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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) 
กรมราชทัณฑ์ 

 

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บรหิาร 

1.1 ที่มาของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ ์

แผนรายปีเป็นแผนของส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและระดับอื ่น ๆ ตาม
บทบัญญัติพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. 2546 และ       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนรายปี 
โดยแผนปฏิบัติราชการจะเป็นแผนระดับที่ 3 หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2 
นโยบายรัฐบาล รวมทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กรมราชทัณฑ์ และ 
แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการเป็นการวางแผน
ขับเคลื ่อนงานในภารกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่เป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 รัฐจึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
บูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว อันเป็นที่มาของพระราชบัญญัติการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง  

ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ  
ที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กำหนดให้แผนมีระดับ 3 ระดับ ได้แก่ 
- แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) 
- แผนระดับที ่ 2 แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน (พ.ศ. 2561 - 2580)  

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  
แผนความม่ันคง (นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ) 

- แผนระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1  
และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ เช่น แผนปฏิบัติราชการกระทรวง แผนปฏิบัติ
ราชการกรม หรือแผนปฏิบัติการด้าน หรือแผนอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินการ 

2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
สนับสนุน พัฒนา และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัย 
มติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 4 ธันวามคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพและภารกิจใน
การขับเคลื ่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื ่อนเป้าหมายระดับประเด็น  
และหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม



ห น้ า  | 2 

 

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  กรมราชทณัฑ ์

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และยังมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินงานในความรับผิดชอบใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) นำเข้าข้อมูลสถิติ สถานการณ์ หรือข้อมูลอื่นใดในระบบ 
eMENSCR สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม 

4) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มอบหมายทุกหน่วยงานของรัฐจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ตามแนวทางที ่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด  
ซึ่งเป็นไปตามตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ  
บ้านเมื่องที่ดี พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

1.2 อำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ 
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม พ.ศ. 2561 ให้กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ใน 
ความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที ่และอำนาจของกรม โดยมุ ่งพัฒนาเป็นองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์         
เพ่ือแก้ไขหรือฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่ และอำนาจของกรม ให้กลับตน
เป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบ
อาชีพที่สุจริต และสามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้การยอมรับ โดยให้มีหน้าที่  
และอำนาจ ดังต่อไปนี้  

(1) ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย โดยดำเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

(2) กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแล ตามหน้าที่  
และอำนาจของกรม ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของกระทรวง หลักอาชญาวิทยา  
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขององค์การสหประชาชาติ  

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู ้ต้องขัง และบุคคลที่อยู่ใน  
ความควบคุม หรือดูแลตามหน้าที่และอำนาจของกรม  

(4) พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติ และการปฏิบัติ 
ต่อผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างที่ถูกควบคุมตัว เพื่อรอการตรวจพิสูจน์ในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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1.3 สาระของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ์ 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ์ จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน

เป็นไปตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ์ให้สามารถควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายที่กำหนด สาระสำคัญของเนื้อหาของแผนเป็นไปตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดซึ่งจำแนกเนื้อหาสาระออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยบทสรุปผู้บริหาร สาระสำคัญของแผน ความสำคัญของการจัดทำ
แผน และระดับของแผน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยรายละเอียดความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวามคม 2560 ซึ่งจะอธิบายถึงความสอดคล้องของแผนระดับต่าง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์ 
มีความสอดคล้องและมีส่วนที่จะสามารถขับเคลื่อนงานนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด ตามที่กำหนด
ไว้ในแผนระดับต่าง ๆ ของแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่กรมราชทัณฑ์มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรง และที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง ในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์มีความ
เกีย่วข้องโดยตรง และที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 

แผนระดับที่ 3 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวที่กรมราชทัณฑ์  
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เกิดความสำเร็จตามแผนนั้น ๆ และแสดงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดตาม
แผนระดับที่ 1 และแผนระดับท่ี 2 เช่น 

  - แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 - 2565 
  - แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2563 – 2565 
  - แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 

ส่วนที ่  3 ประกอบด้วยรายละเอียดของแผนปฏิบัต ิราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย  

 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักขององค์กร และค่านิยมร่วม 
 2) เนื้อหาของแผนปฏิบัติราชการด้านต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้กำหนด เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่การจัดทำแผนงาน โครงการในระดับ X ซึ่งจะสนับสนุน
ความสำเร็จในระดับ Y1, Y2 และ Z ซึ่งมีอธิบายเนื้อหาสาระจะปรากฏไว้ในความเชื่อมโยงของแผนงาน/
โครงการ ต่อแผนแม่บท และยุทธศาสตร์ชาติ  

 3) ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ประมาณการวงเงิน  
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ในประเด็นด้านต่าง ๆ โดยจำแนกตามแหล่งงบประมาณ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาในแต่ละประเด็นที่ร้อยเรียงแสดงให้เห็นถึงโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ที่แสดงให้เห็น
ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ ซึ่งความสำเร็จจะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนให้เกิด
ความสำเร็จกับแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องโดยตรงและในระดับรอง 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคลอ้งของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 

 

 

 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 
 

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (หลัก) 
 เป้าหมาย 
 - กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
 ประเด็น 
 1) ภาครัฐที ่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองความต้องการ และการให้บริการ 

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัต ิหน้าที่  
มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดิน  ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

- ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการภาครัฐ มีการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการสาธารณะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อให้สามารถติดต่อ
ราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรวจสอบได้ 

 2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริตภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากร
ภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตประพฤติ 
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มิชอบทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน 
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้ าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

- บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สิน  
และหนี้สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง 
ตามท่ีกฎหมายกำหนดจะต้องเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้ประชาชนทราบ 

 3) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยความเสมอภาค 
มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ 
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ  
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม 
สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ การอำนวยความยุติธรรม 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมี ความร่วมมือที ่ด ีบูรณาการ 
และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน 

- บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั ่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กร 
และทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงาน  
ในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ การบริหารงาน 
บุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง 

- พัฒนามาตรการอื ่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไม่จำเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคำพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม
เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติ  
ในชุมชน รวมทั้ง การใช้กฎหมายอาญาโดยยึดมั่นหลักการตีความโดยเคร่งครัด ไม่ขยายขอบเขตฐานความผิด
ให้ครอบคลุมการกระทำที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการ
ยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษา แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  
มีเป้าประสงค์หลักองค์กรในการดำเนินการ คือ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค  
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งความสำเร็จในการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ เป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
มีการบริหารที ่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที ่มีจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
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อำนวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา สร้างความสมดุล
ระหว่างการบังคับโทษตามคำพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคมโดยในกระบวนการควบคุม
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ  
ซึ ่งสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบร ิหารจัดการภาครัฐ  
ตามเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน ดังนั้น การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  
เมื่อสำเร็จจะทำให้เกิดผลสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมจะเกิดประโยชน์  
ต่อการพัฒนาประเทศ และทำให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดย เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง (รอง) 
 เป้าหมาย 
 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ 
 ประเด็น 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม 

ที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญท่ีจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ประเด็นการดำเนินการที่สำคญั 
 - การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข

อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
เดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของ  
ทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัย
การผนึกกำลังคนและทรัพยากรให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานหลักและรองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหา 
ที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์  
การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
การขยายอำนาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ่เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติ ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสำคัญ ที่ทำให้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึง
การส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสำคัญของประเทศให้บรรลุผลสำเร็จ 
ตามเปา้หมายที่กำหนด 

 - การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เพื ่อให ้ป ัญหาความมั ่นคงในพื ้นที ่จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ได ้ร ับการแก้ไขจนเกิดความสงบ  
และสันติสุขอย่างยั่งยืนประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้ าหมาย มีการบูรณาการ  
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ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพ้ืนที่ แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานผลอย่างสอดคล้องต่อเนื่องกันทุกระดับ ส่งเสริมและอำนวยความยุติธรรม 
ประสิทธิภาพในการเข้าแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการขจัดปัญหาความขัดแย้งและความไม่เป็น
ธรรมให้ได้อย่างจริงจังและถาวร ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งจนเป็นพลังสำคัญในการปกป้อง
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปพร้อมเสริมสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเห็นต่างตามแนวทางสันติวิธี  
ผ่านกลไกต่าง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ผลักดันให้มีการยึดถือคำสอนที่ถูกต้องของศาสนา 
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พร้อมดูแลและป้องกันมิให้มีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาไปในทาง 
ที่ไม่ถูกต้อง อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และความ
มั่นคงของประเทศ มีการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง 
และสอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา รวมถึงการสร้างเสริมโอกาสในการ
เข้าถึงการบริการต่าง ๆ ของรัฐให้ทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ในการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นของการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการดำเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนที ่จะสามารถแก้ไขปัญหาที ่มีผลกระทบต่อความมั ่นค ง  
ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ในบริบทของภารกิจงานราชทัณฑ์ความสำเร็จจากการดำเนินการตามแผนจึงสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งจะมีรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (รอง) 
 เป้าหมาย 
 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ประเด็น 

1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิต 

- การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดย
สร้างความตระหนักให้ประชาชนรู ้จักหน้าที ่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย  
เห็นคุณค่าและความสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำ เน้นการพึ ่งพาตนเอง และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้อื ่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่วนรวม 
สนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมายของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 

2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ 
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ  
เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
มีความรอบรู้ทางการเงินมีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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และความสามารถในการดำรงชีว ิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัย  
ที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

- ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตามหลักการทำงาน 
ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว มีการวางแผนทาง
การเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ และการอำนวย
ความสะดวกด้านความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ แรงงานฝีมือ ความชำนาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่  
และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการทำงาน 

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 

ในการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การส่งเสริมให้
คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และในส่วนของการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
ช่วงวัยแรงงานซึ่งเป็นกลุ่มผู้ต้องขัง ที่จะได้รับการยกระดับศักยภาพที่สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล 
ซึ่งรายละเอียดของการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ จะทำให้เกิดการพัฒนา และเพ่ิม
ศักยภาพให้กับผู้ต้องขัง เมื่อออกไปสู่สังคมจะได้เป็นคนไทยที่ดี มีทักษะอาชีพ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดเป้าหมาย ตัวชี้วัด อยู่ภายใต้
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่จะสะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 
2.2 แผนระดับ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ประเด็น (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (หลัก) 

  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. การจำกัดอำนาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพื้นฐาน 
4. ความเป็นระเบียบ 
และความมั่นคง 
ไม่ต่ำกว่า 0.65 
 

คะแนนใน
ทุกปัจจัย 
ไม่ต่ำกว่า 
0.65 

คะแนนใน
ทุกปัจจัย 
ไม่ต่ำกว่า 
0.75 
 

คะแนนทุก
ปัจจัยไม่ต่ำ
กว่า 0.87 
และอยู่ใน 
10 อันดับ
แรก 
ของโลก 

2. การอำนวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ท่ัวถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัต ิ
 
 
 
 

 

 

