
 

โครงการเปลีย่นผ่านวฒันธรรม  
เพือ่คนืพลเมอืงดกีลบัสู่สังคมไทย: 

 
บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ 

การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบรองรับอดตีผู้ต้องขงัให้กลบัสู่สังคม 
อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 



“หากจะรู้จักชาติใดอย่างแท้จริงต้องเข้าไปดูในคกุ ความดงีามของชาติไม่ได้ดู
จากการดูแลพลเมืองช้ันสูงทีสุ่ด แต่อยู่ทีก่ารดูแลพลเมืองขัน้ต ่าทีสุ่ด”  

ประธานาธิบดีเนลสนั แมนดาลา (1995) 
 
“หากจะรู้จักว่าชาติใดดงีามหรือไม่ ไม่เพยีงดูในคกุ แต่ควรไปดูชีวิตคนทีผ่่าน
คกุว่าเขาได้รับปฏิบัติเฉกเช่นพลเมืองของชาติหรือไม่”  

(กลุ่ม I RoLD รุ่น 2) 



Thailand in Global Context 

Alarming Trends:  

 
ประชากรผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 6 
ของโลก 
ประชากรผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับ 1 
ของ ASEAN 
ประชากรผู้ต้องขังหญิงสูงเป็น
อันดับ 1 ของ ASEAN 

 

 

Source: www.prisonstudies.org 



Alarming Trends:  

 

อัตราการจ าคุกผู้ต้องขังคดิ
เป็น 478 คนต่อ 100,000

ประชากร 

 

สูงเป็นอันดบั 8 ของโลก  

 

 
Source: www.prisonstudies.org 

Thailand in Global Context 



Rank Country Prison population rate  

(per 100,000 persons) 

1 United States of America 666 

2 El Salvador 614 

3 Turkmenistan 583 

4 Virgin Islands (USA) 542 

5 Maldives 514 

6 Cuba 510 

7 Northern Mariana Islands (USA) 482 

8 Thailand  478 

9 Seychelles 448 

10 Bahamas 439 

Thailand in Global Context 

Source: www.prisonstudies.org 



Thailand in Context 

Source: www.thaicriminology.com 

ประชากรผู้ต้องขังของประเทศไทย (1974-2017) 

Phase 1 Phase 2 

In Phase I (1974-1996),  

the number of prison 

population increased 

2.43% per year  

Alarming Trend:  

 

In Phase II (1997-2017),  

the number of prison 

population increased 

4.43% per year  



หญิง 

13% 

ชาย 

87% 

Thailand in Context 

ชาย หญิง รวม 

303,931 46,251 350,184 

ประชากรผู้ต้องขังแยกตาเพศ (25 พฤษภาคม 2561) 

Source: http://www.correct.go.th 



Thailand in Context 

ภาวะผู้ต้องขังล้นคุก 

Source: www.nathee-chitsawang.com 

Total prison population 

Prison capacity 

Alarming Trend:  

 

ความจุเรือนจ าไม่สัมพันธ์กับ
จ านวนผู้ต้องขัง 

เรือนจ าทั่วประเทศสามารถรองรับ
ผู้ต้องขังได้ประมาณ 120,000 คน  



โทษจ ำคุกไม่เกิน 5 ปี 
143,651 คน 

(คิดเป็น 53.85% ของ
นักโทษเด็ดขำดทั้งหมด) 

Source: http://www.correct.go.th 

Thailand in Context 
 
สถิตผิู้ต้องขังเด็ดขำดทั่วประเทศแบ่งตำมก ำหนดโทษ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561) 



Thailand in Context 

Source: http://www.correct.go.th 

สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดทั่วประเทศแบ่งตำมประเภทควำมผิด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561) 

Alarming Trend:  
 

75% ของผู้ต้องขังเดด็ขาด
เป็นผู้ต้องขังคดยีาเสพติด 



Thailand in Context 

Source: http://www.correct.go.th 

สถิติผู้ต้องขังเด็ดขำดคดียำเสพติดทั่วประเทศ (ข้อมูลวันที่ 1 กุมภำพันธ)์ 

Alarming Trend:  
72% ของผู้ต้องขงัคดยีาเสพติด
เป็นความผดิประเภทเสพหรือ
ครอบครอง 

ประเภท  ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

เสพและครอบครองเพ่ือเสพ 40,010 43,37 44,347 22.10 

ครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 85,714 15,772 101,486 50.58 

