๔.๔

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาเนินโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอ้ งขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ระหว่ า งที ่ อ ยู ่ ใ นที ่ ค ุ ม ขั ง ได้ ใ ช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื ่ อ สร้ า งรายได้ แ ละคุ ณ ค่ า ต่ อ ตนเอง และน าความรู ้ แ ละทั ก ษะ
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ ทั้งนี้ เริ่มดาเนินโครงการจากเรือนจา/ทัณฑสถานนาร่อง ๔ แห่ง จากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้
พิจารณาคัดเลือกเรือนจา/ทัณฑสถาน ๒๑ แห่ง เพื่อขยายผลการดาเนินงาน ทาให้มีเรือนจา/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ จานวน
๒๕ แห่ง (รายชื่อปรากฏตามตารางข้างล่าง)
ปี พ.ศ.
๒๕๔๐
๒๕๔๓
๒๕๔๕
๒๕๔๖ - ปัจจุบัน

เรือนจา/ทัณฑสถาน
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
เรือนจากลางคลองเปรม
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
เรือนจาอาเภอธัญบุรี
เรือนจากลางชลบุรี
เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจากลางนครพนม
เรือนจากลางสมุทรสงคราม
เรือนจากลางเชียงใหม่

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
เรือนจาพิเศษมีนบุรี เรือนจาพิเศษธนบุรี
เรือนจาพิเศษพัทยา
เรือนจากลางสงขลา
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เรือนจากลางพิษณุโลก
เรือนจากลางอุบลราชธานี
เรือนจาจังหวัดนนทบุรี
เรือนจากลางฉะเชิงเทรา
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
เรือนจากลางอุดรธานี
เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี

ผลการดาเนินงานในปี ๒๕๖๓ สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถาน
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ กรมราชทัณฑ์ได้ดาเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้แก่เรือนจา/ทัณฑสถาน
เพิ่มเติมอีกกว่า ๘๓ แห่ง รวมเป็นจานวนเรือนจา/ทัณฑสถานที่มีการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังเป็นจ านวน
๑๐๘ แห่ง (จากจานวนเรือนจา/ทัณฑสถานที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ ๑๔๒ แห่ง หรือคิดเป็น ๗๖ %) โดยมีการจัดการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ตั้งแต่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น -ระยะยาว) การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) และการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑.๑ การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน (ณ มกราคม ๒๕๖๔) มีผู้ต้องขังที่สาเร็จ
หลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป) จานวน ๒๓,๒๕๖ คน ผู้ต้องขังที่สาเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา
(ระดับ ปวช.-ปวส.) จานวน ๒๗,๕๙๙ คน รวมทั้งสิ้น ๕๐,๘๕๕ คน
ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังต้องขังเข้าร่วมอบรมและสาเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์จ านวน ๒,๕๓๓ คน จาก
เรือนจา/ทัณฑสถาน ๒๕ แห่ง และมีผู้ต้องขังทีล่ งทะเบียนเรียนและสาเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช.-ปวส.) จานวน ๒,๓๓๙ คน จาก
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ๔๗ แห่ง รวมมีผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียนและสาเร็จทั้งสองหลักสูตร เป็นจ านวน ๔,๘๗๒ คน (นับซ ้า) จาก
เรือนจา/ทัณฑสถาน ๕๑ แห่ง จานวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์และหลักสูตรอาชีวศึกษาน้อยลงจากปีก่อน
เนื่องมาจากเรือนจา/ทัณฑสถาน จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพอื่นๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง อาทิ การทาอาหาร การทาเบเกอรี่ เป็นต้น โดยมี
เรือนจา/ทัณฑสถานที่จัดการอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังจานวนมากในลาดับต้นๆ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

• หลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังส าเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ อันดับ ได้แก่
เรือนจ ากลางชลบุรี (๖๐๐ คน) เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช (๒๙๙ คน) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง (๒๔๐ คน)
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร (๑๗๖ คน) และ เรือนจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( ๑๗๕ คน)
• หลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) ของเรือนจา/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังสาเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ อันดับ คือ
เรือนจากลางชลบุรี (๒๑๓ คน) เรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด (๑๔๙ คน) เรือนจากลางเชียงใหม่ (๑๔๘ คน) เรือนจาอาเภอ
สีคิ้ว (๑๑๘ คน) และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (๑๐๙ คน)
ปีพ.ศ.
ข้อมูลแต่ละปีรวบรวมจาก
จานวนผู้ต้องขังที่จบ
จานวนผู้ต้องขังที่จบ
จานวนรวมผูต้ ้องขัง
เรือนจา/ทัณฑสถาน (แห่ง) หลักสูตรวิชาชีพ (คน) หลักสูตร ปวช.-ปวส. (คน)
ที่จบการศึกษา (คน)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๗
๑๑๐
๙๓๐
๑,๐๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๔
๗๒๓
๘๘๖
๑,๖๐๙
พ.ศ. ๒๕๕๒
๒๐
๗๔๑
๖๒๖
๑,๓๖๗
พ.ศ. ๒๕๕๓
๓๙
๑,๕๑๑
๑,๗๖๘
๓,๒๗๙
พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๖
๑,๗๗๐
๖๗๗
๒,๔๔๗
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒๒
๑,๒๐๑
๓๓๘
๑,๕๓๙
พ.ศ. ๒๕๕๖
๖๔
๑,๙๙๗
๑,๘๔๙
๓,๘๔๖
พ.ศ. ๒๕๕๗
๗๖
๒,๓๔๘
๓,๙๕๖
๖,๓๐๔
พ.ศ. ๒๕๕๘
๖๗
๒,๑๑๑
๓,๙๔๑
๖,๐๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๓
๑,๙๑๓
๒,๘๑๐
๔,๗๒๓
พ.ศ. ๒๕๖๐
๕๖
๒,๕๓๙ (๒๒ แห่ง)
๓,๒๘๘ (๔๑ แห่ง) นับซ้า ๕,๘๒๗ (๖๖ แห่ง) นับซ้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
๘๖
๓,๑๗๓ (๔๘แห่ง)
๑,๔๓๒ (๓๘ แห่ง)นับซ้า ๔,๖๐๕ (๘๖ แห่ง) นับซ้า
พ.ศ. ๒๕๖๒
๖๓
๒,๑๗๐ (๒๒ แห่ง)
๒,๙๑๙ (๔๑ แห่ง) นับซ้า ๕,๐๘๙ (๖๓ แห่ง) นับซ้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
๕๑
๒,๕๓๓ (๒๕ แห่ง)
๒,๓๓๙ (๔๗ แห่ง) นับซ้า ๔,๘๗๒ (๕๑ แห่ง) นับซ้า
รวมทั้งสิ้น
๒๓,๒๕๖ คน
๒๗,๕๙๙ คน นับซ้า
๕๐,๘๕๕ คน นับซ้า
(ที่มา :ฝ่ายการศึกษา สานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
หมายเหตุ
๑) หลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่ ๓๐ - ๑๐๐ ชั่วโมง (หลักสูตรในแต่ละเรือนจา/ทัณฑสถานแตกต่างกัน เช่น การซ่อม
บารุงเครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งานโปรแกรม Excel, การใช้งานโปรแกรม Word, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน
๒) หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ , สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๓) หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) สาขาที่มีวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ, วิชาเขียนแ บบ
ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์), ปวช.สาขาช่างยนต์ (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ) และ ปวส.สาขาเทคนิคก่อสร้าง (วิชาโปรแกรมสาเร็จรูปในงาน
อาชีพ, เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์)

๑.๒ โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(มสธ.) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(ต่อมา มสธ. ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓) ภายหลัง มสธ. ปรับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ต้องขังให้สูงขึ้น สาหรับ
ผู้ต้องขังที่มีความสนใจ และมีศักยภาพที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๒ โครงการเทคโนโลยีบัณฑิตมีผู้ต้องขังที่สาเร็จการศึกษาจานวน ๖๖ คน
จากเรือนจา/ทัณฑสถาน ๑๑ แห่ง (อนึ่ง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๖๓) โดยแบ่งออกเป็น
• ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ปีการศึกษา ๒๕๔๘
- ๒๕๕๖) จานวน ๕๓ คน เป็นชายจานวน ๔๐ คน เป็นหญิงจานวน ๑๓ คน จากเรือนจา/ทัณฑสถาน ๗ แห่ง
• ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
จ านวน ๑๓ คน เป็นชายจ านวน ๑๑ คน เป็นหญิงจ านวน ๒ คน จากเรือนจ า/ทัณฑสถาน ๗ แห่ง โดยปีการศึกษา
๒๕๖๒ ไม่มีผู้ต้องขังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
• ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไม่มผี ู้ต้องขังลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรดังกล่าว แต่มผี ู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลักสูตรดังกล่าว
(ยอดสะสมตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) จานวน ๙๑ คน แบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย ๘๕ คน ผูต้ ้องขังหญิง ๖ คน
• ข้อมูลผูต้ ้องขังที่สาเร็จการศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ /
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร)
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๖๒
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรือนจา/ทัณฑสถาน
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒)
(ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓)
๒๕๕๗–๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย หญิง ชาย
หญิง ชาย
หญิง
๑. ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
๑๕
๑
๒. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๑๒
๑
๑
๓. ทัณฑสถานนครราชสีมา
๑
๔. เรือนจากลางคลองเปรม
๒๒
๑
๑
๔
๕. เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
๑
๖. เรือนจากลางพิษณุโลก
๑
๗. เรือนจากลางสงขลา
๑
๘. เรือนจาอุดรธานี
๑
๙. เรือนจาจังหวัดลาพูน
๑
๑๐. เรือนจาพิเศษพัทยา
๑
๑๑. เรือนจาอาเภอนางรอง
๑
รวมเป็น (คน)
๔๐
๑๓
๓
๑
๓
๕
๑
๕๓ คน (๗ แห่ง)
๔ คน (๔ แห่ง) ๓ คน (๓ แห่ง) ๖ คน (๓ แห่ง)
(ที่มา : http://br.correct.go.th (สานักพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชทัณฑ์)) ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม
(ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖)