  แผนย่อย 
  - แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม การอำนวยความยุติธรรมเป็นปัจจัย

สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ในการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศจึงต้องมุ ่งสู่  
การเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรม
อย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรม  
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม  

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม มีจุดเน้นให้กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน  
โดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง น่าเชื ่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม 
และไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐาน  
และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
กับประโยชน์สาธารณะ การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน   
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  เป้าหมายแผนย่อย (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 – 
2580 

การอำนวยความยตุิธรรม 
มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัต ิ

อัตราส่วน 
ที่เพ่ิมขึ้น 
ของจำนวน
ขั้นตอนในการ
อำนวยความ
ยุติธรรม 
ที่ใช้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
เพื่อความโปร่งใส 
ความสะดวก 
และรวดเร็ว  
 

ร้อยละ 75 ของ
จำนวนขั้นตอน 

ที่สำคัญ 
 

ร้อยละ 100 
ของจำนวน

ขั้นตอนท่ีสำคัญ 
 

ร้อยละ 70 ของ
จำนวนขั้นตอน

ทั้งหมด 
 

ร้อยละ 100 
ของจำนวน

ขั้นตอน
ทั้งหมด 

 
 

 ประเภทและระดบั
ของมาตรการ 
ทีร่ัฐกำหนดขึ้น 
เพื่อความ 
เสมอภาค 
ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

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

ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 50 
(มาตรการสำคญั 
ที่รัฐกำหนดขึ้น 
เพื่อขจัด 
การเลือกปฏิบัต ิ
โดยไมเ่ป็นธรรม 
ในกระบวนการ
ยุติธรรม) 

ร้อยละ 100 
(มาตรการ 
ที่สำคัญที่รัฐ
กำหนดขึ้น 
เพื่อขจัด 
การเลือกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็น
ธรรมในการ
อำนวยความ
ยุติธรรม)  
 

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

 

   แนวทางการพัฒนา 
   1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความโปร่งใส เป็นกลาง 
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงำใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใส
เป็นอิสระ และมีการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง  

   6) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้
อำนาจกับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม  
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   7) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทาง
อาญาที่ไม่จำเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคำพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืน 
สู่สังคม เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติ 
ในชุมชน  

 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
การอำนวยความ
ยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม 
ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัต ิ

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

เนื่องด้วยกรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม 
ที่เป็นปลายทางของกระบวนการ มีหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษา ซึ่งแผนปฏิบัตริาชการกรมราชทัณฑ์มเีป้าหมายในการควบคุมผูต้้องขัง 
และพัฒนาพฤตินิสยัผูต้้องขังเพื่อคืนคนดีสูส่ังคม ท้ังนี้ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายในการการอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอ
ภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบตัิ  
มีตัวช้ีวัดที่สำคญั คือ ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)  

ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนีนิตธิรรม (Rule of Law Index) ของประเทศไทย อ้างอิง
กับองค์กรอิสระที่เรียกว่า The Word Justice Project (WJP) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหวา่ง
ประเทศ ท่ีมีวิธีการประเมินโดยสำรวจความเห็นจาก 120,000 ครัวเรือน ร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญ จำนวน 
3,800 คน ในการวัดดัชนีท่ีเกิดขึ้นจากประสบการณ์ สถานการณป์ระจำวัน สิ่งท่ีเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ
ของประชาชนท่ัวโลก 

ตัวช้ีวัดดัชนีนิติธรรมยึดปัจจัยหลัก 8 ปัจจัย ตัวบ่งช้ี 44 ตัว ประกอบด้วย 
(1) การจำกัดอำนาจรัฐ (Constraints on Government Powers) มีตัวบ่งชี ้ 6 ตัว 

ได้แก่ ข้อจำกัดตามกฎหมายอำนาจรัฐอำนาจของรัฐบาลจะต้องถูกจำกัดโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ข้อจำกัด
โดยตุลาการ การตรวจสอบอิสระโดยตรวจเงินแผ่นดินหรือองค์กรอื่นที่มีอำนาจทบทวนอำนาจรัฐ การ
ลงโทษสำหรับการประพฤติมิชอบอย่างเป็นทางการ การตรวจสอบที ่ไม่ใช่อำนาจรัฐ และการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายอย่างถูกต้องกฎหมาย 

(2) การไม่มีการทุจริต (Absence of Corruption) มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว ได้แก่ การไม่มีการ
ทุจริต ในฝ่ายบริหาร ในกระบวนการยุติธรรม ในตำรวจ/ทหาร และในสภานิติบัญญัติ 

(3) รัฐบาลที ่เปิดเผย (Open Government) มีตัวบ่งชี ้ 4 ตัว ได้แก่ การเผยแพร่
กฎหมาย สิทธิในการรับข้อมูล การมีส่วนร่วมของพลเมือง กลไกการร้องเรียน 

(4) สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) มีตัวบ่งชี้ 8 ตัว ได้แก่ ไม่มีการแบ่งแยก 
สิทธิในชีวิตและความปลอดภัย กระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก 
เสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการสมาคม สิทธิแรงงาน 

(5) ความมั่นคงและสงบเรียบร้อย (Order and Security) มีตัวบ่งชี้ 3 ตัว ได้แก่ ไม่มี
อาชญากรรมอาชญากรรมจะถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความขัดแย้งทางแพ่งจำกัดความ
ขัดแย้งทางสังคม ประชาชนจะต้องไม่ใช้มาตรการรุนแรงเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา 

