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พ.ศ. 2563 – 2565

ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

กลุ่มงานนโยบายและแผน
_______________[ หน้าที่ 1 ]_______________
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ 2562

_______________[ หน้าที่ 2 ]_______________

คานา
กรมราชทั ณ ฑ์ มี ภ ารกิ จ ในการควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั งให้ เป็ น ไปตามค าพิ พ ากษา และพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
เพื่ อ ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง กลั บ ตนเป็ น คนดี คื น สู่ สั ง คม และจะต้ อ งด าเนิ น การภารกิ จ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาส าคั ญ
ของกระบวนการยุ ติ ธรรม เพื่อ ให้ กระบวนการยุติ ธรรมเชื่อถื อได้ เป็ น ที่ ยอมรับ ของประชาชนและเป็ น ไป
ตามหลั กธรรมาภิบ าล รวมไปถึงการเป็ นส่ วนหนึ่งในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒ นาประเทศ ดังนั้น เพื่อให้
การปฏิ บั ติ งานตามภารกิจ กรมราชทั ณ ฑ์ ให้ ส อดคล้ องกับ ยุ ท ธศาสตร์ช าติแ ละแผนต่ าง ๆ ใน แต่ ล ะระดั บ
และนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ จึงต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับนี้ ซึ่งตามมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี และตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชกฤษฎี ก านี้ ให้ จั ด ท าเป็ น แผน 3 ปี โดยมี
ห้ ว งระยะเวลา ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึ งปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่ งเน้ น การมี ส่ ว นร่ว ม
ของบุ ค ลากรจากหน่ ว ยงานในสั งกัด ทุ กระดั บ เพื่ อ ให้ ได้ม าซึ่งความสอดคล้ องของเป้ าหมาย ความส าเร็จ
ของแผนปฏิบัติราชการที่จะต้องกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับต่าง ๆ และสามารถดาเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วย
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ ง ในที่ สุ ด แล้ ว กรมราชทั ณ ฑ์ จ ะได้ มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ที่ ส่ งผลต่อ ความส าเร็ จ ตามเป้ าหมายของแผนในระดั บ ต่ าง ๆ ได้ และสามารถส่ งผลความส าเร็จ ของการ
ด าเนิ น งานในระบบประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ (eMENSCR) เพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานไปได้ ต ามขั้ น ตอน
และวิธีการที่กฎหมายได้บัญญัติให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
หรือ แผนหลั กและใช้ เป็ น แนวทางในการบริห ารราชการและขับ เคลื่ อนการด าเนิ น งานของกรมราชทั ณ ฑ์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานนาไปสู่ ทิศทางการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมราชทัณ ฑ์อย่างมีประสิทธิภ าพและเป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่การสร้าง
ระบบงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร
ได้ต่อไป

_______________[ หน้าที่ 3 ]_______________

_______________[ หน้าที่ 4 ]_______________

พระมหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“งานราชทัณฑ์ นับตัง้ แต่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทงั้ หมด
ต้องรับภาระหน้าที่อนั หนักและเหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทัว่ ไป
ก็มองงานราชทัณฑ์ ไปในทางทีไ่ ม่เป็นมงคลว่า เป็นงานต่่าต้อยงานคุก
งานตะราง น่าเห็นใจผู้ทที่ ่างานในกรมราชทัณฑ์ ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์
และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้คิดท้อถอย ขอให้คิดว่างานราชทัณฑ์เป็นงานที่
ท่าประโยชน์ให้แก่สังคม หากอบรมผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีขึ้นไม่ได้
พ้นโทษออกไปก็จะกลับไปเป็นคนอันธพาลเป็นภัยแก่สงั คมอีก ข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ควรจะภาคภูมิใจ ถ้าสามารถฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้
ขอให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ มีมานะอดทนพยายามอบรมแก้ไขให้
ผู้ต้องขังเป็นคนดี ฝึกหัดงานอาชีพส่าหรับเป็นเครื่องมือท่ามาหากินโดยสุจริตได้
เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ก็ควรจะติดตามดูผลว่า เขาน่าเอาวิชาชีพ
ที่ฝึกอบรมให้นั้นไปท่างานการอะไรได้บ้าง ดังนัน้ ขอให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์
น่าความนี้ฝากไปแจ้งแก่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนว่าอย่าคิดท้อถอย และให้
ยึดมั่นในอุดมคติช่วยกันปฏิบัตหิ น้าที่อนั ส่าคัญนี้ให้ได้ผลดี”
พระราชทานแก่อธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2516 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน

_______________[ หน้าที่ 5 ]_______________
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
การจั ดท าแผนปฏิ บั ติราชการกรมราชทั ณฑ์ วาระที่ 1 พ.ศ. 2563 - 2565 เป็ น การขับ เคลื่ อ นงาน
ในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นแรงผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กาหนด
หลั กเกณฑ์และวิธีการที่บั ญญั ติเป็ น กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
หมวด 3 ของพระราชบั ญ ญั ติการจัดท ายุท ธศาสตร์ช าติ ได้มี บทบัญ ญั ติกาหนดให้ คณะรัฐ มนตรี
วางระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ในสาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ กาหนดไว้ดังนี้
มาตรา 10 เมื่ อ มี พ ระบรมราชโองการประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แ ล้ ว ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูป
ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน
แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ ความเห็ นชอบและประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ วให้ มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย
ในกรณี ที่คณะกรรมการจั ดทายุทธศาสตร์ช าติเห็ นว่ามีความจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บท
ให้ ส อดคล้ องกับ ความเปลี่ ย นแปลงหรือความจาเป็นของประเทศ ให้ คณะกรรมการจัดทายุท ธศาสตร์ชาติ
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป
มาตรา 24 กาหนดให้สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามและการดาเนินการ
ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ก าหนด โดยให้ ส านั ก งานสภาพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมและชาติ ส รุ ป ผล
การดาเนิ นการเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีและรายงานให้ รัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแต่
วั น ที่ ได้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยอย่ างน้ อ ยต้ อ งระบุ ค วามก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย
มาตรา 25 ในกรณี ที่ สภาผู้ แทนราษฎรหรื อวุฒิ สภาพิ จารณารายงานตามมาตรา 29 แล้ วเห็ นว่ า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ด าเนิ น การตามมาตรา 26 วรรคสอง โดยไม่ มี เหตุ ผ ลอั น ควรให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้ ปปช. ดาเนินการกั บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามหน้าที่และอานาจ
ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่ งปี นั บ แต่วัน ที่ได้รับเรื่อง และในกรณี คณะกรรมการ ปปช. มีมติว่าข้อกล่ าวหามีมูล
ให้ผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหานั้น สั่งให้ผู้นั้น พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่ง
ให้พ้นจากตาแหน่งต่อไป
_______________[ หน้าที่ 1 ]_______________

มาตรา 26 ในกรณี ที่ ความปรากฏต่อ คณะกรรมการจัด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่าการด าเนิ น การใด
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ทราบถึ งความไม่ ส อดคล้ อ งและข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไขปรั บ ป รุง และเมื่ อ
หน่วยงานของรัฐดาเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติทราบ
ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ เรื่ อ ง ในกรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ ด าเนิ น การแก้ ไขปรั บ ปรุ ง หรื อ ไม่ แ จ้ ง
การดาเนินการให้คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วย
เหตุ ใดให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการทราบเพื่ อ พิ จ ารณาเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ดาเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ
อัน ควรให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้น จงใจปฏิบัติห น้าที่หรือ ใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ แจ้งให้คณะกรรมการ ปปช. ทราบเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ต่อไป และให้นาความในมาตรา 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กาหนดให้แผนมีระดับ 3 ระดับ ได้แก่
- แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)
- แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) แผนความมั่นคง
(นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ)
- แผนระดั บ ที่ 3 หมายถึ งแผนที่ จั ดท าขึ้ นเพื่ อสนั บสนุ นการด าเนิ นงานของแผนระดั บที่ 1
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้ เช่น แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติ
ราชการกรม หรือแผนปฏิบัติการด้าน ......... ตามที่กฎหมายกาหนดให้ดาเนินการ

1
2
3

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรปู ประเทศ
ด้าน ...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แผนความมั่นคง

ภาย

“แผนปฏิบัติการด้าน..... ระยะที่ ... (พ.ศ. ... - ...)”

“แผนปฏิบัติการด้าน..... ระยะที่ ... (พ.ศ. ... - ...)”

แผนอื่น ๆ

โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 12 มีน าคม 2562 กาหนดให้ ห น่วยงานของรัฐดาเนินการสนับสนุน พัฒ นา
และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสาหรับการจัดทาตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์
ในการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และให้ หน่ วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิ ดชอบให้ ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

_______________[ หน้าที่ 2 ]_______________

พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
ได้กาหนดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริการประชาชน ดังนี้
มาตรา 6 การบริ ห ารกิจการบ้ านเมื อ งที่ ดี ได้ แก่ การบริห ารราชการเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย
ดังต่อไปนี้
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(6) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก
ให้ทาระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เสนอรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบ หากแผนไม่ได้รับความเห็นชอบจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้
เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนเสนอคณะรัฐมนตรี
มาตรา 35 ให้ ส่ ว นราชการจัด ให้ มี การทบทวนภารกิจ ของตนว่าภารกิจ ใดมี ค วามจาเป็ น
หรือสมควรที่จ ะยกเลิ ก ปรับ ปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการโดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฯลฯ สานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ ง ชาติ ได้ จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เมื่ อ วั น ที่
17 พฤษภาคม 2502 แจ้ ง ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด
โดยให้พิจารณาการดาเนินงานภายใต้แผนดังกล่าว ให้สอดคล้องตามระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วัน ที่ 4 ธั น วาคม 2560 ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายในการขั บ เคลื่ อ นงานให้ เป็ น ไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

สาระสาคัญของแผน
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกาหนดซึ่งจาแนกเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 จะกล่าวถึงบทสรุปผู้บริหาร สาระสาคัญของแผน ความสาคัญของการจัดทาแผน และระดับ
ของแผน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงรายละเอียดความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน ที่ 4 ธัน วามคม 2560 ซึ่งจะอธิบ ายถึงความสอดคล้ องของแผนระดับต่าง ๆ ที่กรมราชทัณ ฑ์มีความ
สอดคล้องและมีส่วนที่จะสามารถขับเคลื่อนงานนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่กาหนดไว้
ในแผนระดับต่าง ๆ ของแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้องโดยตรง
และทีเ่ กี่ยวข้องในระดับรอง
_______________[ หน้าที่ 3 ]_______________

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง ในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์ มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรง และทีเ่ กี่ยวข้องในระดับรอง
แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวที่กรมราชทัณฑ์ได้เข้าไป
มีส่ วนร่ว มในการดาเนิ น การให้ เกิดความสาเร็จตามแผนนั้น ๆ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดตามแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2
ซึ่งในขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 ไว้บางส่วนแล้ว ดังนี้
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 – 2565
- แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565
ทั้งนี้ ในการจัดทาความเชื่อมโยงของแผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ขณะนี้มีแผนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ยังคงอยู่ระหว่างการจัดทารายละเอียด หรือบางแผนอาจจะ
อยู่ระหว่างการปรับ ปรุง แก้ไข ซึ่งในอนาคตหากเมื่อแผนต่าง ๆ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว หากว่ามีแผนใด
ที่กรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้องจะได้นามาจัดทาความเชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนและปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
เพื่อเป็นการเริ่มต้นในการจัดทารายละเอียดแผนปฏิบั ติราชการกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
ได้สอดแทรกรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ให้เห็นถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก และสรุปภาพรวมสถานการณ์ที่นาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร และกาหนด
เป็นแผนปฏิบัติราชการจาแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจขององค์กรซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ
ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย
1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักขององค์กร และค่านิยมร่วม
2) เนื้ อหาของแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ของกรมราชทัณ ฑ์ ซึ่งได้กาหนด เป้าหมาย
ตัวชี้วัดค่าเป้ าหมาย แนวทางการพัฒ นา ซึ่งนาไปสู่การจัดทาแผนงาน โครงการในระดับ X ซึ่งจะสนับสนุน
ความส าเร็จ ในระดับ Y1 ,Y2 และ Z ซึ่งมีอธิบายเนื้อหาสาระจะปรากฏไว้ในความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการ ต่อแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ
3) ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม จาแนกตามแหล่งงบประมาณ ประมาณการวงเงิน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ในประเด็นด้านต่าง ๆ โดยจาแนกตามแหล่งงบประมาณ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาในแต่ละประเด็นที่ร้อยเรียงแสดงให้เห็นถึงโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่แสดงให้เห็น
ถึงความสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการโครงการ ซึ่งความสาเร็จจะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนให้เกิด
ความสาเร็จกับแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องโดยตรงและในระดับรอง

_______________[ หน้าที่ 4 ]_______________

ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร อานาจหน้าที่ นโยบายกรมราชทัณฑ์
และความสอดคล้องแผน 3 ระดับ
ความเป็นมาในการก่อตั้งหน่วยงาน
แต่เดิมมา การเรือนจาทั้งหลายในประเทศไทยได้แยกย้ายกันสังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ
มากมายหลายแห่ง เช่น คุก และตะรางในมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ตะรางต่าง ๆ
ในพระนคร สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมที่บังคับบัญชากิจการนั้น เช่น กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม
กรมท่า กรมเมือง กรมวัง กรมนา กรมพระคลั งมหาสมบั ติ กรมพระธรรมการ กรมพระสุ รัศวดี กรมแพ่ ง
กรมกองตระเวรซ้าย กรมกองตระเวรขวา กรมท่ าซ้าย กรมพระคลั งสาม กรมพระนครบาล การเรือ นจ า
หัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย หัวเมืองฝ่ายใต้ ขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหม เป็นต้น

ตั้งกรมราชทัณฑ์ครั้งแรก สังกัดกระทรวงนครบาล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2458 ได้มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ให้รวมการคุกกองมหันตโทษ และลหุโทษ กับเรือนจาทั้งหลายที่กล่าวไว้
ในพระราชบัญญั ติลักษณะเรือนจา ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) นั้น ขึ้นเป็นกรมหนึ่ง เรียกว่า “กรมราชทัณ ฑ์ ”
มีอธิบดีผู้หนึ่งบังคับการกรมนั้น ขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2458 แต่งตั้งมหาอามาตย์ตรีพระยาชัยวิชิต
วิศิษฎ์ธรรมธาดา (ขา ณ ป้อมเพชร์) เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก และคนสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
เมื่อพ้นจากตาแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาอามาตย์เอก

กรมราชทัณฑ์ ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งแรก
ต่ อ มาวัน ที่ 1 สิ งหาคม 2465 พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ทรงมี พ ระราชด าริว่ า
กรมราชทัณฑ์เป็นกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวพันกับศาลยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมราชทัณฑ์
จากกระทรวงนครบาล ไปขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่นั้นมา

ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ เป็นแผนกราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงยุติธรรม
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7)
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ ให้กองมหันตโทษและกองลหุโทษกับเรือนจาทั้งหลาย
ทั่ ว ราชอาณาจั ก ร เป็ น แผนกราชทั ณ ฑ์ สั งกั ด ส านั ก ปลั ด ปลั ด บั ญ ชาการ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ตั้ งแต่ วั น ที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 เป็นต้นไป เหตุที่ยุบกรมราชทัณฑ์ ในพระราชปรารภว่า เนื่องจากกรมราชทัณฑ์
จัดวางระเบียบและข้อบังคับไว้เรียบร้อยแล้ว จึงยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ เพื่อประหยัดรายจ่าย ทั้งนี้เป็นเพราะ
สมัยนั้นเศรษฐกิจของประเทศกาลังตกต่า การเงินปั่นป่วนมาก งบประมาณรายได้ รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน
จึงจาเป็นต้องตัดรายจ่ายเท่าที่รัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความสาคัญน้อยลงเสีย

ย้ายแผนกราชทัณฑ์ไปสังกัดกรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย
ปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นสมควรจะยกการเรือนจา
ไปสั งกั ด กระทรวงมหาดไทย เพื่ อ สะดวกในการบั งคั บ บั ญ ชาและควบคุ ม จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ า ฯ
ให้ โอนการเรื อนจ าจากกระทรวงยุ ติ ธรรมไปขึ้ นกระทรวงมหาดไทย ส่ วนเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายตุ ลาการยั งมี อ านาจ
ไปตรวจเรือนจาได้ตามระเบียบราชการ ราชทัณฑ์ส่วนกลางในสมัยนั้น คงมีฐานะเป็นเพียงแผนกหนึ่ง เรียกว่า
แผนกราชทัณฑ์ สังกัดกรมพลัมภัง (กรมมหาดไทย) ซึ่งเป็นกรมหนึ่ง ในกระทรวงมหาดไทย
_______________[ หน้าที่ 5 ]_______________

ตั้งกรมราชทัณฑ์ ครั้งที่ 2 สังกัดกระทรวงมหาดไทย
เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครอง
แผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช 2475 แล้ว รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการราชทัณฑ์ว่า
เป็ นภารกิจของชาติ บ้ านเมืองอันสาคัญที่ควรจะได้มีการปรับปรุงในวาระเริ่มแรกอย่างหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2476
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2476 ยกฐานะแผนกราชทัณฑ์
จากกรมพลั ม ภั ง ขึ้ น เป็ น กรมราชทั ณ ฑ์ ในกระทรวงมหาดไทยตามเดิ ม อี ก วาระหนึ่ ง และให้ น ายพั น เอก
พระยาฤทธิ์อาคเนย์ (สละเอมะศิริ) เป็ นอธิบดีกรมราชทั ณ ฑ์ สั งกัดกระทรวงมหาดไทย คนแรกในระบอบ
ประชาธิปไตย

กรมราชทัณฑ์ ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปฏิรูป
ระบบราชการได้ ป ระกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแ ผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2545
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา
เล่ ม 119 ตอนที่ 99 ก. เมื่ อ วั น ที่ 2 ตุ ล าคม 2545 เป็ น ต้ น ไป มี ผ ลท าให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ ต้ อ งย้ า ยสั ง กั ด
จากกระทรวงมหาดไทยไปสั งกั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมราชทั ณ ฑ์
กระทรวงยุ ติธรรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ มที่ 119 ตอนที่ 103 ก. เล่มที่ 2 ลงวัน ที่
9 ตุลาคม 2545
ปัจจุบันได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่และอานาจของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น และเหมาะสมกั บ สภาพของงานที่ เปลี่ ย นแปลงไป อั น จะท าให้
การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอานาจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รายละเอียดตามกฎกระทรวง
แบ่ ง ส่ ว นราชการกรมราชทั ณ ฑ์ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรม ประกาศราชกิ จ จานุ เบกษา เล่ ม 135 ตอนที่ 51 ก
ราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม 2561
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อานาจหน้าที่
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณ ฑ์ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2561 ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม
หรือดูแลตามหน้าที่และอานาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟู
ผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่ และอานาจของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต
และสามารถดารงชีวิต ในสั งคมภายนอกได้อ ย่างปกติโดยสั งคมให้ ก ารยอมรับ โดยให้ มี ห น้าที่ และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(1) ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระท าผิ ด ให้ เป็ น ไปตามค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ตามกฎหมาย โดยด าเนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง และบุ ค คลที่ อ ยู่ ในความควบคุ ม หรื อ ดู แ ล ตามหน้ า ที่
และอานาจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การสหประชาชาติ
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม
หรือดูแลตามหน้าที่และอานาจของกรม
(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพื่อรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
(5) ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกาหนดให้ เป็นหน้าที่และอานาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
ทุกวันนี้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ เรือนจาส่วนใหญ่มีสภาพเก่า
และทรุดโทรมเนื่ องจากมีอายุการใช้งานมานาน มีลั กษณะเป็นโรงเรือนทาให้ต้องควบคุมผู้ ต้ องขังแบบรวม
โครงสร้างอาคารต่างจากมาตรฐานสากล ประกอบกับจานวนผู้ต้องขังที่มีมาก ทาให้อัตราส่วนของเจ้าหน้าที่
ต่อการควบคุมผู้ต้องขังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทาให้เป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างมาก
จากสถิติพบว่ามีผู้ต้องขังพยายามหลบหนีแหกหักอยู่ในหลักสิบคนเท่านั้น ซึ่ งยังไม่ถึงหลักร้อยคน
ขอให้รักษาไว้ และพยายามให้ลดลงไปในที่สุด ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้หรือไม่
เพราะอาจมี บ างกรณี ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง หลบหนี แ ละสามารถจั บ กุ ม ได้ ใ นทั น ที ท าให้ ไม่ มี ก ารรายงานเข้ า มา
ที่ก รมราชทั ณ ฑ์ จึ งขอให้ เจ้ าหน้ าที่ก รมราชทั ณ ฑ์ บ ริห ารงานตามความเป็ น จริง เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ปั ญ หา
ได้ตรงจุด และจะได้รู้ถึงจุดบกพร่อง เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ ประสิทธิภาพการควบคุม
ความเคร่งครัดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
อี ก ทั้ ง สถานการณ์ ปั จ จุ บั น มี ผู้ ต้ อ งขั งที่ พ้ น โทษและกลั บ ไปกระท าความผิ ด ซ้ าเป็ น จ านวนมาก
ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์มีนโยบายคืนคนดีสู่สังคม แต่จากสถานการณ์กลับกลายเป็นว่าคืนคนเดิมสู่สังคม ดังนั้น
การกระทาผิ ดซ้าเป็ น ปั ญ หาหลักและปั ญ หาสาคัญ ที่ต้องให้ ความสาคัญ ทั้ งการสร้างงานสร้างอาชีพให้ กับ
ผู้ต้องขัง ให้ สมดุ ลกับ การดูแลความปลอดภัยให้ สังคม ไม่ควรเน้นผลักผู้ต้องขังออกสู่สังคมเพียงอย่างเดียว
แต่ต้องให้สานึกผิดเมื่อได้รับโทษและเกรงกลัวต่อบาปด้วย
ปัญหาสาคัญของงานราชทัณฑ์ คือ กระบวนการทางอาญาของไทยเน้นไปที่การบังคับโทษ ซึ่งมีโทษจาคุก
มากเกินไป ส่งผลให้ผู้ต้องขังล้นเรือนจา ทาให้ผลของการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่เต็มประสิทธิภาพ
เมื่อแก้ไขฟื้นฟูเยียวยาไม่ได้ผล ทาให้สภาพภายในเรือนจามีลั กษณะเสมือนหนึ่งเป็นเรือนเพาะชาอาชญากร
ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดผู้ต้องขังหลายรายที่มีโทษสูงถึงประหารชีวิต แต่กลับถูกคุมขังจริง
เพียง 10 กว่าปี เรื่องดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่ต้องคิดพิจารณาแก้ไข
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบนโยบายการดาเนินงานที่สาคัญ โดยยึดหลัก 3 ส. 7 ก. ดังนี้
3 ส. ได้แก่ สะอาด สุจริต และเสมอภาค
1) สะอาด เรือนจาต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ
และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจา
2) สุจริต เน้นย้าในเรื่องของความสุจริต บนพื้นฐานของสิ่งที่ยึดถือและไม่ปฏิบัติโดยเด็ดขาด ได้แก่
2.1 ไม่ซื้อขายตาแหน่ง ในการบริหารงานบุคคล จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit system) โดยการพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนตาแหน่ง จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ผลงาน ความประพฤติ และหลักอาวุโส
2.2 ไม่ทาธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การขายของกับหน่วยงาน ให้ยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างเต็มที่
2.3 ไม่เบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เรี่ยไรเงิน ขอให้ผู้บัญชาการเรือนจา/ผู้อานวยการทัณฑสถาน
ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในพื้ น ที่ เรื อ นจ าและทั ณ ฑสถานที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ “งานได้ ผ ล คนเป็ น สุ ข ” “งานได้ ผ ล”
คือ ไม่มีการแหกหักหลบหนี เรือนจาสะอาดภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่าง “คน” คือ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขสบาย
ได้พักผ่อนพอสมควร คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังพอใช้ได้
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2.4 ไม่ทรยศต่อวิชาชีพ ไม่ให้ผู้ต้องขังมีอิทธิพลต่อการทางาน การได้มาซึ่งประโยชน์ของผู้ต้องขัง
หรือการย้ายเรือนจาต้องเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ โดยใช้หลักนิติศาสตร์เป็นหลัก ส่วนการใช้ห ลัก
ทางด้านรัฐศาสตร์จะต้องปรึกษาหารือกันตามสมควรกับสถานการณ์และเหตุผลตามความจาเป็น
3) เสมอภาค ขอให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในกฎระเบียบและกฎหมาย
7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข กฎหมาย การวางกรอบ กลั่นกรอง กาลังใจ และกลับตัว
1) กักขัง ภารกิจ หลั กของกรมราชทัณ ฑ์ คือ การควบคุม กักขัง ผู้ กระทาความผิ ดตามกฎหมาย
มิให้หลบหนี เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การแหกหักหลบหนี ผู้บัญชาการเรือนจาหรือผู้อานวยการทัณฑสถาน
จะต้องอยู่ ในพื้ น ที่ เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ให้ มีเหตุ ร้ายเกิ ดขึ้น รวมทั้ งการประสานงานกับ หน่ว ยงานอื่น ๆ ในพื้ น ที่
เพื่อขอรับความช่วยเหลือ และหากมีเหตุการณ์ที่สาคัญหรือร้ายแรงเกิดขึ้น ต้องรายงานให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบก่อน
ผู้บัญชาการเรือนจาหรือผู้อานวยการทัณฑสถานจะต้องรู้ 3 อย่าง ได้แก่ รู้คน รู้พื้นที่ และรู้สถานการณ์
2) แก้ ไข กรมราชทั ณ ฑ์ จ ะยึ ด ตามแนวทางนโยบาย 5 ก้ าวย่ างแห่ งการเปลี่ ย นแปลงราชทั ณ ฑ์
ของ พล.อ. ไพบู ล ย์ คุ้ ม ฉายา อดี ต รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงยุติ ธ รรม ตามกฎและกติก าเดิ ม ที่ มี กฎเหล็ ก
เรื่องการห้ามมียาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ การจัดระเบียบเรือนจา ฝึกวินัยและสมาธิ
ให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งการสร้างการยอมรับของสังคมเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ
3) กฎหมาย ยึดหลักกฎหมาย รวมทั้งการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ข้อกาหนด
ขั้น ต่าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ “ข้อกาหนดแมนเดลา” (Mandela Rules)
และข้ อ ก าหนดสหประชาชาติ ว่า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั งหญิ งในเรื อ นจ า หรือ “ข้ อ ก าหนดกรุงเทพ”
(Bangkok Rules)
4) การวางกรอบ วางกรอบการแก้ไขปัญหาโดยจากัดพื้นที่สีเทา (grey area) ให้น้อยที่สุดและอยู่ใน
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา
5) กลั่นกรอง วิเคราะห์และจัดวางระบบการจาแนก การจัดชั้น การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
ของผู้ต้องขัง จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ อายุ อาชีพ ความรู้ รายได้กับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขัง
จะได้รับเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะไม่กลับไปกระทาความผิดซ้าหรือสร้างความเดือดร้อนของสังคม
6) กาลั งใจ ใช้ ห ลั ก เมตตาธรรม สิ ท ธิป ระโยชน์ ผู้ ต้ องขังต้อ งได้ รับ การดู แลด้ว ยความเป็ น ธรรม
และเป็ น ไปตามระเบี ย บกรมราชทั ณ ฑ์ และขอให้ เ รือนจา/ทั ณ ฑสถานทุ กแห่ ง ด าเนิ น งานที่ เกี่ย วข้ องกั บ
โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ต่ า ง ๆ ของพระบรมวงศานุ ว งศ์ ข องทุ ก พระองค์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้การถวายงานประสบผลสาเร็จอย่างดีที่สุด
7) กลับตัว ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย จะสามารถกลับตนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างเป็นสุข โดยไม่กระทาผิดซ้า