รวม
(คน)

๑๖
๑๔
๑
๒๘
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖๖ คน
(๑๑ แห่ง)

๒. รายได้ที่เกิดจากการใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพขณะที่ถูกคุมขัง
หลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้ตอ้ งขังในทัณฑสถาน/เรือนจา ผู้ต้องขังสามารถสร้าง
รายได้ในขณะที่ถูกคุมขัง โดยทางานที่อาศัยความรู้ที่เรียนมา อาทิ การพิมพ์ การออกแบบ การจาหน่ายสินค้าออนไลน์ฯลฯ โดยจานวน
รายได้ของผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๓๐๓,๕๗๓ บาท (เก้าสิบเก้าล้านสามแสนสามพัน
ห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) แบ่งเป็น ๑) รายได้จากการรับจ้างพิมพ์งาน ทาหนังสือเสียงเดซี่ การ์ดอวยพร การจัดทากระดาษเขียน
จดหมาย, Call Center ฯลฯ ภายในเรือนจา จานวน ๙๐,๙๙๐,๐๑๗ บาท และ ๒) รายได้จากยอดจาหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์
จานวน ๘,๓๑๓,๕๕๖ บาท (รายละเอียดตามข้อ ๓.๒.๒)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายงานรายได้ของผูต้ ้องขังจากเรือนจา/ทัณฑสถานนาร่องจานวน ๗ แห่งทีเ่ กิดจากการรับจ้าง เช่น พิมพ์งาน
ทาหนังสือเสียงเดซี่ การ์ดอวยพร การจัดทากระดาษเขียนจดหมาย, Call Center ฯลฯ ภายในเรือนจา เป็นเงิน ๑๔,๑๑๕,๔๓๔ บาท
(สิบสีล่ ้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
ปี

ทัณฑสถาน
หญิงกลาง

๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๓๕๖,๓๙๘
๕๑๐,๐๓๘
๗๕๘,๔๒๕
๕๘๑,๗๒๓
๕๖๙,๖๐๗
๗๒๐,๖๓๔
๘๗๑,๒๑๔
๗๔๐,๖๑๐
๑,๐๓๐,๘๙๔
๖๙๐,๒๔๐
๑,๑๘๔,๓๖๕
๑,๔๗๖,๖๙๓
๑,๒๗๑,๘๒๒
๑,๒๐๘,๒๗๑
๑,๒๖๔,๓๖๑
๑,๐๐๓,๗๔๐
๑,๖๘๐,๖๐๙
๑,๒๖๒,๘๗๐

๒๕๖๓
รวมเป็น

เรือนจาพิเศษ ทัณฑสถาน
กรุงเทพ บาบัดพิเศษกลาง
๙๖,๐๔๕
๑๗๙,๗๘๓
๒๑๓,๓๘๔
๒๕๘,๖๖๙
๒๒๖,๔๖๐
๒๐๐,๘๑๕
๑๓๑,๖๗๐
๑๓๓,๗๖๐
๗๒,๒๐๐
๑๕๒,๐๐๐
๑๒๖,๐๐๐
๖๘,๐๐๐
๖๒,๐๐๐
๘๖,๐๐๐

๘๙,๖๗๕
๑๔๙,๙๙๔
๒๓๒,๑๘๗
๑๕๐,๓๗๕
๑๘๔,๘๕๙
๗๔,๗๖๐
๑๓,๖๐๕
๑๘๘,๘๙๖
๑๖๖,๓๒๓
๑๙๓,๓๘๐
๙๑,๘๘๐
๒๔๓,๙๐๓
๑๓๔,๑๓๘
๑๖๒,๐๓๔
๕๒๒,๔๕๘