(6) การบ ังค ับใช ้กฎหมาย (Regulatory Enforcement) ม ีต ัวบ ่งช ี ้  5 ต ัว ได ้แก่   
การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีอิทธิพลที่ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผล 
เคารพกระบวนการที่เหมาะสม ไม่มีการเวนคืนโดยไม่มีการชดเชยท่ีเพียงพอ 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง (Civil Justice) มีตัวบ่งช้ี 7 ตัว ได้แก่ การเข้าถึงและ

การจ่ายประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งต้อง
ไม่มีค่าใช้จ่าที่สูงเกินไป ไม่มีการแบ่งแยกต้องปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการทุจริต ไม่มีอิทธิพลใดที่
ไม่เหมาะสม ไม่มีความล่าช้าที่ไม่สมเหตุสมผล การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทท่ีมีประสิทธิภาพ 

(8) กระบวนการยุต ิธรรมทางอาญา (Criminal Justice) มีต ัวบ่งช ี ้  7 ตัว ได ้แก่   
การสอบสวนคดีอาญาที ่ม ีประส ิทธ ิภาพ การพิจารณาคดีกระทำภายในเวลาที ่กำหนดและ  
มีประสิทธิภาพ ระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญาหรือ
พฤติกรรมของอาชญากร กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นธรรมไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีการทุจริต 
ไม่มีอิทธิพลใดที่ไม่เหมาะสม กระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสมและการประกันสิทธิผู ้ต้องหา 
ทั้งนี้ผู้ต้องขังจะต้องได้รับการประกันสิทธิดังกล่าวด้วยเช่นกัน  

ในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อดำเนินการไปตามแผนใน
กระบวนการของการบริหารการบังโทษซึ่งมีมาตรฐานอ่ืนท่ีจะดำเนินการแทนการจำคุกเพียงอย่างเดียว 
เช่น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีคืนกลับสู่สังคม อันจะนำไปสู่การลดการกระทำผิดซ้ำ  
ลดปัญหาการเกิดอาชญากร ความสำเร็จที่จะได้จากการดำเนินการตามแผนจำแนกได้ดังนี้ 

- ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร เป้าหมาย ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน, ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ป้องกันและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในเรือนจำ, 
พัฒนาพฤตินิส ัยผู ้ต ้องขัง เพื ่อคืนคนดีส ู ่ส ังคมและพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู ้ต ้องขัง  
ตามหลักมาตรฐาน, พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 

- ด้านคุณภาพการให้บริการ เป้าหมาย ประชาชนรับรู ้และมีความพึงพอใจต่อ 
การให้บริการงานราชทัณฑ์, ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย การปฏิบัติราชการในภารกิจงาน
ราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

- ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ เป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งมือ
อาชีพ, พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ, จัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชนไ์ด้, พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

เป้าหมายความสำเร็จที ่ได้จะทำให้ระบบงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลด
พฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร (Correctional system is effective 
in reducing criminal behavior) ซึ่งจะมีส่วนที่จะทำให้เป้าหมาย ตัวชี้วัด ภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในการเพิ่มค่าดัชนีนิติธรรมให้มีอันดับ 
ค่าคะแนนท่ีดีขึ้นตามค่าเปา้หมาย ตัวช้ีวัดดังกล่าว  

Contribution ต่ อ
เป้าหมาย 

สนับสนุนการสำเร็จตามเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ในการเพิ่มค่าดัชนีนิติธรรมให้มีค่าอันดับคะแนนท่ีดีขึ้น 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม) 
การอำนวยความ
ยุติธรรม 
มีความโปร่งใส 
สะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม และ
ปราศจากการเลือก
ปฏิบัต ิ

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 
กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  
จะสามารถส่งผลต่อความสำเร็จโดยตรงกับ แผนย่อยการพัฒนากฎหมายกระบวนการยุติธรรม  
เนื ่องด้วยแผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์จะเป็นการดำเนินการอำนวยการความยุติธรรม  
โดยการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษา มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ และการบริหารจัดการหน่วยงาน 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
และบุคคลากรโดยมีจุดเน้นในการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็นกลาง 
น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อำนวยความยุติธรรมโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ 
สร้างเจ้าหน้าท่ีให้มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  
เป็นมืออาชีพ บูรณาการเชื่อมโยงทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดซ้ำ  
ลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร ซึ่งการดำเนินการ 
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องโดยตรงกับเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ของแผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
 

Contribution ต่ อ
เป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการอำนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื ่อความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรการเพื่อคุ ้มอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 
 

 
2) ประเด็น (1) ความม่ันคง (รอง) 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความม่ันคง (Y2) 
 

แผนย่อย 
  - แผนย่อยการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั ่นคง เป็นการบูรณาการนโยบายและการดำเนินการในภาพรวม 

ของทุกหน่วยงาน ในทุกพ้ืนที่และทุกมิติของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกัน
ได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามที ่แผนแม่บทกำหนด เพื ่อแก้ไขปัญหาเดิมที ่ม ีอยู่  
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติตามที่กำหนด ตลอดถึงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ 
ความมั ่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ตามที ่บ ัญญัติไว้               
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างครบถ้วนทุกประการ โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกระทรวงกลาโหม 
เป็นเจ้าภาพการดำเนินการในภาพรวม 

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นระบบ จึงได้มีการแบ่งแผนย่อยด้านนี้ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการรักษาความมั่นคง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 – 

2580 
1. ประเทศชาติมีความมั่นคง 

ในทุกมิติ และทุกระดบัเพ่ิมขึน้ 
ดัชนีสนัติภาพโลก 
(อันดับ) 

