ รูหนังสือ อานออกเขียนได รักการอาน การเขียน โดยเฉพาะผูตองขัง
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ซึ่ง ถือเปนผู ดอยโอกาส มาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําโครงการ
ปรับปรุงหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ริเริ่มดําเนินการนํารอง ณ เรือนจําอําเภอธัญบุรี เมื่อหองสมุดดําเนิน การ
แลวเสร็จ ไดรั บ พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่ อ และความหมายแหง ชื่อห องสมุดในโครงการนั้นว า
“หองสมุดพรอมปญญา” ความหมายวา “ถึงพรอมดวยปญ ญา”พระราชทานพระราชานุญาตใหอัญ เชิญ
พระนามาภิไธยยอ “สธ”ประดิษฐานไวเหนือชื่อ “หองสมุดพรอมปญญา” ซึ่งขณะนีม้ ี "หองสมุดพรอมปญญา"
ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปดแลว
จํานวน ๒๗ แหง (ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. 2563)
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ ประสานกั บ เรือนจํา/ทั ณฑสถานที่มี เ ปาหมายในการรับ เสด็ จ ฯ ทรงเป ด
“หองสมุดพรอมปญญา” ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 3 แหง ไดแก เรือนจําพิเศษพัทยา เรือนจํา
กลางชลบุรี และเรือนจํากลางกําแพงเพชร ดวยการลงพื้นที่เพื่อประเมินความพรอมในการจัดเตรียมการรับ
เสด็จฯ ใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ เรียบรอย และใหมีความพรอมในดานตางๆ เชน การปรับปรุงภูมิทัศน
การพั ฒ นาห องสมุ ดพรอ มปญ ญาให ไดม าตรฐาน ฯลฯ แต กําหนดการถูก เลื่อนออกไปอยางไมมีกํ าหนด
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพื้นที่ประเมินความพรอมฯ
ณ เรือนจํากลางกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพื้นที่ประเมินความพรอมฯ
ณ เรือนจํากลางชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

คณะทีมงานกองพัฒนาพฤตินิสัย ลงพื้นที่ประเมินความพรอมฯ
ณ เรือนจําพิเศษพัทยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

การจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาใหกับผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
กรมราชทัณฑ ไดนอมนําแนวพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม ารี ดานการสง เสริม ใหผูตองขัง ไดมีโ อกาสศึก ษาหลัก ธรรมคําสอนทาง
พระศาสนาอยางลึกซึ้ง โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ซึ่งผูตองขังสวนใหญนับถือ เพื่อใหผูตองขังเขาใจและซาบซึ้ง
ในหลักธรรมคําสอน สามารถใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ถกู ตอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
ผูตองขังใหดีงาม ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ ไดตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นคุณประโยชนของการจัดใหผตู อ งขัง
ไดเ รียนบาลีศึก ษา วามีผ ลดีทั้ง ตอตัวผูตองขังโดยตรงและตอ ภารกิจ ของกรมราชทัณฑ ประเทศชาติ และ
พระพุทธศาสนา ประการสําคัญ เปนการนอมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายผลใหกวางขวาง สนองพระมหากรุ ณาธิคุณที่ทรงมี
ตอกิจการราชทัณฑ เจาหนาที่และผูตองขัง โดยรวมกับสถาบันมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
และแมกองบาลีสนามหลวง จัดทําโครงการขยายผลการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาใหกับผูตองขัง ตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕62 จนถึงปจจุบันอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
 มีผูตองขังสมัครเขาเรียน จํานวน 3,976 คน และสอบผานบาลีศึกษา 93 คน
 มีเรือนจํา/ทัณฑสถานทีส่ อบผาน เพียง 3 แหง คือ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
เรือนจําจังหวัดนาน และทัณฑสถานหญิงกลาง
บาลีศึกษา
บ.ศ.1-2
บ.ศ.3
บ.ศ.4
บ.ศ.5

จํานวนผูตองขังที่สอบผาน (คน)
84
3
5
1

โครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและการประกวดอานอัลกุรอาน
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ดว ยเนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุม ารี เสด็จ พระราชดําเนินไปทรงเปด “หองสมุดพรอมปญ ญา” ที่เ รือนจํากลางนครพนม
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ไดทอดพระเนตรการสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะถวายพระพร โดยผูตองขัง
หญิง เรือนจํากลางนครพนม ทรงชื่ นชมและไดมีพระกระแสกับผูบ ริห ารกรมราชทัณฑ ให สง เสริมผูตองขัง
มีก ารสวดมนต ทํ านองสรภั ญ ญะประกวด และส ง ไปประกวดแข ง ขัน กั บ บุ ค คลภายนอก ป ง บประมาณ
พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ ไดจัดทําโครงการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะและ
ประกวดอ า นอั ล กุ ร อานทํ า นองเสนาะชิ ง ถ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการสวดมนตครั้งนี้ เปนแนวทางหนึ่งในการดําเนินงานแกไข
ฟนฟูผูกระทําผิด เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขัง จากเชิง ลบมาเปนบวก สามารถอยูรวมกับ สัง คมได
อยางเปนปกติสุขและภายหลังพนโทษ เปนบุคคลอันพึงประสงคของสังคม และกรมราชทัณฑไดดําเนินการ
ตามแนวทางพระราชดําริจนถึงปจจุบัน

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

ผลการดําเนินงาน
ผลการประกวด
การสวดมนต
หมูสรรเสริญ
พระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ

การประกวด
อานอัลกุรอาน

ประเภททีม
ประเภทรางวัล
ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศชมเชย
ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศชมเชย
ทีมชาย รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศชมเชย
ทีมหญิง รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลรองชนะเลิศชมเชย

เรือนจํา/ทัณฑสถาน
เรือนจําจังหวัดนาน
เรือนจํากลางชลบุรี
เรือนจําอําเภอนางรอง
เรือนจํากลางนครพนม
เรือนจําจังหวัดนาน
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
เรือนจํากลางนครพนม
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
เรือนจํากลางสุราษฎรธานี
เรือนจําจังหวัดระนอง
เรือนจํากลางยะลา
เรือนจํากลางชลบุรี
เรือนจํากลางสุราษฎรธานี
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานศาสนาใหกับผูต อ งขัง
(ความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑ กับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย)
เป นความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑ และมหาวิท ยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
พระพุทธศาสนาใหกับผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูตองขังที่
มีโทษสูง มีเวลาอยูในเรือนจําเปนเวลานาน เกิดจากการนอมนํา
แนวพระราชดําริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมราชสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสงเสริมให
ผูต อ งขั ง ได รั บ การศึ ก ษาอบรมด า นพระพุ ท ธศาสนาให มี
ความลึก ซึ้ง เพื่อจะไดขัดเกลาพัฒ นาจิตใจ ทําใหไดใกลชิ ด
พระศาสนา สามารถทํ าใจ ให ยอมรับ สิ่ง ที่ป ระสบไดง า ย
ไดดําเนินการนํารองแหงแรก ที่เรือนจํากลางบางขวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ ไดประสานกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เพื่อขยายโอกาสทางการศึก ษาพุท ธศาสตรบั ณฑิต เพิ่ม เติม จากเรือนจํากลางบางขวางไปสูเ รือนจํา และ
ทัณฑสถานอื่นๆ ในทุกภูมิภาค แตเ นื่องจากสถานการณการแพรร ะบาดของไวรัสโคโรนา จึง สามารถเปด
เพิ่มเติมไดเพียงแหงเดียว คือ ที่เรือนจํากลางระยอง สวนเรือนจํากลุมเปาหมายที่เ หลือ ตองเลื่อนกําหนด
การเปดการเรียนการสอนออกไป

โครงการพัชรธรรม ภายใตโครงการกําลังใจฯ
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนา
นวั ต กรรมการยุ ติ ธ รรม ดํา เนิ น การโครงการ
พัชรธรรม ภายใตโครงการกําลังใจฯ ในพระดําริ
ของสมเด็จพระเจ าลู กเธอ เจ าฟาพั ชรกิ ติยาภา
นเรนทิ ร าเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ ณี
สิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรม
นําหลัก ธรรมตามหลัก พระพุท ธศาสนาเขามา
ปรับเปลี่ยนจิตใจดวยการพึ่งตน-พึ่งธรรม รวมถึง
การปรับ พฤติก รรมของผูตองขัง ในการเตรียม
ความพรอมกลับคืนสูสังคม โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรูความสามารถดานพุทธศาสนา นิติศาสตร แนวพุทธ และเจาหนาที่ผูดูแลโครงการพัชรธรรม เพื่อเขามา
บรรยายธรรมและติดตามผลการดําเนินโครงการฯ รวมกันระหวางวัดและเรือนจํา แนวทางหลักสูตร 1 รุน
ผูตองขังตองเขารับการฝกอบรม 6 เดือน จึงจะถือวาผานและบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
ผลการดําเนินงาน
มีเ รือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการจัดอบรมโครงการพัชรธรรม ภายใตโ ครงการกําลัง ใจฯ
5 แหง ผูตองขังที่ผานการอบรม จํานวน 6,883 คน
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โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา (แมและเด็ก)
พระเจ า หลานเธอ พระองค เ จ า พั ช รกิ ติ ย าภา ทรงดํ า ริ ใ ห จั ด ตั้ ง “โครงการกํ า ลั ง ใจ”
เพื่อประทานความชวยเหลือแกผูที่ตองการโอกาสในสังคมไทย โดยมีกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมผูตองขังสตรี
กลุมเด็กติดผูตองขัง กลุมเด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และกลุม ผูขาดโอกาสอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม
ทรงดําริวา กิจกรรมตาง ๆ จาก “โครงการกําลังใจ” นาจะชวยใหกลุมบุคคลเหลานี้ไดตระหนักวา ยังมีผูที่
เต็มใจจะใหโอกาส และเอาใจชวยใหพวกเขาสามารถเอาชนะปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการกลับเขาสูสังคม
เมื่อทุกคนไดรับ โอกาสที่ส มควรแลว ทรงมีรับ สั่ง วา “กําลังใจ” จากสัง คมรอบขางนี้เ อง ที่จะชวยลดการ
กระทําผิดซ้ําซอน และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานี้ กลับมาเปนประชากรที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเอื้อใหสังคมสวนรวม
กลับมาอยูรวมกันอยางสงบสุข
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ ไดจัดสรรงบประมาณใหเรือนจําจังหวัดนาน ในการปรับปรุงสภาพภายในแดน
ควบคุม ผูตองขัง หญิง เพื่อยกระดับ การดําเนินงานตามโครงการฯ เปนเงิน 695,395.58 บาท และได
ดําเนินการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ และการดําเนินการตางๆ เชน ทาสี ปรับปรุงอาคารเรือนนอน ปรับปรุง
อาคารฝกวิชาชีพผูตองขังหญิง ซอมแซมอาคารที่พักญาติ หองน้ํา และอาคารสํานักงานชั้นลาง ซอมแซมระบบ
ไฟฟา อาคารสถานพยาบาล ปรับปรุงพื้นที่อาบน้ํา และราวตากผา เปนตน

ในดานของการสงเสริมคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิงตั้งครรภและเด็กในความดูแลของผูตองขัง
ไดดําเนินการอบรมผูตองขังหญิงตั้งครรภและผูตองขังหญิงที่เ ปนมารดา โดยใชวีดิทัศนอบรมผูตองขัง หญิง
หลักสูตร “การตั้งครรภคุณภาพ” และ “สรางคนดี เริ่มที่ขวบปแรก” ของสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
รว มกั บ วิ ท ยาลั ย พยาบาล สภากาชาดไทย จั ดทํ า แนวทางการปฏิ บั ติ ต อ เด็ก ในความดู แ ลของผู ต อ งขั ง
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดจางบุคลากรปฏิบัติ
หนาที่ผูชวยดานสังคมสงเคราะห เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ
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การดําเนินการโครงการขับเคลือ่ นศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
กรมราชทัณฑ ไดนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิ พล อดุล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ร มาปรับ ใชในเรือนจํ า โดยฝก อบรมให ความรูแกผู ตองขั ง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประกอบดวย 3 กิจกรรม คือ การฝกอบรมใหความรูผูตองขังตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอย (หลักสูตร 5 เดือน) การจัดแสดงผลการดําเนินงานของ
ศูนยเ รียนรูเ ศรษฐกิจ พอเพียง และการพัฒ นาศูนยเ รียนรูเ ศรษฐกิจ พอเพียงใหมีความยั่ง ยืนและตอเนื่ อง
ทั้งนี้ เพื่อใหผูตองขังมีความรูและความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้งและถองแท
สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน สามารถพึ่งพาตนเองไดและไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก

ผลการดําเนินงาน

1. เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา
(สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด)
2. เรือนจําชั่วคราวดอยฮาง
(สังกัดเรือนจํากลางเชียงราย)
3. เรือนจําชั่วคราวแคนอย
(สังกัดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ)
4. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง
(สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท)
5. เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง
(สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง)
6. เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน
(สังกัดเรือนจํากลางสุรินทร)
7. เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก
(สังกัดเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช)

100

จํานวนผูตองขัง
ที่ออกกอนกําหนด
สะสมรวม
(คน)
5

100

1

99

141

1

140

100

7

93

100

1

99

100

-

100

100

1

99

8. เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง
(สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี)
9. ทัณฑสถานเปดทุงเบญจา
10. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
รวมทั้งสิ้น

99

1

98

98
100
๑,0๓๘

1
1
19

97
99
๑,019

เรือนจํา/ทัณฑสถาน

จํานวนผูตองขัง
ที่เขารวมโครงการ
(คน)

จํานวนผูตองขัง
ที่ผานการอบรม
(คน)
95

การปฏิบตั ติ อผูต องขังตามมาตรฐานสากล
โครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา (Mandela Rules)
กรมราชทัณฑ ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา ตั้งแต
ป พ.ศ.๒๕๖๐ โดยนําขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (United
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) หรือขอกําหนดแมนเดลา (Mandela
Rules) มาปรับใชในการปฏิบัติตอผูกระทําผิดและการบริหารงานเรือนจํา ตามแนวทางที่สหประชาชาติกําหนด
และดําเนินการนํารอง ณ เรือนจําพิเศษธนบุรี
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ภายใตหลักการพื้นฐาน ๕ ประการ
๑) ผูตองขังพึงไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพตอศักดิ์ศรี และคุณคาความเปนมนุษย
๒) หามการทรมานหรือการปฏิบัติตอผูตองขังดวยความทารุณ
๓) ใหปฏิบัติตอผูตองขังโดยคํานึงถึงความตองการขั้นพื้นฐาน โดยไมเลือกปฏิบัติ
๔) วัตถุประสงคของเรือนจํา คือการคุมครองสังคมใหปลอดภัย และลดการกระทําผิดซ้ํา
๕) ผู ต อ งขัง เจ า หน าที่ ผู ใ ห บ ริก ารด า นต างๆในเรื อ นจํ า และผู เ ข า เยี่ ย ม จะต อ งได รั บ
ความปลอดภัยตลอดเวลา
โดยมีการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนขอกําหนดมาอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ.๒๕๖๑ จัดใหมี
การอบรมเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านให มี ค วามเข า ใจในเรื่ อ งดั ง กล า ว ในป พ.ศ.๒๕๖๒ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดแมนเดลา ในเรือนจําเปาหมาย ไดแก เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี
และเรื อ นจํ า พิ เ ศษกรุ ง เทพมหานคร ในป พ.ศ.๒๕๖๓ และป พ.ศ.๒๕๖4 มี ก ารขยายการขั บ เคลื่ อ น
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 ผูตองขังสูง อายุ ผูตองขังพิก าร ผูตองขังปวย
พัฒนาระบบการรับตัวผูตองขังเขาใหม พัฒนาดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง จัดเก็บขอมูลและเวชระเบียน
ผูตองขัง สงเสริมความรู การอบรมปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ผูตองขังใกลพนโทษ จัดการศึกษา พัฒนาจิตใจ
นันทนาการ และจัดทําคูมือ สื่อการเรียนรู
เรื อ นจํ า พิ เ ศษกรุ ง เทพมหานคร ดํ า เนิ น การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ต อ งขั ง ในการใช
ชีวิตประจําวัน ดานสุขภาพกายและจิต การจัดทําหนังสือ บทสวดมนตสอนผูตองขัง และอุปกรณประกอบการ
ปฏิบัติกิจ กรรมทางศาสนา จัดสรรแวนสายตาสั้นและยาว ใหแกผูตองขัง ทั้ง เรือนจํา จัดใหมี จุดตรวจคน
ที่เหมาะสม โดยใชอุปกรณสนับสนุนการตรวจคน เชน เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผาน (Walk Through)
เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือ (Hand Held) หรือเครื่องตรวจเอ็กซเรย (X-RAY) เปนการยกระดับมาตรฐานดาน
การรับตัวผูตองขัง และเปนการปองกันโรค
เรือนจํากลางสมุทรปราการ ปรับปรุงสถานที่เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผูตองขัง เชน ปู ก ระเบื้อง
พื้นอาคารเรือนนอน ผนังอางอาบน้ํา พื้นหองสุขา ปรับปรุงระบบน้ําดื่ม ปรับปรุงโถสุขภัณฑสําหรับผูตองขัง
สู ง อายุ ผู ป ว ย และพิ ก าร ดํ า เนิ น การด า นการเตรี ย มความพร อ มก อ นปล อ ย งานฝ ก วิ ช าชี พ จั บ จี บ ผ า
และจัดกิจกรรมผูตองขังสูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข
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โครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
กรมราชทัณฑ ดําเนินโครงการพัฒนาเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุง เทพ (Bangkok
Rules) ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยในป พ.ศ.๒๕๖๐ ไดเริ่มดําเนินงานโครงการเรือนจําตนแบบตามขอกําหนด
กรุงเทพ (Bangkok Rules) แบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีความพรอมดานกายภาพ
การจัดเก็บเอกสารขอมูล การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังหญิง
ใหสมัครเขารวมโครงการ ปจจุบันมีเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ไดรับการคัดเลือกและประกาศเปนเรือนจําตนแบบ
จํานวนทั้งสิ้น ๓๒ แหง
ผลการดําเนินงาน
ไดขยายการดําเนินงานไปยัง เรือนจํา /ทัณฑสถานในสวนภูมิภาค เพื่อใหไดรับการพัฒ นา
ศักยภาพและคัดเลือกเปนเรือนจําตนแบบตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ตลอดจนขยายและ
ยกระดับเรือนจําเขตภูมิภาค ใหเปนศูนยการศึกษาดูงานดานการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงตามหลักสากล โดยได
จัดสรรงบประมาณใหกับเรือนจํา จํานวน ๑๓ แหง เปนคาใชจายในการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกายภาพ
ในแดนหญิง ตั้งแตกระบวนการแรกรับไปจนกระทั่งการเตรียมความพรอมกอนปลอย

