มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี

ประวัติความเปนมา
มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี เดิมชื่อ มูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ไดรับการ
จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
บุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวของกับการคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ ไดแก ผูถูกคุมประพฤติ
ผูพนโทษ
ตลอดจนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมประพฤติ และ อาสาสมัครคุมประพฤติ รวมทั้งดําเนินการ หรือ
รวมมือกับหนวยงานอื่นเพื่อแกไข ฟนฟู สงเคราะหผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี
โดยที่รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ
.ศ.๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหนาที่ของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการสงมอบภารกิจการคุมประพฤติ ซึ่งเดิมอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมราชทัณฑ ใหไปอยูในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ เมื่อวันที่ ๒๗
มกราคม ๒๕๔๖
กรมราชทัณฑ จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขชื่อของมูลนิธิอาสาสมัครคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ มาเปนมูลนิธิ
สงเสริมพลเมืองดี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ และดําเนินงานเปนตนมา
การกอตั้งกองทุนของมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี เริ่มตนโดย นายวิวิทย จตุปาริสุทธิ์
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ ในขณะนั้นไดบริจาคเงินจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) เพือ่ กอตัง้ เปน
กองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยนําดอกผลจากเงินดังกลาวมาใช ดําเนินงาน ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ
ปจจุบันมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี ไดรับการประกาศใหเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล ลําดับที่ ๗๕๓
ตามประกาศกระทรวงการคลังฯ เมื่อลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงาน
ทั่วไป เลม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง)
วัตถุประสงค
๑. สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการเกี่ยวกับผูถูกคุมประพฤติและผูพนโทษของกรมราชทัณฑ
๒. ใหการสงเคราะหชวยเหลือบุคคลและครอบครัวที่เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๑ ผูถูกคุมประพฤติ ๒.๒ ผูพนโทษ
๓. สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานทางราชการ และเอกชนในการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว
ออกสูสังคม และแกไขฟนฟูสงเคราะหผูกระทําผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี
๔. ดําเนินการและรวมมือกับหนวยงานรัฐและเอกชน

-๒กรรมการ
มูลนิธิ สง เสริมพลเมืองดี บริหารงานโดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ปจจุบันมีคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น
๒๒ คน ที่ปรึกษา ๑ คน ประกอบดวยขาราชการกรมราชทัณฑ และบุคคลภายนอก (ม.น.๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๕๕) โดยมีอธิบดีกรมราชทัณฑเปนประธานมูลนิธิฯ

๑. พันตํารวจเอกสุชาติ วงศอนันตชัย ประธานกรรมการ

๒. นายไพโรจน ถัดทะพงษ รองประธานกรรมการ

๔. นายฐานิส ศรียะพันธ รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวปรียาพร ศรีมงคล รองประธานกรรมการ

นายวัลลภ พลอยทับทิม ที่ปรึกษา

-๓๕. นางอังคนึง เล็บนาค กรรมการ
๖. นายวิษณุ ประจงกิจ กรรมการ
๗. นายสําเร็จ ฉิมคง กรรมการ
๘. นายอําพันธ ฉายสินธุ กรรมการ
๙. นายคัมภีร อนุรักษ กรรมการ
๑๐.นางบุษบา ศักรางกูร กรรมการ
๑๑.นางพรรณี ตรีรัตนประยูร กรรมการ
๑๒.นางสุรางค เอกโชติ กรรมการ
๑๓.นางสุชาดา มีสงฆ กรรมการ
๑๔.นางจารุนันท อิทธิอาวัชกุล กรรมการ
๑๕.ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง กรรมการ
๑๖.นางสาวปติกาญจน สิทธิเดช กรรมการ
๑๗.นายกนก กรุณามิตร กรรมการ
๑๘.นางลดาวัลย บุญประสพ กรรมการ
๑๙.นางสุวารี รวบทองศรี กรรมการ
๒๐.นางกุสุมา สุศิริวัฒนนนท กรรมการ
๒๑.นางสาวพรพิมล ทองจันทร กรรมการและเหรัญญิก
๒๒.นางเสาวคนธ เจษฎารักษ กรรมการและเลขานุการ
ที่ตั้ง มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี ตั้งอยูอาคารกรมราชทัณฑ ชั้น ๕ กองสังคมสงเคราะห
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑ ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๕๗