1 ใน 75 
ของโลก 

1ใน 50  
ของโลก 

1 ใน 25  
ของโลก 

1 ใน 10 
ของโลก 

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี  
และมีความสขุดีขึน้ 

ดัชนีชี้วัดความสขุของ
ประชากรไทย (อันดับ) 

1 ใน 35
ของโลก 

1 ใน 35 
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 



ห น้ า  | 15 

 

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  กรมราชทณัฑ ์

ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยส่วน
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ รวมทั้งสิ้น  
15 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (4) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
(5) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ (8) การเฝ้าระวังและป้องกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ 
ต่อความมั ่นคง (9) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (10) การรักษา 
ความมั ่นคงภายในราชอาณาจักร (11) การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื ้นที ่ชายแดน 
(12) การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (13) การพัฒนาประเทศเพื ่อความมั ่นคง 
และช่วยเหลือประชาชน (14) การพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (15) การแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี สำหรับส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ มีแนวทางการพัฒนา
ที่สำคัญรวม 5 แนวทาง ประกอบด้วย (1) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม (2) การปกป้อง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก (3) การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (4) การปกป้อง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ และ (5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านมิตรประเทศ 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 

ระดับความสำเร็จของ 
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 

จำนวนงบประมาณ 
ด้านความมั่นคงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรง 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

ลดลง 
ร้อยละ 10 
ต่อปี 

คงเหลือ
เฉพาะ

งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง

ปกติ 

คงเหลือ
เฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความมั่นคง
ปกติ 

วัดสถิติจำนวน 
เหตุรุนแรง/สญูเสีย 

ลดลงร้อยละ  
20 ต่อป ี

เหตุการณ์
ความรุนแรง
ยุติภายในปี 

2570 
 

ไม่มี
เหตุการณ์
ความรุนแรง
ทุกกรณ ี

ไม่มี
เหตุการณ์
ความ
รุนแรง 
ทุกกรณ ี
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ปริมาณการเข้า-ออก 
ของนักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต ้

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

ต่อป ี
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
ต่อป ี

 

   แนวทางการพัฒนา 
   1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ  
(1) ในพ้ืนที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูล
ข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้น  
สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต 

(2) การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื ่องมือสนับสนุนการสกัดกั ้นตามจุดตรวจ /จุดสกัดของเส้นทางคมนาคม 
และพ้ืนที่ตอนใน  

(3) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ ่งเน้นการทำลายโครงสร้าง
การค้ายาเสพติด ผู ้ม ีอ ิทธ ิพล และเจ้าหน้าที ่ร ัฐที ่ปล่อยปละละเลย ทุจร ิต หรือเข้าไปเกี ่ยวข้อง กับ 
ยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงิน  
ดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ  

(4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์
ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหา  
ยาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสา
ป้องกันการใช้ยาในทางท่ีผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน  

(5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็น
ที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง  

(6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ 

(7) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบําบัดรักษา และการลดอันตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและให้
การบําบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทกุมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคม
ชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 
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9) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งจัดการกับ
เงื่อนไขปัญหาที่มีอยู่เดิมทั้งปวงให้หมดสิ้นไป และเฝ้าระวังมิให้เกิดเงื่อนไขใหม่ขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาเป็นกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแก้ไขและป้องกันปัญหา 
ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปสู ่การปฏิบัติจริงในพื้นที่       
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริง พร้อมนำความสงบสันติสุข
อย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
และนานาชาติต่อไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ ประกอบด้วย  

(1) การมุ่งดำเนินการต่อจุดศูนย์ดุลหลักของปัญหาและแนวทางการปฏิบัติของ
ขบวนการในพื้นที่ ด้วยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวร่วมในทุกระดับ 

(2) ดำเนินการป้องกันเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
(3) ระงับยับยั้งการบ่มเพาะเยาวชน เพ่ือจัดตั้งมวลชนสนับสนุนในอนาคต  
(4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกต้อง และ  
(5) ให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ นานาชาติ 

และภาคประชาชน 
การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง 
ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ  

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็น
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการดำเนินงานท่ีจะสนับสนุนการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงาน
เจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการดังกล่าวหากสำเร็จแล้วจะส่งผลต่อ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขใน
สังคม อันเป็นตัวสะท้อนท่ีจะทำให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
ในภาพรวมของประเทศจะมีอันดับที่ดีขึ้น โดยวัดจาก อันดับดัชนีสันติภาพโลก อันดับดัชนีช้ีวัดความสุข
ของประชากรไทย 

Contribution ต่ อ
เป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
1. ปัญหาความ
มั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั (เชน่ 
ปัญหายาเสพติด 
ความมั่นคงทางไซ
เบอร์ การค้ามนุษย์ 
ฯลฯ) ได้รับการ

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัตริาชการของกรมราชทัณฑ์ มสี่วนในการดำเนินงานท่ีจะสนับสนุน 
การดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปญัหาที่มผีลกระทบต่อความมั่นคง  
ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง  
(แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง) 
แก้ไขจนไมส่่งผล
กระทบต่อการ
บริหารและพัฒนา
ประเทศ 

ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินการดังกล่าวหากสำเร็จแล้วจะส่งผล 
ต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ สามารถลดปญัหายาเสพติดลงได้ เกิดความสงบสุข 
ในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนท่ีจะทำให้ ประเทศชาตมิีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี  
มีความสุข และจะส่งผลต่อระดับความสำเร็จของการแก้ไขปญัหาความมั่นคงในปัจจุบัน  

