
กลุม่งานตดิตามและประเมนิผล 

กองยทุธศาสตร์และแผนงาน 

 

 
รายงานผลการด าเนินงานตามข้อส่ังการ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ณ ไตรมาส 2 
( ตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

 
                                         
                                                   
 

  
 



��गܠ�ग

�劰՝㚨劰藠Ԝ�ϭ蛀Ԝ虐ԜԜʆ圐 㚨昀劰��ʆ ϭ㝨藠㋨�拀 ʆ幈 劰昀劰�昀�䁠�ʆ㚨՝ϭ㋨ԃ ��㝨 �藠劰՝Ԝ㝨ÿʆ昀�ԃ� �䁠�Ԝϭ䁠ԃ藠 �

蛀�ą�劰蛀Ğ㚨ć蛀�㝨劰Ü ��ÿ����� Ü �㋨�㝨劰Ԝ � �Ԝ虐ԜԜʆ圐 㚨昀劰�ą劰昀�ćć㋨ԃ�㋨劰㝨Ö�昀劰���劰�藠ԃ藠㚨劰藠Ԝ�劰ćʆö

昀�䁠�ʆ㚨՝ϭ㋨ԃ��㝨 Performance Monitoring System : PMS� 㝨拀ʆʆ㋨Ćϭ蛀�Ԝ㚨ćð���圐Ԝ�劰՝㚨劰藠ćʆ劰㝨昀虐劰ʆę藠虐劰

Ö�昀劰���劰�藠ԃ藠㚨劰藠đę虐Öĉ虐ć�ԃę劰�昀�㝨�劰�䁠ʆÜ�ð䁠�劰ć �ċ圐 㚨�劰՝㚨劰藠藠拀�㝨拀 �藠��Ԝę劰�昀拀圐՝ʆ昀ʆćԜ虐ԜԜʆ圐 㚨昀劰��ʆϭ㝨藠㋨�拀

ʆ幈劰昀劰�昀�䁠�ʆ㚨՝ϭ㋨ԃ��㝨䁠拀圐�昀拀圐՝ʆԜ虐Ԝ㚨昀ʆć昀�㝨�劰�䁠ʆÜ�ð

昀Ԝ㚨՝ϭ䁠ÿ劰Ԝ㋨�ðý�ýÖ藠㚨劰藠 ��՝昀�ϭ幈㝨㚨劰藠㋨ԃ�㋨劰㝨ý�蛀��㝨ԃ藠Ö� ԜԜԜԜććϭÜ Ԝ�劰藠ʆ昀�昀Ԝ㚨�

ÿĉ藠՝ð�昀�ϭ幈㝨 䁠拀圐Ԝ藠ϭ�ć�劰ęðԜ虐Ԝ㝨ĉ�Ö�昀劰���劰�藠ԃ藠㚨劰藠㋨劰㝨Ԝ虐ԜԜʆ圐㚨昀劰�䁠拀圐�昀拀圐՝ʆԜ虐Ԝ㚨ý㋨幈�ę藠幈ʆ՝㚨劰藠 ��՝昀Ԝ㚨՝ϭ䁠ÿ劰Ԝ㋨�ðý�

ýÖ藠㚨劰藠�ʆć�ʆ㝨Ԝ虐Ԝ㝨ĉ� ʆԃ�ć�劰ęð Ԝ�ϭ蛀 ąʆ�Ԝ幈㚨Ԝ虐Ԝ㝨ĉ�đę虐Öĉ虐ć�ԃę劰�昀�䁠�ʆ㚨՝ϭ㋨ԃ��㝨 Öĉ虐ć�ԃę劰�昀�㝨�劰�䁠ʆÜ�ð

ý�ęʆʆ㚨ʆ幈劰�劰՝㚨劰藠��幈㝨藠拀�ą蛀��՝�藠ðý昀幈Öĉ虐ÿċ昀�劰 Ԝ�ćć虐藠 Ԝ虐ԜԜʆ圐㚨昀劰��ʆϭ㝨藠㋨�拀ʆ幈劰昀劰�昀�䁠�ʆ㚨՝ϭ㋨ԃ��㝨��虐㚨幈劰՝ ㋨幈Ԝ�蛀

藠劰㚨Ԝ劰ʆ藠ԃ�劰�劰 昀Ԝ㚨䁠�ʆ�՝ð�㋨

�ą虐劰ę藠虐劰䁠拀圐ćʆ藠䁠ċ昀Ԝ虐Ԝ㝨ĉ�

Öĉ虐ąʆ�䁠�劰



 

สรปุข้อสัง่การรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

(นายสมศกัด์ิ เทพสุทิน) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสท่ี 2 

( 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ) 

( ข้อสัง่การจากระบบติดตามผลการดาํเนินงานสาํคญั กระทรวงยุติธรรม ) 

Performance Monitoring System : PMS  

มีจาํนวน 8 ข้อสัง่การ  

ปิดข้อสัง่การในระบบแล้ว จาํนวน 6 ข้อสัง่การ อยู่ระหว่างดาํเนินการ จาํนวน 2 ข้อสัง่การ 

ลำดับ ขอส่ังการ ฯ ท่ี วัน/เดือน/ป เรื่อง กองเจาของเรื่อง 

1 34/2563 7 ตุลาคม 2563 1. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์

ดําเนินการขออัตรากําลังเพิ่มเติมให้

เพียงพอต่อจํานวนผู้ต้องขังโดยให้หา

แ ห ล่ ง ที่ ม า ข อ ง ข้ อ มู ล  ( Reference)              

เพื่ อ อ้ า งอิ ง ในการประกอบการขอ

อตัรากําลงั (ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

 

2. มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์และ                  

กรมสอบสวนคดีพิเศษศึกษาการแก้ไข

กฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากทรพัย์สิน       

(ไม้พะยูง) ที่ได้จากการยดึทรพัย์ให้เป็น

รูปธรรม และให้แล้วเสร็จภายในเดือน

ตุลาคม 2563 (ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

กองกฎหมาย 

2 35/2563 14 ตุลาคม 2563 1. มอบหมายใหห้วัหน้าสว่นราชการศกึษา

แผนปฏิบัติราชการ  แผนการใช้จ่ าย

งบประมาณ นโยบายรฐับาล และนโยบาย 

ของกระทรวงยุตธิรรมเพื่อการบรหิารงาน

ทีม่ปีระสทิธภิาพ (ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

 

 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 



ลำดับ ขอส่ังการ ฯ ท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง กองเจาของเรื่อง 

   

2. มอบหมายใหก้รมราชทณัฑจ์ดัทําขอ้มูล    

ความต้องการในการประกอบอาชีพ                 

ของผูต้อ้งขงั (ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

 

3.มอบหมายใหผู้บ้ญัชาการทีเ่ป็นประธาน

เขตร่วมกันประชุมพิจารณาหารือจัดทํา

เกี่ยวกับการจัดตั ้งคําของบประมาณ

ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ผู้ ต้ อ ง ขั ง               

(ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

กองพัฒนาพฤตินิสัย 

 

 

 

เรือนจำ/ทัณฑสถาน              

ท่ัวประเทศ 

3 36/2563 21 ตุลาคม 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

4 37/2563 4 พฤศจิกายน 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

5 38/2563 11 พฤศจิกายน 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

6 39/2563 24 พฤศจิกายน 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

7 40/2563 23 ธันวาคม 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

8 41/2563 30 ธันวาคม 2563 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

9 1/2564 6 มกราคม 2564 

1.มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์รายงาน

จํานวนยอดของผู้ต้องขงัที่เข้าเกณฑ์พกั

โทษกลุ่มที ่4 (ปิดขอ้สัง่การในระบบ) 

กองทัณฑปฏิบัติ 

10 2/2564 13 มกราคม 2564  ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

11 3/2546 20 มกราคม 2564 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

12 4/2564 27 มกราคม 2564 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

13 5/2564 3 กุมภาพันธ 2564 ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

14 6/2564 24 กุมภาพันธ 2564 

1.มอบหมายใหกรมราชทัณฑกำหนดกรอบ

แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ศ ึ ก ษ า พ ฤ ต ิ ก ร ร ม             

และประเมินลักษณะการกระทำความผิด

ของผูตองขังเพื่อดำเนินการจางที่ปรึกษา 

ร วมท ั ้ ง ก ำหนด เ ร ื อนจ ำนำร  อ ง เ พ่ื อ

ดำเนินการ 

 

 

กองทัณฑปฏิบัติ 



 

 

อยู่ระหว่างดาํเนินการและเป็นข้อสัง่การสืบเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาํนวน 7 ข้อสัง่การ 

 

 

 

ลำดับ ขอส่ังการ ฯ ท่ี วัน/เดือน/ป เร่ือง กองเจาของเรื่อง 

15 7/2564 10 มีนาคม 2564 

1. ม อ บ ห ม า ย ใ ห  ก ร ม ร า ช ท ั ณ ฑ  ต้ั ง

คณะกรรมการศ ึกษาน ิยามการกระทำ

ความผ ิดซ ้ ำของผ ู  ต  องข ั ง เพ ื ่ อน ำมา

ประกอบการพิจารณา พักโทษ 

กองทัณฑปฏิบัติ 

16 8/2564 31 มีนาคม 2564  ไม่มขีอ้สัง่การกรมราชทณัฑ ์ - 

ลำดับ เร่ือง กองเจาของเรื่อง 

1 การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ (การพักการลงโทษ

กรณีปกติและกรณีท่ีมีเหตุพิเศษการลดวันตองโทษ การพระราชทานอภัยโทษ) 

กองทัณฑปฏิบัติ 

2 ผูตองขังกลุม Watch List กองทัณฑปฏิบัติ 

3 ความคืบหนาการกอสรางอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ แหงท่ี 2 กองทัณฑวิทยา 

กองบริหารการคลัง 

4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ กองพัฒนาพฤตินิสัย 

5 โครงการพัฒนาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ใหเปนสถานท่ีทองเท่ียว กองพัฒนาพฤตินิสัย 

6 การบันทึกเทปรายการเรื่องเลาชาวเรือนจำ/กำลังใจสูชาวเรือนจำ กองพัฒนาพฤตินิสัย 

7 การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับกระทรวงพลังงานเรื่องการบริหาร

จัดการเพ่ือการประหยัดพลังงานในกรมราชทัณฑ โดยการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกองทุน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 



 

ข้อสัง่การรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่ีสาํคญั 

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(อยู่ระหว่างดาํเนินการและเป็นข้อสัง่การสืบเน่ือง) 
 
 

1. การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ (การพักการลงโทษกรณีปกติและ

กรณีที่มีเหตุพิเศษ , ลดวันตองโทษ , การพระราชทานอภัยโทษ) 
 

2. ผูตองขังกลุม Watch List 
 

3. ความคืบหนาในการสรางอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ แหงที่ 2 
 

4. โครงการนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ 
 

5. โครงการพัฒนาเรือนจำ/ทัณฑสถาน ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว 
 

6. การบันทึกเทปรายการเร่ืองเลาชาวเรือนจำ (ทีวีเรือนจำ) 
 

7. การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบริหารจัดการ             

เพ่ือการประหยัดพลังงานในกรมราชทัณฑ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน 
 

8. การกำหนดกรอบแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมและประเมินลักษณะการกระทำความผิดของ

ผูตองขังเพ่ือดำเนินการจางที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดเรือนจำนำรองเพ่ือดำเนินการ 
 

9. การตั้งคณะกรรมการศึกษานิยามการกระทำความผิดซ้ำของผูตองขังเพื่อนำมาประกอบการพิจารณา

การพักโทษ 



ขอส่ังการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีสำคัญ 

1. การลดความแออัดของผูตองขังในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  (การพักการลงโทษกรณีปกติ    

และกรณีมีเหตุพิเศษ , ลดวันตองโทษ , อภัยโทษ) 

 

สืบเนื่องจากขอสั่งการ ฯ ครั้งท่ี 29/2563  

กองท่ีรับผิดชอบ   กองทัณฑปฏิบัติ 

 

โครงการปฏิบัติงานเพ่ือการปลอยตัวพักการลงโทษ 
 

1. การพักการลงโทษกรณีปกติ  
 

 2. โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ       

      2 . 1  โครงการพ ั กการลง โทษกรณ ีม ี เหต ุพ ิ เศษ เตร ี ยมความพร อมก  อนปล อย                      

(เรือนจำโครงสรางเบา) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563      

      2.2 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดหลักสูตร “การนอมนำปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดำเนินชีวิตของผูตองขัง” ภายใตโครงการกำลังใจในพระดำริ            

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563   

      2.3 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟนฟูผูตองขังติดยา

เสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด (ซ่ึงเปนผูท่ีผานการฝกอบรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563)  

               2.4 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดโครงการบำบัดและฟนฟูผูตองขังติดยา

เสพติดรูปแบบวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒนเพ่ือพลังแผนดิน)   

  (ซ่ึงเปนผูท่ีผานการฝกอบรมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562)    

      2.5 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุมผูเสพยา

เสพติดและผูคารายยอยในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563    

      2.6 โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษใหแกนักโทษเด็ดขาดที่เจ็บปวยรายแรง พิการ 

และนักโทษเด็ดขาดท่ีมีอายุตั้งแต 70 ปข้ึนไป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563     

               2.7 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการเตรียมความพรอมกอนปลอยเพื่อคืนคนดี             

สูสังคมสำหรับผูตองขังสูงอายุ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563      

     2.8 การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากกระทำผิดอันเกิดจากความประมาท ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 



ผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – มีนาคม พ.ศ.2564) 
 

  พักการลงโทษ 
 

เห็นชอบพักการลงโทษ ทัง้สิ้น 21,634 ราย แบงเปน 

 

กรณีปกติ  จำนวน   5,369   ราย 

กรณีพิเศษ  จำนวน   16,265   ราย 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม  พ.ศ.2564) 

 

  ลดวันตองโทษ  
 

ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – มีนาคม พ.ศ.2564  

 

จำนวนทั้งสิ้น  3,522 ราย 

 

  อภัยโทษ 
 

จำนวนทั้งสิ้น 38,511 ราย 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 13 เมษายน 2564) 

 

 

 

 

 

             

     

 

 



 

ขอส่ังการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีสำคัญ 

2. ผูตองขังกลุม Watch List 

สืบเนื่องจากขอสั่งการ ฯ ครั้งท่ี 12/2562 , 3/2563 , 5/2563 และ 12/2563 

กองท่ีรับผิดชอบ   กองทัณฑปฏิบัติ 

ความเปนมาของโครงการ  

  จากการกออาชญากรรมของผูกระทำผิดในกรณีของนายสมคิด พุมพวง ที่สื่อมวลชนตั้งฉายาวา                   

“คิด เดอะริปเปอรเมืองไทย” และนายอภิชัย องควิศิษฐ ตั ้งฉายาวา “ไอซ หีบเหล็ก” ซึ่งเปนผูพนโทษจาก               

กรมราชทัณฑแลวกลับมากอคดีอาชญากรรมรายแรงสะเทือนขวัญตอประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะกรณี                

นายสมคิด พุมพวง อดีตนักโทษเด็ดขาด เรือนจำจังหวัดหนองคายในคดีความผิดตอชีวิต (ฆาผูอื่น) รวม 5 คดี 

กำหนดโทษตามคำพิพากษาใหจำคุกตลอดชีวิตทั้ง 5 คดี ไดกอเหตุสะเทือนขวัญ ฆาผูหญิงเปนรายที่ 6 หลังจาก         

พนโทษจากเรือนจำไดประมาณ 7 เดือน สรางความตื่นตระหนกใหกับสังคม 

การกระทำผ ิดด ังกล าวส งผลกระทบตอความเช ื ่อม ั ่นของกระบวนการย ุต ิธรรมตั ้ งแต                 

การสอบสวน การพิจารณาพิพากษาคดี และการใหการปฏิบัติในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ สรางความ

เคลือบแคลงสงสัย ตลอดจนความไมมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจนเกิดเปนความหวาดกลัวตออาชญากรรม 

โดยเฉพาะอาชญากรรมที ่กระทำตอบุคคลอยางร ุนแรง (Violent personal crimes)1 เช น การฆาตกรรม             

การทำรายรางกายจนไดร ับบาดเจ็บสาหัส การขมขืนกระทำชำเรา เปนตน ซึ ่งการขมขืนกระทำชำเรา ╘

2                   

เหมือนจะเปนอาชญากรรมที่กอใหเกิดความหวาดกลัวสูง เพราะเปนการกระทำที่ใชเวลาพอสมควร เมื่อเทียบกับ

อาชญากรรมประเภทลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และสามารถที่จะเกิดรวมกับอาชญากรรม

ประเภทอ่ืนๆ ไดดวย  

 
1 Travino, J.A. &1994', Clinard and Quinney’s Criminal Behavior Systems.  (4th ed.).  New York: 

Routledge. 

2 Livingston, Jay. &/770', Crime and Criminology.  New  Jersey: Englewood Cliffs Prentice Hall Inc. 

 



เมื ่อผู กระทำผิดทั้ง 2 ราย ตองกลับมาอยูในการควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ เพื่อใหมีการ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม 

(Watch List) จึงไดมีการดำเนินการดังนี้ 

กระทรวงยุติธรรม มีคำสั่งที่ 244/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและกำหนดแนวทางการดูแลผู ต องขังที ่ม ีพฤติการณเปนภัยตอสังคม เพื ่อกำหนด                 

แนวทางการดูแลผูตองขังท่ีมีพฤติการณเปนภัยตอสังคมไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

คำสั ่งกระทรวงยุติธรรม ที ่ 1/2563 ลงวันที ่ 6 มกราคม 2563 เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการ

ประสานงานเฉพาะกิจเพื ่อเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญของผู พนโทษที ่มีล ักษณะพิเศษข้ึน               

โดยมีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดแนวทางการปองกันและเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญ จัดใหมีระบบ

การเฝาระวัง การจัดฐานขอมูล และแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก

กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกรมคุมประพฤติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร สำนักงานกิจการ

ยุติธรรม กรมราชทัณฑ สำนักงานตำรวจแหงชาติ กรมการปกครอง เปนตน     

อีกทั้ง ไดกำหนดกลุมผูกระทำผิดที่ตองเฝาผูตองขังที่มีการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือ          

มีพฤติการณเปนภัยตอสังคม (Watch List) ตามคำบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์             

เทพสุทิน) ใน 7 กลุมลักษณะความผิด ดังนี้ 

1) กลุมฆาเด็กหรือขมขืนเด็ก (Child murder or Child rape and homicide) 

2) กลุมขมขืนลักษณะโหดรายทารุณหรือฆาขมขืน (Rape and Rape – murder crimes) 

3) กลุมฆาตกรตอเนื่อง (Serial murder)  

4) กลุมฆาตกรโดยสันดาน/กระทำผิดซ้ำซาก/รุนแรง (Heinous crime) 

5) กลุมฆาตกรโรคจิต (Crime committed by a Sociopath or a Psychopath) 

6) กลุมฆาตกรรมหมู (Mass murder) 

7) กลุมผูกระทำผิดยาเสพติดรายสำคัญ (Major Drug dealers)   

 

 



กระทรวงยุติธรรม มีคำสั ่งท ี ่  134/2563 ลงวันที ่ 16 เมษายน 2563 เร ื ่อง แตงตั ้งคณะ                  

กรรมการศึกษาระบบการจัดทำประวัติอาชญากรเชิงลึก โดยมีนายชาญเชาวน ไชยานุกิจ ท่ีปรึกษาพิเศษสำนักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมราชทัณฑหรือผูแทนเปนกรรมการ เพื่อดำเนินการ

จัดทำขอมูลประวัติอาชญากรเชิงลึกในเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน  30 คน ที่ตองเฝาระวัง การกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคมกอนปลอยตัว (Watch List) ตามขอมูลของกรมราชทัณฑ 