จ ำหน่ำย 32,730 7,940 40,670 20.27 

ผลิต ส่งออก น ำเข้ำ 12,474 1,671 14,145 7.05 

รวมทัง้สิน้ 170,928 29,720 200,648 100 



ชีวติในเรือนจ า 

เวลา 05.30 น. สวดมนต์ท าสมาธิ 
เวลา 07.00 น.  ออกจากเรือนนอน 
เวลา 07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 
  
                          



ชีวติในเรือนจ า 

เวลา 08.30 – 14.30 น.  ผู้ต้องขังเข้ากองงาน ฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  



ชีวติในเรือนจ า 
เวลา 16.30 น.  ตรวจนับยอดก่อนเข้าเรือนนอน และเจ้าหน้าที่ค้นตัว    
        ผู้ต้องขังก่อนเข้าเรือนนอน 



Sources: Department of Corrections of 

Thailand; www.nesdb.go.th; 

www.thaicriminology.com 
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ปริมำณผู้ต้องขังที่ได้รับกำรปลอ่ยตัว เทียบกับประชำกรผู้ต้องขัง (2556 - 2559) 

24646 29313 30568 35147 35344 41349 42232 44426 43429 

Alarming Trend:  

 

แม้จะมีการปล่อยตัว
ผู้ต้องขังจ านวนมาก 

แต่ประชากรผู้ต้องขัง
โดยรวมก็ยังเพิ่มอย่าง
ต่อเน่ือง 
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In 415 pax 

Out 387 pax 
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 Year Number of 

Inmates 

Released 

Number of 

Reoffenders 

(within 1 year) 

Recidivism 

Rate 

Number of 

Reoffenders 

(within 2 years) 

Recidivism 

Rate 

Number of 

Reoffenders 

(within 3 years) 

Recidivism 

Rate 

2013 79,077 5,196 15.01% 8,709 25.15% 11,397 32.91% 

2014 107,777 9,859 13.81% 16,807 23.55% 22,614 31.69% 

2015 141,929 13,923 14.2% 24,574 25.06% 

2016 146,185 17,172 14.18% 

Source: Department of Corrections (2018) 

อัตราการกระท าผิดซ า้ 2556 - 2559 

*Note: Recidivism rates are calculated from 

released inmates who have Thai national ID 

numbers 



Thailand in Context 





 

ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) 

 

 



ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวฒันธรรมทีค่นผ่านคุกเผชิญ 
• โครงสร้างความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ท าให้ฐานชุมชนอ่อนแอ 
เกิดคนชายขอบ ที่ไม่สามารถเข้าถงึทรัพยากร ต่อรองทางเศรษฐกจิสังคม ได้ ต้องถูก
กีดกันจากสังคม จนเสี่ยงกระท าผิดกฎหมาย 

• วิธีคดิเชิงศีลธรรมต่อผู้กระท าผิดในฐานะ “คนบาป” ท าให้เกิดการตตีราคนท าผิดไป
ตลอดชีวิต 

• สังคมทุนนิยมสร้างปัจเจกชนนิยมที่ไม่แคร์สังคม ไม่สนส่วนรวม การหายไปของสังคม
สาธารณะพร้อมกับไปพลังการก ากับทางสังคมของชุมชนอ่อนลง คนจงึเลือกที่จะฝ่า
ฝืนกฎหมายโดยง่าย 

• การเข้าคุกจงึเป็นกระบวนการเปล่ียนผ่านคนท าผิดทางกฎหมายให้กลายเป็น “คน
บาป” ที่สังคมกีดกัน 

 

 



ปัญหาจากมุมมองของอดตีผู้ต้องขงั 

  

 

 

การใช้อ านาจและความรุนแรงใน
คุกจากเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง
ด้วยกันเน่ืองจากการแบ่งแยกเป็น
กลุ่ม 

กฎระเบยีบที่เข้มงวด สร้างภาวะความ
กดดันในทุกอริิยาบถ ปิดกัน้ความคดิ 

รูปแบบการฝึกสอนทกัษะและวิชาชีพไม่มี
คุณภาพ ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริงของ รวมถงึระยะเวลาของแนวทางการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ยังไม่
เพยีงพอ  

ข้อจ ากัดในการเข้าถงึการฝึกและเรียนรู้  ด้วยผู้ต้องขังมี
คุณสมบตัไิม่เพยีงพอเพราะโทษสูง ต้องรอให้มีโทษจ าคุก
เหลือเพยีง 1-2 ปีจงึมีโอกาสในการฝึก หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่
ขึน้อยู่ กับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่โดยทัง้สิน้ 