นโยบายเน้นหนักของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบนโยบายการดาเนินงานที่สาคัญ โดยยึดหลัก ราชทัณฑ์ 4S ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงบุคลิกตัวตนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ดังนี้
1) SMART ผู้ คุ มยุ คใหม่ จะต้ องมี บุ คลิ ก -ท่ าทางดี มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ดี มี ความรอบรู้ เฉลี ยวฉลาด
ทั้งทางด้าน EQ และด้าน IQ สามารถประสานงานได้ รวมทั้งเป็นหลาย ๆ อย่างในตัวเอง เช่น แพทย์ พยาบาล
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ครู อาจารย์ นักสร้างแรงบันดาลใจ นักจัดหางาน เป็น ต้น รวมถึงเป็นบุคคลในเครื่องแบบที่สง่างาม แต่งกายดี
รู้ยุทธวิธีการรายงานตัว การทาความเคารพ ที่ถูกต้องและสวยงาม
2) STRONG มีพละกาลังทางร่างกายที่เข้มแข็ง แข็งแรง รวมถึงการแต่งกายที่ดีและมีบุคลิกลักษณะ
ที่น่าเชื่อถือ
3) SERVICE
3.1 ให้ ตระหนั กว่าผู้ต้องขัง คือ เพื่ อนมนุษย์ พี่น้องร่วมชาติ และผู้ รับบริการ ซึ่งจุดศูนย์กลาง
และผู้รับบริการของกรมราชทัณฑ์ คือผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้จะต้อง
ดูแล เอาใจใส่ ผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่ให้ถูกทาร้ายหรือเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ รวมถึงไม่ให้ผู้ต้องขังทาร้ายกันเอง
จนเสียชีวิต หรือฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสงสัยในการเสียชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์
3.2 กรมราชทัณฑ์จะดาเนินการด้านการบริการ ดังนี้
1) การเยี่ ย มญาติออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิ เคชั่นไลน์ ขณะนี้มีเรือนจานาร่องอยู่ 5 แห่ ง
และจะด าเนิ น การขยายไปยั ง เรื อ นจ า/ทั ณ ฑสถานทั่ ว ประเทศ เพื่ อ เอื้ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ญาติ
และผู้ต้องโทษในเรือนจาและทัณฑสถาน
2) การพัฒนาระบบ Tele-medicine และพัฒนาเรือนจา/ทัณฑสถานให้เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ
4) SUCCESS มีความสาเร็จของงาน สามารถคืนคนดีสู่สังคม
ทั้งนี้ จะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย 3 ส. 7 ก. และ 5 ก้าวย่าง ต่อไปด้วย
มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม

***************
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
แ
ย

ย

า

า า

น ม ท

น

า

นวทา ั นา

ัน

า

า

า

ัน

า

นวทา ั นา
ัน
ความ ม น ั วั า

าที่มี

าม า

า

น ม ท

น ความมัน่ ค

ท

น

น

น า ั นา ั
ว ีว

ย

า า า
า ยภา
น า ั
วั นธ ม

า
ย

ี่ นคาน ม

า แ แ แ

า

า
า

า

า า
า

น ม ท

า

แ

การพัฒนาบริการประชาชน

า

า พัฒนาระบบบริห ารงานภาครัฐ

นวทา ั นา พัฒนาหน่ว ยงานภาครัฐให้เป็น
ภาครัฐ ทันสมัย เป ดกว้าง เป็น องค์กร
ขีดสมรรถนะสูง

ั นา ค า

นวทา ั นา ปรับ เปลี่ยนรูป แบบการจัด
โครงสร้างองค์ก ารและออกแบบระบบการ
บริห ารงานใหม่ ให้มีค วามยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ
ทันสมัย

น า

าน า ท

ม
น

า

ัน า ท

า

ย

า
า

า า
า

า ภา

ายแ

แ ย ย า

า

าย

าย

าค ั

นวทา ั นา พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทุกประเภท
ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีท ักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัว ให้ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง
น ม ท

า

แ แ

นวทา ั นา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริห ารงานบุคคลในภาครัฐ ให้เป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง

นวทา ั นา กาหนดนโยบายและการบริห าร
จัดการที่ต ั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์

า

ย

าน

นวทา ั นา พัฒนาการให้บ ริก ารภาครัฐ
ผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้า

น

า

แ

า ภา

น า า
ทธ า าค ั
น

ภาย ย
ย

นวทา ั นา ปรับ ปรุงกลไกในการกาหนด
เป้า หมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้ม ี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัต ิได้อย่างมี
ประสิท ธิภ าพ

า คน

นวทา ั นา ส่งเสริมการพัฒนา การปรับ เปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผ ู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนา
ประเทศ และอยู่ใ นสังคมอย่างสงบสุข

ย

นวทา ั นา การส่งเสริมให้คนไทย
มีจิตสาธารณะและมีความรับ ผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้า งจิต สาธารณะและจิตอาสา

ั า
น าค

การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

า

า ายย

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี

น
น ม ท

แ

ย

ย
แ

า

ั
ความมัน่ ค

ย

ม

นวทา ั นา ส่งเสริมการปฏิบ ัติห น้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้า ที่ของรัฐให้ มีค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

_______________[ หน้าที่ 13 ]_______________

แนวทางพัฒนา ปรับวัฒ นธรรมองค์ก รและทัศนคติเจ้าหน้าที่ข องรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
แนวทางพัฒนา ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพ ติม ิชอบของ
เจ้าหน้า ที่ใ นกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการพัฒ นา พัฒ นามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

กรมราชทัณฑ์มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
➢

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Z)

* ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
ประเด็น
1. ภาครั ฐ ที่ ยึ ด ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางตอบสนองความต้ อ งการ และการ
ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
1.1 ภาครั ฐมี ค วามเชื่ อมโยงในการให้ บ ริ การสาธารณะต่ าง ๆ ผ่ า นการน า
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาประยุ กต์ ใช้ มี ระบบการบริหารจั ดการข้ อมู ลที่ มี ความเชื่ อมโยงระหว่ างหน่ วยงานและ
แหล่ งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่ การวิเคราะห์การจั ดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้ บริการ
ภาครัฐ มีการนาเทคโนโลยี ดิจิ ทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้ บริ การสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้
6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพ ติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึ กและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ
มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน
และภาคี ต่ า ง ๆ มี ส่ ว นร่ ว มในการสอดส่ อ ง เฝ้ า ระวั ง ให้ ข้ อ มู ล แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต และตรวจสอบ
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
กาหนดให้ เจ้ าพนั กงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ผู้ ดารงต าแหน่ งในองค์ กรอิส ระ ผู้ ว่าการตรวจเงิน แผ่ นดิ น และผู้ ดารงตาแหน่ งระดั บสู ง
ตามที่กฎหมายกาหนดจะต้องเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ
8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยความเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติประชาชน
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เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลั กนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม
สร้ างความสมดุ ลระหว่ างสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนกั บ ประโยชน์ สาธารณะ การอ านวยความยุ ติ ธรรม
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเป็ นไปอย่ างเสมอภาค หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรมมี ความร่ วมมื อที่ ดี บู รณาการ
และเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร
และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒ นธรรมของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ การบริหารงาน
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
8.2 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญา
ที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม
เป ดโอกาสให้ ภ าคส่วนอื่น เข้ามามีส่ วนร่วมในการบริห ารการบังคับโทษ และการพัฒ นาระบบคุมประพฤติ
ในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิด
ให้ครอบคลุมการกระทาที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ยุทธศาสตร์ด้านการ (โปรดระบุวา่ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไร)
ปรับสมดุลและพัฒนา
กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปลายทางของ
ระบบการบริหาร
กระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไป
จัดการภาครัฐ
ตามคาพิพากษา แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ มีเป้าประสงค์หลักองค์กร
ในการดาเนินการ คือ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ดารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความสาเร็จในการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
เป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม
ไม่เลือกปฏิบัติ อานวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนา
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษ
ตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคมโดยในกระบวนการ
ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารการบังคับโทษ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผน ดังนั้น การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อสาเร็จ
จะทาให้เกิดผลสะท้อนให้เห็นว่า การดาเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และทาให้การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งความสาเร็จ
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อน
ความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ
* ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับรอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ
ประเด็น
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม
ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จั ดการและการพั ฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด้ าน ด าเนิน การไปได้ อย่างต่อ เนื่อ งและราบรื่น ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นการดาเนินการที่สาคัญ
2.1 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง จนยุ ติลง หรือไม่ส่ งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้ การบริห ารและการพัฒ นาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ งของปัญหาของ
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกกาลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการป้ องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหา
ที่ ส่ งผลต่อ ความมั่ น คงต่ าง ๆ เช่ น การก่อ การร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ ามนุ ษ ย์
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด
การขยายอานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ่เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสาคัญ ที่ทาให้จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึง
การส่งเสริมผลั กดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสาคัญ ของประเทศให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายที่กาหนด
2.3 การสร้ า งความปลอดภั ย และความสั น ติ สุ ข อย่ า งถาวรในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ปั ญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบ
และสันติสุขอย่างยั่งยืนประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหา
ที่ส่ งผลกระทบต่อความมั่น คงอย่ างมี เอกภาพ ครอบคลุม ทุกพื้น ที่และทุกกลุ่ มเป้ าหมาย มีการบูรณาการ
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ แผนการดาเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่ องกันทุกระดับ ส่ งเสริมและอานวยความยุติธ รรม
ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็น
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ธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสาคัญในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาต่า ง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ต่อไปพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี
ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุย กัน อย่างเป็นมิตร ผลักดันให้ มีการยึดถือคาสอนที่ถูกต้องของศาสนา
มาเป็ น แนวทางในการดาเนิ น ชีวิต พร้อมดูแลและป้ องกันมิให้ มีการบิดเบือนคาสอนของศาสนาไปในทาง
ที่ไม่ถูกต้อง อันจะนาไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความ
มั่น คงของประเทศ มีก ารส่ งเสริ ม ให้ ภ าคประชาสั งคมร่ว มมื อ กั บ ภาครัฐ ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ อย่ างเข้ม แข็ ง
ต่ อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของทุ ก กลุ่ ม ประชาชนโดยเฉพ าะเยาวชน ตามยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการ
สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยระดับรอง
ยุทธศาสตร์ด้านความ (โปรดระบุวา่ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไร)
มั่นคง
ในการดาเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ในการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของภารกิจงานราชทัณฑ์
ความสาเร็จจากการดาเนินการตามแผนจึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อนความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
เป้าหมาย
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
ประเด็น
1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ ”
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต
1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
โดยสร้างความตระหนักให้ ป ระชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย
เห็ น คุ ณ ค่ าและความส าคั ญ ในการประกอบสั ม มาอาชี พ หรือ มี งานท า เน้ น การพึ่ งพาตนเอง และมี ค วาม
รับ ผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้ อื่น และเป็ น พลเมืองที่ดี และส่ งเสริมให้ มีวัฒ นธรรมการทางานเพื่อส่ วนรวม
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนเชิ ง คุ ณ ภาพ
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ
เพื่ อสร้างทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่ว งวัย
_______________[ หน้าที่ 17 ]_______________

มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
และความสามารถในการด ารงชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ค่ า รวมถึ ง การพั ฒ นาและปรั บ ทั ศ นคติ ให้ ค นทุ ก ช่ ว งวั ย
ที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางาน
ที่มีคุณ ค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้ กับ ประเทศ มีวัฒ นธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะทางการเงิน เพื่อให้สามารถบริห ารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทาง
การเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอานวย
ความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒ นาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชานาญพิเศษ การเป็นผู้ ประกอบการใหม่
และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทางาน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยระดับรอง
ยุทธศาสตร์ด้านการ (โปรดระบุวา่ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างไร)
พัฒนาและเสริมสร้าง
ในการดาเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพมนุษย์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ในส่วนของการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม และในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง ที่จะได้รับการยกระดับศักยภาพที่สอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคล ซึ่งรายละเอียดของการดาเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์ จะทาให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อออกไป
สู่สังคมจะได้เป็นคนไทยที่ดี มีทักษะอาชีพ ความสาเร็จที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อน
ความสาเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ

_______________[ หน้าที่ 18 ]_______________

2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
➢

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม (Y2)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก ดัชนีนิติธรรม
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ (คะแนน/อันดับ)
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม
2. การอานวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ปี 2561 - 2565
คะแนนของ 4 ปัจจัย
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย
1. การจากัดอานาจรัฐ
2. รัฐบาลโปร่งใส
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน
4. ความเป็นระเบียบ
และความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 2570
คะแนนใน
ทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า
0.65

ปี 2571 2575
คะแนนใน
ทุกปัจจัย
ไม่ต่ากว่า
0.75

ปี 2576 2580
คะแนนทุก
ปัจจัยไม่ต่า
กว่า 0.87
และอยู่ใน
10 อันดับ
แรก
ของโลก

ไม่ต่ากว่า 0.65

แผนย่อย
- แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การอานวยความยุติธรรมเป็นปั จจัย
ส าคั ญ ประการหนึ่ งในการพั ฒ นาประเทศ ในการบริ ห ารกระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศจึ ง ต้ อ งมุ่ ง สู่
การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรม
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม มี จุ ด เน้ น ให้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมทั้ งกระบวนการเคารพสิ ท ธิมนุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่อ ประชาชน
โดยเสมอภาค มี ค วามเป็ น กลาง น่ าเชื่ อ ถื อ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม
และไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ ประชาชนเข้ า ถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ โ ดยสะดวก มุ่ ง ให้ เกิ ด การสร้ างมาตรฐาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้า
และสร้ างโอกาสในการเข้ า ถึ งความยุ ติ ธ รรม สร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชน
กับ ประโยชน์ ส าธารณะ การอานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภ าพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน
_______________[ หน้าที่ 19 ]_______________

เป้าหมายแผนย่อย (Y1)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การอานวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง
เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ

อัตราส่วน
ที่เพิ่มขึ้น
ของจานวน
ขั้นตอนในการ
อานวยความ
ยุติธรรม
ที่ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล
เพื่อความโปร่งใส
ความสะดวก
และรวดเร็ว
ประเภทและระดับ
ของมาตรการ
ทีร่ ัฐกาหนดขึ้น
เพื่อความเสมอ
ภาคใกระบวนการ
ยุติธรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2566 ปี 2571 ปี 2576 2565
2570
2575
2580
ร้อยละ 75 ของ ร้อยละ 100 ร้อยละ 70 ของ ร้อยละ 100
จานวนขั้นตอน
ของจานวน
จานวนขั้นตอน ของจานวน
ที่สาคัญ
ขั้นตอนที่สาคัญ
ทั้งหมด
ขั้นตอน
ทั้งหมด

ร้อยละ 100
(มาตรการ
เพื่อคุ้มครอง
หรืออานวย
ความสะดวก
ให้แก่ เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ
คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)

ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 50
(มาตรการสาคัญ
ที่รัฐกาหนดขึ้น
เพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
ในกระบวนการ
ยุติธรรม)

ร้อยละ 100
(มาตรการ
ที่สาคัญที่รัฐ
กาหนดขึ้น
เพื่อขจัด
การเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็น
ธรรมในการ
อานวยความ
ยุติธรรม)

ร้อยละ 100
(มาตรการ
ที่รัฐกาหนด
ขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรค
หรือส่งเสริม
ให้บุคคล
สามารถ
ใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพใน
กระบวนการ
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น)

แนวทางการพัฒนา
1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย (C 1 โดยตรง)1 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงาใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง
1 C1 โ

ค มความ ค โ
ั นม ท า
ทธ า
า
น
มา
า ั นา
วน า ธ ม ; นวทา า ั นา ั วั นธ ม ค
ทั นค า นาที่
คา
ึ มัน่ น ั
าธ
(* C 1 – C 15 น ม า น ึ ้น ่ า ความ า น น

_______________[ หน้าที่ 20 ]_______________

วน า ธ ม น
ั น
วน า ธ ม
ั า า ม า ทัณ )

6) ยกระดั บ มาตรการตรวจสอบการประพ ติ มิ ช อบของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการยุติธรรม (C2 โดยตรง)2 ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความ
โปร่งใสในการใช้อานาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
7) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา (C3 โดยตรง)3 เพื่อลดทอน
ความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาส
ผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนา
ระบบคุมประพฤติในชุมชน
การบรรลุ เป้ า หมายประเด็ น และเป้ า หมายแผนย่อ ย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
การอานวยความ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ยุ ติ ธ รรมเป็ น ไป ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
โดยความเสมอ
เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ภ า ค โ ป ร่ ง ใ ส ที่เป็นปลายทางของกระบวนการ มีหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึ ง คาพิพากษา ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขัง
แ ละป ราศ จาก และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
การเลือกปฏิบัติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายในการการอานวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
มีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือ ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)
ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของประเทศ
ไทย อ้างอิงกับองค์กรอิสระที่เรียกว่า The Word Justice Project (WJP) ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ที่มีวิธีการประเมินโดยสารวจความเห็นจาก 120,000
ครัวเรือน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3,800 คน ในการวัดดัชนีที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์
สถานการณ์ประจาวัน สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของประชาชนทั่วโลก
ตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมยึดปัจจัยหลัก 8 ปัจจัย ตัวบ่งชี้ 44 ตัว ประกอบด้วย
(1) การจ ากั ด อ านาจรั ฐ (Constraints on Government Powers) มี ตั ว
บ่งชี้ 6 ตัว ได้แก่ ข้อจากัดตามกฎหมายอานาจรัฐอานาจของรัฐบาลจะต้องถู กจากัดโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อจากัดโดยตุลาการ การตรวจสอบอิสระโดยตรวจเงินแผ่นดินหรือองค์กร
อื่นที่มีอานาจทบทวนอานาจรัฐ การลงโทษสาหรับการประพฤติมิชอบอย่างเป็นทางการ
การตรวจสอบที่ไม่ใช่อานาจรัฐ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างถูกต้องกฎหมาย
(2) การไม่ มี ก ารทุ จ ริต (Absence of Corruption) มี ตั ว บ่ งชี้ 4 ตั ว ได้ แ ก่
การไม่มีการทุจริต ในฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม ในตารวจ/ทหาร และในสภานิติ
บัญญัติ
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(3) รั ฐ บาลที่ เป ดเผย (Open Government) มี ตั ว บ่ งชี้ 4 ตั ว ได้ แ ก่ การ
เผยแพร่กฎหมาย สิทธิในการรับข้อมูล การมีส่วนร่วมของพลเมือง กลไกการร้องเรียน
(4) สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) มีตัวบ่งชี้ 8 ตัว ได้แก่ ไม่มีการ
แบ่ งแยก สิ ทธิในชีวิตและความปลอดภัย กระบวนการทางกฎหมายที่ เหมาะสม สิ ท ธิ
เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพ
ในการสมาคม สิทธิแรงงาน
(5) ความมั่นคงและสงบเรียบร้อย (Order and Security) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว
ได้แก่ ไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความขัดแย้ง
ทางแพ่งจากัดความขัดแย้งทางสังคม ประชาชนจะต้องไม่ใช้มาตรการรุนแรงเพื่อจัดการ
แก้ไขปัญหา
(6) การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย (Regulatory Enforcement) มี ตั ว บ่ ง ชี้ 5 ตั ว
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่
ไม่ ส มเหตุ ส มผล เคารพกระบวนการที่ เหมาะสม ไม่มีก ารเวนคืน โดยไม่มี การชดเชยที่
เพียงพอ
(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) มีตัวบ่งชี้ 7 ตัว ได้แก่ การ
เข้าถึงและการจ่ายประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งต้องไม่มีค่าใช้จ่าที่สู งเกินไป ไม่มีการแบ่งแยกต้องปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ ไม่มีการทุจริต ไม่มีอิทธิพลใดที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุส มผล การ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพ
(8) กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา (Criminal Justice) มี ตั ว บ่ ง ชี้ 7 ตั ว
ได้แ ก่ การสอบสวนคดี อ าญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพิ จ ารณาคดี ก ระท าภายในเวลาที่
กาหนดและมีประสิทธิภาพ ระบบงานราชทัณ ฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดพ ติกรรม
ที่ผิดต่อกฎหมายอาญาหรือพ ติกรรมของอาชญากร กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
เป็นธรรมไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการทุจริต ไม่มีอิทธิพลใดที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมและการประกันสิทธิผู้ต้องหาทั้งนี้ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการประกัน
สิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน
ในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณ ฑ์ เมื่อดาเนินการไป
ตามแผนในกระบวนการของการบริหารการบังโทษซึ่งมีมาตรฐานอื่นที่จะดาเนินการแทน
การจาคุกเพียงอย่างเดียว เช่น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีคืนกลับสู่สังคม อัน
จะนาไปสู่การลดการกระทาผิดซ้า ลดปัญหาการเกิดอาชญากร ความสาเร็จที่จะได้จาก
การดาเนินการตามแผนจาแนกได้ดังนี้
- ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร เป้าหมาย ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน, ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ป้องกันและบาบัดรักษาผู้
ติ ด ยาเสพติ ด ในเรื อ นจ า, พั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ผู้ ต้ อ งขั ง เพื่ อ คื น คนดี สู่ สั ง คมและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน, พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง,
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจา
- ด้านคุณภาพการให้บริการ เป้าหมาย ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจ
ต่อการให้ บ ริ การงานราชทั ณ ฑ์ , ประชาสัมพั นธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลั กษณ์ ใหม่ให้ กับ
_______________[ หน้าที่ 22 ]_______________