ทายที่สุด กระทรวงยุติธรรม ไดดำเนินการจัดตั้งศูนยเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญ

หรือมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม (Watch List) กระทรวงยุติธรรม หรือศูนย JSOC ซึ ่งเปนการนำนโยบาย                

ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ลงสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและยั ่งยืน            

โดยมีกรมคุมประพฤติเปนผูขับเคลื่อนหลัก รวมกับกรมราชทัณฑ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ผลการดำเนินงานท่ีผานมา (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) 

  

ในสวนของกรมราชทัณฑ ไดดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม             

โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ ไดมีบัญชาใหดำเนินการดังนี้ 

1) ใหกลุมงานสงเสริมการจำแนกลักษณะผูตองขัง กองทัณฑปฏิบัติ มีมาตรการในการจำแนก

ลักษณะผู ต องขังที ่มีพฤติการณเปนภยันตรายตอสังคม โดยอาจปรับระบบการจำแนกลักษณะผู ต องขัง              

ท่ีเปนภยันตรายตอสังคมอยางเขมขนเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการใชแบบประเมินตางๆ ดานการจำแนกผูตองขัง 

2) ดำเนินการจำแนกลักษณะผูตองขังใหชัดเจน ตามคำบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) โดยควรจัดกลุมผูตองขังออกมา 3 กลุม ไดแก  

    2.1 กลุมผูตองขังดี กระทำผิดเพราะความประมาทพลั้งพลาด ตองเปดชองทางใหมีการระบาย

กลุมนี้ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมจากเรือนจำโดยเร็ว  

    2.2 กลุมผูตองขังปกติทั่วไป หรือพอแกไขได ใหปฏิบัติกับกลุมนี้ทั้งการควบคุมและการแกไข

พฤตินิสัย ตามมาตรฐานและระเบียบของเรือนจำ  

    2.3 กลุมผูตองขังพฤติกรรมแย เชน กลุมผูตองขัง Watch List หรือผูคายาเสพติดรายใหญ   

ซ่ึงถือเปนกลุมผูตองขังยากตอการแกไข ตองควบคุมดูแลอยางเขมงวด เฝาระวังกอนปลอยตัว 

 

 



     กลุมงานสงเสริมการจำแนกลักษณะผูตองขัง กองทัณฑปฏิบัติ ไดวิเคราะหการดำเนินการ  

ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พบวา เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังในปจจุบัน ไดจัดกลุม

ผูตองขังที่ผานการจำแนกลักษณะผูตองขังไวมีความสอดคลองกับขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

แลว ในเรื่องของการจัดกลุมผูตองขังท้ัง 3 กลุม  กลาวคือ  

                         - กลุมผูตองขังดี จะสอดคลองกับกลุมผูตองขังเพื่อการแกไขของกรมราชทัณฑในกลุมที่ 1           

มีแนวโนมไมกระทำผิดซ้ำ และกลุมที่ 2 แกไขได โดยมีระดับความเสี่ยงในการควบคุมอยูในกลุมที่ 3 ปานกลาง 

และกลุมท่ี 4 ต่ำ 

      - กลุมผูตองขังปกติทั่วไป จะสอดคลองกับกลุมผูตองขังเพื่อการแกไขของกรมราชทัณฑ              

ในกลุมท่ี 2 แกไขได โดยมีระดับความเสี่ยงในการควบคุมอยูในกลุมท่ี 3 ปานกลาง และกลุมท่ี 4 ต่ำ  

     - กลุมผูตองขังพฤติการณแย จะสอดคลองกับกลุมผูตองขังเพื่อการแกไขของกรมราชทัณฑ         

ในกลุมท่ี 3  ยากตอการแกไข โดยมีระดับความเสี่ยงในการควบคุมอยูในกลุมท่ี 1 สูงสุด และกลุมท่ี 2 สูง  

3) กรมราชทัณฑ โดยกองทัณฑปฏิบัติ ไดเรงรัดดำเนินการสำรวจและกลั่นกรองขอมูล

ผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) ที่อยูระหวาง      

การตองโทษและท่ีปลอยตัวพนโทษไปแลว ระหวางป พ.ศ.2560 – 2563 จากเรือนจำ ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 

พบวา มีผูตองขังท่ีตองเฝาระวังซ่ึงไดปลอยตัวพนโทษแลวท้ังสิ้น จำนวน 157 คน จำแนกเปนปลอยตัวพนโทษแลว

ในป พ.ศ.2559 จำนวน 42 คน ปลอยตัวพนโทษแลวในป พ.ศ.2560 จำนวน 28 คน ปลอยตัวพนโทษแลว                 

ในป พ.ศ.2561 จำนวน 25 คน ปลอยตัวพนโทษแลวในป พ.ศ.2562 จำนวน 32 คน ปลอยตัวพนโทษแลวในป             

พ.ศ.2563 จำนวน 30 คน  

นอกจากนี้ ยังมีผูตองขังตองเฝาระวังที่อยูระหวางการตองโทษจำคุกและจะปลอยตัวพนโทษ 

จำนวน 5 คน   โดยจะปลอยตัวพนโทษในป พ.ศ.2563 จำนวน 2 คน จะปลอยตัวพนโทษ ในป พ.ศ.2568 จำนวน 

1 และจะปลอยตัวพนโทษในป พ.ศ.2569 จำนวน 2 คน และเปนผูตองขังอยูระหวางการพิจารณาคดี จำนวน                

1 คน รายละเอียดดังตารางแนบทาย 

 

 

 

 



ตาราง จำนวนผูตองขังท่ีตองระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) ท่ีอยูระหวางการ

ตองโทษจำคุกในป พ.ศ.2563, พ.ศ.2568, พ.ศ.2569 และท่ีปลอยตัวพนโทษไปแลว ระหวางป พ.ศ.2559 – 2563 

 

• ป พ.ศ.2568 และ ป พ.ศ.2569 ไดรับพระราชทานอภัยโทษ ไดรับการปลอยตัว ฯ ดังนั้นในตารางท่ีกลาว

มาขางตน ไดรับการปลอยตัวท้ังหมด  

นอกจากนี ้ เมื ่อเดือนกุมภาพันธ 2563 กรมราชทัณฑ ไดสั ่งการใหเร ือนจำ ทัณฑสถาน                 

สถานกักขัง╙

3 ดำเนินการดังนี้ 

1. เมื่อรับตัวผูตองขังเขาใหม ใหคณะกรรมการจำแนกลักษณะผูตองขังดำเนินการกลั่นกรอง

การจำแนกลักษณะผูตองขังอยางเขมขนกับกลุมผูตองขังพฤติกรรมแยหรือไมดี ซึ่งถือเปนผูตองขังที่ยากตอการ

แกไข ตองเฝาระวังควบคุมดูแลอยางเขมงวด เชน กลุม Watch List ที่มีการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือมี

พฤติการณเปนภัยตอสังคมในลักษณะความผิด 7 กลุม ตามคำบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดแก 

1) ฆาเด็กหรือขมขืนเด็ก 2) ฆาขมขืนหรือขมขืนในลักษณะโหดรายทารุณ 3) ฆาตกรตอเนื่อง 4) ฆาตกรโดย

สันดาน/กระทำผิดซ้ำซาก/รุนแรง 5) ฆาตกรโรคจิต 6) ฆาตกรรมหมู 7) ผูคายาเสพติดรายสำคัญที่มีกำหนดโทษ

ตั้งแต  50 ปขึ้นไปถึงประหารชีวิต และใหลงขอมูลผูตองขังดังกลาวในระบบขอมูลผูตองขัง (17 ระบบเดิม) หัวขอ

จำแนกลักษณะผูตองขัง และใหจัดทำขอมูลผูตองขังดังกลาวที่ผานการประเมินตามแบบจำแนกลักษณะผูตองขัง               

เช น ร .ท.101, แบบ จน .1, แบบจำแนก A, แบบจำแนก B และแบบประเม ินทางจ ิตว ิทยาต างๆ เชน                  

 
3 หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนมาก ที่ ยธ 0703.1/4412, 4413 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง กำหนด

แนวทางพิจารณาการจำแนกลักษณะผูตองขังในสถานการณปจจุบัน 

ป พ.ศ. สถานะผูตองขัง 

อยูระหวางตองโทษ (คน) ปลอยตัวพนโทษ (คน) 

ป พ.ศ.2559 - 42 

ป พ.ศ.2560 - 28 

ป พ.ศ.2561 - 25 

ป พ.ศ.2562 - 32 

ป พ.ศ.2563 2 30 

ป พ.ศ.2568 1 - 

ป พ.ศ.2569 2 - 

รวม 5 157 



แบบ PMHQ-Thai แบบ PAPA-Thai และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สำนาคำพิพากษา แบบ V2 การเจ็บปวย

รักษาพยาบาล เปนตน ไปยังกรมราชทัณฑตอไป  

2.  กล ุ มผ ู ต องข ังดี  หร ือกล ุ มผ ู ต องข ังท ี ่ม ีแนวโน มไม กระทำผ ิดซ ้ำหร ือพอแก  ไข                      

ไดใหคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู ตองขังจัดทำแผนการปฏิบัติตอผู ตองขังรายบุคคล (Sentence Plan)                

ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงในการควบคุม และความตองการพัฒนาพฤตินิสัย และควรใหผู ตองขังไดรับโอกาส            

การพิจารณาเลื ่อนชั ้นเร ็วขึ ้นตามกฎกระทรวงที ่กำหนดเพื ่อการไดร ับประโยชนและการปลอยตัวออก                     

จากเรือนจำภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

3. กลุมผูตองขังปกติทั่วไป หรือพอแกไขได ใหคณะกรรมการจำแนกลักษณะผูตองขังจัดทำ

แผนการปฏิบัติตอผูตองขังรายบุคคล (Sentence Plan) โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการควบคุม และความตองการ

พัฒนาพฤตินิสัยตามความเหมาะสมของเรือนจำ และใหเขารับการอบรมในโปรแกรมการแกไขฟนฟูตามลักษณะ

แหงคดีของกรมราชทัณฑตอไ 

 4) การพิจารณากลั่นกรองผูตองขังที่อาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดที่ตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List)3

4   

นายสมศักดิ ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ราชทัณฑ ไดมีนโยบายใหมีการพิจารณากลั่นกรองผูตองขังท่ีอาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีตองเฝาระวังการกอ

อาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) ใน 3 ระดับ ไดแก 

    4.1 การพิจารณากลั่นกรองในระดับเรือนจำ ผานคณะทำงานเพ่ือจำแนกลักษณะของผูตองขัง 

ประจำเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพ่ือดำเนินการพิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการกลั่นกรอง

ผูตองขังที่อาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม 

(Watch List) ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน พ.ศ.2563  

    4.2 การพิจารณากลั่นกรองในระดับกรม ผานคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองนักโทษ

เด็ดขาดที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญและเปนภัยตอสังคม (Watch List) เพื่อดำเนินการ

 
4 หนังสือกรมราชทัณฑ ดวนที่สุด ที่ ยธ 0703.1/33671, 33672 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การ

พิจารณากลั่งกรองผูตองขังที่อาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือ

เปนภัยตอสังคม (Watch List)  



พิจารณากลั่นกรองผูตองขังท่ีอาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือนขวัญหรือ

เปนภัยตอสังคม (Watch List) จากขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเรือนจำ/ทัณฑสถานสงมาใหกรมราชทัณฑ 

    4.3 การพิจารณากลั่นกรองในระดับกระทรวง ผานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

นักโทษเด ็ดขาดที ่ต องเฝ าระว ังการก ออาชญากรรมสะเทือนขว ัญและเป นภ ัยต อส ังคม (Watch List)                         

เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองผูตองขังที่อาจเขาขายเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีตองเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือเปนภัยตอสังคม (Watch List) ในลำดับสุดทายจากบัญชีรายชื่อ ขอมูล และเอกสารตางๆ               

ที่คณะทำงานในระดับกรมสงมาให และเมื่อพิจารณาวินิจฉัยผูตองขังที่ตองเฝาระวังการกออาชญากรรมสะเทือน

ขวัญฯ ใหกรมราชทัณฑแจงเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการตามขอสั่งการ (มาตรการพิเศษ) ที่กำหนดอยาง

เหมาะสม และใหกรมราชทัณฑประสานขอมูลผูตองขังท่ีตองเฝาระวังดังกลาวใหศูนยเฝาระวังการกออาชญากรรม

สะเทือนขวัญหรือมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม (Watch List) กระทรวงยุติธรรม หรือศูนย JSOC เพื่อติดตาม       

ใหความชวยเหลือหลังปลอยตัวเพ่ือปองกันการกระทำผิดซ้ำอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

สถานะโครงการ : คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยฯ ไดจัดประชุม มาแลว 3 ครั้ง ( ป พ.ศ.2563 จำนวน              

1 ครั้ง และป พ.ศ.2564 จำนวน 2 ครั้ง) มีจำนวนที่เขาเกณฑทั้งสิ้น จำนวน 58 ราย มี 4 รายยื่นขออุทธรณ               

ฎีกาอยู และจะดำเนินการจัดประชุม ครั้งที่ 4 เมื่อสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) 

คลี่คลายลง  
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�S �� ø�Ŧ߂潨߂߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø

�S � �ć�ã潨ñø ���� �ć�岸߂�Ý潨��潨ߏ��ćŦćÖ �ć�岸߂�Ý潨��潨ߏć߁�岸ߏ

Ü���ʣ߁���潨߂���éìę߁���śߏ

�S  �ć�ã潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø

�S �� �ć�ã潨ñø ���� �ʣ߁���潨߂ćÝ潨ćʣé㍐���ì�ߏ �ʣ߁���潨߂�ʣ߁ì߂Ŧ�ø��潨ߏ

Ü���ʣ߁���潨߂ćÝ潨ćʣé㍐�����ŦøĆ潨߂Ö

�S �� �ć�ã潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø

�S �� �ć�ã潨ñø ���� Öđ߁�ć߁ñø岸ø߂ ��ćŦćÖ Ü���ć�岸߂�Ý潨��潨߁ߏøŦ�ć�ć潨�潨ć

�S � ì潨ñøߏ߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø

øS �� ì潨ñøߏ߁ ���� �ʣ߁���潨߂ćÝ潨ćʣé㍐�����潨ߏ Ü���ć�岸߂�Ý潨��潨ߏñ�岸ߏ��ćø

S �� ì潨ñøߏ߁ ���� �ć�岸߂�Ý潨㍐���øÖ߂ćŦćÖ

��S �� �ʣ߁߂潨߂߁ ���� �ć�岸߂�Ý潨㍐���Ć߂ćŦćÖ Ü���ʣ߁���潨߂ì�ߏĆ߂ćŦćÖ

��S �� �ʣ߁߂潨߂߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø

��S � Ŧ�潨ñø߁ ���� �ʣ߁���潨߁���߂ć岸Ŧ߁߁潨ì�ććø�ø潨㍐ć� Ü���ʣ߁���潨߂ì�߂ߏñćć潨߁�Öø潨
��S ø Ŧ�潨ñø߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S �� Ŧ�潨ñø߁ ���� ę߁潨ì�ććø�潨ñĊ߁߁ñø岸Ŧ߂ �ć�岸߂�Ý潨��潨ߏ߁ߏø�潨

�ʣ߁���潨߂ì�ߏ߁ߏø�潨 Ü���ʣ߁���潨߂ćÝ潨ćʣé㍐ߏ߁���ø�潨

��S �� Ŧ�潨ñø߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S � ㍐���潨߂߁ ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S �� ㍐���潨߂߁ ���� ì岸�潨ćñę潨�ʣߏì�ʣé߁øŦ�ć߁潨ñć Ü���ć�岸߂�Ý潨�ʣߏì�ʣé߁øŦ�ć߁潨ñć
�øS �� ㍐���潨߂߁ ���� �ć�岸߂�Ý潨�ʣ��ñć潨�ćę潨߂ćߏ� ��ćŦćÖ
�S � Ćʣ߂�潨ñø ���� ߁�������ćߏ�潨ì�ććøÜì߁߁�潨岸Ŧ߁
��S �� Ćʣ߂�潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S �� Ćʣ߂�潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S � ø�ć潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S �� ø�ć潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø



�S Ćććø߁Ŧ߁ʣ����潨ć߂Ý潨߁ ć��ø�ʣć �ę߁߂î߁Ý潨ć��ñ�潨øñé�ì߂� �éę潨�㍐߂ �éę߁Ý潨ć��ñ�潨øñé�ì߂��潨��潨ñ
潨ì�ććøć潨��ʣ��î߁߁ñø岸Ŧ߂ߏćę潨߁�潨ć߂���éę潨߂岸潨�Ö㍐øęę㍐ęߏćę潨߁߂潨ߏߏćę潨߁�ñé�潨ć߂Üߏ��ñøߏʣ߁ �ø��岸�ʣ߂�Ö� �� �ʣ߁߂潨߂߁ ����
㍐ć��潨 øÖ�ć��潨߂�ìć�岸�潨ñ߁ʣߏñø�ì߂�éę߁��ʣć�潨ć߁ʣđ߂ߏñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøć潨��ʣ��î ćę岸߁�� �S�� �ʣ�������ććø�����潨�Ö㍐
Ċ߂߂ñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøć潨��ʣ��î�Ö߁�ʣߏñøñé��潨�ìø潨߁�ø �éęÜ�� î߁߂߁ߏ�ć��岸ć�ñć��岸߂潨ߏ ć�ććø߁��� ��岸ćî߂��岸ćî߁ø�߂潨ߏ
ìć�岸ߏ潨߂�øę øøߏ�ćߏ�߁ʣéÜ߁S߁�߁ćø߁�߂潨ߏ Üߏ��潨߂�ć�é��îS߁ʣé߁��ć߁��đ岸øę潨 ñ�潨øñé�ì߂��ć��岸ߏ�潨ćñ߂�ñ߂éÖ߁ę߁�ʣߏñø
ø�潨߂�ć�ć߂��潨ćø岸߂ߏñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććø øÖ߁���߂��߁Ċìę岸ʣ߁ć潨�潨ć�ć��Ý潨øéćđÝ潨�éߏ� øÖøęę�ì߂�éę߁� ćę岸߁�� ��S��
Ü��ñ�潨øñé�ì߂���Ö߁���ʣććę�Üćć�潨ć߁ʣđ߂ߏñøñ�ć��î߂�ćߏߏ潨߂Ċ߂㍐�đ߂�Ö���é ćę岸߁�� ��S�� Ü��ñ�ć��î߂߂ñø�ʣ����
ćę岸߁�� ��S�ø

øS ćʣ�ø߁߂ćÖ�ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø ø�ʣ�é䁝߁߁潨߂� ��㍐߁Ŧ�߂� �éę��î߂�ć�Ć潨߂㍐ĆÖ�潨ߏ��潨��î�ć�岸߂�Ý潨
岸Ŧ߁߁潨ì�ććø���岸潨�Ö㍐øęę㍐�ʣđߏ㍐�潨é �ø��岸�ʣ߂�ʣ߂�ćî�Ö� �� ㍐���潨߂߁ ���� � �ć�岸߂�Ý潨�ʣ��ñć潨�ćę潨߂ćߏ� �Ý潨߂�ʣé�ć�岸ߏʣ߁
��潨ߏ��ćŦćÖ �㍐��岸��î߂�Ŧé�ć�ø߁ę߂߂Ý潨ć�岸ߏĊ߂�潨ć���岸潨�Ö㍐Ċìę�ʣćøęę߁ę岸ߏøʣߏĊ߂ćę�Üćć岸Ŧ߁߁潨ì�ććø ć߂��ߏ��Ý潨߁��ę�ñ�潨ø߁Ý潨�ć��Ċ߂�潨ć
éÝ潨߂�߂�ñćߏ�潨ć�ʣé߁ʣđ߂ߏñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøć潨��ʣ��î߁�岸��

S �éęøÖ�潨ć�ć��Ŧøñ��岸߂Ŧ�ććø�潨ć�ʣé߁ʣđ߂ߏñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøć潨��ʣ��îÜ��ñ���Ý潨ߏ潨߂����潨�ʣéì潨Üìߏ��
�Ŧ߂�ʣé߁ʣđ߂ߏñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøć�S �é߁øÖéćS߁��߁ ߁��߂Ŧ�߁ ��î߂�ć�Ć潨߂ ø��潨ć�ć��Ŧøñ��岸߂Ŧ�ććø�潨ć�
éʣ߂ߏÖđ �� ��Ŧ�ø��Ŝ潨ìø潨߁Ċìę�ćʣć���Ö߂߁���î߂��Ŧ�øøęę㍐ʣ���� �éE�S߁�éE�SS�ø߁� �� ��Ŧ�øøęę㍐ę߂��� ����潨SĊìø�� �� ��Ŧ�øøęę㍐ę߂���
Üøę���éęćʣćĊććć߁Ŧ�Ć䁝Ü߁�øę岸øę��ć��ʣ߁岸潨��潨�ćø岸߁ߏÝ潨ć���ø��éę�ćߏ�߁ø߁��岸�潨ćñ߂�ñ߂éÖ߁ę߁�ʣߏñø岸߁�潨߁ߏʣ߂�߁ߏ� �� ��Ŧ�øøęę㍐ʣ����
éʣߏ���潨� øÖ�潨߂��ìø�岸߂�ę��ę潨߁ߏ�岸øøÖ߁�Ć䁝�Ý潨�ć��ʣ߁߂ʣߏñø�ìø�岸߂ćŦññ��潨߂߁岸� �� �Ö��ć���潨éÝ潨߂�߂�潨ć��ʣ߁ñ�潨ø�ę潨�ì߂ę潨
��ø潨� �ć�Ć潨߂�߂ę߁߂đÝ潨߁ę岸ߏøÖøę岸øę��潨��Ŧ��ś潨߁�é߁�Þ㍐潨�Üćߏ�ęߏĊ�ø岸ߏøęęćć��ñÜ��Üćߏ�ęߏĊ�ø岸ߏ�潨ñć潨��潨ć�Ö����øę潨ø潨Ċ߂
�ñø߂ Ü��Üćߏ�ęߏĊ�ø岸ߏ��ę潨㍐߂ʣߏ�潨߂�ć�岸߂�Ý潨 �� ĊìęøÖ�潨ć�ʣé�ć��Ŧø��Ŧ�ø Claster �ć�øߏ�é߁�Þ㍐潨� Ċ߂�ʣ߂�Ö� �ø øS
ñS�� �é߁��� 岸ߏñî�潨ć߁�㍐潨߂��潨 �ćø�ć�øߏ �ćøĆ߂潨ćʣ��î ߁�������ćߏ�潨ì�ććøÜì߁߁�潨岸Ŧ߁ �潨߁
岸Ŧ߁߁潨ì�ććø �S߁øŦ�ć߁潨ñć ì岸�潨ćñę潨 �S߁øŦ�ć߁潨ñć �ć��ćߏ�㍐潨�߁�î

캘ʡ䁟ʠ둠㷈춸 <ʡ<둠㷈춸 튨�ʢ<둠㷈춸
��S �ø ø�ć潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø
��S � �Ŧø�潨㍐ʣ߂Ćî ���� �OU ć�ì��潨ߏ�ćøć潨��ʣ��î Ü�� �潨ć߂ñø岸Ŧ߁߁潨ì�ććøÜìߏ��ć߁������

� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø



��S �ćøć潨��ʣ��î �Ö��ć���潨ߏę潨�潨ć�ę潨߂ćŦ�ø�Ü��ñ�潨øñ�ćì߁ 潨øøę岸߁ � éʣ߂ߏÖđ
<ʡ<둠㷈춸 聈ʢ캘ʢ�<ʣ<ʠʢ<

�� ø�Ŧ߂潨߂߁ ���� ćʣ�ø߁߂ćÖ��潨�潨ć�ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø ø岸ć߁�߂ć潨߁
�� �ć�ã潨ñø ���� �ćøć潨��ʣ��î 岸߂Ŧøʣ߁�ñćߏ�潨ć �㍐��岸ø岸ćʣć�潨ć߂߁ʣć߂߁Ŧߏ�߂߂é岸��ćÖđ߁�
�� �ć�ã潨ñø ���� �ć��ć߁ߏ�Ŧ߁Ćććø 岸߂Ŧøʣ߁ߏ�߂é岸��ćÖđ߁�

� ì潨ñøߏ߁ ���� �岸ߏ㍐ʣ߂潨㍐߁߂߁ʣ߁ �ʣéߏ�߁ć�潨ߏ TOR Ċìę�岸ߏććì潨ć�潨ćñ�ʣߏ éÝ潨߂�߂�潨ć߁潨øć��ćÖ߁ć㍐ʣ߁éŦ
�� ì潨ñøߏ߁ ���� �岸ߏććì潨ć�潨ćñ�ʣߏÜ߁ߏ�߁ʣđߏñ���ććø�潨ć�ʣé�ę潨ߏ� éę߁��ĆÖ�ć��潨�

��߂����ʣ���� Ü��Ü�ęߏĊìęñ���ććø�潨ć � �Ŧé �ć��Ŧø
�� ì潨ñøߏ߁ ���� ñ���ććø�潨ć�Ý潨ì߂éñŦ��ʣ���� Ü��ñ���ććø�潨ć�Ý潨ì߂é

ć潨ñ潨��潨ߏ ć��ø�ʣ߂�ć��Ŧø㍐�潨ć�潨
�� �ʣ߁߂潨߂߁ ���� ñ���ććø�潨ć�Ý潨ì߂éñŦ��ʣ���� �ʣéߏ�߁ TOR Ċìę�岸ߏććì潨ć�潨ćñ�ʣߏ éÝ潨߂�߂�潨ć߁潨øć��ćÖ߁ć

㍐ʣ߁éŦ
�� �ʣ߁߂潨߂߁ ���� ñ���ććø�潨ć�Ý潨ì߂éć潨ñ潨��潨ߏ �ʣéߏ�߁ć潨ñ潨��潨ߏĊìę�岸ߏććì潨ć

�潨ćñ�ʣߏ éÝ潨߂�߂�潨ć߁潨øć��ćÖ߁ć㍐ʣ߁éŦ

�� Ŧ�潨ñø߁ ���� �S �岸ߏ㍐ʣ߂潨㍐߁߂߁ʣ߁ �éęćʣć�潨ć�ć߁�潨߂�潨߁Ċ߂�潨��岸ߏććì潨ć�潨ćñ�ʣߏ��潨߂���岸ߏ�潨�Üø߂�潨ć
�ʣé�ę潨ߏñćʣđ߂ߏÖđ ć߁�����潨éÝ潨߂�߂�潨ć�éęñ�潨é�ñ���岸߂
�潨��éø�� �ć߁潨øć��ćÖ߁ �Ċìø߂�ʣé�Ý潨Üøߏę岸߁߂�Ý潨��îߏ��
�S �岸ߏ㍐ʣ߂潨㍐߁߂߁ʣ߁ �éęì潨ć�岸�潨߁Ċ߂��潨ì潨��ĆÖ�潨ć�ʣé�ę潨ߏ�Ö��ć���潨
éę߁��潨ć�ć��潨���߂��� �ø��éęø�éÖ ��éęìć�岸�ø߂���ĆÖ岸߁�éęߏ�潨ć�ę潨߂߂�潨ø潨ć�éÝ潨߁ 岸߁�潨ߏ�ć

� ㍐���潨߂߁ ���� �岸ߏććì潨ć�潨ćñ�ʣߏ Ü�ęߏ��潨�潨ć�ę潨ߏ�Ö��ć���潨�潨�øì潨�߁�潨�ʣ߁ø岸ߏćʣ߁�潨ø潨ć�éÝ潨߂�߂�潨ć�ę潨ߏ�éę
�é߁�ĆÖ�Þ㍐潨���潨ߏ�� ćø߁�ߏ�߁�潨ćߏę岸߁�éŦ�Ö�ćʣ߁㍐ʣߏéŦÜ���ĆÖ�潨ć�ʣéć�đ岸�ʣé�ę潨߁é㍐ʣ߂�Ý潨ìߏ�潨ø�ã�ć��ć߁
ìć�岸߂߁ʣć߂߁Ŧ߂ ㍐S�S���� øę岸 � ��� Ċ߂�潨ć߂Öđ �㍐��岸Ċìę�ñćߏ�潨ćéʣߏ���潨�éÝ潨߂�߂��éę߁�ñ�潨ø�ćÖ߁ććę岸߁
ć�é�ć߁ߏ����潨ø潨ć��ʣé�ę潨ߏéę߁��ĆÖ�Þ㍐潨���潨ߏ���éę Ü��Ċìę�岸ߏ㍐ʣ߂潨㍐߁߂߁ʣ߁�ʣéߏ�߁ć�潨ߏø岸ć�ø߁ø岸ߏ
���岸߁�潨ć߂߂��㍐��岸éÝ潨ߏ�øę岸߁����岸ñ���ććø�潨ć�Ö���Ö߁�㍐ćę岸øć潨ߏ�ę潨߂潨ߏ

� ㍐���潨߂߁ ���� �岸ߏ㍐ʣ߂潨㍐߁߂߁ʣ߁ �ʣéߏ�߁ć�潨ߏø岸ć�ø߁ø岸ߏߏ潨߂�ę潨ߏ� ㍐ćę岸ø�ʣéߏ�߁ć潨߁���岸ñ���ććø�潨ć�Ö���Ö߁��øę岸ߏ
�㍐��岸éÝ潨߂�߂�潨ć߁潨øć��ćÖ߁ć� ���岸߁

�� ㍐���潨߂߁ ���� �ćøć潨��ʣ��î�éę岸߂Ŧøʣ߁Üø߂�潨ć�ʣé�ę潨ߏ�Ö��ć���潨 �é߁�ĆÖ�Þ㍐潨�
��潨ߏ�� Ü���éęøÖ�潨ć߂ʣé�ć��Ŧøñ���ććø�潨ć�Ö���Ö߁��øę岸ߏ ñ潨é��潨߂ߏ���潨øĊ߁߂ʣ��潨�éę�潨߁�é�岸߂
㍐���潨߂߁ ����

�P �ù�ý�Ý�ĉ� �IT๙ ��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀��ý�᐀�����䠀㌳Ý��䁢 �TOR� �䠀䁢��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀Ý�����᐀���Ý䠀��Ğ�ćý㌳�î᐀䁢��䁞 �䠀䁢

�ĉ�Ď᐀䁢�øĎ����ý�᐀�� ���Č������ĎÝ᐀䁢�ø�Ý�᐀ý㌳�ýć��ï�䁞᐀䁢���ĉ�ø ïĎ�Ğî
� �㌳�ø��䁞 �IT๙ ��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀ø ��ý�᐀����è���� TOR �䠀䁢᐀���Ý䠀��

�P �㌳�ø��䁞 �IT๙ ��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀��ý�᐀��ýć��ĉ�Čî᐀�Ý�� î᐀䁢��䁞��ćø�������䁢�ý�䁢ý� �䠀䁢�㌳��䠀��Ý�����ø�
�ë��㌳�Ý�᐀��Ý�����᐀㌳ċ��ć������ć�����Ý�᐀ýć��

�� �㌳�ø��䁞 �IT๙ 䁞��ø�ĉĉ�䠀㌳ĉ�᐀᐀䁞���ï᐀� ĉ�Č��ć�����ïĎ���䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀��ý�᐀��
Ý�᐀ýć��ø ��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀ø ïĎ�᐀��᐀��� �ïĎĉ�Čî᐀�Ý����ĉ��᐀���
� ��䁢Ý᐀᐀䁞Ý�᐀ �᐀�î甀䠀Ý�᐀��ý�᐀��Ý�᐀ýć�� ���Č��������Ý�᐀ĉ���㌳���ï�䁞᐀䁢���ĉ�ïĎ�Ğî ����øĎ�ý䁢
��䁞�᐀ë䠀���䁞���㌳�����ĉ��������㌳�ø��䁞 �IT๙�



<ʡ<둠㷈춸 聈ʢ캘ʢ�<ʣ<ʠʢ<
� 䁞Ý᐀��䁞 �IT๙ 䠀���䁞���㌳���ýć��ĉ�Čî᐀�Ý��䁞��ø�ĉĉ�䠀㌳ĉ�᐀᐀䁞���ï᐀� ๙ �ø���� �� 䁞Ý᐀��䁞 � � �ù����䁞

�IT๙�
�๙ 䁞Ý᐀��䁞 �IT๙ �Ď�甀䠀���᐀�î�䠀Ď䁞�᐀㌳橔�ĉ�Č �
Ý�䁞���㌳��� � 䁞����䁞
�IT๙

�Ď�甀䠀���᐀�î�䠀Ď䁞�᐀㌳橔�ĉ�Č �



�柸ߏ㍐ʣǠ߃潨嫗楸ߏ潨 :
�案楸ߏ潨߃ݘ楸嫗ߏ �ï�嫗�Ü�㍐ � ��䁢㍐ �ð��楸�

��䁢㍐�î� � �案楸ߏ潨߃ݘ楸嫗ߏ�ċ嫗߃èʣċ㍐Ă楸潨潨č楸ߏ潨� Ǡð䁠楸潨č潨ߏሀ�䁛è䠀㌳�Ü�㍐�案ߏ�㍐Ă楸ߏ潨

ý�ÝÝ�᐀��Ý�� Ý᐀䁞᐀��ĉ㌳���Ğ�ć䁞��ć�����甀�ć�᐀���᐀Ý᐀䁢ĉ᐀ø�ĉ�ï��᐀᐀䁞 ��Ď��î�� � ᐀䁢ĉ䁢 Ğ�ć�ÝĎ

��� ᐀䁢ĉ䁢ĉ�Č � �������Ý�᐀��ĉ�ïć�����ý��ć�ĉ�Č���Ý᐀䁞᐀��ĉ㌳��� ��ĉÝ�᐀ý㌳�ĉ����᐀�Ý�᐀

“ý㌳�ï㌳橔��᐀���ý����ï���Ý᐀᐀䁞 �Prison Industry�” ���Č��î���ë��ĉ�Č�ï᐀�ĉ䁞�ø�䁞�᐀ć�䁞Ý�᐀��Ýĉ㌳Ý�䁢�������᐀䁢�����

��ï���Ý᐀᐀䁞 ��ĉ䁞�ø㌳ïë�î᐀䁢�����䠀㌳Ý���Č���Ýĉ㌳Ý�䁢�������ćÝ㌳�甀�ćïć���㌳����Č��î��Ý��䠀㌳��᐀����ĉ�Čý䁢�Ď�ïĎ��᐀��î���Ğî

ĉ㌳�᐀䁢�������ï���Ý᐀᐀䁞�ïè䁞᐀�î����䁞�Č�Ğ�ć᐀㌳�Ý�᐀�㌳ÝÝ�᐀䠀��ĉ� �᐀���䁞�Č��ć��ĉ��䠀ćø

� ��橔�ĉ�Č�������Ý�᐀

᐀�î���ĉ�Č � ��ć��橔�ĉ�Č��ĉ��ÝÝ������᐀���ý�� � �᐀���ý���㌳Čø�᐀�ø�ć����� �㌳�Ý㌳��᐀���ý��Ý䠀��

�䠀��᐀� ��ĉ䁞��䠀㌳ÝÝ�᐀���甀�ćî᐀䁢Ý��Ý�᐀��ć�䁞�䠀�ĉ��ý㌳�ï㌳橔��ë��î᐀䁢Ý��Ý�᐀����ïĉ�Č�������᐀���ý�� 䠀㌳Ý��䁢�î��

���ĉ��ï᐀�ĉ䁞î䠀Ď�ĉ�ć��ĉ㌳Ý�䁢Ý�᐀ĉ�������᐀䁢�������ï���Ý᐀᐀䁞 Ý䠀�Ď䁞�î���䁞�ĉ ø�᐀��䠀䁢 ๙II � III ��

᐀�î���ĉ�Č � ��ć��橔�ĉ�Č��ĉ��᐀㌳橔øÝ������᐀���ý�� � �᐀���ý��ý㌳��ø㌳��䁞�ĉ᐀���᐀ ��ĉ䁞��䠀㌳ÝÝ�᐀

ĉć�ĉ甀�ćïć���㌳����䁞��ÝĞî ���Č���ć�Ý����橔�ĉ�Č���ĉ��� �䠀䁢ĉć�ĉ甀�ćïć���㌳���è����ĉ�Č䁞�����䁞�㌳ï�ï�䁞�䠀㌳Ý�Ý���᐀Ďø䁞

��᐀�Ý�᐀ ��ĉ�ïć “��᐀�Ý�᐀�㌳Ý�ĉ�Ý᐀��䁞���ï���������Č�Ý�᐀��Ýĉ㌳Ý�䁢�������᐀䁢�������ï���Ý᐀᐀䁞”

ý�Ý�᐀���ý����ĉ����ï �᐀���᐀���ý���Ý䠀ć���ĉ� ᐀䁢ĉ䁢�᐀Ý��ý�î��Ý�᐀���甀�ćî᐀䁢Ý��Ý�᐀��ć�䁞�᐀Ďø䁞䠀�ĉ�� �Ý��Ý�᐀��Ýĉ㌳Ý�䁢

�䠀䁢ýć���᐀���� ý���ø� �III ��

��� ᐀䁢ĉ䁢ĉ�Č � �������Ý�᐀ý㌳�ï㌳橔��ë��ĉ�Čĉ�������᐀䁢����ï���Ý᐀᐀䁞 �᐀�����䁞��ï���Ý᐀᐀䁞

�䁞�����䁞Ď ����᐀㌳�Ý�᐀�î���ë��ĉ�Čĉ����� ĉ�Č�ĉ�Ď���㌳ĉ���Ý䠀�Ď䁞�î���䁞�ĉĉ�Č�î��甀�ćë�Ý��䁞î᐀䁢�ùï� �䠀䁢甀�ć�ć��ĉ�ĉ�Č�䁞㌳�᐀�ý

��ĉ䁞�Ý�᐀�᐀���᐀ý㌳�Ý�᐀���᐀䁢ý�Ý᐀㌳ċ ��᐀�î��� “����Ý�᐀䁞����”

� ��橔�ĉ�Č�������Ý�᐀ ��� ��橔�ĉ�Čý㌳��ø㌳��䁞�ĉ᐀���᐀ ý㌳��ø㌳��Ý䠀ć���ĉ� Ý᐀���ĉ�ø �᐀��î᐀�䁞��䠀

ĉ�Č��䁞�᐀ë᐀��᐀㌳�Ý��䠀㌳��᐀���� î᐀䁢䁞�� IIIII �� ��ĉ䁞�î᐀䁢��ĉ��ï���Ý᐀᐀䁞ĉ�Č��䁞�䁢�䁞 Ğ�ć�ÝĎ Ý�᐀�î᐀᐀�î

甀䠀�ï�㌳���ĉ��Ý�᐀�Ý�ï᐀ Ý�᐀�î᐀᐀�î����᐀ĉ䁢�䠀 ��ï���Ý᐀᐀䁞��橔��Ďø�ĉ�� �ô�᐀����ý�᐀� �����䠀èÝ�䠀�䁢 �î��ïć�

��Ý�᐀��橔 �ë��ĉ�Čĉ�Čý䁢ý㌳�ï㌳橔���᐀�Ý�᐀ ý䁢�î��ĉ�Č������᐀㌳ċ �Ý᐀䁞���᐀㌳Ý��� �䠀䁢��Ýĉ�Č���᐀㌳ċ

䁞�Ğ䁞Ď���ĉ��� ý䁢��ćø���᐀䁢�䁞ĉ����Ý�� 甀�ćî᐀䁢Ý��Ý�᐀�ćøĉø���Ý�᐀é�橔��᐀����Ď�ĉ�Č�����Ý�� é�Č�ý䁢ïć��䁞�Ý�᐀��Ý��

ø���᐀�䁢���ø�䁞��ć䁞�Ď������᐀�Ý�᐀ ��ĉ甀�ć���Čĉø�������䁢ĉ��ïĎ�Ğî ��������Ý�᐀��Ď����Ý㌳�᐀䁢ĉ䁢ĉ�Č ��

��䁢㍐�î� � �案楸ߏ潨߃ݘ楸嫗ߏ�ċ嫗�î�Ü潨߃楸嫗ߏ� �čĀߏ䁢��䁠ߏ案䁛䁠÷潨潨čߏݘ��潨㌳�

Ý᐀䁞᐀��ĉ㌳���Ğ�ćï᐀øý᐀㌳� �ø����ĉ�Č � 甀䠀Ý�᐀��Ý��᐀�ĉ������橔��ïć� î᐀䁢Ý���ćøĉ�甀��������

��᐀�Ý�᐀ �䠀䁢᐀�ĉ����ø�䁞Ýć�ø��ć�甀䠀Ý�᐀��Ý��ï�䁞�����ïÝ�᐀��Ý�� î�ýý��㌳��ĉ�Ď���㌳橔�ï��Ý�᐀��Ý�����ø����ĉ�Č

� 甀䠀Ý�᐀��Ý��᐀�ĉ�����㌳�Ý䠀�� î᐀䁢Ý���ćøĉ �ø�䁞�����ć�甀䠀Ý�᐀��Ý��ï�䁞�����ïÝ�᐀��Ý�� ��ĉÝ�᐀��Ý��ý䁢

�䠀ćø��᐀èý�䠀䁢�Ď�䁞��甀䠀���ĉ�Č�䁞��᐀����ĉ��ø㌳�ĉ�Č � �ù����䁞 �IT๙



�읰ʬʫ�ʪ홠ʬ��ʫʪ䏠G쵘�䉀G쟀ʬ홠ʬ�홠�ʬ㆐�Gʪ휠ʬ쵘ʮᑀ��䏠㆐䉀�檸ʬ㼰ʫᐈ

� � �ñ�î�Ö�ć���óÖĆ���î���ć�è�æ�� �䁥ó����æ���ꨀ香���쳌ó�ꨀ香䁣�

�‴㌱⸳〰‴浔㰍㐱吾〱‸㰍�〼浔吾㔷 � �㔷〼ĆĚ�浔 �������

홠ʬʪ㆐䉀��ʫ嫗綰ʮ蕰௪ʬ嫗 㰍Ü〼ó〰吾Üç�î〰î�〼�

綰읰홠ʬ�蕰檸ʬʬGʮGʪʬG㆐䉀�綰쟀ʬG䏠ʬ

�‸��㔷〼�ø〰�㔷��ö吾吾㔷㔷�Ě㔷����îÖ㔷㔷ø �〰吾��øÿ〼�î� ⸳ĚÜ��Ěî〰� ø�〰��㌱吾�ఀ〰吾㔷Ü〼ó〰吾Ü‴Ć〰Ě�浔
⸳㔷‴㰍〰㐱�吾�Ě〼�è�æ吾〰 ఀĀ‸⸳�đ〰ðĀŨöĚö㰍⸳Ě�浔��⸳ìî�〼�ø⸳Ü‴浔㰍�ö⸳�㔷îøðŨ�ఀĀ‸�㰍吾�Ü�‸�‸㰍〱〼 ��‸š�Ě〼Ö�ðŨ��吾ø吾㔷æ
�ö㰍�㰍�⸳�đ〰㰍吾ì�ÜĀŨ〼Ü‸〰�ĚÖ��‸㰍�ö吾ðĚ‸㐱㔷îðŨ��〼浔�‴〰 ðŨ�ø�〱‸㰍�〼浔吾㔷ఀ〰吾㔷�㔷�ì�øÜ�‸㌱㔷îĀ吾㔷㔷�Ě㔷����îÖ㔷㔷ø
�㔷〼ĆĚ�浔 ������� ⸳ø‴浔㰍�〼〰Ü�ÖĚ�浔 � 㔷Ö吾�ø ���� ø㰍㌱Āø吾�Ü�‸�㔷�㐱㔷吾ì吾㔷㔷�Ě㔷����îÖ㔷㔷ø �〰吾�㰍吾���ø÷
�î〰ÖÜÜ〼〰Ö�÷� ÿ香Ö吾㔷��ð㌱㌱吾㔷Ü〼ó〰吾⸳㔷‴㰍〰㐱�吾�Ě〼�è�æ吾〰 ఀĀ‸⸳�đ〰�æ吾〰Ě�浔Ěö㰍⸳Ě�浔�� ðŨ����㔷㔷ø吾㔷㔷吾ìĚ〼�è÷
��‸ð�ö�〼Ć���㰍〰�㔷㔷ø吾㔷Ü〼ó〰吾ð〰�Ě吾吾㔷㌱㔷îĀ吾㔷㐱〼�吾㔷�吾Ö吾㔷����î� ÜŨ〼吾〰ðŨ��î浔ð��Ũ‸㰍øðŨ�
吾㔷Ěö㰍⸳Ě�浔��〱㰍㔷ø㔷吾ìĚ〼�è÷ 㔷吾�Ũ�⸳㰍����㔷吾Ö�吾ø��吾�〼浔���㔷㔷ø吾㔷㔷吾ìĚ〼�è÷ Ě�浔 ������ Ũ�〼〰Ě�浔
� 㔷Ö吾�ø ���� 㔷ø㔷吾ìĚ〼�è÷ 㐱香��‸��吾⸳〰î〰吾㔷��吾㔷�㐱吾㔷Ü〼ó〰吾Ü‴Ć〰Ě�浔⸳㔷‴㰍〰㐱�吾�Ě〼�è�æ吾〰 ఀĀ‸⸳�đ〰ðĀŨö
Ěö㰍⸳Ě�浔�� ���ø�㔷吾�Ũ�⸳㰍����〼〰�Ć

 �綰G홠ʬ�ᆝʫᆝGʬʬ�⥔ʬGᆝ檸ʬ�㆐ʫ�èæʬG �晦읰ʬ��GæʬG㆐䉀�㆐쟀ʬʪʬ㆐䉀�휠G�嫗嫗 Quick Win �ʬ蕰⥔ʬG홠ʫG휠ʬ휠G

����� � ʬʫG蕰ʫ嫗��홠 䏠䉀蕰ʫʪG䉀Ü

1. î吾����〼〰㰍㰍

- Ě〼�è�æ吾〰⸳���Ā‸����� 㐱〼Ā�〼�㔷��㰍

- ⸳㔷‴㰍〰㐱�吾ì〼浔��㔷吾�⸳〱吾�ø‸ð‸� �〼〼�⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ũ吾㔷��㰍 㐱〼Ā�〼�㔷��㰍

- ⸳㔷‴㰍〰㐱�吾ì〼浔��㔷吾�⸳〱吾㔷��吾 �〼〼�⸳㔷‴㰍〰㐱�吾㐱〼Ā�〼��㔷吾� 㐱〼Ā�〼��㔷吾�

�. î吾�Ũ吾����〼〰�

- ⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ũ吾㔷吾ì㌱�㔷� 㐱〼Ā�〼�㔷吾ì㌱�㔷�

�. î吾����〼〰㰍㰍⸳���⸳Ā〰‴㰍

- Ě〼�è�æ吾〰⸳Ö�㔷㰍���吾Ā㔷㔷ø⸳〱吾Ü㔷î 㐱〼Ā�〼�〰�㔷㔷吾ì��ø吾



 �綰GᆝʫᆝGʬʬ�⥔ʬGᆝ檸ʬ�㆐ʫ�èæʬG �晦읰ʬ��G�晦읰쟀ʪ㆐쟀ʬʪʬ㆐䉀�휠G �ʬ휠ʬ � �� �ᆝ��� ���K � �����

ᆝ������K ��K �晦쟀ʪ� ᆝ������� ��S �晦쟀ʪ� ᆝ������� �SS �晦쟀ʪ�
�ʬ㼰ʬ晦G⥔ʬ �ʬ�쵘 � � ��
- 㔷㐱ì.�㰍��吾 �〼〼� 㔷㐱.⸳ì��㔷吾�
- 㔷㐱ì ⸳〱吾〰‸㰍� �〼〼� 㔷㐱㐱.〰ö吾〰
- 㔷㐱ì. ��吾� �〼〼� Ě�㌱.Ũ�吾�吾
- 㔷㐱ì.Ā〰㰍㔷�Ěî �〼〼� 㔷㐱.Ũ�吾�吾
- 㔷㐱ì.ð�〰‸㰍� �〼〼� 㔷㐱㐱.⸳Üì㔷㌱�㔷�÷
- 㔷㐱ì.�Ũ㰍�ÜÖî� �〼〼� 㔷㐱㐱.⸳Üì㔷㌱�㔷�÷
- 㔷㐱ì.Ā‸��㔷�⸳øÿ �〼〼� 㔷㐱㰍.⸳Ěî

- 㔷㐱.�吾
- 㔷㐱ì.Ā‸��ø‸吾 �〼〼� 㔷㐱㐱.ðÜ㔷ö
- 㔷㐱ì.㌱‸吾〰��‸ �〼〼� 㔷㐱㐱.Ũ�吾Ü�〰
- 㔷㐱ì.㔷ö㰍Ā‸吾 �〼〼� 㔷㐱㐱.Ü�⸳�吾
- 㔷㐱ì.ðøö㔷�吾 �〼〼� 㔷㐱.�吾ðÜ⸳Üì㔷
- 㔷㐱ì.Ā〰㰍⸳㔷�� �〼〼� 㔷㐱㰍.��㔷㔷��Ũ

- Ě��.Ā〰㰍〰Ć�吾 �〱ö〰
- 㔷㐱㰍.š吾
- 㔷㐱㰍.ðøö��⸳㔷��
- 㔷 㐱 ì .⸳ 〱 吾 � ø 㰍 ð � Ũ  �〼  〼 �
㔷㐱 ÜîÖ���Ũ

- 㔷㐱㐱.ÜîÖ���Ũ
- 㔷㐱㐱.㰍�Ě〼�Ö吾〰�
- 㔷㐱㐱.㰍��㔷�î�æ÷
-

�ʬ㼰쵘ʬGʫGʬʬ홠ʬ�䉀휠ʪʬ晦G⥔ʬ �ʬ�쵘 � � K�
- 㔷㐱ì.���吾㌱〼〰 �〼〼� 㔷㐱.��㔷î〰Ě㔷÷
- 㔷㐱㐱.Ā〰㰍㌱〼�Ũ�吾î�
- 㔷㐱ì.㔷㰍㌱⸳ø‴㰍 �〼〼� 㔷㐱㐱.㔷‸㰍�⸳㰍��
- 㔷㐱ì.〰吾�� �〼〼� 㔷㐱㐱.ø��吾Ā吾㔷
- 㔷㐱.〰�㔷Ü〰ø

- 㔷㐱.㰍�㌱Ũ㔷吾ìÖ吾〰�
- 㔷㐱㰍.〼〰Ě㔷Ũ〼Ö÷
- 㔷㐱㰍.㔷〼�〰㌱�㔷�
- 㔷㐱ì.〰吾㔷㰍 �〼〼� 㔷㐱㰍.〰吾㔷㰍
- 㔷㐱ì.㌱‸吾〰��ø���ø �〼〼� 㔷㐱㰍.〰吾㔷㰍

- 㔷㐱㐱.�Ũ〰�㔷
- 㔷㐱㰍.ÜŨ
- 㔷㐱㰍.㌱〼�ఀĀĔö

�ʬ㼰홠읰ʬʪ �ʬ�쵘 S � � � S香�
- 㔷㐱ì.⸳〱吾ŨîĆ �〼〼� 㔷㐱.⸳Üì㔷㌱�㔷�
- 㔷㐱ì.⸳〱吾ÜŨ㰍 �〼〼� 㔷㐱㐱.ì〼�〰吾Ě
- 㔷㐱㐱.Ü㔷�〰�㔷ÿ㔷�㰍��Ö�吾
- Ě�Ĕ.Ö〰㌱�㔷�
- Ě�Ĕ.Ũ吾
- 㔷㐱㐱.吾Ĕ㐱〰㌱�㔷�

- 㔷㐱㐱.�㔷�㌱�㔷�
- 㔷㐱㰍.ì〼�㌱吾�吾Ũ
- 㔷㐱ì.Ā〰㰍〰吾ðÜ㔷� �〼〼� 㔷㐱.⸳〱吾㌱î〰
- 㔷㐱㐱.�㔷�㐱�㌱��㔷� 〼〱〰Ö÷

- 㔷㐱ì.⸳〱吾㌱î〰 �〼〼� 㔷㐱㰍.Ě㰍Ü吾î�øî
- 㔷㐱.㌱吾〱�吾
- 㔷㐱Ü.Ö〰㌱�㔷�

�ʬ㼰쵘ʬGʫGʬʬ홠 �ʬ�쵘 ��
- Ě��.Ě�ö⸳㌱Ĕ㐱吾
- 㔷㐱Ü.Ü〼Ě�吾
- 㔷㐱㐱.㐱〼〰Ě㌱�㔷�

- 㔷㐱㐱.�㔷�ð‸�

�ʬ㼰�쵘읰 �ʬ�쵘 � � S�
- 㔷㐱ì.⸳Ā㔷��Ā‸㰍 �〼〼� 㔷㐱㐱.�㔷〼
- 㔷㐱ì.Ě�ö⸳〱〰 �〼〼� 㔷㐱.��㔷吾ÖÖ÷Ö吾〰�
- Ě��.㌱‸吾〰〰吾�

- 㔷㐱ì.㌱‸吾〰㔷���ø �〼〼� 㔷㐱㐱.Ü〼吾
- 㔷㐱ì.㌱吾Āø吾 �〼〼� 㔷㐱㐱.ì�øÜ㔷
- 㔷㐱ì.⸳〱吾Āø吾 �〼〼� 㔷㐱.
〰�㔷ÿ㔷�Ö㔷㔷ø㔷吾ì

- 㔷㐱ì.㌱‸吾〰㌱吾ఀ㐱 �〼〼� 㔷㐱㐱.î�⸳��
- 㔷㐱㐱.���Ũ

- 㔷㐱㰍.��〼浔���吾
- 㔷㐱㰍.⸳吾��ø��
- 㔷㐱㰍.Ě�ö�
- 㔷㐱㐱.㔷�〰㰍
- 㔷㐱.�Ŧ��吾〰�
- 㔷㐱.�〱Ũ吾



홠ʮᆝ홠��䏠 ⸳ìö〰 㔷‸吾〰吾ðÖ�⸳㌱⸳㰍㔷÷㔷�浔 � 㔷‸吾〰㰍吾Ā吾㔷 � 㐱��⸳ì��㰍î〰�ø�øÜ〼Üö㰍〰 � 㔷‸吾〰㐱�吾Ā〰ö吾�ÜŨî�î〼�è÷Ü�‸�‸㰍〱〼 �

㔷‸吾〰㐱�吾Ā〰ö吾�ÜŨî�ÜŨðŨ�ÜŨî�î〼�è÷Ě吾吾㔷⸳Ö�㔷 � ðĀŨö⸳㔷��〰㔷�‸吾㔷�ö⸳�㔷㰍ø吾㔷⸳㔷��〰㔷�‸ � ��〰�〼��÷ �

��〰�ø�〰�Ü㔷 � ð�Ũ�吾Öî��ö吾 � � Ũ吾〰⸳㰍〰�㔷���÷ � �吾㔷÷ð�㔷÷ � ㌱‸吾〰�‸〰�ø‸ ⸳�đ〰�‸〰







�㼰�ʪ홠ʬ� “ʬ㆐䉀�휠Gʬ��ᆝ �晦읰�ʬ홠ʬ 綰Ď읰홠읰ʬGᆝ읰ʬ蕰Ď쟀ʫʪ㼰䏠”

㔷ø㔷吾ìĚ〼�è÷ ��‸ Kick off �����‸⸳����〼���㔷吾㔷⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ěö㰍⸳Ě�浔��〱香Ć〰⸳�đ〰�㔷〼Ćð㔷〱香Ć〰Ě�浔Ě〼�è�æ吾〰
⸳���Ā‸����� ðŨ�⸳㔷‴㰍〰㐱�吾ì〼浔��㔷吾�⸳〱吾�ø‸ð‸� 㐱〼Ā�〼�㔷��㰍 ⸳ø‴浔㰍�〼〰Ě�浔 �� �îĀ吾�ø ���� î吾�ఀ�‸ð〰��î�
“ʬ㆐䉀�휠Gʬ��ᆝ�晦읰�ʬ홠ʬ綰Ď읰홠읰ʬGᆝ읰ʬ蕰Ď쟀ʫʪ㼰䏠” 홠ʮᆝ홠��䏠㆐䉀�G쟀ʬG�ᆝ ʬʬ㆐ʮ �ĎG휠�ʬ�䉀휠G�Ď읰ʬ���ʪ홠ʮᆝᆝʬʬᆝ䉀휠ʪ �㼰�ʪ홠ʬ�
ʬ홠�쵘�綰䏠綰ʬG 홠ʬ���ʬʫ쵘G�ʬ௪ʮʪ㆐쟀ʬʪʬ㆐䉀�휠G ʬʬ௪ʬ嫗檸ʬ嫗ʫ蕰 GGʫ쵘G� �ċ�ʪʬ��G홠ʮᆝ홠��䏠㆐䉀�홠�䏠�ʬ௪㆐ʫ�è�G檸ʬ䏠ʬ�௪읰ʬ��G
홠�ʬ嫗GG홠ʬ�嫗檸ʬ嫗ʫ蕰 �î�G�Ď �읰ʬ��ʫ嫗ᆝ�쵘ʮ홠��䏠�ʬʪ綰Ď읰쵘읰ʬʪ�ʫʪ�晦읰ᆝ�읰ʬ䏠ʬʬ홠Ď쟀ʫʪ㼰䏠 �쟀G䏠홠ʫ嫗홠ʮᆝ홠��䏠 �Gimmick�
“ʬ௪�읰Ď홠홠�ʪʬ晦읰�홠” �香浔⸳�đ〰吾㔷�㔷���ð ö〱〱〼〰吾㔷�㔷�㰍㌱㰍吾Ā吾㔷�㔷�⸳îĚ�⸳�Ö 㔷�Ā�ö吾�㰍⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ě�浔⸳�đ〰
⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ěö㰍⸳Ě�浔���〼Ũö吾� ���ø����㔷㔷ø吾㔷Ü�‸Ě㔷�����óî㐱吾�ø吾�ø⸳�㰍�⸳ìÖðĀö�㔷�⸳Ěÿ�Ě� 㔷ö�ø⸳�đ〰
㔷㔷ø吾㔷�〼��î〰ðŨ�ఀĀ‸��吾ð〰�〰�吾ఀ〰吾㔷�㔷�㰍㌱㰍吾Ā吾㔷 î㐱㔷㔷øఀ〰�㔷〼Ć〰�Ć ⸳�đ〰吾㔷Ü〼ó〰吾šóø‴㰍�‸吾〰吾㔷�㔷�㰍㌱
㰍吾Ā吾㔷 〰�吾����ö吾㔷�㔷‸吾㔷吾���‸ �㔷‸吾吾〰 �㔷‸吾㰍吾ì�Ü ø��ö吾�㰍㌱ðĚ〰Ě�浔�� ⸳�đ〰Ě�浔�‸㰍吾㔷�Ũ吾� ðŨ��〼�吾ø吾㔷æ
Ü〼ó〰吾�〰⸳㰍��ö吾㔷⸳�đ〰⸳㐱‸吾〱㰍î㐱吾㔷��‸ ðŨ�⸳Ü‴浔㰍⸳�đ〰吾㔷�㔷��〼㌱šóø‴㰍ðŨ�ø吾�㔷�吾〰ð㔷吾〰 ��‸ø�吾㔷Ü〼ó〰吾ఀĀ‸
Ü�‸�‸㰍 〼〱ø�Ě〼Ö�吾㔷�‴浔㰍�吾㔷î吾Ö吾�ö吾�㔷�⸳Ěÿ ⸳�đ〰吾㔷⸳Üî浔øìö㰍Ě吾ఀ〰吾㔷Ě�吾ø吾Ā吾⸳Ũ�Ć�ì�Ü��‸ 吾㔷�㰍〰Ě〼Ö�Ě吾
��î�ÿ吾��㔷÷ ఀĀ‸�吾ø吾㔷æ㐱〼�Ě�吾㌱〼Ĕì��㔷〼�⸳㔷‴㰍〰ð㌱㌱ö吾� 吾㔷�î��吾�㔷 �‸〰Ě�〰ఀ〰吾㔷�㔷�㰍㌱㰍吾ì�Ü��㌱��ö〼〰��㰍��‸��
����吾Ā〰�⸳�đ〰ĀŨ〼���㔷吾㔷š�㰍㌱㔷øఀĀ‸〼㌱Ü�‸�‸㰍 〼〱ఀ〰⸳㔷‴㰍〰㐱�吾�Ě〼�è�æ吾〰Ě〼浔��㔷�⸳Ěÿ�‸��ðŨ‸�

홠읰ʬG쵘쟀ʬê�����㔷ø㔷吾ìĚ〼�è÷㐱��〼ø�öø〼浔〰ðŨ��㔷‸吾�㔷㔷�÷吾㔷㔷〼㌱㔷�‸ �ö⸳�㔷îø�〼ó〰Ö㔷㔷øðĀö吾㔷ఀĀ‸
�㰍吾�ðöÜ�‸Ü‸〰�ĚÖ㰍�ö吾�ö㰍⸳〰‴浔㰍 ���吾㔷 〼〱㌱⸳�Ũ‴浔㰍〰ðÜ〰⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ěö㰍⸳Ě�浔�� � �ó �香浔㐱��㔷㰍㌱�Ũ�ø⸳㔷‴㰍〰㐱�吾 �� ðĀö
Ā㔷‴㰍吾㔷⸳Üî浔øðĀŨöĚö㰍⸳Ě�浔�� Üî〼�㐱��⸳ì��㰍î〰ðĀöఀĀøö〱㰍�㔷�⸳Ěÿ㰍� �� ðĀö⸳�đ〰㰍�ö吾〰‸㰍� î吾�ఀ〰 � �ó
�Ü.ÿ.���������� �����吾ø㔷ö�øø‴㰍ðŨ�吾㔷Ü〰香�吾Ũ〼㐱吾î吾��ö�〰Ě�浔⸳�浔��〱‸㰍 Ě〼Ć㔷�Ě㔷�ð㔷吾〰 㔷�Ě㔷�
Ěö㰍⸳Ě�浔��ðŨ��÷吾 㔷�øæ香î吾�⸳㰍ì〰 㔷〼��î�吾Āî㐱 ðŨ�Ě�浔��吾�〼Ĕ�î浔�‴㰍î吾��⸳�㔷‴㰍〱ö吾�î吾��㔷�ì吾ì〰Ě�浔⸳�đ〰Ü�‸ఀĀ‸�㰍吾�
〼㌱�〰⸳���� Üö吾〰⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ěö㰍⸳Ě�浔��...øî�îఀĀøöðĀö吾㔷ఀĀ‸�㰍吾��‸��吾㔷�㔷‸吾吾〰 �㔷‸吾㰍吾ì�ÜఀĀ‸Ü�‸Ü‸〰�ĚÖఀ〰吾㔷
�‴〰�〰����ö�〼�ø㰍�ö吾ðĚ‸㐱㔷îðŨ��〼浔�‴〰�ö㰍��...



æʬGʬ�㼰�ʪ홠ʬ�

 GʫG�ʬ홠��㆐䉀� K ᑀʫGGʬ㼰䏠 ���� ʬ�⥔ʬGᆝ檸ʬ홠읰ʬʪ�ʬ௪嫗ʬ�䉀

Cook & Coff �〼〰Ě�浔 � Ö〼〰�吾�ø ���� 㔷〼�ø〰�㔷��ö吾吾㔷㔷�Ě㔷����îÖ㔷㔷ø 〰吾��øÿ〼�î� ⸳ĚÜ��Ěî〰
��‸⸳�đ〰�㔷�Ö吾〰ÜîÖ�⸳�����㔷吾㔷⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ěö㰍⸳Ě�浔�� �㔷〼ĆĚ�浔 � � ⸳㔷‴㰍〰㐱�吾Ũ吾㔷吾ì㌱�㔷� î吾�ఀ�‸ð〰��î� �Cook & Coff @㔷吾ì㌱�㔷�
Ěö㰍⸳Ě�浔��⸳Ö�㔷�îæ�...�‴〰�〰����ö�〼�ø� 㰍〼〰⸳�đ〰㐱��⸳㔷î浔øĚ�浔��吾�〼ĔĚ�浔�㔷‸吾 ��㔷�吾�ðĀö��吾øĀ�〼 ðŨ��㔷�吾�ðĀö��吾ø
⸳ì‴浔㰍ø〼浔〰� 〱㰍�〼�øఀ〰吾㔷Ā�î㌱�‴浔〰�㰍吾�ðöÜ�‸�‸㰍〱〼ఀĀ‸Ũ〼㌱�〼� Ũ〼㌱ఀ㐱ð‸�〱�î浔Üî� �㔷�㰍㌱�〼øø吾㰍吾ì�ÜĚ�浔��㐱㔷î�
ø�㔷吾���‸⸳Ũ�Ć��〰 ⸳Ũ�Ć��㔷㰍㌱�㔷〼� Ũ〼㌱ø吾⸳�đ〰�〰��〱㰍ì�øì〰 ðŨ��〼�ø��‸㰍��㔷〼ĆĀ〰香浔



 �ꍘߓ瞸ꍘ鋨୰潨嫗むఓ錠୰ �� �錠ꍘ�� �I�๙ 嫗瞸��ꍘ�嫗錠ߓ��潨�嫗潨嫗�ఓ嫗ߓ��୰���嫗嫗����潨���ꍘߓ�瞸ꍘ���୰����ꍘ�嫗���ꍘ
�ꍘ���錠�����嫗�潨�嫗�嫗��ꍘ���ఓ����ఓ錠୰ߓ� � �嫗��ꍘ����瞸୰ߓ嫗ߓ��é��嫗�潨 �瞸�潨瞸�ఓ瞸�é�ì�ꍘ�潨��嫗�୰����潨嫗嫗�
�é��嫗�潨



 �嫗��ꍘ����瞸୰ߓ嫗ߓ��é�嫗�潨�� �瞸�潨瞸��嫗��ꍘ����瞸ߓ��瞸��嫗�� �ꍘߓ瞸ꍘఓ錠୰ � �����ꍘ �I�๙



�ú��ꍘ�� ��鋨��I�๙ ����錠��ꍘ�ꍘ潨�嫗�����嫗��ꍘ���ఓ����ఓ錠୰ߓ�ø������ꍘߓ�� ��香香๙ � �香䁣䁣� �瞸�ꍘ錠î

�� �嫗��ꍘ����瞸୰ߓ嫗ߓ��ꍘ���嫗錠�� �瞸�潨瞸��嫗��ꍘ�������øߓ��嫗嫗�ú潨 �ꍘߓ�������ꍘ�����ꍘ �I�๙

�嫗���ꍘ�瞸ꍘ�

�� �嫗��ꍘ����瞸୰ߓ嫗ߓ����ꍘߓ������ �瞸�潨瞸��嫗��ꍘ����瞸ߓ��瞸��ꍘ���瞸ߓú��ø� �ꍘߓ�������ꍘ���ø�� �I�๙

�嫗���ꍘ�瞸ꍘ�

�� ఓ瞸�é�ì�ꍘ�������ꍘꍘߓ�� �ꍘߓ�������ꍘ���ø�� �I�๙ �嫗���ꍘ�瞸ꍘ�

๙� �嫗��ꍘ�������ø����� �ꍘߓ�������ꍘ��ì୰ꍘ��ꍘ �I�๙ �嫗���ꍘ�瞸ꍘ�

晦䏠ʬ휠ʬ晦쵘ʬ : ʬG⥔�ʬʪ蕰읰G휠æʬG홠ʬ���홠ʬ��ᆝ�쟀�ʬ嫗ʬ蕰�ʬʪʬ௪⥔ÜʬêG�ʫ�㼰��G쟀ʬ �香SS ��㼰Gʮ蕰 SS� ㆐檸ʬ�晦읰�綰G�G홠ʬ�

ʬ��蕰ʬ�⥔ʬGᆝ檸ʬ㆐쟀ʬʪʬ㆐䉀�휠G � ʬ홠ʮ蕰홠ʬ�௪ʬ읰ʬ

〰㰍㐱吾〰�Ć ⸳Ü‴浔㰍ఀĀ‸吾㔷�‴㌱�吾〰 ⸳ì‴浔㰍ø��ð〰��î�⸳㔷‴浔㰍吾㔷Ěö㰍⸳Ě�浔��〼㌱�îæ���吾ø⸳�đ〰⸳ø‴㰍

⸳Ö�㔷㔷㔷ø〱㰍�〰�Ě�⸳ ‸〱吾�‸��〼〰ð㌱㌱㔷ö�ø�ø〼� 㐱香��‸ø�ð〰��î�ఀ〰吾㔷Ü〼ó〰吾Ü�‸�‸㰍 〼〱�‸吾〰吾㔷⸳Ö�㔷 吾㔷⸳Ũ�Ć��〼��÷

⸳�Ũ�浔�〰㔷�㌱�〰�î�㐱吾吾㔷Ě�吾吾㔷⸳Ö�㔷Ā㔷‴㰍吾㔷ÜŨî��î〰�‸吾⸳Ö�㔷㐱吾㔷��ð㌱㌱�〼Ć⸳�îøÜ‴Ć〰㌱‸吾〰 ⸳�đ〰吾㔷�㔷��〼㌱����ö

吾㔷ÜŨî��î〰�‸吾⸳Ö�㔷Ě�浔ø�ø�Ũ�ö吾Ě吾⸳ÿ㔷Ö�î㐱�� 㔷�øæ香吾㔷㰍〰�㔷〼Ö÷��吾ø⸳�đ〰�〼ó〰Ö㔷㔷ø〱㰍Ü‴Ć〰æî浔〰 �ʬ휠�쵘읰�㼰�ʪ홠ʬ�

쟀ʪʬ�ʮ䏠홠ʬ�ʬ홠�쵘� Quick Win K �㼰�ʪ홠ʬ� ��‸ðö ��㔷吾㔷š�Ě〼Ö�吾㔷�Ũ�Ě�⸳㔷��〰 ��㔷吾㔷吾㔷š�Ě〼Ö�吾㔷⸳Ũ�Ć�

�öì〰 ��㔷吾㔷吾㔷š�Ě〼Ö�吾㔷⸳Ũ�Ć���〱�〰 ðŨ�吾㔷⸳Ũ�Ć���〰〼〱 ⸳Ü‴浔㰍吾㔷Ü〼ó〰吾Üç�î〰î�〼� ðŨ��〼ø���㔷吾㔷š�㰍㌱㔷ø㰍吾ì�Ü

�îì吾�Ā㔷吾ÿ吾��㔷÷㰍��‸��

⸳Ā〰‴㰍�î浔㰍‴浔〰ఀ���吾ø��吾⸳㔷�㐱Ě�浔⸳î�〱香Ć〰 �ö㰍øø吾㐱吾��吾ø㔷ö�øø‴㰍ðŨ�吾㔷Ü〰香�吾Ũ〼㐱吾î吾��ö�〰Ě�浔
⸳�浔�� ‸〱㰍 ðŨ�Ě�浔��吾�〼Ĕ�î浔�‴㰍î吾��⸳�㔷‴㰍 ö〱吾�î吾��㔷�ì吾ì〰Ě�浔⸳�đ〰Ü�‸ఀĀ‸�㰍吾�〼㌱Ü�‸ÜŨ〼ĆÜŨ吾�⸳ĀŨö吾〰�Ć ⸳Ü‴浔㰍�㔷‸吾øî�îఀĀøö
ðĀö吾㔷ఀĀ‸�㰍吾��‸��吾㔷�㔷‸吾吾〰...�㔷‸吾㰍吾ì�ÜఀĀ‸Ü�‸Ü‸〰�ĚÖఀ〰吾㔷�‴〰�〰����ö�〼�ø㰍�ö吾ðĚ‸㐱㔷îðŨ��〼浔�‴〰�ö㰍��.



�ʬ�綰읰홠ʬ�蕰檸ʬʬGʮGʪʬG Qucik Win K �㼰�ʪ홠ʬ�

쵘ʬ䏠G�휠嫗ʬ휠�ʫʪ䏠G쵘�䉀G쟀ʬ홠ʬ�홠�ʬ㆐�Gʪ휠ʬ쵘ʮᑀ��䏠 �Gʬ휠䏠�ʫ홠蕰ʮ� ʬ㆐ᆝʬ㆐ʮG�

�ʬ晦G쟀ʬʪGʫG㆐䉀� �� ᆝ��ᆝʮ홠ʬ휠G � S� ᑀʫGGʬ㼰䏠 ����

晦䏠ʬ휠ʬ晦쵘ʬ : ʬG⥔�ʬʪ蕰읰G휠æʬG홠ʬ���홠ʬ��ᆝ�쟀�ʬ嫗ʬ蕰�ʬʪʬ௪⥔ÜʬêG�ʫ�㼰��G쟀ʬ �香SS ��㼰Gʮ蕰 SS�

㆐檸ʬ�晦읰홠ʬ�蕰檸ʬʬGʮGʪʬG쵘ʬ䏠�㼰�ʪ홠ʬ�蕰ʫʪ홠읰쟀ʬG ᆝ檸ʬʬ��G쵘읰ʬʪ�ʬʪʫ嫗 æ읰ʬæʬG홠ʬ���㼰읰䉀�㼰읰ʬ휠ᆝʬ�ᆝ읰ʪ㆐�ʬ嫗

�읰ʬ蕰檸ʬʬGʮG홠ʬ�쵘쟀ʬê�

S� �㼰�ʪ홠ʬ�ʬ읰䉀Ü휠ʪʬGʫ�ʬᆝ⥔�ʬᆝʫᆝGʬᆝ�쵘ʮGʮʫ휠綰Ď읰쵘읰ʬʪ�ʫʪ

�ʬ쟀G㆐䉀� : S

GʫG㆐䉀�蕰檸ʬʬGʮG홠ʬ� : �� ᆝ��ýᆝʮ홠ʬ휠G � K ᑀʫGGʬ㼰䏠 ����

�ᆝ��㆐� 蕰檸ʬʬGʮG홠ʬ� : ᆝ檸ʬGGG �香 �晦쟀ʪ

綰Ď읰쵘읰ʬʪ�ʫʪ : ᆝ檸ʬGGG ��K�K 㼰G

ʬGʫ��G�㼰�ʪ홠ʬ� : ᆝ檸ʬGGG ��� 쵘ʫG

�� �㼰�ʪ홠ʬ�쟀ʪʬ�ʮ䏠홠ʬ��đ홠Gʮ௪ʬ௪䉀ᆝ�읰Ď홠㆐ʬʬ�䉀휠G
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�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 11,18,25 �쌀�ꨠيخ� [�ꪐ 2,9 2��ꨠ[쌀 2563



�ഐ̼̻يخꨠ[̽｠쌀�ꨠ���ഐ�｠鏈̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻ �[[쌀č� 
쌀ꨠ̼[̻ꨠ[̻ꨠ[｠̻̻ꨠ[�Z��셠흰̼̻̻｠̼�̻鏈يخ�
Z�[ꨠ�[�ꪐ̻̽,��,ഐ�｠鏈̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀̻�ꨠ̻�ꪐ3ꨠ̻يخ
̻셠흰̼̻̻｠�｠,ꪐഐ[ꪐ���̻鏈[｠[�[ꨠ[[�ꪐč쇈̻ഐ�̻[｠̼̻

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 16 2��ꨠ[쌀 2563



� ഐ̼ يخ ̻ ꨠ [  ̻ ̻ ̻ 쌀흰 � � ̻�, � ꪐ ̻｠ [
̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻
Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ ̽ ꨠ [  
̽ ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰  �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ    
�｠Z يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ���  ̻̻�̻[[쌀    
��, �̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ   
�｠, ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[   
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[
셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 23 2��ꨠ[쌀 2563



̽｠쌀�ꨠ�����̻ꨠ̻�يخꨠ[[｠�쌀̼يخ[�ꪐꨠ̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ
�� ̼̻�[[쌀  �予 ᓸ̺鳈 ⚷潨 掺栀կ⚷̺  �59�կ ��կ⚷掺⚷̺栀�⚷�կ5�        

̻ꨠ[̻｠[�[�쇈,̻يخيخZ�[ꨠ�[｠�쌀̼يخ[�ꪐꨠ̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ
��̼̻�[[쌀 [�ꪐ�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��
̻ ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  
2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 
�̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ �｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,
�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� ̼�̻鏈يخ�
쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ �         
̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�
[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 30 2��ꨠ[쌀 2563



̽｠ 쌀 � ꨠ � ��[̻  ഐ �｠ 鏈̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀                  
يخ ꨠ�ꪐ̻��ꨠ  ̽� [̻�ꪐꪐ[�  � [쇈, ̻        쌀]]�̻̼��يخ��̻̻ 
[�ꪐيخ�ꨠ�̻̻̽يخ̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[
[ ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z�̻  ̻ꨠ ꪐ̽ꨠ[  ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 
�̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ �｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀
��, � ̻̻鏈̻�Zيخ يخ �[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ���  
̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[
č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 6 쌀̻čيخ�ꨠ2563 يخ�



̽｠ 쌀 �ꨠ� �� ̻ �̻ [鏈� ̻[ 쌀 [� 쌀 [[ ̻  ̻̽��̻[�ꪐ�̽[��ꨠ                
̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀 �[쇈,̻̻ꨠ[̼ꪐ��̻�쇈̻�ꨠ̻�̻쌀ꨠ�[̻
셠흰̼̻̻｠ ̻ꨠ[����ꪐ�ꨠ̼ꨠ쌀[ꪐ[ꨠ̼[｠��｠̼̻[ꨠ̼̻[[يخ�
셠흰 �̽� �̻ꨠ�  [�ꪐ[ꨠ�鏈[يخ�[�ꪐ[ꨠ̼ �ꨠ�[̻��ꨠ���             
 鏈�̻ꨠ�ꨠ]يخ��ꨠ���يخ鏈�̻ꨠ�ꨠ .�.2544 ̻ꨠ[̼̻�ഐ̼]يخ  
[ꪐ쌀�｠Z̻ꨠ[̻[ꪐꨠ쌀̼ꪐ��̻�쇈̻̻�｠ഐ�̻�̼｠ꪐ يخ�ꨠ�̻̻̽يخ̻쌀흰�
�̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽
Z [ Z[يخꨠ 2019 (Covid - 19) �｠,ꪐ Z�̻  ̻ꨠ ꪐ̽ꨠ[  ̽ꨠ[ꪐ 
[ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ �｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀
 ��ꨠيخ쇈̻]�يخ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[      
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ  � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� 
̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 13 쌀̻čيخ�ꨠ2563 يخ�



̽｠ 쌀�ꨠ���셠흰̼[ꪐ�[ꨠ̼̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀 쌀̻̼̻يخ�ꨠيخ   �｠ꪐيخꨠ̼يخ�   �[쇈,̻  ̻[ꪐ[ꪐ̻يخꨠ[鏈�ꨠيخ̻يخ�ꨠ̻̼̻�يخꨠ̽ꨠ[ꪐ[ꨠ̼�ꨠيخ        
�흰يخ��ഐ[ꪐ̽ꨠيخꨠ̻̼̻�يخꨠ̽ꨠ̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀 [셠̻يخꨠ[̻｠[�[�쇈,̻̻̼̻�يخꨠ̽ꨠ̻̻̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀 [�ꪐZ[[̻ꨠ[�̻̼̻ꨠ̽ꨠ[ꨠ̼�｠�Ù� 
(�̻̽.[�) ̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 
� ̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ  �｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ���  ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[               
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 20 쌀̻čيخ�ꨠ2563 يخ�



̽｠쌀�ꨠ���셠흰̼[ꪐ�[ꨠ̼̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀                 
���يخ｟�يخ̻̽ �ꨠ�̻ꨠ��̼쌀يخ  �[쇈,̻ ̻ꨠ[�ഐ��,يخ�셠ꨠيخ
ꪐ｠䁮يخ�[[쌀[�ꪐ̻ꨠ[｠䁮يخꨠ[ꪐ[[[̻[｠[̻鏈�̼셠흰̼̻̻｠
 ̻̻ �｠[̽흰 ̽｠  [쌀̻� ꨠ 쌀� [��[ ꨠ[�ꪐ�｠̻鏈̻ꀀ�[�         
̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻
Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 (Covid - 19) 
�｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ  
�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/                 
�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[               
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ � ̻̻              
̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù�  ̻̻｠[셠흰 ̼ ̻̻｠  ̻鏈 [｠[�[ꨠ[č� 
[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 27 쌀̻čيخ�ꨠ2563 يخ�



�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰�̻ꨠꪐ̽ꨠ[�｠,ꪐ̻ഐ ̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻
�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ [�̻ഐ̽｠̼ꪐ����Z�/̽�̽｠يخZ[ꪐ̻鏈 
[ �̻ ഐ�ꨠ̻� [쇈 ��يخ̻ ꨠ�｠ ̻ꪐ｠ 鏈̽� Z ̻�｠ � /� [쇈 ��يخ̻ ꨠ�｠ ̻ꪐ｠ 鏈̻� ꨠيخꨠ���[̻�          
��ꨠ�｠̻ꪐ｠鏈�흰�̻ā̼يخ셠�̻̼�｠�Ù�[ꨠ̼�｠�Ù�̻̻�[쇈̻̻يخ�ꨠ�̽يخ

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 4 ̻[̻�ꨠ[쌀 2563



��]ꨠ̻يخ̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻̻يخ̽�
̻ ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻     
� ̼쇈Z̻ ̻ ꪐ [｠ ̽Z[Z[يخꨠ  2019       
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ ̽ ꨠ [  
̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Z
يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀        
��, �̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ   
�｠, ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[   
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ�̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[
셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 11 ̻[̻�ꨠ[쌀 2563



̽｠쌀�ꨠ��� 鏈[.Z5�̻̼ ̽�ꪐ̻̼̻��̻يخ ഐ[ꪐ�ꨠ̻�يخ̻يخ[[쌀̻ꨠ[��̻�ꨠ[يخꪐ�ꨠ̻ꨠ[�｠鏈̼｠Z̻يخ[쌀̻�̼̽ꨠ̻̻[[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� يخ�ꨠ�̻̽̽يخčꨠ̻يخꨠ[��
̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ �｠Zيخ
[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼ ̻   
̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 18 ̻[̻�ꨠ[쌀 2563



� ഐ̼ يخ ̻ ꨠ [  ̻ ̻ ̻ 쌀흰 � � ̻�, � ꪐ ̻｠ [
̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻
Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ ̽ ꨠ [  
̽ ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰  �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ    
�｠Z يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ���  ̻̻�̻[[쌀    
��, �̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ   
�｠, ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[   
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[
셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 25 ̻[̻�ꨠ[쌀 2563



�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[
[ ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ̽ꨠ [  ̽ ꨠ [ꪐ [ꪐ ꨠ쌀[흰 
�̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀    
��, � ̻̻鏈̻�Zيخ يخ �[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ ���  
̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[
č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 1 ̻̻̽ꨠ[쌀 2563



��]ꨠ̻يخ̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻̻يخ̽�
̻ ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻     
� ̼쇈Z̻ ̻ ꪐ [｠ ̽Z[Z[يخꨠ  2019       
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ ̽ ꨠ [  
̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Z
يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀        
��, �̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ   
�｠, ꪐഐ[ꪐ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[   
̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ�̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[
셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 8 ̻̻̽ꨠ[쌀 2563



�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[
[ ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐ Z �̻  ̻ꨠ ꪐ̽ꨠ [  ̽ ꨠ [ꪐ [ꪐ ꨠ쌀[흰 
�̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀    
��, � ̻̻鏈̻�Zيخ يخ �[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ ���  
̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[
č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 15 ̻̻̽ꨠ[쌀 2563



�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰�̻ꨠꪐ̽ꨠ[�｠,ꪐ̻ഐ ̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ 
[�̻ഐ�ꨠ̻�[쇈̻يخ��ꨠ̻�ꨠ[ꨠ̼[�[� �[쇈̻يخ��ꨠ̻���쌀يخ�[�[� 

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 22 ̻̻̽ꨠ[쌀 2563



̽｠ 쌀�ꨠ���[ꪐ[[흰 � ꨠ ꪐيخꨠꪐ̻ [̻ � ꪐ ꪐ｠䁮يخ� �يخ  ꨠ � ̻يخ̽
̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[
Z  ꨠ 2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐيخ]
[ ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ���  
̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ /�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� 
̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻
̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�
[ꨠ��ꪐ�̻��鏈 [｠�쌀̼يخ[�ꪐꨠ̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀�ഐ�鏈
� [쇈̻يخ��ꨠ�̻���,�ꪐ  � �[쇈̻يخ��ꨠ̼｠,ꪐ[[ꨠꪐ�̻ꨠ̻쌀[̻ꪐ  
[�ꪐ�｠�Ù̽čꨠيخ�ഐ�鏈̻ꪐ�Zഐ 

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 29 ̻̻̽ꨠ[쌀 2563



̻ꨠꪐيخ[ꪐ[ꨠ̼̽�ꨠيخ｠̻ “[ꨠ̼�｠�Ù�ഐيخ ”̻�̽يخ��ꨠ�̻̽يخ
̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻
Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 (Covid - 19) 
�｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Z
يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀    ��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/
�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,
̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� 
̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈 �̻̼̻ꨠ̽ꨠ
[ꨠ̼�｠�Ù��[쇈̻يخ��ꨠ�｠̻ꪐ｠鏈쌀̻ꨠ̽ꨠ[[ꨠ쌀 

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 5 ̻｠يخ�ꨠ2563 يخ�



̽｠쌀�ꨠ���[̻셠흰̻�ꨠيخꪐ�̻ꨠ[̽�ꨠيخ｠̻ꨠ̻�̻̻يخꨠ[��̼̻�[[쌀 
“̻ ｟يخ  ̽｠Z يخ  ̽ 쌀 �  ” ̻ ꨠ [ ̻｠ [ � [ �쇈, ̻ يخ يخ Z � [ ꨠ �
[｠�쌀̼يخ[�ꪐꨠ̻ꨠ[̻[ꪐ�[ꪐ��̼̻�[[쌀 [�ꪐ�ഐ̼̻يخꨠ[̻
̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻
Z [[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 (Covid - 19) 
�｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ �｠Z
يخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/
�｠ �Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ ���  ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[          
̻ ̻̽｠, ̻ꨠ[ ꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼̻يخꪐ�ꨠيخ]  ꨠ  � ̻̻        
̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù�

�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 12 ̻｠يخ�ꨠ2563 يخ�



�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 19 ̻｠يخ�ꨠ2563 يخ�

�ഐ̼̻يخꨠ[̻̻̻쌀흰��̻�,�ꪐ̻｠[̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ  2019 (Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ 
̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� 
̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠̻鏈[｠[�[ꨠ[č�
[ꨠ��ꪐ�̻��鏈



�셠�[[ꪐ｠̽�يخꨠ[���, 26 ̻｠يخ�ꨠ2563 يخ�

[ꪐ쌀ഐ[ꪐꪐ｠̼̻̻ꨠ[��ꨠꨠ̻�̻̻̻يخ[鏈�̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù�  ̽čꨠ̻يخꨠ[��̻ꨠ[[[[ꪐ[ꨠ鏈̻̻Z[[̼̻鏈̼̻�̼쇈Z̻̻ꪐ[｠̽Z[Z[يخꨠ 2019 
(Covid - 19) �｠,ꪐZ�̻ ̻ꨠꪐ̽ꨠ[ ̽ꨠ[ꪐ [ꪐꨠ쌀[흰 �̻̼�̻ꨠ[��ഐ����[｠يخ�｠Zيخ[�ꪐ̼ꨠഐ[ꪐ��� ̻̻�̻[[쌀��,�̻̻鏈̻�Zيخيخ�[쇈̻يخ��ꨠ/
�｠�Ù̽čꨠيخ�｠,ꪐഐ[ꪐ��� ̼�̻鏈يخ�쌀ꨠ̼[̻ꨠ[ ̻̻̽｠,̻ꨠ[ [يخꪐ�ꨠ̻يخꨠ[ഐ�̻[｠̼̻̼ꨠ � ̻̻̻[쌀[ꨠ̼�｠�Ù� ̻̻｠[셠흰̼̻̻｠
̻鏈[｠[�[ꨠ[č�[ꨠ��ꪐ�̻��鏈



�䊈ႂ͌٠ 1 (䊈1 ͌� – ����͌� 2563)



�䳐ߦ������ߦ�雠ߦ ��ߦ����雠%1�,%��%3%00         ߦ�
���%���0ߦ��� ��䳐ʂ����%��%���%�%�,%�    䳐ʂ
�,%��%�%� ߦ����̩����ߦ����P�������,�ʴ�ʴ�
� � ���  �% � � ��ߦ  � ���  �, � ʂ�, � �  ̍ � ��� ��   
�, �䳐�3�������������0�3%���䳐��%,���ʴ%雠    
��  ̩� EM/��%�����䳐�%�,�P����䳐��3��ʂ���     
��ʴʂ雠�雠�䳐ߦ����P0��,������������������
�����P3%�3��P�̩��,��P���%ߦ�  2019 (Covid - 
19) �,P���� P�%ߦ��������,�ʂ�,�0��3ߦ� �P����
�,%����䳐 ���P�%�������,�P��ߦ����ʂ雠�0���� 

������P 3 3ߦ�,�����0-ߦ�P䳐 2563



�,䳐0꿐���,�䳐�3�������������0�3%���䳐 
ʴߦ���P���%��% ����0%����P-�雠3雠���,���̩�雠�,�  
䳐3���/�雠��,P�����䳐�%�,�P�ʴߦ���P��
���1���,����������������P3%�3��
ߦ %�P� ̩��,� �P���  2019 (Covid - 19) 
3�������0�0����%P���P�,�䳐�3������
�������0�3%���䳐�0�����ʴʂ雠-�雠3雠���,�
�,P̩��ߦ�����雠�,������������%�,3%

������P 10 3ߦ�,�����0-ߦ     �P䳐 2563



�������P0��,���������ߦ�����ʴʂ雠�雠�䳐͌�ߦ���������P3%�3��P�̩��,��P���%ߦ�  2019 (Covid - 19) �,P���� ����� ��� 
P�䳐��雠 ߦʂ3�����������,��,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/�,�P����,P3 ��ߦ���������䳐3��� �雠��,P��� 
�����ʴ�����%�,3%3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,��������0��0ߦ��� P�%ߦ��������%ߦ�꿐�,�0 ߦ���������
%����� ���䳐�����ʴ����䳐������%P��ʴ�ʂ����,%����P 9 P�%ߦ��������,�ʂ�,����03����aߦ 0,���雠���,���%���P�ʴʂ䳐�

������P 17 3ߦ�,�����0-ߦ�P䳐 2563



�%30-����%���������ߦ��%�,�P��%�,�P� @3,��,����-ߦ��%ߦ���� ����ߦ����雠�䳐��3��,����P0ߦ����Pߦ�
����������������������P3%�3��� �P�̩��,��P��� 2019 (Covid - 19)%ߦ���� ��� P�䳐��雠 
�,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/�,�P����,P3 ��ߦ���������䳐3���/�雠��,P��� 
�����ʴ�����%�,3%3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,��������0��0ߦ��� 

������P 24 3ߦ�,�����0-ߦ�P䳐 2563



�,�䳐�3�������������0�3%���䳐 ߦ�雠30ߦ����P0䳐
�%�0�P0䳐%䳐�0�ߦ ���䳐ʂ�Pߦ�����꿐ߦ%�������ߦ��
%��������%� �����ʴʂ雠�雠�䳐ߦ����P0��,��������
� ��������������P3%�3��P�̩��,��P���%ߦ�  
2019 (Covid - 19) �,P���� ����� ��� P�䳐��雠 
�ʂ3ߦ����������,��,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐��P
�����3 ��ߦ����������/�,�P����,Pߦ����P�ʴ%�ߦ
䳐3��� �雠��,P��� �����ʴ�����%�,3%3��  � 
�����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,�������
�0��0ߦ���

������P 31 3ߦ�,�����0-ߦ�P䳐 2563



���P0��,���������ߦ�����ʴʂ雠�雠�䳐͌�ߦ
�������������P3%�3� �P�̩��,��P���%ߦ�
2019 (Covid - 19) �,P� � ��  �� � �  �  
��� P�䳐��雠 ߦʂ3�����������,� �,P�ʴ����
3�ߦ������ �%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/
�,�P����,P3 ��ߦ���������䳐3���   
�雠��,P���  �����ʴ�����%�,3%3��  � 
�����䳐�%�,�P�  ʴʂ雠�,�-�雠 3雠 ���, � ̩�雠
�,��������0��0ߦ��� P�%ߦ����������
��0�� “�%�����3����雠” �%�,�P���%䳐 
��������������ߦ

�����P 7 ����%�0� 2563ߦ�,�����0-ߦ



�,䳐0꿐���,�䳐�3�������������0�3%���䳐            
-�雠�,̍%�ߦ��������%ߦ�꿐������P���ߦ ���䳐ʂ�Pߦ�
����P��P����0�0�,�䳐�3ߦ�,����������0�3%���䳐 
�������P0��,���������ߦ�����ʴʂ雠�雠�䳐͌�ߦ���
� ��������P3%�3��P�̩��,��P���%ߦ�  2019 
(Covid - 19) �,P� � ��  �� � �  �  �  �� P � 䳐��雠 
�ʂ3ߦ����������,� �,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐��P
�����3 ��ߦ����������/�,�P����,Pߦ����P�ʴ%�ߦ
䳐3��� �雠��,P��� �����ʴ�����%�,3%3�� �         
�����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,�������
�0��0ߦ���

�����P 14 ����%�0� 2563ߦ�,�����0-ߦ



�, �䳐�3�������������0�3%���䳐  ���%���꿐�   
��雠��%P䳐��3�ʂ���䳐�%�,�P��ʂ��������
 �䳐0꿐���0���0����%� P,䳐0��0,� �0̩��ߦ���
� ��,���P-%�ʂ�,� ����Pߦ   ��P-%�ʂ�,�  (��Pʂ%3)     
P�%ߦ�����������P���䳐 “䳐ʂ���䳐��雠��%��” 
��%����������ߦ�� ʂ䳐���̩��0%�-� ����� ��� 
P�䳐��雠 ߦʂ3�����������,�  �,P�ʴ����3�ߦ������ 
�%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/�,�P����,Pߦ������ 
3�����䳐3��� �雠��,P��� �����ʴ�����%�,3%
3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,����
����0��0ߦ���

�����P 21 ����%�0� 2563ߦ�,�����0-ߦ



�,䳐0꿐���0���0����%�  P,䳐0��0� ���,���P-%�ʂ�,�  
���������ߦ�%�P (�����Pߦ/���P��) �,���P�� ��P-%�ʂߦ
�P���䳐 “䳐ʂ���䳐��雠��%��” ߦ����������%���� ʂ䳐�
��̩��0%�-� ����� ��� P�䳐��雠 ߦʂ3�����������,� �,P�ʴ�
���3�ߦ������ �%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/�,�P���
�,P3 ��ߦ���������䳐3��� �雠��,P��� �����ʴ���
��%�,3%3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,����
����0��0ߦ���

�����P 28 ����%�0� 2563ߦ�,�����0-ߦ



�%����䳐�,�����ʂ��%3% �,�䳐�3�������������0�3%���䳐 �,䳐0꿐�� ߦ��P�� �ߦ���P��%,P� �%��%����0%��-�雠3雠���,� ��ߦ���
����������������������P3%�3��� �����P�̩��,��P��� 2019 (Covid - 19) �,P%ߦ���� ��� P�䳐��雠 ߦʂ3�����
������,� �,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐��Pߦ�%���P�ʴߦ�������/�,�P����,P3 ��ߦ���������䳐3����雠��,P��� �����ʴ�
����%�,3%3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠�,��������0��0ߦ���

�����P 5 �,��P䳐 2563ߦ�,�����0-ߦ



�,䳐0꿐��-�雠ߦ%�P0�%̍�����,���P-%�ʂ�,�  ����Pߦ 
��P-%�ʂ�,��,ߦ��� �雠�䳐ߦ����P0��,����������
�������������P3%�3� �P�̩��,��P��� 2019%ߦ�
(Covid - 19) �,P� ���  �� ���  ��� P�䳐��雠 
�ʂ3ߦ����������,� �,P�ʴ����3�ߦ������ �%����䳐
��P ߦ �%���P� ʴ� ������ߦ /�,�P����,Pߦ������  
3�����䳐3���� �雠��,P��� �����ʴ���
��%�,3%3�� � �����䳐�%�,�P� ʴʂ雠�,�-�雠3雠���,�̩�雠
�,��������0��0ߦ���

�����P 12 �,��P䳐 2563ߦ�,�����0-ߦ



�,䳐0꿐��-�雠ߦ%�P0�%̍�����,���P-%�ʂ�,� ߦ��P�� ��P-%�ʂ�,� �,�䳐�3�������������0�3%���䳐�,P�P�䳐ߦ�雠䳐䳐3���
�1���,����������������P3%�3���������� ��������P�%��ߦ��P�̩��,��P��� 2019 (Covid - 19) ʴ%ߦ���Pߦʂ��� 
P�%��ߦ��������,�ʂ�,�%,0�� “�����ߦ�ߦ����P” �,�P����,0ʂ���䳐��� ��ߦ���ߦ����,����䳐 ����� ��� P�䳐��雠 
�ʂ3ߦ����������,� �,P�ʴ����3�ߦ������ 
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EP 1 
เ นื้ อ ห า ที่ น า เ ส น อ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ข่ า ว ทั่ ว ไ ป          
อาชีพช่องทางท ากินน าเสนอการท าปาท่องโก๋     
คลิปจากเรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจ ากลาง
ราชบุ รี  ก า ลั ง ใ จจากบุ คคลภายนอก  ได้ แก่         
แอ็ด คาราบาว และเบลล่า ราณี 
ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เริ่มเผยแพร่ตอนที่ 1
ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
เวลา 17.00 น. 



