
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) 
  

ของส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 
 

1. วิสัยทัศน์  
 องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน 
และนวัตกรรม 
 
2. พันธกิจ 
 ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
 
3. เป้าประสงค์หลักองค์กร 
 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 
 2. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4. ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของหน่วยงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) : สังคมปลอดภัยและเชื่อมั่นในงานราชทัณฑ์ โดยมีตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
 1. ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
ซึ่งผลส าเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ้ าภายหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ร้อยละ 7.89 (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8 )           
ซึ่งผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 
 
5. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของหน่วยงาน 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน  ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2565) ของกรมราชทัณฑ์ การด าเนินงานที่มีส่วนในการส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมายเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 58 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
15,876.0633 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 13,495.3084 ล้านบาท และ เงินนอก
งบประมาณ จ านวนเงิน 2,380.7549 ล้านบาท  โดยมีผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการราชการรายปี (พ.ศ.2565) กรมราชทัณฑ์ ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1. ควบคุม ดูแล ผูต้้องขังอย่าง 

มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 

1. ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลเป็นไปตาม 

มาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100  

100 100 100 100 

2. การแหกหักหลบหนีในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัว
กลับมาได้ใน 48 ช่ัวโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง   

0 0 0 0 

2. ควบคุม ดูแลผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ ป้องกันและ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน
เรือนจ า 

- การหลบหนีในสถานที่ เพื่อการควบคุมตัวและ
สถานท่ีเพื่อการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง   

0 0 0 0 

3. พัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคน
ดี สู่ สั ง ค ม  แ ล ะ พั ฒ น า
ประสิท ธิภ าพการควบคุ ม
ผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไข 
ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย ร้อยละ 100  

100 100 100 100 

2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซึ่งหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8   

1.30 1.69 2.65 2.25 

4. พัฒนาระบบการปฏบิัติต่อ
ผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดได้รับการจ าแนก
ลักษณะ เพื่อการควบคุมตัวและเพื่อการพัฒนา    
พฤตินิสัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

- - - 100 

2. ร้อยละของนักโทษเดด็ขาดที่เขา้เกณฑ์การพัก
โทษ ลดโทษ ได้รับการพิจารณา รอ้ยละ 95  

- - - 100 

3. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับ
พระราชทานอภัยโทษได้รับการด าเนินการตาม
ระเบียบ ร้อยละ 100  

- - - 100 

5. แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
เรือนจ า 

-  ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระท าผิดซ้ าในคดี   
ยาเสพติดภายใน 1 ปี ร้อยละ 8   

- - - 5.44 

 

1.1 กลยุทธ์ : ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
     แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 
2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
3. พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
4. ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 
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    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการควบคุมผู้ต้องขัง
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล 
  1) โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล  
  2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ า  
   3) โครงการจัดระบบเรือนจ า  
   4) โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
   5) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง  
  6) โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย  
  7) โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ าตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  
ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์  
   8) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง  
   9) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของกรม 
  10) โครงการปฏิบัติงานด้านการพักการลงโทษ  
  11) โครงการพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ  
  12) โครงการย้ายผู้ต้องขัง  
  13) โครงการด าเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง  
  14) โครงการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดเฉพาะราย  
  15) โครงการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง   
   16) โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า
ออกท างานนอกเรือนจ า และหุงต้ม 
 17) โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด  
   18) โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวันต้องโทษจ าคุก  
  19) โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามค าร้องเรียนร้องทุกข์การรายงานข่าวสารหรือการ
พาดพิงที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรือนจ า  
  20) โครงการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  
  21) โครงการเรือนจ ายาปลอดเสพติด  
 

1.2 กลยุทธ์ : พัฒนาพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
     แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

 2) สร้างภูมิคุ้มกัน และบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
 3) อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพฤตินิสัยโดย

ยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา    
    1) โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง   

 2) โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ที่สอดคล้องกับโครงการจิตอาสา
พระราชทาน เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ 
  3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม  
 4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 
 5) โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด  
 6) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 7) โครงการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1. ประชาชนรับรู้และ
มีความพึงพอใจการ
ให้บริการงาน
ราชทัณฑ ์

1. ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ CARE Support 
งานราชทัณฑ์ 4.85 

ไม่ได้เก็บข้อมูล เนื่องจากยกเลิกการก าหนดเป็นตัวชี้วัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 2. ร้อยละของผู้พ้นโทษได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

ผู้รับบริการ 
20,226 คน 

ได้รับการ
ติดตาม  

6,255 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

30.92 

ผู้รับบริการ 
46,016 คน 

ได้รับการ
ติดตาม  

17,083 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

37.12 

ผู้รับบริการ 
61,262 คน 

ได้รับการ
ติดตาม  

23,599 คน 
คิดเป็นร้อยละ 

38.52 

ผู้รับบริการ 
80,868 คน 

ได้รับติดตาม  
32,950 คน 

ร้อยละ 40.75 

เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ 
2565 ร้อยละ 

1.35 

2. ประชาสัมพันธ์เชงิ
รุกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ
องค์กร 

1. ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑ์  4.25 

- - - 4.76 

2. ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่
ของกรมราชทัณฑ์ ระดับ 4 

- - - 4.78 
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2.1 กลยุทธ์ : สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ  
     แนวทางการพัฒนา  

1. การให้บริการ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
2. การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 

    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของการสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ 
  1) โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการด าเนินงานของเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   
  2) โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  

 

2.2 กลยุทธ์ : ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่  
     แนวทางการพัฒนา  

1. ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ 
2. สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ 

    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ 
  1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์  
  2) โครงการดูแลระบบจัดการงานวิจัย  
  3) โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 

1. การปฏิบัติราชการใน
ภารกิจงานราชทัณฑ์มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏบิัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 

100 100 100 100 

2. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่
ได้รับการเร่งรัดติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินการ ร้อยละ 100 

100 100 100 100 

 3. ร้อยละของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบน าไปสู่การแก้ไข
ข้อบกพร่องให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ     
ร้อยละ 95 

- - - 95 

4. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 

- - - 99.49 
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3.1 กลยุทธ์ : อ านวยการและปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว  

     แนวทางการพัฒนา  
1. อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
2. การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 

    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการอ านวยการและปรับปรุง
กระบวนงานหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว 

  1) โครงการอ านวยการปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา  

  2) โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

  3) โครงการอ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  

  4) โครงการบริหารและอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ  
 

3.2 กลยุทธ์ : อ านวยการและปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้องรวดเร็ว  

     แนวทางการพัฒนา  

1. อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
2. พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 

    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการอ านวยการและปรับปรุง
กระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้องรวดเร็ว 

    1) โครงการอ านวยการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานส านักงานเลขานุการกรม  

  2) โครงการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ  

  3) โครงการด าเนินการด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานราชทัณฑ์  

 4) โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์  

  5) โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ  

  6) โครงการอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์  

  7) โครงการขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจงานกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

  8) โครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2565  

  9) โครงการตรวจสอบเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ  

 10) โครงการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้  

  11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

  ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
1. บริหารทรัพยากรบุคคล
อย่างมืออาชีพ 

1. ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการ
ทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี     
ร้อยละ 100 

- - - 100 

2. ร้อยละของข้ าราชการในสั งกั ดกรม
ราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 
75 ขึ้นไปร้อยละ 90  

- - - 97.93 

 3. ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของบุคลากร
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ไม่เกิน ร้อยละ 5 

- - - 1.97 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่
การท างานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีขีดความสามารถใน
เชิงสมรรถนะหลัก (Core Comprtencies) ได้
ตามมาตรฐาน/เกินกวา่มาตรฐาน ร้อยละ 90 

- - - 90 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 25 

- 41.37 - 35.34 

3. จัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่ถูกต้องทนัสมัย
ใช้ประโยชนไ์ด ้

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการ
พัฒนาระบบงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ10 

- - - 10 

2. จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 5 ระบบงาน 

- - - 5 

 3. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้
งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง  

   91.11 

4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

- ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ ์
เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง 

   100 

 

4.1 กลยุทธ์ : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ  
     แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

 

    โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลอย่างมืออาชีพ 
  1) โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ  
  2) โครงการพัฒนาสมรถนะหลักพ้ืนฐาน 
  3) โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ  
  4) โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร  
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4.2 กลยุทธ์ : การจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้  
     แนวทางการพัฒนา  
 - พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนา

สารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้  
 1) โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์  
 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม  
 3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการงานราชทัณฑ์  
 4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชทัณฑ์  
 

4.3 กลยุทธ์ : การพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
     แนวทางการพัฒนา  
 - พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
       โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนา

สารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้  
 1) โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
 2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 

 
------------------------------------------------ 

 
 
 
  



ปีงบ ประเภท กระทรวง ช่ือ จ ำนวนเงิน

ประมำณ หน่วยงำน ท่ีหน่วยงำน หน่วยงำน งบประมำณ ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

สังกัด (บำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 1 โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล 523,221,765         25.83            46.58            5.55             22.04           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ า 121,065              0.67             82.43            8.54             8.36            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 3 โครงการจัดระบบเรือนจ า 23,280                -               90.01            6.33             3.66            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 4 โครงการขับเคล่ือนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 191,532              7.31             13.15            32.88            46.66           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง 3,942,600            0.10             68.01            3.02             22.60           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 6 โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย 33,019,400          5.72             42.12            41.92            2.42            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 7 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ าตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ 500,000              -               -               -               100.00         