-๔ผลการดําเนินงาน
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ทุนประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษาบุตร
จํานวนเงิน จํานวนทุน จํานวนเงิน จํานวนทุน
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รวมทั้งหมด
จํานวนเงิน จํานวนทุน
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กิจกรรมเผยแพร
มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี ไดจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯ และระดมทุนเขามูลนิธิฯ รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหแกกลุมผูตองขัง และผูพนโทษ
ไดแสดงความสามารถดานทักษะอาชีพของตนในโอกาสตางๆ ดังนี้

การจําหนายสินคามือสอง
โครงการราชทัณฑเติมใจ สงเสริมพลเมืองดี

-๕-

การจัดทําสมุดโนตมูลนิธิฯ จําหนาย

การสนับสนุนใหผูพนโทษไดออกราน
แสดงผลงานในงานนิทรรศการผลิตภัณฑราชทัณฑ ฯลฯ

-๖-

การสงเคราะหชวยเหลือ
๑. ใหความชวยเหลือดานการใหทุนประกอบอาชีพแกผูถูกคุมประพฤติและผูพนโทษ
๒. ใหความชวยเหลือครอบครัว
คุณสมบัติผูขอรับทุนประกอบอาชีพ
๑. เปนผูพนโทษ หรือผูถูกคุมประพฤติ ที่ไมมีประวัติกระทําผิดซ้ํา และไดรับการปลอยตัว จากเรือนจํา/
ทัณฑสถาน มาแลวไมเกิน ๑ ป
๒. มีความประพฤติดี มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตยสุจริต
๓. มีประสบการณ ความถนัด หรือมีความสามารถในการประกอบอาชีพที่จะขอทุนฯ
๔. ขาดแคลนทุนทรัพย หรือเงินทุนที่มีอยูไมเพียงพอ
๕. มีที่อยูอาศัยเปนหลักแหลง และสามารถติดตอได พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ (ถามี)
รายละเอียดการขอรับทุนประกอบอาชีพ
การสงเคราะหทนุ ประกอบอาชีพ ของมูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี จะพิจารณาอนุมตั ติ ามความเหมาะสม
วงเงินที่ใหการสนับสนุน ทุนละไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) ผูที่ไดรับทุนฯ จะตองสงเงิน บริจาค
คืนให มูลนิธิฯ ตามกําลังความสามารถ ครั้งละ ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท เพื่อเปนการติดตามประเมินผลการมีวินัย
ในการประกอบอาชีพ หากมีปญหาในการสงคืนเงินใหผูขอรับทุนฯ ติดตอแจงเจาหนาที่มูลนิธิฯ ทราบอยาง
ตอเนือ่ ง
-๗-