EP 2
น าเสนอคลิปจากเรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ า
กลางคลองไผ่  ทัณฑสถานบ าบัดพิ เศษหญิง 
เรือนจ ากลางสงขลา และทัณฑสถานหญิง
พิษณุ โลก สาระความรู้ทั่ ว ไป ก าลั ง ใจจาก
บุคคลภายนอก ได้แก่ มาดามแป้ง คุณนวลพรรณ 
ล่ าซ า และณเดช คูกิมิยะ และปิดท้ายด้วยคลิป
ป้องกันโควิด 

เผยแพร่วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2563



EP 3

น าเสนอคลิปจาก ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม เรือนจ าชั่วคราวเขากลิ้ง และเรือนจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี มาตรการผ่อนคลายการเยี่ยมญาติ ข่าวสารความรู้ทั่วไป ก าลังใจจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์            
และปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ สัมภาษณ์นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายพัฒนา นายแพทย์ศักดิ์ชัย    
กาญจนวัฒนา เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เผยแพร่วันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2563



EP 4 
ข่าวสารทั่วไป คลิป Cook & Coff เรือนจ ำกลำงรำชบรีุ แรงบันดาลใจจากปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ 
และ ป๋อ ณัฐวุฒิ สะกิดใจ ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เผยแพร่วันพุธท่ี 3 มิถุนายน 2563



EP 5
เสนอคลิปจากเรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี เรือนจ าจังหวัด
ปทุมธานี ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา เรือนจ า
ชั่วคราวข าระก า จังหวัดตราด และแนะน าการเยี่ยม
ญาติจากทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ข่าวสารทั่วไป 
ก าลังใจจาก พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง ธัญญา โสภณ 
และ แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์

เผยแพร่วันพุธท่ี 10 มิถุนายน 2563



EP 6
น า เสนอกิจกรรมราชทัณฑ์ปันสุขจาก
เรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  คลิปจาก
เรือนจ ากลางระยอง ทัณฑสถานหญิงกลาง 
เรือนจ ากลางลพบุรี ช่วงช่องทางท ากิน
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประชุมแนวคิดนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 
บังฮาซัน ขายของออนไลน์ ก าลังใจจาก     
เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ นักฟุตบอลทีมชาติ
ไทย และ อุดม แต้พานิช

เผยแพร่วันพุธท่ี 17 มิถุนายน 2563



EP 7

น าเสนอคลิปจากเรือนจ าอ าเภอเบตง เรือนจ ากลางราชบุรี เรือนจ ากลางพัทลุง ช่องทางท ากินเสนอแนวคิดนิคม
อุตสาหกรรมราชทัณฑ์ น าร่อง ณ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ าขุ่น เกษตรกรรม ปศุสัตว? การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
ข่าวสารทั่วไป และแรงบันดาลใจจาก ธีรเดช เมธาวรายุทธ วรินทร ปัญหกาญจน์ และ หญิงลี ศรีจมุพล

เผยแพร่วันพุธท่ี 24 มิถุนายน 2563



EP 8
น าเสนอคลิปจากทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 
เรือนจ ากลางพัทลุง เรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ 
เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต ข่าวสารทั่วไป ช่องทางท า
กิ น เ ส น อ ส ว น ทุ เ รี ย น  แ ล ะ ก า ลั ง ใ จ จ า ก
บุคคลภายนอก ได้แก่ เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข    
และ จาตุรงค์ มกจ๊ก

เผยแพร่วันพุธท่ี 1 กรกฎาคม 2563



EP 9 
เสนอการฝึกวิชาชีพจากเรือนจ ากลางระยอง       
อ า ช า บ า บั ด จ า ก ทั ณ ฑ ส ถ า น เ ปิ ด ห้ ว ย โ ป่ ง            
คลิปจากเรือนจ ากลางนครพนม ข่าวสารทั่วไป 
ช่องทางท ากินน าเสนออาชีพปลูกองุ่นที่จังหวัดตรัง 
ก าลังใจจาก ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ และ จอย รินลณี    
ศรีเพ็ญ

เผยแพร่วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2563



EP 10

เสนอข่าวสัมภาษณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับคุณภาพ
อาหารของผู้ต้องขัง กิจกรรมต่าง ๆ ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน คลิปก าลังใจ
จาก แอน ทองประสม และ พลพล พลกองเส็ง

เผยแพร่วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2563



EP 11

เสนอคลิปจากเรือนจ ากลางเขาบิน กิจกรรมต้านยาเสพติดจากทัณฑสถานหญิงสงขลา รายการข่าวรอบวันจากทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ช่องทางท ากินวิชาชีพด้านมัลติมีเดียจากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ ก าลังใจจากต่าย อรทัย ดาบค า
และวิลลี่ แมคอินทอช

เผยแพร่วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563



EP 12
เสนอคลิปจากเรือนจ ากลางราชบุรี  ช่องทางท ากิน
จากทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา และเกษตรครบวงจร
จากเรือนจ ากลางนครพนม อาชีพภายนอก หยาด
พิรุณ ปู้หลุน Youtuber Cover เพลง ว่างแล้วช่วย
โทรกลับ ก าลังใจจาก เขมนิจ จามิกรณ์

เผยแพร่วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2563



EP 13
น าเสนอคลิปจากเรือนจ าชั่วคราวแคน้อย 
กิจกรรมต้านยาเสพติดจากเรือนจ าจังหวัด
อุตรดิตถ์ เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช 
ช่องทางท ากินเสนอการฝึกวิชาชีพครบวงจร
จากเรือนจ ากลางนครพนม ตอบจดหมาย
จากแฟนรายการ ก าลังใจจาก คุณตัน       
อิชิตัน และ อาพาพร  นครสวรรค์

เผยแพร่วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563



EP 14 เสนอคลิปจากเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย เรือนจ ากลางนครพนม เรือนจ าจังหวัดพังงา ช่องทางท ากิน
เรื่องปลูกผักไฮโดรโพนิก จากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพฯ สาระความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
ก าลังใจจาก บีม กวี ตนัจรำรักษ์ (D2B) และ ปนดัดำ วงศ์ผู้ ดี

เผยแพร่วันพุธท่ี 12 สิงหาคม 2563



EP 15
น าเสนอคลิปแปลอักษรพิธีวันแม่จากเรือนจ า
กลางคลองไผ่ ช่องทางท ากินจากทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เที่ ยวด้วยกัน      
ตอบจดหมายจากแฟนรายการ ข่าวสารทั่วไป 
และก าลั ง ใจจาก  เต๋ อ  ฉั นทวิ ชช์  ธนะ เสวี          
ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร และ บิณฑ์ บันลือฤทธิ์

เผยแพร่วันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563



EP 16

น าเสนอคลิปจากเรือนจังหวัดภูเก็ต 10 ท่าพญายม จากเรือนจ าพิเศษมีนบุรี ช่องทางท ากิน เสนองานปั้นขี้เลื่อยจาก
เรือนจ ากลางนครศรีธรรมราช  ก าลังใจจาก โบว์ เมลดำ สศุรี และ เกียรติศกัด์ิ เสนำเมือง

เผยแพร่วันพุธท่ี 26 สิงหาคม 2563



EP 17

น าเสนอคลิปจากเรือนจ าชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ “ปักด าวันแม่เกี่ยววันพ่อ”ช่องทางท ากิน เสนอท าเครป 
เรือนจ ากลางราชบุรี สอนท ากาแฟเนสเล่ย์ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร วิชาชีพสัปเหร่อ เรือนจ ากลางอุดรธานี ก าลังใจ
จาก โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภตูิ และ น ำ้ตำล พิจกัขณำ วงศำรัตนศิลป์

เผยแพร่วันพุธท่ี 2 กันยายน 2563



EP 18

น าเสนอคลิปจากเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ข่าวสารทั่วไป 
ก าลังใจจาก ใหม่ เจริญปุระ ก้อง ห้วยไร่ 

เผยแพร่วันพุธท่ี 9 กันยายน 2563



EP 19

น าเสนอคลิปโคกหนองนา แห่งน้ าใจและความหวัง ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ข่าวสารทั่วไปจากเรือนจ า /
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ก าลังใจจาก ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทยั และ ชมพู่ อำรยำ เอ ฮำร์เก็ต ช่องทำงท ำกิน จำกเรือนจ ำ
พิเศษกรุงเทพมหำนคร “ผดัไทยประตแูดน” เจ๊แขกแหกปำก ขำยขนมครก

เผยแพร่วันพุธท่ี 16 กันยายน 2563



EP 20

น าเสนอคลิปจากเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ข่าวสารทั่วไป ก าลังใจจาก แอน สิเรียม ภกัดีด ำรงฤทธ์ิ 
และ ปรำง กญัญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล

เผยแพร่วันพุธท่ี 23 กันยายน 2563



EP 21

เรือนจ าจังหวัดสุโขทัย เรือนจ าจังหวัดอ่างทอง ตัวแทนผู้ต้องขังกล่าวถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ น าเสนอคลิปจากเรือนจ า /
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ข่าวสารทั่วไป เบื้องหลังการถ่ายท ารายการจากทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก        
ก าลังใจจาก เต้ย พงศกร เมตตำริกำนนท์ และ เจ๊จง หมทูอด

เผยแพร่วันพุธท่ี 30 กันยายน 2563



EP 22 – EP 33 ไตรมาสที ่1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)



EP 22 
พิธีมอบใบประกาศการอบรมโครงการโคกหนองนา 
จากเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายกรมราชทัณฑ์   
เนื้อหาที่น าเสนอประกอบด้วยข่าวทั่วไป ช่องทางท า
กินน าเสนอ ผัดไทยครัวยายไก่ คลิปจากเรือนจ า
อ าเภอกันทรลักษ์ ก าลังใจจากบุคคลภายนอก ได้แก่         
เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ และ กาละแม พัชรศร ี
เบญจมาศ ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เผยแพร่วันพุธท่ี 7 ตุลาคม 2563



EP 23
บทเพลง 99 บทเพลงตามรอยพ่อ (เพลงเทวดา
เดินดิน) ช่องทางท ากิน น าเสนอผลิตภัณฑ์
ผักตบชวา จากเรือนจ าจังหวัดชัยนาท ปาท่องโก๋
การบินไทย 5 สาขา รายได้หลักล้านต่อเดือน 
สาระความรู้ทั่วไป ก าลังใจจากบุคคลภายนอก 
ได้แก่ แหม่ม คทัลียา แมคอินทอช บอล เชิญยิม้
ตอบจดหมายแฟนคลับ และปิดท้ายด้วยคลิป
สัตว์เลี้ยงน่ารัก

เผยแพร่วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563



EP 24

น าเสนอคลิปจากเรือนจ าอ าเภอกบินทร์บุรี “เต้นบาสโลบ” ประชาสัมพันธ์งานจุลนิทัศน์ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ช่องทางท ากิน 
ครัวคุณหรีด “การทอดกล้วยแขก” กิจกรรมเรือนจ า บทเพลงก าลังใจจากผู้บัญชาการเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร เพลง 
เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม ตอบจดหมายแฟนคลับ ก าลังใจจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล  

เผยแพร่วันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2563



EP 25 ข่าวสารทั่วไป คลิปเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย “เมาคลี 3 ช่า” ช่องทางท ากิน ฝึกอาชีพจากมืออาชีพ ข้าวผัด
หน าเลี๊ยบ สอนตัดผมจากเรือนจ ากลางนครสวรรค์ แรงบันดาลใจจาก แพท ณปภา ตันตระกูล และโน้ต 
อดุม แตพ้านิช ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เผยแพร่วันพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563



EP 26
เสนอคลิปการสอนภาษาต่างประเทศจากเรือนจ ากลาง
ราชบุรี ข่าวสารทั่วไป ช่องทางท ากิน ครัวคุณหรีด 
สอนท า หมู ปิ้ ง  ก า ลั ง ใ จ จ าก  น้ า ฝน  พัช ริ นท ร ์             
ศรีวสภุิรมย ์และ ถั่วแระ เชิญยิม้ ตอบจดหมายจาก
แฟนคลบั ปิดทา้ยคลปิฮา ๆ จากสตัวเ์ลีย้ง 

เผยแพร่วันพุธท่ี 4 พฤศจิกายน 2563



EP 27
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ถวายผ้าพระกฐิน        
ณ วัดอนงคาราม กรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรม
สวดมนต์หมู่สรภัญญะชิงถ้วยพระราชทานฯ
ข่ า ว ส า ร ทั่ ว ไ ป  ช่ ว ง ช่ อ ง ท า ง ท า กิ น          
ครัวคุณหรีด เสนอหมูคอนโด ปีกไก่ทอด 
ก าลังใจจาก ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา โบวี่   
อั ฐมา  ชี วนิ ชพั น ธ์  กิ จ ก ร รม เ รื อนจ า      
เพลงจดหมายจาก BRP Band 

เผยแพร่วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2563



EP 28

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดโครงการสมภพ คนเกิดชีวิตใหม่ ข่าวสารทั่วไป ช่องทางท ากิน ครัวคุณหรีด          
สอนท าหมี่ซั่ว  กิจกรรมเรือนจ า คาเฟ่เรือนจ าบนต้นไม้ จากเรือนจ ากลางล าปาง และแรงบันดาลใจจาก เนย วรัฐฐา        
อิมราพร แจม ชรัฐฐา อิมราพร เนโกะ จัมพ์ พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร วง ชูการ์ อายส์ และ นก วนิดา แสงสุข

เผยแพร่วันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2563



EP 29
น าเสนอข่าวสารทั่วไป ช่องทางท ากินเสนอการ
ทอดกล้วยแขก  และก าลังใจจากบุคคลภายนอก 
จ าก  นุ้ ย  ธ น วั ฒน์  ป ร ะสิ ท ธิ ส มพร  แ ล ะ           
เก้า สุภัสสรา ธนชาต

เผยแพร่วันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563



EP 30 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วยชาวพัทลุง     
ถูกหลอกโอนเงินค่ าก า ไล EM ข่ าวสารทั่ ว ไป 
ช่องทางท ากินน าเสนอครัวคุณหรีด ข้าวต้มมัด    
ตอนที่ 2 กิจกรรมเรือนจ า ฝึกวิชาชีท าเบเกอรี่ 
เรือนจ าจังหวัดชัยนาท การแสดงคีตะมวยไทย 
เรือนจ ากลางระยอง ก าลั ง ใจจาก น้ า  ภูริตา         
สุปินชุมภู และ ดีเจพล่ากุ้ง วรชาติ ธรรมวิจินต ์
ตอบจดหมายเรือนจ า

เผยแพร่วันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2563



EP 31

คลิปเรือนจ ากลางสมุทรสาคร “ตัวดีไทยใจดีไทย” กิจกรรมต่าง ๆ          
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ช่องทางท ากิน ครัวคุณหรีด เสนอการท าข้าวผัดปู 
ก าลังใจจากบุคคลภายนอก จาก หมาก ปริญ สุภารัตน์ และ น้องปัญญา 
กิจกรรมเรือนจ า เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ จากเรือนจ าชั่วคราวแคน้อย       
ตอบจดหมายแฟนคลับ ปิดท้ายด้วยคลิปฮา ๆ จากสัตว์เลี้ยง

เผยแพร่วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2563



EP 32

เสนอคลิปจากเรือนจ าจังหวัดสุโขทัย “โคก หนอง นา” ข่าวสารทั่วไป ช่องทางท ากิน ครัวคุณหรีด สอนท าข้าวผัด ก าลังใจ
จากใบเฟิร์น พิมพช์นก ลือวิเศษไพบูลย ์และ ใบเฟิรน์ พัสกร พลบูรณ ์กิจกรรมเรือนจ า กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 
เรอืนจ าจงัหวดัพะเยา ตอบจดหมายแฟนคลบัจากเรอืนจ า 

เผยแพร่วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2563



EP 33
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เตรียมแก้ไข 
พ.ร.บ ยาเสพติด สมุทรสาครติดโควิดในประเทศ
เสนอคลิปจากเรือนจังหวัดชัยนาท ฝึกวิชาชีพ        
เ บ เ ก อ รี่  ช่ อ ง ท า ง ท า กิ น  เ รื อ น จ า พิ เ ศ ษ
กรุงเทพมหานคร โรตีพารวย กิจกรรมเรือนจ า      
รถห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจ ากลางระยอง   
กล้วยทอดชัยภูมิ เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ ก าลังใจจาก     
กาย ณภัทร เสียงสมบุญ และ หนูเล็ก ก่อนบ่าย   
ภัทรวดี ปิ่นทอง 

เผยแพร่วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563



ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)



EP 42

คลิปอวยพระปใหมจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม อธิบดีกรมราชทัณฑ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ 
ฝายพัฒนา นําเสนอขอมูลเ ก่ียวกับสถานการณ      
การแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัส    โคโรนา 
2019 (Covid - 19)ทั่วโลก ขาวสาร สาระ ความรู 
เหตุการณปจจุบันทั้งในและตางประเทศ กิจกรรมที่
เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจน
มาตรการ ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตางๆของ
กรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่2  มกราคม 2564



EP 43
สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
เร่ือง การพกัการลงโทษมีเหตุกรณีพิเศษและ
การใช้เคร่ืองมือควบคุมตัวนอกเรือนจําของ
ผู้ ต้องขงัการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา
2019 (Covid - 19) ทัว่โลก คลิปเรือนจาํ/
ทัณฑสถาน ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตางๆของกรมราชทัณฑ 
ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที่ 9 มกราคม 2564



EP 44

เปนการใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 
ทั่วโลก ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณปจจุบันทั้ง
ในและตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/     
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับ
ผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด 

เผยแพรวันเสารที่ 16 มกราคม 2564



EP 45

เพลงโคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจํากลางฉะเชิงเทรา ใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ท่ัวโลก ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณปจจุบันท้ังในและตางประเทศ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
เรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับ
ทราบถึงรายละเอียด คลิปเรือนจํากลางนครสวรรค เรือนจําจังหวัดอุทัยธานี เรือนจํากลางราชบุรี

เผยแพรวันเสารที ่23 มกราคม 2564



EP 46

การติดตามผลการดําเนินงานอบรมโคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจํากลางอุดรธานี
การนําเสนอขอมูลตอเนือ่งเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
(Covid - 19) ขาวสาร สาระ ความรู ทัง้ในและตางประเทศ กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ/ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับ
ผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด คลิปเรือนจําจังหวัดชัยภูมิ เรือนจํากลางราชบุรี

เผยแพรวันเสารที ่30 มกราคม 2564



EP 47

สัมภาษณรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เร่ือง 
ความคืบหนาเก่ียวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ       
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ทั่วโลก ขาวสาร 
สาระ  ความ รู  เหตุ การณป จ จุบั นทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ปญหาหมอกควันที่เกินคามาตรฐาน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติ
ตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับทราบ
ถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่6 กุมภาพันธ 2564



EP 48
เปนการใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19) ทั่วโลก ขาวสาร 
สาระ ความรู เหตุการณปจจุบัน ทั้งในและ
ตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ   
ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ 
ของกรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับ
ทราบถึงรายละเอียด การตรวจคัดกรอง
ผูตองขังใหม เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม 

เผยแพรวันเสารที ่13 กุมภาพันธ 2564



EP 49
สัมภาษณดร.โฆษิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการ
ศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ 
นําเสนอขอมูลเก่ียวกับสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -
19) ทั่วโลก ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณ
ปจจุบัน   ทั้งในและตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในเ รือนจํา/ทัณฑสถานทั่ วประเทศ ตลอดจน
มาตรการ ขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ 
ของกรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึง
รายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่20 กุมภาพันธ 2564