สนับสนุนใหเจาหนาที่เขารับการอบรมและศึกษาดูงานรวมกับหนวยงานภายนอก เกี่ยวกับการดูแลผูตองขังหญิง

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

การดูแลผูตองขังหญิงตั้งครรภผูตองขังหญิงใหนมบุตรและเด็กติดผูตองขัง

การดูแลผูตองขังหญิงตั้งครรภผูตองขังหญิงใหนมบุตรและเด็กติดผูตองขัง
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ในดานการปฏิบัติและการดูแลผูตองขัง หญิง ตามขอกําหนดกรุง เทพ (Bangkok Rules)
อธิบดีกรมราชทัณฑไดกําหนดนโยบายการบริหารงาน QUICK WIN ขอ ๑ การปฏิบัติตอผูตองขังใหเปน
มาตรฐาน กรมราชทัณฑจึง ไดมุง เนนที่จ ะพัฒ นาและยกระดับ คุณภาพชีวิตของผูตองขัง หญิง ในเรือนจํา /
ทัณฑสถาน ใหไดรับการตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมและสอดคลองตามขอกําหนด
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

การสงเสริมดานสุขภาพ

การฝกวิชาชีพผูตองขังหญิง

การสงเสริมสวัสดิการแมและเด็ก โดยการจัดใหภายในเรือนจํามีหองแมและเด็ก
หรือศูนยเด็กเล็ก เพื่อใหผูตองขังสามารถดูแลบุตรได
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ในการดําเนินการตามขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) กรมราชทัณฑไดดําเนินโครงการ
สวัสดิการเด็กและผูตองขังหญิงตั้งครรภ โดยใหการอุปการะเด็กในความดูแลของผูตองขัง ไดแก เด็กที่มีอายุต่ํา
กวาสามป ซึ่งอยูในความดูแลของผูตองขังและติดมายังเรือนจํา และเด็กซึ่งคลอดในระหวางที่มารดาถูกคุมขัง
อยูในเรือนจํา และอายุยัง ต่ํา กวาสามป ตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวยเด็ก ในความดู แลของผูตองขั ง
พ.ศ.2561 โดยมีส ถิติเ ด็ก ในความดูแลของผูตองขัง เฉลี่ยเดือนละ ๓๐๐ คน และมีจํานวนผูตองขัง หญิง
ตั้งครรภในเรือนจําและทัณฑสถาน เฉลี่ยตอป จํานวน 350 คน โดยในการดูแลไดจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
และสิ่งของเครื่องใชที่จําเปนตอการเลี้ยงดูเด็กและดูแลผูตองขังหญิงตั้งครรภ เปนการใหการสงเคราะหปจจัย
ขั้นพื้นฐานและสงเสริมพัฒนาการดานตางๆ สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในความดูแลของผูตองขังและ
ผูตองขังหญิงตั้งครรภ ตามขอกําหนดสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงในเรือนจํา
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัด
สวัสดิการเด็กในความดูแลของผูตองขัง และผูตองขังหญิงตั้งครรภในดานตางๆ เชน
- จัดซื้อจัดจางอุปกรณสําหรับจัดทําสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในความดูแลของผูตองขัง
และผูตองขังหญิงตั้งครรภ จํานวน 99,885 บาท
- จัดสรรงบประมาณใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามอัตราสวนที่มีกลุมเปาหมายในความดูแล
รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,400,000 บาท สําหรับจัดสวัสดิการเด็ก ในความดูแลของผูตองขังและผูตองขังหญิง
ตั้งครรภ ในอัตราคาใชจายจําเปนพื้นฐานตอคนตอป ของกลุมผูรับบริการสงเคราะหตามที่กรมราชทัณฑกําหนด
ไดแก เด็กติดผูตองขัง ในอัตรา 6,000 บาท และผูตองขังหญิงตั้งครรภ ในอัตรา 3,000 บาท เด็กติดผูตองขัง
ไดรับการดูแลจํานวน ๒๕๘ คน และผูตองขังหญิงตั้งครรภ ไดรับการดูแล จํานวน ๒๗๑ คน
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การขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรม
โครงการฝกทักษะเพื่อเตรียมความพรอมผูตอ งขังกอนออกไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ไดมีนโยบายในการพัฒนา
พฤตินิสัย สรางงาน สรางอาชีพใหกับผูก ระทําผิด ใหมีโอกาสแกไข ปรับปรุงตัวเอง สามารถกลับไปอยูรวมกับสังคม
อยางเปนสุข สังคมยอมรับใหโอกาสมากขึ้นและไมกลับมากระทําผิดซ้ําอีก อีกทั้งเพื่อลดความแออัดในเรือนจํา
จึงไดมีแนวนโยบาย ใหกรมราชทัณฑศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ เพื่อรองรับการสราง
แหลง กําลัง แรงงานคุณภาพที่จ ะไปขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ไดในอนาคต ซึ่ง กรมราชทัณฑไดรายงานผล
การศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑเรียบรอยแลว ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ไดมีขอสั่งการเพิ่มเติมวา ในระหวางการรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ที่ตองมีกระบวนการทางกฎหมาย
และจะใชเวลาพอสมควร จึงไดมอบหมายใหกรมราชทัณฑ ทดลองนําผูตองขังไปทํางานในสถานประกอบการ
หรือนิคมอุตสาหกรรม ในจัง หวัดสมุทรปราการ เปนการนํารองกอน เพื่อใหทุก ภาคสวนเกิดความเชื่อมั่น
เพิ่มมากขึ้น เปนดําเนินการคูขนานกับคณะรัฐมนตรี โดยใชกลไกการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ คุมประพฤติ
และติ ดอุ ป กรณ ติ ดตามตั วอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (EM) เป าหมาย ๑,๐๐๐ คน และได กํ า หนดให เ รื อ นจํ า กลาง
สมุทรปราการ เปนเรือนจํานํารองตนแบบ หรือ “สมุทรปราการโมเดล” โดยมีกรอบเวลาใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔
กรมราชทัณฑ ไดเ ห็นชอบแผนการขับ เคลื่อนโครงการ “สรางงาน สรางอาชีพฝก ทัก ษะ
การทํางานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจํากลางสมุทรปราการ (โครงการพัก การลงโทษกรณีมีเ หตุพิเศษ)” :
สมุทรปราการโมเดล เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่ง เรือนจํากลางสมุทรปราการ ไดจัดการฝกอบรมตาม
แผนการเตรียมความพรอมใหกับผูตองขังกลุมเปาหมาย 2 รุน (ออนไลน) โดยคัดมาจากเรือนจํา 4 แหง ไดแก
เรือนจํากลางสมุทรปราการ เรือนจํากลางลพบุรี เรือนจําจังหวัดชัยนาท และเรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดังนี้ 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 ผูเ ขารับการอบรมรวม 184 คน
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เปน ชาย 167 คน เปนหญิง 17 คน รวมผูอบรมทั้ง โครงการทั้ ง สิ้น จํ านวน 733 คน ในการนี้ ไดรั บ
การสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการบรรยายใหความรู
กรมราชทัณฑ ไดจัดพิธีปลอยตัวผูไดรับการพักการลงโทษไปทํางานตามโครงการ “สรางงาน
สรางอาชีพ ฝกทักษะการทํางานในภาคอุตสาหกรรม เรือนจํากลางสมุทรปราการ (โครงการพักการลงโทษกรณี
มีเหตุพิเศษ)” ในวันจันทร ๑1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ เรือนจํากลางสมุทรปราการไดเสร็จสิ้น
เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) มาเปนประธานในพิธี
พรอมดวยอธิบดีกรมราชทัณฑ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ และผูบริหารสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผูบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมพิธีเปดโครงการฯ โดยมีสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการที่ประสงค
จางงานผูที่จะไดรับการพักการลงโทษรวมจํานวนทั้งสิ้น 130 คน ไปทํางานที่สถานประกอบการ และยินดีรวม
ลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ (MOU) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 จํานวน 7 แหง

โครงการการฝกวิชาชีพเกษตรและการเลี้ยงสัตว 5 หลักสูตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ไดสั่งการใหกรมราชทัณฑสงเสริม
ใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการฝกวิชาชีพใหความรูผูตองขังดานการเกษตรและเลี้ยงสัตว โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อฝกอบรมใหความรูผูตองขังดานการปลูกพืช เลี้ยงสัตว เกิดทักษะความรู สามารถนําไปใชใน
การประกอบอาชีพภายหลังพนโทษได และเพื่อใหเรือนจํา/ทัณฑสถานสามารถใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด
กองพัฒนาพฤตินิสัย จึงไดจดั ทําแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ โครงการเลี้ยงสุนัข
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริมการเลี้ยงไกชนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน) เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง โครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพปลูกทุเรียนใหกับผูตองขัง
และโครงการสงเสริมการฝก วิชาชี พปลูก เงาะและมั งคุดใหกับผู ตองขั ง โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อบําบัดฟนฟู
พัฒนาพฤตินิสัย ฝกอบรมใหความรูผูตองขัง สามารถนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพภายหลังพนโทษและ
ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก
ผลการดําเนินงาน
1) โครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนาพฤตินสิ ัยผูตองขัง เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
จํานวน 9๐ แหง ผูตองขัง จํานวน 7,986 คนน สุนัขในโครงการ จํานวน 506 ตัว
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2) โครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพปลูกทุเรียน เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
จํานวน 42 แหง ผูตองขัง จํานวน 3,187 คน จํานวนทุเรียน จํานวน 2,468 ตน

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

4) โครงการสงเสริมการเลีย้ งโคเนือ้ (โคขุน) เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
จํานวน ๓7 แหง ผูตองขัง จํานวน 1,592 คน จํานวนโคเนือ้ (โคขุน) 294 ตัว

5) โครงการสงเสริมการฝกวิชาชีพปลูกเงาะและมังคุด เรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการ
จํานวน 41 แหง ผูตองขัง จํานวน 2,๔65 คน จํานวนมังคุด 892 ตน จํานวนเงาะ 494 ตน
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โครงการสงเสริมเรือนจําทองเที่ยวเชิงเกษตรและบริการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศัก ดิ์ เทพสุทิน) มีนโยบายในการพัฒ นาพื้นที่
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหเ ปนแหลงทองเที่ยวเชิงสังคม เพื่อสง เสริม และใหโ อกาสผูตองขังไดฝกทักษะและ
สามารถตอยอดเปนอาชีพหลังพนโทษไดอยางแทจ ริงและยั่ง ยืน กองพัฒนาพฤตินิ สัยไดขับเคลื่อนนโยบาย
ดังกลาว โดยการสํารวจเพื่อรวบรวมขอมูลการพัฒนาพื้นที่เรือนจํา/ทัณฑสถานที่ดําเนินการในลักษณะเรือนจํา
แหลงทองเที่ยว และจัดทําแผนการพัฒ นาเรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและแผนการเปด
ตัวเรือนจําทองเที่ยวแบบ Quick Win ไว 2 ระยะ ไดแก
1) แผนระยะสั้น ประจําป 2563 (Quick Win) มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปาหมาย 5 แหง
ประกอบดวย เรือนจําชั่วคราวเขาไมแกว สังกัดเรือนจํากลางระยอง ทัณฑสถานเปดหวยโปง จังหวัดระยอง
เรือนจําชัว่ คราวเขาระกํา สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด เรือนจํากลางราชบุรี และทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง เมื่อวันที่ 24 สิง หาคม 2563 กรมราชทัณฑไดจัดพิธีเ ปดโครงการ “เที่ยวสุขใจ
ใหโอกาส ผูกาวพลาดสูสังคม” โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เปนประธาน
เปดโครงการและเขาตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามนโยบายเรือนจําทองเที่ยว ณ ทัณฑสถานเปดหวยโปงและ
เรือนจําชั่วคราวเขาไมแกว สังกัดเรือนจํากลางระยอง ในการนี้ ไดมีการแขงขันประกอบการปรุงอาหาร ภายใตชื่อ
“เชฟลูกกรงเหล็ก” ระหวางทัณฑสถานเปดหวยโปงและเรือนจําชั่วคราวเขาไมแกว
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 ทั้งนี้ กรมราชทัณฑมีแผนการพัฒนา และขยายผล
ในทุกเรือนจําทั่วประเทศตอไป อยางไรก็ตาม เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะเวลาเพื่อเตรียม
การเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว มีระยะเวลากระชั้นชิด จึงไดเลื่อนการเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว 3 แหง
ไดแก เรือนจํากลางราชบุรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก และเรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจํา
จังหวัดตราด มาเปนชวงไตรมาส 1 ของปงบประมาณ พ.ศ.2564
ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย ไดกําหนดแผนการเปดโครงการเรือนจําทองเที่ยว
แบบ Quick Win ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์
เทพสุทิน) เปนประธานในพิธีเปด ณ เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 3 แหง (ตามแผนระยะสั้น ประจําป 2563)
รายละเอียด ดังนี้
1) วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พิธีเปดเรือนจําทองเที่ยว ณ เรือนจํากลางราชบุรี ภายใต
แนวคิด “Cook & Coff @ ราชบุรี ทองเที่ยวเกษตรวิถี...คืนคนดีสูสังคม”
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2) วั น ที่ 26 มี น าคม 2564 พิ ธี เ ป ด เรื อ นจํ า ท อ งเที่ ย ว ณ ทั ณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก ภายใตแนวคิด “ Cook & Coff @ เขาพริก เกษตรทองเที่ยววิถีใหม แกไขผูกาวพลาด
สรางโอกาสสูสังคม ”

3) วันที่ 2 เมษายน 2564 พิธีเปดเรือนจําทองเที่ยว ณ เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา
สังกัดเรือนจําจังหวัดตราด ภายใตแนวคิด “Cook &Coff@ เขาระกํา....ทองเที่ยวเชิงเกษตร” ในการนี้
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ไดตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปดทุงเบญจา เพื่อติดตาม
การขับเคลื่อนนโยบายคืนคนดีกลับคืนสูสังคม พรอมทั้งการดําเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่เปนแหลงทองเที่ยวตอไป

โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ดวยสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระบาดอยางรุนแรงทั้งทั่วโลก
และประเทศไทย จนลุกลามเขามาในเรือนจํา/ทัณฑสถาน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
จึงไดมีนโยบายใหกรมราชทัณฑสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” เพื่อชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลน
ยาฟาวิพิราเวียร และขณะรอวัคซีนปองกันโควิด ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศ มีจํากัดและราคาแพง เปนการใช
เพื่อประโยชนในทางปองกันและรักษาบรรเทาอาการเจ็บปวยของผูตองขัง เปนการเสริมภูมิคุมกันในกลุมที่ไมมี
อาการ หรืออาการไมรุนแรง ประกอบกับเพื่อสงเสริมใหผูตองขังนําไปพัฒนาตอยอดเปนอาชีพไดหลังพนโทษ
ในการนี้ กรมราชทัณฑโดยกองพัฒนาพฤตินิสัยจึงไดขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โดยจัดทํา
โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร “ฟาทะลายโจร” ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน กลุมเปาหมาย/พื้นที่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน รวม 130 แหง ดังนี้
1. ทัณฑสถานเปด/เรือนจําชั่วคราว จํานวน 47 แหง
2. เรือนจํา/ทัณฑสถานระบบปด จํานวน 83 แหง
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ทั้งนี้ ไดสงเสริม การฝกวิชาชีพการแปรรูป สมุนไพรฟาทะลายโจรอยางตอเนื่อง เพื่อให
ผูตองขังไดเรียนรู ฝกทักษะ ลงมือปฏิบัติ ถึงกระบวนการขั้นตอนในการแปรรูปยาสมุนไพรอยางถูกวิธี สามารถ
นําความรูไปใชในการดํารงชีวิต สรางงาน สรางอาชีพ รวมทั้งใชเพื่อการรักษาอาการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Covid-19) ในระยะแรกไดอยางทันทวงทีอีกทางหนึ่งดวย
ผลการดําเนินงาน
เดือน
(พ.ศ.2564)
กันยายน
ตุลาคม
รวม

ผลผลิตที่ไดจากการปลูก
จํานวน (ตน)
จํานวน (แคปซูล)
59,626
1,177,140
45,699
1,155,922
105,325
2,333,062

จํานวนผูตองขัง
ผานการอบรม (คน)
7,800
7,800

โครงการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑไดจัดทําโครงการฝกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร
และสั่ ง การให เ รื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถาน 5 แห ง นํ า ร อ งจั ด ฝ ก อบรมฯ แห ง ละ 1 รุ น จํ า นวน 20 –
25 คน ระยะเวลาการฝก อบรม 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรมราชทัณฑไดจัดพิธีเ ปดโครงการฝก อบรมอาชีพวิชา
โหราศาสตร เมื่อวันที่ 1 มี นาคม 2564 ณ เรือนจําพิเ ศษธนบุรี เขตบางบอน กรุง เทพมหานคร โดยมี
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปด
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ผลการดําเนินงาน