๑,๐๓๐,๐๘๒

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๘,๒๑๒,๕๙๖

๒,๑๐๖,๗๘๖

๒,๕๙๘,๔๖๗

ทัณฑสถาน ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานบาบัด
วัยหนุ่มกลาง นครราชสีมา
พิเศษหญิง จ.
ปทุมธานี
๑๘๙,๘๓๔
๑๔๑,๘๕๓
๘๓,๗๓๐
๔๖,๐๗๖
- ๑๖๓,๙๗๕
๒๙๗,๓๓๙
๑๘,๒๒๐
๑,๒๙๖,๐๐๐
๘,๘๐๙.๙๖
๑๒,๐๕๘,๘๐๐
๔,๐๖๘
๑๐,๑๓๕,๖๖๐
๙๐,๐๐๐
๑๐,๓๑๔,๔๑๕
๑๓๕,๐๐๐
๙,๙๒๘,๗๘๐
๑๗๑,๕๐๐
๙,๘๐๔,๐๐๖
๙,๙๘๗,๓๑๐
๒๒๖,๐๐๐ ๒๒๖,๑๗๓
๑,๑๑๕,๐๙๑

๓๙๐,๑๕๘

๖๓,๘๒๒,๓๑๐

เรือนจากลาง ทัณฑสถานหญิง เรือนจาพิเศษ
สมุทรปราการ
พิษณุโลก
มีนบุรี
๒,๔๖๖,๗๘๐
๒,๔๖๖,๗๘๐

รวมรายได้/ปี

๗๙,๐๘๙

๕๔,๖๐๐
๗๓,๒๒๕
๓๔,๙๕๐
๑๘,๐๗๕
๑๗,๙๐๐

๓๕๖,๓๙๘
๕๑๐,๐๓๘
๙๔๔,๑๔๕
๙๑๑,๕๐๐
๑,๐๑๕,๑๗๘
๑,๑๒๙,๖๗๘
๑,๒๘๒,๕๓๓
๑,๒๐๖,๐๑๙
๑,๓๑๘,๐๒๒
๑,๐๙๖,๖๒๖
๑,๔๖๘,๙๖๔
๒,๑๓๑,๓๘๗
๒,๘๒๙,๙๒๒
๑๓,๗๐๐,๓๘๔
๑๑,๔๗๗,๓๑๔
๑๑,๖๔๕,๒๔๓
๑๑,๙๘๖,๔๙๘
๑๑,๘๖๔,๗๓๔