EP 50

คลิปฝกอบรมมวย เรือนจําจังหวัดนนทบุรี จาก
ใจอสจร. เรือนจําจังหวัดตรัง คลิปเรือนจํากลาง
ขอนแกน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ขาวสาร 
สาระ ความรู  เหตุการณป จ จุบัน  ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ 
ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่27 กุมภาพันธ 2564



EP 51
เรือนจํากลางขอนแกน โคกหนองนาแหงนํ้าใจและความหวัง 
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid - 19)ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณ
ปจจุบัน ทั้งในและตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับ
ผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด คลิปทัณฑสถานบําบัด
พิเศษกลาง เพลงถาเขาจะรัก อยูในเรือนจําเขาก็รัก เรือนจํา
กลางระยอง บัญชีครัวเรือน เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 
เพลงกราบหลวงพอโพธ์ิ

เผยแพรวันเสารที ่6 มีนาคม 2564



EP 52

สัมภาษณรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เร่ือง กฎหมายใหมของยาเพสติด นําเสนอสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ทั่วโลก ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณปจจุบัน ทั้งในและตางประเทศ 
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการขอสั่งการ แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรม
ราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่13 มีนาคม 2564



EP 98

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid - 19) ทั่วโลก ขาวสาร 
สาระ ความรู  เหตุการณป จ จุบัน  ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ 
ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่20 มีนาคม 2564



EP 99

แนะนําพิธีกรเร่ืองเล่าชาวเรือนจําใหม่ ในช่วงกําลงัใจสู่ชาวเรือนจํา การพักการลงโทษของสรยุทธ สุทัศนะจินดา 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ขาวสาร สาระ ความรู เหตุการณ
ปจจุบัน ทั้งในและตางประเทศ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนมาตรการ ขอสั่งการ 
แนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ ของกรมราชทัณฑ ใหกับผูตองขังไดรับทราบถึงรายละเอียด

เผยแพรวันเสารที ่27 มีนาคม 2564



ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)



EP 34

เรือนจํากลางระยอง สวัสดีปใหม เนื้อหาท่ีนําเสนอ

ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมยํ้า

พักโทษติดกําไล EM ไมเสียคาใชจายกรมคุม

ประพฤติใชกําไล EM มากกวา 5,000 ราย ขาว

ท่ัวไป ชองทางทํากินนํา เสนอ เ รือนจํา พิ เศษ

ก รุง เทพมหานคร โร ตี  พารวย กํ าลั ง ใจจาก

บุคคลภายนอก ไดแก  เตา สมชาย เข็มกลัด เฟยว

ฟาว สุดสวิงริงโก ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เผยแพรวันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2563



EP 35
สวัสดีปใหม เรือนจํากลางชบลุรี ชองทางทํากิน 
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร กะเพรา สองหมู 
by คุณหรีด ชมพระอาทิตยตกดินสงทายป 63 
ชมแสงแรกแหงป 64 เคาทดาวนสถานท่ีตาง ๆ 
สาระความรูท่ัวไป กําลังใจจากบุคคลภายนอก 
ไดแก พรฟา รอง Miss Universe Thailand 
2020 และไบรทกับโตตอบจดหมายแฟนคลบั
และปดทายดวยคลิปสัตวเลี้ยงนารัก

เผยแพรวันพุธท่ี 6 มกราคม 2564



EP 36

นําเสนอคลิปจากเรือนจํากลางชลบุรี “แคโสด” ปลอยตัวแพท พาวเวอรแพท โคกหนองนาฯ เรือนจํากลางบางขวาง 
ชองทางทํากิน ครัวคุณหรีด “กะเพราเจาสัว”  ขาวสารท่ัวไป ตอบจดหมายแฟนคลับ กําลังใจจากบุคคลภายนอก ไดแก 
แสตมป อภิวัติ และสิงโต นําโชค  

เผยแพรวันพุธท่ี 13 มกราคม 2564



EP 25 
ขาวสารท่ัวไป คลิปเรือนจําจังหวัดสุโขทัย “เมาคลี 3 ชา” ชองทางทํากิน ฝกอาชีพจากมืออาชีพ ขาวผัด
หนําเลี๊ยบ สอนตัดผมจากเรือนจํากลางนครสวรรค แรงบันดาลใจจาก แพท ณปภา ตันตระกูล และโนต 
อุดม แตพ้านิช ตอบจดหมายจากแฟนรายการ

เผยแพรวันพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563



EP 37

เสนอคลิปเรือนจําจังหวัดแมฮองสอน เพลงโคกหนอง
นาแหงน้ําใจและความหวัง ขาวสารท่ัวไป ชองทางทํา
กิน เรือนจํากลางชลบุรี “ฝกอาชีพเลี้ยงสุนัข” กําลังใจ
จาก ลําไย ไหทองคํา และ โนต เชิญย้ิม ตอบจดหมาย
จากแฟนคลบั ปิดทา้ยคลิปฮา ๆ จากยายออกสเต๊
ปเต้นแอโรบิค สดุเหว่ียง

เผยแพรวันพุธท่ี 20 มกราคม 2564



EP 38

โคกหนองนาแหงน้ํ า ใจและความหวัง 
เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ สถานการณการ
แพรระบอดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 
ท้ังในและตางประเทศ ขาวสาร ท่ัวไป     
ชวงชองทางทํากิน ครัวคุณหรีด  กําลังใจ
จาก คิมเบอรร่ี แอน สิเรียม และกัน นภัทร 
อินทรใจเอ้ือ 

เผยแพรวันพุธท่ี 27 มกราคม 2564



EP 39

โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ สถานการณการแพรระบอดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ท้ังใน
และตางประเทศ ขาวสารท่ัวไป ชองทางทํากิน กวยเต๋ียวสัญจร เรือนจําพิเศษมีนบุรี  และกําลังใจจาก เดนคุณ งามเนตร 
และขวัญ อุษามณี ตอบจดหมายจากแฟนรายการ ปดทายดวยคลิปเรียกเสียงฮา ตูบดาบฟนปลอม

เผยแพรวันพุธท่ี 3 กุมภาพันธ 2564



EP 40
โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจํา
จังหวัดนครนายก สถานการณการแพรระบอด
เชื้ อ ไว รัสโคโรนา โค วิด  - 19 ท้ัง ในและ
ตางประเทศ ขาวสารท่ัวไป ชองทางทํากินเสนอ
Happy Center ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม  
กําลังใจจากบุคคลภายนอก จาก แมท ภีรนีย คง
ไทย และเปล นาคร ศิลาชัย กิจกรรมเรือนจํา 
บัญชีครัวเรือน ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก ตอบจดหมายแฟนรายการ ปดทายดวย
คลิปฮา ๆ 

เผยแพรวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564



EP 41

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเขาตรวจเย่ียม

เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร แถลงเร่ืองการติดกําไล 

EM ผูตองขัง ขาวสารท่ัวไป การจัดการขยะพลาสติก

ของเรือนจําอําเภอสีคิ้ว สถานการณการแพรระบอด

เชื้อไวรัสโคโรนา โควิด - 19 ท้ังในและตางประเทศ 

ขาวสารท่ัวไป กําลังใจภายนอกจาก แมทธิว ลิเดีย 
ตอบจดหมายเรือนจาํ

เผยแพรวันพุธท่ี 17 กุมภาพันธ 2564



EP 42
โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจําอําเภอทองผาภูมิ กิจกรรมของ
เรือนจําชั่วคราวโคกตาบัน “”คกตาบัน ตะวันย้ิม” ชองทางทํากิน เรือนจํา
พิเศษกรุงเทพมหานคร “ผัดไทไฮโซ” กําลังใจจากบุคคลภายนอก จาก ณิชา 
ณัฎฐณิชา และ โตโน ภาคิน ตอบจดหมายแฟนคลับ ปดทายดวยคลิป “ไทย
ชนะแตยายไมชนะ”

เผยแพรวันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 2564



EP 43
โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง ทัณฑสถานหญิงสงขลา กิจกรรมของเรือนจํากลางราชบุรี “ไมไดมีดีแตวิว” รานกาแฟ 
คาเฟ บางขวาง เรือนจํากลางบางขวาง ชองทางทํากิน เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร “ขนมครก” กําลังใจจาก
บุคคลภายนอก จาก บอม ธนิน และ หญิง รฐา ตอบจดหมายแฟนคลับ ปดทายดวยคลิปเรียกเสียงฮา

เผยแพรวันพุธท่ี 3 มีนาคม 2564 



EP 44

โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจํากลางราชบุรี 
กิจกรรมของเรือนจํากลางนครสวรรค “เรือนจําท่ีมีตรุษจีนได” 
เพลงขอโอกาส เรือนจําพิเศษมีนบุรี ชองทางทํากิน เรือนจํา
พิ เ ศษก รุ ง เทพมหานคร  “ตะ โก ใบ เตย”  กํ าลั ง ใ จจาก
บุคคลภายนอก จากมารกี้ รสี และ มาสุ จรรยางคดีกุล ตอบ
จดหมายแฟนคลับ ปดทายดวยคลิปเรียกเสียงฮา

เผยแพรวันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564



EP 45

โคกหนองนาแหงน้ําใจและความหวัง เรือนจํากลาง
จังหวัดพังงา กิจกรรมของเรือนจํากลางราชบุรี 
“ฝกอาชีพออนไลน” ชองทางทํากิน เรือนจําพิเศษ
กรุงเทพมหานคร “ขนมจีบจักรพรรด์ิ” กําลังใจ
จากบุคคลภายนอก จากโดนัท มนัสนันท และ
เจี๊ยบ เชิญย้ิม ตอบจดหมายแฟนคลับ ปดทายดวย
คลิปเรียกเสียงฮา

เผยแพรวันพุธท่ี 17 มีนาคม 2564



EP. ๑๐๐ 
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ขอส่ังการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมท่ีสำคัญ 

9. การตั้งคณะกรรมการศึกษานิยามการกระทำความผิดซ้ำของผูตองขังเพื่อนำมาประกอบ 

การพิจารณาการพักโทษ 

 

สืบเนื่องจากขอสั่งการ ฯ ครั้งท่ี 7/2564  

กองท่ีรับผิดชอบ   กองทัณฑปฏิบัต ิ

กรมราชทัณฑไดจ ัดประชุมคณะทำงานศึกษานิยามการกระทำผิดซ้ำของผู ต องขังเพื ่อนำมา

ประกอบการพิจารณาพักการลงโทษ ครั้งที่ 1/2564 วันจันทรที ่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.             

เพ่ือหารือกำหนดกรอบนิยามการกระทำผิดซ้ำของผูตองขัง เพ่ือวางแนวทางและนำมาใชประกอบการพิจารณา 

พักการลงโทษ โดยคณะทำงานฯ ไดศึกษาจาก 

(1) อัตราการกระทำผิดซ้ำของผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวทุกประเภท  

 (รับตัวกลับทุกกรณี (คดรีะหวาง, คดีเด็ดขาด และอ่ืนๆ)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปล่อยตัว

ในช่วงปีงบ 

(Starting 

point) 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

ได้รับการ

ปล่อยตัว 

(คน) 

มีเลขบัตร

ประชาชน 

(คน) 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

กลับมา

กระทาํผิดซํา้

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

กลับมา

กระทาํผิดซํา้

ภายใน 2 ปี 

ร้อยละ 

จาํนวนผู้ต้องขัง

ท่ีกลับมากระทาํ

ผิดซํา้ภายใน 3 

ปี 

ร้อยละ 

2556 79,075 39,396 6,307 16.01 10,442 26.51 13,563 34.43 

2557 109,843 74,599 10,596 14.20 17,918 24.02 24,077 32.28 

2558 142,138 101,620 14,533 14.30 25,732 25.32 34,980 34.42 

2559 147,014 123,261 17,673 14.34 31,947 25.92 43,251 35.09 

2560 135,752 117,413 17,411 14.83 31,049 26.44 40,572 34.55 

2561 110,084 97,727 15,217 15.57 26,215 26.82 32,871 33.64 

2562 160,209 145,095 21,113 14.55 33,981 23.42 34,961 24.10 

2563 156,260 144,820 15,527 10.72 17,186 11.87     

2564 107,653 101,502 2,852 2.81         

   

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 1 ปี 
14.71 

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 2 ปี 
25.36 

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 3 ปี 
32.08 



 

 

(2) อัตราการกระทำผิดซ้ำผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวทุกประเภท (รับตัวกลับเฉพาะคดีเด็ดขาดแลว) 

 

 

ซึ่งจากการประชุมฯ คณะทำงานฯ ไดกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำ ภายใตพระราชบัญญัติราชทัณฑ 
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงกำหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาดและเงื ่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับ 
การลดวันตองโทษจำคุกหรือพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติที ่นักโทษเด็ดขาดซึ ่งไดรับ 
การลดวันตองโทษจำคุกหรือพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 และอางอิงจากกลุม
ผูตองขังท่ีเปนนักโทษเด็ดขาดท่ีถูกศาลพิพากษาใหตองโทษจำคุกซ้ำ (Re-Imprisonment) ตารางท่ี (2) ดังนี้ 

 การกำหนดนิยามการกระทำผิดซ้ำ แบงออกได ดังนี้ 

การกระทำผิดครั้งแรก ในที่นี ้หมายถึง การตองโทษจำคุกเพราะถูกศาลพิพากษาใหลงโทษจำคุก  
โดยมิไดถูกศาลพิพากษาใหเพิ่มโทษฐานกระทำความผิดอีกตามมาตรา 92 หรือ 93 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
และมาตรา 97 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 หรือตามกฎหมายอ่ืน  

การกระทำผิดครั ้งที ่ 2 ในที ่นี้หมายถึง การกระทำผิดที ่ศาลมีคำพิพากษาถึงที ่สุดใหเพิ ่มโทษ 
ฐานกระทำผิดซ้ำตามมาตรา 92 หรือมาตรา 93 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(กฎกระทรวงกำหนดประโยชนของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจำคุก
หรือพักการลงโทษและไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 ขอ 3 (2) กำหนดวาใหจัดอยูในชั้นตองปรับปรุง) 
หรือกรณีปรากฏขอเท็จจริงจากเอกสารอื่นๆ ของทางราชการวา เปนนักโทษเด็ดขาดซึ่งเคยตองโทษจำคุก 
และพนโทษแลวกลับมากระทำความผิดอีกภายในระยะเวลาหาป นับแตวันที่พนโทษจำคุกในคราวกอน  
โดยความผิดทั้งสองคราวนั้น ไมใชความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (กฎกระทรวงกำหนด
ประโยชนของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจำคุกหรือพักการลงโทษ  
และไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 ขอ 3 (3) กำหนดวาใหจัดอยูในชั้นตองปรับปรุง)  

 

ปล่อยตัว

ในช่วงปีงบ 

(Starting 

point) 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

ได้รับการ

ปล่อยตัว 

(คน) 

มีเลขบัตร

ประชาชน 

(คน) 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

กลับมา

กระทาํผิดซํา้

ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

จาํนวน

ผู้ต้องขังท่ี

กลับมา

กระทาํผิดซํา้

ภายใน 2 ปี 

ร้อยละ 

จาํนวนผู้ต้องขัง

ท่ีกลับมากระทาํ

ผิดซํา้ภายใน 3 

ปี 

ร้อยละ 

2556 66,250 34,395 4,064 11.82 6,978 20.29 9,153 26.61 

2557 96,188 68,122 7,605 11.16 13,069 19.18 17,544 25.75 

2558 118,576 88,920 10,256 11.53 18,382 20.67 25,054 28.18 

2559 128,271 110,012 12,774 11.61 23,516 21.38 31,838 28.94 

2560 117,629 104,410 12,266 11.75 22,364 21.42 29,078 27.85 

2561 95,578 85,481 10,434 12.21 18,122 21.20 21,492 25.14 

2562 131,673 120,147 13,501 11.24 19,538 16.26 19,695 16.39 

2563 134,641 125,434 6,788 5.41 7,033 5.61     

2564 94,414 89,659 261 0.29         

   

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 1 ปี 
11.59 

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 2 ปี 
19.95 

กระทําผิดซํา้ 

ภายใน 3 ปี 
25.16 



 

 
 

การกระทำผิดตั้งแตครั้งที่ 3 ขึ้นไป ในที่นี้หมายถึง กรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงวา นักโทษเด็ดขาด 
ซึ่งเคยตองโทษจำคุกและพนโทษแลว กลับมากระทำความผิดและตองโทษจำคุกในคราวนี้อีกเปนครั้งที่สาม 
หรือมากกวา โดยความผิดนั้นไมใชความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (กฎกระทรวงกำหนด
ประโยชนของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งไดรับการลดวันตองโทษจำคุกหรือพักการลงโทษ 
และไดรับการปลอยตัวตองปฏิบัติ พ.ศ.2562 ขอ 3 (4) กำหนดวาใหจัดอยูในชั้นตองปรับปรุงมาก)  

 

********************************** 

 

สถานะโครงการ 

 แตงตั้ง นายนัทธี จิตสวาง เปนคณะที่ปรึกษาคณะทำงาน ฯ เพิ่มเติม และแกไขคำส่ัง 
แตงตั ้ง ฯ ใหหัวหนากลุ มงานพัฒนาระบบดานทัณฑปฏิบัติ เปนคณะทำงานและเลขานุการ              
ตามคำส่ังกรมราชทัณฑที่ 472/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92  บัญญัติว่ า  “ผู้ ใดต้องค าพิพากษาถึงที่ สุ ดให้ลงโทษจ าคุก                                      
ถ้าและได้กระท าความผิดใดๆ อีกในระหว่าง ที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปี นับแต่วันพ้นโทษก็ดี 
หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุก ก็ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้น หนึ่งในสามของโทษที่ศาลก าหนด                    
ส าหรับความผิดครั้งหลัง” 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93  บัญญัติว่า “ผู้ ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก                                    
ถ้าและได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จ าแนกไว้ในอนุมาตราต่อไปนี้ซ้ าในอนุมาตราเดียวกันอีก                            
ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิด              
ซึ่ งศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้ งหลังถึงจ าคุก                               
ก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง  
(๑) ความผิดเกี่ยวกับความม่ันคงแห่งราชอาณาจักร ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๗ ถึงมาตรา ๑๓๕ 
(๒) ความผิดต่อเจ้าพนักงาน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓๖ ถึงมาตรา ๑๔๖ 
(๓) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ 
(๔) ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๖๗ ถึงมาตรา ๑๙๒ และมาตรา ๑๙๔ 
(๕) ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๔ 
(๖) ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐๙ ถึงมาตรา ๒๑๖ 
(๗) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑๗ ถึงมาตรา ๒๒๔ 
มาตรา ๒๒๖ ถึงมาตรา ๒๓๔ และมาตรา ๒๓๖ ถึงมาตรา ๒๓๘ 
(๘) ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา ๒๔๙ ความผิดเกี่ยวกับดวงตรา
แสตมป์และตั๋ว ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕๐ ถึงมาตรา ๒๖๑ และความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖๔ ถึงมาตรา ๒๖๙ 
(๙) ความผิดเกี่ยวกับการค้า ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๐ ถึงมาตรา ๒๗๕ 
(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗๖ ถึงมาตรา ๒๘๕ 
(๑๑) ความผิดต่อชีวิต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ และมาตรา ๒๙๔ ความผิดต่อร่างกาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๙ ความผิดฐานท าให้แท้งลูก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๑                       
ถึงมาตรา ๓๐๓ และความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนป่วย เจ็บหรือคนชรา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๖                       
ถึงมาตรา ๓๐๘ 
(๑๒) ความผิดต่อเสรีภาพ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ และมาตรา ๓๑๒ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
(๑๓) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา ๓๖๕    
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97  บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุด                              
ให้ลงโทษจ าคุกส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ถ้ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อีก                            
ในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่หรือภายในเวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลัง                       
ถึงจ าคุก ให้เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง” 
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