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ค าน า 
กรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามค าพิพากษา และพัฒนาพฤตินิสัย  

เพ่ือให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีคืนสู่ สั งคม และจะต้องด าเนินการภารกิจเพ่ือแก้ ไขปัญหาส าคัญ  
ของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมเชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นไป  
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ดั งนั้น เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่าง ๆ ในแต่ละระดับ  
และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ จึงต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ซึ่งตามมาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เป็นแผน 5 ปี และตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้  ให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี  โดยมีห้วงระยะเวลา  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากหน่วยงาน 
ในสังกัดทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสอดคล้องของเป้าหมาย ความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ  
ที่จะต้องก าหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนระดับต่าง ๆ และสามารถด าเนินการเป็นไปตามข้อก าหนดของสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
ซึ่งในที่สุดแล้ว กรมราชทัณฑ์จะได้มีแผนปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนในระดับ 
ต่าง ๆ ได้ และสามารถส่งผลความส าเร็จของการด าเนินงานในระบบประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานไปได้ตามข้ันตอนและวิธีการที่กฎหมายได้บัญญัติให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางหรือแผนหลัก
และใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการและขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ ทั้งส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานน าไปสู่ทิศทางการท างานให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยมีความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ 
อันจะน าไปสู่การสร้างระบบงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา  
หรือพฤติกรรมของอาชญากรได้ต่อไป 
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พระมหากรณุาธิคุณ 

ของ 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“งานราชทัณฑ์ นับตัง้แต่อธิบดีกรมราชทณัฑ์ลงไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทัง้หมด 

ต้องรับภาระหน้าที่อนัหนักและเหน็ดเหนื่อยมาก ทั้งในสายตาของคนทัว่ไป 

ก็มองงานราชทัณฑ์ ไปในทางทีไ่ม่เป็นมงคลว่า เป็นงานต่่าต้อยงานคกุ 

งานตะราง น่าเห็นใจผู้ทีท่่างานในกรมราชทณัฑ ์ขอให้อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าได้คิดท้อถอย ขอให้คิดว่างานราชทัณฑ์เป็นงานที่ 

ท่าประโยชน์ให้แก่สังคม หากอบรมผู้ต้องขังให้ประพฤติตนดีขึ้นไม่ได้ 

พ้นโทษออกไปก็จะกลับไปเป็นคนอันธพาลเป็นภัยแก่สงัคมอีก ข้าราชการ 

กรมราชทัณฑ์ควรจะภาคภูมิใจ ถ้าสามารถฝึกอบรมผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีได้ 

ขอให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ มีมานะอดทนพยายามอบรมแก้ไขให ้

ผู้ต้องขังเป็นคนดี ฝึกหดังานอาชีพส่าหรับเปน็เครื่องมือท่ามาหากินโดยสุจริตได ้

เม่ือพ้นโทษออกไปแล้ว ก็ควรจะติดตามดูผลว่า เขาน่าเอาวิชาชีพ 

ที่ฝึกอบรมให้นั้นไปท่างานการอะไรได้บ้าง ดังนัน้ขอให้อธิบดีกรมราชทณัฑ์ 

น่าความนี้ฝากไปแจ้งแกข่้าราชการกรมราชทัณฑ์ทุกคนว่าอย่าคิดท้อถอย และให้ 

ยึดม่ันในอุดมคติช่วยกนัปฏิบัตหิน้าที่อนัส่าคญันี้ให้ได้ผลดี” 

พระราชทานแกอ่ธิบดกีรมราชทัณฑแ์ละคณะ 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2516 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 เป็นการวางแผนขับเคลื่อนงานในภารกิจ 

ของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นแรงผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  

หมวด 3 ของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้มีบทบัญญัติก าหนดให้คณะรัฐมนตรี 
วางระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งนี้ ในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดไว้ดังนี้ 

มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

แผนแม่บทและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศต้องมีความสอดคล้องกัน 

แผนแม่บทที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วให้มีผลผูกพัน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย 

ในกรณีที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมแผนแม่บท  
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือความจ าเป็นของประเทศ ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีก่อน และเมื่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 

มาตรา 24 ก าหนดให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามและการ
ด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด และให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมและชาติ 
สรุปผลการด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีและรายงานให้รัฐสภาทราบภายใน 90 วันนับแต่ 
วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ โดยอย่างน้อยต้องระบุความก้าวหน้าของการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย  

มาตรา 25 ในกรณีที่ สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาพิจารณารายงานตามมาตรา 29 แล้วเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามมาตรา 26 วรรคสอง โดยไม่มีเหตุผลอันควรให้สภาผู้แทนราษฎร  
หรือวุฒิสภา แล้วแต่กรณี มีมติส่งเรื่องให้ ปปช. ด าเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามหน้าที่และอ านาจ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และในกรณีคณะกรรมการ ปปช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล  
ให้ผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหานั้น สั่งให้ผู้นั้น พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่ง
ให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป  



 

_______________[ หน้าที่ 2 ]_______________ 

 

 

ให้ผู้บังคับบัญชา ของผู้ถูกกล่าวหานั้น สั่งให้ผู้นั้น พักราชการหรือพักงาน หรือสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนหรือสั่ง
ให้พ้นจากต าแหน่งต่อไป  

มาตรา 26 ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการใด  
ของหน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
แจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อ
หน่วยงานของรัฐด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่อง ในกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้ง 
การด าเนินการให้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วย
เหตุใดให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติรายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ื อพิจารณาเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและสั่งการต่อไปในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ 
อันควรให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  และให้
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ ปปช. ทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป และให้น าความในมาตรา 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้แผนมีระดับ 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) 

- แผนระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1  
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดได้ เช่น แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติ
ราชการกรม หรือแผนปฏิบัติการด้าน ......... ตามที่กฎหมายก าหนดให้ด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการสนับสนุน พัฒนา 
และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท าตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือประโยชน์
ในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ1 

 แผนแม่บท  
ภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 

แผนการปฏิรปูประเทศ
ด้าน ... 
ภาย 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

แผนความมั่นคง 2 

 “แผนปฏิบัติการด้าน..... ระยะท่ี ... (พ.ศ. ... - ...)” “แผนปฏิบัติการด้าน..... ระยะท่ี ... (พ.ศ. ... - ...)” แผนอื่น ๆ 3 



 

_______________[ หน้าที่ 3 ]_______________ 

 

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546  
ได้ก าหนดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริการประชาชน ดังนี้ 

มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก  

ให้ท าระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ และในแต่ละปีงบประมาณให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอรัฐมนตรี เพ่ือให้ความเห็นชอบ หากแผนไม่ได้รับความเห็นชอบจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนเสนอคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 35 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น  
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท  
แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมชี้แจงการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่  
17 พฤษภาคม 2502 แจ้งให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการ ตามแบบฟอร์มที่ ก าหนด  
โดยให้พิจารณาการด าเนินงานภายใต้แผนดังกล่าว ให้สอดคล้องตามระดับของแผนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไป 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 

สาระส าคัญของแผน 
 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นไปตามแบบฟอร์มที่ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดซึ่งจ าแนกเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 จะกล่าวถึงบทสรุปผู้บริหาร สาระส าคัญของแผน ความส าคัญของการจัดท าแผน และระดับ
ของแผน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงรายละเอียดความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 4 ธันวามคม 2560 ซึ่งจะอธิบายถึงความสอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์มีความ
สอดคล้องและมีส่วนที่จะสามารถขับเคลื่อนงานน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่ก าหนดไว้  
ในแผนระดับต่าง ๆ ของแผนทั้ง 3 ระดบั ได้แก่ 

 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้องโดยตรง  
และทีเ่กี่ยวข้องในระดับรอง 



 

_______________[ หน้าที่ 4 ]_______________ 

 

 

 แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง ในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรง และทีเ่กี่ยวข้องในระดับรอง 

 แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวที่กรมราชทัณฑ์ได้เข้าไป
มีส่วนร่วมในการด าเนินการให้เกิดความส าเร็จตามแผนนั้น ๆ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม  
ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2  
ซึ่งในขณะนี้กรมราชทัณฑ์ได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนระดับ 3 ไว้บางส่วนแล้ว ดังนี้ 

  - แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
  - แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 

ทั้งนี้ ในการจัดท าความเชื่อมโยงของแผนระดับ 2 และแผนระดับ 3 ขณะนี้มีแผนซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าภาพต่าง ๆ ยังคงอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด หรือบางแผนอาจจะ 
อยู่ระหว่างการปรับปรุง แก้ไข ซึ่งในอนาคตหากเมื่อแผนต่าง ๆ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว หากว่ามีแผนใด  
ที่กรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้องจะได้น ามาจัดท าความเชื่อมโยงความสอดคล้องของแผนและปรับปรุงแก้ไข
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

เพ่ือเป็นการเริ่มต้นในการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์  
ได้สอดแทรกรายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ให้เห็นถึงปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก และสรุปภาพรวมสถานการณ์ที่น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร และก าหนด 
เป็นแผนปฏิบัติราชการจ าแนกเป็นประเด็นด้านต่าง ๆ และแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจขององค์กรซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ  

ส่วนที่ 3 จะกล่าวถึงรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 – 2565 ประกอบด้วย  
 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักขององค์กร และค่านิยมร่วม 
 2) เนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้ก าหนด เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแผนงาน โครงการในระดับ X ซึ่งจะสนับสนุน
ความส าเร็จในระดับ Y1 ,Y2 และ Z ซึ่งมีอธิบายเนื้อหาสาระจะปรากฏไว้ในความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการ ต่อแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ 

 3) ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประมาณการวงเงิน  
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ในประเด็นด้านต่าง ๆ โดยจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาในแต่ละประเด็นที่ร้อยเรียงแสดงให้เห็นถึงโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่แสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการ ซึ่งความส าเร็จจะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนให้เกิด
ความส าเร็จกับแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องโดยตรงและในระดับรอง 
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ความเป็นมา โครงสร้างการบริหาร อ านาจหน้าท่ี นโยบายกรมราชทัณฑ์  
และความสอดคล้องแผน 3 ระดับ 

ความเป็นมาในการก่อตั้งหน่วยงาน 
แต่เดิมมา การเรือนจ าทั้งหลายในประเทศไทยได้แยกย้ายกันสังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 

มากมายหลายแห่ง เช่น คุก และตะรางในมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นอยู่ในสังกัดกระทรวงนครบาล ตะรางต่าง ๆ  
ในพระนคร สังกัดอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมที่บังคับบัญชากิจการนั้น เช่น กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม 
กรมท่า กรมเมือง กรมวัง กรมนา กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมพระธรรมการ กรมพระสุรัศวดี กรมแพ่ง  
กรมกองตระเวรซ้าย กรมกองตระเวรขวา กรมท่าซ้าย กรมพระคลังสาม กรมพระนครบาล การเรือนจ า  
หัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองฝ่ายเหนือขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย หัวเมืองฝ่ายใต้ ขึ้นอยู่ในกระทรวงกลาโหม เป็นต้น 

ตั้งกรมราชทัณฑ์คร้ังแรก สังกัดกระทรวงนครบาล 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2458 ได้มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราวุธมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ให้รวมการคุกกองมหันตโทษ และลหุโทษ กับเรือนจ าทั้งหลายที่กล่าวไว้
ในพระราชบัญญัติลักษณะเรือนจ า ร.ศ. 120 (พ.ศ. 2444) นั้น ขึ้นเป็นกรมหนึ่ง เรียกว่า “กรมราชทัณฑ์”  
มีอธิบดีผู้หนึ่งบังคับการกรมนั้น ขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรง
มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2458 แต่งตั้งมหาอ ามาตย์ตรีพระยาชัยวิชิต
วิศิษฎ์ธรรมธาดา (ข า ณ ป้อมเพชร์) เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนแรก และคนสุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช 
เมื่อพ้นจากต าแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นมหาอ ามาตย์เอก 

กรมราชทัณฑ์ ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม คร้ังแรก 
ต่อมาวันที่ 1 สิงหาคม 2465 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริว่า  

กรมราชทัณฑ์เป็นกรมที่มีหน้าที่เกี่ยวพันกับศาลยุติธรรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรมราชทัณฑ์
จากกระทรวงนครบาล ไปขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่นั้นมา 

ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ เป็นแผนกราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ ให้กองมหันตโทษและกองลหุโทษกับเรือนจ าทั้งหลาย  
ทั่วราชอาณาจักร เป็นแผนกราชทัณฑ์ สังกัดส านักปลัด ปลัดบัญชาการ กระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่  
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 เป็นต้นไป เหตุที่ยุบกรมราชทัณฑ์ ในพระราชปรารภว่า เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ 
จัดวางระเบียบและข้อบังคับไว้เรียบร้อยแล้ว จึงยุบเลิกกรมราชทัณฑ์ เพ่ือประหยัดรายจ่าย ทั้งนี้เป็นเพราะ
สมัยนั้นเศรษฐกิจของประเทศก าลังตกต่ า การเงินปั่นป่วนมาก งบประมาณรายได้ รายจ่ายไม่ได้ดุลยภาพกัน  
จึงจ าเป็นต้องตัดรายจ่ายเท่าท่ีรัฐบาลในสมัยนั้น เห็นความส าคัญน้อยลงเสีย 

ย้ายแผนกราชทัณฑ์ไปสังกัดกรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย 
ปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เห็นสมควรจะยกการเรือนจ า 

ไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือสะดวกในการบังคับบัญชาและควบคุม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  
ให้โอนการเรือนจ าจากกระทรวงยุติธรรมไปขึ้นกระทรวงมหาดไทย ส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการยังมีอ านาจ 
ไปตรวจเรือนจ าได้ตามระเบียบราชการ ราชทัณฑ์ส่วนกลางในสมัยนั้น คงมีฐานะเป็นเพียงแผนกหนึ่ง เรียกว่า 
แผนกราชทัณฑ์ สังกัดกรมพลัมภัง (กรมมหาดไทย) ซึ่งเป็นกรมหนึ่ง ในกระทรวงมหาดไทย 
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ตั้งกรมราชทัณฑ์ คร้ังที่ 2 สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นการปกครอง

แผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยในปีพุทธศักราช 2475 แล้ว รัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญของการราชทัณฑ์ว่า  
เป็นภารกิจของชาติบ้านเมืองอันส าคัญที่ควรจะได้มีการปรับปรุงในวาระเริ่มแรกอย่างหนึ่ง ซึ่งในปี พ.ศ. 2476  
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวงมหาดไทย พุทธศักราช 2476 ยกฐานะแผนกราชทัณฑ์
จากกรมพลัมภัง ขึ้นเป็นกรมราชทัณฑ์ในกระทรวงมหาดไทยตามเดิมอีกวาระหนึ่ ง และให้นายพันเอก 
พระยาฤทธิ์อาคเนย์ (สละเอมะศิริ) เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย คนแรกในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กรมราชทัณฑ์ ย้ายไปสังกัดกระทรวงยุติธรรม คร้ังที่ 2 
ปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลในสมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปฏิรูป

ระบบราชการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545  
และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพระราชกฤษฎีกา 
เล่ม 119 ตอนที่  99 ก. เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป มีผลท าให้กรมราชทัณฑ์ต้องย้ายสังกัด 
จากกระทรวงมหาดไทยไปสั งกัดกระทรวงยุติธรรมตามกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์  
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก. เล่มที่ 2 ลงวันที่  
9 ตุลาคม 2545  

ปัจจุบันได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และหน้าที่และอ านาจของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่ เพ่ิมขึ้น  และเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปลี่ยนแปลงไป อันจะท าให้ 
การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น รายละเอียดตามกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรม ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่  51 ก  
ราชกิจจานุเบกษา 20 กรกฎาคม 2561 
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กรอบอัตราก าลังเจ้าหน้าที ่
 ๏ สังกัดส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ กองต่าง ๆ 
       จ านวน 457 คน 
 ๏ สังกัดเรือนจ า/ทณัฑสถาน 143 แห่ง 
       จ านวน 12,185 คน 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562  

    า       า  า     า     ภ   ภา 

    น  า  ั วั         

    น  า  า           

 า  า     า       า 

     านั    าน  า   ม

        มา 

     ทัณ      ั 

     ทัณ ว ท า

         า ทา  า   ท  

         า  า ค  ั

         า ท ั  า    คค 

      ั นา    น   ั

     มา   าน า     ั           า ั  า   ว      น 

        ทธ า         น าน

   ทัณ   าน   านวน        

      น  า  า    านวน        

      น  า        านวน       

    าน ั   ั  านวน       

    าน ั  นั   านวน       

     า ัน  ันา  า า  า  า ทัณ  

    ม  ว     า  น

    ม ั นา        า 

    ม านค  มค       ธ  ม  ม า ทณั  

  านั      ว  า  า   ม า ทัณ  

 มา      : - มี    น  า ทัณ   าน  วม            าน ั  ัน       
                  - มี    น  า ัว่ค าว า        น  า  ั    านวน        
            - มี  านที่   ่  า คว ค ม ัว     านที่   ่  า   ว      น    านวน           า น    น
                                     -  า น      น  า   านวน         ท ั   น  ั  าน ั  ั          ม ท ั    น   านวน        
                                     -  า  น    น  า   านวน          ท ั   น  ั  าน ั  ั    านวน          ม ทั    น   านวน        

 า แ        า  า     า       
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อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2561 ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม
หรือดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่ และอ านาจของกรม ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้  

(1) ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดให้ เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งตามกฎหมาย โดยด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) ก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่  
และอ านาจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา  
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การสหประชาชาติ  

(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุม  
หรือดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม  

(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ ตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

(5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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นโยบายเน้นหนักของอธบิดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน 

ทุกวันนี้สังคมเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ เรือนจ าส่วนใหญ่มีสภาพเก่า  
และทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน มีลักษณะเป็นโรงเรือนท าให้ต้องควบคุมผู้ต้องขังแบบรวม 
โครงสร้างอาคารต่างจากมาตรฐานสากล ประกอบกับจ านวนผู้ต้องขังที่มีมาก ท าให้อัตราส่ วนของเจ้าหน้าที่ 
ต่อการควบคุมผู้ต้องขังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าให้เป็นงานที่ท้าทายเป็นอย่างมาก 

จากสถิติพบว่ามีผู้ต้องขังพยายามหลบหนีแหกหักอยู่ในหลักสิบคนเท่านั้น ซึ่งยังไม่ถึงหลักร้อยคน 
ขอให้รักษาไว้ และพยายามให้ลดลงไปในที่สุด ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบเพ่ิมเติมว่าเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้หรือไม่ 
เพราะอาจมีบางกรณีที่ผู้ต้องขังหลบหนีและสามารถจับกุมได้ในทันที ท าให้ ไม่มีการรายงานเข้ามา                 
ที่กรมราชทัณฑ์ จึงขอให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บริหารงานตามความเป็นจริง เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหา       
ได้ตรงจุด และจะได้รู้ถึงจุดบกพร่อง เช่น ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารสถานที่ ประสิทธิภาพการควบคุม          
ความเคร่งครัดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น  

อีกทั้งสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่พ้นโทษและกลับไปกระท าความผิดซ้ าเป็นจ านวนมาก  
ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์มีนโยบายคืนคนดีสู่สังคม แต่จากสถานการณ์กลับกลายเป็นว่าคืนคนเดิมสู่สังคม ดังนั้น  
การกระท าผิดซ้ าเป็นปัญหาหลักและปัญหาส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญ ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
ผู้ต้องขัง ให้สมดุลกับการดูแลความปลอดภัยให้สังคม ไม่ควรเน้นผลักผู้ ต้องขังออกสู่สังคมเพียงอย่างเดียว  
แต่ต้องให้ส านึกผิดเมื่อได้รับโทษและเกรงกลัวต่อบาปด้วย 

ปัญหาส าคัญของงานราชทัณฑ์ คือ กระบวนการทางอาญาของไทยเน้นไปที่การบังคับโทษ ซึ่งมีโทษจ าคุก
มากเกินไป ส่งผลให้ผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ท าให้ผลของการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เมื่อแก้ไขฟ้ืนฟูเยียวยาไม่ได้ผล ท าให้สภาพภายในเรือนจ ามีลักษณะเสมือนหนึ่งเป็นเรือนเพาะช าอาชญากร  
ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดผู้ต้องขังหลายรายที่มีโทษสูงถึงประหารชีวิต แต่กลับถูกคุมขังจริง
เพียง 10 กว่าปี เรื่องดังกล่าวจึงเป็นโจทย์ที่ต้องคิดพิจารณาแก้ไข 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบนโยบายการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยยึดหลัก 3 ส. 7 ก. ดังนี้  

 3 ส. ได้แก่ สะอาด สุจริต และเสมอภาค  
1) สะอาด เรือนจ าต้องมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ 

และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจ า 
2) สุจริต เน้นย้ าในเรื่องของความสุจริต บนพื้นฐานของสิ่งที่ยึดถือและไม่ปฏิบัติโดยเด็ดขาด ได้แก่ 

2.1 ไม่ซื้อขายต าแหน่ง ในการบริหารงานบุคคล จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit system) โดยการพิจารณา
ความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ผลงาน ความประพฤติ และหลักอาวุโส 

2.2 ไม่ท าธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง การขายของกับหน่วยงาน ให้ยึดถือการปฏิบัติงานตามระเบียบ
ของทางราชการอย่างเต็มที่  

2.3 ไม่เบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่เรี่ยไรเงิน ขอให้ผู้บัญชาการเรือนจ า/ผู้อ านวยการทัณฑสถาน 
ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่เรือนจ าและทัณฑสถานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ “งานได้ผล คนเป็นสุข” “งานได้ผล”  
คือ ไม่มีการแหกหักหลบหนี เรือนจ าสะอาดภายใต้นโยบาย 5 ก้าวย่าง “คน” คือ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขสบาย 
ได้พักผ่อนพอสมควร คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังพอใช้ได้ 
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2.4 ไม่ทรยศต่อวิชาชีพ ไม่ให้ผู้ต้องขังมีอิทธิพลต่อการท างาน การได้มาซึ่งประโยชน์ของผู้ต้องขัง  
หรือการย้ายเรือนจ าต้องเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ โดยใช้หลักนิติศาสตร์เป็นหลัก ส่วนการใช้หลัก
ทางด้านรัฐศาสตร์จะต้องปรึกษาหารือกันตามสมควรกับสถานการณ์และเหตุผลตามความจ าเป็น 

3) เสมอภาค ขอให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยึดมั่นในกฎระเบียบและกฎหมาย 

7 ก. ได้แก่ กักขัง แก้ไข กฎหมาย การวางกรอบ กลั่นกรอง ก าลังใจ และกลับตัว 

1) กักขัง ภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์ คือ การควบคุม กักขัง ผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย  
มิให้หลบหนี เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์การแหกหักหลบหนี ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้อ านวยการทัณฑสถาน
จะต้องอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ๆ ในพ้ืนที่ 
เพ่ือขอรับความช่วยเหลือ และหากมีเหตุการณ์ที่ส าคัญหรือร้ายแรงเกิดขึ้น ต้องรายงานให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบก่อน 
ผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้อ านวยการทัณฑสถานจะต้องรู้ 3 อย่าง ได้แก่ รู้คน รู้พ้ืนที่ และรู้สถานการณ์ 