-

๑๔,๑๑๕,๔๓๔

๗๙,๐๘๙

๑๙๘,๗๕๐

๙๐,๙๙๐,๐๑๗

(ที่มา : กองพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชฑัณฑ์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
หมายเหตุ ตัวอย่างรายได้ในปี ๒๕๖๓ ที่เกิดจากการรับจ้างทางานหลังจากได้รบั ความรู้จากโครงการในพระราชดาริฯ
• ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงปทุมธานี มีรายได้จากการจัดทาการ์ดอวยพร การจัดทากระดาษเขียนจดหมาย, Call Center (ปี ๒๕๕๘ มีผู้ต้องขัง
ปฏิบัติงาน call center จานวน ๒๐ คน, ปี ๒๕๖๐ มีผู้ต้องขังปฏิบัติงาน call center จานวน ๗๘ คน ปี ๒๕๖๑ มีผตู้ ้องขังปฏิบัติงาน call
center จานวน ๙๐คน ปี ๒๕๖๒ มีผู้ตอ้ งขังปฏิบัติงาน call center จานวน ๗๘ คน ปี ๒๕๖๓ ผู้ต้องขังปฏิบัติงาน call center จานวน ๗๘
คน) รายได้จาก call center เฉลีย่ เดือนละ ๗๘๐,๐๐๐ บาท
• เรือนจากลางสมุทรปราการมีรายได้จาก Call Center ซึ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ไนซ์คอลโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเรือนจากลาง
สมุทรปราการและบริษัทไนซ์คอล ปี ๒๕๖๓ รายได้จาก call center เฉลี่ยเดือนละ ๒๐๕,๕๖๕ บาท
• ทัณฑสถานหญิงกลางมีรายได้จากการจัดทาหนังสือเสียงเดซี่ ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ (เป็นเงิน ๑๒๖,๗๗๔บาท) รับจ้างสแกน
หนังสือเก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นเงินจานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท) และรายได้จากการทาการ์ตูนอนิเมชั่น สมุดไดอารี่ การ์ด กระดาษ
เขียนจดหมาย (เป็นเงิน ๖๒๘,๓๐๘ บาท)
• เรือนจาพิเศษกรุงเทพ, ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง มีรายได้จากการจัดทากระดาษเขียนจดหมาย การ์ด พวงกุญแจ ไดอารี่
• ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลางและเรือนจาพิเศษมีนบุรี ไม่มีรายได้เนื่องจากเรือนจาทั้ง ๒ แห่งมีการเปลี่ยนผู้ประสานงานกับโครงการฯในปีที่ผ่าน
มาและผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีรายได้จากการรับจ้างแรงงาน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๓. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขัง
๓.๑ การพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะในการถอดความเสียง (ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. ได้พัฒนา “ระบบถอดความเสียงพูดแบบทัน
ต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล” ซึ่งโปรแกรมถอดความเสียงนี้จะช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ
ในการถอดความเสียง มาทาหน้าที่ ถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล โปรแกรมนี้จะเป็นศูนย์กลางในการ
จัดส่งไฟล์เสียงไปยังเจ้าหน้าที่ถอดความเสียง แล้วนาข้อความจากเจ้าหน้าที่ถอดเสียงจากหลายคน มารวบรวมเป็นข้อความเดียวกัน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิฯ และทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงจัดทา “โครงการฝึกถอดความเสียงพูดเพื่อพัฒนา
ทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง ” เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงรายการโทรทัศน์ที่จะต้องมีคาบรรยาย
แทนเสียงแบบเปิด/ปิดได้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะในการถอดความเสียงและรับงานเป็นวิชาชีพในทัณฑสถานอีกอาชีพหนึ่ง (ตาม
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ
คนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ในการดาเนินงาน
มูลนิธิฯ จัดหาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการฯ จานวน ๑๐ ชุด ทางทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงคัดเลือกผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ
จานวน ๒๐ คน สวทช. ได้ฝึกทักษะการถอดความเสียง ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ ทดสอบการพิมพ์สัมผัสตามตัวอักษรบนหน้าจอผ่าน
โปรแกรม RevivaType ระยะที่ ๒ ทดสอบการสะกดคาในภาษาไทย และระยะที่ ๓ ทดสอบการพิมพ์ถอดความเสียงพูด หลังจากฝึก
ทักษะครบ ๓ ระยะแล้ว สวทช. ได้คัดเลือกผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากความถูกต้องของข้อความและความเร็วในการพิมพ์ โดยคัดเลือก
ผู้ต้องขังจ านวน ๑๐ คน (จาก ๒๐ คน) จากนั้นผู้ต้องขังได้ฝึกสะกดค ายากและค าทับศัพท์ โดยอ้างอิงตาม โปรแกรมพจนานุกรม
อิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฝึกการถอดความเสียงจากไฟล์เสียงของการเรียนการสอนในห้องเรี ยนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ สวทช. ดาเนินการจ้างผู้ต้องขังในการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางการ
ได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และรายการ
โทรทัศน์ได้ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง โดย สวทช. ได้ส่งงานของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ซึ่ง
เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้
ยิน ในการเรียนการสอนจะจัดให้มีบริการคาบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เพื่อให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถ
ติดตามเนื้อหาวิชาในระหว่างการเรียนการสอนได้ นอกจากนี้ ยังได้บันทึกวิดีโอการเรียนการสอนเพื่อให้ทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้
โดยมีคาบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา ทั้งนี้ สวทช. ได้ดาเนินการจ้างทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงครั้งแรก มีระยะเวลาดาเนินงาน
๖ เดือน (ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยให้จัดทาคาบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอบันทึกการสอนดังกล่าว
จานวน ๓๖๐ ชั่วโมง ในอัตราค่าตอบแทน ๕๐๐ บาทต่อ ๑ ชั่วโมงคาบรรยายเสียง รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทัณฑสถานบาบัด
พิเศษหญิงส่งมอบงานครบถ้วนแล้ว
ในปี ๒๕๖๔ สวทช. จะได้ดาเนินการจ้างทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง ครั้งที่ ๒ เพื่อจัดทาคาบรรยายแทนเสียงประกอบวิดีโอ
บันทึกการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร (ต่อเนื่องจากการจ้างครั้งแรก) เป็นจ านวน ๗๒๐ ชั่วโมง ระยะเวลา
ดาเนินงาน ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ต่อไป
๓.๒ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ให้แก่เรือนจา/ทัณฑสถาน
ด้วยมูลนิธิฯ ได้ดาเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในด้านการ
ทาธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) ให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน ช่วยในการ
สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน ในปี ๒๕๖๒ มูลนิธิฯ ได้ขยายการดาเนินงานไปยังเรือนจา/ทัณฑสถาน
โดยจัดทา “โครงการพัฒนาความสามารถด้านไอซีทีที่สนับสนุนการทาธุรกิจออนไลน์ของเรือนจ า/ฑัณฑสถานให้แก่ผู้ต้องขัง” มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้เกี่ยวกับการทาธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจออนไลน์ อาทิ
การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่เรือนจ า/ทัณฑสถานที่รับผิดชอบการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของเรือนจา/ทัณฑสถานใน
ช่องทางออนไลน์ และเพื่อให้เรือนจา/ทัณฑสถานได้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ และพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ต้องขังตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) ให้สอดคล้องกับวิชาชีพที่เป็นที่
ต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ซึ่งมีเรือนจา/ทัณฑสถานเข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๒๓ แห่ง
๓.๒.๑ การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ (เรือนจา/ทัณฑสถาน ๖ แห่ง)
ด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) กับ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะได้จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังให้มีความรู้
ในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้แก่ผู้ต้องขังที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบธุรกิจ
ออนไลน์ของเรือนจา/ทัณฑสถานนาร่อง จานวน ๖ แห่ง คือ ทัณฑสถานบาบัดหญิง จ.ปทุมธานี เรือนจาพิเศษกรุงเทพ เรือนจากลาง
กาแพงเพชร ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงสงขลา
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โครงการฯ ได้จัดส่งบทเรียนหลักสูตรที่ ๑ “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”ของ ศูนย์วิจัยการ
จัดการความรู้ด้านการสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มสธ. และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ โครงการฯ ได้จัดส่งบทเรียนหลักสูตรที่ ๒
“อีคอมเมิร์ซ” ของ สพธอ. เพื่อให้เรือนจา/ทัณฑสถานได้จัดการศึกษาในหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ทั้งสองหลักสูตรให้แก่ผู้ต้องขัง
โดยเรือนจา/ทัณฑสถานนาร่อง ๖ แห่งได้คัดเลือกผู้ต้องขังแห่งละ ๔๐ คน รวม ๒๔๐ คน เข้าร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร พบว่า ณ
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ มีผู้ต้องขังเข้าเรียนหลักสูตรที่ ๑ และผ่านเกณฑ์การประเมินของศูนย์วิจัยการจัดการความรู้ด้านการสื่อสารและ
การพัฒนา (CCDKM) มสธ. ทั้งหมดจานวน ๒๔๐ คน ทั้งนี้ ทาง มสธ. จะออกใบประกาศผ่านการเรียนหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขัง
๒๔๐ คนต่อไป ส่วนหลักสูตรที่ ๒ มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขังจานวน ๒๔๐ คนของเรื อนจา/ทัณฑสถาน ๖ แห่ง และมี
กาหนดการที่จะสอบประเมินการผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่ ๒ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๓.๒.๒ การพัฒนาทักษะให้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการทาธุรกิจออนไลน์ผ่านการปฏิบัติจริง (เรือนจา/ทัณฑสถาน ๒๓ แห่ง)
ด้วยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กับ มูลนิธิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกิจ
ออนไลน์ อาทิ การออกแบบหน้าร้าน การเขียนเรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยให้ผู้ต้องขังปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่เรือนจา/ทัณฑสถานที่รับผิดชอบการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าของ
เรือนจา/ทัณฑสถานในช่องทางออนไลน์
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจา/ทัณฑสถานที่มีสินค้า ของผู้ต้องขังจาหน่ายอยู่แล้ว เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ” ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อาเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน ๒๓ แห่ง และมีผลดาเนินงานในปี ๒๕๖๓ ดังนี้
(๑) เพจร้านค้าออนไลน์และยอดจาหน่ายสินค้า : มีเรือนจา/ทัณฑสถานสามารถสร้างเพจร้านค้าได้ จานวน ๒๒ เพจ ดังนี้
• มีเพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ๑ เพจ ชื่อร้าน “ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์”www.facebook.com/prison.product
เป็นเพจกลางที่จะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าของเรือนจา/ทัณฑสถาน และหากเรือนจาใดยังไม่พร้อมที่จะ
สร้างเพจของตนเองก็สามารถส่งภาพสินค้ามาฝาก โพสขายที่เพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ได้
• มีเพจของเรือนจา/ทัณฑสถาน ที่เข้าโครงการ จานวน ๒๑ แห่ง และมีเรือนจา/ทัณฑสถานที่เข้าอบรม ๒ แห่ง
ไม่ได้สร้างเพจร้านค้าของตนเอง แต่ได้นาสินค้าของเรือนจาไปฝากขายที่เพจกลางของกรมราชทัณฑ์ ได้แก่
เรือนจาพิเศษมีนบุรี และเรือนจาจังหวัดจันทบุรี โดยมีชื่อร้านค้าออนไลน์และยอดติดตามเพจร้านค้า ดังตาราง
• มียอดจาหน่ายสินค้า (อันเกิดขึ้นจากการสนับสนุนของโครงการฯ) ตัง้ แต่ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงเดือนมกราคม
๒๕๖๔ ของเรือนจา/ทัณฑสถานทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๑๗ แห่ง รวมเป็นเงิน ๘,๓๑๓,๕๕๖ บาท ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เรือนจา/ทัณฑสถาน