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
องค์กร
- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย การปฏิบัติราชการใน
ภารกิจงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมืออาชีพ , พัฒ นาทรัพยากรบุคคลสู่การทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ , จัดทา
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ , พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
เป้าหมายความสาเร็จที่ได้จะทาให้ระบบงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการ
ลดพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ต่ อ กฎหมายอาญา หรื อ พฤติ ก รรมของอาชญากร (Correctional
system is effective in reducing criminal behavior) ซึ่งจะมีส่วนที่จะทาให้เป้าหมาย
ตัวชี้วัด ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ในการเพิ่มค่าดัชนีนิติธรรมให้มีอันดับค่าคะแนนที่ดี ขึ้นตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ดังกล่าว
Contribution สนั บ สนุ น การส าเร็ จตามเป้ าหมาย ตั ว ชี้ วัด ในการเพิ่ ม ค่ าดั ช นี นิ ติ ธ รรมให้ มี ค่าอั น ดั บ
ต่อเป้าหมาย
คะแนนที่ดีขึ้น
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม)
การอานวยความ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ยุติธรรม
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
มี ค วามโปร่ ง ใส กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
สะดวก รวดเร็ ว จะสามารถส่งผลต่อ ความสาเร็จโดยตรงกับ แผนย่อยการพัฒ นากฎหมายกระบวนการ
เสมอภาค ทั่วถึง ยุติธรรม เนื่องด้วยแผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์จะเป็นการดาเนินการอานวยการ
เป็ น ธรรม และ ความยุติธรรมโดยการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามคาพิพากษา มีการดาเนินการ
ป ราศ จ าก ก าร เป็นไปตามกฎหมายปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการบริหารจัดการหน่วยงาน
เลือกปฏิบัติ
และบุคคลากรโดยมีจุดเน้นในการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อานวยความยุติธรรมโดยนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ สร้างเจ้าหน้าที่ให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม
เป็น มืออาชีพ บูรณาการเชื่อมโยงทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดซ้า
ลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร ซึ่งการดาเนินการ
ต่ า ง ๆ มี ค วามสอดคล้ อ งโดยตรงกั บ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ของแผนย่ อ ยการพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรม
Contribution สนับสนุนให้เกิดการอานวยความยุ ติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่อเป้าหมาย
ดิจิทัล เพื่อความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรการเพื่อคุ้มอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม
_______________[ หน้าที่ 23 ]_______________

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง (Y2)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประเทศชาติมีความมั่นคง
ในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)
ดัชนีชี้วัดความสุขของ
ประชากรไทย
(อันดับ)

ปี 2561 2565
1 ใน 75
ของโลก
1 ใน 35ของ
โลก

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2571 2570
2575
1ใน 50
1 ใน 25
ของโลก
ของโลก
1 ใน 35
1 ใน 20
ของโลก
ของโลก

ปี 2576
- 2580
1 ใน 10
ของโลก
1 ใน 20
ของโลก

แผนย่อย
- แผนย่อ ยการป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง การป้ อ งกั น
และแก้ไขปั ญ หาที่มี ผ ลกระทบต่อความมั่นคง เป็ น การบูรณาการนโยบายและการด าเนิ นการในภาพรวม
ของทุกหน่วยงาน ในทุกพื้นที่และทุกมิติของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทางานประสานสอดคล้องกัน
ได้ อย่ างสมบู รณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด และเป็ น ไปตามที่ แผนแม่ บ ทก าหนด เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาเดิ มที่ มี อ ยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒ นาประเทศในทุก ๆ ด้านสามารถดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลั กปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญ แจสาคัญที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน รวมทั้งบรรลุ
เป้ าหมายยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ตามที่ กาหนด ตลอดถึ งการพิ ทั ก ษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบั น พระมหากษั ต ริย์ เอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
ความมั่ น คงของรั ฐ และความสงบเรี ย บร้ อ ยของประชาชน และการพั ฒ นาประเทศ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม
เป็นเจ้าภาพการดาเนินการในภาพรวม
เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็ น ระบบ จึ ง ได้ มี ก ารแบ่ ง แผนย่ อ ยด้ า นนี้ อ อกเป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒ นาประเทศ มีแนวทางการพัฒ นาที่สาคัญ รวมทั้งสิ้น 15
แนวทาง ประกอบด้วย (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (5) การ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(9) การป้ อ งกัน และแก้ไขปั ญ หาความไม่ส งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่น คงภายใน
ราชอาณาจักร (11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน (12) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (13) การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน (14) การ
พิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (15) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี สาหรับ
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สาคัญรวม 5 แนวทาง ประกอบด้วย
(1) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ
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ทางบก (3) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (4) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์
ของชาติทางอากาศ และ (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ
และองค์การนานาชาติ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ

ระดับความสาเร็จของ
การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน

2. ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็น

จานวนงบประมาณ
ลดลง
ด้านความมั่นคงในการแก้ไข ร้อยละ 10
ปัญหาความรุนแรง
ต่อปี
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ลดลง
วัดสถิติจานวน
เหตุรุนแรง/สูญเสีย

ปริมาณการเข้า-ออก
ของนักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

ปี 2561 2565
ดีขึ้นอย่าง
น้อย
ร้อยละ 50

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 2570
2575
ดีขึ้นอย่าง ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จน ต่อเนื่อง
ไม่ส่งผล
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อ กระทบต่อ
การบริหาร การบริหาร
ประเทศ
ประเทศ

ปี 2576 2580
ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อ
การบริหาร
ประเทศ

คงเหลือ
เฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง
ปกติ
ลดลงร้อยละ เหตุการณ์ ไม่มี
20 ต่อปี
ความรุนแรง เหตุการณ์
ยุติภายในปี ความรุนแรง
2570
ทุกกรณี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 10
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ต่อปี

คงเหลือ
เฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง
ปกติ
ไม่มี
เหตุการณ์
ความ
รุนแรง
ทุกกรณี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
ต่อปี

แนวทางการพัฒนา
1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (C 4 ระดับรอง)4 มุ่งยึดแนวคิดการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ
(1) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสาร
ตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต
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(2) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและ
พื้นที่ตอนใน
(3) การปราบปรามกลุ่ ม การค้ า ยาเสพติ ด โดยมุ่ ง เน้ น การท าลาย
โครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงิน
ดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ
(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษ
ที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดาริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดาเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติ ด และสร้างการเป็น
อาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน
(5) การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ าหมายอย่ างเหมาะสมเป็ น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง
(6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ
(7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการ
ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการ
ดูแลและให้ การบ าบั ดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้ การติดตามช่ว ยเหลื อ ฟื้นฟู สมรรถภาพที่
ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่
ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (C 5
5
ระดับรอง) มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดย
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนาในการดาเนินงาน
แก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนา
ความสงบสั นติสุขอย่างยั่งยืนกลับ คืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้ กับ
ประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สาคัญ ประกอบด้วย
(1) การมุ่งดาเนิ น การต่ อจุ ดศู น ย์ดุ ล หลั กของปั ญ หาและแนวทางการ
ปฏิบัติของขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ
(2) ดาเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง
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(3) ระงั บ ยั้ บ ยั้ ง การบ่ ม เพาะเยาวชน เพื่ อ จั ด ตั้ ง มวลชนสนั บ สนุ น
ในอนาคต
(4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ
(5) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การขยายความร่ว มมื อ กั บ องค์ ก รต่ างประเทศ
นานาชาติและภาคประชาชน
การบรรลุ เป้ า หมายประเด็ น และเป้ า หมายแผนย่อ ย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
ประเทศชาติมี
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่
ความมั่นคงใน
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ทุกมิติ
แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการดาเนินงานที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ในส่วน
ของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งกรมราชทัณฑ์มี
โครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การดาเนินการดังกล่าวหากสาเร็จแล้วจะส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมาย คือ
สามารถลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็ นตัว
สะท้อนที่จะทาให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ใน
ภาพรวมของประเทศจะมีอันดับที่ดีขึ้น โดยวัดจาก อันดับดัชนีสันติภาพโลก อันดับดัชนีชี้
วัดความสุขของประชากรไทย
Contribution มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อเป้าหมาย
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง)
1. ปัญหาความ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
มั่นคงที่มีอยู่ใน ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ปัจจุบัน (เช่น
แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการดาเนินงานที่จะสนับสนุน
ปัญหายาเสพติด การดาเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
ความมั่นคงทาง ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ไซเบอร์ การค้า ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มนุษย์ ฯลฯ)
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดาเนินการดังกล่าวหากสาเร็จแล้วจะส่งผล
ได้รับการแก้ไข ต่อความสาเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลดปัญหายาเสพติดลงได้ เกิดความสงบสุข
จนไม่ส่งผล
ในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะทาให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี
กระทบต่อการ
กินดี มีความสุข และจะส่งผลต่อระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
บริหารและ
ปัจจุบัน
พัฒนาประเทศ
_______________[ หน้าที่ 27 ]_______________

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง)
Contribution มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อเป้าหมาย
2. ภาคใต้มีความ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
สงบสุขร่มเย็น
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการดาเนินงานที่จะสนับสนุน
การดาเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง
ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ซึ่ ง กรมราชทั ณ ฑ์ มี โ ครงการที่ บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพ หลั ก และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
ดาเนินการดังกล่าวหากสาเร็จแล้วจะส่งผลต่อความสาเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลด
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะ
ทาให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กิน ดี มีความสุ ข และมี ส่ ว น
สนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Contribution มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อเป้าหมาย
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมายประเด็น
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม (Y2)
เป้าหมาย
คนไทยมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และมีความรัก และภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการดารงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น

ตัวชี้วัด
ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์
สุจริต การมีจติ สาธารณะ
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง
การกระทาอย่างรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

ปี 2561 2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10
จากปีฐาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 2570
2575
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15 ร้อยละ 20
จากปีฐาน จากปีฐาน

ปี 2576 2580
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20
จากปีฐาน

แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติ
-

_______________[ หน้าที่ 28 ]_______________

และความภาคภู มิ ใจในความเป็ นชาติ และแนวปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง มี การจั ดกิ จกรรมที่ ช่ วยเสริมสร้ าง
คุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิต ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้าง
เสริ มความรู้ และทั ศนคติ ของพ่ อแม่ ในการปลูกฝั งส่ งเสริมค่านิ ยม วัฒนธรรม และคุ ณธรรมที่ พึ งประสงค์ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพิ่มบทบาทและการเพิ่ม
ศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วย
ให้เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรม และการมี จิ ตสาธารณะเข้ าไปในทุ กสาระวิ ชาและในทุ กกิ จกรรม รวมทั้ งปรั บสภาพแวดล้ อมทั้ งภายใน
และภายนอกสถานศึ กษาให้ เอื้ อต่ อการมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสาธารณะ รวมถึ งการรั กษาขนบธรรมเนี ยม
และประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น หากให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ ในสถานศึกษาให้ มี ความครอบคลุ มทั้ ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้
เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้ านการปลู กฝั งส่ งเสริ มคุ ณธรรมให้ แก่ นั กเรี ยน พั ฒนาให้ ครู เป็ นตั วอย่ างที่ ดี ส าหรั บนั กเรี ยนทั้ งการด ารงชี วิ ต
ความประพฤติ และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดารงชีวิต รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคาสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างตามคาสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการ
ดาเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเป็น
พระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่
หลักคาสอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพั ฒนาผู้น าชุมชน
ให้ เป็ นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริ ยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี
ทางสังคม ดังนั้ น หากมีผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ
ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสั งคม การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การส่ งเสริมให้ คนไทยมีจิ ตสาธารณะและมีความรับผิ ดชอบต่ อส่ วนรวม โดยสร้าง
ความตระหนั กให้ ประชาชนรู้ จั กหน้ าที่ ของตนเอง การตรงต่ อเวลา การยอมรั บความหลากหลาย เห็ นคุ ณ ค่ า
และความส าคั ญในการประกอบสั มมาอาชี พหรื อมี งานท า เน้ นการพึ่ งพาตนเอง และมี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม
และต่อผู้ อื่น และเป็ นพลเมืองที่ ดี และส่ งเสริมให้ มีวัฒนธรรมการทางานเพื่อส่ วนรวม สนับสนุ นส่ งเสริมเป้ าหมาย
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่ วนตน และมี พื้ นที่ หรื อเวที ในการแลกเปลี่ ยนความรู้ด้ านการส่ งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและการท า
ประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
_______________[ หน้าที่ 29 ]_______________

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
เป้าหมาย
คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุล
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจติ วิญญาณที่ดี
เข้าใจในการปฏิบตั ิตน
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น

ตัวชี้วัด
ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป
มีกิจกรรมการปฏิบัติตน
ที่สะท้อนการมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)

ปี 2561 2565
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 2570
2575
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5
ร้อยละ 5

ปี 2576 2580
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

แนวทางการพัฒนา
๕) การส่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยมี จิ ต สาธารณะและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิ ตอาสา (C 6 ระดับรอง)6 โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นาการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้นาที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสั งคม
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการดาเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื่อสังคม
และส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์
การบรรลุ เป้ า หมายประเด็ น และเป้ า หมายแผนย่อ ย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
คนไทยมี
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
คุณธรรม
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
จริยธรรม
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดาเนินงานในฐานะหน่วยงานในกระบวนการ
ค่านิยมที่ดีงาม ยุติธรรม มีอานาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามคาพิพากษา ซึ่งในการ
และมีความรัก
ดาเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
และภูมิใจใน
ให้เป็นคนดี อันจะนาไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรม
ความเป็นไทย
ที่ ผิ ด ต่ อ กฎหมายอาญา หรื อ พฤติ ก รรมของอาชญากร (Correctional system is
มากขึ้น นาหลัก effective in reducing criminal behavior) โดยการดาเนินดังกล่าวจะสาเร็จได้นั้น
ปรัชญาของ
จะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ
ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องดาเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่
พอเพียงมาใช้ใน ในความควบคุมดูแลให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
การดารงชีวิต
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการ
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วั นธ ม
ม คน

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สังคมไทยมี
มีส่วนที่จะทาให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ
ความสุขและเป็น ในความเป็ น ไทยมากขึ้น นาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้ ในการดารงชีวิต
ที่ยอมรับของ
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น สาเร็จตามตัวชี้วัด
นานาประเทศ
ในส่วนของการเพิ่มดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต
มากขึ้น
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่ างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
ทางสังคม และสะท้อนความสาเร็จไปยังเป้าหมายหลักที่จะทาให้ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ที่จะสะท้อนสู่ความสาเร็จของระดับดัชนีนิติธรรมตามเป้าหมายภาพรวม
ของประเทศ
Contribution มีส่วนสนับสนุนโดยตรงที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ต่อเป้าหมาย
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา
ซึ่งสอดคล้ องกับ เป้ าหมายของแผนแม่บ ทฯ ในการมีส่ ว นที่ จะท าให้ คนไทยมี คุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
คนไทยเป็น
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
มีความพร้อมใน
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดาเนินงานในฐานะหน่วยงาน
ทุกมิติตาม
ในกระบวนการยุติธรรม มีอานาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและ
คาพิพากษา ซึ่งในการดาเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง
สมดุลทั้งด้าน
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนาไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์
สติปัญญา
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญา
คุณธรรม
กร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)
จริยธรรม มีจิต โดยการดาเนินดังกล่าวจะสาเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ ประเด็น
วิญญาณที่ดี
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
เข้าใจในการ
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งกรมราชทัณฑ์
ปฏิบัติตนปรับตัว จะต้องดาเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
เข้ากับ
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา
สภาพแวดล้อมดี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนในการที่จะทาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ขึ้น
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น และสะท้อน
ความสาเร็จไปยังเป้าหมายหลักที่จะทาให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง ที่จะสะท้อนไปสู่
ความสาเร็จของระดับดัชนีนิติธรรมตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศ
Contribution มีส่วนสนับสนุนโดยตรงที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ต่อเป้าหมาย
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา
_______________[ หน้าที่ 31 ]_______________

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย ในการมีส่วนที่จะทาให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม
มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (Y2)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

คนไทยทุกช่วงวัย
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(ค่าคะแนน)
ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ปี 2561 2565
ค่าคะแนน
0.79

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 2570
2575
ค่าคะแนน ค่าคะแนน
0.82
0.85

- แผนย่อยการพั ฒ นาและยกระดั บ ศักยภาพวัยแรงงาน

ปี 2576 2580
มีค่าคะแนน
มากกว่า
0.85

ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒ นา
และยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้ อ งการของตลาดแรงงาน ทั้ ง ทั ก ษะฝี มื อ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ทั ก ษะภาษา มี ก ารท างาน
ตามหลั กการท างานที่มี คุณ ค่าเพื่ อสร้ างผลิ ต ภาพเพิ่มให้ กับประเทศ มี วัฒ นธรรมการท างานที่ พึงประสงค์
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว
มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนา
ทักษะ และการอานวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทั กษะฝีมือ ความชานาญพิเศษ
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยาย
อายุการทางาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูป แบบการทางานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ
ลู ก หลานชาวต่ า งชาติ ที่ ก าเนิ ด ในประเทศไทยที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และการรั บ เด็ ก และเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพั ฒ นาประเทศ ควบคู่กั บ การรั กษาและส่ งเสริมผู้ มีค วามสามารถพิ เศษทั้ งคนไทยหรือคนต่ างชาติ
ที่กาเนิ ดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้างชื่อเสี ยงให้ แก่
ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
_______________[ หน้าที่ 32 ]_______________

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. แรงงานมีศักยภาพใน
ผลิตภาพแรงงาน
การเพิ่มผลผลิต มีทักษะ
(ร้อยละต่อปี)
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความสาคัญที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ
สามารถปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น
2. มีคนไทยที่มี
ความสามารถ
และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามา
ทาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนกาลัง
แรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปี 2561 2565
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 2.5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 ปี 2571 ปี 2576 - 2580
2570
2575
ไม่ต่ากว่าร้อย ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่าร้อยละ 2.5
ละ 2.5
ร้อยละ 2.5

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10

สัดส่วนผู้สาเร็จ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อย
ละ 50 ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมด

แนวทางการพัฒนา
๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่
เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลั งในการพัฒ นาประเทศ และอยู่ในสั งคมอย่างสงบสุ ข (C 7
ระดับรอง)7
การบรรลุ เป้ า หมายประเด็ น และเป้ า หมายแผนย่อ ย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
คนไทยทุกช่วงวัย (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ได้รับการพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดาเนินงานในฐานะหน่วยงาน
อย่างสมดุล ทั้ง ในกระบวนการยุติธรรม มีอานาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม
ด้านร่างกาย
คาพิพากษา ซึ่งในการดาเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง
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_______________[ หน้าที่ 33 ]_______________
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สติปัญญาและ และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนาไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์
คุณธรรม
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรม
จริยธรรม เป็นผู้ ของอาชญากร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)
ที่มีความรู้และ โดยการดาเนินดังกล่าวจะสาเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้
ทักษะใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้อง
ศตวรรษที่ 21
ดาเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับ
รักการเรียนรู้
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
อย่างต่อเนื่อง
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะสะท้อนให้เกิด
ตลอดชีวิต
ความสาเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในการดาเนินการเมื่อผู้ต้องขังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้วนอกจากจะสามารถสาเร็จในประเด็นหลักในการลดอาชญากรแล้ว จะ
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และรักการเรียนรู้ ผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้วจะได้มี
ศักยภาพในการทางาน มีรายได้สาหรับการดารงชีพ ซึ่งทั้งหมดของความสาเร็จจะส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการเพิ่มดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์ที่จะทาให้ประเทศไทยมีค่าคะแนนที่
สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Contribution สนับสนุนให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายดาเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง
ต่อเป้าหมาย
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัด ตามเป้าหมายที่กาหนด
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(แผนย่อยการพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน)
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
แรงงานมี
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ศักยภาพในการ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
เพิ่มผลผลิต มี
ในกระบวนการยุติธรรม มีอานาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษ
ทักษะอาชีพสูง ให้เป็นไปตามคาพิพากษา ซึ่งในการดาเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุม
ตระหนักใน
ผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนาไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์
ความสาคัญที่จะ ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญา
พัฒนาตนเองให้ กร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior) โดยการ
เต็มศักยภาพ
ดาเนินดังกล่าวจะสาเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
สามารถปรับตัว ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องดาเนินการ
และเรียนรู้สิ่งใหม่ สร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มี
ตามพลวัตของ ทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสาคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
โครงสร้างอาชีพ และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
และความต้องการ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสามารถไปเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่ง
ของตลาดแรงงาน จะนาไปสู่ความสาเร็จของแผนแม่บทฯ ทั้งในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรงและ
เพิ่มขึ้น
ในระดับรอง
Contribution
สนับสนุนความสาเร็จต่อเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพโดยตรงในส่วน
_______________[ หน้าที่ 34 ]_______________

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(แผนย่อยการพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน)
ต่อเป้าหมาย
ของวัยแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์
4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Y2)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
1. บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ

2. ภาครัฐมีการ
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ดาเนินการทีม่ ี
ในการจัดลาดับ
ประสิทธิภาพ ด้วยการนา ขององค์การสหประชาชาติ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ปี 2561 -

ปี 2566 -

ปี 2571 -

ปี 2576 -

2565

2570

2575

2580

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 60
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 50
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 40
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มี
การพัฒนา
สูงสุด 30
อันดับแรก

แผนย่อย
- แผนย่อยการพั ฒ นาบริการประชาชน เป้าหมายสาคัญ ของการบริการภาครัฐ
คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดาเนินการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อ จากัดของเวลา พื้นที่
และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน
รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้าง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรม
_______________[ หน้าที่ 35 ]_______________

มาใช้สร้างสรรค์และพัฒ นาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลีย่ นเป็นดิจิทลั
เพิ่มขึ้น

สัดส่วนความสาเร็จ
ของกระบวนงานที่ได้รับ
การปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัล

ปี 2561 - 2565
ร้อยละ 100
(ทั้งหมด 2,180
กระบวนงาน
แบ่งเป็น
กระบวนงานใน
ระบบอานวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจร 300
กระบวนงาน
และกระบวนงาน
อื่น ๆ 1,880
กระบวนงาน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 ปี 2576 2570
2575
2580
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ทุก
กระบวนงาน
(5,360)

แนวทางการพัฒนา
2) พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ผ่ า นการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
8
ประยุกต์ใช้ (C 8 ระดับรอง) ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า
มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ออกแบบที่ เป็ น สากล เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เป็ น ไปอย่ า งปลอดภั ย สร้ า งสรรค์ โปร่ ง ใส มี ธ รรมาภิ บ าล
เกิดประโยชน์สูงสุด
- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ การพัฒ นาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงาน
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทาให้ก ารปฏิบัติราชการ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เปลี่ ย นแปลงไปโดยไม่ เพี ย งแต่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ร าชการให้ แ ล้ ว เสร็ จ เท่ า นั้ น แต่ ต้ อ ง
ปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการแบบดิ จิ ทั ล และสอดคล้ อ งกั บ ไทยแลนด์ 4.0 จึ งเป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้อง
มีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
และการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล มี ก ารเชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล
และกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้
8 C8 ค
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_______________[ หน้าที่ 36 ]_______________

ทธ า าค ั

ปรับเปลี่ยนสภาพการทางานภายในองค์กร โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธี
ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ใช้ ห ลั ก ฐานและข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ มากกว่ าการวิ นิ จฉั ยโดยบุ คคล มี การพั ฒ นาสู่ การเป็ น
รั ฐบาลเป ดที่ มี ความโปร่ งใสและคล่ องตั วโดยน าภาคส่ วนต่ าง ๆ เข้ ามาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการพั ฒ นาบริก าร
ของประชาชน เพื่อประชาชน และการทาให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ
มีความคล่องตัว

ตัวชี้วัด

ปี 2561 -

ปี 2566 -

ปี 2571 -

ปี 2576 -

2565

2570

2575

2580

ระดับ Digital
Government
Maturity
Model
(Gartner)
สัดส่วนของ
หน่วยงานที่
บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่าง
สูงตาม
เป้าหมาย

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

หมาย
เหตุ

ระดับ 5

ตาม
รูปแบบ
ปี พ.ศ.
2561

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90

แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นาหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ เป็ น “ภาครั ฐ ทั น สมั ย เปิ ด กว้ า ง เป็ น องค์ ก ร
ขีด สมรรถนะสู ง ” (C 9 ระดั บ รอง)9 สามารถปฏิ บั ติงานอย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ มีค วามคุ้มค่ า เที ยบได้กั บ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง
โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การทางานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ
9 C9
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ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
2) กาหนดนโยบายและการบริ หารจัด การที่ตั้ งอยู่ บ นข้ อมูลและหลักฐานเชิ ง
ประจักษ์ (C 10 ระดับรอง)10 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปด
ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้
ในแบบสหสาขาวิ ชาเข้ า มาประยุ ก ต์ ใช้ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า และแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศ ในการตอบสนอง
กับ สถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้อ ย่างทัน เวลา พร้อมทั้งมี การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็น ระบบ
เพื่อ พัฒ นาภาครั ฐให้ เป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับ รู้ สร้างความเข้าใจ การพั ฒ นา
วัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
3) ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ารและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีค วามยืด หยุ่ น คล่องตัว กระชับ ทัน สมัย (C11 ระดับรอง)11 สามารถตอบสนองต่อ
บริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงได้ในทุ กมิ ติ ไม่ ยึด ติด กับ การจัดโครงสร้างองค์ การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่ างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนิ นภารกิจ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เอง
อย่ างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป เน้ น ท างานแบบบู รณาการไร้รอยต่อ และเชื่ อมโยงเป็ น
เครือข่ายกับ ทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ เพื่ อวิเคราะห์ คาดการณ์ ล่ ว งหน้ าและท างานในเชิงรุก สามารถนาเทคโนโลยีอั นทั น สมั ยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน
- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสาคัญที่สุด
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒ นาประเทศให้ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้อง
ดาเนิน การตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดและให้อานาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้าง
และพั ฒ นาให้ บุ คลากรภาครั ฐมีความพร้อมทั้ งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสาเร็จ ภาครัฐจาเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุ งระบบ
กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มี ค วามสามารถสู ง มี ภ าวะผู้ น า มุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านที่ ทั น สมั ย และทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม
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เพื่ อ ประโยชน์ ในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐทุกคน
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ทางานเพื่อ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสานึก มี
ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ

ตัวชี้วัด

ปี 2561 -

ปี 2566 -

ปี 2571 -

ปี 2561 -

2565

2570

2575

2565

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทาผิดกฎหมาย
ลดลง

ลดลง
ร้อยละ 20

ลดลง
ร้อยละ ๓๐

ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ลดลง
ร้อยละ ๕๐

แนวทางการพัฒนา
1) ปรับ ปรุ งกลไกในการกาหนดเป้า หมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้ มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (C12 ระดับรอง)12 เพื่อให้กาลังคนภาครัฐมีความ
เหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒ นาระบบการบริหารกาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอนควบคู่ ไปกั บ การเสริม สร้า งประสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน
การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุ ณ ธรรมอย่ า งแท้ จ ริ ง (C13 ระดั บ รอง)13 โดยการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถ
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
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โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถ
โยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะ
ชั่ ว คราว ให้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารงานในภาครั ฐ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การทบทวน
และปรับเปลี่ ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุง
วิธีการกาหนดและพิ จ ารณาค่าตอบแทนและสิ ทธิป ระโยชน์ ของบุ คลากรภาครัฐ ให้ มีม าตรฐาน เหมาะสม
กับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (C14 ระดับรอง)14 มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรู ปธรรม และมีสานึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค กล้ า ยื น หยั ด ในการกระท าที่ ถู ก ต้ อ ง ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์
ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การบรรลุ เป้ า หมายประเด็ น และเป้ า หมายแผนย่อ ย ตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริก ารประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
1. บริการของรัฐ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
มีประสิทธิภาพ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
และมีคุณภาเป็น
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมราชทั ณ ฑ์ มี ส่ ว นในการด าเนิ น การเพื่ อ การบริ ก าร
ที่ยอมรับของ
ประชาชนในอ านาจหน้ า ที่ ข องกรมราชทั ณ ฑ์ โดยมี เป้ า หมายให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ
ผู้ใช้บริการ
มีป ระสิ ท ธิภ าพและมี คุณ ภาพเป็น ที่ ยอมรับของผู้ ใช้ บริการ เพื่ อให้ ประชาชนพึ งพอใจ
ในคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ซึ่ ง ในการด าเนิ น การจะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการ
นานวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
Contribution
ต่อเป้าหมาย
14 C 14

สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทโดยตรงในการให้บริการของ
รัฐมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ั

ค
มความ ค
น ั
ั น ม ท า
ทธ า
า
ทธ า าค ั น
า า
ั นา ค า าค ั ; นวทา ั นา ั นา ค า
ความ ามา
มีทั
า ค วค า
า ั วั ทัน า ี่ น

_______________[ หน้าที่ 40 ]_______________

น า
าค ั ท

า
า น
ท มีความ

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริก ารประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ
2. ภาครัฐมีการ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิด เป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ดาเนินการที่มี
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ด้วยการนา
แผนแม่บทฯ โดยการดาเนินงานตามภารกิจด้วยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
นวัตกรรม
บริการกับผู้รับบริการอย่างเกิดประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้
Contribution
สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยตรงในการให้บริการ
ต่อเป้าหมาย
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการด้วยการให้บริการประชาชนโดยนา
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน)
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
งานบริการ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ภาครัฐที่
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ปรับเปลี่ยนเป็น
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณ ฑ์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่วนของเป้าหมายที่จะทาให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
Contribution
ต่อเป้าหมาย

สนับสนุนการทางานภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ)
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ภาครัฐมีขีด
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
สมรรถนะสูง
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
เทียบเท่า
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณ ฑ์ สามารถส่ งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
มาตรฐานสากล ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย
และ
เปดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” การกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่
มีความคล่องตัว บนข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ
และออกแบบระบบการบริห ารงานใหม่ ให้ มีค วามยืดหยุ่น คล่ องตั ว กระชับ ทั นสมั ย
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ
Contribution
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีหน่วยงานที่บรรลุผล
ต่อเป้าหมาย
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย
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เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
บุคลากรภาครัฐ (โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ยึดค่านิยมในการ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ทางานเพื่อ
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณ ฑ์ จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
ประชาชน ยึด
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่ว นของการดาเนินการที่จะสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร
หลักคุณธรรม
ภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก
จริยธรรม
มี ค วามสามารถสู ง มุ่ ง มั่ น และเป็ น มื อ อาชี พ และมี สั ด ส่ ว นเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ก ระท าผิ ด
มีจิตสานึก มี
กฎหมายลดลง
ความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ
Contribution
สนับสนุนให้ข้าราชการภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
ต่อเป้าหมาย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจจริตและประพ ติมิชอบ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพ ติมิชอบ (Y2)
เป้าหมาย
ท ท
าท
ม

ตัวชี้วัด
ั นี า ั า ท
ท ท
( นั ั ค นน)

ปี 2561 2565
น
นั ั 1 น
54

ค นน ม
่า วา 50
ค นน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2566 - ปี 2571 2570
2575
น นั ั
น
1 น 43
นั ั 1
น 32
ค นน ม
่า วา 57 ค นน ม
ค นน
่า วา 62
ค นน

ปี 2576 2580
น นั ั
1 น 20
ค นน ม
่า วา 73
ค นน

- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพ ติมิชอบ การประเมินความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ ในอนาคตของประเทศไทยที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้ เห็ นภาพ
ในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บน
แนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจ ริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออก
ผ่ า นสื่ อ ต่ า ง ๆ ประชาชนในแต่ ล ะช่ ว งวั ย จะได้ รั บ กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมว่ า การทุ จ ริ ต
ถือเป็ น พฤติกรรมที่น อกจากจะผิ ดกฎหมายและทาให้ เกิดความเสี ยหายต่อประเทศแล้ ว ยังเป็นพฤติกรรม
ที่ไม่ได้รับ การยอมรับ ทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
_______________[ หน้าที่ 42 ]_______________

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทาการทุ จริตเนื่องจาก
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่ างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
และกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้
ความสนใจในการตรวจสอบรั ฐบาลและนักการเมื องในการดาเนิน การตามเจตจานงทางการเมือ งมากขึ้ น
เป็ น แรงกดดัน ให้ รั ฐ บาลต้ องบริ ห ารประเทศอย่ างสุ จริต และโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐ บาล
ไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐ
ที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่ างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้ า การทุ จริตน่ าจะทวีความรุน แรง ซับซ้อน
และยากแก่ การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ของสั งคมโลกและพลวัต ของการทุ จ ริ ต ที่ ผู้ ก ระท าการทุ จริต หาช่อ งทางการทุ จ ริต ที่ ย ากแก่ ก ารตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่น ตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้ม
การทุ จ ริ ต ลดลง ส่ งผลให้ ก ระบวนการป้ อ งกั น การทุ จ ริต ยิ่ งทวีค วามส าคั ญ โดยต้ อ งพั ฒ นากระบวนการ
และรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริต
ได้อย่ างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒ นากลไกและกระบวนการป้องกัน
การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมี ประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้าง
จิตส านึ กและค่านิ ยมให้ทุกภาคส่วนตื่น ตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริม
สนับสนุ นให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครื อข่ายต่าง ๆ สอดส่อง
เฝ้ าระวัง ให้ ข้อมูล และร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
มาตรการคุ้ มครองพยานและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเป็ นการสร้างภู มิ คุ้ มกั นต่อปั ญหาการทุ จริตและสร้างพลั งร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุ ค ลากรภาครั ฐ และก าหนดมาตรการให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ และทุ ก ภาคส่ ว นด าเนิ น งานอย่ างโปร่ งใส
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการ
ลงโทษผู้ กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิช อบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1)
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี 2561 2565

ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต
ร้อยละของประชาชน
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 50

ร้อยละ 60

ร้อยละ 70

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
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ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2. คดีทุจริตและประพฤติ จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
มิชอบลดลง
จานวนคดีทุจริต
รายหน่วยงาน
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)
- จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการ
ทุจริต
จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

ปี 2561 2565

ปี 2566 2570

ปี 2571 2575

ปี 2576 2580

(85 คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
10

(85 คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
50

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อยละ
70

(90 คะแนน
ขึ้นไป)
ลดลงร้อย
ละ 80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
10

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
70

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
25

ลดลงร้อยละ
50

ลดลงร้อยละ
80

ลดลงร้อยละ
90

แนวทางการพัฒนา
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้ มีความใส
สะอาด ปราศจากพ ติ กรรมที่ส่อไปในทางทุจริต (C 15 ระดับรอง)15 โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป ดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็ น ธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่ ว นตัว ออกจากหน้าที่การงาน การสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่า นิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ในหน่ ว ยงานภาครัฐ เพื่ อส่งเสริมการมี ส่ วนร่วมในการเฝ้ าระวัง สอดส่ อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ง
เบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
* การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติมิชอบ
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
ประเทศไทย
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ปลอดการทุจริต ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
และประพ ติ
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของ
มิชอบ
แผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วน
15 C 15

ั

มีความ

ั
ม

ค

มความ ค
น ั
ั น ม ท า
น
า ั นา
วน า ธ ม ; นวทา า ั นา
า า า
มที่
นทา ท

ทธ า
มา

า
ั นาที่
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น า
าา า

าน า ท
า นาที่

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติมิชอบ
ของการดาเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนทาให้ข้าราชการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณ ฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป
เรื่องร้องเรียนและจานวนคดีทุจริตในภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10
Contribution
ต่อเป้าหมาย

สนับสนุนการดาเนินการเพื่อให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติ
มิชอบ
(แผนย่อยการป้องกันการทุจจริตและประพ ติมิชอบ)
(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ
คดีทุจริตและ
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ประพ ติมิชอบ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)
ลดลง
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมาย
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ซึ่งในส่วนของการดาเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนทาให้ข้าราชการ
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป เรื่องร้องเรียนและจานวนคดีทุจริตในภาพรวมของ
กรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10
Contribution
สนับสนุนต่อเป้าหมายในการลดการทุจริต และทาให้ส่วนราชการผ่าน
ต่อเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงของ
แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ X Y Z ซึ่งจะต้อง
ส่งต่อความสาเร็จของเป้ าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนในแต่ระดับได้อย่างสอดคล้องกัน รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นต่อจากนี้

_______________[ หน้าที่ 45 ]_______________

_______________[ หน้าที่ 46 ]_______________

รายละเอียดองค์ประกอบของโครงการระดับ X

_______________[ หน้าที่ 47 ]_______________

➢ 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)

ด้านกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายรวม
• มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
และมีความเป็นธรรม โดยมีการกาหนดโทษอาญาที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทาผิด
มีการกระทาผิ ดซ้าลดลง พั ฒ นาระบบการบาบั ดฟื้ นฟู ผู้ เสพและผู้ ติดยาเสพติด และบู รณาการฐานข้อมู ล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจาเลย ตลอดจนมีการดาเนินการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูป
• เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
1. สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
4. การกระทาผิดซ้าลดลง
6. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จาเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. กาหนดให้การลดการกระทาผิดซ้า เป็นเป้าหมายการดาเนินงานของทุกหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติอาญา
เป้าหมาย
• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายการดาเนินงานในการลด
การกระทาผิดซ้า
ขั้นตอนการดาเนินการ
2.1 พั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการลดการกระท าผิ ด ซ้ า ระบบและเครื่ อ งมื อ
การประเมินความเสี่ยงในการกระทาผิดซ้าเพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนาไปใช้อย่างมาตรฐาน
เดียวกัน
2.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบีย บเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้ กระทาผิ ด
ทั้งในและนอกเรือนจา ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ และอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น
2.6 สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด้วยกัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน สถาบันทางสังคมหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อลดการกระทาผิดซ้า
2.7 พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้กระทาผิดหลังปล่อยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจ
ให้ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทางาน
❖

➢ 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
_______________[ หน้าที่ 48 ]_______________

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
เป้าหมายรวม
1. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
6. มีระบบการบริห ารจั ดการภาครัฐที่มีประสิ ทธิภ าพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 การบริ หารจั ดการในภาครั ฐ การป้ องกั น ป้ องกั น การทุ จริ ต
ประพ ติมิชอบ
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มดัชนีการรับรู้ทุจริตให้สูง
เป้าหมายที่ 4 ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
แนวทางการพัฒนา
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ป้องกันการทุจริต
6. ปฏิ รู ป กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามทั น สมั ย เป็ น ธรรม
และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับรอง
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. ปรั บเปลี่ ยนค่านิ ยมคนไทยให้ มี คุ ณธรรม จริยธรรม วินั ย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณะรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่าง
มีคุณค่า
- ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย
เป้ าหมายที่ 2 สั งคมมี ความสมานฉั นท์ ผู้ เห็ นต่ างทางความคิ ดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
_______________[ หน้าที่ 49 ]_______________

เป้ าหมายที่ 3 ประชาชนในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ มี ความปลอดภั ยในชี วิ ต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ
- ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาความไม่ สงบในจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐานความแตกต่าง
ทางอัตตลักษร์และชาติพันธ
5. การบริห ารจัดการความมั่นคงเพื่ อการพัฒ นา เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้ อง
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ ให้พร้อม
รับ สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่
2.2.4 แผนความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
การสร้ างความสามั ค คี ป รองดอง รองรับ นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็ น ธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
3) ตัวชี้วัด
(1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย
(2) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ
(3) ระดับความสาเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
4) กลยุทธ์
(1) กาหนดองค์ กร/กลไกบริห ารจัด การความขั ด แย้ งแบบบู รณาการภายใต้แ นวทางสั น ติวิ ธี
โดยเสริ ม สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มที่ ทุ ก ภาคส่ ว น มี ค วามเชื่ อ มั่ น และมี ห ลั ก ประกั น ความปลอดภั ย ต่ อ การ
แสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และเสรีภาพ
(3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอานวยความยุติ ธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เป็ น ประมุ ข ตลอดจนพั ฒ นากระบวนการทางานด้ า นยุ ติ ธ รรมให้ มี
ความโปร่งใสและรวดเร็ว
(5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภู มิ ใจในความเป็ น ชาติไทยและเป็ น สั งคมพหุ วัฒ นธรรมที่ เข้ม แข็ง โดยมีแนวทางหรือการดาเนิ น การ
ที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภ าพ
และความเสมอภาค และการยอมรับ ความคิดความเชื่อ อัตลั กษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒ นธรรมประเพณี
ที่แตกต่างกัน
➢

_______________[ หน้าที่ 50 ]_______________

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
การป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด รองรั บ นโยบายที่ 5 : สร้า งเสริ ม ศั ก ยภาพการป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
(1) การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง
3) ตัวชี้วัด
(1) ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด
4) กลยุทธ์
(1) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(2) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่โดยใช้กลไกประชารัฐ
(4) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ยาเสพติ ด
โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการลักลอบนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด
ในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
(5) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาความไม่ ส งบในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ รองรับ นโยบายที่ 3 :
ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
3) ตัวชี้วัด
จานวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
4) กลยุทธ์
(4) พัฒนางานด้านการอานวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น แนวทางสันติวิธีและ
สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อ
นานาชาติ
(7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งและความรุน แรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสั นติสุ ขกับผู้ที่เห็ นต่างจากรัฐทั้งพื้นที่
_______________[ หน้าที่ 51 ]_______________

ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย
เพื่ อ สั น ติ สุ ข และมี ห ลั ก ประกั น ของความต่ อ เนื่ อ งและความเชื่ อ มั่ น ของทุ ก กลุ่ ม ในการเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม
ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
(1) หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ
3) ตัวชี้วัด
(1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
4) กลยุทธ์
(1) นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
(2) ผลั ก ดั น การแก้ ไขกฎหมาย ระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินโครงการของภาครัฐ
(4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต
➢ นโยบายรัฐบาล (ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน)

▪ นโยบายหลัก
❖ นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
- สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน
- แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ
❖ นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
- พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
❖ นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
- เปดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ
- ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
❖ นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
- แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
▪ นโยบายเร่งด่วน
❖ นโยบายที่ 8 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
❖ นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
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2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง
➢ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2563 – 2565)

• ด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย
1. กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากล
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล
แนวทางพัฒนา
- สร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
• ด้านส่งเสริมคนดีสู่สังคม
เป้าหมาย
1. ลดการกระทาผิดซ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย
2. ผู้กระทาความผิดได้รับการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟู ตามมาตรฐานสากล
3. ผู้กระทาความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละการกระทาผิดซ้าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง
2. ระดับความสาเร็จการพัฒนาระบบติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทาความผิด
แนวทางพัฒนา
- พัฒนาระบบการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูผู้กระทาผิด
- การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทาความผิด
• ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย
1. ผู้ค้ายาเสพติดลดลง
2. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบาบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
2. ร้อยละของการกระทาความผิดซ้าเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง
แนวทางพัฒนา
- การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
- การดู แลผู้ ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติด ยาเสพติ ด ให้ เข้าถึงการบ าบั ดรักษา และลดอัน ตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติ
➢ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2563 – 2565)

• แนวทางที่ 3 การปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติด
แผนงานที่ 3.4 การอานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
เป้าหมาย
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1. การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งขจัดปัจจัย
เอื้ออานวยหรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของการยุติบทบาทกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสาคัญ
แนวทาง
- พัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าว
ในทุกมิติ
• แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
แผนงานที่ 5.2 การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ
เป้าหมาย
1. การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด โดยสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด อย่ า งเหมาะสมในกลุ่ ม
ประชากรเฉพาะ
ตัวชี้วัด
1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
แนวทาง
- การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ
• แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบาบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด
แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบการบาบัดรักษา
แผนงานที่ 7.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
เป้าหมาย
1. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของ
การเสพติด
2. ผู้ผ่านการบาบัดรักษาได้รับการติดตาม ดูแลอย่างมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
แนวทาง
- การพัฒนาระบบการบาบัดรักษา
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
- การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ในการบริหารจัดการองค์กร นับตั้งแต่การประเมิน
บทบาทหน้าที่ ซึ่งรวมถึงเครือข่าย ความต้องการและมุมมองของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปัจจัยต่าง ๆ
ที่ อ าจเข้ า มากระทบ รวมถึ ง การประเมิ น ศั ก ยภาพภายในของกรมราชทั ณ ฑ์ เอง ผ่ า นกรอบแนวคิ ด 7s
(7s McKinsey Framework) ที่ทาการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure)
ระบบการทางาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
และค่านิยมร่วม (Shared Value) เพื่อนามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis)

2.1 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อ
บริ บ ทการควบคุ ม และการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ งสามารถสรุป ออกมาเป็ น ปั จ จั ย แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ
ตามกรอบของ PEST Analysis อันประกอบไปด้วยกลุ่มปัจจัยทางด้านนโยบายหรือการเมือง (Policy/Politics)
เศรษฐกิจ (Economy) สังคมวัฒนธรรม (Sociocultural) และเทคโนโลยี (Technology) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยทางด้านนโยบายหรือการเมือง (Policy/Politics : P)
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ ความสาคัญ กับการเสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจนนโยบาย
ของรั ฐ บาลที่ ให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาผู้ ผ่ านการต้ อ งขั ง เพื่ อ ช่ ว ยยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสุ ข
ของคนในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้คาดหวังต่อกรมราชทัณฑ์สูงในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคม
แต่ก็ยังไม่ให้ ความส าคัญ และมีทั ศนคติที่ไม่ดีพ อต่อการทางานของกรมราชทัณ ฑ์ ทาให้ ผู้ที่ ผ่านการต้องขัง
ไม่ได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ส่งผลให้เกิดการกระทาผิดซ้า
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economy : E)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นภาคส่วนต่าง ๆ
มีโอกาสในการจ้ างแรงงานผู้ ต้ อ งขั งเพิ่ มขึ้ น ผู้ ต้อ งขังสามารถน าความรู้ที่ ได้รับ จากการฝึ ก วิช าชี พ ออกไป
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ทาให้เกิดรายได้ และไม่กลับมากระทาผิดซ้า แต่ถ้าเศรษฐกิจมีความผันผวน
จะเป็น สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ทาให้มีผู้กระทาผิดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องรับภาระ
ในการดูแล ฟื้นฟู พัฒนา ผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S)
ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ได้มีการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้ องขัง
ร่ ว มกั น มากขึ้ น ในการจ้ างแรงงานผู้ ต้ องขั งไปท างานที่ ส ถานประกอบการของผู้ รับ จ้ าง ท างานสาธารณะ
รวมถึงทาประโยชน์ ต่อสั งคมในด้านต่าง ๆ ท าให้ ป ระชาชนมองภาพรวมของกรมราชทัณ ฑ์ ดีขึ้น แต่สั งคม
ก็ยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ โดยการไม่ยอมรับการให้โอกาสกับ
ผู้ พ้ น โทษในการกลั บ คื น สู่ สั งคม ท าให้ ผู้ พ้ น โทษไม่มี งานท า ส่ งผลให้ เกิ ดการกระท าผิ ดซ้ าและเป็ นปั ญ หา
ของกรมราชทัณฑ์ที่จะต้องดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้ต่อไป
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ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology : T)
ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี ท าให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ ส ามารถพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิ บั ติ งานมากขึ้ น โดยมี ก ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการประมวลฐานข้ อ มู ล Big Data
ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง มีการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารงานราชทัณฑ์ อาทิ การเยี่ยมญาติออนไลน์
การเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รเพื่ อ สร้ างภาพลั ก ษณ์ ในทางที่ ดี ผ่ า นทางช่ อ งทางออนไลน์ ได้ โ ดยง่ า ย
และรวดเร็ ว ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ง านราชทั ณ ฑ์ ทั้ ง ในเรื่ อ งของการควบคุ ม และการแก้ ไข
ซึ่งกรมราชทัณ ฑ์ส ามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติให้ เหมาะสมกับความต้องการ
แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัยอย่างรวดเร็ว ทาให้กรมราชทัณฑ์ปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี ทั้งการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้โดยที่บุคลากรไม่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (7s McKinsey Analysis)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ และการประเมินสถานภาพปัจจุบั นของกรมราชทัณฑ์ สามารถจาแนก
ได้ ต ามกรอบแนวคิ ด 7s McKinsey ประกอบด้ ว ย การประเมิน กลยุท ธ์ข ององค์ก ร (Strategy) โครงสร้าง
องค์ การ (Structure) ระบบการท างาน (System) บุค ลากร (Staff) ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Value) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
การก าหนดกลยุ ท ธ์เพื่ อ การบริห ารงานราชทั ณ ฑ์ กรมราชทั ณ ฑ์ ได้น านโยบายรัฐ บาล นโยบาย
กระทรวงยุติธรรม และนโยบายผู้บริหาร มาเป็นแนวทางในการบริห ารงานราชทัณฑ์ เพื่อให้กรมราชทัณ ฑ์
สามารถยกระดั บ การปฏิ บั ติ งานของกรมราชทั ณ ฑ์ ให้ มี ม าตรฐานมากยิ่ งขึ้ น รวมถึงมี แนวทางการพั ฒ นา
งานราชทั ณ ฑ์ ให้ มี ค วามชั ด เจน สอดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงตามแผนแม่ บ ทและแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาอย่างเป็นรูปธรรมทันต่อ
สถานการณ์ ทัง้ ในด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง
อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติขาดความชัดเจนและไม่สัมฤทธิ์ผลในระดับพื้นที่
(เรือนจา) ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน
อีกทั้งยังขาดการติดตามประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งน่าจะเป็นหลักสาคัญที่จะ
เป็นปัจจัยในการนาข้อมูลย้อนกลับในการแก้ไขปัญหาพัฒนางานราชทัณฑ์
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (Structure)
การจั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารมี ค วามชั ด เจน กรมราชทั ณ ฑ์ มี ก ารก าหนดบทบาทและหน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบทั้ งส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคอย่างชัด เจน อี กทั้ งสายบั งคั บ บั ญ ชามี การถ่ ายโอนอ านาจ
ออกไปสู่ส่วนภูมิภาค ทาให้สามารถถ่ายทอดนโยบายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภารกิจของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ด้วยกรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรขนาดใหญ่
มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว จึงส่งผลให้การบริหารงานมีขั้นตอนมากตามลาดับสายการบังคับบัญชา
ปัจจัยด้านระบบการทางาน (System)
ความเป็ น ระบบราชการท าให้ มี ก ารบริ ห ารงานที่ ชั ด เจน กรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ์ พ.ศ. 2560 ท าให้ มี ก ระบวนงานหรือ แนวทางการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั งที่ ส อดรั บ
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีระบบงานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสากล มีระบบการบริหาร
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ค่าตอบแทนสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานที่ตรากตรา มีการนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
กรมราชทั ณ ฑ์ ยั ง ขาดการพั ฒ นาคู่ มือ ในการปฏิ บั ติงานที่ ชั ดเจน ระบบข้ อมู ล สารสนเทศยังไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า ที่ ค วร เกิ ด ความซ้ าซ้ อ นในงานเอกสาร กระบวนการถ่ า ยทอดค าสั่ ง ในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกรมและเรือนจา/ทัณฑสถาน รวมถึงกระบวนการ
การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั งอาจไม่ ทั่ ว ถึ ง เนื่ อ งจากปั ญ หาผู้ ต้ อ งขั ง ล้ น เรือ นจ า และไม่ ส ามารถจัด ส่ งเจ้า หน้ า ที่
เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ เนื่องจากจะทาให้อัตรากาลังในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ
ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff)
บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอกับ ภารกิ จของงาน จานวนบุ ค ลากรไม่ เหมาะสมกั บ ภาระงานที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ
ประกอบกับงานราชทัณฑ์มีความตรากตรา มีการรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ขาดแคลนอัตรากาลังในสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ รวมถึงปั จ จุ บั น มีจานวนผู้ ต้องขังที่มากขึ้น เป็นผลทาให้ จานวนบุคลากรต่อจานวนผู้ ต้องขัง
ไม่สมดุล กัน แต่บุ คลากรของกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ที่ มีสหวิทยาการ มีการนาทักษะความรู้ ความสามารถแขนง
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานราชทัณฑ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมและด้านการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ ต้ อ งขั ง จึ ง จ าเป็ น ที่ บุ ค ลากรจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการท างานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และต้ อ งท างาน
ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทางาน โดยยึดถือระเบียบวินัยและกฎหมายเป็นหลัก
ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)
กรมราชทัณฑ์มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีสถาบัน พัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของงานราชทัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
บุ คลากรของกรมราชทั ณ ฑ์นั้ น มีค วามสามารถที่ห ลากลาย หากแต่ อาจจะไม่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เท่าที่ควร เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านพัสดุ หรือ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เป็นต้น
ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
ผู้บริหารมีความเข้าใจในภารกิจของส่วนราชการเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีค วามมุ่งมั่ น ในการบริ ห ารงาน แก้ไขปั ญ หารวดเร็ว มีภ าวะความเป็น ผู้ น าสู ง มี พั น ธมิต รระหว่างองค์ก ร
ในระดับสูง การทางานเชิงรุก ทันต่อเหตุการณ์ แต่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับต่าง ๆ บ่อยครั้ง
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared Value)
กรมราชทัณฑ์ มีวัฒ นธรรมองค์กรที่ยาวนาน เคารพและยึดถื อสายการบังคับบัญชา มีกฎระเบียบ
การปฏิ บั ติงานที่ชัดเจนในการปฏิบั ติงานและมีก ารถ่ายทอดความรู้ สู่ ผู้ ป ฏิบั ติ บางครั้งขาดการตระหนัก รู้
ผู้ปฏิบัติรับทราบนโยบายแต่บางครั้งหน่วยปฏิบัติอาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามมิติของพื้นที่ ซึ่งโดยมาก
จะปฏิบัติงานโดยคิดแบบแยกส่ วน ทาให้ภาพรวมขององค์การขาดการประสานความสอดคล้องระหว่างกัน
ในการร่วมกันทางานเพื่อเป้าหมายในภาพรวมขององค์กร
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ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกของกรมราชทัณฑ์
ภายในกรมราชทัณฑ์