2) แก้ไข กรมราชทัณฑ์จะยึดตามแนวทางนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์  
ของ พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามกฎและกติกาเดิม ที่มีกฎเหล็ก 
เรื่องการห้ามมียาเสพติด โทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ การจัดระเบียบเรือนจ า ฝึกวินัยและสมาธิ
ให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งการสร้างการยอมรับของสังคมเม่ือผู้ต้องขังพ้นโทษ  

3) กฎหมาย ยึดหลักกฎหมาย รวมทั้งการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ข้อก าหนด   
ขั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือ “ข้อก าหนดแมนเดลา” (Mandela Rules)  
และข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า หรือ “ข้อก าหนดกรุงเทพ” 
(Bangkok Rules) 

4) การวางกรอบ วางกรอบการแก้ไขปัญหาโดยจ ากัดพ้ืนที่สีเทา (grey area) ให้น้อยที่สุดและอยู่ใน
ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 

5) กลั่นกรอง วิเคราะห์และจัดวางระบบการจ าแนก การจัดชั้น การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
ของผู้ต้องขัง จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ อายุ อาชีพ ความรู้ รายได้กับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขัง      
จะได้รับเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าหรือสร้างความเดือดร้อนของสังคม 

6) ก าลังใจ ใช้หลักเมตตาธรรม สิทธิประโยชน์ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลด้วยความเป็นธรรม 
และเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ และขอให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทุกแห่ง ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริต่าง  ๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ของทุกพระองค์อย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การถวายงานประสบผลส าเร็จอย่างดีที่สุด 

7) กลับตัว ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย จะสามารถกลับตนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างเป็นสุข โดยไม่กระท าผิดซ้ า 

 
นโยบายเน้นหนักของอธบิดีกรมราชทัณฑ์ (พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบนโยบายการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยยึดหลัก ราชทัณฑ์ 4S ซึ่งเป็นการบ่งบอก
ถึงบุคลิกตัวตนของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ดังนี้ 

1)  SMART ผู้คุมยุคใหม่จะต้องมีบุคลิก-ท่าทางดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรอบรู้ เฉลียวฉลาด 
ทั้งทางด้าน EQ และด้าน IQ สามารถประสานงานได้ รวมทั้งเป็นหลาย ๆ อย่างในตัวเอง เช่น แพทย์ พยาบาล 
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ครู อาจารย์ นักสร้างแรงบันดาลใจ นักจัดหางาน เป็นต้น รวมถึงเป็นบุคคลในเครื่องแบบที่สง่างาม แต่งกายดี  
รู้ยุทธวิธีการรายงานตัว การท าความเคารพ ที่ถูกต้องและสวยงาม  

2) STRONG  มีพละก าลังทางร่างกายท่ีเข้มแข็ง แข็งแรง รวมถึงการแต่งกายที่ดีและมีบุคลิกลักษณะ
ที่น่าเชื่อถือ 

3) SERVICE  
3.1 ให้ตระหนักว่าผู้ต้องขังคือ เพ่ือนมนุษย์ พ่ีน้องร่วมชาติ และผู้รับบริการ ซึ่งจุดศูนย์กลาง 

และผู้รับบริการของกรมราชทัณฑ์ คือผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของกรมราชทัณฑ์  ทั้งนี้จะต้อง
ดูแล เอาใจใส่ ผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่ให้ถูกท าร้ายหรือเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ รวมถึงไม่ให้ผู้ต้องขังท าร้ายกันเอง
จนเสียชีวิต หรือฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสงสัยในการเสียชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ 

3.2 กรมราชทัณฑ์จะด าเนินการด้านการบริการ ดังนี้ 
1) การเยี่ยมญาติออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ขณะนี้มีเรือนจ าน าร่องอยู่ 5 แห่ง  

และจะด าเนินการขยายไปยังเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับญาติ  
และผู้ต้องโทษในเรือนจ าและทัณฑสถาน  

2) การพัฒนาระบบ Tele-medicine และพัฒนาเรือนจ า/ทัณฑสถานให้เป็นสถานพยาบาลปฐมภูม ิ
4) SUCCESS มีความส าเร็จของงาน สามารถคืนคนดีสู่สังคม 

ทั้งนี้ จะยังคงยึดถือปฏิบัติตามนโยบาย 3 ส. 7 ก. และ 5 ก้าวย่าง ต่อไปด้วย 

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม 

***************
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_______________[ หน้าที่ 13 ]_______________ 

 

 

ส่วนที่ 2 ความสอดคลอ้งกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   า  ายย    า     า  ย    า     า               ย   

ย    า     า    า   า       

ย    า      า  า          
แ      า        า     า ภา    

แ  แ                 ายแ         า ย       

ย    า     า               ย        

แ  ย  ย า     า       า ย       

แนวทางพัฒนา ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของร ัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย

แนวทางพัฒนา ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพ ติมิชอบของ
เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา

ย    า     า    า  า     า
แ          า    ยภา     ย 

  น ม  ท        น ความมัน่ค 

  น     า      ัน         ั  าที่มี     ท 
   ความมัน่ค 

 นวทา  ั นา      ัน     า   าม า      

 นวทา  ั นา      ัน         ั  า
ความ ม     น ั  ว ั า   น าค   

  น ม  ท        น  า   ั    ี่ นค าน  ม   
วั นธ  ม

  น    การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี

 นวทา  ั นา การส่งเสร ิมให้คนไทย
มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต ่อส่วนรวม 

สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา 

ย    า      า  า          แ  
    า        า     า ภา    

  น ม  ท        น  า  ั นา  ั  า คน
      ว  ีว  

  น    การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน

 นวทา  ั นา ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ และสร้างศ ักยภาพให้ผ ู้ท่ีเคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนา

ประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข

  น ม  ท        น  า     า     า น   
     ทธ  า  าค ั 

  น    การพัฒนาบริการประชาชน

 นวทา  ั นา พัฒนาการให้บริการภาคร ัฐ
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต ์ใช้า 

  น     า พัฒนาระบบบริหารงานภาคร ัฐ 

 นวทา  ั นา พัฒนาหน่วยงานภาคร ัฐให้เป็น 
 ภาครัฐทันสม ัย เป ดกว้าง เป็นองค์กร

ขีดสมรรถนะสูง 

 นวทา  ั นา ก าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการท่ีต ั้งอยู่บนข้อม ูลและหลักฐานเชิงประจักษ์

 นวทา  ั นา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ

บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องต ัว กระชับ 
ทันสม ัย 

  น     า    า     ั นา  ค า   าค ั  

 นวทา  ั นา ปรับปร ุงกลไกในการก าหนด
เป้าหมายและนโยบายก  าลังคนในภาครัฐให้ม ี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัต ิได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ

 นวทา  ั นา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภท
ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์

และการปร ับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

  น ม  ท        น  า      าน า ท     
          ม    

  น     า      ัน า ท                ม    

 นวทา  ั นา ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้า ท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาด 

ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจร ิต

   แ     า           ย    แ             ย    า     า  แ  แ  แ    ภาย   ย    า     า  

 นวทา  ั นา เสริมสร ้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ

คุณธรรมอย่างแท้จริง
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กรมราชทัณฑ์มีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้
 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1)  
 

➢ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Z) 
 

* ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าหมาย 
 3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4.กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
 ประเด็น 
 1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และการ

ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

1.1 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
ภาครัฐ มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพ่ือให้
สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพ ติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ 
มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน 
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้ าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

6.2 บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
ก าหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน  
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดจะต้องเป ดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยความเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติประชาชน
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เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม
เทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม  
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดีบูรณาการ 
และเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 

8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร
และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ การบริหารงาน 
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

8.2 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม
เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติ  
ในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิด
ให้ครอบคลุมการกระท าที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ 

 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

(โปรดระบุวา่แผนปฏบิัติราชการ 5 ป ีของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติได้
อย่างไร) 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปลายทางของ
กระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไป 
ตามค าพิพากษา แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ มีเป้าประสงค์หลักองค์กร 
ในการด าเนินการ คือ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค  
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งความส าเร็จในการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 
เป็นส่วนหนึ่งการขบัเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ 
ต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่มีจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษ 
ตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคมโดยในกระบวนการ
ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเป ดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารการบังคับโทษ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผน ดังนั้น การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อส าเร็จ 
จะท าให้เกิดผลสะท้อนให้เห็นว่า การด าเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และท าให้การอ านวยความยุตธิรรมเป็นไปโดย 
เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งความส าเร็จ
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การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง  
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อน
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

* ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 เป้าหมาย 
 2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ 
 ประเด็น 
 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม 

ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ประเด็นการด าเนินการที่ส าคญั 
 2.1 การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน เพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข

อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ  
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกก าลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหา 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์  
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ่เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ ที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึง
การส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุผลส าเร็จ 
ตามเปา้หมายที่ก าหนด 

 2.3 การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้ปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบ 
และสันติสุขอย่างยั่งยืนประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีการบูรณาการ  
ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการด าเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอ านวยความยุติธรรม 
ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคประชาสังคมในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็น
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ธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังส าคัญในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี  
ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือค าสอนที่ถูกต้องของศาสนา 
มาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนค าสอนของศาสนาไปในทาง 
ที่ไม่ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความ
มั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง 
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการ
สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ด้านความ
ม่ันคง 
 

(โปรดระบุวา่แผนปฏบิัติราชการ 5 ป ีของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติได้
อย่างไร) 

ในการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงในการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบริบทของภารกิจงานราชทัณฑ์
ความส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนจึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 เป้าหมาย 
 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ประเด็น 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การดาเนินชีวิต 

1.7 การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
โดยสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย  
เห็นคุณค่าและความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้ อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม 
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
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มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัย 
ที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างานตามหลักการท างาน 
ที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทาง
การเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวย
ความสะดวกด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่  
และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการท างาน 

 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยระดับรอง  
ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 
 
 

(โปรดระบุวา่แผนปฏบิัติราชการ 5 ป ีของท่าน สามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติได้
อย่างไร) 

ในการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ในส่วนของการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ 
ต่อส่วนรวม และในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ชว่งวัยแรงงาน 
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง ที่จะได้รับการยกระดับศักยภาพท่ีสอดคล้องกับความสามารถ
เฉพาะบุคคล ซึ่งรายละเอียดของการด าเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ 
กรมราชทัณฑ์ จะท าให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อออกไป 
สู่สังคมจะได้เป็นคนไทยที่ดี มีทักษะอาชีพ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อน
ความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

➢ 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรม (Y2) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 
ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม 
 
 

ดัชนีนิติธรรม  
(คะแนน/อันดับ) 

คะแนนของ 4 ปัจจัย 
จากท้ังหมด 8 ปัจจัย 
1. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
4. ความเป็นระเบียบ 
และความมั่นคง 
 
ไม่ต่ ากว่า 0.65 
 

คะแนนใน
ทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 
0.65 

คะแนนใน
ทุกปัจจัย 
ไม่ต่ ากว่า 
0.75 
 

คะแนนทุก
ปัจจัยไม่ต่ า
กว่า 0.87 
และอยู่ใน 
10 อันดับ
แรก 
ของโลก 2. การอ านวยความยุติธรรม

เป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
 
 

 

  แผนย่อย 
  - แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การอ านวยความยุติธรรมเป็นปัจจัย

ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ่งสู่  
การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรม  
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม  

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม มีจุดเน้นให้กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  
โดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐาน  
และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่า งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
กับประโยชน์สาธารณะ การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน   
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   เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การอ านวยความยตุิธรรม 
มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัต ิ

อัตราส่วน 
ที่เพ่ิมขึ้น 
ของจ านวน
ขั้นตอนในการ
อ านวยความ
ยุติธรรม 
ที่ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพื่อความโปร่งใส 
ความสะดวก 
และรวดเร็ว  
 

ร้อยละ 75 ของ
จ านวนขั้นตอน 

ที่ส าคัญ 
 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน

ขั้นตอนท่ีส าคัญ 
 

ร้อยละ 70 ของ
จ านวนขั้นตอน

ทั้งหมด 
 

ร้อยละ 100 
ของจ านวน

ขั้นตอน
ทั้งหมด 

 
 

 ประเภทและระดบั
ของมาตรการ 
ทีร่ัฐก าหนดขึ้น 
เพื่อความเสมอ
ภาคใกระบวนการ
ยุติธรรม 

ร้อยละ 100 
(มาตรการ 
เพื่อคุ้มครอง
หรืออ านวย
ความสะดวก
ให้แก ่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอาย ุ
คนพิการ หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 
ในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 
(มาตรการส าคญั 
ที่รัฐก าหนดขึ้น 
เพื่อขจัด 
การเลือกปฏิบัต ิ
โดยไมเ่ป็นธรรม 
ในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการ 
ที่ส าคัญที่รัฐ
ก าหนดขึ้น 
เพื่อขจัด 
การเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็น
ธรรมในการ
อ านวยความ
ยุติธรรม)  
 

ร้อยละ 100 
(มาตรการ 
ที่รัฐก าหนด
ขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรค 
หรือส่งเสริม 
ให้บุคคล
สามารถ 
ใช้สิทธิหรือ
เสรภีาพใน
กระบวนการ
ยุติธรรมได้
เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่น) 
 

 

   แนวทางการพัฒนา 
   1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมให้เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย (C 1 โดยตรง)1 เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการ
ยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง  
                                                           
1

 C1 โ      ค       มความ   ค    โ       ั  น ม  ท า      ทธ า     า         น    มา        วน า     ธ  ม   น
     า   ันา    วน า     ธ  ม ;  นวทา  า   ันา   ั ว ันธ  ม  ค      ท ันค     า น าท่ี    ั  น    วน า     ธ  ม 
    คา      ึ มัน่ น   ั    าธ      (* C 1 – C 15    น    ม  า น  ึน้   ่    า ความ   า   น  น     ั  า  า   ม า ทณั  ) 



 

_______________[ หน้าที่ 21 ]_______________ 

 

 

   6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพ ติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม (C2 โดยตรง)2 ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความ
โปร่งใสในการใช้อ านาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  

   7) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา (C3 โดยตรง)3 เพ่ือลดทอน
ความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาส  
ผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนา
ระบบคุมประพฤติในชุมชน  

 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
การอ านวยความ
ยุติธรรมเป็นไป
โดยความเสมอ
ภ า ค  โป ร่ ง ใ ส 
เป็นธรรม ทั่วถึง 
และป ราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ที่เป็นปลายทางของกระบวนการ มีหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษา ซึ่งแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขัง 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายในการการอ านวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  
มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)  

ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) ของประเทศ
ไทย อ้างอิงกับองค์กรอิสระที่เรียกว่า The Word Justice Project (WJP) ซึ่งเป็นองค์กร
ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ที่มีวิธีการประเมินโดยส ารวจความเห็นจาก 120,000 
ครัวเรือน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3,800 คน ในการวัดดัชนีที่เกิดข้ึนจากประสบการณ์ 
สถานการณ์ประจ าวัน สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติของประชาชนทั่วโลก 

ตัวชี้วัดดัชนีนิติธรรมยึดปัจจัยหลัก 8 ปัจจัย ตัวบ่งชี้ 44 ตัว ประกอบด้วย 
(1) การจ ากัดอ านาจรัฐ (Constraints on Government Powers) มีตัว

บ่งชี้ 6 ตัว ได้แก่ ข้อจ ากัดตามกฎหมายอ านาจรัฐอ านาจของรัฐบาลจะต้องถูกจ ากัดโดย
ฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อจ ากัดโดยตุลาการ การตรวจสอบอิสระโดยตรวจเงินแผ่นดินหรือองค์กร
อ่ืนที่มีอ านาจทบทวนอ านาจรัฐ การลงโทษส าหรับการประพฤติมิชอบอย่างเป็นทางการ 
การตรวจสอบที่ไม่ใช่อ านาจรัฐ และการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างถูกต้องกฎหมาย 

(2) การไม่มีการทุจริต (Absence of Corruption) มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ 
การไม่มีการทุจริต ในฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม ในต ารวจ/ทหาร และในสภานิติ
บัญญัติ 

                                                           
2

 C2 โ      ค       มความ   ค     ั โ       น ม  ท า      ทธ า     า         น    มา        วน า     ธ  ม  
  น     า   ันา    วน า     ธ  ม ;  นวทา  า       ัมา   า   ว     า        ม          า น าท่ี น    วน า     ธ  ม 
3

 C3 โ      ค       มความ   ค    โ      ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น    มา        วน า     ธ  ม  
  น     า   ันา    วน า     ธ  ม ;  นวทา  า   ันา   ันามา   า   ่น ทนโท ทา  า า 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(3) รัฐบาลที่ เป ดเผย (Open Government) มีตัวบ่งชี้  4 ตัว ได้แก่ การ

เผยแพร่กฎหมาย สิทธิในการรับข้อมูล การมีส่วนร่วมของพลเมือง กลไกการร้องเรียน 
(4) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน (Fundamental Rights) มีตัวบ่งชี้ 8 ตัว ได้แก่ ไม่มีการ

แบ่งแยก สิทธิในชีวิตและความปลอดภัย กระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม สิทธิ
เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพ
ในการสมาคม สิทธิแรงงาน 

(5) ความมั่นคงและสงบเรียบร้อย (Order and Security) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว 
ได้แก่ ไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความขัดแย้ง
ทางแพ่งจ ากัดความขัดแย้งทางสังคม ประชาชนจะต้องไม่ใช้มาตรการรุนแรงเพ่ือจัดการ
แก้ไขปญัหา 

(6) การบังคับใช้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) มีตัวบ่งชี้  5 ตัว 
ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่
ไม่สมเหตุสมผล เคารพกระบวนการที่เหมาะสม ไม่มีการเวนคืนโดยไม่มีการชดเชยที่
เพียงพอ 

(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) มีตัวบ่งชี้ 7 ตัว ได้แก่ การ
เข้าถึงและการจ่ายประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการ
ยุติธรรมทางแพ่งต้องไม่มีค่าใช้จ่าที่สูงเกินไป ไม่มีการแบ่งแยกต้องปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ ไม่มีการทุจริต ไม่มีอิทธิพลใดที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผล การ
บังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการระงับข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ 

(8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) มีตัวบ่งชี้ 7 ตัว 
ได้แก่ การสอบสวนคดีอาญาที่มีประสิทธิภาพ การพิจารณาคดีกระท าภายในเวลาที่
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ ระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดพ ติกรรม 
ที่ผิดต่อกฎหมายอาญาหรือพ ติกรรมของอาชญากร กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
เป็นธรรมไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการทุจริต ไม่มีอิทธิพลใดที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทาง
กฎหมายที่เหมาะสมและการประกันสิทธิผู้ต้องหาทั้งนี้ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการประกัน
สิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อด าเนินการไป
ตามแผนในกระบวนการของการบริหารการบังโทษซึ่งมีมาตรฐานอ่ืนที่จะด าเนินการแทน
การจ าคุกเพียงอย่างเดียว เช่น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีคืนกลับสู่สังคม อัน
จะน าไปสู่การลดการกระท าผิดซ้ า ลดปัญหาการเกิดอาชญากร ความส าเร็จที่จะได้จาก
การด าเนินการตามแผนจ าแนกได้ดังนี้ 

- ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร เป้าหมาย ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่าง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน, ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ป้องกันและบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติดในเรือนจ า, พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน, พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 

- ด้านคุณภาพการให้บริการ เป้าหมาย ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการงานราชทัณฑ์, ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
องค์กร 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย การปฏิบัติราชการใน
ภารกิจงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมืออาชีพ, พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ , จัดท า
ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ , พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าหมายความส าเร็จที่ได้จะท าให้ระบบงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการ
ลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร (Correctional 
system is effective in reducing criminal behavior) ซึ่งจะมีส่วนที่จะท าให้เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ในการเพ่ิมค่าดัชนีนิติธรรมให้มีอันดับค่าคะแนนที่ดีขึ้นตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด
ดังกล่าว  

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนการส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้ วัด ในการเพ่ิมค่าดัชนีนิติธรรมให้มีค่าอันดับ
คะแนนที่ดีขึ้น 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม) 
การอ านวยความ
ยุติธรรม 
มีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง 
เป็ นธรรม และ
ป ราศ จ ากการ
เลือกปฏิบัติ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  
จะสามารถส่งผลต่อความส าเร็จโดยตรงกับ แผนย่อยการพัฒนากฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรม เนื่องด้วยแผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์จะเป็นการด าเนินการอ านวยการ
ความยุติธรรมโดยการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษา มีการด าเนินการ
เป็นไปตามกฎหมายปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการบริหารจัดการหน่วยงาน 
และบุคคลากรโดยมีจุดเน้นในการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อ านวยความยุติธรรมโดยน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ สร้างเจ้าหน้าที่ให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
เป็นมืออาชีพ บูรณาการเชื่อมโยงท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดซ้ า  
ลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร ซึ่งการด าเนินการ 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนย่อยการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการอ านวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิมนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรการเพื่อคุ้มอ านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง (Y2) 
 

  แผนย่อย 
  - แผนย่อยการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นการบูรณาการนโยบายและการด าเนินการในภาพรวม  
ของทุกหน่วยงาน ในทุกพ้ืนที่และทุกมิติของการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง ให้สามารถท างานประสานสอดคล้องกัน
ได้อย่างสมบูรณ์  มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที่แผนแม่บทก าหนด เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่  
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านสามารถด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่ก าหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม 
เป็นเจ้าภาพการด าเนินการในภาพรวม 

เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
และเป็นระบบ จึงได้มีการแบ่งแผนย่อยด้านนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วนการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ รวมทั้งสิ้น 15 
แนวทาง ประกอบด้วย (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (5) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพ้ืนที่ชายแดน (12) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (13) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน (14) การ
พิทักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (15) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงเฉพาะกรณี ส าหรับ
ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญรวม 5 แนวทาง ประกอบด้วย 
(1) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (2) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 
- 2580 

1. ประเทศชาติมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 

ดัชนีสันติภาพโลก 
(อันดับ) 

1 ใน 75 
ของโลก 

1ใน 50  
ของโลก 

1 ใน 25  
ของโลก 

1 ใน 10 
ของโลก 

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี  
และมีความสุขดีขึ้น 

ดัชนีช้ีวัดความสุขของ
ประชากรไทย 
(อันดับ) 

1 ใน 35ของ
โลก 

1 ใน 35 
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 



 

_______________[ หน้าที่ 25 ]_______________ 

 

 

ทางบก (3) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (4) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์
ของชาติทางอากาศ และ (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ 
และองค์การนานาชาติ 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหา 
ยาเสพตดิ ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไข 
จนไมส่่งผลกระทบต่อการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 
 

ระดับความส าเร็จของ 
การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน 

ดีขึ้นอย่าง
น้อย 
ร้อยละ 50 

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จน
ไม่ส่งผล
กระทบต่อ
การบริหาร
ประเทศ 