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับทุนประกอบอาชีพ
๑. แบบคํารองขอรับการสงเคราะหทนุ ประกอบอาชีพ (สค.๑)
๒. แบบสัมภาษณเพื่อพิจารณาใหความชวยเหลือเรื่องทุนประกอบอาชีพ (สค.๓)
๓. แบบรายละเอียดในการเยี่ยมบานเพื่อประกอบการพิจารณาใหการสงเคราะหชวยเหลือ (สค.๕)
๔. สําเนาหนังสือสําคัญการลดวันตองโทษจําคุก (ล.ว.ท. ๑๐) หรือสําเนาหนังสือสําคัญพักการลงโทษ (พ.๗)
สําหรับผูถูกคุมประพฤติ หรือสําเนาใบบริสุทธิ์ (ร.ท.๒๕) สําหรับผูพนโทษ
๕. ภาพถายที่พักอาศัย และแผนผังหรือภาพถายสถานที่ประกอบการในอาชีพนั้นๆ
๖. สําเนาทะเบียนบาน
๗. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๘. แผนงาน หรือโครงการที่จะขอทุนประกอบอาชีพ (ถามี)
ขั้นตอนการขอทุนประกอบอาชีพ
๑. ผูพนโทษ /ผูถูกคุมประพฤติ แสดงความประสงคขอรับการสงเคราะหทุนประกอบอาชีพไดที่ เรือนจํา/
ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ
๒. นักสังคมสงเคราะห หรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห ประจําเรือนจํา/ทัณฑสถาน สัมภาษณ
ผูขอรับการสงเคราะห ตามแบบคํารองตางๆ ไดแก แบบ สค. ๑ สค.๓ และสค.๕ พรอมแสดงความเห็นของ
ผูทําการสัมภาษณตามจริง
๓. ติดตามเยี่ยมบาน และสถานที่ประกอบการของผูขอรับทุนฯ พรอมถายภาพประกอบ และบรรยาย
พรอมลงความเห็นผูติดตามเยี่ยมบาน(ตามจริง) ลงใน แบบ สค. ๕
* กรณีผูขอรับการสงเคราะห ยื่นคํารองขณะตองโทษ เจาหนาที่สามารถเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ประกอบตางๆ ไวกอน จากนั้นจึงทําการสัมภาษณ และเยี่ยมบานภายหลังพนโทษ ซึ่งหากผูขอรับการสงเคราะห
มีภูมิลําเนาภายหลังพนโทษอยูตางจังหวัด ใหเรือนจํา/ทัณฑสถาน สงคํารอง และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
มายังกรมราชทัณฑ เพื่อมูลนิธิฯ จะไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป
๔. รวบรวมเอกสาร หลักฐานขอมูลตางๆ พรอมภาพถายประกอบ เพื่อสรุปขอมูลผูขอรับการสงเคราะห
รายบุคคล สงกรมราชทัณฑ
๕. ขั้นตอนการพิจารณา มูลนิธิฯ จะสรุปคํารองผูขอรับการสงเคราะหฯ เปนรายบุคคล เพื่อเสนอที่
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนประกอบอาชีพ
* หากรายใดเอกสารหลักฐานไมครบถวน หรือยังขาดความชัดเจนในสวนของความคิดเห็นเจาหนาที่
ผูสัมภาษณ และเจาหนาที่ผูติดตามเยี่ยมบาน มูลนิธิฯ จะประสานกลับไป เรือนจํา/ทัณฑสถาน อีกครั้ง
เพือ่ ขอทราบขอมูลเพิม่ เติม
๖. มูลนิธิฯ แจงผลการพิจารณาทุนประกอบอาชีพให เรือนจํา/ทัณฑสถาน และผูขอรับทุนฯ ทราบ
๗. การมอบทุนประกอบอาชีพ มูลนิธิฯ จะประสาน เรือนจํา/ทัณฑสถาน ที่ผูไดรับทุนฯ มีภูมิลําเนาอยูใน
พื้นที่นั้น เปนตัวแทนมูลนิธิฯ ในการมอบทุนประกอบอาชีพ กรณีที่ผูไดรับทุนฯ มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ใหติดตอขอรับทุนประกอบอาชีพไดที่กรมราชทัณฑ

-๘-

การรับบริจาค
มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี เชิญผูมีจิตเปนกุศลรวมบริจาคเงิน* เพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือผูดอยโอกาส
ดังนี้
- บริจาคเงินสมทบทุนในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ
- บริจาคเงินเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือผูตองขัง ผูพนโทษ และผูถูกคุมประพฤติ ไดแก ทุนประกอบ
อาชีพ คาพาหนะกลับภูมลิ าํ เนา ฯลฯ
โดยรวมบริจาคไดที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทาน้ํานนทบุรี
“มูลนิธิสงเสริมพลเมืองดี” เลขที่บัญชี ๑๔๕-๐-๐๑๓๘๐-๕
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๕๕๗
* ใบเสร็จมูลนิธิฯ สามารถนําไปหักลดหยอนภาษีไดตามกฎหมาย