1. เรือนจําพิเศษธนบุรี
2. เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
3. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ผูตองขัง
ที่เขารับการอบรม
(คน)
24
20
30

ผูตองขัง
ที่ผานการอบรม
(คน)
24
20
30

4. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง
5. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
รวม

20
20
114

20
20
114

เรือนจํา/ทัณฑสถาน

หลักสูตรวิชา
ที่อบรม
คัมภีรมหาสัตตเลข
คัมภีรมหาสัตตเลข
คัมภีรมหาสัตตเลข
(เลข 7 ตัว 4 ฐาน)
ไพทาโรต
ไพทาโรต
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การจัดอบรมภาษาตางประเทศและการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนใหผูตองขัง
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงแรงงาน ไดมีการจัดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือใน
การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสงเสริมการมีงานทําของผูตองขังที่ อยูในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ
และนําไปสูขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ที่มีแนวคิดจะสงเสริมใหผูตองขังมีความรู ในเรื่อง
ภาษาตางประเทศและการจัดอบรมบัญชีครัวเรือน เพื่อสามารถนําไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนสรางรายได
ของตนเอง และครอบครัวได เพื่อใหการขับเคลื่อนภารกิจดัง กลาว กรมราชทัณฑ จึงสั่งการใหเรือนจําและ
ทัณฑสถาน จัดอบรมภาษาตางประเทศและบัญชีครัวเรือนใหผูตองขัง ดังนี้
1) ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน สํารวจผูตองขังที่มีความสามารถดานภาษา เพื่อเปนวิทยากรใน
การอบรมภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน และคัดเลือกผูตองขังที่สนใจเขารับการอบรม
โดยเนนภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร และใหส อดคลองกับ ตลาดแรงงาน และเพื่อเปนการเสริม สรางขีด
ความสามารถของผูตองขังในการประกอบอาชีพภายหลัง พนโทษ และประสานงานกับสถาบันพัฒ นาฝมือ
แรงงาน สํ านัก งานพั ฒ นาฝมือแรงงานในพื้นที่ กรมพัฒ นาฝมือ แรงงาน กระทรวงแรงงาน สําหรับ มอบ
ใบประกาศใหผูตองขังที่ผานการฝกอบรมในหลัก สูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรภาษาอัง กฤษ
สําหรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
2) ให เ รื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถานจั ด อบรมให ผู ต อ งขั ง มี ค วามรู ด า นคณิ ต ศาสตร พื้ น ฐาน
เพื่อสามารถทําบัญชีรายรับรายจาย บัญชีครัวเรือน ฯลฯ ซึ่งเปนองคความรูที่จะนําไปใชภายหลังพนโทษ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรการฝกอบรม
การอบรมภาษาตางประเทศ
การอบรมบัญชีครัวเรือน

จํานวนเรือนจํา/
ทัณฑสถานดําเนินการ (แหง)
73
74

ผูตองขังที่ผานการอบรม(คน)
6,321
8,783
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การพัฒนาโปรแกรมการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยผูตอ งขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรม
สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List)
จากเหตุอาชญากรรมที่ใชความรุนแรงในปจจุบัน ไดสรางความสะเทือนใจสงผลตอความรูสึก
ของประชาชน ใหเกิดความหวาดกลัว สงผลตอความเชื่อมั่นในการแกไขผูกระทําผิด กรมราชทัณฑในฐานะ
หนวยงานดูแลแกไขผูกระทําผิด ที่เปนกลุมนักโทษเด็ดขาดที่ตองมีการเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือน
ขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) โดยตรง จึง ตองวางแนวทางการปฏิบัติและดูแลผูตองขัง กลุม นี้
ใหมีมาตรฐานทั้งในดานการปฏิบัติเพื่อการควบคุมดูแลและดานการพัฒนาพฤตินิสัยอยางเขมงวด อีกทั้งให
สอดคลองและเปนไปตามหลักอาชวิทยา หลักทัณฑวิทยา และมาตรฐานสากล และเปนไปตามแนวนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ใหดําเนินการวินิจฉัยนักโทษเด็ดขาดที่เฝาระวัง
กอการอาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) และแนวนโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ
(นายอายุตม สินธพพันธุ) ในการทํางานของกรมราชทัณฑ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2564 Quick Win
ดานที่ 1 การปฏิบัติตอผูตองขังใหเปนมาตรฐาน โดยเฉพาะขอ 1.2 การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับคืน
สู สั ง คม ไม ก ระทํ า ผิ ด ซ้ํ า โดยพั ฒ นาระบบการจํ า แนกลั ก ษณะผู ต อ งขั ง ที่ ส ะท อ นต อ การควบคุ ม ดู แ ล
และสอดคลองรับกับการพัฒนาพฤตินิสัยที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพของผูตองขังแตละราย เพื่อมุงเปาใน
การลดการกระทําความผิดซ้ํา
ผลการดําเนินงาน
กองพัฒ นาพฤตินิสัย จึง ไดดําเนินการศึก ษาและพัฒ นาโปรแกรมเพื่อการพัฒ นาพฤตินิสัย
กลุมนักโทษเด็ดขาดที่ตองมีการเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List)
ซึ่งมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อนําไปใชสําหรับการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยใหแกผูตองขังกลุมดังกลาว โดยมุงให
เกิดโปรแกรมที่มีป ระสิท ธิภาพและเหมาะสม สรางแนวคิดคุณธรรม จริยธรรม ผูตองขังมีการปรับ เปลี่ยน
พฤติก รรม และกลับตนเปนคนดีก ลับคืนสูสังคมไดอีกครั้ง โดยไดรับความอนุเ คราะหจ ากผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในดานอาชญาวิท ยาและกระบวนการยุติธรรม ดานสัง คมวิท ยาและมานุษยวิทยา ดานสังคม
สงเคราะห และดานการราชทัณฑเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย เขามามีสวนรวมนําเสนอแนวคิดและขอเสนอแนะ
ที่สําคัญ ประกอบดวย
หนวยงาน
ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญ
(1) นายแพทยประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
(2) อาจารยวัลลี ธรรมโกสิทธิ์
(3) รศ.ดร.วีนันทกานต รุจิภักดิ์
(4) รศ.ดร.สุณีย กัลยะจิตร
(5) ผศ.ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
(6) ผศ.อรอุมา เตพละกุล

อดีตนายแพทยผูทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
ผูทรงคุณวุฒิดานจิตวิทยาในคณะกรรมการราชทัณฑ
ประธานหลักสูตรอาชญาวิทยา
การบริหารยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารยประจําสาขาวิชาอาชญาวิทยา
การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารยประจําคณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ซึ่งจากการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยฯ ครั้งนี้ จะนําไปสูแนวทาง
ที่ สํ า คั ญ ต อ การนํ า ไปปฏิ บั ติ เ พื่ อ การพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย กลุ ม นั ก โทษเด็ ด ขาดที่ ต อ งมี ก ารเฝ า ระวั ง
การกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสัง คม (Watch List) ไดอยางเหมาะสมกับศัก ยภาพของ
ผูตองขังแตละราย เปนการชวยลดการกระทําผิดซ้ําของผูตองขังกลุมนี้ภายหลังพนโทษได และยังเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑตอไป
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การจัดการศึกษาผูต องขัง

ภารกิ จ ของกรมราชทัณฑดานการพัฒ นาพฤตินิสัย ไดตระหนัก ถึง ปญ หาดานการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยผูตองขัง ที่กาวผิดพลาด โดยใหความสําคัญ ตอการพัฒ นากระบวนการคิดใหกับ ผูตองขัง
ใหถึงพรอมความเปนมนุษยที่สมบูรณ สามารถกลับตนเปนพลเมืองที่ดี ดํารงชีวิตอยางถูกตอง ตามครรลอง
ครองธรรมของสังคม มีความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจนประพฤติตน
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อยา งถู ก ตอ ง ภายใต ก ฎหมายของบ านเมือ ง โดยกระบวนการหนึ่ง ที่นํ ามาใช ในการพัฒ นาผู ตองขัง คื อ
การจัดการศึกษาใหกับผูตองขัง เพื่อใหเ กิดการเรียนรูที่ เหมาะสม ทั้งนี้ กรมราชทัณฑตระหนักถึง บริบทใน
การแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังเปนสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากผูกระทําผิดสวนใหญ มีพื้นฐานความรูนอย
จึงไดพยายามดําเนินการสง เสริมสนับสนุนดําเนินการทุก วิถีทางเพื่อเปดโอกาสใหผูตองขังไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และประสานกับ หนวยงาน/สถาบันภายนอก เพื่อจัดหาหลัก สูตรที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ความตองการและบริบทของผูตองขัง รวมถึงศักยภาพของเรือนจํา/ทัณฑสถานที่จ ะสามารถดําเนินการได
ปจจุบัน กรมราชทัณฑจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง ทั้งการศึกษาสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา มีผูเรียนนับตั้งแต
ระดับผูไมรูหนังสือ จนถึงระดับปริญญาโท รวมถึงหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัยอีกมากมาย การจัดการศึกษา
แกผูตองขังของกรมราชทัณฑ มีสัมฤทธิ์ผลในดานการเรียนการสอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาภายนอก
นอกจากนี้ยังพบวา ผูตองขังที่พนโทษออกไปแลวเปนจํานวนมาก ไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการดําเนินชีวิต
ประกอบอาชีพสุจริตในภาคสวนตางๆ เปนจํานวนมาก
ผลการดําเนินงาน
1) สถิตกิ ารจัดการศึกษาใหแกผูตองขัง ทั้งการศึกษาสามัญ สายอาชีพ อุดมศึกษา
ระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑/
รวมทั้งสิ้น
๒๕๖๔
(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
- โครงการศึกษาตอเนื่อง (สัมฤทธิ
๒๗๗
บัตร)
- ปริญญาตรี
๓,๒๘๗
รวมทุกหลักสูตร
๙๒,๒๔๑
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2) กรมราชทัณฑ จัดสรรงบประมาณรายการวัส ดุก ารศึก ษา เพื่อใหเ รือนจํา/ทัณฑสถาน
สามารถดําเนินการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวนทั้งสิ้น
๗,๖๕๓,๕๘๐ บาท
3) กรมราชทัณฑ กําชับใหเรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการจัดการศึกษาใหแกผูตองขังอยาง
ทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนปฏิบัติใหเ ปนไปตามพระราชบัญ ญัติ
ราชทัณฑ แนวทางปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวของ
4) ประสานกับ หนวยงาน/สถาบันการศึกษา ที่ดําเนินการรวมกับกรมราชทัณฑในการจัด
การเรียนการสอนใหแกผูตอ งขัง เพื่อ จัดทําหลัก สูตร วิธี ก ารเรียนการสอน วิธีก ารวั ดผลประเมินผล ให
สอดคลองกับสถานการณของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
5) จัดสรรทุนการศึกษาใหกบั ผูต องขังนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหเปนไป
ตามเจตนารมณของเงินบริจ าค จากบริษัท หางรานและบุคคลทั่วไป ในปก ารศึกษา 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) ประสานกับ หนวยงานภายนอก/องคก รภาคเอกชน ขอรับการสนับ สนุนวัส ดุอุป กรณ
การศึก ษา และสื่อโสตทัศนูป กรณต างๆ เพื่อใหเ พียงพอต อการจัดการเรียนการสอนในเรือ นจําไดอยา ง
มีประสิทธิภาพ
8) ประสานกับ สํานัก งานอุท ยานการเรียนรู (TK Park) เพื่อ สนับ สนุนทีม ผูเ ชี่ยวชาญ
ดานหองสมุด สื่อการเรียนรู วัสดุอุปกรณในการจัดหองสมุดสําหรับมุม ไอทีและการออกแบบกราฟฟกดีไซน
เพื่อใหการเตรียมการรับเสด็จดําเนินการไปอยางสมพระเกียรติ รวมทั้งหองสมุดที่เตรียมการเปดเปนหองสมุ ด
พรอมปญญา จํานวน ๕ แหง ขณะนี้ อยูระหวางการดําเนินการติดตั้งชุดสื่อการเรียนรู
9) ดําเนินการจัดฝก อบรมโครงการพัฒ นาผูตองขัง ด วยกระบวนการลูก เสือ โดยจัดสรร
งบประมาณใหเรือนจํา ๒๓ แหง แหงละ ๓๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการอบรมลูกเสือวิสามัญ วิชาผูกํากับลูกเสือ
ขั้นความรูเ บื้องตน (B.T.C.) แตเ นื่องจากสถานการณก ารแพรระบาดของโรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหมี
เรือนจํา/ทัณฑสถานสามารถจัดอบรมไดเพียง ๘ แหง มีผูตองขังเขาอบรม ทั้งสิ้น ๖๔๐ คน
10) จัดทําวีดิทัศนเผยแพรกิจกรรมการจัดการศึกษาแกผูตองขัง โดยมุงเนนประชาสัมพันธ
ภารกิจดานการพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑใหเปนที่ปรากฏตอสาธารณชน เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดี
ของกรมราชทัณฑ ใหเปนที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัท หางรานหรือภาคเอกชนตางๆ ซึ่งจะ
ชวยใหผูตองขังที่พนโทษออกไปแลวไดรับการยอมรับและไดรับโอกาสในการจางงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมีผลถึง
การลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา
11) จัดทําขอตกลงรวมกัน (MOU) และประสานกับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทั ล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขัง เพื่อสรางโอกาสทางสังคมอยาง
เทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการผานสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูตองขัง สําหรับหลักสูตรที่จะ
นํามาดําเนินการฝกอบรม เปนการจัดการเรียนการสอนทําแพลตฟอรมเฉพาะ ๑๐ หลักสูตรออนไลน (การสอน
แบบออฟไลนในเรือนจํา) ประกอบดวย หลักสูตรพื้นฐานการเปนนักขายออนไลน พื้นฐานการเปนนักเขียน
บทความและนักรีวิวสินคาออนไลน การตัดตอเสียง/ภาพและการทํา VTR การวาดสติ๊กเกอร Line การสราง
อินโฟกราฟฟก การตลาดออนไลน Google การสรางรายไดจาก Youtuber และการเปดรานคาและการขาย
สินคาออนไลน โดยผูตองขังที่รวมโครงการจะไดรับการอบรมไมนอยกวา ๑ หลักสูตร หลักสูตรละไมต่ํากวา
๑๐ ชั่วโมง ซึ่งจะดําเนินการนํารองในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 2 แหง ไดแก เรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา
และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
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พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือการพัฒนาศักยภาพผูตองขังใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ระหวาง กรมราชทัณฑ กับ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการแจงวัฒนะ

12) จัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) กับสถาบันการศึกษาทางไกล สํานักงาน กศน. เพื่อให
ผูตองขังไดมีทางเลือกที่หลากหลายในการเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแตเดิมมีเพียงการจัดการศึกษาแบบ
พบกลุมเพียงอยางเดียว

พิธีลงนามขอตกลงความรวมมือ ระหวาง กรมราชทัณฑ กับ สถาบันการศึกษาทางไกล
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดโปรแกรมการแกไขฟนฟูผูตองขัง
การจัดการแกไขฟนฟูผูตองขังประเภทตางๆ มีวัตถุประสงค เพื่อแกไขผูตองขัง ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อใหสามารถกลับตนเปนคนดีมีคุณคาสูสังคม การปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตการรับตัวมาคุมขัง จนถึงการดูแลหลังการปลอย ในแตละขั้นตอนมีความตอเนื่องและสัมพันธกัน

โปรแกรมการปฐมนิเทศผูต องขังเขาใหม
เปนกระบวนการสําคัญ สําหรับ การเริ่ม ตนชีวิตของผูตองขัง เขาใหมเมื่อกาวเขาสูเรือนจํา
และทั ณฑสถาน เนื่อ งจากสภาพแวดลอมในเรื อนจํ าที่แตกตา งจากสัง คมภายนอก ความวิต กกัง วลและ
ความเครียดที่เกิดขึ้นในระยะแรกเมือ่ ถูกสงตัวเขามาในเรือนจํา อาจสงผลใหเกิดปญหาทัง้ ตอตัวผูตองขังเขาใหม
และการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เรือนจํา การใหความรู การทําความเขาใจ และการแนะนําวิธีการปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบของทางเรือนจํา หรือการใชชีวิตรวมกับ เพื่อนผูตองขัง ดวยการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม
จึงมีสวนสําคัญยิ่งที่จะทําใหผูตองขังมีความเขาใจ ยอมรับ และปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข
ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนผูตองขังผานโปรแกรมปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม จํานวน 105,593 คน
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โปรแกรมราชทัณฑ ปนสุข
เพื่อสงเสริมใหผูตองขังทุกคนที่ผานกระบวนการแรกรับ ปฐมนิเ ทศ ไดเ ตรียมความพรอม
กอนเขาสูกระบวนการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยตามแผนการบริหารโทษ (Sentence Plan) รายบุคคล เพื่อปรับ
มุมมอง วิธีคิดใหม ๆ ที่นําไปปรับใชกับตนเองหรือสงตอเรื่องราวดี ๆ ใหคนรอบขาง และปรับตัวกับการใชชีวิต
ในสังคมเรือนจําอยางมีความสุขมากขึ้น รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม มองเห็นชองทางแหงการสราง
ความสุข มองโลกในแงบวก และมีเปาหมายในชีวิต โปรแกรมฯ ประกอบดวย เนื้อหาสรางสุข 5 ประการ
(5 Happy) เปนกระบวนการพัฒนาผูตองขัง เพื่อใหสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถอยูรวมกัน
ในเรือนจํา มีการบริหารจัดการชีวิตใหมีความสุขอยางยั่งยืน สรางทัศนคติบวกตอมุมมองในการดําเนินชีวิต
การอยูรวมกับผูอื่น การรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีตอครอบครัวและสังคมตอไปภายหลังพนโทษ

ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ มอบหมายใหเ รือนจํา/ทัณฑสถาน 43 แหง จัดโปรแกรมราชทัณฑปนสุข
อยางนอย 2 รุน และไดกําหนดกลุมเปาหมาย ผูตองขังทุกรายที่ผานการปฐมนิเทศผูตองขังเขาใหม ระยะเวลา
การอบรมขั้นต่ํา 30 ชั่วโมง
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โปรแกรมการแกไขฟนฟูผตู องขังตามลักษณะแหงคดีและพฤติการณการกระทําผิด
กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการยกระดับกระบวนงานดานการแกไขฟนฟูผูตองขัง ไดมีการพัฒนา
รูป แบบของการแกไขฟนฟู ผูก ระทําผิด เฉพาะตามลั ก ษณะแหง คดี และพฤติก ารณก ารกระทํ าผิด ซึ่ง เป น
โปรแกรมที่มุงปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูตองขัง โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากร โดยเริ่มจาก
การกําหนดกลุมเปาหมายที่จะนํามาเขารับการแกไขฟนฟูกอนวาจะเลือกผูตองขังประเภทใด จะพิจารณาใน
แงของคดี เชน โปรแกรมการแกไขผูตองขังกระทําผิดทางเพศ โปรแกรมการแกไขผูตองขังคดียาเสพติด เปนตน
หรือพิจ ารณาในแงของพฤติกรรม เชน โปรแกรมการปรับ พฤติก รรมผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง เปนตน
โดยการจัดอบรมเปนรุน รุนละ ประมาณ ๓๐ – ๕๐ คน หรือมากกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพของเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ในเรื่องของสถานที่ วิทยากร ฯลฯ สําหรับโปรแกรมเฉพาะสําหรับผูตองขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น
ใหอบรมเฉพาะผูตองขังที่มีโทษจําคุกไมเกิน ๓ ป ตองโทษในคดีอื่น ที่ไมสามารถใหอบรมตามโปรแกรมตาม
ลักษณะแหงคดีและพฤติการณการกระทําผิดประเภทอื่นได เชน พ.ร.บ.ปาไม ,พ.ร.บ.ปน ,ความผิดตอตําแหนง
หนาที่ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร, คาประเวณี ฯลฯ
ผลการดําเนินงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

โปรแกรม
โปรแกรมการแกไขผูคาคดียาเสพติด
โปรแกรมการแกไขผูก ระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย
โปรแกรมการแกไขผูก ระทําผิดซ้ํา
โปรแกรมเฉพาะสําหรับผูตองขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น
โปรแกรมการแกไขผูก ระทําผิดเกี่ยวกับชีวิตและรางกาย
โปรแกรมการแกไขผูก ระทําผิดทางเพศ
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผูกระทําผิดที่ใชความรุนแรง
รวม

จํานวนผูตองขัง
ที่ผานการอบรม
(คน)
11,985
4,306
2,199
6,425
3,071
1,566
603
30,155

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ
กระทรวงยุติธรรม ดําเนินโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุป ถัมภ โดยนําภารกิจของกระทรวง
ยุติธรรม โดยมอบหมายหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จํานวน 10 หนวยงาน ครอบคลุม 76 จังหวัด
และกรุง เทพมหานคร ไปสนับสนุนใหเ ด็กและเยาวชนมีภูมิ คุม กันตนเองจากสัง คม มีวัตถุป ระสงคเพื่อให
นักเรียน/นักศึกษา มีความรู ความเขาใจเทาทัน และมีทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของบุคคล ซึ่งจะมีผลกระทบตอจิตใจ เกิดความเสียหายแกรางกาย ชีวิต ทรัพยสิน สามารถปองกัน
ตนเองจากภัยสังคม รูจักโทษและผลกระทบของสารเสพติดที่เกิดขึ้นกับการดําเนินชีวิต และเพื่อใหนักเรียน /
นักศึกษา มีทัศนคติเชิงลบกับการกระทําทุจริตคอรรปั ชั่น และการเอาเปรียบกันในสังคมและไมเปนผูก ระทําเอง
ผลการดําเนินงาน
โรงเรียน/สถานศึกษาที่ดําเนินการแลว มีจํานวน 177 แหง และมีนักเรียนที่เขารวมโครงการ
จํานวน 18,770 คน

เรือนจําเฉพาะทาง ประเภทเรือนจํากีฬา
กรมราชทัณฑ กําหนดนโยบายใหมีเรือนจําเฉพาะทาง ประเภทเรือนจํากีฬา ประจําภูมิภาค
เพื่อใหผูตองขังไดออกกําลังกายโดยใชกีฬาเปนสื่อ มีทักษะทางดานกีฬา สามารถนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองไดภายหลังพนโทษ เนื่องจากเปนอาชีพที่มีตนทุนทางเศรษฐกิจที่ต่ํา แตมีรายไดที่สูง ทําใหผูตอ งขังรูแพ
รูชนะ รูอภัย และหางไกลยาเสพติด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
ผลการดําเนินงาน
เรือนจําเฉพาะทาง
เรือนจํา/
หลักสูตร
ระยะเวลา
ผูตองขัง
ความสามารถพิเศษ
ทัณฑสถาน
อบรม ผานการอบรม
(คน)
ภาคกลาง
ภาคใต

ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง
(รวมกับมหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรวิโรฒ)
ทัณฑสถานบําบัด
พิเศษสงขลา

5 ชนิดกีฬา ไดแก หลักสูตรฟุตซอล
วอลเลยบอล เซปกตะกรอ มวยไทย
สมัครเลน และมวยสากลสมัครเลน
5 ชนิดกีฬา ไดแก
1) กีฬามวยไทยสมัครเลน
2) กีฬามวยสากลสมัครเลน
3) กีฬาปนจักสีลัต
4) กีฬาฟุตซอล
5) กีฬาตะกรอ

290 ชั่วโมง

200

4 เดือน
144 ชั่วโมง
4 เดือน
144 ชั่วโมง
4 เดือน
144 ชั่วโมง
4 เดือน
144 ชั่วโมง
4 เดือน
144 ชั่วโมง

40
40
40
40
40
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หมายเหตุ : (ทัณฑสถานบําบัดพิเ ศษสงขลา ไดสงเสริมและเปดโอกาสใหผูตองขัง เขารวม
การแข ง ขันกีฬ าระหว างประเทศ ไดแก ปนจัก สี ลัตระดับ ประเทศ ณ สนามกีฬาหั วหมาก และมวยไทย
มวยสากลสมัครเลน เซปก ตะกรอ ฟุตซอลฯลฯ) นั ก กีฬามวยไทยไดเ ขารวมการแขง ขันกีฬามวยไทยกั บ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ณ สนามกีฬาแหงชาติ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (เขาสูรอบ 3 คนสุดทาย)

เรือนจําเฉพาะทาง ประเภทสงเสริมผูตอ งขังที่มีความสามารถพิเศษ
กรมราชทัณฑ กําหนดนโยบายใหมีเรือนจําเฉพาะทางสําหรับเรือนจําสงเสริมผูตองขังที่มี
ความสามารถพิเศษ ประจําภูมิภาค สงเสริมสนับสนุนใหผูตองขังที่มีความโดดเดนเปนเลิศดานศิลปะ การแสดง
ดนตรีสากล การขับรองดนตรีไทย และนาฏศิลปไทย เพื่อมุงเนนการเผยแพรความสามารถผูตองขังสูสังคม
ภายนอก อันเปนการเผยแพรประชาสัมพันธพันธกิจของกรมราชทัณฑดานการบํา บัดฟนฟู และแกไขพัฒนา
พฤตินิสัยผูตองขัง เปนการเสริมสรางความรู ทักษะ ประสบการณสรางอาชีพ และรายไดใหกับผูตองขังใหไดรับ
ประโยชนสู ง สุด ภายหลั ง พน โทษแล ว รวมทั้ง เพื่อเปด โอกาสใหห นวยงานภายนอก เขา มามี สว นรว มใน
การพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง
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เรือนจําเฉพาะทาง
ความสามารถ
พิเศษ
ภาคกลาง

เรือนจํา/
ทัณฑสถาน
เรือนจําพิเศษธนบุรี

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

เรือนจํากลางขอนแกน

ภาคเหนือ

เรือนจํากลางเชียงราย

เรือนจํากลางระยอง
เรือนจํากลางบางขวาง

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร
ดนตรีสากล
ดนตรีไทยและนาฏศิลปไทย
ชางสิบหมู
ดนตรีและศิลปพื้นบาน เชน หมอลํา
แคน โปงลาง ฯลฯ
ดนตรีและศิลปะพื้นบาน เชน ซอ
ซึง กลองสะบัดชัย สะลอฯลฯ
การแตงหนาทําผมนักแสดง
การตัดเย็บชุด
และทําเครื่องประดับนักแสดง
โครงการดนตรีบําบัดผูสูงอายุ
(ปสกอต)
โครงการดนตรีบําบัดผูสูงอายุ
(ปสกอต)

ระยะเวลา
อบรม
(ชั่วโมง)

ผูตองขังผาน
การอบรม
(คน)

250 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง
250 ชั่วโมง

40
40
40

ดําเนินการอบรมไมได
เนื่องจากปญหาการแพรระบาด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

60 ชั่วโมง
60 ชั่วโมง

50
50

200 ชั่วโมง

101

อยูระหวางการรายงานผล
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การพัฒนารางกายและจิตใจผูต องขัง
กรมราชทัณฑ ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง ทั้งการสงเสริม
สมรรถภาพรางกาย สรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง และมีจิตใจแจมใส เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดี
ตอตนเองและสังคม รวมทั้ง นําหลัก การพัฒ นาจิตใจผูตองขัง โดยใชหลักธรรมของศาสนา กําหนดแนวทาง
การดําเนินงานใหเ รือนจํา /ทัณฑสถานปฏิบัติตอผูตองขัง ทุก คนอยางต อเนื่อง เปนประโยชนในการปรั บ
สภาพจิตใจผูตองขังไดเปนอยางดีทําใหผูตองขังตระหนักถึงความผิดพลาดในอดีตทีผานมา และปรับปรุงตัวเอง
ใหเขาสูก รอบของศาสนา สัง คมเปนบุคคลที่สามารถอยูรวมกับ สังคมได ทั้งในขณะตองโทษ และเมื่อไดรับ
การปลอยตัวพนโทษ

การจัดกิจกรรมกีฬาและนัทนาการ
กรมราชทัณฑ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง ทั้งในดานการสงเสริม
สมรรถภาพรางกาย สรางเสริมสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรง และมีจิตใจแจมใส เปดโอกาสใหผูตองขังเขารวม
กิจกรรมการออกกําลังกาย เลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสมและเพียงพอ รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน เรียนรูรวมใจกันพัฒนาภูมิปญญา ใหควบคูกับการอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เชน
การจัดใหมีการแสดงดนตรี รองเพลง การแสดงศิลปะพื้นบาน และอื่นๆ เปนการเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอ
ตนเองและสังคม
ผลการดําเนินงาน
มีเรือนจํา/ทัณฑสถานรายงานผล 52 แหง มีผูตองขังเขารวมกิจกรรมกีฬา-นันทนาการ ดังนี้
1) ผูตองขังเขารวมกิจกรรมกีฬา
รวม 87,195 คน
2) ผูตองขังเขารวมกิจกรรมนันทนาการ รวม 152,935 คน
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โครงการพัฒนาจิตใจผูต องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”ตามแนวทางพระพรหมมงคลญาณ
(หลวงพอวิริยังค สิรนิ ฺธโร)
กรมราชทั ณ ฑ ร ว มกั บ สถาบั น พลั ง จิ ต ตานุ ภ าพได จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาจิ ต ใจผู ต อ งขั ง
ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพอวิริยังคสิรินฺธโร) ใหความเมตตากําหนดหลักสูตรเปนการเฉพาะ
สําหรับผูตองขัง ประกอบดวย
1) หลักสูตรสัคคสาสมาธิ หมายถึง การยกใจขึ้นสูสวรรค อบรม 100 ชั่วโมง มีจุดประสงค
เพื่อใหผูเ ขารับ การอบรมทราบถึง การปฏิบัติสมาธิ แบบงายๆ และไดผลเร็ว จะสามารถควบคุม อารมณได
คลายความเครียด มีสติ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
2) หลักสูตรชินนสาสมาธิ หมายถึง การชนะใจตนเอง อบรม 25 ชั่วโมง ระยะเวลาการอบรม
มีความสอดคลองกับระยะเวลาในการควบคุมผูตองขัง/ผูตองกักขังที่มีกําหนดโทษนอย จํานวน 6 แหง ไดแก
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี สถานกักขังกลางจังหวัดตราด สถานกักขัง
กลางจังหวัดรอยเอ็ด สถานกักขังกลางจังหวัดลําปาง และสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
3) หลั ก สู ต รสั น ติ สุ ข สาสมาธิ สํ า หรั บ ผู ต อ งขั ง โทษประหารชี วิ ต และจํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต
อบรม 423 ชั่วโมง ระยะเวลาการอบรมที่สอดคลองกับการควบคุมผูตองขัง มีกําหนดโทษและเพื่อใหผูตองขัง
ไดพัฒนาระดับจิตใจดวยการเรียนและการฝกปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง ดําเนินการอบรมนํารอง
ที่เรือนจํากลางบางขวาง และเรือนจํากลางคลองไผ
ผลการดําเนินงาน
การจัดอบรมตามหลักสูตรของสัคคสาสมาธิฯ มีผูตองขังเขารวมฝกอบรม รวม 7,200 คน

โครงการอบรมและบรรยายธรรม โดยผูนําศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม และศาสนาอื่นๆ
กรมราชทัณฑ ไดสั่งการใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง ดําเนินการจัดกิจ กรรมทางศาสนา
โดยเปดโอกาสใหผูนําจากองคกรทุกศาสนาที่ผูตองขังนับถือ มาอบรมและบรรยายธรรม สงผลดีตอจิตใจและ
การควบคุมผูตองขัง เชน ศาสนาพุทธไดนิมนตพระสงฆเขามาอบรมบรรยายธรรมเปนประจํา และในวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือวันอื่นๆ ที่เรือนจํา/ทัณฑสถานกําหนด สําหรับศาสนาคริสต อิสลามและ
ศาสนาอื่นๆ ไดรับความรวมมือจากผูนําศาสนาในทองถิ่นแตละจังหวัด เขามาใหการสนับสนุนการปฏิบัติและ
ฝกอบรมแกผูตองขัง ตามหลักธรรมคําสอนของแตละศาสนานั้นๆ
ผลการดําเนินงาน
โครงการอบรมและบรรยายธรรมฯ มีผูตองขังเขารวมกิจกรรม 894,196 คน เฉลี่ยเดือนละ
74,516 คน
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กิจกรรมนิทรรศการและประกอบศาสนพิธี วันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
กรมราชทัณฑ มีนโยบายใหเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ จัดทําโครงการวันสําคัญของ
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อยางตอเนื่อง โดยใหดําเนินการจัดกิจ กรรมและนิท รรศการภาพถา ย
เนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย อยางนอยจํานวน ๑๔ ครั้งตอป เพื่อใหผูตองขังไดเห็น
ถึงคุณคาและความสําคัญของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีไทย ประวัติศาสตรชาติไทย รูถึงความ
เปนมาและความสําคัญของวันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย เพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับผูตองขัง เพื่อใหกลับตัวเปนพลเมืองดี กลับเขาสูไดอยางปกติสุขภายหลังพนโทษ
ผลการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมนิทรรศการและประกอบศาสนพิธี เนื่องในวันสําคัญ ของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย เชน วัน ฉัตรมงคล วันวิชาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ มีผูตองขัง
เขารวมกิจกรรม 451,175 คน เฉลี่ยเดือนละ 75,196 คน

การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
กรมราชทัณฑ ไดจัดใหมีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตามหลักสูตรของ
คณะสงฆแมกองธรรมสนามหลวง โดยใหเรือนจํา/ทัณฑสถานดําเนินการเปดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
หลังวันวิสาขบูชาของทุกป เพื่อมุงสงเสริมบทบาทของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสังคม เพื่อปลูกฝงคานิยม
จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี แ ก ผู ต อ งขั ง ให ค วามเข า ใจอั น ดี และสร า งสมานฉั น ท ร ะหว า งศาสนิ ก ชนของทุ ก ศาสนา
โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใชสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางแรงจูงใจในการดํารงชีวิต
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ผลการดําเนินงาน
มีเรือนจํา/ทัณฑสถานรายงานผลการดําเนินการเรียนการสอนธรรมศึกษา 78 แหง มีผูตองขัง
สมัครเขาเรียนฯ จํานวน 24,428 คน
ธรรมศึกษา
ชั้นตรี
ชั้นโท
ชั้นเอก