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
จนไมส่่งผล
กระทบต่อ
การบริหาร
ประเทศ 

ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
จนไมส่่งผล
กระทบต่อ
การบริหาร
ประเทศ 

2. ภาคใต้มีความสงบสุข 
ร่มเย็น 

จ านวนงบประมาณ 
ด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

ลดลง 
ร้อยละ 10 
ต่อปี 

คงเหลือ
เฉพาะ

งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง

ปกติ 

คงเหลือ
เฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง
ปกติ 

วัดสถิติจ านวน 
เหตุรุนแรง/สญูเสีย 

ลดลงร้อยละ  
20 ต่อป ี

เหตุการณ์
ความรุนแรง
ยุติภายในปี 

2570 
 

ไม่มี
เหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณ ี

ไม่มี
เหตุการณ์
ความ
รุนแรง 
ทุกกรณ ี

ปริมาณการเข้า-ออก 
ของนักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ้

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ต่อป ี
 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อปี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อปี 

 

   แนวทางการพัฒนา 
   1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (C 4 ระดับรอง)4 มุ่งยึดแนวคิดการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ  
(1) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสาร
ตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต 

                                                           
4

 C 4     ั    ค       มความ   ค        ั    ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น ความมั่นค    น     า      ัน 
         ั  าท่ีมี     ท    ความมัน่ค   ;  นวทา  า   ันา     นั     า   าม า        
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(2) การสกัดกั้นการน าเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทาง
อากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและ
พ้ืนที่ตอนใน  

(3) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการท าลาย
โครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงิน
ดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ  

(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน 
โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษ
ที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็น
อาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน  

(5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น
รูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิด
ความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง  

(6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้าง
ปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ 

(7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการ
ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการ
ดูแลและให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่
ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่
ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 

9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (C 5 
ระดับรอง)5มุ่งจัดการกับเงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ข้ึน โดย
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางน าในการด าเนินงาน
แก้ไขและป้องกันปัญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู่การ
ปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมน า
ความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนทั้งประเทศ และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการด าเนินการที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

(1) การมุ่งด าเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการ
ปฏิบัติของขบวนการในพ้ืนที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ 

(2) ด าเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง 

                                                           
5

 C 5     ั    ค       มความ   ค        ั     ั  น ม  ท า      ทธ า     า         น ความมัน่ค    น     า      นั   
      ั  าท่ีมี     ท    ความมัน่ค   ;  นวทา  า   ันา     นั      ั  าความ ม     น  ั ว ั า   น าค     
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(3) ระงับยั้บยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนใน
อนาคต  

(4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ  
(5) ให้ความส าคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ 

นานาชาติและภาคประชาชน 
 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง 
ประเทศชาติมี
ความม่ันคงใน
ทุกมิติ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการด าเนินงานที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ในส่วน
ของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งกรมราชทัณฑ์มี
โครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การด าเนินการดังกล่าวหากส าเร็จแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย คือ 
สามารถลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัว
สะท้อนที่จะท าให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข ใน
ภาพรวมของประเทศจะมีอันดับที่ดีขึ้น โดยวัดจาก อันดับดัชนีสันติภาพโลก อันดับดัชนีชี้
วัดความสุขของประชากรไทย 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง  
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง) 
1. ปัญหาความ
ม่ันคงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน (เช่น 
ปัญหายาเสพติด 
ความม่ันคงทาง
ไซเบอร์ การค้า
มนุษย์ ฯลฯ) 
ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผล
กระทบต่อการ
บริหารและ
พัฒนาประเทศ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการด าเนินงานที่จะสนับสนุน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การด าเนินการดังกล่าวหากส าเร็จแล้วจะส่งผล 
ต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลดปัญหายาเสพติดลงได้ เกิดความสงบสุข 
ในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะท าให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี 
กินดี มีความสุข และจะส่งผลต่อระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความม่ันคงใน
ปัจจุบัน  
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เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง  
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง) 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

2. ภาคใต้มีความ
สงบสุขร่มเย็น 
 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการด าเนินงานที่จะสนับสนุน 
การด าเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การ
ด าเนินการดังกล่าวหากส าเร็จแล้วจะส่งผลต่อความส าเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลด
ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะ
ท าให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข และมีส่วน
สนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  เป้าหมายประเด็น 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม (Y2)  

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยมีคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก และภมูิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้น 
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการด ารงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น 
 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสตัย์
สุจรติ การมีจติสาธารณะ  
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
การกระท าอย่างรับผดิชอบ 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
จากปีฐาน 

 

-  แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ด าเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติ 
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และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้าง
เสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพ่ิมบทบาทและการเพ่ิม
ศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วย
ให้เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม 
และประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น หากให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ 
เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับนักเรียนทั้งการด ารงชีวิต  
ความประพฤติ และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการด ารงชีวิต รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันทางศาสนาเพ่ือเผยแพร่หลักค าสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างตามค าสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางศาสนาที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อมผู้ที่จะเป็น
พระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพในการเผยแผ่
หลักค าสอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้น าชุมชน 
ให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
การจัดระเบียบสังคม และการน าเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี 
ทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้น าชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพ้ืนที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ 
ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้าง 
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่า 
และความส าคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานท า เน้นการพ่ึงพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และต่อผู้ อ่ืน และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพ่ือส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมาย 
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 
มีความพร้อมในทุกมติ ิ
ตามมาตรฐานและสมดลุ 
ทั้งด้านสติปัญญา คณุธรรม
จริยธรรม มีจติวิญญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏิบตัิตน
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป  
มีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ที่สะท้อนการมีคณุธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละต่อปี) 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

 

   แนวทางการพัฒนา 
๕) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา (C 6 ระดับรอง)6 โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดี
ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยการยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพ่ือสังคม 
และส่วนรวม โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์  

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
คนไทยมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก 
และภูมิใจใน
ความเป็นไทย
มากขึ้น น าหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ด าเนินงานในฐานะหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษา ซึ่งในการ
ด าเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ให้เป็นคนดี อันจะน าไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรม 
ที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร (Correctional system is 
effective in reducing criminal behavior) โดยการด าเนินดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้น 
จะเก่ียวข้องในระดับรองกับ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องด าเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังท่ีอยู่ 
ในความควบคุมดูแลให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการ 

                                                           
6

 C 6     ั    ค       มความ   ค        ั     ั  น ม  ท า      ทธ า     า         น  า   ั    ี่ นค าน  ม    ว ันธ  ม 
  น     า     ฝั ค ณธ  ม     ธ  ม ค าน  ม     า     ม   า     าธา ณ     า    น   ม   ท่ี ี ;  นวทา   า        ม   คน
 ท มี    าธา ณ    มีความ ั            วน วม    า     าธา ณ        า า 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
สังคมไทยมี
ความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของ
นานาประเทศ
มากขึ้น 

มีส่วนที่จะท าให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ในส่วนของการเพิ่มดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต  
การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรม
ทางสังคม และสะท้อนความส าเร็จไปยังเป้าหมายหลักท่ีจะท าให้ปัญหาอาชญากรรม 
ลดลง ที่จะสะท้อนสู่ความส าเร็จของระดับดัชนีนิติธรรมตามเป้าหมายภาพรวม 
ของประเทศ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนโดยตรงที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการมีส่วนที่จะท าให้คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น  
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุข 
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
คนไทยเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมใน
ทุกมิติตาม
มาตรฐานและ
สมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา 
คุณธรรม
จริยธรรม มีจิต
วิญญาณที่ดี 
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ากับ
สภาพแวดล้อมดี
ขึน้ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ด าเนินงานในฐานะหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษา ซึ่งในการด าเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะน าไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญา
กร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)  
โดยการด าเนินดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้นจะเก่ียวข้องในระดับรองกับ ประเด็น  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ 
จะต้องด าเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล 
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนในการที่จะท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน และสะท้อน
ความส าเร็จไปยังเป้าหมายหลักท่ีจะท าให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง ที่จะสะท้อนไปสู่
ความส าเร็จของระดับดัชนีนิติธรรมตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนโดยตรงที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  



 

_______________[ หน้าที่ 32 ]_______________ 

 

 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย ในการมีส่วนที่จะท าให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนา

ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (Y2) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยทุกช่วงวัย 
มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น  
ได้รับการพัฒนาอย่าง
สมดลุ ท้ังด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคณุธรรม
จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 รักการเรียนรู ้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์  
(ค่าคะแนน) 

ค่าคะแนน 
0.79 

ค่าคะแนน 
0.82 

ค่าคะแนน 
0.85 

มีค่าคะแนน
มากกว่า 

0.85 

 

- แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  ช่วงวัยแรงงาน เน้นการพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล
และความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มีการท างาน  
ตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์  
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  
 มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนา
ทักษะ และการอ านวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความช านาญพิเศษ 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยาย
อายุการท างาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการท างานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม 
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ 
ลูกหลานชาวต่างชาติที่ก าเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน  
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ  
ที่ก าเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการท าประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 



 

_______________[ หน้าที่ 33 ]_______________ 

 

 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 2580 

1. แรงงานมีศักยภาพใน
การเพิ่มผลผลติ มีทักษะ
อาชีพสูง ตระหนักใน
ความส าคญัที่จะพัฒนา
ตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้
สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้น 
 

ผลิตภาพแรงงาน  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 

2. มีคนไทยท่ีมี
ความสามารถ 
และผูเ้ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามา 
ท าวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
ในอุตสาหกรรมเปา้หมาย
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนก าลัง
แรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

สัดส่วนผู้ส าเรจ็
การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อย
ละ 50 ของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท้ังหมด 

   แนวทางการพัฒนา 
๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่

เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข (C 7 
ระดับรอง)7 

 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
คนไทยทุกช่วงวัย
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ด าเนินงานในฐานะหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
ค าพิพากษา ซึ่งในการด าเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง 

                                                           
7

 C7     ั    ค       มความ   ค     น    ั     ั  น ม  ท า      ทธ า     า         น  า   ันา  ั า คน      ว  ีว   
  น     า  ั นา        ั  ั   า วั     าน ;  นวทา  า  ั นา       ม า  ั นา  า   ั    ี่ นทั นค         า 
  ั  า       ท่ี ค    ท า    ามา         า ี     น  า  ั น า   ันา    ท          น  ัคม   า        
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สติปัญญาและ
คุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และ
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะน าไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรม 
ของอาชญากร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)  
โดยการด าเนินดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้อง
ด าเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะสะท้อนให้เกิด
ความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในการด าเนินการเมื่อผู้ต้องขังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้วนอกจากจะสามารถส าเร็จในประเด็นหลักในการลดอาชญากรแล้ว จะ
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และรักการเรียนรู้ ผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้วจะได้มี
ศักยภาพในการท างาน มีรายได้ส าหรับการด ารงชีพ ซึ่งทั้งหมดของความส าเร็จจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการเพ่ิมดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์ที่จะท าให้ประเทศไทยมีค่าคะแนนที่
สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศท่ีก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายด าเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง  
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัด ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(แผนย่อยการพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน) 
แรงงานมี
ศักยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักใน
ความส าคัญท่ีจะ
พัฒนาตนเองให้
เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่
ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพ
และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
เพิ่มข้ึน 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

ในกระบวนการยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษ 
ให้เป็นไปตามค าพิพากษา ซึ่งในการด าเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุม
ผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะน าไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญา
กร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior) โดยการ
ด าเนินดังกล่าวจะส าเร็จได้นั้นจะเก่ียวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องด าเนินการ
สร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสามารถไปเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ซึ่ง
จะน าไปสู่ความส าเร็จของแผนแม่บทฯ ทั้งในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรงและ
ในระดับรอง 

Contribution สนับสนุนความส าเร็จต่อเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพโดยตรงในส่วน



 

_______________[ หน้าที่ 35 ]_______________ 

 

 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(แผนย่อยการพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน) 
ต่อเป้าหมาย ของวัยแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ 

 

4. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Y2) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 

1. บริการของรัฐ 
มีประสิทธิภาพ 
และมีคณุภาพเป็นท่ี
ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ 
ของภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

2. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
 
 
 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
ในการจัดล าดับ 
ขององค์การสหประชาชาต ิ

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่ม ี
การพัฒนา
สูงสุด 60 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่ม ี
การพัฒนา
สูงสุด 50 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่ม ี
การพัฒนา
สูงสุด 40 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 

ที่ม ี
การพัฒนา
สูงสุด 30 
อันดับแรก 

  แผนย่อย 
  - แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน เป้าหมายส าคัญของการบริการภาครัฐ  

คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม 
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเป ดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ด าเนินการพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ื นที่  
และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน 
รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้าง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรม



 

_______________[ หน้าที่ 36 ]_______________ 

 

 

มาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์  
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 

 
   เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 

   แนวทางการพัฒนา 
2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช ้(C 8 ระดับรอง)8 ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า 
มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ออกแบบที่ เป็นสากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล  
เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงาน 
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้แล้ว เสร็จเท่านั้น  แต่ต้อง 
ปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมือ 
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้อง  
มีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
และการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล  
และกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ 
                                                           
8

 C8 ค       มความ   ค     น    ั     ั  น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น        ทธ  า  าค ั  
  น     า   ันา    า     า น ;  นวทา   ันา า        า  าค ั   าน า น า ทคโนโ  ี    ท ัมา            

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
งานบริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลีย่นเป็นดิจิทลั
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนความส าเรจ็ 
ของกระบวนงานท่ีได้รับ 
การปรับเปลี่ยนใหเ้ป็น
ดิจิทัล 

ร้อยละ 100  
(ท้ังหมด 2,180
กระบวนงาน
แบ่งเป็น 
กระบวนงานใน
ระบบอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบ
ครบวงจร 300 
กระบวนงาน  
และกระบวนงาน 
อื่น ๆ 1,880 
กระบวนงาน) 

ร้อยละ 100 
ทุก
กระบวนงาน 
(5,360) 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 



 

_______________[ หน้าที่ 37 ]_______________ 

 

 

ปรับเปลี่ยนสภาพการท างานภายในองค์กร โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็น 
รัฐบาลเป ดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยน าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการ 
ของประชาชน เพ่ือประชาชน และการท าให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาค
ส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและ
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

หมาย
เหตุ ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ
สูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและ 
มีความคล่องตัว 

ระดับ Digital 
Government 
Maturity 
Model 
(Gartner)  

ระดับ 2  ระดับ 3  ระดับ 4  ระดับ 5 ตาม
รูปแบบ 
ปี พ.ศ. 
2561 

 สัดส่วนของ
หน่วยงานที่
บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่าง
สูงตาม
เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

 

  แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 

ขีดสมรรถนะสูง” (C 9 ระดับรอง)9  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง 
โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การท างานและข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของ
หน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ 
                                                           
9

 C9    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น 
        ทธ  า  าค ั    น     า  ั นา        า  าน าค ั  ;  นวทา  า  ั นา   ันา น ว  าน าค ั       น “ าค ั 
ทนั ม ั      ว า     น  ค    ี  ม   น    ” 



 

_______________[ หน้าที่ 38 ]_______________ 

 

 

ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  

2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (C 10 ระดับรอง)10 มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี 
ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเป ด
ภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งน าองค์ความรู้  
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศในการตอบสนอง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย (C11 ระดับรอง)11 สามารถตอบสนองต่อ
บริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เอง
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมี
ผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทัน สมัยเข้ามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 

 

- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้าง
และพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ  กรอบความคิด และทัศนคติในการ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่ งมั่นตั้ งใจปฏิบัติหน้ าที่  มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพ่ือส่วนรวม 

                                                           
10

 C 10    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น  
        ทธ  า  าค ั    น     า   ันา        า  าน าค ั  ;  นวทา   ันา  า น นโ  า     า     า   ั า ท่ี ั ้     น
   ม        ั าน         ั   
11

 C11    ั      ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น  
        ทธ  า  าค ั    น     า  ั นา        า  าน าค ั  ;  นวทา   ันา  ั    ี่ น       า   ัโค     า   ค  า  
              า     า  าน  ม     มีความ       น ค     วั     ั  ทนั ม ั 



 

_______________[ หน้าที่ 39 ]_______________ 

 

 

เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2561 - 

2565 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ท างานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ  

ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐  

ไมน่้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระท าผิดกฎหมาย
ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ ๓๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๔๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 

 แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (C12 ระดับรอง)12 เพ่ือให้ก าลังคนภาครัฐมีความ
เหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ  
การพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับ
หน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
และคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน 
การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากร
คุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง (C13 ระดับรอง)13 โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ  
มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการ
ประเมินผลและเลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน 

                                                           
12

 C 12    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น  
        ทธ  า  าค ั    น     า    า     ั นา  ค า   าค ั  ;  นวทา  ั นา   ั          น า   า น    า มา  
   นโ  า   า  ัคน น าค ั    มีมา   าน          นทา      ั       า มี     ทธ  า  
13

 C 13    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น  
        ทธ  า  าค ั    น     า    า     ั นา  ค า   าค ั  ;  นวทา  ั นา     ม   า ความ   ม     น า     า  าน
  คค  น าค ั       น   าม    ค ณธ  ม   า  ท      



 

_______________[ หน้าที่ 40 ]_______________ 

 

 

โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถ
โยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้า งงานที่มีลักษณะ
ชั่วคราว ให้ เป็น เครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งการทบทวน  
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุง
วิธีการก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีม าตรฐาน เหมาะสม 
กับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (C14 ระดับรอง)14 มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติ
และกรอบความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชา
สังคมเพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุก
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรม
และเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์  
ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง
และมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
1. บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาเป็น
ที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการด าเนินการเพ่ือการบริการ
ประชาชนในอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าหมายให้บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ เพ่ือให้ประชาชนพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ซึ่งในการด าเนินการจะเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการ 
น านวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทโดยตรงในการให้บริการของ
รัฐมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

                                                           
14

 C 14    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า     า     า น  
        ทธ  า  าค ั    น     า    า      ันา  ค า   าค ั  ;  นวทา   ันา   ันา  ค า   าค ั ท       ท   มีความ   
ความ ามา      มีท ั   า ค  ว  ค า       า   ั  วั   ทนั    า    ี่ น     



 

_______________[ หน้าที่ 41 ]_______________ 

 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
2. ภาครัฐมีการ
ด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ด้วยการน า
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเดน็ของแผนแม่บทฯ ที่
วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ โดยการด าเนินงานตามภารกิจด้วยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริการกับผู้รับบริการอย่างเกิดประสิทธิภาพ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยตรงในการให้บริการ
ของรัฐมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการด้วยการให้บริการประชาชนโดยน า
ระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน) 
งานบริการ
ภาครัฐท่ี
ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่วนของเป้าหมายที่จะท าให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนการท างานภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ) 
ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และ 
มีความคล่องตัว 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายใน
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย  
เป ดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” การก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่
บนข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ
และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย 

 



 

_______________[ หน้าที่ 42 ]_______________ 

 

 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการ
ท างานเพื่อ
ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่วนของการด าเนินการที่จะสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิด
กฎหมายลดลง 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้ข้าราชการภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง 

 
5. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจจริตและประพ ติมิชอบ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพ ติมิชอบ (Y2) 

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

    ท  ท  
     า ท      
          ม     

  ันี า  ั     า ท      
       ท  ท   

( นั  ั ค  นน) 

     น
 นั  ั 1 น 
54     
       

ค  นน ม 
  ่า ว า  50 
ค  นน 

     น นั  ั 
1  น 43

           
ค  นน ม 
  ่า ว า  57 
ค  นน 

     น
 นั  ั 1 
 น 32 

           
ค  นน ม 
  ่า ว า  62

ค  นน 

     น นั  ั 
1  น 20 

           
ค  นน ม 
  ่า ว า  73 
ค  นน 

 

- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพ ติมิชอบ  การประเมินความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพ 
ในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บน
แนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออก 
ผ่านสื่ อต่าง ๆ  ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรม  
ที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 



 

_______________[ หน้าที่ 43 ]_______________ 

 

 

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจาก 
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า 
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  
และกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้  
ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น  
เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล  
ไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐ  
ที่เข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน  
และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบ 
มากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้ม  
การทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการ  
และรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริต  
ได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกัน  
การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง  ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วม  
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการ
ลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก
เพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจรติ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยดึมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านยิมสุจรติ  
มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

 

 

ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 

 

 

ร้อยละ 80 

 

 

 ร้อยละของหน่วยงาน 
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2.  คดีทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจรติในภาพรวม 
 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อย
ละ 80 

จ านวนคดีทุจรติ 
รายหน่วยงาน 
  - จ านวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย
(ทุจริต)  

 

ลดลงร้อยละ 
10 

 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ที่ถูกช้ีมูลว่ากระท าการ
ทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจรติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 

 

แนวทางการพัฒนา  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใส

สะอาด ปราศจากพ ติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  (C 15 ระดับรอง)15 โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่าง
เป ดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้าง  
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
ขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
ในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ ง
เบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 

* การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติมิชอบ 
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพ ติ 
มิชอบ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วน

                                                           
15

 C 15    ั     ค       มความ   ค     น   ั     ั   น ม  ท า      ทธ า     า         น  า      าน า ท      
          ม       น     า   ันา    วน า     ธ  ม ;  นวทา  า   ันา       ม า      ั  น าท่ี     า า  า       า น าท่ี   
 ั    มีความ     า    า  า        มท่ี      นทา ท      
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติมิชอบ 
ของการด าเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนท าให้ข้าราชการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป 
เรื่องร้องเรียนและจ านวนคดีทุจริตในภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10  
 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพ ติ  
มิชอบ 
(แผนย่อยการป้องกันการทุจจริตและประพ ติมิชอบ) 
คดีทุจริตและ
ประพ ติมิชอบ
ลดลง 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัม ทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแตล่ะเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ซึ่งในส่วนของการด าเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนท าให้ข้าราชการ 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป เรื่องร้องเรียนและจ านวนคดีทุจริตในภาพรวมของ 
กรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนต่อเป้าหมายในการลดการทุจริต และท าให้ส่วนราชการผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป 

 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงของ

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ X   Y   Z ซึ่งจะต้อง 
ส่งต่อความส าเร็จของเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนในแต่ระดับได้อย่างสอดคล้องกัน  รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นต่อจากนี้ 
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รายละเอียดองค์ประกอบของโครงการระดับ X  
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➢ 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
❖ ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายรวม 

 • มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
และมีความเป็นธรรม โดยมีการก าหนดโทษอาญาที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าผิด  
มีการกระท าผิดซ้ าลดลง พัฒนาระบบการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมู ล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจ าเลย ตลอดจนมีการด าเนินการมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

 • เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม 

  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
  1. สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  4. การกระท าผิดซ้ าลดลง 
  6. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  2. ก าหนดให้การลดการกระท าผิดซ้ า เป็นเป้าหมายการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติอาญา 
   เป้าหมาย 
   • ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายการด าเนินงานในการลด

การกระท าผิดซ้ า 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   2.1 พัฒนาตัวชี้วัดด้านการลดการกระท าผิดซ้ า ระบบและเครื่องมือ 

การประเมินความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมน าไปใช้อย่างมาตรฐาน
เดียวกัน 

   2.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
ทั้งในและนอกเรือนจ า ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ และอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น 

   2.6 สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด้วยกัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน สถาบันทางสังคมหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดการกระท าผิดซ้ า 

   2.7 พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหลังปล่อยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจ
ให้ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าท างาน 

 

➢ 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
 ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันป้องกันการทุจริต

ประพ ติมิชอบ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมดัชนีการรับรู้ทุจริตให้สูง 
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

แนวทางการพัฒนา 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ป้องกันการทุจริต 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม  

และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณะรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่าง

มีคุณค่า 
- ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

เป้าหมาย 
เป้าหมายที่  2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้ เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
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เป้าหมายที่  3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ 
- ป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หาความไม่ สงบ ในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้  

โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางอัตตลักษร์และชาติพันธ 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ ให้พร้อม
รับ สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

 

➢ 2.2.4 แผนความม่ันคงแห่งชาติ  
                     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 

• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 

และความสมานฉันท์ในชาติ 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
3) ตัวช้ีวัด 

(1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
(2) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
(3) ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

4) กลยุทธ์ 
(1) ก าหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี  

โดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและมีหลักประกัน ความปลอดภัยต่อการ  
แสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และเสรีภาพ 

(3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทางานด้านยุติธรรมให้มี  
ความโปร่งใสและรวดเร็ว 

(5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการด าเนินการ  
ที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาค และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี 
ที่แตกต่างกัน 
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• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
3) ตัวช้ีวัด 

(1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(2) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 

4) กลยุทธ์ 
(1) ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(2) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด

เพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
(4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 

โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด  
ในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 

(5) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 : 

ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
3) ตัวช้ีวัด 

จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 
4) กลยุทธ์ 

(4) พัฒนางานด้านการอ านวยความยุติธรรม ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่าง
ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น แนวทางสันติวิธีและ
สร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อ
นานาชาติ 

(7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐทั้งพ้ืนที่ 
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ในประเทศและพ้ืนที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย  
เพ่ือสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ของหน่วยงานภาครัฐ 

3) ตัวช้ีวัด 
(1) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

4) กลยุทธ์ 
(1) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
(4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 

 

➢ นโยบายรัฐบาล (ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน) 
 

▪ นโยบายหลัก 
❖ นโยบายที่ 2 การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

- สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
- แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 

❖ นโยบายที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
- ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
- พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 

❖ นโยบายที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เป ดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
- ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 

❖ นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
- แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 

▪ นโยบายเร่งด่วน 
❖ นโยบายที่ 8 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
❖ นโยบายที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
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2.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 

➢ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 

• ด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 เป้าหมาย 
 1. กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากล 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 
 แนวทางพัฒนา 
 - สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 

• ด้านส่งเสริมคนดีสู่สังคม 

 เป้าหมาย 
 1. ลดการกระท าผิดซ้ าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย 
 2. ผู้กระท าความผิดได้รับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ตามมาตรฐานสากล 
 3. ผู้กระท าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ร้อยละการกระท าผิดซ้ าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง 
 2. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท าความผิด 
 แนวทางพัฒนา 
 - พัฒนาระบบการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
 - การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระท าความผิด 

• ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน 

 เป้าหมาย 
 1. ผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
 2. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบ าบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ร้อยละผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 2. ร้อยละของการกระท าความผิดซ้ าเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง 
 แนวทางพัฒนา 
 - การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
 - การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และลดอันตราย 

หรือผลกระทบจากยาเสพติ 
 

➢ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2563 – 2565)  
• แนวทางท่ี 3 การปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติด 
 แผนงานที่ 3.4 การอ านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 

 เป้าหมาย 
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 1. การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งขจัดปัจจัย
เอ้ืออ านวยหรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด 

 ตัวช้ีวัด  
 1. ร้อยละความส าเร็จของการยุติบทบาทกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับส าคัญ 

แนวทาง 
 - พัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าว

ในทุกมติิ 
• แนวทางท่ี 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 

 แผนงานที่ 5.2 การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ 
 เป้าหมาย 
 1. การป้องกันยาเสพติดโดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเหมาะสมในกลุ่ม

ประชากรเฉพาะ 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทาง 
 - การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ 

• แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด 

 แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบการบ าบัดรักษา 

 แผนงานที่ 7.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
 เป้าหมาย 
 1. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของ

การเสพติด 
 2. ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาได้รับการติดตาม ดูแลอย่างมีมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด  
 1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทาง 
 - การพัฒนาระบบการบ าบัดรักษา 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
- การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 
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การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของกรมราชทัณฑ์ในการบริหารจัดการองค์กร นับตั้งแต่การประเมิน

บทบาทหน้าที่ ซึ่งรวมถึงเครือข่าย ความต้องการและมุมมองของประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และปัจจัยต่าง ๆ 
ที่อาจเข้ามากระทบ รวมถึงการประเมินศักยภาพภายในของกรมราชทัณฑ์เอง ผ่านกรอบแนวคิด 7s  
(7s McKinsey Framework) ที่ท าการประเมินกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้างองค์การ (Structure) 
ระบบการท างาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
และค่านิยมร่วม (Shared Value) เพ่ือน ามาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT analysis) 

2.1 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทย รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอาจส่งผลต่อ

บริบทการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งสามารถสรุปออกมาเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส าคัญ 
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) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจนนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุข  
ของคนในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้คาดหวังต่อกรมราชทัณฑ์สูงในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคม 
แต่ก็ยังไม่ให้ความส าคัญและมีทัศนคติที่ไม่ดีพอต่อการท างานของกรมราชทัณฑ์  ท าให้ผู้ที่ผ่านการต้องขัง 
ไม่ได้รับโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี ส่งผลให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economy : E) 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นภาคส่วนต่าง ๆ 
มีโอกาสในการจ้างแรงงานผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้น ผู้ต้องขังสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกวิชาชีพออกไป
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ท าให้เกิดรายได้ และไม่กลับมากระท าผิดซ้ า แต่ถ้าเศรษฐกิจมีความผันผวน 
จะเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ท าให้มีผู้กระท าผิดเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องรับภาระ  
ในการดูแล ฟ้ืนฟู พัฒนา ผู้ต้องขังมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) 

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์และภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ได้มีการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ร่วมกันมากขึ้น ในการจ้างแรงงานผู้ต้องขังไปท างานที่สถานประกอบการของผู้รับจ้าง ท างานสาธารณะ  
รวมถึงท าประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่าง ๆ ท าให้ประชาชนมองภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ดีขึ้น แต่สังคม 
ก็ยังไม่เชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของกรมราชทัณฑ์ โดยการไม่ยอมรับการให้โอกาสกับ  
ผู้พ้นโทษในการกลับคืนสู่สังคม ท าให้ผู้พ้นโทษไม่มีงานท า ส่งผลให้เกิดการกระท าผิดซ้ าและเป็นปัญหา  
ของกรมราชทัณฑ์ท่ีจะต้องดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้ต่อไป 
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ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology : T) 

ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ท าให้กรมราชทัณฑ์สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลฐานข้อมูล Big Data  
ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง มีการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารงานราชทัณฑ์ อาทิ การเยี่ยมญาติออนไลน์ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในทางที่ดีผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้โดยง่าย  
และรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ทั้งในเรื่องของก ารควบคุมและการแก้ไข  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติให้เหมาะสมกับความต้องการ  
แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวทันสมัยอย่างรวดเร็ว ท าให้กรมราชทัณฑ์ปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี ทั้งการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้โดยที่บุคลากรไม่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 การประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (7s McKinsey Analysis) 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการประเมินสถานภาพปัจจุบันของกรมราชทัณฑ์ สามารถจ าแนก

ได้ตามกรอบแนวคิด 7s McKinsey ประกอบด้วย การประเมินกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) โครงสร้าง
องค์การ (Structure) ระบบการท างาน (System) บุคลากร (Staff) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)  
รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) และค่านิยมร่วม (Shared Value) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการบริหารงานราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์ได้น านโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงยุติธรรม และนโยบายผู้บริหาร มาเป็นแนวทางในการบริหารงานราชทัณฑ์ เพ่ือให้กรมราชทัณฑ์
สามารถยกระดับการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีแนวทางการพัฒนา 
งานราชทัณฑ์ให้มีความชัดเจน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานราชทัณฑ์ให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทันต่อ
สถานการณ ์ทั้งในด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง  

อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติขาดความชัดเจนและไม่สัมฤทธิ์ผลในระดับพ้ืนที่ 
(เรือนจ า) ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาและการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน  
อีกทั้งยังขาดการติดตามประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งน่าจะเป็นหลักส าคัญที่จะ
เป็นปัจจัยในการน าข้อมูลย้อนกลับในการแก้ไขปัญหาพัฒนางานราชทัณฑ์ 

ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (Structure) 

การจัดโครงสร้างการบริหารมีความชัดเจน  กรมราชทัณฑ์มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างชัดเจน อีกทั้งสายบังคับบัญชามีการถ่ายโอนอ านาจ 
ออกไปสู่ส่วนภูมิภาค ท าให้สามารถถ่ายทอดนโยบายได้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงมีการปรับปรุงโครงสร้าง
ภารกิจของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ด้วยกรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรขนาดใหญ่ 
มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว จึงส่งผลให้การบริหารงานมีขั้นตอนมากตามล าดับสายการบังคับบัญชา  

ปัจจัยด้านระบบการท างาน (System) 

ความเป็นระบบราชการท าให้มีการบริหาร งานที่ ชัดเจน  กรมราชทัณฑ์ ได้มีการปรับปรุง
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ท าให้มีกระบวนงานหรือแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่สอดรับ 
เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีระบบงานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสากล มีระบบการบริหาร
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ค่าตอบแทนสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานที่ตรากตร า มีการน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่รวมถึงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

กรมราชทัณฑ์ยังขาดการพัฒนาคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความซ้ าซ้อนในงานเอกสาร กระบวนการถ่ายทอดค าสั่งในการปฏิบัติงาน 
มีความคลาดเคลื่อนในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกรมและเรือนจ า/ทัณฑสถาน  รวมถึงกระบวนการ
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอาจไม่ทั่วถึง เนื่องจากปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ 
เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ได ้เนื่องจากจะท าให้อัตราก าลังในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ 

ปัจจัยด้านบุคลากร (Staff) 

บุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจของงาน  จ านวนบุคลากรไม่เหมาะสมกับภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 
ประกอบกับงานราชทัณฑ์มีความตรากตร า มีการรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ ขาดแคลนอัตราก าลังในสายงาน
วิชาชีพเฉพาะ รวมถึงปัจจุบันมีจ านวนผู้ต้องขังที่มากขึ้น เป็นผลท าให้จ านวนบุคลากรต่อจ านวนผู้ต้องขัง 
ไม่สมดุลกัน แต่บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ที่มีสหวิทยาการ มีการน าทักษะความรู้ ความสามารถแขนง 
ต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารงานราชทัณฑ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการควบคุมและด้านการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง จึงจ าเป็นที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการท างานอย่างต่อเนื่อง และต้องท างาน 
ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทในการท างาน โดยยึดถือระเบียบวินัยและกฎหมายเป็นหลัก   

ปัจจัยด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skills)  

กรมราชทัณฑ์มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีสถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์เพ่ือจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของงานราชทัณฑ์ อย่างไรก็ตาม
บุคลากรของกรมราชทัณฑ์นั้นมีความสามารถที่หลากลาย หากแต่อาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เท่าท่ีควร เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านพัสดุ หรือ ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เป็นต้น  

ปัจจัยด้านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)  

ผู้บริหารมีความเข้าใจในภารกิจของส่วนราชการเป็นอย่างดี มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน แก้ไขปัญหารวดเร็ว มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มีพันธมิตรระหว่างองค์กร 
ในระดับสูง การท างานเชิงรุก ทันต่อเหตุการณ์ แต่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระดับต่าง ๆ บ่อยครั้ง 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานตามนโยบาย  

ปัจจัยด้านค่านิยมร่วม (Shared Value) 

กรมราชทัณฑ์มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยาวนาน เคารพและยึดถือสายการบังคับบัญชา มีกฎระเบียบ  
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติ บางครั้งขาดการตระหนักรู้ 
ผู้ปฏิบัติรับทราบนโยบายแต่บางครั้งหน่วยปฏิบัติอาจมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปตามมิติของพ้ืนที่ ซึ่งโดยมาก
จะปฏิบัติงานโดยคิดแบบแยกส่วน ท าให้ภาพรวมขององค์การขาดการประสานความสอดคล้องระหว่างกัน 
ในการร่วมกันท างานเพ่ือเป้าหมายในภาพรวมขององค์กร 
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ภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกของกรมราชทัณฑ์ 

ภายในกรมราชทัณฑ ์
  

 

 

 

 

 
 

ภายนอกกรมราชทัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญ 
และสังคมมุ่งหวังให้พัฒนาผู้ผ่านการ
ต้องขัง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและสร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม
ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผล
ต่อการสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขัง  
มีโอกาสในการจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
เพิ่ มขึ้น  ท าให้ เกิดรายได้  และไม่
กลับมากระท าผิดซ้ า 

มีการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังระหว่างกรมราชทัณฑ์ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์มากยิ่งขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งผลให้สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ประมวลฐานข้อมูล Big Data ระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขัง การเยี่ยมญาติผ่านไลน์ เป็นต้น 

มี ระบ บ งาน ในการป ฏิ บั ติ ต่ อ
ผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล 
เช่ น  Bangkok Rules, Mandela 
Rules เป็นต้น  

ผู้ต้องขังมีจ านวนมากขึ้น  
เกินความจุล้นเรือนจ า ท าให้เป็น
ปัญหาการควบคุมดูแล 
และไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัย
ได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร 

ข้อจ ากั ดด้ านบุ คลากรที่ ไม่
เพี ยงพอต่อจ านวนผู้ ต้ องขั ง 
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

มีสถาบันพัฒนาข้าราชการ
ราชทัณฑ์เพื่อจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรในการให้ความรู้ 
ในด้านต่าง ๆ ของงาน
ราชทัณฑ์ 

การฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
เพื่อให้มีงานท าภายหลังพ้นโทษ  
ไม่หันกลับมากระท าผิดซ้ า  
ในแต่ละพื้นที่ยังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 
3.1 ภาพรวม 

 

 
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ  
  บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม” 

 

 
 “ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” 

 
 

 

 
➢ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค 
➢ พัฒนาพ ตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

3.1.1 วิสัยทัศน ์
(Vision) 

3.1.2 พันธกิจ 
(Mission) 

เป้าประสงค์หลักองค์กร (Organizational Goal) 

ควบคุมผู้ต้องขัง

- ควบคุมผู้ต้องขัง

- ควบคุมผู้ต้องกักขัง

- ควบคุมผู้ต้องกักกัน

- ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

พัฒนาพ ตินิสัยผู้ต้องขัง

- พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

- พัฒนาผู้ต้องกักขัง

- พัฒนาผู้ผู้ต้องกักกัน
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ค านิยาม: 
➢ ค านิยาม “องค์กรสมรรถนะสูง” 16  

1. ปรับเปลี่ยนได้อย่างเท่าทัน และน าการเปลี่ยนแปลง 3. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุด 
2. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้ ปัญญา และนวัตกรรม 4. มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

➢ มืออาชีพ หมายถึง การมีความรอบรู้ เชี่ยวชาญช านาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นย า และลงมือท า 
อย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด17 

➢ บูรณาการ หมายถึง เชื่อมหรือประสานกับสิ่งอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน 18 เช่น การร่วมมือกันระหว่าง 
กรมราชทัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคสังคมทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง โดยการสร้างอาชีพ ให้การศึกษา เป็นต้น 

➢ มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ19  
➢ นวัตกรรม หมายถึง การกระท าหรือสิ่งที่ท าขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ  

หรืออุปกรณ์ เป็นต้น20  

                                                           
16 นิยามองค์กรสมรรถนะสูง โดย ดร.พิสันต์  นุ่นเกลี้ยง การอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  
17 ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. (2557) เป็น "มืออาชีพ" อย่าเป็นเพียง "อาชีพ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.kriengsak.com 
18 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th  
19 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th 
20 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 
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                   Strategic Issues ; SI)

SI1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร SI2 ด้านคุณภาพการให้บริการ SI3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ SI4 ด้านการพัฒนาองค์กร

SI11                                       
           

              
- SI111                              (C 3) 
-SI112                                  (C 3) 
-SI113                                         
                               (C 3 , C4    ) 
-SI114                                      
              (C 3, C4    ) 

   SI12   ย          า        ย  ยย            
          ย   า     า     า

              
- SI121                                          
           (C 3 , C6       
-SI122                                           
 (C3 , C 7    ) 
-SI123                                                   
            (C 3 , C4    ) 
-SI124                                          
                                  (C 3 , C5      

SI21             า   า                     า 

              
- SI211                                
                     (C 3 ) 
-SI212                                    
(C 3 , C7      

   SI22   ย          า               แ     า 
   ภา                  

              
- SI221                                    
(C 1 , C3) 
-SI222                            (C 1 , C3) 

  SI31           า  ย า แ          
         า                      

              
- SI311                             
                      (C3 , C 10    ) 

   SI32   ย       า  ย า แ          
          า                          

              
- SI321                                    
                      ( C 3 , C10    ) 
-SI322                                         
              (C3 , C10    ) 
-SI323                                   
                                  (C 2 , C 15    ) 

   SI41          า     า แ      า
      ยา        ย า     า   

              
- SI411                                 
(C 1 , C12     , C 13      
-SI412                               
                        (C 1 , C 14      

   SI42   ย       า      า า       แ      า
          ย   า                      ย
   แ         ย      

              
-  SI421                              
             (C 3 ,C 8    ) 

   SI43   ย       า     า    า      
                        

              
-  SI431                                   
           (C  1 , C 9     , C 10    ,  C 11      

หมายเหตุ : C (Cluster) คือ กลุ่มความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย ; แนวทางพัฒนา
ภายใต้แผนย่อยท่ีก าหนดข้ึน เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเช่ือมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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หมายเหตุ : C (Cluster) คือ กลุ่มความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย ; แนวทางพัฒนา
ภายใต้แผนย่อย 

ประเด็นความเชื่อมโยงโดยตรง 

C1 โดยตรง คือ กลุ่มความสอดคล้องโดยตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา ปรับวัฒนธรรม
องค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

C2 โดยตรง คือ กลุ่มความสอดคล้องกับโดยตรงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการยกระดับมาตรการ
ตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 

C3 โดยตรง คือ กลุ่มความสอดคล้องโดยตรงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืน
แทนโทษทางอาญา 

ประเด็นความเชื่อมโยงโดยระดับรอง 

C 4 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความ
มั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ; แนวทางการพัฒนาป้องกัน 
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 และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิดสามารถประกอบอาชีพ 
เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

C8 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน ; แนวทางพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
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C9 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เป ดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 

C 10 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา
ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

C11 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 

C 12 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา 
ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

C 13 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

C 14 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา 
พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

C 15 โดยระดับรอง คือ กลุ่มความสอดคล้องในระดับรองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต 
 

 

 

 

 

 

 



 

_______________[ หน้าที่ 64 ]_______________ 

 

 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues :SI) 
3.2.1 ประเด็นที่ 1:  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1) 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความ
ควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

100 100 100 

2. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจ า ที่ไม่สามารถจับตัว
กลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 
ปี  
 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 
 

2. ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ ป้องกันและ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน
เรือนจ า 

1. การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการ
ควบคุมตัว และสถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการควบคุม
ผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัย 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิด
ซ้ าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 
4. พัฒนาระบบการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด
ได้รับการจ าแนกลักษณะ เพื่อการ
ควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย 
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ 
ได้รับการพิจารณา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการด าเนินการตาม
ระเบียบ  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
5. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในเรือนจ า 

1. ร้อยละผู้ต้องขังท่ีผ่าน
กระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติด 
ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 

1.1 กลยุทธ์; ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล (SI11) 

1.1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญาเพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่าง
การบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา  
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยพัฒนาเรือนจ าให้
เหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังแต่ละประเภท พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างเรือนจ า พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และน าเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
การก าหนดรูปแบบ มาตรการในการดูแลผู้ต้องขังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักเกณฑ์การควบคุมดูแล
ผู้ต้องขัง และด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสริมความมั่นคง มีเครื่องมือและมีแผนในการป้องกันภัยพิบัติ  
และระงับเหตุร้าย การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า สร้างความสมดุลการ
บริหารการบังคบัโทษ 

2) พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SI112) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการ
บังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยพัฒนาระบบการจัดท า
ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจ าแนกลักษะผู้ต้องขัง ระบบการย้าย การเลื่อนชั้น การลดชั้น ระบบการลดโทษ  
การพักการลงโทษ การลงโทษทางวินัย การให้ออกท างานนอกเรือนจ า งานสาธารณะนอกเรือนจ า  การขอ
พระราชทานอภัยโทษ การให้การสงเคราะห์ การส่งเสริมสิทธิและประโยชน์ของผู้ต้องขังตามกฎหมาย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

3) พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
(SI113) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรอง
แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทาง
พัฒนา ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลาย
น้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) โดยพัฒนาระบบรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานในการควบคุมผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัวเพ่ือรอการตรวจพิสูจน์ และการปฏิบัติเพ่ือเตรียมความพร้อม
ก่อนส่งตัวเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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4) ป้องปราม และแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า (SI114) (สนับสนุนโดยตรง
แผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็นความมั่นคง  
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง แนวทางพัฒนา ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ) โดยการปฏิบัติการพิเศษในการจู่โจม ตรวจค้น เรือนจ า/ทัณฑสถาน ทั้งในกรณีปกติและกรณีพิเศษ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการวางมาตรการและพัฒนางานด้านการสืบสวนหาข่าวเพ่ือการควบคุม 
โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

1.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความ
ควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล 
เป็นไปตามกฎหมาย 

100 100 100 

2.ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัยตามลักษณะคดี 

100 100 100 

3. ร้อยละของผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าหลังพ้นโทษภายใน  
1 ปี  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 
4. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจ า ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมา
ได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 
 

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ได้รับการจ าแนกลักษณะ  
เพ่ือการควบคุมและการพัฒนา
พฤตินิสัย แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ
100 

2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ 
ได้รับการพิจารณา  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการด าเนินการ 
ตามระเบียบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

1. การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการ
ควบคุมตัวและสถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
5. บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดและป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้าม
ภายในเรือนจ า 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระท าผิดซ้ าในคดียาเสพติด 
ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 

2. ร้อยละของการตรวจค้นจู่โจม
แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบ
ยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารใน
เรือนจ า  
 

98 98 98 

 

1.2 กลยุทธ์; พัฒนาพ ตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (นวัตกรรม) (SI12) 