ชื่อร้านค้าออนไลน์

ยอดติดตาม
ร้านค้าฯ
๑) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
www.facebook.com/NareeCMWCI/
๑,๑๑๘
๒) ทัณฑสถานหญิงกลาง
www.facebook.com/craft.embroidery0823480914/
๕๙๖
๓) เรือนจากลางราชบุรี
www.facebook.com/cookcoff/
๗,๔๗๒
๔) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา www.facebook.com/vocational123/
๑,๐๑๔
๕) เรือนจากลางกาแพงเพชร
www.facebook.com/Rueanphet/
๔,๒๒๒
๖) ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง www.facebook.com/pagebybby
๒,๕๗๖
๗) เรือนจากลางนครสวรรค์
www.facebook.com/Furniture.Chontawan
๖๓๒
๘) ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
www.facebook.com/parndunnga/
๖๐๙
๙) ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
www.facebook.com/pg/vocational113/posts
๓๐
๑๐) ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
bit.ly/2ZIL2DK
๕๔๒
๑๑) เรือนจาพิเศษธนบุรี
www.facebook.com/trpgallery
๓๖๓
๑๒) ทัณฑสถานหญิงสงขลา
www.facebook.com/Training.correct/
๔๔๒
๑๓) เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร www.facebook.com/BANGKOKREMANDPRISON/
๑,๒๙๗
๑๔) เรือนจาพิเศษพัทยา
www.facebook.com/ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เรือนจาพิเศษ
๗๑๙
พัทยา-2000071513588400
๑๕) เรือนจากลางขอนแก่น
bit.ly/3qKShHr
๒๙๔
๑๖) เรือนจากลางสมุทรปราการ
www.facebook.com/samutprakan.center.prison
๑๖๙
๑๗) เรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี
www.facebook.com/pagsupan/
๕๖๘
รวมเป็น

ยอดจาหน่าย
สินค้า (บาท)
๒,๙๖๗,๘๓๖
๑,๑๖๘,๔๖๖.๐๐
๒,๘๓๙,๘๖๗.๐๐
๔๔๘,๗๑๙.๐๐
๒๘๔,๓๑๙.๐๐
๒๓๖,๓๓๔.๐๐
๑๕๓,๕๗๑.๐๐
๙๓,๗๒๐.๐๐
๔๖,๖๒๕.๐๐
๔๐,๐๒๐.๐๐
๑๕,๗๐๐.๐๐
๑๐,๔๐๐.๐๐
๕,๘๐๐.๐๐
๒,๑๘๐.๐๐
๘,๓๑๓,๕๕๖