มี ระบ บ งานในการป ฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังตามหลัก มาตรฐานสากล
เช่ น Bangkok Rule, Mandela
Rule เป็นต้น

มีสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ราชทัณฑ์เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรในการให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ ของงาน
ราชทัณฑ์

การฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง
เพื่อให้มีงานทาภายหลังพ้นโทษ
ไม่หันกลับมากระทาผิดซ้า
ในแต่ละพื้นที่ยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ข้ อ จ ากั ด ด้ า นบุ คลากรที่ ไ ม่
เพี ย งพอต่ อ จ านวนผู้ ต้ อ งขั ง
ที่เพิ่มมากขึ้น

ผู้ต้องขังมีจานวนมากขึ้น
เกินความจุล้นเรือนจา ทาให้เป็น
ปัญหาการควบคุมดูแล
และไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัย
ได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร

ภายนอกกรมราชทัณฑ์

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสาคัญ
และสังคมมุ่งหวังให้พัฒนาผู้ผ่านการ
ต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม
ไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้า

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผล
ต่ อ การสร้ า งโอกาสให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง
มี โอกาสในการจ้ างแรงงานผู้ ต้ องขั ง
เพิ่ ม ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด รายได้ และไม่
กลับมากระทาผิดซ้า

มีการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์
และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานมากขึ้ น
มี ก ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
ประมวลฐานข้ อมู ล Big Data ระบบฐานข้ อมู ล
ผู้ต้องขัง การเยี่ยมญาติผ่านไลน์ เป็นต้น

ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
(Vision)
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ
บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม”
3.1.2 พันธกิจ
(Mission)
“ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง”

ควบคุมผู้ต้องขัง
- ควบคุมผู้ต้องขัง
- ควบคุมผู้ต้องกักขัง
- ควบคุมผู้ต้องกักกัน
- ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

พัฒนาพ ตินิสัยผู้ต้องขัง
- พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
- พัฒนาผู้ต้องกักขัง
- พัฒนาผู้ผู้ต้องกักกัน

เป้าประสงค์หลักองค์กร (Organizational Goal)
➢ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค
➢ พัฒนาพ ตินิสัยผู้ต้องขังเพื่ อเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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ค่านิยมร่วม (Core Value)

คานิยาม:
➢ คานิยาม “องค์กรสมรรถนะสูง” 16
1. ปรับเปลี่ยนได้อย่างเท่าทัน และนาการเปลี่ยนแปลง 3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้ ปัญญา และนวัตกรรม 4. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
➢ มื ออาชี พ หมายถึ ง การมี ความรอบรู้ เชี่ ยวชาญช านาญพิ เศษในวิ ช าชี พ ของตน สามารถปฏิ บั ติ งาน
ได้ตามมาตรฐานอย่ างถูกต้อง มีไหวพริบในการจั ดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยา และลงมือทา
อย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด17
➢ บู รณาการ หมายถึ ง เชื่ อ มหรื อ ประสานกั บ สิ่ งอื่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น 18 เช่ น การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ าง
กรมราชทั ณฑ์ กั บหน่ วยงานภายนอก หรือภาคสั งคมทุกภาคส่ วน ให้ มี ส่ วนร่วมในการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
ผู้ต้องขัง โดยการสร้างอาชีพ ให้การศึกษา เป็นต้น
➢ มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ19
➢ นวั ตกรรม หมายถึ ง การกระท าหรื อสิ่ งที่ ท าขึ้ นใหม่ ห รือแปลกจากเดิ มซึ่ งอาจจะเป็ นความคิ ด วิ ธีการ
หรืออุปกรณ์ เป็นต้น20
16

นิยามองค์กรสมรรถนะสูง โดย ดร.พิสันต์ นุ่นเกลี้ยง การอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2557) เป็น "มืออาชีพ" อย่าเป็นเพียง "อาชีพ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.kriengsak.com
18
สานักงานราชบัณฑิตยสภา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th
19
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th
20
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th
17
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Strategic Issues ; SI)
SI1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร
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หมายเหตุ : C (Cluster) คือ กลุ่ม ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย ; แนวทางพัฒนา
ภายใต้แผนย่อยที่กาหนดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

- SI431
(C 1 , C 9
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(C 1 , C3)
-SI222
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SI4 ด้านการพัฒนาองค์กร

SI3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

)

- SI121
-SI122
(C3 , C 7
-SI123

SI2 ด้านคุณภาพการให้บริการ

, C 10 , C 11

หมายเหตุ : C (Cluster) คือ กลุ่มความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย ; แนวทางพัฒนา
ภายใต้แผนย่อย
ประเด็นความเชื่อมโยงโดยตรง
C1 โดยตรง คื อ กลุ่ ม ความสอดคล้ อ งโดยตรงกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒ นากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพั ฒ นา ปรับวัฒ นธรรม
องค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย
C2 โดยตรง คื อ กลุ่ ม ความสอดคล้ อ งกั บ โดยตรงแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น กฎหมาย
และกระบวนการยุ ติ ธ รรม แผนย่ อ ยการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม ; แนวทางการยกระดั บ มาตรการ
ตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
C3 โดยตรง คื อ กลุ่ ม ความสอดคล้ อ งโดยตรงกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา
ประเด็นความเชื่อมโยงโดยระดับรอง
C 4 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความ
มั่ น คง แผนย่ อ ยการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ; แนวทางการพั ฒ นาป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติดฯ
C 5 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความ
มั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ; แนวทางการพัฒนาป้องกันแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ
C 6 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิต
สาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ; แนวทาง การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา
C7 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
พัฒนาศักภาพคนตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ; แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิดสามารถประกอบอาชีพ
เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
C8 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริ ก ารประชาชนและประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ แผนย่ อยการพั ฒ นาบริก ารประชาชน ; แนวทางพั ฒ นาการ
ให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
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C9 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางการพัฒนา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
C 10 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒ นาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒ นา
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
C11 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒ นาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒ นา
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด โครงสร้ างองค์ก ารและออกแบบระบบการบริห ารงานใหม่ ให้ มี ความยืดหยุ่ น
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
C 12 โดยระดั บรอง คือ กลุ่มความสอดคล้ องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา
ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
C 13 โดยระดั บรอง คือ กลุ่มความสอดคล้ องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
C 14 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒ นา
พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
C 15 โดยระดั บรอง คือ กลุ่มความสอดคล้ องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ ประเด็น
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการพัฒ นากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพั ฒ นา
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues :SI)
3.2.1 ประเด็นที่ 1: ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร
ค่าเป้าหมาย (Target : T)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมี 1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความ
100
100 100
คุณภาพตามมาตรฐาน
ควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
2. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจา ที่ไม่สามารถจับตัว
กลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1
ปี

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน ไม่เกิน
2 ครั้ง 2 ครัง้

2. ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ ป้องกันและ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน
เรือนจา
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อ
คืนคนดีสู่สังคมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุม
ผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน

1. การหลบหนีในสถานที่เพื่อการ
ควบคุมตัว และสถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน ไม่เกิน
2 ครั้ง 2 ครัง้

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา
พฤตินิสัย
2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิด
ซ้าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

4. พัฒนาระบบการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขัง

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ได้รับการจาแนกลักษณะ เพื่อการ
ควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ
ได้รับการพิจารณา
3.ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการดาเนินการตาม
ระเบียบ

ไม่เกิน
ร้อยละ
10
ร้อยละ
100

ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ
9
8
ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100
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ร้อยละ
100

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

5. แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเรือนจา

1. ร้อยละผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการป้องกันและบาบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระทาผิดซ้าในคดียาเสพติด
ภายใน 1 ปี

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
9
8

1.1 กลยุทธ์; ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล (SI11)
1.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น
กฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม แผนย่อยการพั ฒ นากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒ นา พัฒ นา
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญาเพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่าง
การบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยพัฒนาเรือนจาให้
เหมาะสมกั บ การควบคุ ม ผู้ ต้ อ งขั ง แต่ ล ะประเภท พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ก่ อ สร้ า งเรื อ นจ า พั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภค และนาเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังให้ได้ตามมาตรฐานสากล
การกาหนดรูปแบบ มาตรการในการดูแลผู้ต้องขังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักเกณฑ์การควบคุมดูแล
ผู้ ต้องขัง และดาเนิ น การเกี่ย วกับ ระบบเสริมความมั่ นคง มี เครื่องมื อและมี แผนในการป้องกัน ภัยพิ บั ติ
และระงับเหตุร้าย การพัฒ นาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา สร้างความสมดุลการ
บริหารการบังคับโทษ
2) พั ฒ นาระบบการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ต้ อ งขั ง (SI112) (สนั บ สนุ น โดยตรงแผนแม่ บ ทประเด็ น
กฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม แผนย่อยการพั ฒ นากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒ นา พัฒ นา
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการ
บังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่ วน
ร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยพัฒนาระบบการจัดทา
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจาแนกลักษะผู้ต้องขัง ระบบการย้าย การเลื่อนชั้น การลดชั้น ระบบการลดโทษ
การพักการลงโทษ การลงโทษทางวินัย การให้ออกทางานนอกเรือนจา งานสาธารณะนอกเรื อนจา การขอ
พระราชทานอภัยโทษ การให้ การสงเคราะห์ การส่งเสริมสิทธิและประโยชน์ของผู้ต้องขังตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
3) พัฒนาเรือนจาปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
(SI113) (สนับสนุน โดยตรงแผนแม่บ ทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒ นา
กระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรอง
แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคง แนวทาง
พัฒนา ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้า-ปลาย
น้า ในการดาเนินการอย่างเป็นระบบ) โดยพัฒนาระบบรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานในการควบคุมผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ และการปฏิบัติเพื่อเตรีย มความพร้อม
ก่อนส่งตัวเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
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4) ป้องปราม และแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจา (SI114) (สนับสนุนโดยตรง
แผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ ความมั่นคง แนวทางพัฒนา ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า ในการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบ) โดยการปฏิบัติการพิเศษในการจู่โจม ตรวจค้น เรือนจา/ทัณฑสถาน ทั้งในกรณีปกติและกรณีพิเศษ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการวางมาตรการและพัฒนางานด้านการสืบสวนหาข่าวเพื่อการควบคุม
โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน

1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความ
ควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล
เป็นไปตามกฎหมาย
2.ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา
พฤตินิสัยตามลักษณะคดี
3. ร้อยละของผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระทาผิดซ้าหลังพ้นโทษภายใน
1 ปี
4. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจา ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมา
ได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี
1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ได้รับการจาแนกลักษณะ
เพื่อการควบคุมและการพัฒนา
พฤตินิสัย แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ
ได้รับการพิจารณา
3. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการดาเนินการ
ตามระเบียบ
1. การหลบหนีในสถานที่เพื่อการ
ควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง

4. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100
100 100
100

100

100

ไม่เกิน
ร้อยละ
10
ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ
9
8
ไม่เกิน ไม่เกิน
2 ครั้ง 2 ครัง้

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน ไม่เกิน
2 ครั้ง 2 ครั้ง
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

5. บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดและป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้าม
ภายในเรือนจา

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการป้องกันและบาบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระทาผิดซ้าในคดียาเสพติด
ภายใน 1 ปี
2. ร้อยละของการตรวจค้นจู่โจม
แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบ
ยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารใน
เรือนจา

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
9
8
98

98

98

1.2 กลยุทธ์; พัฒนาพ ตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (นวัตกรรม) (SI12)
1.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) (สนับสนุนโดยตรงแผน
แม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒ นากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แนวทางการพั ฒ นา บู รณาการเรื่องความซื่ อสั ต ย์ วินั ย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชด าริ และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในสถานศึก ษา จั ด ให้ มี การเรียนรู้ท างศาสนา ศิล ปะ
และวั ฒ นธรรมของชาติ และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง การตระหนั ก รู้ และการมี ส่ ว นร่ ว มด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยการมุ่ง
พัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ
การเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี
เน้นการพัฒนาศักยภาพคนจากภายในเพื่อให้กลับไปเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2) พั ฒ นาศักยภาพผู้ ต้ องขั งเพื่ อคื น คนดีสู่ สังคม (SI122) (สนั บสนุ น โดยตรงแผนแม่บ ท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒ นากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒ นา
พั ฒ นามาตรการอื่ น แทนโทษทางอาญา สนั บ สนุ น โดยระดั บ รองแผนแม่ บ ทประเด็ น การพั ฒ นาคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลั งในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ) โดยการฝึกวิชาชีพ
ให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง พั ฒ นาเรื อ นจ าเฉพาะทางด้ า นต่ าง ๆ เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ต้ อ งขั ง พั ฒ นาทั กษะ
ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน
ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ผู้ต้องขังสามารถมีรายได้ระหว่างถูกคุมขัง เมื่อพ้นโทษมีทุนในการ
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ออกไปประกอบอาชีพสุจริต กลับไปสู่สั งคมโดยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้า
3) สร้ างภู มิคุ้ มกั น และบ าบั ดฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ต้องขั งติดยาเสพติ ด (SI123) (สนับ สนุ น
โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
แนวทางพัฒ นา พัฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น
ความมั่น คง แผนย่อยการป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาที่ มีผ ลกระทบต่อความมั่นคง แนวทางพัฒนา ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ ต้นน้า-กลางน้า-ปลายน้า ในการ
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ) โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฝึกอบรมลูกเสืออาสาราชทัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอก
เรือนจา และการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพ
ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย
4) อานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(SI124) (สนั บสนุน โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนา
กระบวนการยุ ติ ธ รรม แนวทางพั ฒ นา พั ฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา สนับสนุ นโดยระดับรอง
แผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทาง
พั ฒ นา ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหาความไม่ สงบในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ) โดยการอ านวยความยุ ติ ธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังและผู้เคยกระทาผิดในคดีความมั่นคง และอานวยความ
สะดวกแก่ญาติผู้ต้องขัง และประชาชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสังคมในพื้นที่มีการบูรณาการกับ
เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบาบัด แก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนแนวคิดผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ไม่หวนกลับไปกระทาความผิดซ้า
1.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม 1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง
กระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตรา
การกระทาผิดซ้าหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี
2. พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ต้ องขั งเพื่ อ 1.ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
คืนคนดีสู่สังคม
การศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึก
วิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย
มีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี
3. สร้างภูมิคุ้มกัน และบาบัด
1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติ
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ดยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเรือนจา กลับมา

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่เกิน ไม่เกิน ไม่เกิน
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
9
8
ไม่เกิน
ร้อยละ
10

ไม่เกิน
ร้อยละ
9

ไม่เกิน
ร้อยละ
8

ไม่เกิน
ร้อยละ
10

ไม่เกิน
ร้อยละ
9

ไม่เกิน
ร้อยละ
8
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4. อานวยความยุติธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทาผิดในคดียาเสพติดอีก
ภายใน 1 ปี
1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีความ
มั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
กลับมากระทาผิดซ้าภายใน 1 ปี

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่เกิน
ร้อยละ
5

ไม่เกิน
ร้อยละ
5

ไม่เกิน
ร้อยละ
5

3.2.2 ประเด็นที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านคุณภาพการให้บริการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนรับรู้และมี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
งานราชทัณฑ์

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการงานราชทัณฑ์

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่
ให้กับองค์กร

2. ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support
เพิ่มขึ้น
1. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑ์
2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่
ของกรมราชทัณฑ์

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
4.75
4.80
4.85
ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

ร้อยละ
10

3.75

4.00

4.25

3

3.50

4

2.1 กลยุทธ์ ; สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ (SI21)
2.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (SI211) (สนับสนุนโดยตรง
แผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความ
สมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาค
ส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการ
ดูแลสิ่ งจาเป็ นขั้น พื้น ฐานสาหรับ ผู้ต้อ งขัง เด็กในความดูแลของผู้ ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจา การให้ การ
สงเคราะห์ ผู้ ต้ องขั งยากจนไร้ญาติ การสงเคราะห์ ทุ นประกอบอาชีพ ภายหลั งการพ้ น โทษ การเยี่ย มญาติ
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสวัสดิการ
สังคม การพัฒ นาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา ส่งเสริมและพัฒ นางานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอนามัยและส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
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2) การประสานงานและส่ งเสริ ม การมี งานท า (SI212) (สนั บ สนุ น โดยตรงแผนแม่บ ท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒ นากระบวนการยุ ติธรรม แนวทางพัฒ นา
พั ฒ นามาตรการอื่ น แทนโทษทางอาญา สนั บ สนุ น โดยระดั บ รองแผนแม่ บ ทประเด็ น การพั ฒ นาคน
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทาผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกาลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข) โดยการดาเนินการ
ประสานงานเพื่ อการมีงานทาภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่ งเสริม การมีงานทา และบู รณาการร่วมกับ
ส านั กงานส่ งเสริ มสั มมาชี พและผลิ ตภั ณฑ์ เพื่ อการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย (สมภพ) Honest Livelihood and
Producth for Enhancing Rehabilitation (HELPER) ดู แ ลและติ ด ตามผู้ ที่ ผ่ านการพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
เพื่อทาให้เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้พ้นโทษได้รับการยอมรับจากชุมชน
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทาผิดซ้าอีก
2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ 4.75
4.80
4.85
บริการงานราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด

1. เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การจัดสวัสดิการ
และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
2. ติดตามผู้พ้นโทษ และส่งเสริม 2. ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ได้รับการ
การมีงานทา
ติดตามในระบบ CARE Support
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
10

ร้อยละ ร้อยละ
10 10

2.2 กลยุทธ์ ; ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (SI22)
2.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) ประชาสั ม พั น ธ์ แ นวคิ ด และนวัต กรรมใหม่ (SI221) (สนั บ สนุ น โดยตรงแผนแม่ บ ท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางการพัฒนา
ปรับ วัฒ นธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้ เคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย และแนวทางพัฒ นา พัฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา สนับสนุนแผนแม่บทประเด็น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา เพื่ อลดทอนความเป็ นโทษทางอาญาที่ไม่ จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบั งคั บโทษ
ตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
การบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการจัดทาแผนประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมราชทัณฑ์
2) สร้ า งราชทั ณ ฑ์ ภ าพลั ก ษณ์ ใ หม่ (SI222) (สนั บ สนุ น โดยตรงแผนแม่ บ ทประเด็ น
กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม แผนย่ อ ยการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม แนวทางการพั ฒ นา
ปรับ วัฒ นธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้ เคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิ ป ไตย และแนวทางพั ฒ นา พั ฒ นามาตรการอื่ น แทนโทษทางอาญา สนั บสนุ นแผนแม่ บ ท
ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม แผนย่ อยการพั ฒนากระบวนการยุ ติ ธรรม แนวทางพั ฒ นา
พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่าง
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การบั งคั บโทษตามค าพิ พากษากั บการให้ โอกาสผู้ ต้ องโทษกลั บคื นสู่ สั งคม เป ดโอกาสให้ ภาคส่ วนอื่ นเข้ ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการสารวจวิจัยเพื่อสร้าง
ภาคลักษณ์ใหม่ของงานราชทัณฑ์ให้ปรากฏ เปดโอกาสให้สังคมภายนอกได้รับรู้การบริหารการบังคับโทษ
กระบวนการควบคุ ม ดู แ ล ที่ ได้ ต ามมาตรฐาน เป็ น ไปตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และสร้ า ง การรั บ รู้
กระบวนการพัฒ นาพฤตินิ สัย ผู้ต้ องขัง ให้สั งคมได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการทางานของกรมราชทัณ ฑ์
ให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าทันต่อเหตุการณ์
2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
2. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑ์ขององค์กร

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
75
80
85
3.75

4.00

4.25

3.2.3 ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.การปฏิบัติราชการ
ในภารกิจงานราชทัณฑ์
มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ร้อยละของโครงการตาม
ร้อยละ
แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการ
100
เร่งรัดติดตามและประเมินผล
ความสาเร็จ และมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุง
การดาเนินการ
3. ร้อยละของเรือนจา/
เพิ่มขึ้น
ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจ
ร้อยละ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
10
ตามข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules)
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ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในดาเนินงาน
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์
และระเบียบที่กาหนด
5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ากว่า

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100 100

ร้อยละ
90

ร้อยละ ร้อยละ
90 90

3.1 กลยุทธ์ ; อานวยการและปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI31)
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) อานวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่ อนงานราชทัณฑ์ (SI311) (สนับสนุน
โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุล
ระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดยระดับรองแผน
แม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
; แนวทางพั ฒ นาก าหนดนโยบายและการบริ ห ารจั ด การที่ ตั้ งอยู่ บ นข้ อ มู ล และหลั ก ฐานเชิ งประจั ก ษ์ )
โดยอานวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานตามแนวทางหรือมาตรการที่ กาหนดไว้ในการปฏิบั ติงานส าหรับการควบคุ ม
ผู้ ต้ อ งขั ง หรื อ การด าเนิ น การอื่ น ใด เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามมาตรการหรื อ แนวทาง ตามข้ อ ก าหนด
หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือตามมาตรฐานสากล
3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. อานวยการปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์
(กทว., กทป., กพน.,กพ. และ
รจ.)
2. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน (กทว.,
กทป., กพน.,กพ. และ รจ.)