1.2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) (สนับสนุนโดยตรงแผน
แม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี แนวทางการพัฒนา บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตาม
พระราชด าริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ  
และวัฒนธรรมของชาติ  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  รวมทั้ งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ) โดยการมุ่ง
พัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ 
การเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี  
เน้นการพัฒนาศักยภาพคนจากภายในเพื่อให้กลับไปเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (SI122) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา 
พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ) โดยการฝึกวิชาชีพ
ให้กับผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจ าเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง พัฒนาทักษะ 
ให้กับผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน 
ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ ผู้ต้องขังสามารถมีรายได้ระหว่างถูกคุมขัง เมื่อพ้นโทษมีทุนในการ
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ออกไปประกอบอาชีพสุจริต กลับไปสู่สังคมโดยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ใช้ชีวิต 
ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า 

3) สร้างภูมิคุ้มกัน และบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123) (สนับสนุน
โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น
ความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทางพัฒนา ป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ) โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ฝึกอบรมลูกเสืออาสาราชทัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอก
เรือนจ า และการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพ
ยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย 

4) อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(SI124) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนโดยระดับรอง 
แผนแม่บทประเด็น ความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แนวทาง
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ) โดยการอ านวยความยุติธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและผู้เคยกระท าผิดในคดีความมั่นคง และอ านวยความ
สะดวกแก่ญาติผู้ต้องขัง และประชาชนในพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสังคมในพ้ืนที่มีการบูรณาการกับ
เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบ าบัด แก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนแนวคิดผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม  
ไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ า 

1.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตรา
การกระท าผิดซ้ าหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี  
 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

8 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคม 

1.ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
การศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึก
วิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย 
มีอัตราการกระท าผิดซ้ าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

8 

3. สร้างภูมิคุ้มกัน และบ าบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติ 
ดยาเสพติด 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเรือนจ า กลับมา

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

8 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กระท าผิดในคดียาเสพติดอีก
ภายใน 1 ปี  

4. อ านวยความยุติธรรม 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีความ
มั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย 
กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี 
  

ไม่เกิน
ร้อยละ  

5 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

5 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

5 

3.2.2 ประเด็นที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านคุณภาพการให้บริการ  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชาชนรับรู้และมี 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
งานราชทัณฑ์ 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการงานราชทัณฑ์ 
 

4.75 4.80 4.85 

 2. ร้อยละของผู้พ้นโทษท่ีได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support 
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ 
ให้กับองค์กร 

1. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑ์ 

3.75 4.00 4.25 

2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่
ของกรมราชทัณฑ์ 

3 3.50 4 

2.1 กลยุทธ์ ; สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ (SI21) 

2.1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (SI211) (สนับสนุนโดยตรง

แผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความ
สมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาค
ส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการ
ดูแลสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานส าหรับผู้ต้องขัง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจ า การให้การ
สงเคราะห์ผู้ต้องขังยากจนไร้ญาติ การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ การเยี่ยมญาติ  
การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสวัสดิการ
สังคม การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอนามัยและส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 
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2) การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (SI212) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บท
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา 
พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การพัฒนาคน 
ตลอดช่วงชีวิต แผนย่อยส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข ) โดยการด าเนินการ
ประสานงานเพ่ือการมีงานท าภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  และบูรณาการร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ) Honest Livelihood and 
Producth for Enhancing Rehabilitation (HELPER) ดูแลและติดตามผู้ที่ ผ่ านการพัฒนาพฤตินิ สั ย  
เพ่ือท าให้เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ผู้พ้นโทษได้รับการยอมรับจากชุมชน 
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระท าผิดซ้ าอีก 

 

2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การจัดสวัสดิการ  
และการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  

1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการงานราชทัณฑ์ 

4.75 4.80 4.85 

2. ติดตามผู้พ้นโทษ และส่งเสริม
การมีงานท า 

2. ร้อยละของผู้พ้นโทษท่ีได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support 
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

2.2 กลยุทธ์ ; ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (SI22) 
2.2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (SI221) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บท

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางการพัฒนา 
ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย และแนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนแผนแม่บทประเด็น 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืน
แทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษ 
ตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
การบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมราชทัณฑ์  

2) สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ ใหม่ (SI222) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม  แนวทางการพัฒนา  
ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย และแนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา สนับสนุนแผนแม่บท 
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา  
พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่าง
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การบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน) โดยการส ารวจวิจัยเพ่ือสร้าง
ภาคลักษณ์ใหม่ของงานราชทัณฑ์ให้ปรากฏ เป ดโอกาสให้สังคมภายนอกได้รับรู้การบริหารการบังคับโทษ 
กระบวนการควบคุม ดูแล ที่ ได้ตามมาตรฐาน เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และสร้าง การรับรู้
กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการท างานของกรมราชทัณฑ์ 
ให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าทันต่อเหตุการณ์ 

2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก 1. ร้อยละของโครงการภายใต้

แผนประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้อง
กับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

2. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑข์ององค์กร 
 

3.75 4.00 4.25 

3.2.3 ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.การปฏิบัติราชการ 
ในภารกิจงานราชทัณฑ์ 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการ
เร่งรัดติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 
การด าเนินการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละของเรือนจ า/ 
ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules)  
 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด

กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบภายในด าเนินงาน 
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
และระเบียบที่ก าหนด  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ ากว่า 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

3.1 กลยุทธ์ ; อ านวยการและปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI31) 

3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI311) (สนับสนุน 

โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุล
ระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดยระดับรองแผน
แม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
; แนวทางพัฒนาก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ )  
โดยอ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือมาตรการที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานส าหรับการควบคุม
ผู้ต้องขัง หรือการด าเนินการ อ่ืนใด เพ่ือให้ปฏิบัติ ได้ตามมาตรการหรือแนวทาง ตามข้อก าหนด 
หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือตามมาตรฐานสากล 

3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. อ านวยการปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
(กทว., กทป., กพน.,กพ. และ 
รจ.) 

1. ร้อยละของหน่วยงานหลักใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

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

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้จัดท า ทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3. เรือนจ าที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules) เพ่ิมข้ึน  

1. ร้อยละเรือนจ าที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

3.2 กลยุทธ์ ; อ านวยการและปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI32) 

3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์  (SI321) 

(สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น 
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้
ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดย
ระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนาก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์)  โดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ในการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 

2) พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (SI322) 
(สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรม แนวทางพัฒนา พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญาที่ไม่จ าเป็น 
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เป ดโอกาสให้
ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน สนับสนุนโดย
ระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนาก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์)  โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานระดับ
ต่าง ๆ และสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ในการ
ขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง การติดตาม
ประเมินผล อ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุน พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้บรรลุ
เป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

3) ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
(SI323) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติหน้ าที่ 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ) โดยการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเป ดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
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รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร สนับสนุนให้ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้

3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. เพ่ืออ านวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ ์(สล., กค., ตน., บค., 
สพ., ยผ., กม., กพร., และ กคจ.) 

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ และระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

2. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการได้รับการเร่งรัด
ติดตาม และประเมินผล
ความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะ 
ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ของการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อประเมินผลการ
ด าเนินงาน และได้น าข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจสอบ
ประเมินผล ได้น าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 



 

_______________[ หน้าที่ 75 ]_______________ 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
3. เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเป ดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง  
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว 
ออกจากหน้าที่การงาน และสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

1. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ ากว่า 

ร้อยละ 
90 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

2. จ านวนคดีการทุจริต 
และประพฤติมิชอบลดลง 

 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
10 

 

3.2.4 ประเด็นที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
มืออาชีพ 

1. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่
ผ่านการทดลองงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน 
ไดใ้นระดับคะแนน 75 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละของการกระท าผิดวินัย
ของบุคคลากรในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ลดลง 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สู่การท างานมาตรฐานสูง 
อย่างมืออาชีพ 

1.ร้อยละของบุคลากรที่มี 
ขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) ได้ตาม
มาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะ
เฉพาะด้าน 
 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

3. จัดท าฐานข้อมูล 
และสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้รับการพัฒนาระบบงาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 



 

_______________[ หน้าที่ 76 ]_______________ 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 2. จ านวนระบบงานฐานข้อมูล

ผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 

5 5 5 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง 
 

90 95 98 

4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง  
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ
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 ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน 
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนโดยระดับรอง ประเด็น การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง ) โดยการปรับโครงสร้างองค์กร 
ให้เหมาะสม และมีกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาท างาน 
ในกรมราชทัณฑ์ สร้างความสมดุลในชีวิตการท างานของบุคลากรอย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากร  
ตามเส้นทางความก้าวหน้าเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคลากร 

2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (SI412) (สนับสนุน
โดยตรงแผนแม่บทประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทาง
พัฒนา ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้ เคารพและยึดมั่น 
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้าง 
และพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนา
ตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ; แนวทางพัฒนา พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภท 
ให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ) โดยการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักข้าราชการกรมราชทัณฑ์ การพัฒนาสมรรถนะ
เฉพาะตามต าแหน่ง และพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร 



 

_______________[ หน้าที่ 77 ]_______________ 

 

 

3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่าง
มืออาชีพ 

1. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่
ผ่านการทดลองงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2. ร้อยละของข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน 
ไดใ้นระดับคะแนน 75 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละการกระท าผิดวินัย 
ของบุคลากรในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ลดลง 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สู่การท างานมาตรฐานสูง 
อย่างมืออาชีพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
(Core Competencies) ได้ตาม
มาตรฐาน / เกินกว่ามาตรฐาน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะ
เฉพาะด้าน 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
25 

4.2 กลยุทธ์ ; การจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ (SI42) 

4.2.1 แนวทางพัฒนา 
1) พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SI421) (สนับสนุนโดยตรงแผนแม่บท

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา พัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญาสนับสนุนแผนแม่บทประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผน
ย่อย พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บท
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน ; แนวทางพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้) โดยการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง
ทันสมัย เป็นปัจจุบันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้เข้ารับบริการ 
และเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางบริหาร บ ารุงรักษา ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพงานราชทัณฑ์ 

4.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. จัดท าฐานข้อมูล 
และสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละของระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบงานเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 2. จ านวนระบบงานฐานข้อมูล

ผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
5 5 5 

3. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง 

90 95 98 

 

4.3 กลยุทธ์ ; การพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI43) 

4.3.1 แนวทางพัฒนา 
1) พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) (สนับสนุนแผนแม่บท

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม แนวทางพัฒนา  
ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐในกระบวนการยุติ ธรรมให้ เคารพและยึดมั่ น 
ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้าง 
และพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ และมีการพัฒนา
ตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางการพัฒนา พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย 
เป ดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” และสนับสนุนโดยระดับรองแผนแม่บทประเด็น การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ; แนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
โครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย) โดยการ
พัฒนาหน่วยงานเข้าสู่การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนอง
ต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์
มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ 
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เอง 
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยง 
เป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง  สามารถปฏิบัติงาน 
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล 

4.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง  
 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ
90 
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ความเชื่อมโยงการขับเคลื่อนกรมราชทัณฑ์ กบัแผน 3 ระดับ ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ปี 

แผนแม่บท 
ภายใต้ 

ยุทธศาสตร์
ชาต ิ

1. ด้านความมั่นคง (* ระดบัรอง) 

          า        แ  ย  ย
 า        แ  แ      ญ า     
            า         
   แ   า  า     า       
แ    า   า ยา         
(C 4 ระดบัรอง) 

   แนวทางการพฒันาป้องกนัแกไ้ข

ปัญหาความไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนภาคใตฯ้ (C 5 ระดบัรอง) 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์(ระดบัรอง) 

 

ประเด็น (10)  
การปรับเปล่ียนค่านิยม 
และวัฒนธรรม     
     แผนย่อย การปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  
และการเสรมิสรา้ง 
จิตสาธารณะและการเป็น
พลเมืองที่ด ี
    แนวทางการพัฒนา :  
การส่งเสริมให้คนไทย 
มีจิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบตอ่ส่วนรวม สรา้ง
จิตสาธารณะ 
และจิตอาสา (C 6 ระดบั
รอง) 

ประเด็น (10) การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     แผนย่อย การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัย
แรงงาน 
    แนวทางการพัฒนา : 
ส่งเสริมการพัฒนา  
การปรับเปล่ียนทัศนคติ 
และสร้างศักยภาพ 
ให้ผู้ท่ีเคยกระท าผิด
สามารถประกอบอาชีพ 
เป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศ และอยู่ในสังคม
อย่างสงบสุข (C 7 ระดับ
รอง) 

ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
     แผนยอ่ย การพฒันาบรกิารประชาชน 
         แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการ
ให้บรกิารภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยดีิจิทัล 
มาประยกุต์ใช้ (C 8 ระดับรอง) 
     แผนยอ่ยการพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 
     แผนยอ่ย การบรกิารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
        แนวทางพัฒนา : พฒันาหน่วยงานภาครัฐ
ให้เปน็ “ภาครัฐทนัสมัย เปดิกว้าง เปน็องคก์รขดี
สมรรถนะสูง” (C 9 ระดบัรอง 
       แนวทางพัฒนา : ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงสร้างองคก์ารและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คลอ่งตัว 
กระชบั ทนัสมัย (C 11 ระดับรอง) 
       

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

ประเดน็ (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
     แผนยอ่ย การบรกิารประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
         แนวทางการพัฒนา : ก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการทีต่ั้งอยู่บนข้อมูลและหลกัฐาน
เชิงประจักษ์ (C 10 ระดบัรอง) 
         แนวทางพฒันา : ปรบัปรุงกลไกในการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐ
ให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏบิตัิไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (C 12 ระดับรอง) 
         แนวทางพฒันา : เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบคุคลในภาครฐัให้เป็นไปตาม
ระบบคณุธรรมอย่างแท้จริง (C 13 ระดับรอง) 
         แนวทางพฒันา : พฒันาบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทให้มีความรูค้วามสามารถสูง มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการปรบัตัวให้ทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลง (C 14 ระดบัรอง) 

ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ; แนวทางการพัฒนา ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยตุิธรรมใหเ้คารพและยึดมั่น
ในหลักประชาธิปไตย (C 1) ,แนวทางการพัฒนา ยกระดบัมาตรการตรวจสอบการประพ ติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยตุิธรรม (C 2) , แนวทางการพัฒนา พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา (C 3) 

แผนปฏิรูป
ประเทศ 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที ่4 การปรบักระบวนทัศน์ในการบริหารงานยตุิธรรม เพื่อสร้างความปลอดภยั และความเปน็ธรรมในสังคม 
                   เปา้หมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัม ทธิ์ 
   1. สังคมมีความปลอดภัยอยา่งยัง่ยืนจากการปรบักระบวนทัศน์ในการบรหิารงานยตุิธรรม 
   4. การกระท าผิดซ้ าลดลง 
   6. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลยระหวา่งหน่วยงานที่เกีย่วข้องในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
   ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      2. ก าหนดให้การลดการกระท าผิดซ้ า เป็นเป้าหมายการด าเนินงานของทกุหน่วยงานในกระบวนการยตุิอาญา 
 

6.ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ (* เกี่ยวข้องโดยตรง) 
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แผนพฒันา

เศรษฐกจิ 

และสังคม

แห่งชาติ 

(ฉบับที่ 12) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสร้างความม่ันคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังค่ังและยั่งยืน (* ระดับรอง) 
            - เป้าหมายท่ี 2 สังคม 
มีความสมานฉนัท ์ผู้เห็นต่างทาง
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่
ร่วมกันไดอ้ย่างสันติ ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกนัแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
           - เป้าหมายท่ี 3 ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศกึษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
            แนวทางการพัฒนา 
พัฒนากลไกด้านความมัน่คงและระบบ
การขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ให้พร้อม
รับสถานการณ์ทั้งระดับชาตแิละระดับ
พื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ (* ระดับรอง) 
       - เปา้หมายที ่1 คนไทยส่วนใหญม่ีทัศนคติ 
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสงัคม 
       - เปา้หมายที ่2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมี
ทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึน้ 
        แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน 
และนอกหอ้งเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินยั จิตสาธารณะ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
    - ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะ 
ในการประกอบอาชพีที่เป็นไปตามความต้องการ 
ของตลาดงาน 

นโยบาย
ความม่ันคง 

• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 
สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 
และแก้ไขปญัหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
• นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 3 
ป้องกันและแก้ไขการก่อความ 
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2  
สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง  
และความสมานฉันท์ในชาติ 

• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2  
สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
• นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9  
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
 

   - เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
   - เป้าหมายที ่4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
         แนวทางการพัฒนา 
          1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                - ป้องกันการทุจริต 
           2. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
                - ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ   (* เกี่ยวข้องโดยตรง) 
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แผน
กระทรวง 
ยุตธิรรม 

แนวทางการพัฒนา : 
- การป้องกันยาเสพตดิในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 
เป็นรูปธรรม 
- การดูแลผู้ใช ้ผู้เสพ ผู้ตดิ 
ยาเสพตดิ ให้เขา้ถึงการบ าบัดรักษา  
และลดอันตราย หรือผลกระทบจาก
ยาเสพตดิ 

แนวทางการพัฒนา : 
- พัฒนาระบบการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
- พัฒนาระบบการสงเคราะห์และตดิตามดแูลผู้กระท าผิดภายหลังปล่อย 
- สร้างนวัตกรรมและน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 

 

แผนกรม 
ราชทัณฑ์ 

แนวทางการพัฒนา : 
- SI113 พัฒนาเรือนจ าปลอดยา
เสพติดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
(C 3 , C 4 ระดับรอง )  
- SI114 ป้องปราม และแก้ไข
ปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายใน
เรือนจ า (C 3 , C 4 ระดับรอง) 
- SI123 สร้างภูมิคุ้มกันและ
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง 
ติดยาเสพติด (C 3 , C 4 ระดับ
รอง) 
- SI124 อ านวยความยุติธรรม 
ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(C 3 , C 5 ระดับรอง) 

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

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

 

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

แนวทาง 
การพัฒนา : 
- SI122 พัฒนา
ศักยภาพผู้ต้องขัง
เพ่ือคืนคนดีสู่
สังคม (C4) 
- SI212 การ
ประสานงานเพ่ือ
การมีงานท า (C 3 
, C 7 ระดับรอง) 

แนวทาง 
การพัฒนา : 
- SI421พัฒนางาน
ราชทณัฑ์ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (C 3 , 
C 8 ระดบัรอง) 
- SI431 พัฒนา
หน่วยงานในสังกัด
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (C  1 
, C 9 ระดับรอง , 
C 10 ระดับรอง,  
C 11 ระดับรอง) 

นโยบาย
รัฐบาล 

• นโยบายที ่2 การสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภยัของประเทศ  
และความสงบสุขของประเทศ 
 • นโยบายเร่งด่วนที ่9 การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและสรา้งความสงบ
สุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต ้

แนวทาง 
การพัฒนา : 
- SI323
ส่งเสริม
กระบวนงาน
ราชทณัฑ์ 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
ปราศจาก 
การเลือกปฏบิัต ิ
(C 2 ,C 15 
ระดับรอง) 

แนวทางการพัฒนา : 
- SI111 พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง (C 3) 
- SI112 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (C 3) 
- SI211 การให้บริการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
(C 3) 
- SI221 ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (C 1 , C3) 
- SI222 สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณใ์หม่ (C 1 , C3) 
- SI311 อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (C 3 , C 10 ระดับรอง) 
- SI321 อ านวยการสนับสนุนการปฏบิัติงานในการขับเคลื่อน
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 พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูง 
อย่างมืออาชีพ (C 1 , C 14 ระดับรอง) 
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สรุปจ าแนกตามแผนงาน จ านวน 12 แผนงาน 

 

ด้าน 

แผนงาน 

Function Agenda Function 

เรือนจ า
ปลอดยา
เสพติด และ
ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์
ได้รับการ
ควบคุมดูแล 

เรือนจ า
ปลอด
ยาเสพ
ติด 

สร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เรือนจ า 

บ าบัดและ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ผู้ต้องขัง
ติดยาเสพ
ติด 

อ านวยความ
ยุติธรรมและ
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

พัฒนา
จิตใจเพ่ือ
สร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ให้กับ
ผู้ต้องขัง 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง
เพ่ือคืนคน
ดีสู่สังคม 

ขับเคลื่อน
ศูนย์
ประสานงาน
และส่งเสริม
การมีงานท า 

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
ควบคุมดูแล 

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
แก้ไข 
ฟ้ืนฟู 
และ
พัฒนา
พ ตินิสัย 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เพ่ือเสริม
ความ
มั่นคงใน
การ
ควบคุม 

พัฒนาระบบ
ข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือ
เชื่อมโยงใน
หน่วยงาน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

1. ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจองค์กร 

SI113 SI114 SI123 * SI123* SI124 SI121 SI122  SI111** SI112 SI111**  

2. ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

       SI212 SI211    

        SI221    

        SI222    

3. ด้านประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 

        SI311    

        SI321    

        SI322    
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ด้าน 

แผนงาน 

Function Agenda Function 

เรือนจ า
ปลอดยา
เสพติด และ
ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์
ได้รับการ
ควบคุมดูแล 

เรือนจ า
ปลอด
ยาเสพ
ติด 

สร้าง
ภูมิคุ้มกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดใน
เรือนจ า 

บ าบัดและ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
ผู้ต้องขัง
ติดยาเสพ
ติด 

อ านวยความ
ยุติธรรมและ
เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

พัฒนา
จิตใจเพ่ือ
สร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ให้กับ
ผู้ต้องขัง 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ต้องขัง
เพ่ือคืนคน
ดีสู่สังคม 

ขับเคลื่อน
ศูนย์
ประสานงาน
และส่งเสริม
การมีงานท า 

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
ควบคุมดูแล 

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
แก้ไข 
ฟ้ืนฟู 
และ
พัฒนา
พ ตินิสัย 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เพ่ือเสริม
ความ
มั่นคงใน
การ
ควบคุม 

พัฒนาระบบ
ข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือ
เชื่อมโยงใน
หน่วยงาน
กระบวนการ
ยุติธรรม 

        SI323    

4. ด้านการพัฒนา
องค์กร 

        SI411   SI421 

        SI412    

        SI431    
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2. โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง

1. โครงการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดภาคใต้11. โครงการเรือนจ า

ปลอดยาเสพติด

10. โครงการเรือนจ าปลอด
ยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจ

พิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล ด.6 น.5

9. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า

8. โครงการขับเคล่ือนศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท า

ด.5 น.4

7. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง 
เพ่ือเช่ือมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

ด.5 น.3

6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจ า 
เพ่ือเสริมความมั่นคงในการควบคุม

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม

4. โครงการผู้ต้องขังได้รับ
การควบคุม ดูแล

ด.5 น.1

5. โครงการผู้ต้องขังได้รับการ
แก้ไข ฟ้ืนฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

12. โครงการบ าบัด
และฟ้ืนฟูสมรรถนะภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติด

ด.6 น.7

   า  าย    ่   านว ความ    ธ  ม   
  ันา    น   ั        ั ค ีความมั่นค 

                ั ค ีความมั่นค  ม 
   ั     ท า     า้

   า  าย    ่     ม   า ค ณธ  ม     ธ  ม 
     ันาทั    ีว      ั         ั 

                ั มีค ณธ  ม     ธ  ม    มี
ท ั   า     ีว         วม ั   ัคม      า 
         ม    ท า     า้