ผู้ต้องขังได้ฝึกความอดทน
ของตนเองในระหว่าง

ต้องโทษ 

ชีวิตระหว่ำงกำรจ ำคุก 

*Based on interviews with former offenders by RoLD 



*Based on interviews with former offenders by RoLD 

ชีวิตจะไปรอดไม่รอด ส่วนหน่ึงดู
ได้จากวันปล่อยตัวว่ามีใครมารับ  

ชีวิตมีความกลัว 
ว่าไม่รู้จะท าอะไร 

ไม่มีระบบที่พร้อมจะรองรับผู้ต้องขัง
ที่ถูกปล่อยจากเรือนจ า โดยเฉพาะ 
ทุนและทรัพยากร ที่อยู่อาศัย 
ตลาดแรงงานและอาชีพที่มั่นคง 

บางทมีี “ตะขอ” หรือ เงื่อนไขเก่าใน
ชุมชนที่เก่ียวผู้ต้องขังที่พ้นโทษไว้ให้
กลับไปสู่วงจรเดมิ ๆ และกลับไป
กระท าความผิดซ า้ได้อย่างง่ายดาย  

ผู้ต้องขังที่พ้นโทษส่วนใหญ่ยังได้รับการตีตราจาก
สังคม ซึ่งเป็นเหมือนแรงถีบส่งที่เป็นอุปสรรคที่
ท าให้ไม่สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้เหมือนคน
ปกต ิ

ประวัตอิาชญากรเป็นอุปสรรคในการสมัครงาน 

ปัญหาจากมุมมองของอดตีผู้ต้องขงั 

ชีวิตหลังกำรจ ำคุก 



ปัจจัยเสี่ยงกำรกระท ำผิดซ้ ำ 
สังคมเพือ่นวยัรุ่น 
ในยุคสมยัใหม่ 

ทีช่วนกนัก่อเหตุความ
รุนแรง 

ปัญหาภายในครอบครัว เช่น ความยากจน ภาระทีต้่องดูแลสมาชิก
จ านวนมาก ครอบครัวไม่สมบูรณ์ ครอบครัวอยู่ในวงจรค้ายาเสพตดิ  

การขาดความรู้ทางกฎหมายท าให้กระท า
ผดิอาญาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

แสวงหาความรักและ
ความอ่อนแอของจิตใจ 

ปัญหาจากมุมมองของอดตีผู้ต้องขงั 

*Based on interviews with former offenders by RoLD 



*Based on interviews with prison officers by RoLD 

• จ านวนเจ้าหน้าทีไ่ม่เพยีงพอ 
• เจ้าหน้าทีท่ างานหนักและนอกขอบเขตความรับผดิชอบ 
• งบประมาณไม่เพยีงพอ 
• ปัญหาสุขภาพทีเ่กดิจากความเครียด 
• ความไม่สัมพนัธ์กนัระหว่างทรัพยากรด้านต่าง ๆ และความคาดหวงัเชิง
ประสิทธิผล  

 
 

 

ปัญหาจากมุมมองของผู้คุม 



ปัญหาเชิงระบบ 

• Promotion of physical fitness 

• Improvement of mental health 

• Development of quality of life 
and family relationships  

• Vocational trainings  

1-2 Years 

Receiving 

new inmates 

Pre-release 
preparation 
programs 

Individualized 
treatment plans 

Rehabilitation 

After release/parole 

Classification 

Monitoring &  

re-evaluation 

Under the supervision of Department of Corrections and 
Department of Juvenile Observation and Protection 

 

Under the care of society, community 

and labor market 

Entry point 

Prison 



1. กฎระเบียบ 
• กฎไม่เอือ้ต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

 
 
 

2. โปรแกรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
• ไม่มีความสม ่าเสมอในเชิงคุณภาพและความต่อเน่ือง  
• ไม่ตรงกบัความต้องการของตลาด 
• ระบบขาดการเช่ือมโยงระหว่างภาคประชาสังคมและชุมชน 

 

 
 
 

3. ฐานข้อมูล  
• ข้อมูลไม่เพยีงพอส าหรับแผนการฟ้ืนฟูรายบุคคล  
• ขาดการเช่ือมต่อข้อมูลกบัหน่วยงานภายนอก 
• ข้อมูลไม่เพยีงพอทีจ่ะวเิคราะห์ถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของโปรแกรมทีมี่อยู่ 

 
 

ปัญหาเชิงระบบ 



 

การวเิคราะห์วงจรการกระท าผดิซ ้าและแนวคดิเร่ือง
วฒันธรรมการผนวกคนืสู่สังคม  
(Culture of Reintegration) 