1. ร้อยละของหน่วยงานหลักใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์
1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ที่ได้จัดทา ทบทวน
ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
ร้อยละ
75
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ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

3. เรือนจาที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์ตามข้อกาหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules) เพิ่มขึ้น

1. ร้อยละเรือนจาที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
ตามข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules) เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
10
10
10

3.2 กลยุทธ์ ; อานวยการและปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI32)
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) อานวยการสนั บ สนุ น การปฏิบั ติงานในการขั บเคลื่อนงานราชทั ณ ฑ์ (SI321)
(สนั บสนุ นโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดย
ระดับรองแผนแม่บทประเด็ น การบริการประชาชนและประสิทธิภ าพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒ นาระบบ
บริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนากาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ) โดยพั ฒ นาปรับ ปรุงกระบวนงานสนับสนุ นในการขับเคลื่ อนงานราชทั ณ ฑ์ ให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์
2) พั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ แ ละระบบการบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (SI322)
(สนั บสนุ นโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จาเป็น
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปดโอกาสให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดย
ระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภ าพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒ นาระบบ
บริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนากาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์) โดยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานระดับ
ต่าง ๆ และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง การติดตาม
ประเมิ นผล อ านวยการปฏิ บั ติ งานสนั บสนุ น พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อขั บ เคลื่ อ นงานราชทั ณ ฑ์ ให้ บ รรลุ
เป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
3) ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
(SI323) (สนับสนุ นโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม แผนย่อยการพั ฒ นา
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ; แนวทางการยกระดั บ มาตรการตรวจสอบการประพฤติ มิ ช อบของเจ้ าหน้ า ที่
ในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนย่ อ ยการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม ; แนวทางการพั ฒ นาส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ) โดยการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง
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รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้ างจิ ต ส านึ กและค่ านิ ย มในการต่อ ต้านการทุ จริตให้ แก่ บุ คลากรขององค์ก ร สนับ สนุ น ให้ ข้ าราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพื่ออานวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (สล., กค., ตน., บค.,
สพ., ยผ., กม., กพร., และ กคจ.)
2. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ และระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์
1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
2. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการได้รับการเร่งรัด
ติดตาม และประเมินผล
ความสาเร็จ และมีข้อเสนอแนะ
ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการ
ดาเนินการ
3. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ของการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อประเมินผลการ
ดาเนินงาน และได้นาข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ
ประเมินผล ได้นาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีความถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ ร้อยละ
100 100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
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ร้อยละ
100

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

3. เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเปดเผย โปร่งใส
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงาน และสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

1. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ากว่า
2. จานวนคดีการทุจริต
และประพฤติมิชอบลดลง

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
90
90

ร้อยละ
3

ร้อยละ
6

ร้อยละ
10

3.2.4 ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ค่าเป้าหมาย (Target : T)
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง 1. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
มืออาชีพ
ผ่านการทดลองงานและสามารถ
100
100
100
ปฏิบัติงานได้ดี

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่การทางานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ

3. จัดทาฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่ถูกต้อง
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้

2. ร้อยละของข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน
ได้ในระดับคะแนน 75 ขึ้นไป
3. ร้อยละของการกระทาผิดวินัย
ของบุคคลากรในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ลดลง
1.ร้อยละของบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
(Core Competencies) ได้ตาม
มาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ
เฉพาะด้าน

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
5

ร้อยละ ร้อยละ
5
5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้รับการพัฒนาระบบงาน

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ
10
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ร้อยละ
90

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
2. จานวนระบบงานฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง

4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรม 1. ร้อยละของหน่วยงาน
ราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
สมรรถนะสูง
เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5
5
5
90

ร้อยละ
30

95

98

ร้อยละ ร้อยละ
60 90

4.1 กลยุทธ์ ; การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI41)
4.1.1 แนวทางพัฒนา
1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (SI411) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา ปรับวัฒนธรรม
องค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย สนับสนุนโดย
ระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลั งคนในภาครัฐให้ มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิ บั ติได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ และสนับสนุ นโดยระดับรอง ประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุ คคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง ) โดยการปรับโครงสร้างองค์กร
ให้ เหมาะสม และมี ก ระบวนการในการแสวงหาและจู งใจผู้ ส มั ค รงานที่ มี ค วามสามารถเข้ ามาท างาน
ในกรมราชทั ณ ฑ์ สร้ า งความสมดุ ล ในชี วิ ต การท างานของบุ ค ลากรอย่ า งเหมาะสม พั ฒ นาบุ ค ลากร
ตามเส้นทางความก้าวหน้าเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคลากร
2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (SI412) (สนับสนุน
โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พั ฒ นา ปรั บวั ฒ นธรรมองค์ กรและทั ศนคติ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐในกระบวนการยุ ติ ธรรมให้ เคารพและยึ ดมั่ น
ในหลั กประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุ ษย์ที่ พึ งได้รับการปฏิ บั ติอย่างเท่ าเทียม รวมทั้ งเสริมสร้ าง
และพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบงาใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนา
ตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ แผนย่ อยการสร้ างและพั ฒนาบุ คลากรภาครัฐ ; แนวทางพั ฒนา พั ฒนาบุ คลากรภาครัฐทุ กประเภท
ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ) โดยการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักข้าราชการกรมราชทัณฑ์ การพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามตาแหน่ง และพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร
_______________[ หน้าที่ 76 ]_______________

3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
มืออาชีพ

1. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่
ผ่านการทดลองงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี
2. ร้อยละของข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน
ได้ในระดับคะแนน 75 ขึ้นไป
3. ร้อยละการกระทาผิดวินัย
ของบุคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ลดลง
1. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
(Core Competencies) ได้ตาม
มาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะ
เฉพาะด้าน

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สู่การทางานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
100
100
100
ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
5

ร้อยละ
80

ร้อยละ
85

ร้อยละ
90

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

ร้อยละ
25

4.2 กลยุทธ์ ; การจัดทาฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ (SI42)
4.2.1 แนวทางพัฒนา
1) พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SI421) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา พัฒนา
มาตรการอื่นแทนโทษทางอาญาสนับสนุนแผนแม่บทประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผน
ย่อย พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่ านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บท
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน ; แนวทางพัฒนาการ
ให้ บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาประยุกต์ใช้ ) โดยการพั ฒ นาปรับปรุงฐานข้อมูล ให้ ถูกต้อง
ทันสมัย เป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้เข้ารับบริการ
และเพื่อใช้ประโยชน์ในทางบริหาร บารุงรักษา ส่งเสริมและพัฒ นานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานราชทัณฑ์
4.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
1. จัดทาฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่ถูกต้อง
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบงานเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
10
10
10

_______________[ หน้าที่ 77 ]_______________

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
2. จานวนระบบงานฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
5
5
5
90

95

98

4.3 กลยุทธ์ ; การพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI43)
4.3.1 แนวทางพัฒนา
1) พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) (สนับสนุนแผนแม่บท
ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม แผนย่ อยการพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธรรม แนวทางพั ฒ นา
ปรั บ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและทั ศ นคติ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ เคารพและยึ ด มั่ น
ในหลั กประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ ศรีความเป็ นมนุ ษย์ที่ พึ งได้รับการปฏิ บั ติอย่างเท่ าเทียม รวมทั้ งเสริมสร้ าง
และพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบงาใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนา
ตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย
เป ดกว้าง เป็ นองค์กรขีดสมรรถนะสู ง” และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย) โดยการ
พัฒนาหน่วยงานเข้าสู่การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนอง
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้าซ้อนของการดาเนินภารกิจ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เอง
อย่ างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป เน้ น ท างานแบบบู รณาการไร้รอยต่ อ และเชื่ อ มโยง
เป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ มุ่ งไปสู่ ค วามเป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง สามารถปฏิ บั ติ งาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล
4.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง

1. ร้อยละของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์
เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30
60
90
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ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์ กับแผน 3 ระดับ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
ยุทธศาสตร์ ชาติ
20 ปี

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (* เกี่ยวข้องโดยตรง)
1. ด้านความมั่นคง (* ระดับรอง)

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (ระดับรอง)

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย (C 1) ,แนวทางการพัฒนา ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพ ติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม (C 2) , แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา (C 3)

แผนแม่ บท
ภายใต้
ยุทธศาสตร์
ชาติ

า
แ ย ย
า
แ แ
ญ า
า
แ า า
า
แ
า า ยา
(C 4 ระดับรอง)
แนวทางการพัฒนาป้องกันแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ฯ (C 5 ระดับรอง)

แผนปฏิรูป
ประเทศ

ประเด็น (10)
การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม
แผนย่อย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา :
การส่งเสริมให้คนไทย
มีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้าง
จิตสาธารณะ
และจิตอาสา (C 6 ระดับ
รอง)

ประเด็น (10) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อย การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมการพัฒนา
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และสร้างศักยภาพ
ให้ผู้ที่เคยกระทาผิด
สามารถประกอบอาชีพ
เป็นกาลังในการพัฒนา
ประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข (C 7 ระดับ
รอง)

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ (C 8 ระดับรอง)
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
แผนย่อย การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แนวทางพัฒนา : พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
ให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีด
สมรรถนะสูง” (C 9 ระดับรอง
แนวทางพัฒนา : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
กระชับ ทันสมัย (C 11 ระดับรอง)

ประเด็น (21)
การต่อต้านการทุจริตและ
ประพ ติมิชอบ
แผนย่อย
การป้องกันการทุจริตและ
ประพ ติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา :
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพ ติกรรม
ที่ส่อไปในทางทุจริต
(C 15 ระดับรอง)

ด้านกระบวนการยุติธรรม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัย และความเป็นธรรมในสังคม
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัม ทธิ์
1. สังคมมีความปลอดภัยอย่างยัง่ ยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
4. การกระทาผิดซ้าลดลง
6. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จาเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. กาหนดให้การลดการกระทาผิดซ้า เป็นเป้าหมายการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติอาญา

_______________[ หน้าที่ 79 ]_______________

ประเด็น (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนย่อย การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา : กาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทีต่ ั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (C 10 ระดับรอง)
แนวทางพัฒนา : ปรับปรุงกลไกในการ
กาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (C 12 ระดับรอง)
แนวทางพัฒนา : เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง (C 13 ระดับรอง)
แนวทางพัฒนา : พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทให้มีความรูค้ วามสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (C 14 ระดับรอง)

_______________[ หน้าที่ 80 ]_______________

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ (* เกี่ยวข้องโดยตรง)
แผนพัฒนา

(ฉบับที่ 12)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งคั่งและยั่งยืน (* ระดับรอง)
- เป้าหมายที่ 2 สังคม
มีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- เป้าหมายที่ 3 ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
พัฒนากลไกด้านความมัน่ คงและระบบ
การขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ให้พร้อม
รับสถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับ
พื้นที่

นโยบาย
ความมั่นคง

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5
สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3
ป้องกันและแก้ไขการก่อความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่ งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ (* ระดับรอง)
- เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
- เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้
แนวทางการพัฒนา
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ความมีวินยั จิตสาธารณะ
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้
และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
- ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน

- เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น
- เป้าหมายที่ 4 ลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
แนวทางการพัฒนา
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ป้องกันการทุจริต
2. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 2
สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง
และความสมานฉันท์ในชาติ

สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

นโยบาย
รั ฐบาล

• นโยบายที่ 2 การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประเทศ
• นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ
สุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

แผน
กระทรวง
ยุตธิ รรม

แนวทางการพัฒนา :
- การป้องกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม
- การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ตดิ
ยาเสพติด ให้เข้าถึงการบาบัดรักษา
และลดอันตราย หรือผลกระทบจาก
ยาเสพติด

แผนกรม
ราชทัณฑ์

แนวทางการพัฒนา :
- SI113 พัฒนาเรือนจาปลอดยา
เสพติดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
(C 3 , C 4 ระดับรอง )
- SI114 ป้องปราม และแก้ไข
ปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายใน
เรือนจา (C 3 , C 4 ระดับรอง)
- SI123 สร้างภูมิคุ้มกันและ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด (C 3 , C 4 ระดับ
รอง)
- SI124 อานวยความยุติธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(C 3 , C 5 ระดับรอง)

• นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวน
การเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย
• นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพ ติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม

• นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
• นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ติมิชอบ
และกระบวนการยุติธรรม
• นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

แนวทางการพัฒนา :
- พัฒนาระบบการแก้ไข บาบัด ฟื้นฟูผู้กระทาผิด
- พัฒนาระบบการสงเคราะห์และติดตามดูแลผู้กระทาผิดภายหลังปล่อย
- สร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม

แนวทาง
การพัฒนา :
- SI121
พัฒนาจิตใจ
เพื่อสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับผูต้ ้องขัง
(C3 , C 6
ระดับรอง)

แนวทาง
การพัฒนา :
- SI122 พัฒนา
ศักยภาพผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดีสู่
สังคม (C4)
- SI212 การ
ประสานงานเพื่อ
การมีงานทา (C 3
, C 7 ระดับรอง)

แนวทาง
การพัฒนา :
- SI421พัฒนางาน
ราชทัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (C 3 ,
C 8 ระดับรอง)
- SI431 พัฒนา
หน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (C 1
, C 9 ระดับรอง ,
C 10 ระดับรอง,
C 11 ระดับรอง)
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แนวทาง
การพัฒนา :
- SI323
ส่งเสริม
กระบวนงาน
ราชทัณฑ์
โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
(C 2 ,C 15
ระดับรอง)

แนวทางการพัฒนา :
- SI111 พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง (C 3)
- SI112 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (C 3)
- SI211 การให้บริการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
(C 3)
- SI221 ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (C 1 , C3)
- SI222 สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ (C 1 , C3)
- SI311 อานวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (C 3 , C 10 ระดับรอง)
- SI321 อานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน
งานราชทัณฑ์ (C 3 , C 10 ระดับรอง)
- SI322 พัฒนายุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ (C 3 , C 10 ระดับรอง)
- SI411 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (C 1 , C 12
ระดับรอง , C 13 ระดับรอง)
- SI412 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การทางานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ (C 1 , C 14 ระดับรอง)
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สรุปจาแนกตามแผนงาน จานวน 12 แผนงาน
แผนงาน
Function

ด้าน

1. ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจองค์กร
2. ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ

Agenda

Function

เรือนจา
ปลอดยา
เสพติด และ
ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์
ได้รับการ
ควบคุมดูแล

เรือนจา
ปลอด
ยาเสพ
ติด

สร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เรือนจา

บาบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ตอ้ งขัง
ติดยาเสพ
ติด

อานวยความ
ยุติธรรมและ
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ

พัฒนา
จิตใจเพื่อ
สร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับ
ผู้ต้องขัง

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคน
ดีสู่สังคม

SI113

SI114

SI123 *

SI123*

SI124

SI121

SI122

ขับเคลื่อน ผู้ต้องขัง
ศูนย์
ได้รับการ
ประสานงาน ควบคุมดูแล
และส่งเสริม
การมีงานทา

SI111**
SI212

SI211
SI221
SI222

3. ด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

SI311
SI321
SI322

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
แก้ไข
ฟื้นฟู
และ
พัฒนา
พ ตินิสัย

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เพื่อเสริม
ความ
มั่นคงใน
การ
ควบคุม

SI112

SI111**

พัฒนาระบบ
ข้อมูล
ผู้ต้องขังเพื่อ
เชื่อมโยงใน
หน่วยงาน
กระบวนการ
ยุติธรรม

แผนงาน
Function

ด้าน

เรือนจา
ปลอดยา
เสพติด และ
ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์
ได้รับการ
ควบคุมดูแล

Agenda
เรือนจา
ปลอด
ยาเสพ
ติด

สร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เรือนจา

บาบัดและ
ฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ตอ้ งขัง
ติดยาเสพ
ติด

Function
อานวยความ
ยุติธรรมและ
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ

พัฒนา
จิตใจเพื่อ
สร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับ
ผู้ต้องขัง

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคน
ดีสู่สังคม

ขับเคลื่อน ผู้ต้องขัง
ศูนย์
ได้รับการ
ประสานงาน ควบคุมดูแล
และส่งเสริม
การมีงานทา

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
แก้ไข
ฟื้นฟู
และ
พัฒนา
พ ตินิสัย

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เพื่อเสริม
ความ
มั่นคงใน
การ
ควบคุม

พัฒนาระบบ
ข้อมูล
ผู้ต้องขังเพื่อ
เชื่อมโยงใน
หน่วยงาน
กระบวนการ
ยุติธรรม

SI323
4. ด้านการพัฒนา
องค์กร

SI411
SI412
SI431
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SI421
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า าย ่
นา
่
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า าย ่ มความ
มั่นค น า
่ม
ทธ า น า คว คม
าั า ว
น

นา

ว

นโท

นน
าน
ม า มี านทา

า าย ่ ั นา
ั มีความ
า า

า ั

คา า

น้ ม

ด.6 น.7

ด.5 น.1

8. โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานทา

4. โครงการผู้ต้องขังได้รับ
การควบคุม ดูแล
ด.5 น.3

7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง
เพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

ทคโนโ ี า น ท ที่ านว ความ
ั าน
า า าน า า

ม
ว นา

า าย ่ านว ความ ธ ม
ั นา น ั
ั ค ีความมั่นค

ั า

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

ด.5 น.4

ทคโนโ ี า น ท
น ั ัน
โ น

า
า

2. โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง

9. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจา

ั

คา า

ั

1. โครงการอานวยความยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดภาคใต้

12. โครงการบาบัด
และฟื้นฟูสมรรถนะภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติด

10. โครงการเรือนจาปลอด
ยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล ด.6 น.5

นโท ั า ว
ม า มี านทา ามความ มา ม

มี

่

11. โครงการเรือนจา
ปลอดยาเสพติด

ั ั า า
มคม นั าน า
นค า น า
ัน
ั าา
า าย ่

า

าม

น ามีความ
มั่นค า ั า ว
น ั า คว คม

า าย ่ า มคม ัน
นั ั า า
ั
ั

า าย ่ า ั
น้ ม า
า

า

5. โครงการผู้ต้องขังได้รับการ
แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจา
เพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม

า าย ่ ม ทธ า ความมัน่ ค น า
คว คม
า ั าท ั น ทา า า
า คว คม

านที่คว คม
ั มีความ มา ม น
ั า า ั า

หมายเหตุ : โครงการระดับแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 - 2565)
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด (2563 -2565)
ประเด็นยุทธศาสตร์ / งบประมาณรวม

70,157.0090 ล้านบาท
ปี 2563
23,436.7994
17,778.9046
17,716.8823
62.0224
118.7728
43.7728
75.0000
312.5884

ประเด็นที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอื่น ๆ
ประเด็นที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอื่น ๆ
ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอื่น ๆ
ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอื่น ๆ
รวมงบประมาณแผ่นดิน 3 ปี

รวม 3 ปี
70,157.0090
52,939.0319
52,781.7430
157.2889
345.2559
131.3184
213.9375

325.3535

329.1591

967.1010

310.0884

325.3535

329.1591

964.6010

2.5000
5,226.5336
5,213.2380
13.2956

5,315.8742
5,312.9301
2.9441

5,363.2124
5,362.1504
1.0620

2.5000
15,905.6202
15,888.3186
17.3016

เงินรายได้ของหน่วยงาน

69,765.9810

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)
ปี 2564
ปี 2565
23,611.4593
23,108.7503
17,855.2088
17,304.9184
17,809.5606
17,255.3002
45.6483
49.6183
115.0228
111.4603
43.7728
43.7728
71.2500
67.6875

-

เงินกู้
นอกประเทศ

ในประเทศ

-

_______________[ หน้า 85 ]_______________

งบประมาณอื่น ๆ

-

391.0280

_______________[ หน้า 86 ]_______________
152.8179
23,283.9815
23,283.9815
งบประมาณ ปี 2563 -2565
-

20,000.0000
18,000.0000

119.8424
23,491.6170
23,491.6170
-

ปี 2564, 17,855.2088

ปี 2563, 17,778.9046

118.3678
22,990.3825
22,990.3825
-

ปี 2565, 17,304.9184

391.0280
69,765.9810
69,765.9810
70,157.0090
70,157.0090

16,000.0000
14,000.0000
12,000.0000
ปี 2565, 5,363.2124

10,000.0000

ปี 2564, 5,315.8742

ปี 2563, 5,226.5336
8,000.0000
ปี 2563, 312.5884

ปี 2565, 329.1591

ปี 2564, 325.3535

6,000.0000
4,000.0000

ปี 2564, 115.0228

ปี 2563, 118.7728

ปี 2565, 111.4603

2,000.0000
1

2

ประเด็นที่ 1 ด ้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)

ประเด็นที่ 2 ด ้านคุณภาพการให ้บริการ (SI2)

ประเด็นที่ 3 ด ้านประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ (SI3)

ประเด็นที่ 4 ด ้านการพัฒนาองค์กร (SI4)

3

3.3.2 ประมาณการวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประเด็นที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564

ปี 2565

1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ 1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล เป็นไปตาม
ตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่กาหนด

100

100

100

2. การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจา ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48
ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

ไม่เกิน
2 ครั้ง

3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่ 1. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
สังคมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน
2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ร้อยละ100

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

ไม่เกิน
ร้อยละ 9

ไม่เกิน
ร้อยละ 8

4. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

1. นักโทษเด็ดขาดได้รับการจาแนกลักษณะ เพื่อการควบคุม และเพื่อการ
พัฒนาพฤตินิสัย แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ ได้รับการพิจารณา

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

3.นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทานอภัยโทษได้รับการ
ดาเนินการตามระเบียบ
1. ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบาบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลับมากระทาผิดซ้าในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

ไม่เกิน
ร้อยละ 9

ไม่เกิน
ร้อยละ 8

0

2. ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 1. การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัว และสถานที่เพื่อการตรวจ
ป้องกันและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน พิสูจน์ ภายใน 1 ปี
เรือนจา

5. แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจา

_______________[ หน้า 87 ]_______________

_______________[ หน้า 88 ]_______________
แนวทางพัฒนา :
:
:
:
:
:
:
:

แผนปฏิบัติราชการ
รวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
งบประมาณอื่น ๆ

พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง (SI111)
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SI112)
พัฒนาเรือนจาปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูน์ (SI113)
ป้องปราม และแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจา (SI114)
พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121)
พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (SI122)
สร้างภูมิกันและบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123)
อานวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124)

ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี
52,939.0319
52,781.7430
157.2889

2563

2564

17,778.9046
17,716.8823
62.0224

17,855.2088
17,809.5606
45.6483

2565
17,304.9184
17,255.3002
49.6183

ประเด็นที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร
แนวทางพัฒนา

โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

พัฒนาระบบการ
ควบคุมผู้ต้องขัง
(SI111)
โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย เป้าหมาย (Out put) : ศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบ
(SI111)
ทัณฑวิทยา
0 ตัวชี้วัด : จานวนผลการศึกษาวิจัยในการพัฒนาระบบ
ทัณฑวิทยา (เรื่อง)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
16,844.9087 16,996.2583 16,364.9206

20.2400

20.2400

5.2400 กทว.

2

2

2

สาเร็จ

สาเร็จ

สาเร็จ

-

เป้าหมาย (Out come) : มีการนาเสนอผลการวิจัยไป
ใช้ปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการศึกษาวิจัยไปใช้
ปฏิบัติ
โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการ
(SI111)
ควบคุมดูแล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล

1,078.0964

937.2146

937.5946 กทว.

100

100

100

100

100

100

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

เป้าหมาย (Out come) : การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด : การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจา ที่ไม่
สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่
เกิน

_______________[ หน้า 89 ]_______________

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 90 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจา
(SI111)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : การป้องกันและระงับเหตุร้ายใน
เรือนจามีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่มีแผนการป้องกันและ
ระงับเหตุร้ายและมีการซักซ้อมแผน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่มีระบบเสริมความ
มั่นคงและได้รับการบารุงรักษาให้ใช้งานได้

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
336.3689
336.1903
336.3689 กทว.
รจ./ทส.

100

100

100

30

60

100

80

85

90

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจามีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและระงับเหตุ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ไม่เกิดเหตุร้าย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาสามารถระงับเหตุร้ายใน
เรือนจาได้ด้วยตนเอง
โครงการจัดระบบเรือนจา (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : เรือนจามีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดระบบเรือนจา
(ระดับ)

620.2156

620.2156

0.2156 กทว.

1

2

3

50

80

143

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตัวชี้วัด : จานวนเรือนจาที่ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังได้
อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่กาหนด

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการพัฒนาข้อมูลเพือ่ สนับสนุน
ระบบข้อมูลผู้ต้องขัง (SI111)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : บริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุม

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
13.7579
15.4727
15.4727 กทว.
-

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ต้องขัง

1

2

3

1

2

3

เป้าหมาย (Out come) : ฐานข้อมูลผู้ต้องขังใช้ประโยชน์
ได้
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการนาข้อมูลมาใช้
ปฏิบัติ
โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพือ่
เป้าหมาย (Out put) : มีการดาเนินการขับเคลื่อนงาน
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ราชทัณฑ์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
(SI111)

0.2800

0.2800

0.2800 กทว.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคาขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกได้รับการพิจารณาดาเนินการ

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคาขอโอนตัวของนักโทษเด็ดขาด
ชาวต่างประเทศได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
โอนตัวนักโทษ

100

100

100

5

5

5

ตัวชี้วัด : จานวนองค์กร/หรือหน่วยงานราชทัณฑ์
ระหว่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานเรือนจาใน
ประเทศไทย
เป้าหมาย (Out come) : เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านงานราชทัณฑ์

_______________[ หน้า 91 ]_______________

-

_______________[ หน้า 92 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนการเผยแพร่กิจกรรม / ข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมเรือนจา เป้าหมาย (Out put) : อาคาร/สถานที่ของเรือนจา
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ ปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน
ราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี ด้วยหัวใจ
(SI111)

โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องประชุม
กรมราชทัณฑ์ (SI111)

ตัวชี้วัด : จานวนอาคาร/สถานที่ที่ได้รับการปรับปรุง
(แห่ง)
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติใน
สถานที่ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตาม
มาตรฐาน
เป้าหมาย (Out put) : การพัฒนาปรับปรุงห้องประชุม
กรมราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : จานวนห้องประชุมที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงเป็นผลสาเร็จ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
4
4
4
370.0000

370.0000

150.0000 กทว.