   า  าย    ่  ั นา  ั  า         ั    
      ัมา   านฝีม      าน

                ั มีท ั   ฝีม    นว  า ี ท่ี นั  
 ามา     ั  มี า ี  า    ั  นโท   ม  วน
   ัมา   ท า     า้

   า  าย    ่ คว ค ม              ั       น  
 ามมา   าน       ั  ณ  ท่ี   มา 
  า น 

                ั     ั  า คว ค ม         น  
 ามมา   าน       ั  ณ  ท่ี   มา 
  า น 

   า  าย    ่     า  า   ัคั โท     
 นั  น น า  ั นา         น้        ันา
    น   ั

                ั     ั  า   ัค ัโท    น  
 าม   มา        ั  า   า น     ่   ันา
   น   าม ั   า 

   า  าย    ่     ม     ทธ  า ความมัน่ค  น า 
คว ค ม     า    ั  าท ั     น   ทา  า  า 

          านที่คว ค ม        ั มีความ  มา  ม น
 า คว ค ม        ั  า   า    ั  า

   า  าย    ่  ั นา     ทคโนโ  ี า  น ท            ม  
        ั     มีความ           น ั    ัน       โ  น    

        มี     ทคโนโ  ี า  น ท ท่ี  านว ความ   ว  น า 
       า   า     ั   าน     า     า  าน า  า 

   า  าย    ่    น  น      าน 
  ว                 ม า มี านท า     ั 
     นโท 

             นโท     ั  า   ว         
       ม า มี านท า ามความ  มา  ม

   า  าย    ่    า   ม ค  ม ัน 
        นั ั  า า      
    ั         ั 

                ั     ั  า    า 
  ม ค  ม นั  าน า          
   น ค     า  น า      ัน   
      ั  า า      

   า  าย    ่     มความ
มั่นค     น  า      ่ม
     ทธ  า  น า คว ค ม
      า ั  า   ว      น 

            น  ามีความ
มั่นค        า ั  า   ว 
     น     ั  า คว ค ม     

   า  าย    ่        น  า     า      
     ่          าม

            น  า     า           ่    
      าม 

   า  าย    ่   า ั           ค า า         
  น้   ม    า        า      

           ค า า             า           ั  า 
       า  ั      น้   ม    า 

หมายเหตุ : โครงการระดับแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (2563 )
3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณท้ังหมด (2563) 23,436.7994         ล้านบาท

ประเด็นท่ี 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอ่ืน ๆ 
ประเด็นท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอ่ืน ๆ 

ประเด็นท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)

เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณอ่ืน ๆ 
ประเด็นท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณอ่ืน ๆ 

ในประเทศ นอกประเทศ

23,283.9815                                                  -                   -                -                 152.8179            

152.8179                  5,801.8988             5,853.4502             11,808.1668                

17,716.8823                                                                           

ประเด็นยุทธศาสตร์ / งบประมาณรวม
รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

ปี 2563
23,436.7994                                                                       
17,778.9046                                                                       

รวมงบประมาณแผ่นดิน  ปี 2563 เงินรายได้ของหน่วยงาน
เงินกู้

62.0224                                                                                
118.7728                                                                           

43.7728                                                                                
75.0000                                                                                

312.5884                                                                           

310.0884                                                                               

งบประมาณอ่ืน ๆ 

2.5000                                                                                  

5,226.5336                                                                         
5,213.2380                                                                            

13.2956                                                                                
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23,283.9815              17,809.5606           17,255.3002            58,348.8422                
23,283.9815              23,491.6170           22,990.3825            69,765.9810                

-                          5,682.06                5,735.08                 81,574.1478                
70,157.0090                

 -

 2,000.0000

 4,000.0000

 6,000.0000

 8,000.0000

 10,000.0000

 12,000.0000

 14,000.0000

 16,000.0000

 18,000.0000

1 2 3

ประเด็นที ่1  ดา้นประสทิธผิลตาม
พันธกจิองคก์ร (SI1),  

17,778.9046 ลบ.

ประเด็นที ่2 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร (SI2), 

118.7728 ลบ.

ประเด็นที ่3 ดา้นประสทิธภิาพในการ
ปฏบิัตริาชการ (SI3), 312.5884 ลบ.

ประเด็นที ่4 ดา้นการพัฒนา
องคก์ร (SI4), 5,226.5336 ลบ.

ประเด็นที ่1  ดา้นประสทิธผิลตามพันธกจิองคก์ร (SI1) ประเด็นที ่2 ดา้นคณุภาพการใหบ้รกิาร (SI2)

ประเด็นที ่3 ดา้นประสทิธภิาพในการปฏบัิตริาชการ (SI3) ประเด็นที ่4 ดา้นการพัฒนาองคก์ร (SI4)



         3.3.2 ประมาณการวงเงินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประเด็นท่ี 1  ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร (SI1)

ค่าเป้าหมาย (Target : T)
ปี 2563

1. ร้อยละของผู้ต้องขังในความควบคุม ได้รับการควบคุมดูแล เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

100

2. การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจ า ท่ีไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ช่ัวโมง ภายใน 
1 ปี ไม่เกิน 2 คร้ัง

ไม่เกิน 
2 คร้ัง

2. ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
ป้องกันและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน
เรือนจ า

1. การหลบหนีในสถานท่ีเพ่ือการควบคุมตัว และสถานท่ีเพ่ือการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 
2 คร้ัง

1. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย ร้อยละ100

2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ ไม่เกิน
ร้อยละ 10

4. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 1. นักโทษเด็ดขาดได้รับการจ าแนกลักษณะ เพ่ือการควบคุม และเพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัย 
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ร้อยละ 100

2. นักโทษเด็ดขาดท่ีเข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ ได้รับการพิจารณา ร้อยละ 100

3.นักโทษเด็ดขาดท่ีเข้าเกณฑ์ท่ีจะขอรับพระราชทานอภัยโทษได้รับการด าเนินการตาม
ระเบียบ

ร้อยละ 100

5. แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 1. ผู้ต้องขังท่ีผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมากระท าผิด
ซ้ าในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี

ไม่เกิน
ร้อยละ 10

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน

3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม
และพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขัง
ตามหลักมาตรฐาน

_______________[ หน้า 87 ]_______________



_______________[ หนา้ 88 ]_______________

แนวทางพัฒนา : พัฒนาระบบการควบคุมผู้ต้องขัง (SI111)
 : พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SI112)
 : พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูน์ (SI113)

 : ป้องปราม และแก้ไขปัญหาส่ิงของต้องห้ามภายในเรือนจ า (SI114)

 : พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121)
 : พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (SI122)
 : สร้างภูมิกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123)
 : อ านวยความยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124)

แผนปฏิบัติราชการ ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี 2563
รวม 52,939.0319                                                                                      17,778.9046                                      

เงินงบประมาณแผ่นดิน 52,781.7430                                                                                      17,716.8823                                      
เงินรายได้ของหน่วยงาน -                                                                                                  -                                                  

เงินกู้ในประเทศ -                                                                                                  -                                                  

เงินกู้ต่างประเทศ -                                                                                                  -                                                  

งบประมาณอ่ืน ๆ 157.2889                                                                                          62.0224                                            



หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
พัฒนาระบบการ
ควบคุมผู้ต้องขัง 
(SI111)

    16,844.9087           16,839.8006              5.1081 

โครงการดูแลระบบการ
จัดการงานวิจัย (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : ศึกษาวิจัยในการ
พัฒนาระบบทัณฑวิทยา

          20.2400                20.2400                    -   กทว. -

ตัวช้ีวัด : จ านวนผลการศึกษาวิจัยในการ
พัฒนาระบบทัณฑวิทยา (เร่ือง)

2

เป้าหมาย (Out come) : มีการน าเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติ

ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ปฏิบัติ

ส าเร็จ

โครงการผู้ต้องขังได้รับการ
ควบคุมดูแล (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังทุกคนได้รับ
การควบคุมดูแล

     1,078.0964            1,078.0964                    -   กทว. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับการ
ควบคุมดูแล

100

เป้าหมาย (Out come) : การควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ท่ีกฎหมายก าหนด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับการ
ควบคุมดูแล มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนด

100

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นท่ี 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

_______________[ หน้า 89 ]_______________



_______________[ หนา้ 90 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจ า ท่ีไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48
 ช่ัวโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน

 2 คร้ัง

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและระงับ
เหตุร้ายในเรือนจ า  (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : การป้องกันและระงับ
เหตุร้ายในเรือนจ ามีประสิทธิภาพ

        336.3689               336.3689                    -   กทว. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีมีแผนการ
ป้องกันและระงับเหตุร้ายและมีการซักซ้อม
แผน

100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีมีระบบเสริม
ความม่ันคงและได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้
งานได้

30

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจ ามี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีไม่เกิดเหตุร้าย 80

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าสามารถระงับ
เหตุร้ายในเรือนจ าได้ด้วยตนเอง

100

โครงการจัดระบบเรือนจ า  
(SI111)

เป้าหมาย (Out put) : เรือนจ ามีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม

        620.2156               620.2156                    -   กทว.  -

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
จัดระบบเรือนจ า (ระดับ)

1



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

ตัวช้ีวัด : จ านวนเรือนจ าท่ีควบคุม ดูแล 
ผู้ต้องขังได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

50

โครงการพัฒนาข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง  (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : บริหารจัดการข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือประโยชน์ในการควบคุม

          13.7579                13.7579                    -   กทว.  -

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

1

เป้าหมาย (Out come) : ฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ใช้ประโยชน์ได้

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการน า
ข้อมูลมาใช้ปฏิบัติ

1

โครงการขับเคล่ือนงาน
ราชทัณฑ์เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 
(SI111)

เป้าหมาย (Out put) : มีการด าเนินการ
ขับเคล่ือนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

           0.2800                  0.2800                    -   กทว.  -

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของค าขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายนอกได้รับการพิจารณา
ด าเนินการ

100

_______________[ หน้า 91 ]_______________



_______________[ หนา้ 92 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของค าขอโอนตัวของ
นักโทษเด็ดขาดชาวต่างประเทศได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการโอนตัวนักโทษ

100

ตัวช้ีวัด : จ านวนองค์กร/หรือหน่วยงาน
ราชทัณฑ์ระหว่างประเทศท่ีเข้ามาศึกษาดู
งานเรือนจ าในประเทศไทย

5

เป้าหมาย (Out come) : เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านงานราชทัณฑ์

ตัวช้ีวัด : จ านวนการเผยแพร่กิจกรรม / 
ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านราชทัณฑ์
ระหว่างประเทศ

4

โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมเรือนจ าเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท าความ ดี ด้วยหัวใจ 
(SI111)

เป้าหมาย (Out put) :  อาคาร/สถานท่ีของ
เรือนจ าปรับปรุงให้เป็นมาตรฐาน

370.0000 370.0000                    -   กทว. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนอาคาร/สถานท่ีท่ีได้รับ
การปรับปรุง (แห่ง)

2

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการ
ปฏิบัติในสถานท่ีท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ี
เหมาะสม



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามมาตรฐาน

ส าเร็จ

โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์  
(SI111)

เป้าหมาย (Out put) : การพัฒนาปรับปรุง
ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์

                 -                          -                      -   สล.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องประชุมท่ีได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงเป็นผลส าเร็จ

                  -   

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มีห้อง
ประชุมกรมราชทัณฑ์ / ห้องประชุมอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ /ห้องสัมมนา / ห้องรับรอง ท่ีได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงเป็นผลส าเร็จ

ตัวช้ีวัด : จ านวนห้องประชุมกรมราชทัณฑ์
ท่ีได้รับการปรับปรุงจนส าเร็จ

                  -   

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมป้องกันโรคใน
กลุ่มผู้ต้องขัง (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : ส่งเสริมสุขภาพและ
ควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง

        159.8044               159.8044                    -   กพ. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ี
ได้ด าเนินการด้านการส่งเสริมสุขภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกรมราชทัณฑ์ก าหนด

100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ี
เกิดโรคและสามารถควบคุมและแก้ไข
ปัญหาได้

100

_______________[ หน้า 93 ]_______________



_______________[ หนา้ 94 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : การส่งเสริมสุขภาพ
และควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขังมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วยเข้าถึง
การรักษา

100

โครงการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ป่วย (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย

        121.2123               121.2123                    -   กพ. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังป่วยได้รับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

100

เป้าหมาย (Out come) : บ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานพยาบาลใน
เรือนจ าผ่านเกณฑ์การประเมินในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีมีเครือข่าย
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังป่วย

80



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

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

เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการรักษาและสร้างเสริมศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครผู้ต้องขังให้เป็น
เครือข่ายด าเนินงาน รวมท้ังวางแผนจ าหน่าย
ผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี ภายหลังพ้นโทษ

           5.1081                        -                5.1081  กพ.  รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและสร้าง
เสริมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร
ผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายด าเนินงานรวมท้ัง
วางแผนจ าหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอ
วี ภายหลังพ้นโทษ

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจ าได้รับการ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและสร้าง
เสริมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร
ผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายด าเนินงานรวมท้ัง
วางแผนจ าหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอวี 
ภายหลังพ้นโทษ

_______________[ หน้า 95 ]_______________



_______________[ หนา้ 96 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนเรือนจ าท่ีได้รับการ
สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาและสร้าง
เสริมศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร
ผู้ต้องขังให้เป็นเครือข่ายด าเนินงานรวมท้ัง
วางแผนจ าหน่ายผู้ต้องขังป่วยวัณโรคเอชไอ
วี ภายหลังพ้นโทษ

โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลด้านสาธารณสุขใน
เรือนจ าตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี
 ด้วยใจ  (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : เพ่ือพัฒนาระบบการ
ดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ า

           4.3310                  4.3310                    -    กพ.  รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับพัฒนา
ระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ า

100

เป้าหมาย (Out come) : พัฒนาระบบการ
ดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเรือนจ าท่ีมีเคร่ืองมือ
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์พร้อมใช้งาน

25



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนภารกิจการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111)

เป้าหมาย (Out put) :  บริหารงบประมาณ
สนับสนุนส าหรับเรือนจ าด าเนินการตาม
ภารกิจ

     7,502.0317            7,502.0317                    -    กค.  รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ต้องขังตาม
ความเหมาะสม

100

เป้าหมาย (Out come) : สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประจ า
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด

100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าใช้จ่ายงบ
ประจ าเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด

100

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงส่ิงก่อสร้างของกรม
ราชทัณฑ์ (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : สถานท่ีคุมขังและ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังมีความม่ันคง แข็งแรง
 และมีประสิทธิภาพ

     6,500.0000            6,500.0000                    -   ยผ. หน่วยงานในสังกัด
กรม

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 
(แห่ง)

143

_______________[ หน้า 97 ]_______________



_______________[ หนา้ 98 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) :  โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางกายภาพสามารถรองรับภารกิจด้านการ
ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : รายการก่อสร้างและปรับปรุง
ส่ิงก่อสร้างท่ีได้รับงบประมาณสามารถก่อ
หน้ีผูกพันได้ตามก าหนด

100

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยของ
หน่วยงานในสังกัด (SI111)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารจัดการ
พนักงานรักษาความปลอดภัยสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน

        113.4624               113.4624                    -    ยผ.  รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
มีพนักงานรักษาความปลอดภัย

143

เป้าหมาย (Out come) : หน่วยงานในสังกัดมี
ความปลอดภัย

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการไม่ก่อเหตุร้ายหรือ
ได้รับความเสียหายของหน่วยงานจากการ
ปฏิบัติรักษาความปลอดภัยความเสียหาย

100

พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
(SI112)

          49.5576                49.5576                    -                 -   

โครงการปฏิบัติงานด้านการ
พักการลงโทษ (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดได้รับ
การการพิจารณาพักการลงโทษ

          13.5783                13.5783                    -   กทป. รจ./ทส.



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดท่ี
เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพักการลงโทษ
ในช้ันเรือนจ า

95

เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาด
ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและกลับสู่
สังคม

ตัวช้ีวัด : นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการปล่อย
ตัวพักการลงโทษกลับมากระท าผิดซ้ า
ภายใน 1 ปี หลังการปล่อยตัวไม่เกินร้อยละ

5

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การพักการลงโทษ (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : มีโครงการพักการ
ลงโทษท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายนักโทษ
เด็ขาดเพ่ิมข้ึน

           0.2549                  0.2549                    -   กทป. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการพักการลงโทษ
เพ่ิมข้ึน (โครงการ)

1

เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาด
ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษและกลับสู่
สังคม

ตัวช้ีวัด : นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการปล่อย
ตัวพักการลงโทษกลับมากระท าผิดซ้ า
ภายใน 1 ปี หลังการปล่อยตัวไม่เกินร้อยละ

5

โครงการย้ายผู้ต้องขัง 
(SI112)

เป้าหมาย (Out put) : ย้ายผู้ต้องขังทุก
ประเภทเพ่ือการบริหารการบังคับโทษ

          17.3000                17.3000                    -   กทป. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 99 ]_______________



_______________[ หนา้ 100 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังท่ีได้รับการ
อนุญาตให้ย้ายเรือนจ า (คน)

            35,000 

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารการ
บังคับโทษด้านการย้ายผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการย้ายผู้ต้องขัง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด

100

โครงการพิจารณาอุทธรณ์
ค าส่ังลงโทษทางวินัย
ผู้ต้องขัง (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังลงโทษวินัยครบทุกราย

                 -                          -                      -   กทป. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของค าอุทธรณ์ได้รับการ
ด าเนินการตามกฎหมาย

100

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 พ.ศ. 2539

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังท่ีอุทธรณ์
ได้รับการลงโทษทางวินัยในกรอบท่ี
กฎหมายก าหนด

100



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการด าเนินงานเก่ียวกับ
การขอพระราชทานอภัย
โทษแก่นักโทษเด็ดขาด
เฉพาะราย (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : ฎีกาทูลเกล้าฯ ท่ีมี
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนได้รับการ
ด าเนินการ

           1.0000                  1.0000                    -   กทป. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของฎีกาทูลเกล้าฯ ท่ีมี
เอกสารถูกต้องและครบถ้วนได้รับการ
ด าเนินการ

100

เป้าหมาย (Out come) : นักโทษเด็ดขาด
สามารถใช้สิทธิการทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดท่ีใช้
สิทธทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
อภัยโทษได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด

100

โครงการจ าแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการ
จ าแนกลักษณะเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด

           4.2950                  4.2950                    -   กทป. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 101 ]_______________



_______________[ หนา้ 102 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ต้องขังทุกรายได้รับการ
จ าแนกลักษณะเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังรายบุคคล (Sentence Plan) 
อย่างเหมาะสมภายใน 30 วัน

100

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังได้รับการ
ปฏิบัติตามแผนท่ีก าหนดตามความต้องการ
พัฒนาพฤตินิสัยและความเส่ียงในการควบคุม
ในเรือนจ า

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ต้องขังได้รับการจ าแนก
ลักษณะเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังรายบุคคลอย่างเหมาะสม

100

โครงการปฏิบัติงานด้านการ
คัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออก
ท างานสาธารณะนอก
เรือนจ า ออกท างานจ่ายนอก
 และการลงหุงต้มอาหาร 
(SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดท่ีมี
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขครบถ้วนได้
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกออกท างาน
สาธารณะนอกเรือนจ า การจ่ายนอก และลง
หุงต้มอาหาร

           0.1928                  0.1928                    -   กทป. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดท่ีมี
คุณสมบ้ติและหลักเกณฑ์เง่ือนไขครบถ้วนท่ี
เรือนจ าเสนอ ได้รับการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการ หรือกรมราชทัณฑ์

100



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : การคัดเลือกนักโทษ
เด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า 
การจ่ายนอก และลงหุงต้ม มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการด าเนินคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอก
เรือนจ า การจ่ายนอก และลงหุงต้ม เป็นไป
ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด

100

โครงการปฏิบัติงานด้านการ
เล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด 
(SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดท่ีมี
คุณสมบัติหลักเณฑ์และเง่ือนไขครบถ้วน 
ได้รับการพิจารณาเล่ือนช้ัน

                 -                          -                      -   กทป. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดท่ีมีคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขครบถ้วน ได้รับการ
พิจารณาเล่ือนช้ัน

100

เป้าหมาย (Out come) : การเล่ือนช้ันนักโทษ
เด็ดขาดมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการเล่ือนช้ันนักโทษ
เด็ดขาดเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด

100

โครงการปฏิบัติงานด้านการ
ลดวันต้องโทษจ าคุก (SI112)

เป้าหมาย (Out put) : นักโทษเด็ดขาดท่ีมี
คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการพิจารณา
ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก

          12.9366                12.9366                    -   กทป. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 103 ]_______________



_______________[ หนา้ 104 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักโทษเด็ดขาดท่ีมี
คุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีเรือนจ าเสนอ
ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

100

เป้าหมาย (Out come) : การด าเนินงานลด
วันต้องโทษจ าคุกมีประสิทธิภาพ นักโทษ
เด็ดขาดท่ีได้รับการปล่อยต้วลดวันต้องโทษ
จ าคุก สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
 และไม่หวนกลับมากระท าผิดซ้ า

ตัวช้ีวัด : นักโทษเด็ดขาดท่ีได้รับการอนุมัติ
ปล่อยตัวลดวันต้องโทษจ าคุก กระท าผิดซ้ า
ภายใน 1 ปี หลังการปล่อยตัว ไม่เกินร้อยละ

10

พัฒนาเรือนจ าปลอด
ยาเสพติดและพัฒนา
ระบบการควบคุมผู้
เข้ารับการตรวจพิสูน์ 
(SI113)

        255.3462               255.3462                    -                 -   

โครงการสืบสวนสอบสวน
ขยายผลตามค าร้องเรียน 
ร้องทุกข์ การรายงาน
ข่าวสาร หรือข่าวพาดพิงท่ี
เก่ียวข้องกับเร่ืองยาเสพติด
ภายในเรือนจ า (SI113)

เป้าหมาย (Out put) : บริหารจัดการข้อมูล
จากการข่าวหรือข่าวพาดพิงของเรือนจ า

           0.5011                  0.5011                    -   กทว. รจ./ทส.