Contribution ต่ อ
เป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

2. ภาคใต้ม ีความ
สงบสุขร่มเย็น 
 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อย
ของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี)  
คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการของกรมราชทัณฑ์ มีส่วนในการดำเนินงานท่ีจะสนับสนุนการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ในส่วนของ แผนย่อยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงาน
เจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การดำเนินการดังกล่าวหากสำเร็จแล้วจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย คือ 
สามารถลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันลงได้ เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะ
ทำให้ ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข และมีส่วนสนับสนุนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

Contribution ต่ อ
เป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีส่วนในการดำเนินการ
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3) ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
  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 
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ในการดำรงชีวิต สังคมไทย
มีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น 
 

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ 
ประกอบด้วย ความซื่อสตัย์
สุจรติ การมีจติสาธารณะ  
การเป็นอยู่อย่างพอเพียง  
การกระทำอย่างรับผดิชอบ 
ความเป็นธรรมทางสังคม 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 15 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
จากปีฐาน 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 
จากปีฐาน 
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-  แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ด ีการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  โดยส่งเสริมให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักชาติ 
และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาพ่อแม่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต ดังนั้น หากมีการพัฒนาและสร้าง
เสริมความรู้และทัศนคติของพ่อแม่ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกลไกในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมที่เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม การเพ่ิมบทบาทและการเพ่ิม
ศักยภาพของทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวคุณธรรม ก็จะช่วย
ให้เสริมสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพและความพร้อมในการหล่อหลอม บ่มเพาะปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกสถานศึกษา สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอื ้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียม 
และประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น หากให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มีความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต และการพัฒนาองค์ความรู้ 
เครื่องมือ และทักษะการสร้างการเรียนรู้ในการปลูกฝังส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรม และคุณธรรมที่พึงประสงค์ผ่านการ
เรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมให้แก่นักเรียน พัฒนาให้ครูเป็นตัวอย่างที ่ดีสำหรับนักเรียนทั ้งการดำรงชีวิต  
ความประพฤติ และรสนิยม ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือในการปลูกฝังส่งเสริม ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนยึดถือเป็นหลักในการดำรงชีวิต รวมถึงการสร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีงามให้แก่ประชาชน โดยพัฒนาผู้เผยแผ่ศาสนาให้ประพฤติปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างตามคำสอนที่ถูกต้องของแต่ละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่สอดคล้อง 
กับการดำเนินชีวิตที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น หากมีระบบคัดสรรและการเตรียมความพร้อม 
ผู้ที่จะเป็นพระ นักบวชในศาสนา ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้เผยแผ่ศาสนา และมีความสามารถและศักยภาพ 
ในการเผยแผ่หลักคำสอนที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นำชุมชน 
ให้เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  
การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดี 
ทางสังคม ดังนั้น หากมีผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีการกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ (ชุมชน/ท้องถิ่น/จังหวัด) การส่งเสริมการสร้างกติกาในการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณธรรมและธรรมาภิบาลของเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ ควบคู่กับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ก็จะช่วยให้ชุมชนมีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม การอนุรักษ์ฟื้นฟู
มรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้าง 
ความตระหนักให้ประชาชนรู ้จ ักหน้าที ่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลาย เห็นคุณค่า 
และความสำคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทำ เน้นการพึ ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และต่อผู้อื ่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่วนรวม สนับสนุนส่งเสริมเป้าหมาย 
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ควรส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมให้คนไทยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
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ส่วนตน และมีพ้ืนที่หรือเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมจิตอาสาและการทำประโยชน์ 
เพ่ือสังคมและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ 
มีความพร้อมในทุกมติิตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้าน
สติปัญญา คณุธรรม
จริยธรรม มีจติวิญญาณที่ดี 
เข้าใจในการปฏิบตัิตน
ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป  
มีกิจกรรมการปฏิบัติตน 
ที่สะท้อนการมีคณุธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละต่อป)ี 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 

 

   แนวทางการพัฒนา 
1) การส่งเสริมให้คนไทยมีจ ิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา โดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร เพื่อรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้นำการเปลี ่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั ้งระดับบุคคล  
และองค์กร โดยการยกย่องผู้นำที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีกลไกการดำเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสา เพื ่อสังคมและส่วนรวม  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์  

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
คนไทยมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม 
และมีความรัก 
และภูมิใจใน
ความเป็นไทย
มากขึ้น นำหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำรงชีวิต 
สังคมไทยมี

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ)  

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษา ซึ่งในการ
ดำเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ให้เป็นคนดี อันจะนำไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่
ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร (Correctional system is effective 
in reducing criminal behavior) โดยการดำเนินดังกล่าวจะสำเร็จได้นั ้นจะเกี่ยวข้อง 
ในระดับรองกับ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้อง
ดำเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลให้มีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  ซึ ่งสอดคล้อง 
กับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการมีส่วนที่จะทำให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
ความสุขและเป็น
ที่ยอมรับของ
นานาประเทศ
มากขึ้น 

ที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น สำเร็จตามตัวชี้วัดในส่วนของการเพิ่มดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย 
ความซื ่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู ่อย่ างพอเพียง การกระทำอย่าง
รับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม และสะท้อนความสำเร็จไปยังเป้าหมายหลักที่จะทำ
ให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง ที ่จะสะท้อนสู ่ความสำเร ็จของระดับดัชนีน ิต ิธรรม  
ตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศ 

 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนโดยตรงที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแล
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการมีส่วนที ่จะทำให้คนไทยมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
 