(๒) ผู้ต้องขังทีป่ ฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ของเรือนจา/ทัณฑสถาน : เรือนจา/ทัณฑสถานคัดเลือก
ผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยในการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ จานวน ๓๗ คน (ชาย ๑๑ คน, หญิง ๒๖ คน) จาก ๘ เรือนจา/ทัณฑสถาน
โดยผู้ต้องขังทาหน้าทีใ่ นขอบเขตที่สามารถทาได้ ดังนี้
เรือนจา/ทัณฑสถาน
หน้าที่ของผู้ต้องขังเทีป่ ็นผู้ช่วยของร้านค้าออนไลน์
จานวน (คน)
๑) ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง • ตกแต่งภาพสินค้า (จานวน ๕ คน)
๙ คน
จ.ปทุมธานี
(หญิง ๙ คน)
• ถ่ายภาพสินค้า (จานวน ๒ คน)
• ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (จานวน ๒ คน)
๒) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ • ถ่ายภาพสินค้า (จานวน ๑ คน)
๑ คน
จ.เชียงใหม่
(หญิง ๑ คน)
๓) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา • ถ่ายภาพสินค้า (จานวน ๑ คน)
๖ คน
จ.นครราชสีมา
(หญิง ๖ คน)
• ถ่ายภาพสินค้าและออกแบบโบร์ชวั ร์ (จานวน ๒ คน)
• ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และลายผ้าทอมือ (จานวน ๓ คน)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๕ คน
• ดูแลสต๊อกสินค้าและจัดทาบัญชี (จานวน ๑ คน)
(หญิง ๕ คน)
• ดูแลความสวยงามของสินค้าก่อนนาเผยแพร่ทาง
ร้านค้าออนไลน์ (จานวน ๑ คน)
• ถ่ายภาพสินค้า และบรรจุสินค้าเพือ่ ส่งลูกค้า (๒ คน)
• บรรจุสินค้าเพื่อส่งลูกค้า (จานวน ๑ คน)
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก • ถ่ายภาพสินค้า (จานวน ๑ คน)
๓ คน
จ.พิษณุโลก
(หญิง ๓ คน)
• เขียนเล่าเรื่องราว (story) ของสินค้า (จานวน ๑ คน)
• ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ (จานวน ๑ คน)
เรือนจากลางนครสวรรค์
๗ คน
• ตกแต่งภาพสินค้า (จานวน ๒ คน)
จ.นครสวรรค์
(ชาย ๕ คน, หญิง ๒ คน)
• ดูแลคลังสินค้าของช่างสี-ช่างไม้-ช่างศิลป์-แดนหญิง
(จานวน ๕ คน)
เรือนจากลางสมุทรปราการ • ถ่ายภาพสินค้า (จานวน ๒ คน)
๒ คน
จ.สมุทรปราการ
(ชาย ๒ คน)
เรือนจาพิเศษธนบุรี
๔ คน
• จัดทาข้อมูลสินค้าและบรรจุสินค้าเพื่อส่งลกค้า (๒ คน)
กรุงเทพมหานคร
(ชาย ๔ คน)
• จัดทาข้อมูลโฆษณาสินค้า (จานวน ๑ คน)
• จัดทาบัญชีสินค้า (จานวน ๑ คน)
รวมเป็น
๓๗ คน
(ชาย ๑๑ คน, หญิง ๒๖ คน)

๔) เรือนจากลางกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร

๕)

๖)

๗)
๘)

๔. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที (แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ) จานวน ๓๖ คน ดังนี้
ทัณฑสถาน/เรือนจา
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที ปี พ.ศ.๒๕๖๓
๑) ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง
๒) เรือนจากลางชลบุรี

๓) เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
๔) เรือนจากลางนครพนม
๕) ทัณฑสถานหญิงกลาง

ลักษณะงาน
ขายบริการเสริมบนโทรศัพท์มือถือในระบบ AIS
ขายสินค้าออนไลน์ (เสื้อผ้า, อาหาร)
รับจ้าง (ซ่อมคอมพิวเตอร์)
กิจการของตนเอง (ขายของออนไลน์)
รับจ้าง (พนักงานบริษัท)
เปิดร้านทาสติกเกอร์, พิมพ์การ์ดต่าง ๆ
เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
ทางานเกี่ยวกับด้านการออกแบบกราฟิค ดีไซน์

จานวน (คน)
๒๒
๗
๑
๑
๑
๑
๑
๒
๓๖

๕. แผนงานการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๔
๑) การพัฒนาความสามารถด้านไอซีทีที่สนับสนุนการทาธุรกิจออนไลน์ของเรือนจา/ฑัณฑสถานให้แก่ผู้ต้องขัง โดยเรือนจา/
ทัณฑสถานนาร่องดาเนินการขายสินค้าออนไลน์ มีผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยในการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ มูลนิธิฯ จัดหา
บทเรียนหลักสูตรอีคอมเมิร์ซ แบบ off-line แล้วเรือนจ า/ทัณฑสถานน าบทเรียนนี้ไปพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง และ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เรือนจา/ทัณฑสถานได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อพ้นโทษผู้ต้องขังสามารถขายของออนไลน์ได้
๒) การพัฒนาผู้ต้องขังของทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิงให้มีทักษะสามารถรับงานจ้างในการถอดความเสียงการเรียนการสอน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (การเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน) ตลอดจนการจัดทาคาบรรยายแทนเสียงสาหรับรายการโทรทัศน์ที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง
รายได้ในขณะถูกคุมขัง
๓) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านมัลติมีเดียให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ การถ่ายภาพ, การตัดต่อวีดิทัศน์, การตกแต่งภาพ, การ
สร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
๗. ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานปี ๒๕๖๓ และเห็นชอบแผนดาเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