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเร่ืองท่ีได้รับการ
พิจารณาตามกระบวนการ

100

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจ าปลอดจาก
ยาเสพติด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีปลอดจากยา
เสพติด

90

โครงการควบคุมดูแลผู้เข้า
รับการตรวจพิสูจน์  (SI113)

เป้าหมาย (Out put) : ควบคุมผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพ

        179.6085               179.6085                    -   กปพ. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ได้รับการดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด

100

เป้าหมาย (Out come) : ควบคุมผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และท่ีกฎหมายก าหนด

ตัวช้ีวัด : การหลบหนีในสถานท่ีควบคุมตัวผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 
(คร้ัง)

2

โครงการอ านวยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เพ่ือการควบคุมตัวผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ (SI113)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกอง
มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์มีประสิทธิภาพ

          75.2366                 75.2366                     -   กปพ. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 105 ]_______________



_______________[ หนา้ 106 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
ปฏิบัติต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ท่ีได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

                    6 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานท่ีควบคุมตัวผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ท่ีได้รับการติดตาม
ผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์

30

เป้าหมาย (Out come) :ควบคุมผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 
และท่ีกฎหมายก าหนด

ตัวช้ีวัด : การหลบหนีในสถานท่ีควบคุมตัวผู้
เข้ารับการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 
(คร้ัง)

2

ป้องปราม และแก้ไข
ปัญหาส่ิงของ
ต้องห้ามภายใน
เรือนจ า (SI114)

          27.9104                27.9104                    -                 -   

โครงการเรือนจ าปลอดยา
เสพติด (SI114)

เป้าหมาย (Out put) : ป้องกันปัญหายาเสพ
ติดและส่ิงของต้องห้ามภายในเรือนจ า

          27.9104                27.9104                    -   กทว. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด :  จู่โจมตรวจค้นเรือนจ า (แห่ง) 142



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจ าปลอดยา
เสพติดและส่ิงของต้องห้าม

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการตรวจค้นจู่โจม
แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก
และแบบกรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและ
อุปกรณ์ส่ือสารในเรือนจ า (ร้อยละ)

98

พัฒนาจิตใจเพ่ือ
สร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
ผู้ต้องขัง (SI121)

          78.3327                78.3327                    -                 -   

โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้ต้องขัง (SI121)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาจิตใจและสร้าง
คุณธรรม จริธรรม และการมีจิตสาธารณะ
ให้กับผู้ต้องขัง

          36.5477                36.5477                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังท่ีได้รับ
การพัฒจิตและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม

100

เป้าหมาย (Out come) :  ผู้ต้องขังมีอัตรา
การกระท าผิดซ้ าลดลง

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

_______________[ หน้า 107 ]_______________



_______________[ หนา้ 108 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการการแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขังเฉพาะรายโดยใช้
โปรแกรมตามลักษณะแห่ง
คดีและพฤติการณ์การ
กระท าผิด  (SI121)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการ
แก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะรายตามลักษณะคดีและ
พฤติการณ์การกระท าผิด

          41.7850                41.7850                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข
ฟ้ืนฟูเฉพาะรายตามลักษณะคดีและ
พฤติการณ์การกระท าผิด

61650

เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระท า
ผิดซ้ าของผู้พ้นโทษ

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

พัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดี
สู่สังคม (SI122)

        418.4702               361.5559             56.9143               -   

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
(SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด 
ได้รับการแก้ไขฟูและพัฒนาพฤตินิสัย

          91.9498                42.8736             49.0763 กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพตามแผนการ
บริหารโทษ

                100 



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) :  ผู้ต้องขังมีอัตรา
การกระท าผิดซ้ าลดลง

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้กับผู้ต้องขัง 
(SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
ได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึนตามศักยภาพ

          53.9969                53.9969                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังท่ีได้รับการศึกษา
เพ่ิมข้ึนตามศักยภาพ

42000

เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระท า
ผิดซ้ าของผู้พ้นโทษ

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อย (SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังได้รับการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามหลักสูตรท่ี
กรมราชทัณฑ์ก าหนด

        121.5580               113.7200              7.8380 กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังได้รับการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย

58000

เป้าหมาย (Out come) : ลดอัตราการกระท า
ผิดซ้ าของผู้พ้นโทษ

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

5

_______________[ หน้า 109 ]_______________



_______________[ หนา้ 110 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข 
(SI122)

เป้าหมาย (Out put) : สร้างความสุข ความ
เข้มแข็งทางใจ การใช้ชีวิตให้กับผู้ต้องขัง และ
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในการคิดแก้ไข
ปัญหาในสังคม

           8.5528                  8.5528 กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังท่ีได้รับการสร้าง
ความสุข ความเข้มแข็งทางใจ และการใช้
ชีวิตให้กับผู้ต้องขัง

              9,600 

ตัวช้ีวัด : จ านวนโรงเรียนท่ีกรมราชทัณฑ์ได้
เข้าร่วมจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
เป็นคนดี และเก่ง ไม่คิดท่ีจะกระท าความผิด

315

เป้าหมาย (Out come) : สร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และลด
การกระท าผิดซ้ า

ตัวช้ีวัด : มีจ านวนเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน

            28,000 

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

โครงการการแก้ไขฟ้ืนฟู
เฉพาะทางเพ่ือพัฒนาพฤติ
นิสัยผู้ต้องขัง (SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตาม
ความสามารถเฉพาะทาง

           9.0426                  9.0426                    -   กพน. รจ./ทส.



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพตามความสามารถ
เฉพาะทาง (คน)

              4,750 

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าลดลง

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

10

โครงการการจัดต้ังศูนย์การ
ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้าน
นวัตกรรมเกษตรแปลงใหญ่
และเกษตรอัจริยะ (สส) 
(SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังในเรือนจ า
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะด้านการ
ปลูกพืชเล้ียงสัตว์ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
ส่ิงแวดล้อม

          25.6200                25.6200                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังได้รับความรู้และ
ทักษะด้านการปลูกพืชเล้ียงสัตว์ ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม

              1,800 

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าลดลง

ตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่
เกินร้อยละ

10

_______________[ หน้า 111 ]_______________



_______________[ หนา้ 112 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการพัฒนาและยกระดับ
เรือนจ าอุตสาหกรรม
การเกษตร (Prison Farm) 
(SI122)

เป้าหมาย (Out put) : ยกระดับเรือนจ า
อุตสาหกรรมการเกษตรส าหรับการฝึกอาชีพ
ผู้ต้องขังและน าผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพไปใช้ส าหรับการบริโภคในกลุ่มเรือนจ า
เขต 6

        107.7500               107.7500                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังท่ีได้รับการฝึก
อาชีพภายใต้เรือนจ าอุตสาหกรรม
การเกษตร (Prison Farm)

600

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังท่ีฝึกวิชาชีพ
ได้รับเงินปันผลจากการจ าหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

100

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าลดลง

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังท่ีฝึกวิชาชีพ
ได้รับความรู้จากการฝึกอาชีพสามารถ
น าไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

80

ตัวช้ีวัด : ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผิดซ้ าหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่
เกินร้อยละ

10



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

สร้างภูมิกันและ
บ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด (SI123)

          99.8927                99.8927                    -   

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เรือนจ า (SI123)

เป้าหมาย (Out put) : รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า และ
ขับเคล่ือนภารกิจชมรม TO BE NUMBER ONE

          17.6043                17.6043                    -   กพ. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้า
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและเป็นเครือข่ายในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (คน)

          200,000 

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังกระท าผิด
ซ้ าในคดียาเสพติดลดลง

ตัวช้ีวัด :   ร้อยละผู้ต้องขังท่ีเป็นสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE กระท าผิด
ซ้ าภายหลังการพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ

                  10 

โครงการบ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยา
เสพติด (SI123)

เป้าหมาย (Out put) : บ าบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ในระบบ
ต้องโทษ

          59.6013                59.6013                    -   กพ. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 113 ]_______________



_______________[ หนา้ 114 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังติดยาเสพติดท่ี
ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (คน)

            25,000 

เป้าหมาย (Out come) : ผู้ต้องขังกระท าผิด
ซ้ าในคดียาเสพติดลดลง

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ต้องขังติดยาเสพติดท่ี
ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ กระท าผิด
ซ้ าภายหลังการพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน
ร้อยละ

                  10 

โครงการลูกเสืออาสา
ราชทัณฑ์เครือข่าย
ป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด (SI123)

เป้าหมาย (Out put) : ฝึกอบรมผู้ต้องขัง
หลักสูตรลูกเสืออาสาเพ่ือเป็นเครือข่ายป้อง
การและแก้ไขปัญหายาเสพติด

          22.6872                22.6872                    -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนผู้ต้องขังท่ีได้รับการอบรม
หลักสูตรลูกเสืออาสาเพ่ือเป็นเครือข่ายป้อง
การและแก้ไขปัญหายาเสพติด

            28,000 

เป้าหมาย (Out come) : สร้างเครือข่ายใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และลด
การกระท าผิดซ้ า

ตัวช้ีวัด : มีจ านวนเครือข่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมข้ึน

            28,000 

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

                  10 



ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

อ านวยความยุติธรรม
ท่ีสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (SI124)

           4.4861                  4.4861                    -                 -   

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการยุติธรรมและ
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขัง
รวมท้ังผู้เคยกระท าผิดในคดี
ความม่ันคง (SI124)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้ต้องขังท่ีกระท า
ความผิดคดีความม่ันคงได้รับการพัฒนาพฤติ
นิสัย

           3.8861                  3.8861                    -   กทว. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขังท่ีกระท า
ความผิดคดีความม่ันคงได้รับการพัฒนา
พฤตินิสัย

                  80 

เป้าหมาย (Out come) :  ผู้ต้องขังท่ีพ้นโทษ
เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังคดีความม่ันคงท่ีได้รับ
การพัฒนาพฤตินิสัยกระท าผิดซ้ าหลังพ้น
โทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

                    5 

โครงการอ านวยการความ
ยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถึ
ชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(SI124)

เป้าหมาย (Out put) : สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายในพ้ืนท่ีเพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การเย่ียมญาติทางไกลผ่านจอภาพ

           0.6000                  0.6000                    -   กทว. รจ./ทส.

_______________[ หน้า 115 ]_______________



_______________[ หนา้ 116 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผนดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเย่ียมญาติทางไกล
ผ่านจอภาพในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (แห่ง)

                  10 

เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนในพ้ืนท่ี 5
 จังหวัดได้รับการอ านวยความยุติธรรม

ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการ

                  80 



ประเด็นท่ี 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)
ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ปี 2563
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการงานราชทัณฑ์ 4.75

2. ผู้พ้นโทษท่ีได้รับการติดตามในระบบ CARE Support เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

1. ระดับการของรับรู้ของผู้รับบริการในข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์ 3.75

2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ 3.00

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1. ประชาชนรับรู้และมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการงานราชทัณฑ์

2. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร

_______________[ หน้า 117 ]_______________



_______________[ หนา้ 118 ]_______________

แนวทางพัฒนา : การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (SI211)

 : การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (SI212)
 : ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (SI221)
 : สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ (SI222)

แผนปฏิบัติราชการ ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี 2563
รวม 345.2559                                                                          118.7728                                     

เงินงบประมาณแผ่นดิน 131.3184                                                                          43.7728                                      
เงินรายได้ของหน่วยงาน -                                                                                  -                                             

เงินกู้ในประเทศ -                                                                                  -                                             
เงินกู้ต่างประเทศ -                                                                                  -                                             
งบประมาณอ่ืน ๆ 213.9375                                                                          75.0000                                      



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
การให้บริการ จัด
สวัสดิการและการ
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
(SI211)

        115.3130                   40.3130             75.0000 

โครงการจัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง และ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน
ของเรือนจ าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (SI211)

เป้าหมาย (Out put) : ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ และขับเคล่ือนงาน
ราชทัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

        115.3130                   40.3130             75.0000 กพน. รจ.ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ต้องขัง
กลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการและการ
สงเคราะห์

100

เป้าหมาย (Out come) : การขับเคล่ือน
งานของเรือนจ าเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้
ด าเนินการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์
ผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

100

การประสานงานและ
ส่งเสริมการมีงานท า 
(SI212)

            2.1458                     2.1458                     -   

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นท่ี 2  ด้านคุณภาพการให้บริการ (SI2)

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

_______________[ หน้า 119 ]_______________



_______________[ หนา้ 120 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการขับเคล่ือนศูนย์
ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท า (SI212)

เป้าหมาย (Out put) :  ช่วยเหลือส่งเสริม
การมีงานท าให้กับผู้พ้นโทษและผู้เข้ารับ
การบริการ

            2.1458                     2.1458                     -   กพน. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้เข้ารับบริการได้รับ
การช่วยเหลือตามความเหมาะสม

100

เป้าหมาย (Out come) : ผู้พ้นโทษและผู้ท่ี
เข้ารับการบริการได้รับการช่วยเหลือให้มี
งานท า และลดการกระท าผิดซ้ า

ตัวช้ีวัด : ร้อยของผู้ท่ีได้รับการติดตาม
ในระบบ Care support เพ่ิมข้ึนปีละ

10

ตัวช้ีวัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิด
ซ้ าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ

                  10 

ประชาสัมพันธ์
แนวคิดและนวัตกรรม
ใหม่ (SI221)

            1.0140                     1.0140                     -   

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บทบาท 
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 
(SI221)

เป้าหมาย (Out put) :  ด าเนินกิจกรรม
เผยแพร่ข่าวสารด้านภารกิจของกรม
ราชทัณฑ์สู่สาธารณะ

            1.0140                     1.0140                     -   สล. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : จ านวนช่องทางเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารฯ

5



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนข่าวสารท่ีเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ฯ (Press release) (เร่ือง)

36

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
ของเรือนจ า

100

เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนได้รับ
การรับรู้บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์
อย่างท่ัวถึงและทันเหตุการณ์

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนและ
ผู้รับบริการท่ีรับรู้และเข้าใจบทยาท
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์

75

สร้างราชทัณฑ์
ภาพลักษณ์ใหม่ 
(SI222)

            0.3000                     0.3000                     -   

โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์
ใหม่กรมราชทัณฑ์ (SI222)

เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มี
การด าเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์สู่
สาธารณะ

            0.3000                     0.3000                     -   สล. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมสร้างการรับรู้
ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์สู่
สาธารณะกรมราชทัณฑ์ท่ีด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จ

                    2 

_______________[ หน้า 121 ]_______________



_______________[ หนา้ 122 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : การด าเนิน
กิจกรรมสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของ
กรมราชทัณฑ์สู่สาธารณะ ของกรม
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนท่ีรับรู้
และเข้าใจบทบาทกรมราชทัณฑ์

75

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

75



ประเด็นท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)
ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ปี 2563
1. ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์
ท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละ 100

2. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการท่ีได้รับการเร่งรัดติดตาม และประเมินผลความส าเร็จ 
และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ

ร้อยละ 100

3. เรือนจ า/ทัณฑสถานท่ีได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules) เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 10

4. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจสอบภายในด าเนินงานอย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบท่ีก าหนด

ร้อยละ 100

5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉล่ียรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1.ให้การปฏิบัติราชการในภารกิจ
งานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

_______________[ หน้า 123 ]_______________



_______________[ หนา้ 124 ]_______________

แนวทางพัฒนา : อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคล่ือนงานราชทัณฑ์ (SI311)
 : อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนงานราชทัณฑ์ (SI321)
 : พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (SI322)
 : ส่งเสริมกระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  (SI323)

แผนปฏิบัติราชการ ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี 2563

รวม 967.1010                                                                                                         312.5884                              

เงินงบประมาณแผ่นดิน 964.6010                                                                                                         310.0884                              

เงินรายได้ของหน่วยงาน -                                                                                                                  -                                      
เงินกู้ในประเทศ -                                                                                                                  -                                      
เงินกู้ต่างประเทศ -                                                                                                                  -                                      
งบประมาณอ่ืน ๆ 2.5000                                                                                                             2.5000                                 



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
อ านวยการ
ปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคล่ือนงาน
ราชทัณฑ์ (SI311)

       13.4184                   10.9184               2.5000                 -   

โครงการอ านวยการ
ปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา 
(SI311)

เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนภารกิจ
การปฏิบัติงานอ านวยการด้านทัณฑวิทยา

        1.4108                     1.4108                     -   กทว.  -

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
สนับสนุนภารกิจด้านทัณฑวิทยา (ระดับ)

5

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านทัณฑ
วิทยาท่ีได้รับการจัดท าและปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

เป้าหมาย (Out come) : การด าเนินงาน
กองทัณฑวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
รวดเร็ว ตอบสนองต่อนโยบายกรมราชทัณฑ์
 และนโยบายกระทรวงยุติธรรม

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผลการด าเนินงาน
กองทัณฑวิทยาเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
(ร้อยละ)

             100 

โครงการอ านวยการ
สนับสุนนการปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข 
(SI311)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

        1.2436                     1.2436                     -   กพ.  -

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3)

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

_______________[ หน้า 125 ]_______________



_______________[ หนา้ 126 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
กองบริการทางการแพทย์ได้รับการ
อ านวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลกรกอง
บริการทางการแพทย์

80

โครงการอ านวยการ
ปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง (SI311)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงา'นกอง
พัฒนาพฤตินิสัยมีประสิทธิภาพ

        8.4740                     5.9740               2.5000 กพน.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัยท่ีได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน

8

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
พฤตินิสัย

30

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยด้รับการอ านวยการ
เป็นมาตรฐาน



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ติดตามผลการด าเนินงานได้แก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาพฤตินิสัย

100

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากรกอง
พัฒนาพฤตินิสัย

100

โครงการบริหารและ
อ านวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ 
(SI311)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงาน
ทัณฑปฏิบัติมีประสิทธิภาพ

        2.2900                     2.2900                     -   กทป.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านด้าน
ทัณฑปฏิบัติท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

                 8 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ

10

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ทัณฑปฏิบัติได้รับการอ านวยการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากร
กองทัณฑปฏิบัติ

80

_______________[ หน้า 127 ]_______________



_______________[ หนา้ 128 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

อ านวยการสนับสนุน
การปฏิบัติงานใน
การขับเคล่ือนงาน
ราชทัณฑ์ (SI321)

     290.6357                  290.6357                     -                   -   

โครงการบูรณาการพัฒนา
งานด้านจิตอาสาของกรม
ราชทัณฑ์ ท่ีสอดคล้องกับ
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน "เราท าความ ดี
 ด้วยหัวใจ "  (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนในการพัฒนางานด้านจิตอาสา
ของกรมราชทัณฑ์  ท่ีสอดคล้องกับโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน “เราท าความ ดี ด้วย
หัวใจ”

        0.1500                     0.1500                     -   สล. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม
จิตอาสาท่ีส านักงานเลขานุการ“เราท า
ความ ดี ด้วยหัวใจ” กรมด าเนินการ โดย
สอดคล้องกับโครงการจิตอาสา
พระราชทานฯ

4

ตัวช้ีวัด : จ านวนคร้ังของการจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
จิตอาสากรมราชทัณฑ์ (ข้อมูลจาก
เรือนจ าท่ัวประเทศ)

12



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มี
การด าเนินงานด้านจิตอาสาด้านจิตอาสาท่ี
สอดคล้องกับท่ีสอดคล้องกับโครงการจิต
อาสาพระราชทาน “เราท าความ ดี ด้วย
หัวใจ”

ตัวช้ีวัด : สรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ของกรมราชทัณฑ์ (รายงานประจ าปี) มี
ความครอบคลุมกิจกรรมจิตอาสา 
พระราชทานฯ (ด้าน)

5

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนภารกิจของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ส านักงานเลขานุการกรม  
(SI321)

เป้าหมาย (Out put) :  อ านวยการ
สนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการ
ปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการกรม

        6.9486                     6.9486                     -   สล.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมท่ีสนับสนุน
ภารกิจของผู้บริหารตามบทบาทหน้าท่ี
ของส านักงานเลขานุการกรมท่ีด าเนินการ
ได้เป็นผลส าเร็จ (กิจกรรม )

6

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานของ
ส านักงานเลขานุการกรมท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4

เป้าหมาย (Out come) : การขับเคล่ือน
งานราชทัณฑ์ตามภารกิจของส านักงาน
เลขานุการกรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

_______________[ หน้า 129 ]_______________



_______________[ หนา้ 130 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม

ส าเร็จ

โครงการบริหารจัดการ
ระบบงานสารบรรณ  (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารจัดการ
ระบบงานสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ

        0.1473                     0.1473                     -   สล.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการได้
เป็นผลส าเร็จ

3

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มี
การติดต่อส่ือสารด้วยระบบงานสารบรรณ
และการให้บริการส่วนท่ีเก่ียวข้องมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเร่ืองท่ีได้รับการ
ติดต่อ และ/หรือเอกสารท่ี รับ ส่ง ได้รับ
การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ี
ก าหนด

100

โครงการด าเนินการด้าน
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ราชทัณฑ์ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และให้ค าแนะน า
ด าเนินคดีแทนกรมราชทัณฑ์ และช่วยเหลือ
เจ้าหน้าท่ีในด้านคดีความ รวมถึงการ
ติดตามการประโยชน์ท่ีดินของกรมราชทัณฑ์

        2.8680                     2.8680                     -   กม.  -



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของคดีท่ีได้รับการ
ด าเนินการภายในระเวลาท่ีกฎหมายหรือ
ศาลก าหนด

100

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

90

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของระเบียบ ข้อบังคับ 
หรืออนุบัญญัติกรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการ
ปรัปบรุงแก้ไขให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

100

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของการพิจารณา
ด าเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ท่ีดินของกรมราทัณฑ์ 

             100 

เป้าหมาย (Out come) : การด าเนินการ
ทางกฎหมาย ทางคดีและความรับผิดทาง
ละเมิด การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
ระเบียบ การบริหารจัดการท่ีดินตามภารกิจ
ของกรมราชทัณฑ์มีประสิทธิผล

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการป้องกันหรือการ
แพ้คดีแพ่ง คดีปกครอง เน่ืองจากคดีขาด
อายุความ

             100 

_______________[ หน้า 131 ]_______________



_______________[ หนา้ 132 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับความรู้ด้านกฎหมาย

90

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระเบียบ ข้อบังคับ 
หรืออนุบัญญัติในความระบผิดชอบของ
กรมราชทัณฑ์ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้ันตอนในการตรากฎหมาย

100

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ า ด าเนินการ
ป้องกันปัญหาการบุกรุกท่ีดินในความ
ครอบครองรายใหม่

100

โครงการอ านวยการการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจ
ของกองกฎหมาย (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกอง
กฎหมายสามารถขับเคล่ือนไปได้ตาม
ภารกิจและด าเนินการได้อย่างต่อเน่ืองมี
ประสิทธิภาพ

        0.8500                     0.8500                     -   กม.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานของกอง
กฎหมายท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

4

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกระบวนงาน
อ านวยการกองกฎหมายด าเนินการส าเร็จ

             100 

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
กองกฎหมายได้รับการอ านวยการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ

80



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกรมราชทัณฑ์ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) :   จัดหาพัสดุและ
ครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์

     254.9954                  254.9954                     -   กค. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบท่ี
ก าหนด

100

ตัวช้ีวัด : เรือนจ าท่ีได้รับการจัดสรร
ครุภัณฑ์ตามความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน

142

เป้าหมาย (Out come) :  การบริหาร
จัดการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้อร้องเรียนใน
กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างได้รับรับการแก้ไขปัญหาให้
ถูกต้องตามกระบวนการ

100

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุ 
(SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุมีประสิทธิภาพ

       12.0083                   12.0083                     -   กค. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้าน
การเงินการคลังและพัสดุท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

8

_______________[ หน้า 133 ]_______________



_______________[ หนา้ 134 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีเกิดปัญหา
ในการปฏิบัติงานการเงินการคลังและ
พัสดุได้รับการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง

100

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ด้านการเงินการคลังและพัสดุได้รับการ
อ านวยการมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