2

10

10

สาเร็จ

สาเร็จ

สาเร็จ

-

24.0000

-

2

2

-

2

2

26.0000 สล.

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มีห้องประชุม
กรมราชทัณฑ์ / ห้องประชุมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ /
ห้องสัมมนา / ห้องรับรอง ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
เป็นผลสาเร็จ
ตัวชี้วัด : จานวนห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการ
ปรับปรุงจนสาเร็จ

รจ./ทส.

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (SI111)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : ส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
159.8044
135.4229
138.1229 กพ.
รจ./ทส.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจา/ทัณฑสถานที่ได้
ดาเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์กาหนด

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจา/ทัณฑสถานที่เกิดโรค
และสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหาได้

100

100

100

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : การส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเข้าถึงการรักษา
โครงการบาบัดรักษาและฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย

121.2123

187.6844

180.6844 กพ.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังป่วยได้รับการ
บาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

100

100

100

10

10

10

80

90

100

เป้าหมาย (Out come) : บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลในเรือนจาผ่าน
เกณฑ์การประเมินในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่มีเครือข่ายสาธารณสุข
ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย

_______________[ หน้า 93 ]_______________

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 94 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์
ด้วยชุดบริการ Reach - Recruit Test - Treat - Retain : RRTTR 2
(Stop TB and AIDS through RTTR
: STAR 2) รอบ NFR ในกลุ่ม
ผู้ต้องขัง (SI111)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการ
รักษาและสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายดาเนินงาน รวมทั้งวางแผน
จาหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี ภายหลังพ้นโทษ

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการรักษาและสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายดาเนินงานรวมทั้ง
วางแผนจาหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี
ภายหลังพ้นโทษ
เป้าหมาย (Out come) : เรือนจาได้รับการสนับสนุนให้
ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายดาเนินงาน
รวมทั้งวางแผนจาหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี
ภายหลังพ้นโทษ
ตัวชี้วัด : จานวนเรือนจาที่ได้รับการสนับสนุนให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการรักษาและสร้างเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายดาเนินงานรวมทั้ง
วางแผนจาหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี
ภายหลังพ้นโทษ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5.1081
-

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
กพ.
รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้าน
สาธารณสุขในเรือนจาตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี ด้วยใจ
(SI111)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลด้าน
สาธารณสุขในเรือนจา

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับพัฒนาระบบการ
ดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจา

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
4.3310
6.1928
-

100

100

100

25

143

143

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
กพ.
รจ./ทส.

เป้าหมาย (Out come) : พัฒนาระบบการดูแลด้าน
สาธารณสุขในเรือนจาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่มีเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง
(SI111)

เป้าหมาย (Out put) : บริหารงบประมาณสนับสนุน
สาหรับเรือนจาดาเนินการตามภารกิจ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อดูแลผู้ต้องขังตามความเหมาะสม

7,502.0317

7,729.8827

7,961.4791 กค.

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประจาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาใช้จ่ายงบประจาเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ

_______________[ หน้า 95 ]_______________

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 96 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
เป้าหมาย (Out put) : สถานที่คุมขังและพัฒนาพฤติ
สิ่งก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ (SI111) นิสัยผู้ต้องขังมีความมั่นคง แข็งแรง และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการ
ก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (แห่ง)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
6,500.0000 6,500.0000 6,500.0000 ยผ.
หน่วยงานใน
สังกัดกรม
143

143

143

ตัวชี้วัด : รายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่
ได้รับงบประมาณสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามกาหนด

100

100

100

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารจัดการพนักงานรักษา
รักษาความปลอดภัยของหน่วยงานใน ความปลอดภัยสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
สังกัด (SI111)

113.4624

ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

143

143

143

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพสามารถรองรับภารกิจด้านการควบคุมและ
พัฒนาพฤตินิสัยอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย (Out come) : หน่วยงานในสังกัดมีความ
ปลอดภัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการไม่ก่อเหตุร้ายหรือได้รับความ
เสียหายของหน่วยงานจากการปฏิบัติรักษาความ
ปลอดภัยความเสียหาย
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
(SI112)

49.5576

113.4624

51.7436

113.4624 ยผ.

51.8370

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการปฏิบัติงานด้านการพักการ
ลงโทษ (SI112)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดได้รับการการ
พิจารณาพักการลงโทษ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
13.5783
13.5783
13.5783 กทป.
รจ./ทส.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การ
พักการลงโทษได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พักการลงโทษในชั้นเรือนจา

95

97

99

5

4

2

เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาดได้รับการ
ปล่อยตัวพักการลงโทษและกลับสู่สังคม
ตัวชี้วัด : นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการ
ลงโทษกลับมากระทาผิดซ้าภายใน 1 ปี หลังการ
ปล่อยตัวไม่เกินร้อยละ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการพักการ
ลงโทษ (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : มีโครงการพักการลงโทษที่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักโทษเด็ขาดเพิ่มขึ้น

0.2549

ตัวชี้วัด : จานวนโครงการพักการลงโทษเพิ่มขึ้น
(โครงการ)

0.4410

0.0344 กทป.

1

1

1

5

4

2

รจ./ทส.

เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาดได้รับการ
ปล่อยตัวพักการลงโทษและกลับสู่สังคม

โครงการย้ายผู้ต้องขัง (SI112)

ตัวชี้วัด : นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการ
ลงโทษกลับมากระทาผิดซ้าภายใน 1 ปี หลังการ
ปล่อยตัวไม่เกินร้อยละ
เป้าหมาย (Out put) : ย้ายผู้ต้องขังทุกประเภทเพื่อการ
บริหารการบังคับโทษ
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการอนุญาตให้ย้าย
เรือนจา (คน)

17.3000

19.3000

35,000

36,000

_______________[ หน้า 97 ]_______________

21.3000 กทป.
37,000

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 98 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารการบังคับโทษด้าน
การย้ายผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการย้ายผู้ต้องขังเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษ เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการพิจารณา
ทางวินัยผู้ต้องขัง (SI112)
อุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัยครบทุกราย

โครงการดาเนินงานเกี่ยวกับการขอ
พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษ
เด็ดขาดเฉพาะราย (SI112)

100

100

100

-

-

- กทป.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของคาอุทธรณ์ได้รับการดาเนินการ
ตามกฎหมาย
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่อุทธรณ์ได้รับการ
ลงโทษทางวินัยในกรอบที่กฎหมายกาหนด
เป้าหมาย (Out put) : ฎีกาทูลเกล้าฯ ที่มีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนได้รับการดาเนินการ

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของฎีกาทูลเกล้าฯ ที่มีเอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วนได้รับการดาเนินการ
เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาดสามารถใช้
สิทธิการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้
ตามที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่ใช้สิทธ
ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษได้
ตามที่กฎหมายกาหนด

1.0000

1.0000

1.0000 กทป.

100

100

100

100

100

100

รจ./ทส.

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการจาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
(SI112)

โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดออกทางานสาธารณะ
นอกเรือนจา ออกทางานจ่ายนอก และ
การลงหุงต้มอาหาร (SI112)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการจาแนกลักษณะ
เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล
(Sentence Plan) ภายในระยะเวลาที่กาหนด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
4.2950
4.2950
2.7950 กทป.
รจ./ทส.

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ต้องขังทุกรายได้รับการจาแนก
ลักษณะเพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
รายบุคคล (Sentence Plan) อย่างเหมาะสมภายใน
30 วัน
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติตาม
แผนที่กาหนดตามความต้องการพัฒนาพฤตินิสัยและ
ความเสี่ยงในการควบคุมในเรือนจา

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ต้องขังได้รับการจาแนกลักษณะ
เพื่อกาหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลอย่าง
เหมาะสม

0

100

100

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขครบถ้วนได้เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกออกทางานสาธารณะนอกเรือนจา การจ่ายนอก
และลงหุงต้มอาหาร
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบ้ติและ
หลักเกณฑ์เงือ่ นไขครบถ้วนที่เรือนจาเสนอ ได้รับการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการ หรือกรมราชทัณฑ์

0.1928

100

เป้าหมาย (Out come) : การคัดเลือกนักโทษเด็ดขาด
ออกทางานสาธารณะนอกเรือนจา การจ่ายนอก และลง
หุงต้ม มีประสิทธิภาพ

_______________[ หน้า 99 ]_______________

0.1928

100

0.1928 กทป.

100

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 100 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดาเนินคัดเลือกนักโทษ
เด็ดขาดออกทางานสาธารณะนอกเรือนจา การจ่าย
นอก และลงหุงต้ม เป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด

โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขาด (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติ
หลักเณฑ์และเงือ่ นไขครบถ้วน ได้รับการพิจารณาเลื่อน
ชั้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขครบถ้วน ได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้น
เป้าหมาย (Out come) : การเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวัน
ต้องโทษจาคุก (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้า
หลักเกณฑ์ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวลดวันต้องโทษ
จาคุตักวชี้วัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติเข้า

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100

-

-

- กทป.

100

100

100

100

100

100

12.9366

12.9365

12.9365 กทป.

100

100

100

10

9

8

หลักเกณฑ์ตามที่เรือนจาเสนอได้รับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการ
เป้าหมาย (Out come) : การดาเนินงานลดวันต้องโทษ
จาคุกมีประสิทธิภาพ นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อย
ต้วลดวันต้องโทษจาคุก สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติ และไม่หวนกลับมากระทาผิดซ้า
ตัวชี้วัด : นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการอนุมัติปล่อยตัว
ลดวันต้องโทษจาคุก กระทาผิดซ้าภายใน 1 ปี หลัง
การปล่อยตัว ไม่เกินร้อยละ

รจ./ทส.

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

พัฒนาเรือนจาปลอด
ยาเสพติดและพัฒนา
ระบบการควบคุมผู้
เข้ารับการตรวจพิสูน์
(SI113)
โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผล
เป้าหมาย (Out put) : บริหารจัดการข้อมูลจากการข่าว
ตามคาร้องเรียน ร้องทุกข์ การรายงาน หรือข่าวพาดพิงของเรือนจา
ข่าวสาร หรือข่าวพาดพิงที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องยาเสพติดภายในเรือนจา (SI113)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องที่ได้รับการพิจารณาตาม
กระบวนการ

โครงการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ (SI113)

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจาปลอดจากยาเสพติด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ปลอดจากยาเสพติด
เป้าหมาย (Out put) : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับ
การดูแลตามที่กฎหมายกาหนด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
255.3462
297.2948
355.0109

0.5011

0.5011

100

100

90
179.6085

95
220.7427

100

100

เป้าหมาย (Out come) : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และที่
กฎหมายกาหนด

_______________[ หน้า 101 ]_______________

0.5011 กทว.

รจ./ทส.

100

97
278.4588 กปพ.
100

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 102 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : การหลบหนีในสถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน (ครั้ง)

โครงการอานวยการเพิม่ ประสิทธิภาพ เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกองมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพือ่
การปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์มีประสิทธิภาพ
การควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
(SI113)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
2
2
2
75.2366

76.0510

76.0510 กปพ.

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการปฏิบัติต่อผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

6

6

6

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ที่ได้รับการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์

30

30

30

2

2

2

เป้าหมาย (Out come) :ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และที่กฎหมายกาหนด
ตัวชี้วัด : การหลบหนีในสถานที่ควบคุมตัวผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน (ครั้ง)
ป้องปราม และแก้ไข
ปัญหาสิ่งของ
ต้องห้ามภายใน
เรือนจา (SI114)

27.9104

27.9104

27.9104

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการเรือนจาปลอดยาเสพติด
(SI114)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : ป้องกันปัญหายาเสพติดและ
สิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจา
ตัวชี้วัด : จู่โจมตรวจค้นเรือนจา (แห่ง)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
27.9104
27.9104
27.9104 กทว.
รจ./ทส.
142

142

142

98

98

98

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจาปลอดยาเสพติดและ
สิ่งของต้องห้าม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการตรวจค้นจู่โจมแบบกรณี
พิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติ
ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจา (ร้อยละ)
พัฒนาจิตใจเพือ่ สร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้ต้องขัง
(SI121)
โครงการพัฒนาจิตใจเพือ่ สร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง
(SI121)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม
จริธรรม และการมีจิตสาธารณะให้กับผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับการพัฒจิตและ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

78.3327

78.3327

78.3327

36.5477

36.5477

36.5477 กพน.

100

100

100

10

9

8

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทา
ผิดซ้าลดลง
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

_______________[ หน้า 103 ]_______________

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 104 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

โครงการการแก้ไขฟืน้ ฟูผู้ต้องขังเฉพาะ เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
รายโดยใช้โปรแกรมตามลักษณะแห่ง เฉพาะรายตามลักษณะคดีและพฤติการณ์การกระทาผิด
คดีและพฤติการณ์การกระทาผิด
(SI121)
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะ
รายตามลักษณะคดีและพฤติการณ์การกระทาผิด
เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระทาผิดซ้าของ
ผู้พ้นโทษ
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขังเพือ่ คืนคนดี
สู่สังคม (SI122)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพือ่
คืนคนดีสู่สังคม (SI122)

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้กับผู้ต้องขัง (SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด ได้รับการ
แก้ไขฟูและพัฒนาพฤตินิสัย
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพตามแผนการบริหารโทษ
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทา
ผิดซ้าลดลง
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
เป้าหมาย (Out put) : ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับ
การศึกษาเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
41.7850
41.7850
41.7850 กพน.
รจ./ทส.

61650

61650

61650

10

9

8

418.4702

298.4757

91.9498

88.5218

100

100

10
53.9969

319.8934

101.7796 กพน.

9
53.9969

รจ./ทส.

100

8
53.9969 กพน.

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม
ศักยภาพ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย (SI122)

เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระทาผิดซ้าของ
ผู้พ้นโทษ
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย ตามหลักสูตรที่กรมราชทัณฑ์กาหนด
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
42000
42000
42000

10
121.5580

9
90.0715

8
90.0715 กพน.

58000

58000

58000

5

4

2

รจ./ทส.

เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระทาผิดซ้าของ
ผู้พ้นโทษ

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข (SI122)

ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
เป้าหมาย (Out put) : สร้างความสุข ความเข้มแข็งทาง
ใจ การใช้ชีวิตให้กับผู้ต้องขัง และส่งเสริมการมีจิต
สาธารณะในการคิดแก้ไขปัญหาในสังคม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการสร้างความสุข
ความเข้มแข็งทางใจ และการใช้ชีวิตให้กับผู้ต้องขัง
ตัวชี้วัด : จานวนโรงเรียนที่กรมราชทัณฑ์ได้เข้าร่วม
จัดกิจกรรมปลูกจิตสานึกให้นักเรียนเป็นคนดี และเก่ง
ไม่คิดที่จะกระทาความผิด

8.5528

18.4728

9,600

34,400

315

315

_______________[ หน้า 105 ]_______________

26.6328 กพน.

54,800
315

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 106 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : สร้างเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดการกระทาผิดซ้า
ตัวชี้วัด : มีจานวนเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
โครงการการแก้ไขฟืน้ ฟูเฉพาะทางเพือ่ เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (SI122)
พัฒนาตามศักยภาพตามความสามารถเฉพาะทาง
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพตามความสามารถเฉพาะทาง (คน)
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิด
ซ้าลดลง
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
โครงการการจัดตั้งศูนย์การฝึกวิชาชีพ เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังในเรือนจากลุ่มเป้าหมาย
ผู้ต้องขังด้านนวัตกรรมเกษตรแปลง ได้รับความรู้และทักษะด้านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
ใหญ่และเกษตรอัจริยะ (สส) (SI122) ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะด้าน
การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิด
ซ้าลดลง

28,000

28,000

10

9

9.0426

9.0426

4,750

4,750

10
25.6200

1,800

1,800

8
9.0426 กพน.

รจ./ทส.

4,750

9

25.6200

28,000

8
25.6200 กพน.

1,800

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้า
หลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

โครงการพัฒนาและยกระดับเรือนจา
อุตสาหกรรมการเกษตร (Prison
Farm) (SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ยกระดับเรือนจาอุตสาหกรรม
การเกษตรสาหรับการฝึกอาชีพผู้ต้องขังและนาผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพไปใช้สาหรับการบริโภคในกลุ่ม
เรือนจาเขต 6

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
10
9
8
107.7500

12.7500

12.7500 กพน.

ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการฝึกอาชีพภายใต้
เรือนจาอุตสาหกรรมการเกษตร (Prison Farm)

600

600

600

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพได้รับเงินปัน
ผลจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพได้รับความรู้
จากการฝึกอาชีพสามารถนาไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ

80

80

80

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้า
หลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

9

8

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิด
ซ้าลดลง

สร้างภูมิกันและ
บาบัดฟืน้ ฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด (SI123)

99.8927

_______________[ หน้า 107 ]_______________

100.7073

102.5273

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 108 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเรือนจา (SI123)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเรือนจา และขับเคลื่อนภารกิจชมรม TO BE
NUMBER ONE
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็น
เครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (คน)

200,000

200,000

200,000

10

9

8

เป้าหมาย (Out put) : บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด ในระบบต้องโทษ

59.6013

59.3801

ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่ได้รับการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ (คน)
เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังกระทาผิดซ้าในคดียา
เสพติดลดลง
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ต้องขังติดยาเสพติดที่ได้รับการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ กระทาผิดซ้าภายหลังการพ้น
โทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

25,000

29,800

29,800

10

9

8

22.6872

22.6872

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังกระทาผิดซ้าในคดียา
เสพติดลดลง
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ต้องขังที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE กระทาผิดซ้าภายหลังการพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
โครงการบาบัดฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123)

โครงการลูกเสืออาสาราชทัณฑ์
เครือข่ายป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด (SI123)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
17.6043
18.6400
20.4600 กพ.
รจ./ทส.

เป้าหมาย (Out put) : ฝึกอบรมผู้ต้องขังหลักสูตร
ลูกเสืออาสาเพื่อเป็นเครือข่ายป้องการและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

59.3801 กพ.

22.6872 กพน.

รจ./ทส.

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมหลักสูตร
ลูกเสืออาสาเพื่อเป็นเครือข่ายป้องการและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
28,000
28,000
28,000

เป้าหมาย (Out come) : สร้างเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดการกระทาผิดซ้า
ตัวชี้วัด : มีจานวนเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

28,000

28,000

28,000

10

9

8

4.4861

4.4861

4.4861

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังที่กระทาความผิดคดี
กระบวนการยุติธรรมและการแก้ไข
ความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
ฟืน้ ฟูผู้ต้องขังรวมทั้งผู้เคยกระทาผิดใน
คดีความมั่นคง (SI124)

3.8861

3.8861

3.8861 กทว.

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่กระทาความผิดคดี
ความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

80

85

อานวยความยุติธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (SI124)

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังที่พ้นโทษเป็นคนดี
กลับคืนสู่สังคม

_______________[ หน้า 109 ]_______________

90

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 110 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนา
พฤตินิสัยกระทาผิดซ้าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ
โครงการอานวยการความยุติธรรมที่ เป้าหมาย (Out put) : สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
สอดคล้องกับวิถึชีวิตของประชาชนใน ในพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกในการเยี่ยมญาติทางไกล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124)
ผ่านจอภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แห่ง)
เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ได้รับการอานวยความยุติธรรม
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
5
5
4

0.6000

0.6000

0.6000 กทว.

10

10

10

80

85

90

รจ./ทส.

ประเด็นที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจต่อ 1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการงาน
การให้บริการงานราชทัณฑ์
ราชทัณฑ์
2. ผู้พ้นโทษที่ได้รับการติดตามในระบบ CARE
Support เพิ่มขึ้น
2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้าง
1. ระดับการของรับรู้ของผู้รับบริการในข่าวสาร
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร
การประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์

ปี 2563

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2564

ปี 2565

4.75

4.80

4.85

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

3.75

4.00

4.25

3.00

4.00

4.25

0
2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์

_______________[ หน้า 111 ]_______________

_______________[ หน้า 112 ]_______________
แนวทางพัฒนา : การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (SI211)
: การประสานงานและส่งเสริมการมีงานทา (SI212)
: ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (SI221)
: สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ (SI222)

แผนปฏิบัติราชการ
รวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
งบประมาณอื่น ๆ

ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี
345.2559
131.3184
213.9375

2563
118.7728
43.7728
75.0000

2564
115.0228
43.7728
71.2500

2565
111.4603
43.7728
67.6875

ประเด็นที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การให้บริการ จัด
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง
(SI211)
โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของเรือนจาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (SI211)
0

เป้าหมาย (Out put) : ยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ และขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายได้รับ
สวัสดิการและการสงเคราะห์

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
115.3130
111.5630
108.0005

115.3130

111.5630

108.0005 กพน.

100

100

100

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : การขับเคลื่อนงานของ
เรือนจาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้ดาเนินการจัด
สวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด
การประสานงานและ
ส่งเสริมการมีงานทา
(SI212)

2.1458

_______________[ หน้า 113 ]_______________

2.1458

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

2.1458

รจ.ทส.

_______________[ หน้า 114 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานทา (SI212)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : ช่วยเหลือส่งเสริมการมีงาน
ทาให้กับผู้พ้นโทษและผู้เข้ารับการบริการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้เข้ารับบริการได้รับการ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
2.1458
2.1458
2.1458 กพน.
รจ./ทส.

100

100

100

10

10

10

10

9

8

1.0140

1.0140

1.0140

1.0140

1.0140

1.0140 สล.

เป้าหมาย (Out come) : ผู้พ้นโทษและผู้ที่เข้ารับ
การบริการได้รับการช่วยเหลือให้มีงานทา และลด
การกระทาผิดซ้า
ตัวชี้วัด : ร้อยของผู้ที่ได้รับการติดตามในระบบ
Care support เพิ่มขึ้นปีละ
ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทาผิดซ้าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
ประชาสัมพันธ์
แนวคิดและนวัตกรรม
ใหม่ (SI221)
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์
(SI221)

เป้าหมาย (Out put) : ดาเนินกิจกรรมเผยแพร่
ข่าวสารด้านภารกิจของกรมราชทัณฑ์สู่สาธารณะ

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารฯ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
5
5
5

ตัวชี้วัด : จานวนข่าวสารที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ฯ (Press release) (เรื่อง)

36

36

36

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของเรือนจา

100

100

100

75

80

85

เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนได้รับการรับรู้
บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างทั่วถึงและทัน
เหตุการณ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนและผู้รับบริการที่
รับรู้และเข้าใจบทยาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์
สร้างราชทัณฑ์
ภาพลักษณ์ใหม่
(SI222)
โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์
(SI222)

เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มีการดาเนิน
กิจกรรมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรม
ราชทัณฑ์สู่สาธารณะ
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์
ใหม่ของกรมราชทัณฑ์สู่สาธารณะกรมราชทัณฑ์ที่
ดาเนินการเป็นผลสาเร็จ

0.3000

0.3000

0.3000

0.3000

0.3000

0.3000 สล.

2

2

_______________[ หน้า 115 ]_______________

2

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

_______________[ หน้า 116 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : การดาเนินกิจกรรมสร้าง
การรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์สู่
สาธารณะ ของกรมราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่รับรู้และเข้าใจ
บทบาทกรมราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ

75

80

85

75

80

85

ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)
เป้าหมาย
1.ให้การปฏิบัติราชการในภารกิจงาน
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1. ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการเร่งรัดติดตาม และประเมินผล
ความสาเร็จ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการ

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

3. เรือนจา/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อกาหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules) เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบภายในดาเนินงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่กาหนด

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ากว่า

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

_______________[ หน้า 117 ]_______________

_______________[ หน้า 118 ]_______________
แนวทางพัฒนา :
:
:
:

แผนปฏิบัติราชการ
รวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
งบประมาณอื่น ๆ

อานวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI311)
อานวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI321)
พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (SI322)
ส่งเสริมกระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (SI323)

ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี
967.1010
964.6010
2.5000

2563

2564

2565

312.5884
310.0884
2.5000

325.3535
325.3535
-

329.1591
329.1591
-

ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

อานวยการ
ปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (SI311)
โครงการอานวยการปฏิบัติงานด้าน
ทัณฑวิทยา (SI311)

เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนภารกิจการ
ปฏิบัติงานอานวยการด้านทัณฑวิทยา
0 ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน
ภารกิจด้านทัณฑวิทยา (ระดับ)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
13.4184
10.0292
11.8762

1.4108

1.4720

1.4690 กทว.

5

5

5

100

100

100

-

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านทัณฑวิทยาที่
ได้รับการจัดทาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย (Out come) : การดาเนินงานกองทัณฑ
วิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ตอบสนอง
ต่อนโยบายกรมราชทัณฑ์ และนโยบายกระทรวง
ยุติธรรม

โครงการอานวยการสนับสุนนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (SI311)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลการดาเนินงานกองทัณฑ
วิทยาเป็นไปตามแผนที่กาหนด (ร้อยละ)
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

1.2436

4

_______________[ หน้า 119 ]_______________

1.3732

4

1.3732 กพ.