จํานวนผูตองขังชาย
(คน)
10,489
4,778
2,338

จํานวนผูตองขังหญิง
(คน)
3,741
1,759
844

รวม
(คน)
14,509
6,695
3,224

โครงการอบรมศาสนพิธีกร (มัคคนายก)
ในสังคมยุคปจจุบัน จะหาผูที่มีความสนใจมีความรู ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญที่จะทํา
หนาที่มัคนายกไดนอยลง โดยมากจะเปนการจดจําเลาสืบตอกันมา ขั้นตอนตาง ๆ ในการดําเนินกิ จกรรมทาง
ศาสนามีความคลาดเคลื่อน ขาดตกบกพรอง ขาดหลักเกณฑ ยังผลใหการดําเนินศาสนพิธี ขาดความนาเชื่อถือ
ดังนั้น กรมราชทัณฑจึงเล็ง เห็นความสําคัญ ของอาชีพดังกลาว จึง ไดจัดทําโครงการฝก อบรมศาสนาพิธีก ร
(มัคนายก) ขึ้น เพื่อสงเสริมใหผูตองขังเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญทางศาสนพิธี และเพื่อ
เปดโอกาสใหองคกรดานศาสนาและหนวยงานภายนอก เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมและพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง สามารถนําไปประกอบอาชีพไดภายหลังพนโทษ
ผลการดําเนินงาน
มีเ รือ นจํา/ทัณฑสถานรายงานผลการดํา เนินการจัด อบรมอบรมศาสนพิธีก ร (มัค นายก)
130 แหง มีผูตองขังที่ผานการอบรม จํานวน 5,012 คน
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การฝกวิชาชีพผูต องขัง
กรมราชทัณฑ มีนโยบายในการแกไขบําบัดฟนฟูและพัฒนาพฤตินิสยั ผูตองขัง โดยการสงเสริม
ใหเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการจัดอบรมวิชาชีพสาขาตางๆ ใหแกผูตองขัง เพื่อใหผูตองขัง
เกิดทักษะความรูประสบการณมีแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ตลอดจนเปนการสรางแรงงานที่มี
คุณภาพ สูตลาดแรงงานและสามารถอยูรวมกับสังคมภายหลังพนโทษ
ผลการดําเนินงาน
จํานวนผูตองขัง
ที่เขารับการอบรมฯ
(คน)

ลักษณะการฝกวิชาชีพ
๑. การฝกวิชาชีพในระบบโรงงานของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
๑.๑ ชางไมเครื่องเรือน
๑.๒ ชางสี
๑.๓ ชางปูน
๑.๔ ชางจักสาน
๑.๕ งานสิ่งประดิษฐ
๑.๖ อื่นๆ
รวม

๑๒,๑๐๖
๓,๑๗๕
๑๑๙
๓,๖๘๒
๕,๙๙๗
๒๗,๖๘๖
๕๒,๗๖๕

รวม

๕๘๒
๑,๔๑๘
๒๗๑
๓,๔๙๑
๕,๓๐๘
๘,๓๘๖
๑๙,๔๕๖

๒. การฝกวิชาชีพลักษณะงานบริการ
๒.๑ นวดแผนไทย
๒.๒ เสริมสวย
๒.๓ คารแคร
๒.๔ กาแฟ เครื่องดื่มและเบเกอรี่
๒.๕ ครัวอาหาร
๒.๖ อื่นๆ
๓. การฝกวิชาชีพอิสระ/ระยะสั้น
๓.๑ ชางคอมพิวเตอร
๓.๒ ชางยนต
๓.๓ ชางไฟฟา
๓.๔ ทําอาหาร
๓.๕ ชางประปา
๓.๖ ขนมและเบเกอรี่
๓.๗ เครื่องดื่ม
๓.๘ อื่นๆ
รวม
รวมทั้งสิ้น

๒๐
๔๐
๑๕๕
๕๕๗
๑๒๐
๓๑๔
๑๔๖
๙,๔๔๓
๑๐,๗๙๕
83,016
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โครงการฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในหลักสูตรตามความพรอมของเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ที่ผานมา กรมราชทัณฑไดจัดการฝกอบรมวิชาชีพในหลายรูปแบบ โดยเห็นวา การฝกอาชีพ
ตามหลักสูตรมาตรฐาน จะทําใหผูตองขังเกิดความชํานาญในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งสามารถยกระดับฝมือใหสูงขึ้น
เทียบเทามาตรฐานภายนอก สรางความเชื่อมั่นใหกับผูประกอบการ ที่จะเขามาสนับสนุนและวาจางแรงงาน
ผูตองขัง จึงไดจัดทําโครงการจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในหลักสูตรตามความพรอมของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานขึ้น โดยผูตองขัง ที่ผานการทดสอบจะไดรับ ใบประกาศรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน
และเปนการสง เสริมการฝกวิชาชีพใหกับผูตองขัง ตรงตามความตองการของผูตองขัง และตลาดแรงงาน
ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพภายหลัง พนโทษ รวมทั้ง ไดรับ อัตราคาจางที่เหมาะสมและเปนธรรมจาก
การทํางานเมื่อพนโทษไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑไดแจงใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดําเนินการจัดฝกอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ฝมือแรงงานของผูตองขัง ในหลักสูตรที่กําลังเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน จํานวน ๑ – ๒ รุน รุนละ ๒๕ ๓๐ คน โดยใช เ งิ น ผลพลอยได ประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของเรื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถาน เป น ค า ใช จ า ยใน
การดําเนินงาน ผลปรากฏวา กรมราชทัณฑสามารถผลิตฝมือแรงงานผูตองขัง จนไดรับใบรับรองมาตรฐานฝมือ
แรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงานในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๒๗ แหง มีผูตองขังผานทั้งการฝกอบรม
วิชาชีพและผานการทดสอบมาตรฐาน จํานวน ๑,๒๓๘ คน

โครงการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมการฝกวิชาชีพผูต องขังดานการเกษตร
การสง เสริม ใหเ รือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดําเนินการใชพื้นที่ใหเ กิดประโยชนโ ดย
จัดฝกวิชาชีพผูตองขังดานการเกษตรใหแกผูตองขัง เพือ่ ใหผูตองขังเกิดทักษะความรู ประสบการณ มีแนวทาง
ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และสามารถอยูรวมกับสังคมภายหลังพนโทษ พึ่งตนเองไดและไมหวนกลับมา
กระทําผิดซ้ําอีก
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การสงเสริมทักษะการทํางานผูต องขัง
การสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขัง เปนการตอยอดจากการฝกอบรมวิชาชีพ เมื่อผูตองขังมี
ความรูและไดรับใบประกาศนียบัตร หรืออาจมีความรูความถนั ดที่ติดตัวจากภายนอก กรมราชทัณฑจึงไดมี
การสงเสริมทักษะการทํางานผูตองขังขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการฝกทักษะ วิชาชีพ ตามความรู ความถนั ด
และความตองการของผูตองขัง หรืออาจขึ้นอยูกับผูวาจางหรือสถานประกอบการตามแตละพื้นที่ ทั้งนี้ไดเปด
โอกาสใหภาครัฐและภาคเอกชน เขามามีสวนรวมในการสงเสริม ทัก ษะการทํางานผูตองขัง ทั้ง ในเรือ นจํา
และทัณฑสถานทั่วประเทศ

ประเภทของการสงเสริมทักษะการทํางานผูต อ งขัง
(1) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานในเรือนจํา เปนการทํางานตอเนื่องในโรงงาน
ฝกวิชาชีพ มีผูวาจาง/สถานประกอบการเปนผูลงทุน มีสัญญาจางทํางาน สัญญาจางทําของ
(2) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจําเปนการ
ทํางานตอเนื่องในสถานประกอบการภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีผูวาจาง/สถานประกอบการเปนผูลงทุน
มีสัญญาจางทํางาน มีการจัดทําบันทึกตกลงความรวมมือการสงเสริมทักษะการทํางานในสถานประกอบการ
นอกเรือนจําระหวางผูวาจาง/สถานประกอบการกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน.
(3) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน ดานประเภทงานบริการ เชน งานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม เบเกอรี่ การบริการนวดแผนไทย เสริมสวย ซักรีดทั้งในเรือนจํา/ทัณฑสถานและภายนอก
เรือนจํา งานบริการคารแคร
(4) การฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน ดานการจําหนายผลิตผลจากการฝกวิชาชีพ
ทั้งในเรือนจํา/ทัณฑสถาน หนารานหนาเรือนจํา ตามงานนิทรรศการ งานจําหนายสินคาตางๆ และสื่อออนไลน
ผลการดําเนินงาน
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การจัดเก็บขอมูลทีเ่ กี่ยวของกับการสงเสริมทักษะการทํางาน
1) การจัดเก็บขอมูลรายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขังแตละเรือนจํา หมายถึง
รายไดเ งินผลพลอยไดที่เ รือนจํานั้น ๆ ไดรับ จากการฝก วิชาชีพ ขายสิ นคาและบริก าร เชน การจําหนา ย
ผลิตภัณฑราชทัณฑ นวดแผนไทย การบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม การฝกวิชาชีพดานการเกษตร และการเลี้ยงสัตว
เปนตน รวมถึงการฝกทักษะการทํางานของผูตองขัง เชน การทํางานรับจางภายในเรือนจํา และการนําผูตองขัง
ออกไปทํางานในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ทั้งนี้ โดยยังไมหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของ
เรือนจํา
2) การจัดเก็บขอมูล การจายเงินรางวัล ปนผลใหนักโทษเด็ดขาดที่ไดรับการฝกวิชาชีพและ
การสงเสริมทัก ษะการทํางาน 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) รางวัลปนผลจากการฝกทักษะการทํางานภายนอกเรือนจํา
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ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ

รายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขัง(บาท)

พ.ศ. 2560

668,274,056.04

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562

724,814,556.73
1,880,440,497.89

พ.ศ. 2563

2,327,578,000.38

พ.ศ. 2564

1,641,986,135.73

รายไดจากการฝกวิชาชีพและการสงเสริมทักษะการทํางาน
ป พ.ศ 2560 - พ.ศ. 2564
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00
พ.ศ. 2560

รายไดจากการฝกวิชาชีพและการทํางานของผูตองขัง

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560
668,274,056.04

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561
724,814,556.73

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
1,880,440,497.89

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
2,327,578,000.38

พ.ศ. 2564
1,641,986,135.73
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ผลสรุปรายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน ประจําป 2564
เดือน
ต.ค.-63

รายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางาน (บาท)
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

รายไดจากการฝกวิชาชีพและสงเสริมทักษะการทํางานประจําปงบประมาณ 2564

200,000,000.00

180,000,000.00
160,000,000.00
140,000,000.00
120,000,000.00
100,000,000.00
80,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
0.00

ต.ค.-63
พ.ย.-63
ธ.ค.-63
ม.ค.-64
ก.พ.-64
มี.ค.-64
เม.ย.-64
พ.ค.-64
มิ.ย.-64
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

ก.ค.-64
96,778,857.44

ส.ค.-64
86,691,601.76

ก.ย.-64
88,968,322.86

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

โครงการประชารัฐรวมรัฐ สถานประกอบการภายนอกเรือนจํา
โครงการจายนักโทษเด็ดขาดออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของโครงการประชารัฐรวมรัฐ สถานประกอบการภายนอกเรือนจํามีขึ้น เพื่อวัตถุประสงคสงเสริมให
ผูตองขังไดมีโอกาสในการฝกวิชาชีพและทักษะการทํางานในขณะตองโทษ ณ โรงงานอุตสาหกรรมภายนอก
เรือนจํา อันจะเปนการสรางการเรียนรูในการปรับตัวของผูตองขังกอนปลอยตัวพนโทษ สรางงาน และโอกาส
ในการทํางานภายหลัง พนโทษ และสรางการยอมรับ ของสังคม ตอภารกิจในดานการพัฒนาพฤตินิสัยของ
กรมราชทัณฑตอไป
ผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมราชทัณฑประกาศใหเ รือนจํา/ทัณฑสถาน งดจายนัก โทษ
เด็ดขาดออกทํางานฝกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจํา ตามมาตรการปองกันควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงถือปฏิบัติโดยเครงครัด ไมมีการสง
นักโทษเด็ดขาดออกทํางานในสถานประกอบการ
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การพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสนิ คาที่เกิดจากการฝกวิชาชีพผูต อ งขัง
(Productivity) และขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
นโยบายสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา ที่เกิดจากการฝกวิชาชีพ
ผูตองขัง (Productivity) และขยายชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ ปจจุบันกรมราชทัณฑไดจัดตั้งศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑร าชทัณฑก ลาง ณ อาคารกรมราชทัณฑ ชั้น 2 และจําหนายทางเพจ Facebook : ผลิตภัณฑ
ราชทัณฑกลาง, prison product Thailand เว็ปเพจ Shopee, Lazada แบรนด “วันสุข” และมีภารกิจใน
การเผยแพรผ ลิตภัณฑจากการฝก วิชาชีพผูตองขัง นําผลิตภัณฑราชทัณฑออกไปจัดแสดงและจําหนายใน
งานประชุม งานออกรานของหนวยงานราชการและเอกชน โดยไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากเรือนจํา/
ทัณฑสถาน จํานวน 17 แหง จัดสงผลิตภัณฑราชทัณฑ
1) โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑราชทัณฑกลาง ตั้งอยูบ ริเวณโรงอาหารกรมราชทัณฑ
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2) โครงการจัดจําหนายผลิตภัณฑผูตองขังบนเว็บสื่อกลางการจัดจําหนายสินคาออนไลน
(e-marketplace) ภายใตชื่อ “วันสุข” Shopee Lazada และ Facebook
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การประเมินมาตรฐานเรือนจํา 10 ดาน มาตรฐานดานที่ 7
มาตรฐานดานการทํางานและการใชแรงงานผูต องขัง
กรมราชทัณ ฑ ได สั่ง การเรื อ นจํา /ทัณฑสถานทั่วประเทศ ดํา เนิน งานมาตรฐานเรื อนจํ า
10 ดาน ดานที่ 7 มาตรฐานดานการทํางานและการใชแรงงานผูตองขัง ซึ่ง มีส าระสําคัญ คือ เรือนจํา/
ทัณฑสถาน ตองจัดใหมีการอบรมใหความรู ความเขาใจ รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานกอนที่จะใหผูตองขังทํางาน
ตองกําหนดชั่วโมงการทํางานและวันหยุดงานอยางชัดเจน ตองกําหนดระบบผลตอบแทนการทํางานในรูป
ของเงินรางวัลปนผลหรือสวัสดิการอื่นใด ใหเหมาะสมกับงานแตละประเภทอยางชัดเจน ตองมีผลการตรวจ
สุขภาพของผูตองขังเปนราย ๆ และไดรับการรับรองจากแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยวาผูต องขังรายนั้น ๆ
มีศักยภาพ และความพรอมทั้งรางกายและจิตใจที่ไมเ ปนอุป สรรคตอการทํางานนั้น งานที่ทําตองไมเ ปน
งานที่ ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายตอ ร า งกาย และสุ ข ภาพของผู ต อ งขั ง เป น งานที่ ต องคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสม
ในเรื่องความรูความสามารถ การฝกอบรมภูมิห ลัง การประกอบอาชีพ ลัก ษณะทางกายภาพของรางกาย
ความพึงพอใจและความนาไววางใจของผูตองขัง รวมถึงประโยชนในการประกอบอาชีพภายหลังการพนโทษ
ของผูตองขัง ผูตองขังระหวางการพิจ ารณาคดีในศาลชั้นตน หรือระหวางอุท ธรณห รือฎีกา หากจะจัดให
มีการทํา งานจะตองเปนงานที่เกี่ยวของกับ ความสะอาด อนามัยการสุขาภิบาล หรือการบํารุง รักษาภายใน
เรือนจําเทานั้น แตอยางไรก็ตาม หากผูตองขังคนใดมีความรูทักษะทางดานฝมือชาง หรือมีความชํานาญทาง
วิชาชีพตาง ๆ และโดยความสมัครใจของผูตองขังเทานั้น ก็สามารถจัดใหทํางานอื่ นได เรือนจําตองคํานึงถึง
เรื่องความปลอดภั ยและสุข ลัก ษณะในการทํา งานของผูตอ งขัง โดยจะตองมีก ารจัด ทําแผนการป องกั น
และแผนการปฏิบั ติห ากเกิด เหตุก ารณ ใดๆ ขึ้น เพื่ อลดอั นตรายและความเสี่ ยงจากการทํ างาน รวมถึ ง
ตองมีสถานที่หรืออุปกรณที่จําเปนและพรอ มที่จ ะใชง าน เพื่อรองรับ กับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นระหวาง
การทํางาน และงานใดที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงมาก ตองมีระบบการประกันความปลอดภัยเชนเดียวกับสังคม
ภายนอกดวย
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน
(แหง)
140
2
1