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 8 โครงการสนับสนุนการขับเคล่ือนภารกิจการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง 5,262,256,300      29.91            42.25            24.44            3.01            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงส่ิงก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ 1,756,761,900      35.20            12.83            49.40            2.57            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 10 โครงการปฏิบัติงานด้านการพักการลงโทษ 1,052,040            17.37            12.86            16.48            53.29           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 11 โครงการพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ -                     -               -               -               -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 12 โครงการย้ายผู้ต้องขัง -                     -               -               -               -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 13 โครงการด าเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง -                     -               -               -               -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 14 โครงการด าเนินงานเก่ียวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดเฉพาะราย 376,000              -               -               -               100.00         

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 15 โครงการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 738,360              0.09             1.31             50.14            48.46           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 16 โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะนอกเรือนจ า ออกท างานนอกเรือนจ า และหุงต้มอาหาร 191,100              16.62            16.74            25.16            41.48           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 17 โครงการปฏิบัติงานด้านการเล่ือนช้ันนักโทษเด็ดขาด 176,640              3.10             23.70            24.15            49.05           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 18 โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวันต้องโทษจ าคุก 523,080              17.64            17.20            16.83            48.33           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 19 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามค าร้องเรียนร้องทุกข์การรายงานข่าวสารหรือการพาดพิงท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดในเรือนจ า 190,000              -               64.65            35.35            -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 20 โครงการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 100,794,800         9.75             -               -               -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 21 โครงการเรือนจ าปลอดยาเสพติด 24,141,000          3.70             16.86            19.09            57.87           

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ.2565) ของส่วนรำชกำร กรมรำชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 

ช่ือโครงกำร/งำน
ผลกำรด ำเนินงำน
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2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 22 โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 6,500,000            29.25            20.16            31.01            13.41           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 23 โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ 30,524                17.36            -               28.05            -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 2,363,324,000      20.00            15.00            23.00            42.00           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 25 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 37,558,900          48.30            0.17             25.25            25.98           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 26 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า 12,100,000          50.00            -               24.46            24.87           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 27 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,774,700            2.74             5.22             37.03            27.93           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 28 โครงการอ านวยความยุติธรรมท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 600,000              -               -               18.60            -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 29 โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคล่ือนการด าเนินงานของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 60,660,000          27.39            15.14            8.30             6.37            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 30 โครงการขับเคล่ือนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า 1,000,000            50.00            5.27             7.00             37.73           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 31 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 346,710              50.00            -               50.00            -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 32 โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย 31,620                42.48            6.12             43.10            8.30            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 33 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ 44,679                -               16.11            -               -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 34 โครงการอ านวยการปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา 2,259,338            32.61            24.31            23.56            19.52           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 35 โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1,161,600            15.50            43.34            18.54            18.54           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 36 โครงการอ านวยการปฎิบัติงานหลักในการขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 6,248,200            25.00            25.00            25.00            25.00           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 37 โครงการบริหารและอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ 1,136,380            16.84            41.13            25.12            16.91           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 38 โครงการอ านวยการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรม 5,028,391            35.25            27.75            19.00            18.00           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 39 โครงการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ 147,296              8.15             41.85            8.15             41.85           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 40 โครงการด าเนินการด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับงานราชทัณฑ์ 1,760,000            31.34            12.55            12.52            22.35           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 41 โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ 440,763,800         7.93             15.09            35.26            7.86            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 42 โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ 3,806,400            24.83            28.13            20.51            18.37           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 43 โครงการอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคล่ือนงานเพ่ือพัฒนาข้าราชการกรมราชทัณฑ์ 1,639,000            20.08            13.61            23.40            15.48           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 44 ขับเคล่ือนนโยบายตามภารกิจงานกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2,812,500            20.27            33.32            10.74            11.83           
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2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 45 โครงการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2565 463,000              4.54             5.64             15.41            68.61           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 46 โครงการตรวจสอบเรือนจ า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ 1,120,000            -               35.40            49.49            14.92           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 47 โครงการปัองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 640,000              11.88            4.94             13.97            66.87           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 48 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ 416,000              27.37            36.38            36.25            -              

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 49 โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ 5,163,689,000      27.06            17.89            27.05            28.00           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 50 โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักพ้ืนฐาน 1,118,520            -               -               -               100.00         

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 51 โครงการพัฒนาทักษะและความเช่ียวชาญ 2,043,080            14.51            0.98             38.66            1.40            

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 52 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร 1,545,000            -               2.02             -               70.52           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 53 โครงการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ 14,579,930          27.09            -               -               -              

2566 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 54 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเช่ือมโยงข้อมูล 23,932,000          24.58            23.87            24.45            12.30           

ภายในกระบวนการยุติธรรม

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 55 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการงานราชทัณฑ์ 130,000              24.54            22.94            25.76            26.38           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 56 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชทัณฑ์
3,259,806            

32.28            32.28            17.72            17.72           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 57 โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 640,000              4.01             -               5.46             18.61           

2565 ส่วนราชการ ยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ 58 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 1,532,000            5.79             11.80            28.24            53.33           

 (6) รวมจ ำนวนท้ังส้ิน  58  โครงกำร 15,876,063,236   24.58          23.87          24.46          12.30         
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