ปัจจยัรนุแรงทาง
สงัคม 

• ยากจน 
• ด้อยโอกาส 
• ยาเสพติด 

กระท าผิด 

เข้าคกุ 

• ถกูกีดกนัออก
จากสงัคม 

ความรนุแรง 

โอกาสและการกล่อม
เกลาในคกุ 

ปัจจยัสงัคมหลงัพ้นโทษ 

• สภาพจิตใจ / ทศันะชีวิต 
• ขาดทกัษะ 
• สงัคมปิดกัน้หรือถกูดดู

กลบัสู่ปัญหา 
• เข้าไม่ถึงงาน 

Reintegration 
หลุดออกจากวงโคจร 

โครงการใน
การ

แทรกแซง
เพ่ือเปล่ียน

วงจร 

วงจรการกระท าผิดซ า้ 



แนวคดิ เปลีย่นผ่านวฒันธรรมสู่การผนวกคนืสู่สังคม (Culture of 
Reintegration) 

•วฒันธรรมการผนวกสู่สังคม (Culture of reintegration) จึงเป็นแนวคดิ
การเปลีย่นคุณค่า ความหมาย จากการลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยปิดกั้น 
ตตีรา เลอืกปฏิบัต ิมาเป็นการยอมรับคุณค่าความเป็นมนุษย์ทีเ่ท่าเทยีมของ
คนผ่านคุก พร้อมกบัสร้างสภาพแวดล้อมทีส่่งเสริม ฟ้ืนฟู เปิดโอกาส คน
เหล่านีส้ามารถเรียนรู้ พฒันาตนเองทั้งด้านจิตใจ ปัญญา และทกัษะชีวติให้
กลบัมาเป็นพลเมอืงทีม่คุีณค่าต่อตนเองและสังคม 

 



เป้าหมายโครงการ 
• เกดิการเปลีย่นวฒันธรรม (วธีิคดิ การให้คุณค่า และพฤตกิรรม) ของสังคมจากการปิดกั้น ตตีรา
นักโทษ มาเป็นวฒันธรรมการเปิดรับ ฟ้ืนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ผนวกคนผ่านคุกกลบัสู่สังคม
อย่างมีคุณและศักดิ์ศรี โดยขยายผลจากต้นแบบ 
• เกดิต้นแบบในห่วงโซ่วฒันธรรมคนืสู่สังคม  
• เรือนจ าต้นแบบทีส่ร้างกระบวนการเรียนรู้ฟ้ืนคุณค่าความเป็นมนุษย์  
• ชุมชนต้นแบบทีเ่ปิดรับ ผนวกสมาชิกทีผ่่านคุกกลบัสู่สังคม  
• ต้นแบบการท างานทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ปิดรับให้คนผ่านคุกได้กลบัมาท างาน  

• เกดิระบบสนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้ต้นแบบต่างๆ เข้มแขง็และขยายผลอย่างเป็นระบบ 
• เกดิการปรับกฎหมาย กฎระเบียบในภาครัฐและเอกชนให้รองรับคนเคยผ่านคุกให้สามารถเตบิโต
ในอาชีพ การงาน และทางสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี 



การสร้างวฒันธรรมการผนวกคนเคยตดิคุกสู่สังคมต้อง
ด าเนินการใน 2 ระดบั 
การเปลีย่นความหมายทางวฒันธรรม  
การปลูกคุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งการยอมรับ โดยพุ่งเป้าไปทีส่ถาบันทางสังคมทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องกบัชีวิตของ
คนคุก ให้ยอมรับคุณค่าความเป็นคนทีเ่ท่าเทยีม และการเปิดโอกาส สนับสนุนให้สังคมเห็นความส าคญัของการ
ผนวกคนทีเ่คยท าผดิสู่สังคมอย่างเท่าเทยีม 

การสร้างระบบ กลไกเพือ่สร้างสภาวะการเปลีย่นผ่านอย่างครบวงจร  
• สภาวะก่อนเข้าคุก การลดความเหลือ่มล า้ สร้างความเป็นธรรม เสริมพลงั ทกัษะชีวติให้กบักลุ่มคน
เปราะบาง คนยากจน 

• สภาวะทีค่นตดิอยู่ในคุก การปรับเปลีย่นวธีิคดิ ทศันคต ิการตระหนักรู้ในคุณค่าความเป็นพลเมอืงของ
ตนเอง และเสริมด้วยทกัษะชีวติ พร้อมกบัทกัษะอาชีพ และปัจจัยด ารงชีพทีม่ีเข้มแข็งพอ 

• สภาวะหลงัออกจากคุก สร้างโอกาสการเปิดรับและสนับสนุนของสถาบันทางสังคม เช่น ครอบครัว 
ชุมชน ผู้ประกอบการ 
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ภารกจิตามยุทธศาสตร์ 