ระดับการผานเกณฑ
มาตรฐาน
(%)
100
99
98
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การสงเคราะหและจัดสวัสดิการผูต องขัง
โครงการสวัสดิการผูตองขังสูงอายุ
กรมราชทัณ ฑ ได ให ก ารดู แลผู ตอ งขั ง สู ง อายุ ที่มี อายุ ๖๐ ปขึ้ นไป จํา นวน ๗,๓๒๖ คน
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งโดยสวนใหญ มักจะมีปญหาดานสุขภาพ เปนผลจากเปนชวงวัยที่รางกาย
มีการถดถอยและเสื่อมลง ทําใหโรคภัยไขเจ็บตางๆ เบียดเบียน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะขาดความรูในการดูแล
ตนเองตั้งแตวัยเด็ก และเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ตองตรากตรําทํางานจนเขาสูวัยชรา ซึ่งปญหาดังกลาว จะมี
ความสัมพันธและเชื่อมโยงกันตลอดจนชวงชีวิต และมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของผูตองขังสูงอายุภายใน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน เนื่องจากอยูในสภาพตองโทษ ซึ่ง บุตรหลานไมส ามารถดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดได
ดังนั้น การจัดสวัสดิการใหแกผูตองขัง สูง อายุ เชน การจัดเครื่องอุป โภคบริโภค อาหารเสริม และอุป กรณ
ออกกําลังกาย เปนตน เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูตองขังสูงอายุ สงเสริมใหผูตองขังสูงอายุรูสึกวา
ตนเองยังมีคุณคา มีสุขภาพกายที่ดีและจิตใจที่เขมแข็ง คลายความกดดัน และบรรเทาความวิตกกังวล รูสึกวายัง
เปนสมาชิกที่มีคุณคาตอสังคมและมีกําลังใจในการปรับปรุงตนเอง เพื่อจะเปนพลเมืองทีด่ ีภายหลังพนโทษตอไป
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ จัดสรรงบประมาณ จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูตองขังสูงอายุ เชน การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป นในชีวิตประจําวัน เพื่อใหผูตองขัง
ไดรับการจัดสวัสดิการและดูแลฟนฟูอยางตอเนื่อง โดยกําหนดอัตราคาใชจายในการจัดสวัสดิการใหกับผูตองขัง
สูงอายุ จํานวน 500 บาท/คน/ป สามารถจัดสรรงบประมาณใหกบั ผูต องขังสูงอายุ จํานวน ๔,๐๐๐ คน จากจํานวน
๗,๓๒๖ คน คิดเปนร อยละ ๕๔.๖๐ และนําอัตราคาใชจายดัง กลาว มาเปนเกณฑในการพิจ ารณาจัดสรร
งบประมาณใหกับเรือนจําและทัณฑสถาน เพื่อใหสําหรับจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูตองขังสูงอายุ
โดยถัวเฉลี่ยใหไดรับอยางทั่วถึง
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โครงการสวัสดิการผูตองขังพิการ
กรมราชทัณฑไดใหการดูแลผูตองขังพิการ สวนใหญมีความเดือดรอนในดานการขาดแคลน
ของใชสวนตัวที่จําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวัน บางรายยัง ไมมีบัตรประจําตัวคนพิก าร ขาดการติดตอ
จากญาติ มีปญหาดานสุขภาพ ตลอดจนการไมยอมรับสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นทางดานรางกาย
เศรษฐกิจและสังคม สง ผลกระทบทางดานจิตใจ ทําใหมีอารมณเศรา วิตกกังวล เครียด ไมสามารถปรับตัว
เขากับ สภาพแวดลอมได ดัง นั้น กรมราชทัณฑ จึง ใหก ารสง เสริม และพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตผูตองขัง พิก าร
โดยการจัดสวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ของผูตองขังพิการในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ไดแก การตรวจสุขภาพ กายอุปกรณ หองน้ําคนพิการ เครื่องอํานวยความสะดวกที่จําเปน เพื่อใหผูตองขังพิการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการคุมครองตามสิทธิคนพิการ อีกทั้งเปนการยกระดับการปฏิบัติตอผูตองขังพิการ
ให ส อดคล อ งกั บ ข อ กํ า หนดอนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศ เพื่ อ พั ฒ นาสู ม าตรฐานองค ก รด า นคนพิ ก าร
กรมราชทัณฑ จึงไดมีการพัฒนาศูนยพัฒ นาและฟนฟูส มรรถภาพผูพิก ารขึ้นในเรือนจําและทัณฑสถานที่มี
ศักยภาพ มีความพรอมในการพิทักษสิทธิและพัฒนาคนพิการ ไดแก เรือนจํากลางบางขวาง และทัณฑสถาน
หญิง กลาง เพื่อจัดกิจ กรรมใหความรูในการดูแลสุขภาพ การออกกําลัง กาย การฝก วิชาชีพ การสง เสริม
การประกอบอาชีพอิสระ กิจกรรมนันทนาการ และการอบรมเพื่อ ปรับสภาพทางรางกาย และจิตใจ รวมถึง
การปรับสภาพแวดลอมสําหรับผูตองขังพิการใหมีทักษะในการแกไขปญหาใหกับตนเอง ไดรับความคุมครอง
และสงเคราะห พัฒนา ฟนฟูศักยภาพ เพื่อ ใหผูตองขัง พิการกลับคืนสูสัง คมไดอยางเปนปกติ อีกทั้งยัง เปน
การสรางความเสมอภาคแหงโอกาส (Equality of Opportunity) และใหมีสวนรวมในสังคมอยางสมบูรณ
(Full Participation) ตอไป
ผลการดําเนินงาน
สถิติผูตองขังพิการในเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีจํานวน ๔,๒๓๔ คน กรมราชทัณฑไดจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขังพิการ จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพชีวิ ตผูต องขัง พิก ารใหมี ความเปน อยู ที่ดีขึ้ น ได รับ การจัด สวั ส ดิก ารและดูแ ลฟ นฟู อยา งต อเนื่อ ง
โดยกําหนดอัตราคาใชจายสําหรับผูตองขังพิการคนละ 500 บาท/คน/ป สามารถจัดสรรได ๓,๐๐๐ คน คิดเปน
รอยละ ๗๐.๘๕ ของจํานวนผูตองขังพิการทั่วประเทศ

การสงเสริมใหผูตองขังพิการไดเขารวมกิจกรรม
เชนเดียวกับผูตองขังทั่วไป

เครือขายเขามามีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ
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การประสานสงตอขอมูลผูพกิ ารใหกับโรงพยาบาลในพื้นที่
เพื่อใหผูตองขังพิการไดรับการดูแลที่ตอเนือ่ งภายหลังพนโทษ
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนสําหรับผูตองขัง เปนการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห
ผูต องขัง ที่ ไม มีบั ตรประจํ าตั วประชาชนหรื อบั ตรประจํ าตั วประชาชนหมดอายุ รวมทั้ง เป นการเตรีย ม
ความพรอมกอนปลอยใหกับผูตองขังที่ใกลพนโทษ ใหสามารถเขาถึงสิทธิตางๆ เทาเทียมกับประชาชนทั่ วไป
ภายหลังพนโทษ เชน การรักษาพยาบาล การสมัครงาน การทําธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงเปนประโยชนใน
ดานขอมูลทางทะเบียนราษฎรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการประสานติดตาม ดูแล และใหการสงเคราะห
ชวยเหลือ เพื่อปองกันการกระทําผิดซ้ําอีก ทางหนึ่ง โดยกรมราชทัณฑไดมีก ารทําบันทึก ขอตกลงวาดวย
การประสานความร วมมื อในการดําเนินงานด านการจั ดทํ าทะเบียนราษฎรและบั ตรประจํ าตั วประชาชน
ใหแกบุคคลที่อยูในความดูแลของเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ระหวางกรมการปกครองกับกรมราชทัณฑ
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๑ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรมราชทัณฑใหก ารสนับ สนุนการดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง ใน
เรือนจําและทัณฑสถาน ใหเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณฑประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการ
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติและเกณฑก ารจัดสรรเงินผลพลอยไดฯ เพื่ อใชในการจัด
สวัสดิการสําหรับผูตองขัง สวนที่ 3 รอยละ 30 กรณีรอยละ 15 ใชสําหรับการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขัง
กรณีพิเศษ ไดแก การจายเงินรางวัลใหแกผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติงานตามหนาที่ คาใชจ าย
สําหรับการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนของผูตองขัง คารักษาพยาบาลสําหรับผูตองขังกรณีเจ็บปวยรุนแรง
และไมไดรับสิทธิคารักษาพยาบาลจากรัฐบาล รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับผูตองขัง ที่หนวยงานระดับกอง
หรือหนวยงานสวนกลางกรมราชทัณฑที่มีฐานะเทียบเทากอง เปนผูดําเนินการเอง
ผลการดําเนินงาน
1) เรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดรายงานผลการดําเนินงานการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง
พรอมทั้งจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของ กรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุ
และเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอยใหกับ ผูตองขังที่ใกลพนโทษ ไดแก สําเนาใบเสร็จรับเงิน ที่ระบุ
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาปรับ และคาใชจายในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน และภาพถายกิจกรรม
เพื่อขอรับการจัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการผูต องขัง สําหรับเปน
คาใชจายในการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูตองขัง
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2) กองพัฒนาพฤตินิสัย ไดจัดสรรเงินผลพลอยไดประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัด
สวัสดิการผูตองขัง จากวงเงินรอยละ 15 เปนคาธรรมเนียมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหกับผูตองขัง
ใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๗๓,๘๔๐ บาท ดังนี้
เรือนจํา/ทัณฑสถาน

จํานวนเงิน จํานวนผูตองขัง
(บาท)
(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 กอตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2499 โดยจอมพลป. พิบูลสงคราม
และทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) เนื่องในวันวิสาขบูชา
มอบใหกรมราชทัณฑ ดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ตอมากรมราชทัณฑจึงไดแตงตั้งกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาวาง
หลักเกณฑและวิธีการจัดตั้ง บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑ เปนประธาน
มูลนิธิฯ และไดรับการประกาศใหเ ปนองคกรสาธารณกุศล ลําดับที่ 892 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ฯ
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 (ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 129 ตอนพิเศษ 186 ง)
โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อ ใหการสงเคราะหผูตองขังและผูพนโทษ รวมถึงครอบครัว จัดใหมีบ ริการบานกึ่งวิถี
สําหรับ ผูพนโทษ ผูถู ก คุ ม ประพฤติ ของกรมราชทั ณฑ รวมทั้ง ส ง เสริ ม สนับ สนุนการจัดตั้ง บานกึ่ง วิถี ของ
องคกรอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกัน และเพื่อรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน
ที่
รายการ
1. การสงเคราะหทนุ ประกอบอาชีพ (ผูพนโทษ)
2. การสงเคราะหทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง
3. การสงเคราะหคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะกลับภูมิลําเนา (ผูพนโทษ)

จํานวน(ราย)
108
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สถิติการใหความชวยเหลือคาพาหนะและคาเบี้ยเลี้ยงกลับภูมิลําเนาผูพนโทษ ป พ.ศ.2564
ที่
1.
2.
3.
๔.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เรือนจํา/ทัณฑสถาน
เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ
เรือนจํากลางนครราชสีมา
เรือนจํากลางระยอง
เรือนจํากลางสมุทรสงคราม
เรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรือนจําจังหวัดเลย
เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนคน
10
9
5
13
9
19
6
14
13
10
108

จํานวนเงิน(บาท)
3,700
2,425
1,565
๓,๓๗๐
๑,๕๖๐
๙,๙๓๐
2,230
8,131
1,500
2,471
36,882

มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี
มูล นิ ธิ ส ง เสริ ม พลเมื องดี เดิ ม ชื่ อ มู ล นิ ธิ อ าสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ กรมราชทั ณ ฑ ได รั บ
การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิขึ้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2540 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
บุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวของกับการคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ไดแก ผูถูกคุมประพฤติ ผูพนโทษ ตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งดําเนินการ หรือรวมมือกับ
หนวยงานอื่นเพื่อแกไขฟนฟู สงเคราะหผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี การบําเพ็ญสาธารณประโยชนและ
การกุศ ลสาธารณะ และไม เ กี่ ยวของกับ การเมือง เมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2547 กรมราชทั ณฑ ได มี
การเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อของมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ มาเปนมูลนิธิสงเสริม พลเมืองดี
และดําเนินงานเปนตนมา ปจ จุบันมูลนิธิสง เสริม พลเมืองดี ไดรับการประกาศกระทรวงการคลัง ฯ ลงวันที่
25 พฤศจิกายน 2564 (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 128 ตอนพิเศษ 142 ง)
ผลการดําเนินงาน
ที่
รายการ
1. การสงเคราะหทนุ ประกอบอาชีพ (ผูพนโทษ)
2. การสงเคราะหทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง
3. การสงเคราะหคาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะกลับภูมิลําเนา (ผูพนโทษ)

จํานวน(ราย)
37
-

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

การมอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง
กรมราชทัณฑ ไดรับทราบความเดือดรอนของครอบครัวผูตองโทษอยูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
โดยเมื่อครอบครัวขาดบุคคลที่เปนเสาหลักหรือหัวหนาครอบครัว ซึ่งเปนผูที่หารายไดมาเจือจุนสมาชิกภายใน
ครอบครัว ทําใหรายไดของครอบครัวลดลง สงผลกระทบตอการดํารงชีพทําใหมีความเดือดรอน และผูตองโทษ
มีความวิตกกังวลและหวงใยครอบครัว ดังนั้น เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดร อนของครอบครัวผูตองโทษ
และเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแกผูตองโทษในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดสํานึก ในความหวงใยของสังคมภายนอก
เพื่อเปนแรงจูงใจใหผูตองโทษไดประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีของสังคม กรมราชทัณฑ จึงไดรวมมือกับมูลนิธิ
พิบูลสงเคราะห มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี องคกรการกุศล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และผูมีจิตศรัทธาเขา
มามีสวนรวมในภารกิจของกรมราชทัณฑ โดยใหการสงเคราะหชวยเหลือบุตรผูตองขังที่ประสบความเดือดรอน
เพราะขาดแคลนทุนทรัพยและอุปกรณการเรียน เปนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนของครอบครัวผูตองขัง
ดวยการบริจาคเงินสนับสนุนชวยเหลือเปนทุนการศึกษาแกบุตรผูตองขัง ซึ่งไดดําเนินการมอบทุนการศึกษา ตั้งแต
ป พ.ศ.2535 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน
ผลการดําเนินงาน
1) ไดดําเนินการมอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดังนี้
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี
รวม
ระดับชั้น
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(ทุน)
(บาท)
(ทุน)
(บาท)
(ทุน)
(บาท)
ประถมศึกษา
(ทุนละ 2,000 บาท)
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส.
(ทุนละ 3,000 บาท)
อุดมศึกษา
(ทุนละ 5,000 บาท)
รวม

131

262,000

52

104,000

183

366,000

61

183,000

33

99,000

94

282,000

1

5,000

-

-

1

5,000

193

450,000

85

203,000

278

653,000

สําหรับ การดําเนินการมอบทุนการศึก ษาบุต รผูตองขัง ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประจํา ป
การศึกษา ๒๕๖๔ กรมราชทัณฑไดมีการสํารวจผูตองขังที่มีความประสงคขอรับการสนับ สนุนทุนการศึกษา
ให แก บุต รผู ตอ งขั ง และแจง ให บุต รผู ตอ งขั ง ที่ ขอรั บ ทุ นการศึก ษา กรอกรายละเอี ยดในใบสมั ครขอรั บ
ทุนการศึก ษาเปนที่เรียบรอยแลว อยูระหวางการรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูก ตอง แตเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความลาชา
ซึ่งกรมราชทัณฑ จะดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตอไป
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กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

นอกจากการใหการสงเคราะหผูตองขังขางตนแลว กรมราชทั ณ ฑ มี น โยบายให เ รื อ นจํา
และทั ณ ฑสถานพิ จ ารณาหาแนวทางการจั ด ตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารและการสงเคราะหผูตองขัง ตาม
ความเหมาะสมของเรือนจํา/ทัณฑสถานแตละแหง โดยใหขอรับการสนับสนุนจากองคกรเอกชน มูลนิธิ สมาคม
และองคกรการกุศลในทองถิ่น เพื่อบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหแกผูตองขังในดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา
สําหรับผูตองขัง ทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง การสงเคราะหผูตองขังกรณีไมมีญาติเยี่ยมฯลฯ ในการสนับสนุน
การดําเนินงานของเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อใหการสงเคราะหผูพนโทษ และการจัดหายาเพิ่ม เติม สําหรับ
ผูตองขังที่เจ็บปวย รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการนั้น ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑวาดวย
การรับจายและเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะหผูตองขัง พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
เรือนจํา/ทัณฑสถาน

ผลการดําเนินงาน
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
ภูมิลําเนาของผูพ นโทษ

๑,๒๖๗

เรือนจําฯ
รายงานผลการดําเนินงาน

๔. เรือนจํากลาง
อุบลราชธานี

เบิกสํารองจายคาพาหนะและคาอาหาร
ในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของผูพนโทษ

๒๐,๐๐๐

เรือนจําฯ
รายงานผลการดําเนินงาน

๕. ทัณฑสถานบําบัด
พิเศษจังหวัดทุมธานี

คาพาหนะและคาอาหารในการเดินทางกลับ
ภูมลิ ําเนาของผูพนโทษ

๑๔,๘๐๐

เรือนจําฯ
รายงานผลการดําเนินงาน

รวมเงิน

มอบทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง

๔๔,๐๖๗
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มอบเงินคาบริการรถพยาบาล
นํารางผูตองขังเสียชีวิต