ตัวช้ีวัด : กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์
คะแนน ITA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ

90

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกอง
บริหารทรัพยากรบุคคล  
(SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ

        7.8389                     7.8389                     -   บค.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

10



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับการ
อ านวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

80

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การขับเคล่ือนงานของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(SI321)

เป้าหมาย (Out put) : อ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

        0.9476                     0.9476                     -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานของกอง
ยุทธศาสตร์และแผนงานได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

                 5 

เป้าหมาย (Out come) : กระบวนการ
บริหารงานของกองยุทธศาสตร์และ
แผนงานมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด :  ความพึงพอใจของบุคคลากร
ในการได้รับการอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน

80

โครงการ อ านวยการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนในการ
ขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ์ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงาน
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์มี
ประสิทธิภาพ

        2.3034                     2.3034                     -   สพ.  -
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ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
พัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

2

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ของสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์
ได้รับการอ านวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 80
โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การขับเคล่ือนงานของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกลุ่ม
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ

        0.6043                     0.6043                     -    ตน.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในท่ีได้รับการปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบัน

4

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการอ านวยการ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากรและ
ผู้รับบริการ

80.0000

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงานกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรมมีประสิทธิภาพ

        0.2309                     0.2309                     -   กคจ.  -



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ี
ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

4

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ติดตามเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคคลากร

100

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมได้รับการ
อ านวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม

80

โครงการบริหารและ
อ านวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานส านักผู้ตรวจ
ราชการกรม (SI321)

เป้าหมาย (Out put) : การบริหารงาน
ส านักผู้ตรวจราชการกรมมีประสิทธิภาพ

        0.7430                     0.7430                     -   สผต.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกระบวนงานด้านการ
ตรวจราชการท่ีได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน

2

เป้าหมาย (Out come) : การบริหารงาน
ส านักผู้ตรวจราชการกรมได้รับการ
อ านวยการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวช้ีวัด : ความพึงพอใจของบุคลากร
ส านักผู้ตรวจราชการกรม

80
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ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

พัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ (SI322)

        5.6099                     5.6099                     -                   -   

โครงการ : ขับเคล่ือน
นโยบายตามภารกิจงานกรม
ของราชทัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (SI 322)

เป้าหมาย (output)  : ขับเคล่ือนการปฏิบัติ
ราชการของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

        1.0413                     1.0413                     -   ยผ. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : หน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ได้รับรู้และร่วมด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ท่ี
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (ร้อยละ)

100

เป้าหมาย (outcome)  : การปฏิบัติ
ราชการของกรมราชทัณฑ์มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวช้ีวัด : ผลส าเร็จของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จตามตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ร้อยละ)

100



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการขับเคล่ือน
กระบวนการงบประมาณ
สนับสนุนภารกิจกรม
ราชทัณฑ์ (SI322)

เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มี
เอกสารข้อมูลในกระบวนการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

        0.7457                     0.7457                     -   ยผ. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
จัดท า/จัดส่งเอกสารด้านงบประมาณ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด

5

เป้าหมาย (Out come) : กระบวนการ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรม
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครบถ้วนของ
เอกสารในกระบวนการงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (ร้อยละ)

100

โครงการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณตาม
แผนงานโครงการของ
หน่วยงาน (SI322)

เป้าหมาย (Out put) : ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

        0.5430                     0.5430                     -   ยผ. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : มีการรายงานผลการด าเนินงาน
 12 คร้ัง/ปี โดยในแต่ละคร้ังมีการ
สรุปผลการติดตามน าเสนอผู้บริหารไม่
น้อยกว่า 5 เร่ือง

5
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ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานภายในห้วง
ระยะเวลาท่ีก าหนดเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จ
ของการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัด : มีรายงานผลความส าเร็จของ
การด าเนินงานในภาครวมของกรม
ราชทัณฑ์ ท่ีท าให้สามารถน าไปพัฒนา 
แก้ไข ปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภาพได้ใน
ระยะต่อไป (ฉบับ)

1

โครงการขับเคล่ือนงาน
คณะกรรมการราชทัณฑ์ 
(SI322)

เป้าหมาย (Out put) : บริหารและ
อ านวยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ราชทัณฑ์

        0.9600                     0.9600                     -   ยผ. -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้อเสนอแนะและ
นโยบายของคณะกรรมการราชทัณฑ์ท่ี
น าไปสู่การปฏิบัติ (ร้อยละ)

100

เป้าหมาย (Out come) : บริหารและ
อ านวยการการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการราชทัณฑ์

ตัวช้ีวัด : การบริหารการบังคับโทษส่งผล
ให้ผู้พ้นโทษมีอัตราการกระท าผิดซ้ า
ภายใน 1 ปี หลังพ้นโทษ ไม่เกินร้อยละ

10



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการตรวจสอบเรือนจ า
ท่ัวประเทศ  (SI322)

เป้าหมาย (Out put) : ตรวจสอบด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ด้านการปฎิบัติงาน ด้านผลการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการ
บริหารของเรือนจ า/ทัณฑสถาน เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขให้ด าเนินงานดีช้ึนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ อัน
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร

        1.5498                     1.5498                     -    ตน.   - 

ตัวช้ีวัด : จ านวนเรือนจ าท่ีได้รับการ
ตรวจสอบภายใน (แห่ง)

47

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีไป
ตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน

100

เป้าหมาย (Out come) : เรือนจ าได้รับการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน 
ด้านผลการด าเนินงาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ
ภายในถูกต้อง

100
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ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : เรือนจ าท่ีได้รับการตรวจสอบมี
ความพึงพอใจในรายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

80

โครงการอ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การขับเคล่ือนงานพัฒนา
ระบบบริหารของกรม
ราชทัณฑ์ (SI322)

เป้าหมาย (Out put) : สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนงานพัฒนา
ระบบบริหารของกรมราชทัณฑ์ให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์

        0.7700                     0.7700                     -   กพร. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ท่ีจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

158

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานท่ี
ด าเนินการตามแผนจัดวางระบบความ
คุมภายในของกรมราชทัณฑ์

100

เป้าหมาย (Out come) : สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการขับเคล่ือนงานพัฒนา
ระบบบริหารของกรมราชทัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานในสังกัดท่ี
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด

158

ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานในสังกัด
รายงานผลการควบคุมภายในของกรม
ราชทัณฑ์

158



ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ส่งเสริมกระบวนงาน
ยุติธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ  (SI323)

        2.9244                     2.9244                     -                   -   

โครงการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ (SI323)

เป้าหมาย (Out put) : ปลูกฝัง ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์

        1.6857                     1.6857                     -   กคจ. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์

28

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้ด าเนินการปลูกฝัง 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
บุคลากร

100

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์
เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

ตัวช้ีวัด : กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์
คะแนน ITA ไม่ต่ ากว่าร้อยละ

90

ตัวช้ีวัด : ร้อยละอัตราการกระท าผิดวินัย
กรณีทุจริตต่อหน้าท่ีราชการของ
บุคคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลง 
(ร้อยละ)

5

_______________[ หน้า 143 ]_______________



_______________[ หนา้ 144 ]_______________

ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการด าเนินการทางวินัย
และเสริมสร้างสมรรถภาพ
ข้าราชการ (SI323)

เป้าหมาย (Out put) :  ข้าราชการ
ตระหนักถึงวินัยของข้าราชการ

        1.2387                     1.2387                     -   บค.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมท่ีสร้างเสริมให้
ข้าราชการตระหนักถึงวินัยของข้าราชการ

3

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้าราชการท่ีกระท า
ผิดวินัยได้เข้าสู่กระบวนการด าเนินการ
ตามระเบียบหรือกฎหมายท่ีก าหนด 
(ร้อยละ)

100

เป้าหมาย (Out come) :  บุคลากรได้รับ
การเสริมสร้างวินัยและปฏิบัติงานโดยมี
ประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : อัตราการกระท าผิดวินัยของ
บุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่เกินi
ร้อยละ

5



ประเด็นท่ี 4 ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)
ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ปี 2563
1. ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี ร้อยละ 100

2. ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75 ข้ึนไป ร้อยละ 80

3. อัตราการกระท าผิดวินัยของบุคคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลง ร้อยละ 5

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / เกินกว่า
มาตรฐาน

ร้อยละ 80

2. ร้อยละของบุคคลากรท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 25

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ิมข้ึน 10

2. จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 5
3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานท่ีใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง 90

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมือ
อาชีพ

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การ
ท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ

3. จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ี
ถูกต้องทันสมัยใช้

_______________[ หน้า 145 ]_______________



_______________[ หนา้ 146 ]_______________

แนวทางพัฒนา : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (SI411)
 : พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (SI412)
 : พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SI421)
 : พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431)

แผนปฏิบัติราชการ ประมาณการเงินงบประมาณรวม 3 ปี 2563
รวม 15,905.6202                                                                                                                    5,226.5336                               

เงินงบประมาณแผ่นดิน 15,888.3186                                                                                                                    5,213.2380                               
เงินรายได้ของหน่วยงาน -                                                                                                                                 -                                         

เงินกู้ในประเทศ -                                                                                                                                 -                                         
เงินกู้ต่างประเทศ -                                                                                                                                 -                                         
งบประมาณอ่ืน ๆ 17.3016                                                                                                                          13.2956                                   



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (SI411)

  5,137.5332             5,136.4712              1.0620                  -   

โครงการบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411)

เป้าหมาย (Out put) :  ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพและ
บุคลากรของกรมราขทัณฑ์ มีความรู้ ทักษะ
 สมรรถนะในการปฏิบัติงานราขทัณฑ์
อย่างมืออาชีพโดยยึดม่ันในกฎ ระเบียบ
และทีคุณชีวิตท่ีดีรวมท้ังผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมภายใต้ฐานข้อมูลท่ีถูกต้องและ
ทันสมัย

  5,137.5332             5,136.4712              1.0620 บค.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรม/โครงการใน
กระบวนการสรรหา รักษา และใช้
ประโยชน์บุคคลากร (โครงการ)

                6 

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ระดับ)

                3 

เป้าหมาย (Out come) :  บุคลากรได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ผ่านทดลองงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ดี

            100 

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นท่ี 4  ด้านการพัฒนาองค์กร (SI4)

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

_______________[ หน้า 147 ]_______________



_______________[ หนา้ 148 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของข้าราชการใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน
ได้ระดับคะแนน 75 ข้ึนไป

              80 

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core 
Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / 
เกินกว่ามาตรฐาน

              80 

พัฒนาทรัพยากร
บุคคลสู่การท างาน
มาตรฐานสูงอย่างมือ
อาชีพ (SI412)

      13.3222                 13.3222                     -                    -   

โครงการ พัฒนาสมรรถนะ
หลักพ้ืนฐาน (Core 
Competencies) (SI412)

เป้าหมาย (Out put) : บุคลากรกรม
ราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานราชทัณฑ์

        5.3992                   5.3992                     -   สพ.  -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้าราชการบรรจุ
ใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์

            100 

เป้าหมาย (Out come) : ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์มีความรู้ และทักษะการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของข้าราชการท่ีได้รับ
การพัฒนาความรู้ กระท าผิดวินัยหลัง
การฝึกอบรมภายใน 1  ปี ไม่เกินร้อยละ

                2 



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการ พัฒนาทักษะและ
ความเช่ียวชาญ (Technical 
Comeetencies) (SI412)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาสมรรถนะ
และทักษะความเช่ียวชาญให้กับปฏิบัติงาน

        5.1902                   5.1902                     -   สพ.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรท่ีด าเนินการ
ในการพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญ

              14 

ตัวช้ีวัด : จ านวนข้าราชการท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและ
ความเช่ียวชาญ

          3,000 

เป้าหมาย (Out come) : ข้าราชการกรม
ราชทัณฑ์มีสมรรถนะและทักษะความ
เช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมือ
อาชีพสามารถพัฒนางานได้

ตัวช้ีวัด : ข้าราชการท่ีผ่านการฝึกอบมี
คะแนนสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ

              80 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของบุคลากรท่ีมีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core 
Competencies) ได้ตามมาตรฐาน / 
เกินกว่ามาตรฐาน

              80 

โครงการ พัฒนาสมรรถนะนัก
บริหาร (Professional 
Comptencies) (SI412)

เป้าหมาย (Out put) : ผู้บริหารงาน
ราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนา

        2.7328                   2.7328                     -   สพ.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนหลักสูตรท่ีด าเนินการ
พัฒนาสมรรถนะนักบริหาร

                2 

_______________[ หน้า 149 ]_______________



_______________[ หนา้ 150 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : จ านวนข้าราชการท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะนัก
บริหาร

            100 

เป้าหมาย (Out come) : ผู้บริหารกรม
ราชทัณฑ์สามารถทางการบริหารและ
การบูรณาการในการปฏิบัติงาน

ตัวช้ีวัด จ านวนนวัตกรรมท่ีได้จัดท าข้ึน
โดยเรือนจ า

              10 

พัฒนางานราชทัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (SI421)

      72.5839                 60.3503             12.2336                  -   

โครงการพัฒนารูปแบบท่ี
เหมาะสมของระบบโทรเวช
กรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ 
(SI421)

เป้าหมาย (Out put) : กรมราชทัณฑ์มี
รูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบโทรเวชกรรม
ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ส าหรับด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์
กับผู้ต้องราชทัณฑ์ภายในในเรือนจ า

      12.2336                         -               12.2336 กพ. รจ./ทส.

ตัวช้ีวัด : อัตราการส่งออกรักษา
โรงพยาบาลภายนอกของผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ท่ีป่วยด้วยโรคในภาวะลุกลาม/
รุนแรง ลดลง

                1 

ตัวช้ีวัด : มีระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้
ต้องราชทัณฑ์ท่ีใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ระบบ)

               -   



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : ระบบการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตของผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ป่วยลดลง

               -   

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ต้องขัง
และเช่ือมโยงข้อมูลภายใน
กระบวนการยุติธรรม (SI421)

เป้าหมาย (Output) เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังให้มี
ประสิทธิภาพ ยกระดับฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบูรณาการฐานข้อมูล
ร่วมกันกับหน่วยงานภายในกระบวนการ
ยุติธรรม

      32.9758                 32.9758                     -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ืม
ข้ึน (ร้อยละ)

              10 

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบงานฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
(ระบบงาน)

                5 

เป้าหมาย (Out come) : หน่วยงานท่ีใช้
ฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานท่ีใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

              90 

_______________[ หน้า 151 ]_______________



_______________[ หนา้ 152 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการป้องกันภัยและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและไซ
เบอร์ (SI421)

เป้าหมาย (Out put) :   เพ่ือป้องกันภัย
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ มีความม่ันคง
ปลอดภัยสูง ได้รับความเช่ือม่ันระดับสากล

        0.5000                   0.5000                     -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
ราชทัณฑ์

            100 

เป้าหมาย (Out come) : ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์
มีความปลอดภัยจากการคุกคามภายนอก

               -   

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของความปลอดภัยท่ี
เกิดภัยคุกคามทางเทคโนโลยีและไซเบอร์

            100 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริการ (SI421)

เป้าหมาย (Out put) :  น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ให้บริการแก่ญาติผู้ต้องขังประชาชนท่ีมา
ติดต่อ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

        4.6563                   4.6563                     -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด : เรือนจ าท่ีสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในงานขายสินค้า (แห่ง)

          10.00 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในงานเงินฝากผู้ต้องขัง

              86 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีสามารถ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในงานเย่ียมญาติ

            100 



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการจากการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์มา
ให้บริการ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ได้รับบริการ

              90 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์  (SI421)

เป้าหมาย (Out put) :  ระบบสารสนเทศ
ในงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ

      19.2182                 19.2182                     -                    -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบ E-Office 
ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ (ระบบ)

               -   

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการจัดหาทดแทน 
(ร้อยละ)

            100 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ได้รับบริการ

          90.00 

เป้าหมาย (Out come) : ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง ทันสมัย
และใช้ประโยชน์ได้

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้
ได้รับบริการ

          90.00 

_______________[ หน้า 153 ]_______________



_______________[ หนา้ 154 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูประบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมราชทัณฑ์
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต  (SI421)

เป้าหมาย (Out put) :  พัฒนาบุคลากร
กรมราชทัณฑ์ด้านไอทีให้มีศักยภาพมี
ความสามารถเท่าทันกับความเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีสนเทศสากล

              -                           -                       -   ยผ.  -

ตัวช้ีวัด : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
การพัฒนางานระบบไอทีท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานจริง (เร่ือง)

               -   

เป้าหมาย (Out come) : กรมราชทัณฑ์มี
นวัตกรรมใหม่ๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวช้ีวัด : จ านวนนวัตกรรมท่ีได้
ด าเนินการในการปฏิรูประบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมราชทัณฑ์ 
(2 เร่ือง)

               -   

โครงการพัฒนาและการ
รังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบ
ใหม่ (Sand Box) ด้านการ
พัฒนาระบบข้อมูลทัณฑปฏิบัติ
 (SI421)

เป้าหมาย (Out put) : สร้างแบบจ าลอง
ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังด้านทัณฑปฏิบัติ

              -                           -                       -   กทป.  -

ตัวช้ีวัด : มีแบบจ าลองระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังด้านทัณฑปฏิบัติ (แบบ)

                1 



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : มีแผนแม่บทด้านการบริหาร
จัดการข้อมูลด้านทัณฑปฏิบัติ

                1 

เป้าหมาย (Out come) : ข้อมูลผู้ต้องขัง
ด้านทัณฑปฏิบัติมีข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และใช้ประโยชน์ได้

ตัวช้ีวัด : มีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้ทัณฑปฏิบัติท่ีใช้งานได้และเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ (ระบบ)

               -   

โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
ด้านทัณฑปฏิบัติเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
ผู้รับบริการ  (SI421)

เป้าหมาย (Out put) : มีข้อมูลด้านทัณฑ
ปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการ
บริหารการบังคับโทษ  (เร่ือง)

              -                           -                       -   กทป. -

ตัวช้ีวัด : รายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบข้อมูลด้านทัณฑปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพส าหรับใช้ในการบริหาร
การบังคับโทษ (เร่ือง)

                1 

เป้าหมาย (Out come) : ข้อมูลผู้ต้องขัง
ด้านทัณฑปฏิบัติมีข้อมูลท่ีถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และสามารถเช่ือมโยงได้กับ
หน่วยงานภายนอก

_______________[ หน้า 155 ]_______________



_______________[ หนา้ 156 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

ตัวช้ีวัด : มีระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้ทัณฑปฏิบัติท่ีใช้งานได้และเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานในสังกัดใน
กระบวนการยุติธรรม (ระบบ)

               -   

โครงการพัฒนาระบบการพัก
การลงโทษด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Parole)  
(SI421)

เป้าหมาย (Out put) : มีระบบการพักการ
ลงโทษด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parole) 
ส าหรับการปฏิบัติงานพักการลงโทษ

        3.0000                   3.0000                     -   กทป.  -

ตัวช้ีวัด : มีระบบการพักการลงโทษด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการใช้งานใน
หน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์

                1 

เป้าหมาย (Out come) : มีจ านวนนักโทษ
เด็ดขาดท่ีสามารถเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาพักการลงโทษเพ่ิมข้ึน

ตัวช้ีวัด : ร้อยละจ านวนนักโทษเด็ดขาด
ท่ีเข้าหลักเกณฑ์เข้าสู่การพิจารณาพัก
การลงโทษเพ่ิมข้ึนจากค่าฐานปีก่อนหน้า
 (ร้อยละ)

              10 

พัฒนาหน่วยงานใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์
ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (SI431)

        3.0944                   3.0944                     -                    -   



 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์
เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
(SI431)

เป้าหมาย (Out put) : พัฒนาหน่วยงานใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นหน่วยงานท่ีมี
สมรรถนะสูง

        0.7477                   0.7477                     -   กพร. หน่วยงานใน
สังกัดกรม

ตัวช้ีวัด :  จ านวนหน่วยงานต้นแบบด้าน
การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานท่ี
มีสมรรถนะสูง

            158 

ตัวช้ีวัด :  จ านวนนโยบายการกับก า
ดูแลองค์การท่ีดี (ฉบับ)

                1 

เป้าหมาย (Out come) : เพ่ือให้กรม
ราชทัณฑ์มีหน่วยงานต้นแบบด้านการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีสมรรถนะสูง

ตัวช้ีวัด :  จ านวนหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง
เพ่ิมข้ึนต่อปี (แห่ง)

              30 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 
(SI431)

เป้าหมาย (Out put) : หน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

        2.3467                   2.3467                     -   สผต.  -

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจ านวนเรือนจ าท่ี
ได้รับการตรวจราชการและได้รับ
ค าแนะน า

            100 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้รับการด าเนินการตามกฎหมายท่ี
ก าหนด

            100 

_______________[ หน้า 157 ]_______________



_______________[ หนา้ 158 ]_______________

 ปี 2563 งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณอ่ืน ๆ หมายเหตุ หน่วยหลัก หน่วยสนับสนุน
ผู้รับผิดชอบ

แนวทางพัฒนา โครงการ เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด
งบประมาณ /ค่าเป้าหมาย (Target : T)

เป้าหมาย (Out come) : การปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพ

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเรือนจ าท่ีได้รับ
ค าแนะน าจากการตรวจราชการได้แก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

            100 

ตัวช้ีวัด : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการ
ให้บริการ (ร้อยละ)

            100 



 

_______________[ หน้าที่ 85 ]_______________ 
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ค้นหาเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 , จาก http://nscr.nesdb.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/  

กระทรวงยุติธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2563 – 
2565) 

วิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน /เสน่ห์  จุ้ยโต. พิมพ์ครั้งที่ 1 
นนทบุรี โครงการผลิตต าราจากเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560 

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์กรมหาชน) ,รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย 
“กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law 
Index) ในประเทศไทย, 2559 

World Justice Project. WJP Rule of Law Index 2019 Report.ค้นหาเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 , จาก 
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf 

 
 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/024_2/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/115/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/124/T_0034.PDF
https://emenscr.nesdb.go.th/reporter/uploads/eMENSCRUserGuide.pdf
http://nscr.nesdb.go.th/ดาวน์โหลดเอกสาร/
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/ROLI-2019-Reduced.pdf
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คณะผู้จัดท า 

 คณะอ านวยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

 คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

เรียบเรียงโดย 

 กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ที่ปรึกษา 

 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์  จุ้ยโต 

 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจ าสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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อนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563  
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระยะ 5 ปี (วาระแรก ให้ท า
ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) โดยการจัดท าแผนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 
มีนาคม 2562 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แจ้งให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามกระบวนการ และน าเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ ประกาศใช้ และด าเนินการตามแผน โดยให้ส่วนราชการน าแผนฯ เข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ และรายงานแผนงาน/
โครงการ ตามข้ันตอนของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนเป็นไปตามกระบวนการที่ระเบียบกฎหมายก าหนด  
จึงเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2563 และขอประกาศใช้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

 

                                                                                                  
                                                                (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
                                                           รัฐมนตรวี่าการกระทรวงยุติธรรม 
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กรมราชทัณฑ์  

(Department of Corrections) 

222 ถนนนนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

เบอร์โทรศัพท์ : 02-967- 3581 เบอร์ FAX : 02-967-3580 

 