4

-

_______________[ หน้า 120 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานกอง
บริการทางการแพทย์ได้รับการอานวยการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลกรกองบริการ
ทางการแพทย์
โครงการอานวยการปฏิบัติงานหลักใน เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงา'นกองพัฒนา
การขับเคลื่อนงานเพือ่ พัฒนาพฤติ
พฤตินิสัยมีประสิทธิภาพ
นิสัยผู้ต้องขัง (SI311)

80

85

8.4740

4.8940

8

8

8

30

30

30

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการติดตาม
ผลการดาเนินงานได้แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย

100

100

100

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรกองพัฒนา
พฤตินิสัย

100

100

100

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการพัฒนา
พฤตินิสัยที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการติดตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย

90
6.7440 กพน.

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัยด้รับการอานวยการเป็นมาตรฐาน

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการบริหารและอานวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ
(SI311)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานทัณฑปฏิบัติ
มีประสิทธิภาพ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
2.2900
2.2900
2.2900 กทป.
-

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านด้านทัณฑ
ปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

8

8

8

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการติดตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านทัณฑปฏิบัติ

10

10

10

80

80

80

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานทัณฑ
ปฏิบัติได้รับการอานวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรกองทัณฑ
ปฏิบัติ
อานวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานในการ
ขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (SI321)

290.6357

โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิต เป้าหมาย (Out put) : การบูรณาการกับทุกภาค
อาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้อง ส่วนในการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์
กับโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน
"เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ " (SI321) “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

0.1500

_______________[ หน้า 121 ]_______________

305.7854

0.1500

307.8546

0.1500 สล.

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

_______________[ หน้า 122 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ที่สานักงานเลขานุการ“เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ”
กรมดาเนินการ โดยสอดคล้องกับโครงการจิต
อาสาพระราชทานฯ
ตัวชี้วัด : จานวนครั้งของการจัดทารายงาน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการจิตอาสากรม
ราชทัณฑ์ (ข้อมูลจากเรือนจาทั่วประเทศ)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
4
4

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
4

12

12

12

5

5

5

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มีการ
ดาเนินงานด้านจิตอาสาด้านจิตอาสาที่สอดคล้องกับ
ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เรา
ทาความ ดี ด้วยหัวใจ”

โครงการอานวยการสนับสนุนภารกิจ
ของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
สานักงานเลขานุการกรม (SI321)

ตัวชี้วัด : สรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาของกรม
ราชทัณฑ์ (รายงานประจาปี) มีความครอบคลุม
กิจกรรมจิตอาสา พระราชทานฯ (ด้าน)
เป้าหมาย (Out put) : อานวยการสนับสนุน
ภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานสานักงาน
เลขานุการกรม

6.9486

7.5390

7.5390 สล.

ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจของ
ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ของสานักงาน
เลขานุการกรมที่ดาเนินการได้เป็นผลสาเร็จ
(กิจกรรม )

6

6

6

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานของสานักงาน
เลขานุการกรมที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4

4

4

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : การขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ตามภารกิจของสานักงานเลขานุการกรม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการระบบงานสาร
บรรณ (SI321)

ตัวชี้วัด : ความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารจัดการระบบงาน
สารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการได้เป็น
ผลสาเร็จ
เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มีการ
ติดต่อสื่อสารด้วยระบบงานสารบรรณและการ
ให้บริการส่วนที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องที่ได้รับการติดต่อ และ/
หรือเอกสารที่ รับ ส่ง ได้รับการดาเนินการเป็นไป
ตามระเบียบที่กาหนด

โครงการดาเนินการด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาปรับปรุง แก้ไข
กฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และให้คาแนะนาดาเนินคดีแทนกรมราชทัณฑ์ และ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในด้านคดีความ รวมถึงการ
ติดตามการประโยชน์ที่ดินของกรมราชทัณฑ์

สาเร็จ
0.1473

สาเร็จ
0.1473

สาเร็จ
0.1473 สล.

3

3

3

100

100

100

2.8680

_______________[ หน้า 123 ]_______________

3.1184

3.2248 กม.

-

-

_______________[ หน้า 124 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีที่ได้รับการดาเนินการ
ภายในระเวลาที่กฎหมายหรือศาลกาหนด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการสร้าง
การรับรู้ด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

90

90

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของระเบียบ ข้อบังคับ หรืออนุ
บัญญัติกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการปรัปบรุงแก้ไขให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

100

100

100

100

100

100

100

100

100

90

90

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการพิจารณาดาเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินของกรมราทัณฑ์
เป้าหมาย (Out come) : การดาเนินการทาง
กฎหมาย ทางคดีและความรับผิดทางละเมิด การ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ การบริหาร
จัดการที่ดินตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์มี
ประสิทธิผล
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการป้องกันหรือการแพ้คดี
แพ่ง คดีปกครอง เนื่องจากคดีขาดอายุความ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย

90

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของระเบียบ ข้อบังคับ หรืออนุ
บัญญัติในความระบผิดชอบของกรมราชทัณฑ์
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอนในการตรา
กฎหมาย

โครงการอานวยการการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจของกองกฎหมาย
(SI321)

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจา ดาเนินการป้องกัน
ปัญหาการบุกรุกที่ดินในความครอบครองรายใหม่
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกองกฎหมาย
สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามภารกิจและดาเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานของกองกฎหมายที่
ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนงานอานวยการกอง
กฎหมายดาเนินการสาเร็จ
เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานกอง
กฎหมายได้รับการอานวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ
โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และ เป้าหมาย (Out put) : จัดหาพัสดุและครุภัณฑ์ใน
สิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ (SI321) กรมราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
ตัวชี้วัด : เรือนจาที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ตาม
ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100

100
0.8500

100
1.0704

4
100

80
254.9954

100
1.1768 กม.

4

4

100

100

85

90

257.1674

259.4046 กค.

100

100

100

142

142

142

_______________[ หน้า 125 ]_______________

-

รจ./ทส.

_______________[ หน้า 126 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อร้องเรียนในกระบวนการ
จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้รับรับการแก้ไข
ปัญหาให้ถูกต้องตามกระบวนการ
โครงการอานวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ
พัสดุ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานด้านการเงิน
การคลังและพัสดุมีประสิทธิภาพ

100

12.0083

100

12.0083

100

12.0083 กค.

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการเงินการ
คลังและพัสดุที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

8

8

8

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานการเงินการคลังและพัสดุได้รับการ
แก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง

100

100

100

90

90

90

รจ./ทส.

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุได้รับการอานวยการมี
ประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์คะแนน ITA
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
โครงการอานวยการสนับสนุนการ
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกองบริหาร
ปฏิบัติงานกองบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ
(SI321)

7.8389

7.7116

7.7389 บค.

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการติดตาม
ผลการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
4
4

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
4

10

10

10

80

85

90

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานของกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการอานวยการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
โครงการอานวยการสนับสนุนการ
เป้าหมาย (Out put) : อานวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของ ปฏิบัติงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (SI321)
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานของกองยุทธศาสตร์
และแผนงานได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

0.9476

0.9476

0.9476 ยผ.

5

5

5

80

85

90

เป้าหมาย (Out come) : กระบวนการบริหารงาน
ของกองยุทธศาสตร์และแผนงานมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคคลากรในการ
ได้รับการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

_______________[ หน้า 127 ]_______________

-

_______________[ หน้า 128 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการ อานวยการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพือ่
พัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ (SI321)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานสถาบัน
พัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
2.3034
4.4034
4.0434 สพ.
-

2

2

2

80

80

80

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานของ
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ได้รับการ
อานวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการอานวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกลุ่ม
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานของกลุ่มตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

0.6043

0.6521

1.0006 ตน.

4

4

4

80.0000

85

90

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานกลุ่ม
ตรวจสอบภายในได้รับการอานวยการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการอานวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (SI321)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบที่ได้รับการปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการติดตาม
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลากร
เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมได้รับการอานวยการเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม

โครงการบริหารและอานวยการ
เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานสานักผู้ตรวจ
สนับสนุนการปฏิบัติงานสานักผู้ตรวจ ราชการกรมมีประสิทธิภาพ
ราชการกรม (SI321)
ตัวชี้วัด : จานวนกระบวนงานด้านการตรวจ
ราชการที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงานสานัก
ผู้ตรวจราชการกรมได้รับการอานวยการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของบุคลากรสานักผู้ตรวจ
ราชการกรม

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
0.2309
0.2684
0.3055 กคจ.
-

4

4

4

100

100

100

80

80

80

0.7430

10.6014

10.1678 สผต.

2

2

2

80

85

90

_______________[ หน้า 129 ]_______________

-

_______________[ หน้า 130 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

พัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพ (SI322)
โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายตาม
เป้าหมาย (output) : ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการ
ภารกิจงานกรมของราชทัณฑ์ให้
ของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (SI 322)
ตัวชี้วัด : หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับรู้
และร่วมดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรม
ราชทัณฑ์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5.6099
6.6695
6.5589

1.0413

1.7369

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

1.7369 ยผ.

100

100

100

100

100

100

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

เป้าหมาย (outcome) : การปฏิบัติราชการของ
กรมราชทัณฑ์มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ผลสาเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ)
โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ
งบประมาณสนับสนุนภารกิจกรม
ราชทัณฑ์ (SI322)

เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มีเอกสาร
ข้อมูลในกระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี

0.7457

0.7457

0.7457 ยผ.

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทา/จัดส่ง
เอกสารด้านงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5
5

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
5

เป้าหมาย (Out come) : กระบวนการงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของกรมราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความครบถ้วนของเอกสารใน
กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจาปี (ร้อย
ละ)
โครงการติดตามประเมินผลการ
เป้าหมาย (Out put) : ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดาเนินงานภายในห้วงระยะเวลาที่กาหนดเพื่อ
ตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน ตรวจสอบผลสาเร็จของการดาเนินงาน
(SI322)
ตัวชี้วัด : มีการรายงานผลการดาเนินงาน 12
ครั้ง/ปี โดยในแต่ละครั้งมีการสรุปผลการติดตาม
นาเสนอผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง

100

0.5430

5

เป้าหมาย (Out come) : ติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานภายในห้วงระยะเวลาที่กาหนดเพื่อ
ตรวจสอบผลสาเร็จของการดาเนินงาน

_______________[ หน้า 131 ]_______________

100

0.5430

5

100

0.5430 ยผ.

5

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

_______________[ หน้า 132 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : มีรายงานผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานในภาครวมของกรมราชทัณฑ์ ที่ทาให้
สามารถนาไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ในระยะต่อไป (ฉบับ)

โครงการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการ เป้าหมาย (Out put) : บริหารและอานวยการ
ราชทัณฑ์ (SI322)
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อเสนอแนะและนโยบาย
ของคณะกรรมการราชทัณฑ์ที่นาไปสู่การปฏิบัติ
(ร้อยละ)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1
1

0.9600

0.9600

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
1

0.9600 ยผ.

100

100

100

10

9

8

-

เป้าหมาย (Out come) : บริหารและอานวยการ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : การบริหารการบังคับโทษส่งผลให้ผู้พ้น
โทษมีอัตราการกระทาผิดซ้าภายใน 1 ปี หลังพ้น
โทษ ไม่เกินร้อยละ
โครงการตรวจสอบเรือนจาทั่วประเทศ เป้าหมาย (Out put) : ตรวจสอบด้านการเงิน ด้าน
(SI322)
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฎิบัติงาน ด้าน
ผลการดาเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านการบริหารของเรือนจา/ทัณฑสถาน เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดาเนินงานดีชึ้นสามารถปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ อันเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

1.5498

1.9138

1.8032 ตน.

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนเรือนจาที่ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน (แห่ง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ไปตรวจสอบได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
47
59
52
100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับการตรวจสอบ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
รายงานการตรวจสอบภายในถูกต้อง

100

100

100

ตัวชี้วัด : เรือนจาที่ได้รับการตรวจสอบมีความพึง
พอใจในรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน

80

85

90

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจาได้รับการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลการ
ดาเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

โครงการอานวยการสนับสนุนการ
เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานพัฒนา การขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริหารของกรม
ระบบบริหารของกรมราชทัณฑ์
ราชทัณฑ์ให้บรรลุตามเป้าประสงค์
(SI322)
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ที่จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ

0.7700

158

_______________[ หน้า 133 ]_______________

0.7700

158

0.7700 กพร.

158

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

_______________[ หน้า 134 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ดาเนินการตาม
แผนจัดวางระบบความคุมภายในของกรม
ราชทัณฑ์
เป้าหมาย (Out come) : สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริหารของกรม
ราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัดที่รายงานผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัดรายงานผล
การควบคุมภายในของกรมราชทัณฑ์

ส่งเสริมกระบวนงาน
ยุติธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ (SI323)
โครงการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
เพือ่ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(SI323)

เป้าหมาย (Out put) : ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100

158

158

158

158

158

158

2.9244

2.8694

2.8694

1.6857

1.6307

1.6307 กคจ.

28

28

28

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ที่ได้ดาเนินการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับบุคลากร

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กร
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

โครงการดาเนินการทางวินัยและ
เสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ
(SI323)

ตัวชี้วัด : กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์คะแนน ITA
ไม่ต่ากว่าร้อยละ

90

90

90

ตัวชี้วัด : ร้อยละอัตราการกระทาผิดวินัยกรณี
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการของบุคคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ลดลง (ร้อยละ)

5

5

5

เป้าหมาย (Out put) : ข้าราชการตระหนักถึงวินัย
ของข้าราชการ
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรมที่สร้างเสริมให้
ข้าราชการตระหนักถึงวินัยของข้าราชการ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการที่กระทาผิดวินัย
ได้เข้าสู่กระบวนการดาเนินการตามระเบียบหรือ
กฎหมายที่กาหนด (ร้อยละ)

1.2387

1.2387

1.2387 บค.

3

3

3

100

100

100

_______________[ หน้า 135 ]_______________

-

_______________[ หน้า 136 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : บุคลากรได้รับการ
เสริมสร้างวินัยและปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราการกระทาผิดวินัยของบุคลากรใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่เกินiร้อยละ

5

5

5

ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
เป้าหมาย
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมือ
อาชีพ

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การ
ทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2. ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75 ขึ้นไป

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

ร้อยละ 90

3. อัตราการกระทาผิดวินัยของบุคคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลง

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

1.ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่า
มาตรฐาน
2. ร้อยละของบุคคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน

ร้อยละ 80
ร้อยละ 25

ร้อยละ 85
ร้อยละ 25

ร้อยละ 90
ร้อยละ 25

10

10

10

5
90

5
95

5
98

3. จัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ 1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น
ถูกต้องทันสมัยใช้
2. จานวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

_______________[ หน้า 137 ]_______________

_______________[ หน้า 138 ]_______________
แนวทางพัฒนา :
:
:
:

แผนปฏิบัติราชการ
รวม
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้ในประเทศ
เงินกู้ต่างประเทศ
งบประมาณอื่น ๆ

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (SI411)
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การทางานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (SI412)
พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SI421)
พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431)

ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี
15,905.6202
15,888.3186
17.3016

2563

2564

5,226.5336
5,213.2380
13.2956

5,315.8742
5,312.9301
2.9441

2565
5,363.2124
5,362.1504
1.0620

ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (SI411)
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมืออาชีพ (SI411)

เป้าหมาย (Out put) : ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและบุคลากรของ
กรมราขทัณฑ์ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานราขทัณฑ์อย่างมืออาชีพโดยยึดมั่นในกฎ
ระเบียบและทีคุณชีวิตที่ดีรวมทั้งผลตอบแทนที่
เหมาะสมภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
ตัวชี้วัด : จานวนกิจกรรม/โครงการใน
กระบวนการสรรหา รักษา และใช้ประโยชน์
0 บุคคลากร (โครงการ)
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทา
ฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
บ) (Out come) : บุคลากรได้รับการ
เป้า(ระดั
หมาย
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่าน
ทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75
ขึ้นไป

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
5,137.5332
5,130.8837
5,136.9332

5,137.5332

5,130.8837

6

6

6

3

5

5

100

100

100

80

85

90

_______________[ หน้า 139 ]_______________

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

5,136.9332 บค.

-

_______________[ หน้า 140 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core
Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่า
มาตรฐาน

พัฒนาทรัพยากร
บุคคลสู่การทางาน
มาตรฐานสูงอย่างมือ
อาชีพ (SI412)
โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลัก
พืน้ ฐาน (Core Competencies)
(SI412)

เป้าหมาย (Out put) : บุคลากรกรมราชทัณฑ์
ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
80
85
90

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

13.3222

46.8946

64.5594

5.3992

13.4981

16.1977 สพ.

100

100

100

2

2

2

5.1902

21.7348

-

เป้าหมาย (Out come) : ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้าราชการที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ กระทาผิดวินัยหลังการฝึกอบรม
ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ
โครงการ พัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญ (Technical
Comeetencies) (SI412)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะความเชี่ยวชาญให้กับปฏิบัติงาน

36.7500 สพ.

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการในการ
พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ
ตัวชี้วัด : จานวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
14
14
14
3,000

3,000

3,000

ตัวชี้วัด : ข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบมีคะแนน
สมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ

80

80

80

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core
Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่า
มาตรฐาน

80

80

80

2.7328

11.6617

ตัวชี้วัด : จานวนหลักสูตรที่ดาเนินการพัฒนา
สมรรถนะนักบริหาร

2

2

2

ตัวชี้วัด : จานวนข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร

100

100

100

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์มีสมรรถนะและทักษะความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพสามารถ
พัฒนางานได้

โครงการ พัฒนาสมรรถนะนักบริหาร เป้าหมาย (Out put) : ผู้บริหารงานราชทัณฑ์
(Professional Comptencies) ได้รับการพัฒนา
(SI412)

_______________[ หน้า 141 ]_______________

11.6117 สพ.

-

_______________[ หน้า 142 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์
สามารถทางการบริหารและการบูรณาการในการ
ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด จานวนนวัตกรรมที่ได้จัดทาขึ้นโดย
เรือนจา

10

10

10

72.5839

135.4837

159.1076

12.2336

1.8821

ตัวชี้วัด : อัตราการส่งออกรักษาโรงพยาบาล
ภายนอกของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ป่วยด้วยโรคใน
ภาวะลุกลาม/รุนแรง ลดลง

1

1

ตัวชี้วัด : มีระบบโทรเวชกรรมสาหรับผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบ)

-

-

-

-

-

-

พัฒนางานราชทัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (SI421)
โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มีรูปแบบที่
ของระบบโทรเวชกรรมสาหรับผู้
เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมผ่านโครงข่าย
ต้องราชทัณฑ์ (SI421)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสาหรับดาเนินการ
ให้บริการด้านการแพทย์กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใน
ในเรือนจา

-

1

เป้าหมาย (Out come) : ระบบการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับการ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์
ป่วยลดลง

กพ.

รจ./ทส.

แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
การบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง
และเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
กระบวนการยุติธรรม (SI421)

โครงการป้องกันภัยและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (SI421)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Output) เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ
ยกระดับฐานข้อมูลผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบูร
ณาการฐานข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานภายใน
กระบวนการยุติธรรม
ตัวชี้วัด : ร้อยละของระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้รับการพัฒนาระบบงานเพื่มขึ้น (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : จานวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (ระบบงาน)
เป้าหมาย (Out come) : หน่วยงานที่ใช้
ฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่
ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง
เป้าหมาย (Out put) : เพื่อป้องกันภัยและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ได้รับความเชื่อมั่น
ระดับสากล
ตัวชี้วัด : ร้อยละความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์
เป้าหมาย (Out come) : ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมราชทัณฑ์มีความปลอดภัย
จากการคุกคามภายนอก

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
32.9758
38.4658
36.9608 ยผ.
-

10

10

10

5

5

5

90

95

97

0.5000

3.0000

100

100

-

-

_______________[ หน้า 143 ]_______________

4.0000 ยผ.

100

-

_______________[ หน้า 144 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความปลอดภัยที่เกิดภัย
คุกคามทางเทคโนโลยีและไซเบอร์

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการบริการ (SI421)

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out put) : นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการให้บริการแก่ญาติ
ผู้ต้องขังประชาชนที่มาติดต่อ รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

4.6563

21.1628

ตัวชี้วัด : เรือนจาที่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้
ในงานขายสินค้า (แห่ง)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่สามารถนา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานเงินฝากผู้ต้องขัง

10.00

10

86

24

-

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่สามารถนา
เทคโนโลยีมาใช้ในงานเยี่ยมญาติ
เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการจากการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมราชทัณฑ์มาให้บริการ

100

100

100

90

95

97

19.2182

65.5445

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (SI421)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
100
100
100

เป้าหมาย (Out put) : ระบบสารสนเทศในงาน
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จานวนระบบ E-Office สาหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนกลางกรม
ราชทัณฑ์ (ระบบ)

-

1

48.7268 ยผ.

-

-

25.4300 ยผ.

1

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการจัดหาทดแทน (ร้อยละ)
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100
90.00

95

97

เป้าหมาย (Out come) : ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัยและใช้
ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ
โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูป
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ราชทัณฑ์เพือ่ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต (SI421)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาบุคลากรกรม
ราชทัณฑ์ด้านไอทีให้มีศักยภาพมีความสามารถ
เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สนเทศสากล
ตัวชี้วัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
งานระบบไอทีที่นาไปสู่การปฏิบัติงานจริง (เรื่อง)

90.00
-

-

95

97

1.0965

-

2

-

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มี
นวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด : จานวนนวัตกรรมที่ได้ดาเนินการใน
การปฏิรูประบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ราชทัณฑ์ (2 เรื่อง)

-
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2

-

ยผ.

-
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แนวทางพัฒนา

โครงการ
โครงการพัฒนาและการรังสรรค์
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sand
Box) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
ทัณฑปฏิบัติ (SI421)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย (Out put) : สร้างแบบจาลองระบบ
ฐานข้อมูลผู้ต้องขังด้านทัณฑปฏิบัติ

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
2.5820
39.1650 กทป.
-

ตัวชี้วัด : มีแบบจาลองระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ด้านทัณฑปฏิบัติ (แบบ)

1

-

-

ตัวชี้วัด : มีแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านทัณฑปฏิบัติ

1

-

-

-

1

-

-

0.2500

เป้าหมาย (Out come) : ข้อมูลผู้ต้องขังด้าน
ทัณฑปฏิบัติมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และใช้
ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้ทัณฑ
ปฏิบัติที่ใช้งานได้และเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ระบบ)
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้าน
เป้าหมาย (Out put) : มีข้อมูลด้านทัณฑปฏิบัติที่
ทัณฑปฏิบัติเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ มีประสิทธิภาพสาหรับใช้ในการบริหารการบังคับ
เกี่ยวข้องและผู้รับบริการ (SI421) โทษ (เรือ่ ง)
ตัวชี้วัด : รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลด้านทัณฑปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพสาหรับ
ใช้ในการบริหารการบังคับโทษ (เรื่อง)

1

-

3.3250 กทป.

-

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out come) : ข้อมูลผู้ต้องขังด้าน
ทัณฑปฏิบัติมีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเชื่อมโยงได้กับหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้ทัณฑ
ปฏิบัติที่ใช้งานได้และเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานในสังกัดในกระบวนการยุติธรรม
(ระบบ)
โครงการพัฒนาระบบการพักการ
ลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(e-Parole) (SI421)

เป้าหมาย (Out put) : มีระบบการพักการลงโทษ
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parole) สาหรับการ
ปฏิบัติงานพักการลงโทษ
ตัวชี้วัด : มีระบบการพักการลงโทษด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการใช้งานในหน่วยงาน
สังกัดกรมราชทัณฑ์

-

3.0000

1

1.5000

1

-

1.5000 กทป.

1

1

เป้าหมาย (Out come) : มีจานวนนักโทษ
เด็ดขาดที่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาพัก
การลงโทษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด : ร้อยละจานวนนักโทษเด็ดขาดที่เข้า
หลักเกณฑ์เข้าสู่การพิจารณาพักการลงโทษ
เพิ่มขึ้นจากค่าฐานปีก่อนหน้า (ร้อยละ)

10
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10

10

-

_______________[ หน้า 148 ]_______________
แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

พัฒนาหน่วยงานใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (SI431)
โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (SI431)

0.2880

ผู้รับผิดชอบ
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง

0.7477

ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานต้นแบบด้านการ
พัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะ
สูง

158

158

158

1

1

1

ตัวชี้วัด : จานวนนโยบายการกับกาดูแล
องค์การที่ดี (ฉบับ)
เป้าหมาย (Out come) : เพื่อให้กรมราชทัณฑ์มี
หน่วยงานต้นแบบด้านการพัฒนาหน่วยงานให้มี
สมรรถนะสูง

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (SI431)

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
3.0944
2.6123
2.6123

ตัวชี้วัด : จานวนหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น
ต่อปี (แห่ง)

30

40

เป้าหมาย (Out put) : หน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

2.3467

2.3243

0.2880 กพร.

หน่วยงานใน
สังกัดกรม

50

2.3243 สผต.

-

แนวทางพัฒนา

โครงการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจานวนเรือนจาที่ได้รับการ
ตรวจราชการและได้รับคาแนะนา
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ได้รับการดาเนินการตามกฎหมายที่กาหนด

งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ผู้รับผิดชอบ
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
100
100
100
100

100

100

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรือนจาที่ได้รับคาแนะนา
จากการตรวจราชการได้แก้ไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน

100

100

100

ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการ
ให้บริการ (ร้อยละ)

100

100

100

เป้าหมาย (Out come) : การปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ
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