มอบเงินคาพาหนะและคาอาหาร
ผูพนโทษเดินทางกลับภูมิลําเนา

การจายเงินรางวัลแกผตู องขังที่ประสบอันตรายจากการกระทําการตามหนาที่
กรมราชทัณฑ ไดกําหนดแนวทางการขอรับสวัสดิการผูตองขัง กรณีผูตองขังประสบอันตราย
จากการทํางานตามหนาที่อันเนื่องมาจากการฝกวิชาชีพในเรือนจํา การไดรับมอบหมายจากเจาพนักงาน
ใหป ฏิบัติง านที่ที่เกี่ยวของกับ การฝก วิชาชีพ หรือเหตุก ารณเกิดขึ้นขณะฝก วิชาชีพ เปนตน ซึ่ง สอดคลอง
และเปนไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมวาดวยการจายเงินรางวัล ใหผูตองขัง ที่ก ระทําการตามหนาที่
ซึ่งตองประสบอันตราย พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ กําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
และรายงานความเห็นโดยความเห็นชอบของผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน โดยกําหนดกรอบ
แนวทางการปฏิบัติและเกณฑการจัดสรรเงินผลพลอยไดฯ เพื่อใชในการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขัง สวนที่ ๓
รอยละ ๓๐ กรณีรอยละ ๑๕ ใชสําหรับการจัดสวัสดิการสําหรับผูตองขังกรณีพิเศษ ไดแก การจายเงินรางวัล
ใหแกผูตองขัง ที่ป ระสบอันตรายจากการปฏิบัติง านตามหนาที่ คาใชจายสําหรับการจัดทําบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูตองขัง คารักษาพยาบาลสําหรับผูต องขังกรณีเจ็บปวยรุนแรงและไมไดรบั สิทธิคารักษาพยาบาล
จากรัฐบาล รวมถึงกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของกับผูต องขัง ที่หนวยงานระดับกองหรือหนวยงานสวนกลางกรมราชทัณฑ
ที่มีฐานะเทียบเทากองเปนผูดําเนินการเอง
ผลการดําเนินงาน
กองพั ฒนาพฤติ นิสั ย ได ดําเนิ นการตรวจสอบเอกสารการขอรับ เงิ นรางวัล ให แก ผูต องขั ง
ที่ประสบอันตรายจากการทํางานตามหนาที่ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อขอรับการจัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย
เพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขัง สําหรับเปนคาใชจายใหแกผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการทํางานตามหนาที่
ใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวนทั้งสิ้น ๒๑๔,๐๐๐ บาท
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การจัดสรรเงินผลพลอยไดประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อการจัดสวัสดิการผูตองขัง (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 การกีฬาและนันทนาการของผูต องขัง
จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใหเปนสวัสดิการแกผูตองขัง รวมตลอดถึงคาซอมแซมทรัพยสินดังกลาว การกุศล
สาธารณะที่เกี่ยวของกับผูตองขัง และเปนรางวัลใหแกผูตองขังที่ไดรับบาดเจ็บหรือถึงตาย ในขณะทําการตาม
หนาที่ หรือในขณะที่ชวยเหลือเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่ หรือไดรบั อันตรายอันเนื่องจากการปฏิบัติตาม
คําสั่งของทางราชการ โดยอันตรายนั้นมิไดเ กิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงหรือจาก
ความผิดของผูตองขังนั้นเอง
ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑ จัดสรรเงินผลพลอยได ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการจัดสวั สดิการ
ผูตองขัง (รอยละ ๖๐) เปนเงินจํานวน ๕๕,๔๖๘,๕๓๐.๕๘ บาท ดังนี้
๑. การดําเนินงานโครงการภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน ๓๓๑ โครงการ
๒. การดําเนินงานโครงการภายในสํานัก/กอง
๓. การเบิกจายคาธรรมเนียมการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนผูตองขัง
๔. การดําเนินการจายเงินรางวัลใหผูตองขังที่ประสบอันตรายจากการกระทําการตามหนาที่
๕. การดําเนินการกรณีฉุกเฉิน/กรณีเกิดภัยพิบัติ ไดแก สถานการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
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การประเมินมาตรฐานเรือนจํา 10 ดาน ดานที่ 9 มาตรฐานการใหบริการผูตอ งขัง (Services)
กรมราชทัณฑ ไดสั่ง การเรือนจํ า/ทัณฑสถานทั่ว ประเทศ ดําเนิ นงานมาตรฐานเรือนจํ า
10 ดาน ดานที่ 9 ดานการใหบริการผูตองขัง (Services) โดยพิจารณาวา ผูตองขังพึงไดรับสิทธิหรือประโยชน
ของผูตองขัง และการบริการจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวของ
กําหนดไวทุกประการ ทั้งนี้ 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 เปดโอกาสใหผูตองขังไดเขาพบนัก สังคมสงเคราะห ผูปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะหหรือนักจิตวิทยาเพื่อขอคําปรึกษา โดยมีสถิติผูตองขังขอรับคําปรึกษาดานสังคมสงเคราะห
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน คิดเปนรอยละ 98.20 ตามชองทางที่จัดใหผูตองขังไดยื่นคํารองขอเขาพบและรับ
บริการตามเกณฑที่กําหนด
2) เรือนจํา/ทัณฑสถาน มีการดําเนินการใหบริการดานสวัสดิการ ดานสงเคราะห และหรือ
ดานบําบัดโดยใชกระบวนการทางดานสังคมสงเคราะห จัดใหมีสถานที่หรือหองที่เหมาะสม ปลอดภัย สําหรับ
ใหบริการดานสวัสดิการ ดานสงเคราะห และดานการบําบัดทางจิต
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การเตรียมความพรอมกอนปลอย
โครงการคืนคนดีสูสังคม
กระทรวงยุติธรรม ไดริเ ริ่มโครงการคืนคนดีสูสังคมขึ้นตั้ง แตป พ.ศ.2553 โดยกระทรวง
ยุติธรรม ไดกําหนดใหกรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติจางผูพนโทษ/
เด็กและเยาวชนที่กระทําผิด และผูถูกคุมประพฤติเขาทํางานในหนวยงาน เพื่อเปนอีกทางเลือกหนึ่งใหผูพนโทษได
ประกอบอาชีพสุจริต มีรายได ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดีของสังคมตอตัว
ผูพนโทษ ยอมรับและใหโอกาสผูพนโทษในการกลับตนเขาสูสังคม จากการดําเนินโครงการคืนคนดีสูสังคม
ตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงป พ.ศ. 2564 ปรากฏวามีการจางงานผูพนโทษมาแลวทั้งสิ้น 3,537 คน มีสถิติ
การจางงานผูพนโทษ ดังนี้

2553 - 2559
2560
2561
2562
2563
2564

พนักงานรักษา
ความปลอดภัย
(คน)
372
-

รวม

372

ปงบประมาณ พ.ศ.

อัตราการจางงานในตําแหนง
พนักงานขับรถ พนักงานทั่วไป
พนักงานครูสอน
(คน)
(คน)
นวดแผนโบราณ/เสริมสวย
(คน)
268
1,629
143
23
175
14
13
163
9
20
271
13
7
216
1
186
14
517

2,468

180

รวม
(คน)
2,412
212
185
304
224
200
3,537

ผลการดําเนินงาน
กรมราชทัณฑไดรับการจัดสรรเงินสําหรับเปนคาจางผูพนโทษ จํานวน 9,214,352 บาท
(เกาลานสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามรอยหาสิบสองบาทถวน) และไดรับจัดสรรอัตราการจางงานผูพนโทษ
จํานวน 120 อัตรา ซึ่งกรมราชทัณฑไดจัดสรรอัตราการจางงานผูพนโทษใหกับเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
ที่มีความตองการในการจางงานผูพนโทษในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 200 อัตรา ผลการดําเนินงาน
เปนการชวยเหลือผูพนโทษใหสามารถปรับตัวและปรับสภาพจิตใจกอนที่จะออกไปสูสังคมภายนอก
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โครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพื่อคืนคนดีสูสังคม สําหรับผูตองขังสูงอายุ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–๑๙) ทําใหผูตองขัง
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อและอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได โดยเฉพาะนักโทษเด็ดขาดกลุมที่มีอาการเจ็บปวย
รายแรง พิก าร หรือมีอายุ ตั้ง แต 6๐ ปขึ้นไป อธิบ ดี ก รมราชทัณฑ จึง มีนโยบายใหเ รง รัดการดําเนินการ
พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ใหกับนักโทษเด็ดขาดเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง พิการ หรือมีอายุตั้งแต 6๐ ป
ขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 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/ทั ณฑสถาน ดํ าเนินการอบรมตามโครงการฯ จํานวน 65 แหง และมีผูเ ขารั บ
การฝกอบรม จํานวน 2,790 คน

ศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา
(CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)
กรมราชทัณฑ ไดมีนโยบายใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (CARE :
Center for Assistance to Reintegration and Employment) โดยมีวัตถุประสงคเ พื่อเปนศูนย
ประสานงานและชวยเหลือผูพนโทษใหมีงานทําทั้งขณะตองโทษในเรือนจํา และการนําความรูจากการอบรม
วิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลัง พนโทษ รวมทั้ง เปนศูนยป ระสานงานชวยเหลือผูพนโทษในดานตางๆ
เพื่อดําเนินการตามนโยบายในการคืนคนดีสูสังคม และเปนการตอบสนองนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม ในการใหหนวยงานในกระทรวงยุติธรรมบูรณาการการทํางานเพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพผูก ระทําผิด
อยางยั่งยืน
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ผลการดําเนินงาน
1) ขอมูลการเขาใชบริการศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (CARE)
รายละเอียดตามแบบฟอรมการรายงาน

รวมทั้งสิ้น (คน)

1. จํานวนผูเขาใชบริการ (คน)
2. การใหความชวยเหลือของศูนย CARE
2.1 ดานการมีงานทํา
- การนําผูต องขังออกไปฝกวิชาชีพในสถานประกอบการ
- โครงการจางงานคืนคนดีสูสังคม
- ไดรับการจางงานอื่นๆ (ประสานงานโดยศูนย CARE)
2.2 การแนะนําแหลงงาน/ตําแหนงงานวาง
2.3 ผูไดรับทุนประกอบอาชีพ
(ทุนนายแพทยปราเสริฐฯ,ทุนมูลนิธิฯ,ทุน ป.ป.ส. ,ทุน พ.ม. ฯลฯ)

96,163

2.4 การใหการสงเคราะหดานตางๆ
- คาพาหนะกลับภูมิลําเนา
- ทุนการศึกษาบุตรผูตองขัง
- ที่พักอาศัยภายหลังพนโทษ
- ดานการรักษาพยาบาล
- การสงเคราะหดานอื่นๆ

2,598
1,926
471
201
59,019
35
36,511
7,416
252
445
1,368
27,030

2) ความคืบหนาการติดตามผูพนโทษดวยระบบ CARE Support
ผลการติ ด ตามผู พ น โทษ ด ว ยระบบรายงานผลการพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ
ผูพนโทษ/ผูถูกคุมประพฤติ หรือ CARE Support ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวา มีผูพนโทษไดรับ
การติดตามโดยศูนยป ระสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (ศูนย CARE) ของกรมราชทัณฑ จํานวนทั้งสิ้น
38,676 คน ปรากฏรายละเอียดของผูพนโทษที่ไดรับการติดตาม ดังนี้
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3) การติ ด ตามสมาชิ ก ผู ผ า นการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง กรมราชทัณฑ”
กรมราชทัณฑ ไดดําเนินการติดตามสมาชิกผูผานการอบรมโครงการพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว “โคกหนองนาแหงน้ํา ใจและความหวัง กรมราชทัณฑ” ที่ไดรับ
การปลอยตัวไปแลว จากการดําเนินงานของศูนยป ระสานงานและสง เสริม การมีง านทํา รวมกับ จิตอาสา
พระราชทาน 904 ในพื้นที่ และบันทึ ก ขอมู ล ในระบบสารสนเทศ ที่พั ฒ นาระบบการติ ดตาม โดยศูน ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 สามารถติดตาม
ผูที่ผานการอบรม จํานวน 33,850 คน มีผูพนโทษที่นําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร จํานวน 4,453 คน
รายการ
ผลการติดตามผูผานการอบรม
มีงานทํา
เรียนหนังสือ
บวช
วางงาน
กระทําผิดซ้ํา
(เฉพาะผลการติดตามจากจิตอาสา)
อยูระหวางการติดตาม
ไมสามารถติดตอได
อื่น ๆ เชน ปวย พิการ สูงอายุ เสียชีวิต อายัด

จํานวน
(คน)
33,928
19,962
80
296
3,267
746

คิดเปน
รอยละ
100
58.84
0.23
0.87
9.63
2.2

29
8,179
1,369

0.08
24.11
4.04

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

งบประมาณประจําป 2564 กองพัฒนาพฤตินิสัย
[ชื่อประเภท], [คา] บาท
[ชื่อประเภท], [คา] บาท

[ชื่อประเภท], [คา] บาท

[ชื่อประเภท], [คา] บาท
[ชื่อประเภท], [คา] บาท

[ชื่อประเภท], [คา] บาท

ลําดับ
โครงการ
1 โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
2
3
4
5

ผูตองขัง
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย
ผูตองขัง
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อ
คืนคนดีสูสังคม
โครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงาน
และสงเสริมการมีงานทํา
รวมเงิน

เงินที่ไดรับ(บาท)

ใชไป(บาท)

คืนเงิน(บาท)

14,028,000.00

13,938,000.00

4,717,339.94

1,884,000.00

1,615,150.41

268,849.59

9,690,000.00

8,890,000.00

800,000.00

87,978,132.00

69,987,623.69

17,990,508.31

820,868.00

136,350.00

684,518.00

114,401,000.00

94,567,124.10

24,461,215.84

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

กราฟแผนภูมิโครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะหผตู องขัง
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะหผตู องขัง

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 4,717,339.94
บาท
งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
จํานวน 14,028,000
บาท
งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 13,938,0000
บาท

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ เงินงบประมาณที่ใชไป
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห
ผูตองขังฯ งบประมาณที่สงคืน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เงินงบประมาณที่ใชไป

งบประมาณที่สงคืน

14,028,000.00

13,938,000.00

4,717,339.94

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

กราฟแผนภูมิโครงการปฏิบตั ิงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
พฤตินสิ ัยผูต องขัง
โครงการอํานวยการปฏิบตั ิงานหลักในการขับเคลือ่ น
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูต อ งขัง

คืนงบประมาณ
จํานวน 268,849.59 บาท

เงินงประมาณที่ใชไป
จํานวน 1,615,150.41
บาท
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เงิน
งบประมาณที่ใชไป
โครงการอํานวยการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
งบประมาณที่สงคืน

เงินงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
จํานวน 1,884,000 บาท

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เงินงบประมาณที่ใชไป

งบประมาณที่สงคืน

1,884,000.00 บาท

1,615,150.41 บาท

268,849.59 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

กราฟแผนภูมิโครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรม
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 800,000 บาท

งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 8,890,000 บาท

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
จํานวน 9,690,000 บาท

โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม เงินงบประมาณที่ใชไป
โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสรางคุณธรรม
จริยธรรม งบประมาณที่สงคืน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

เงินงบประมาณที่ใชไป

งบประมาณที่สงคืน

9,690,000.00 บาท

8,890,000.00 บาท

800,000.00 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

กราฟแผนภูมิโครงการพัฒนาศักยภาพผูต อ งขังเพื่อคืนคนดีสสู ังคม

โครงการพัฒนาศักยภาพผูต อ งขังเพือ่ คืนคนดีสูสงั คม

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 17,990,508.31
บาท

งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 69,987,623.69
บาท

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
จํานวน 87,978,132
บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม
งบประมาณที่ใชไป
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม
งบประมาณที่สงคืน

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณที่ใชไป

งบประมาณที่สงคืน

87,978,132.00 บาท

69,987,623.69 บาท

17,990,508.31 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

กราฟแผนภูมิโครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา
โครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา

งบประมาณที่สงคืน
จํานวน 684,518 บาท

งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
จํานวน 820,868 บาท

โครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร
โครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่ใชไป
โครงการขับเคลื่อนศูนยประสานงานและ
สงเสริมการมีงานทํา งบประมาณที่สงคืน

งบประมาณที่ใชไป
จํานวน 136,350 บาท

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณที่ใชไป

งบประมาณที่สงคืน

820,868.00 บาท

136,350.00 บาท

684,518.00 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

การบริหารเงินนอกงบประมาณ
ประเภทเงินผลพลอยไดจากการดําเนินงานฝกวิชาชีพผูตอ งขัง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

80,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

คาสวัสดิการผูตองขัง
2,011,871.60

คาเสื่อม/ตัดจําหนาย
614,043.73

คาใชจายระหวางกัน
(เงินสนับสนุนเรือนจํา)
74,735,031.38

คาสาธารณูปโภค
122,363.02

คาวัสดุ/คาใชสอย
9,617,584.40

คาใชจายอบรม/เดินทาง
67,330.00

คาใชจายบุคลากร
2,019,783.49

30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
-

รวมจํานวน 89,188,007.62 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

รายไดจากการดําเนินงาน
ผลิตหลักเขต

25,537,168.85 บาท

จําหนายสินคา

98,001,450.87 บาท

จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม

73.13%

1,282,444,792.73 บาท

จําหนายสัตวเลี้ยง

19,962,727.56 บาท

จําหนายผลิตผลการเกษตร

18,197,620.07 บาท

แรงงานรับจาง

185,414,159.50 บาท

เงินผลพลอยไดอื่น

124,166,784.44 บาท

1,400,000,000.00
1,200,000,000.00
1,000,000,000.00
800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
-

รวมจํานวน 1,888,187,965.42 บาท

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

ภาคผนวก

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

โครงสรางกองพัฒนาพฤตินิสัย (เปนการภายใน)
ฝายบริหารทั่วไป
- บริหารงานทั่วไป บริหารงบประมาณประจําปของกอง เชน งานสารบรรณ งานจั ดเก็ บเอกสาร งานร างโต ตอบ งานการเงิ น งานพั ส ดุ
ครุภัณฑ และอาคารสถานที่ งานจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน งานการประชุ ม งานรวบรวมข อมู ล ข าวสาร สถิ ติแ ละ
งานประชาสัมพันธ งานเลขานุการ งานประสานราชการของกอง
- การบริหารงานบุคคลของกอง จัดทําตัวชี้วัดรายบุ คคล และรายงานประเมิ นผล การปฏิ บัติราชการของข า ราชการ และลู กจ างสั ง กั ด
กองพัฒนาพฤตินิสัย
- ศึ กษาวิ เ คราะห กํ าหนดแนวทางการจั ดทํ าแผนงานโครงการ กิ จ กรรมและ วางระบบกํ ากั บติ ดตามประเมิ นผล การจั ดทํ าแผน
การปฏิบัติงานราชการประจําป
- กํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการ ตัวชี้วัดและการจัดทํารายงานประจําป
- จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปของกอง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
- กําหนดรูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑและวิธีการดานการพัฒนาการแกไขฟนฟูพฤติ นิสั ย ให เ หมาะสมกั บผู ตองขั ง และบุ คคลที่ อยู ใ นความควบคุ ม
หรือดูแลตามหนาที่และอํานาจของกรมราชทัณฑ
- การจัดทําเอกสารทางวิชาการเพื่อการปฏิบัติงานดานการพัฒนาพฤตินิสัย และเผยแพรขอมูลขาวสารด านพั ฒนาพฤติ นิสั ย แก หน ว ยงานทั้ ง ภายใน
และภายนอกกรมราชทัณฑ
- ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤติ นิสัยผูตองขัง และพัฒนารูปแบบโปรแกรมการแก ไขฟนฟูผูตองขัง
- ประสานงานกั บหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ขอรั บการสนั บสนุ น หรื อความร ว มมื อ เกี่ ย วกั บการดํ าเนิ นงานด านการพั ฒ นาพฤติ นิสั ย ที่ อยู ใ น
ความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ
- กํากับดูแลใหคําปรึกษา แนะนําและติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยและพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตของผู ตองขั ง และ
บุคคลที่อยูในความควบคุมหรือดูแลตามหนาที่และอํานาจของกรมราชทัณ ฑ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานสงเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