ยุทธศาสตร์การสร้างวฒันธรรมการผนวกคนืสู่สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาระบบ Pre Release Program และการเปลีย่นผ่านสภาพแวดล้อม  
ออกแบบโปรแกรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูต้อ้งขงัรายบุคคล สร้างความร่วมมือกบั
ชุมชนและหน่วยงานภาคเอกชนท่ีจะเป็นผลใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาวธีิคดิ และทกัษะในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมพลงัให้กบั
เจ้าหน้าทีเ่รือนจ า 
พฒันาทกัษะ เคร่ืองมือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเสริมพลงัอยา่งมีส่วนร่วม
จากนกัโทษใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเรือนจ า และสร้างโอกาสการพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีเรือนจ าในเรือน
เฉพาะทางตามความตอ้งการของเจา้หนา้ท่ี 
 



ยุทธศาสตร์ที ่3 การสร้างกระบวนการเสริมพลงัจากเครือข่ายทางสังคม ในระดับครอบครัว 
ชุมชน 
การสร้างเครือข่ายชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เสริมพลงัใหแ้ก่ครอบครัว ชุมชนเพื่อใหมี้
ศกัยภาพในการหนุนเสริมอดีตนกัโทษใหเ้ขม้แขง็ข้ึน และพฒันาเป็นตน้แบบท่ีแสดงใหเ้ห็น
ความส าเร็จทั้งในเชิงกระบวนการและผลลพัธ ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 การปรับกฎหมาย กฎระเบียบ เพือ่เปิดโอกาสการท างาน และการสร้างแรงจุงใจ
ให้แก่อดีตนักโทษ 
การปรับ KPI กรมราชทณัฑ ์และกรมคุมประพฤติ และการแกไ้ขกฎหมายเพื่อส่งเสริมหรือเปิด
โอกาสใหผู้ท่ี้เคยตอ้งโทษสามารถประกอบอาชีพได ้ 
 

ยุทธศาสตร์การสร้างวฒันธรรมการผนวกคนืสู่สังคม 



ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่ือสารเพือ่การเปลีย่นผ่านทางวฒันธรรม 

ผลิตส่ือและการท ากิจกรรม Events ต่างๆ เพื่อส่ือสารใหส้งัคมเห็นปัญหาผลกระทบของการกีด
กนัทางสงัคมท่ีมีต่ออดีตนกัโทษ และความส าคญัของการยอมรับความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมและ
เปิดโอกาสในการผนวกคืนสู่สงัคมอยา่งมีคุณค่า 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันานวตักรรมความร่วมมอืสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม 

ประสานภาคีใหน้ านวตักรรมใหม่ทั้งเร่ืองการพฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ มาส่งเสริมผูต้อ้งขงั 
และอดีตผูต้อ้งขงั 
  
 

ยุทธศาสตร์การสร้างวฒันธรรมการผนวกคนืสู่สังคม 



กลุ่มเป้าหมาย 
• อดตีผู้ต้องขงัความผดิไม่รุนแรง เช่น ผู้ต้องขงัหญงิ ผู้ต้องขงัคดเีสพยาเสพตดิ  
• กรมราชทณัฑ์ กรมคุมประพฤต ิสถานพนิิจ เพือ่สร้างพืน้ทีต้่นแบบ 
• ชุมชนต้นแบบ เช่น ชุมชนบางกอกน้อย ชุมชนอ านาจเจริญ ทเีปิดรับให้สมาชิกทีเ่คย
ผ่านคุกกลบัมาท างานกบัชุมชนอย่างมีคุณค่า 
• หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีเ่ป็นสมาชิก RoLD มีส่วนร่วม เช่น รับคนผ่านคุกเข้า
ท างาน ระดมทุนเพือ่สนับสนุนต้นแบบต่างๆ เผยแพร่แนวคดิคุณค่าใหม่สู่สาธารณะ 
ผลกัดนัให้ปรับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
• ส่ือทั้งส่ือมวลชนหลกั เช่น ไทยพบีเีอส ส่ือออนไลน์ ให้มีบทบาทส่ือสารสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 



Key Components of Comprehensive Reintegration Project 



นวตักรรม – หลกันิติธรรม - ความยุตธิรรมในสังคม 

•การมส่ีวนร่วม 
•มององค์รวม และบูรณาการแผน งบประมาณ ความร่วมมอื  
• เร่ิมจากจุดเลก็ ๆ แต่เป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นไปได้  
• เอาผู้ต้องขงัเป็นตวัตั้ง! 
• ศึกษาและเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ > ตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเน่ือง  
•วดัผลที ่outcome > impact  

 



Thank You 