กลุม งานบริหารการเงิน
- กํากับดู แ ล ให คําปรึ กษาแนะนํ า นิ เ ทศงาน และจั ดอบรมเกี่ ย วกั บงานด านการเงิ นการบั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ เ งิ นผลพลอยได และเงิ น
รานสงเคราะหผูตองขัง
- ดําเนินการดานการพัสดุและการใชจายเงิน เงินผลพลอยไดฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย สวนกลางกรมราชทัณฑ
- พิจารณา เสนอความเห็นการขออนุมัติ อนุญาต ดําเนินการดานการพั ส ดุ แ ละการใช จ ายเงิ น เงิ นผลพลอยได ฯ และเงิ นร านสงเคราะห
ผูตองขังของเรือนจํา
- ดําเนินการจําหนายพัสดุชํารุดที่จัดซื้อดวยเงินผลพลอยได ฯ และเงินรานสงเคราะหผูตองขังออกจากบัญชีเรือนจํา
- จัดทํารายงานการเงิน เงินผลพลอยไดฯ ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัยสวนกลางกรมราชทัณฑ
- จัดทํางบการเงิน เงินผลพลอยไดฯ ภาพรวมของกรมราชทัณฑ
- รวบรวมฐานะการเงิน เงินรานสงเคราะหผูตองขังของเรือนจํา
- การจัดทําประมาณการรายไดเงินผลพลอยได ประจําปเพื่อขอความเห็นชอบจากกรมราชทัณฑ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-

ติดตามและดําเนินงานโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดทําและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชสําหรับการดําเนินงานตามโครงการในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศึกษา วิเคราะห กําหนดรูปแบบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการจัดการศึกษาแกผูตองขังทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาจิตใจ
ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางการจั ดทํ าแผนงาน โครงการ โปรแกรมเพื่ อเสริ ม สร างสมรรถนะทั้ ง ทางร างกายและจิ ตใจแก ผู ตองขั ง ด ว ย
การอบรมศีลธรรม จริยธรรมทางศาสนา กิจกรรมดนตรี กีฬาและนันทนาการ เปนตน
นําโปรแกรมการแกไขผูตองขังแตละประเภทไปสูการปฏิ บัติ
สงเสริมสนับสนุนใหผูตองขังไดรับการศึกษาและการพั ฒนาสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเรือนจํา/ทัณฑสถานในดานการศึ กษาและสงเสริมสมรรถภาพร างกายและจิตใจ
จัดทําระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการจัดการศึกษาและการสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ตลอดจนการประชาสั ม พั นธ เ ผยแพร ข อมู ล ใน
เว็บไซตของกรมราชทัณฑ
ประสานหนวยงานเครือขายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามี สว นร ว มใน การจั ดการศึ กษาผู ตองขั ง ให ครอบคลุ ม กลุ ม เป าหมายทุ กระดั บ
ทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ และการนําเทคโนโลยีทันสมัยเขามาใชในการเรียนการสอนและการสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิ ตใจผูตองขัง
กําหนดแนวทาง ประสานงาน และการดําเนินการเกี่ยวกับการพั ฒนาพฤตินสิ ัยผูตองขังดวยกระบวนการลูกเสือ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานโครงการในพระดําริฯ และสงเสริมการเกษตร
- กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติ ดตามการดํ าเนิ นงานของศู นย การเรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต โ ครงการกํ าลั ง ใจใน
พระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิ ติยาภา ดานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ภายใต โ ครงการกํ าลั ง ใจในพระดํ าริ พ ระเจ าหลานเธอ
พระองคเจาพัชรกิติยาภา ดานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดระบบศึกษา วิเคราะห กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ พัฒนา และสงเสริ ม ให คําปรึ กษาแก ศูนย การเรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง ดําเนินการฝกอบรมผูตองขังเพื่อเตรียมความพรอมกอนปลอยในหลักสูตร การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งมาปรั บใช ใ น
เรือนจํา
- การบูรณาการกับหนวยงานภายนอก การสรางเครื อข ายเพื่ อการมี ส ว นร ว มในการดํ าเนิ นงานศู นย การเรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งภายใต
โครงการกําลังใจในพระดําริพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการฝกวิชาชีพผูตองขัง และบุ คลากรด านการเกษตรที่ อยู ภายใต อํานาจหน าที่ ข อง
กรมราชทัณฑ
- พิจารณาเสนอแนะ ตลอดจนกํากับ ดูแล ตรวจสอบโครงการฝ กวิ ช าชี พ การสนั บสนุ นเงิ นทุ นพั ฒนาพฤติ นิสั ย เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒนา
การฝกวิชาชีพดานการเกษตร
- นิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษาติดตามประเมินผลการดําเนินงานการฝ กวิชาชีพ ผูตองขังดานการเกษตรแกเรือนจํา/ทัณฑสถาน
- กํากับแผนงาน โครงการ การใชประโยชนจากพืน้ ที่เรือนจําชั่วคราว ทั่วประเทศ ตลอดจนกํากับ ดูแล ใหคําปรึ กษา ติ ดตามและประเมิ นผล
ใหเปนไปตามนโยบาย
- บูรณาการความรวมมือกับภาครัฐ เอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพั ฒนา แก ไ ขพฤติ นิสั ย ผู ตองขั ง ด านการเกษตรให ครอบคลุ ม อย างมี
ประสิทธิภาพและเปนไปตามนโยบายของกรมราชทัณฑ
- การรวบรวมสถิติขอมูลดานการดําเนินงานที่เกี่ยวของและประชาสัมพันธ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานสงเสริมทักษะการทํางาน
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการแนวทางการบริหารและสงเสริมทั กษะ การทํ างานของผู ตองขั ง ให ส อดคล องกั บความต องการ
ของ ตลาดแรงงาน
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนให ผู ตองขั ง มี โ อกาสในการออกไปฝ กทั กษะฝ มื อแรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจํา
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพือ่ ใหผูตองขังไดมีโอกาสในการเรียนรูและฝกทักษะการทํางานจากการปฏิ บัติง านจริ ง
(On The Job Training) ทําใหเกิดความชํานาญ และสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงภายหลังพนโทษ
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแผนงานโครงการ แนวทางเพื่อบูรณาการภาคการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเข ามามี ส ว นร ว มในการฝ กวิ ช าชี พ
ผูตองขังอยางเปนรูปธรรม
- ศึ ก ษาและกํ าหนดแนวทางในการดํ าเนิ น งาน พบปะผู ป ระกอบการเพื่ อหาแนวทางร ว มกั บ การนิ คมอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศ
ในการสงเสริมการจางงานผูตองขัง รวมถึงแนวทางการสงผูตองขังออกทํางานฝกวิชาชีพในนิคมอุตสาหกรรมทัว่ ประเทศ
- ดําเนินงานตามนโยบายเกี่ยวกับการหาทางกําหนดมาตรการภาษี เพื่ อให สิ ทธิ ประโยชน แ ก นายจ างและเจ าของผู ประกอบการ ร ว มกั บ
กรมสรรพากร และกระทรวงการคลังในการผลักดัน เพื่อใหเกิดแรงจูงใจในการจางงานผูพนโทษและเป นการส ง เสริ ม ผู พ นโทษได มี โ อกาส
ทางสังคมมากยิ่งขึ้น
- จัดเก็บขอมูลการฝกวิชาชีพผูตองขัง เพื่อเปนฐานขอมูลใหกับผูประกอบการเพื่อเพิ่มโอกาสในการจางงานผูตองขังภายหลังพนโทษ
- การพิจารณา ควบคุม กํากับดูแลการทํางานของผูตองขังใหเปนไปตามนโยบายตลอดจนการกํ าหนดค าจ าง เงิ นรางวั ล ป นผล สวั ส ดิ การ
ดานตางๆ ใหเกิดความยุติธรรมและเปนไปตามขอกําหนดของสหประชาชาติ
- นิเทศงาน แนะนําให คําปรึ กษา ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แ ล ติ ดตามผล ประเมิ นผลเรื อนจํ า/ทั ณ ฑสถานที่ มี การดํ าเนิ นการจ างงานผู ตองขั ง
ทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหดําเนินงานเปนไปตามระเบียบกรมราชทัณ ฑ ขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
- การดําเนินงาน กํากับ ดูแล การจางลูกจางเงินผลพลอยไดจากการฝกวิชาชีพและ การใช แ รงงานผู ตองขั ง เงิ นร านสงเคราะห ใ ห เ ป นไป
ตามระเบียบกรมราชทัณฑ ขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
- การถายโอนภารกิจดานการบริหารจัดการผลิตภัณฑราชทัณฑงานบริการและแรงงานผูตองขังไปจั ดตั้ ง เป นหน ว ยงานบริ การรู ปแบบพิ เ ศษ
(Service Delivery Unit : SDU)
- การปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ หรืองานที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานฝกวิชาชีพ
- ศึกษาวิเคราะห กําหนดแผนงาน โครงการแนวทางการพัฒนาและสงเสริมใหเรือนจําดําเนินการฝ กวิ ช าชี พ และพั ฒนาฝ มื อแรงงานตามความถนั ด
และความตองการของตลาดแรงงานของผูตองขัง ตลอดจนบุคคลที่อยูในความควบคุมหรื อดูแลหนาที่และอํ านาจกรมราชทัณ ฑ
- พิจารณา เสนอแนะ ตลอดจนกํากับดูแ ลและตรวจสอบโครงการฝ กวิ ช าชี พ การสนั บสนุ นเงิ นทุ นพั ฒนาพฤติ นิสั ย เพื่ อส ง เสริ ม และพั ฒนาการ
ฝกวิชาชีพ และสนับสนุนปจจัยการผลิต
- นิเทศ แนะนํา ใหคําปรึกษา ติดตามผล ประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานด านการฝ กวิ ช าชี พ ผู ตองขั ง การพั ฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณ ฑ แ ละการเผยแพร
ผลิตภัณฑ
- ศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดเกี่ยวกับรูปแบบและประเภทผลิตภัณฑ รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรผลิตภัณฑที่ไดจากการฝกวิชาชีพ
- สงเสริมสนับสนุนใหเรือนจํานําผลิตภัณฑไปจําหน ายในงานนิ ทรรศการและงานเทศกาลตางๆ
- การบริหารจัดการผลิตภัณฑ ที่มีสภาพชํารุด เสือ่ มจําหนายไมไดออกจากบัญชีของเรือนจํา
- ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดหลักสูตรฝกอบรมใหแกผูตองขั ง การจั ดการประกวดผลิ ตภั ณ ฑ แ ละแข ง ขั นทั กษะ
ฝมือผูตองขัง เพื่อฝกทักษะ ความรูความชํานาญใหแกผูตองขัง การพัฒนาความรูทั้ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ รวมทั้ ง การจั ดหลั กสู ตรฝ กอบรม
สําหรับเจาหนาที่
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

กลุม งานสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง
- จั ดทํ าและจั ดเก็ บข อมู ล ที่ เ กี่ ย วข องเพื่ อใช ใ นการดํ าเนิ นงานตามโครงการกํ าลั ง ใจในพระดํ าริ พ ระเจ าหลานเธอ พระองค เ จ าพั ช รกิ ติย าภา
(แมและเด็ก)
- พัฒนาคุณภาพชีวิตผูต องขัง เด็กในความดูแลของผูตองขังที่ติดเขามาในเรือนจําและบุ คคลที่ อยู ใ นความควบคุ ม หรื อดู แ ลตามหน าที่ แ ละอํ านาจ
ของกรมราชทัณฑ ทั้งการจัดสวัสดิการ การใหการสงเคราะห การเตรียมความพร อมก อนปล อย และการติ ดตามช ว ยเหลื อผู ตองขั ง หลั ง พ นโทษ
ตามหนาที่และอํานาจของกรมราชทัณฑ
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดแนวทางและนโยบายดานสวัสดิการและสั ง คมสงเคราะห ตลอดจนให การปรึ กษาแนะนํ าทางด านวิ ช าการแก เ รื อนจํ า
รวมทั้งสถาบันการศึกษาและประชาชน และประเมินผลการดําเนินงาน
- กําหนดหลักเกณฑ วิ ธี ปฏิ บัติ กํ ากั บ ตรวจสอบ ให การปรึ กษา แนะนํ า ส ง เสริ ม สนั บสนุ นติ ดตามและประเมิ นผลเกี่ ย วกั บการจั ดสวั ส ดิ การ
การสงเคราะหผูตองขัง
- กํากับ ดูแล ให การปรึ กษา แนะนํ า ส ง เสริ ม ติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงาน ด านการแก ไ ขฟ นฟู แ ละพั ฒนาคุ ณ ภาพชี วิ ตผู ตองขั ง
และบุคคลที่อยูในความควบคุ ม หรื อดู แ ลตามหน าที่ อํานาจของกรมราชทั ณ ฑ ตามข อกํ าหนดสหประชาชาติ อาทิ ข อกํ าหนดมาตรฐานขั้ นต่ํ า
แหงองคการสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (Mandela Rules) ขอกําหนดสหประชาชาติ ว าด ว ยการปฏิ บัติตอผู ตองขั ง หญิ ง ในเรื อนจํ า
และมาตรการที่มิใชการคุมขัง สําหรับผูกระทําผิดหญิง (Bangkok Rules)
- พิ จ ารณาเสนอแนะ ตลอดจนกํ า กั บ ดู แ ล ตรวจสอบการใช จ า ยเงิ น ผลพลอยได จ ากการฝ ก วิ ช าชี พ เพื่ อ การจั ดสวั ส ดิ ก ารผู ต อ งขั ง
(เงิน ๖ ใน ๑๐ สวน)
- การบริหารงานเงินทุนประกอบอาชีพคืนคนดีสูสังคม (ทุนนายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ) เพื่อเปนการสง เสริ ม ให ผู พ นโทษประกอบอาชี พ
หลังพนโทษ
- ประสานงานและสรางเครือขายภาคเอกชน หน ว ยงานราชการ ทั้ ง ภายในประเทศและต างประเทศ ให เ ข ามามี ส ว นร ว มในการจั ดสวั ส ดิ การ
และการใหการสงเคราะหแกผูตองขังในดานตาง ๆ การเตรียมความพรอมกอนปลอย และสงตอผูพนโทษ รวมถึงการติดตามประเมินผลผูพนโทษ
- ศึกษา วิเคราะห กําหนดหลั กเกณฑ วิ ธี ปฏิ บัติ กํ ากั บ ตรวจสอบ พั ฒนา ส ง เสริ ม และให คําปรึ กษาแนะนํ าเรื อนจํ าในการเตรี ย มความพร อม
ผูตองขังกอนปลอยตัว
- กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา ปรึกษา วางระบบ พัฒนาแนวทางการดําเนินงานเรือนจําเตรียมความพรอมกอนปลอย (เรือนจําโครงสรางเบา)
- กํากับ ดูแล ใหคําแนะนํา ปรึ กษา วางระบบ พั ฒนาแนวทางการดํ าเนิ นงาน รวบรวมข อมู ล สถิ ติผู เ ข าใช บริ การ และผู ไ ด รับความช ว ยเหลื อ
จากศูนยประสานงานและสงเสริมการมีงานทํา (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment)
- ประสานงานกับกรมคุมประพฤติ กํากับ ดูแล ติดตาม ใหคําแนะนําปรึกษากับเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามโครงการจางงานคืนคนดีสูสังคม
- การบริหารงานมูลนิธิพิบูลสงเคราะห และมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม พลเมื องดี กองทุ นพั นเอกนายแพทย หลวงประกิ ตเวชศั กดิ์ แ ละคุ ณ หญิ ง และกองทุ น
พระราชทานสานฝนอาชีพ รวมถึงการเขารวมประชุมกับสมาคม ชมรมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ

อัตรากําลังเจาหนาที่กองพัฒนาพฤตินิสัย
ประเภท

ขาราชการ

จํานวน (คน)

50

- ระดับอํานวยการ สูง

1

- ระดับเชี่ยวชาญ

1

- ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับอาวุโส

7
1

- ระดับชํานาญการ
- ระดับชํานาญงาน

32
5

- ระดับปฏิบตั กิ าร

3

พนักงานราชการ

6

ลูกจาง

23

รวม

79
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คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายอายุตม สินธพพันธุ
นายธวัชชัย ชัยวัฒน
นายสิทธิ สุธีวงศ
นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ
นายกฤช กระแสรทิพย
นางเสาวคนธ เจษฏารักษ
นายสมรัตน เข็มศิริ

อธิบดีกรมราชทัณฑ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานทัณฑวิทยา
ผูอํานวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย

ผูเรียบเรียงและประสานงาน
นางงามใจ ทวีชนม
นางสาวจันทรทิมา อุยยะเสถียร
นางสาวเอกกมล ลวดลาย
นายธันวา สังขสิริยะกุล
ผูสนับสนุนขอมูล
นางสาววริศรา ศิรสิ ทุ ธิเดชา
นางสาวสาธิกา สามศรี
นางดวงแข พุม เพ็ชร
นายสิริชัย เมืองมูลชัย
นางอันธิกา ออนพรอม
นางสาวณัฐดาวัลย มิตรปลอง
เจาหนาที่กองพัฒนาพฤตินิสัย

นักวิชาการอบรมฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาระบบการพัฒนาพฤตินิสัย
นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ
นักทัณฑวิทยาชํานาญการ
พนักงานพิมพ
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมสมรรถภาพรางกายและจิตใจ
และผูอํานวยการกลุม งานสงเสริมการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมงานโครงการในพระดําริฯและสงเสริมการเกษตร
และผูอํานวยการกลุมงานฝกวิชาชีพ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารการเงิน
ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมทักษะการทํางาน
ผูอํานวยการกลุมงานสวัสดิการและสงเคราะหผูตองขัง
หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
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