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

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดำเนินงานในฐานะหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษา ซึ่งในการดำเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนำไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของ 
อาชญากร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)  
โดยการดำเนินดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะเก่ียวข้องในระดับรองกับ ประเด็น  
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ 
จะต้องดำเนินการส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังท่ีอยู่ในความควบคุมดูแล 
ให้มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนในการที่จะทำให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน และสะท้อน
ความสำเร็จไปยังเป้าหมายหลักท่ีจะทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดลง ที่จะสะท้อนไปสู่
ความสำเร็จของระดับดัชนีนิติธรรมตามเป้าหมายภาพรวมของประเทศ 
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เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

มีส่วนสนับสนุนที่จะส่งเสริมให้คนไทย คือ กลุ่มผู้ต้องขังท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลให้มีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสา  
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของแผนย่อย ในการมีส่วนที่จะทำให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 

4) ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
  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 ทั ้งทักษะฝีมือ ทักษะด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษา มี การทำงาน 
ตามหลักการทำงานที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์  
มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว  
 มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มีการพัฒนาระบบการพัฒนา
ทักษะ และการอำนวยความสะดวกในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญพิเศษ 
การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ รวมทั้งมาตรการขยาย
อายุการทำงาน ตลอดจนการดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ให้มาสร้างและพัฒนาประเทศ ทั้งในรูปแบบการทำงานชั่วคราวและถาวรตามความเหมาะสม  
ของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ รวมถึงผู้มีความสามารถที่มีศักยภาพสูงด้านต่าง ๆ 
ลูกหลานชาวต่างชาติที ่กำเนิดในประเทศไทยที ่ม ีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชน  
ที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก และผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์  
ต่อการพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการรักษาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนต่างชาติ  
ที่กำเนิดในประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทำประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่
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ประเทศ นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่เคยกระทำผิด
สามารถประกอบอาชีพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข 

เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 2580 

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

ผลิตภาพแรงงาน  
(ร้อยละต่อปี) 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 2.5 

ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 2.5 

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 

2. มีคนไทยท่ีมี
ความสามารถ 
และผูเ้ชี่ยวชาญ
ต่างประเทศเข้ามา 
ทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรม
ในอุตสาหกรรมเปา้หมาย
เพิ่มขึ้น 

สัดส่วนกำลัง
แรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 

สัดส่วนผู้สำเรจ็
การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเป็นร้อย
ละ 50 ของผู้สำเรจ็
การศึกษาท้ังหมด 

   แนวทางการพัฒนา 
๕) ส่งเสริมการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้ที่

เคยกระทำผิดสามารถประกอบอาชีพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ และอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข  
 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
คนไทยทุกช่วงวัย
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้ง
ด้านร่างกาย 
สติปัญญาและ
คุณธรรม
จริยธรรม เป็นผู้
ที่มีความรู้และ
ทักษะใน

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ดำเนินงานในฐานะหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตาม 
คำพิพากษา ซึ่งในการดำเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุมผู้ต้องขัง 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนำไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ ์
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรม 
ของอาชญากร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior)  
โดยการดำเนินดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะเกี่ยวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้อง
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งจะสะท้อนให้เกิด
ความสำเร็จตามตัวชี้วัด ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ซึ่งในการดำเนินการเมื่อผู้ต้องขังได้รับการ
พัฒนาศักยภาพแล้วนอกจากจะสามารถสำเร็จในประเด็นหลักในการลดอาชญากรแล้ว จะ
มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และรักการเรียนรู้ ผู้ต้องขังพ้นโทษออกไปแล้วจะได้มี
ศักยภาพในการทำงาน มีรายได้สำหรับการดำรงชีพ ซึ่งทั้งหมดของความสำเร็จจะส่งผลต่อ
ความสำเร็จของการเพ่ิมดัชนีชี้วัดการพัฒนามนุษย์ที่จะทำให้ประเทศไทยมีค่าคะแนนที่
สูงขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศท่ีกำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายดำเนินการสร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง  
ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันจะส่งผลให้บรรลุตัวชี้วัด ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 

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

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

ในกระบวนการยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารการบังคับโทษ 
ให้เป็นไปตามคำพิพากษา ซึ่งในการดำเนินการตามแผนในเป้าหมายหลักจะต้องควบคุม
ผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี อันจะนำไปสู่การสร้างระบบราชทัณฑ์ 
ให้มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญา
กร (Correctional system is effective in reducing criminal behavior) โดยการ
ดำเนินดังกล่าวจะสำเร็จได้นั้นจะเก่ียวข้องในระดับรองกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะต้องดำเนินการ
สร้างเสริมศักยภาพผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ในช่วงวัยแรงงานให้มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มี
ทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัว
และเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสามารถไปเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ได้ตามเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่ง
จะนำไปสู่ความสำเร็จของแผนแม่บทฯ ทั้งในประเด็นที่กรมราชทัณฑ์เกี่ยวข้องโดยตรงและ
ในระดับรอง 
 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนความสำเร็จต่อเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพโดยตรงในส่วน
ของวัยแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ 
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5) ประเด็น (20) การบริการประชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (รอง) 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (Y2) 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

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
ดำเนินการทีม่ี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
ในการจัดลำดับ 
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 เป้าหมายสำคัญของการบริการภาครัฐ  

คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม 
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  
และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดำเนินการพัฒนาระบบ
อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พ้ื นที่  
และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน 
รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้าง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรม
มาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์  
และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 
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   เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 

   แนวทางการพัฒนา 
2) พัฒนาการให้บร ิการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมา

ประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว 
โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็น
สากล เพ่ือให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

- แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงาน 
ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานภาครัฐเปลี ่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต ้องปฏิบัต ิราชการให้แล้ว เสร็จเท่านั ้น แต่ต ้อง 
ปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื ่องมือ 
ที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้อง  
มีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
และการปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเช ื ่อมโยงและบูรณาการข้อมูล  
และกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ 
ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธี
ปฏิบัติราชการที ่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู ่การเป็น 
รัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการ 
ของประชาชน เพื ่อประชาชน และการทำให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่า ของประชาชน 
และภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยน
และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2576 - 

2580 
งานบริการภาครัฐ 
ที่ปรับเปลีย่นเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

สัดส่วน
ความสำเร็จ 
ของ
กระบวนงานท่ี
ได้รับ 
การปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล 

ร้อยละ 100  
(ทั้งหมด 2,180กระบวนงาน
แบ่งเป็น กระบวนงานในระบบ
อำนวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 
300 กระบวนงาน  
และกระบวนงาน 
อื่น ๆ 1,880 กระบวนงาน) 
 

ร้อยละ 100 
ทุก
กระบวนงาน 
(5,360) 

 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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 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” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ 
การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่ อมโยงการทำงานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถ
ใช้ร่วมกันเพื ่อเพิ ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื ่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
ให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้อง ตลอดจนเพื ่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน  
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั ้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข ้ าถ ึ ง แบ ่ งป ัน และใช ้ประโยชน ์ ได ้ อย ่ างเหมาะสมและสะดวก รวมท ั ้ งนำองค ์ความรู้   
ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื ่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที ่เป็นเลิศในการตอบสนอง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ กา รพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 

3) ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการ
บริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้
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ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว  
มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท 
ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  
ที่เปลี ่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื ่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั ้งนี้  
เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับ
สากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์
ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้าง
คุณค่าในการทำงาน 

 

- แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้อง
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ  
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้าง
และพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ  กรอบความคิด และทัศนคติในการ
ขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ 
กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมั ยและทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ ่งที ่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และเพ่ือ
ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (Y1) 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 – 

2565 
ปี 2566 - 

2570 
ปี 2571 - 

2575 
ปี 2561 - 

2565 

บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ทำงานเพ่ือ
ประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมือ
อาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทำผิดกฎหมาย
ลดลง 

ลดลง 
ร้อยละ 20 

ลดลง 
ร้อยละ ๓๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๔๐ 

ลดลง 
ร้อยละ ๕๐ 
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 แนวทางการพัฒนา 
1) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มี

มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจ
ของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการ
บริหารกำลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบ
คุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก  
การแต่งตั้ง เพ่ือเอ้ือให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผล  
และเลื ่อนระดับตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัต ิงาน  
โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากร
ภาครัฐตามความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถ
โยกย้ายและหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากร
ภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะ
ชั ่วคราว ให้เป็นเครื ่องม ือในการบร ิหารงานในภาคร ัฐได ้อย ่างม ีประสิทธ ิภาพ รวมทั ้งการทบทวน  
และปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุง
วิธีการกำหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสม  
กับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหม้ี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิด  
ในการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรม การปรับเปลี ่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุก  
และมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึก  
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความ
เป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้อง
และมีพฤตกิรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
1. บริการของรัฐ
มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาเป็น
ที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการดำเนินการเพื ่อการบริการ
ประชาชนในอำนาจหน้าที ่ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าหมายให้บริการของภาครัฐ  
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ  
ในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ ซึ ่งในการดำเนินการจะเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการ 
นำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทโดยตรงในการให้บริการของ
รัฐมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

 
2. ภาครัฐมีการ
ดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ 
ด้วยการนำ
นวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 
 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ โดยการดำเนินงานตามภารกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
บริการกับผู้รับบริการอย่างเกิดประสิทธิภาพ 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ในการให้บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการด้วยการให้บริการประชาชนโดยนำระบบ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

 
 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน) 
งานบริการ
ภาครัฐท่ี
ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ของ
ค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่วนของเป้าหมายที่จะทำให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้การทำงานภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการผู ้ร ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน) 
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ) 
ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และ 
มีความคล่องตัว 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  
ในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย  
เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” การกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่
บนข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การ
และออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ 
 

Contribution 
ตอ่เป้าหมาย 

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง โดยมีหน่วยงานที่บรรลุผล
สัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมายและแนวทางท่ีหน่วยงานเจ้ากำหนด 

 
 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) 
 
บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการ
ทำงานเพื่อ
ประชาชน ยึด
หลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็น
มืออาชีพ 
 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับ
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ในส่วนของการดำเนินการที่จะสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ ่งมั ่น และเป็นมืออาชีพ และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที ่รัฐที ่กระทำผิด
กฎหมายลดลง 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนให้ข้าราชการภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
และมีสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง 
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6. ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ (Y2) 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 - 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

ประเทศไทย 
ปลอดการทจุรติ 
และประพฤติมิชอบ 

ดชันีการรบัรูก้ารทจุรติ 
ของประเทศไทย  

(อนัดบั/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 
1ใน 54 

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ำกว่า  50 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 43

และ/หรือได้
คะแนนไม่
ต่ำกว่า  57 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 32 
และ/หรือ
ได้คะแนน
ไม่ต่ำกว่า  

62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 
1 ใน 20 

และ/หรือได้
คะแนนไมต่่ำ

กว่า  73 
คะแนน 

 

- แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  การประเมินความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพ 
ในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บน
แนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบ
ของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจำวันและการแสดงออก 
ผ่านส ื ่อต ่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช ่วงว ัยจะได ้ร ับกระบวนการกล่อมเกลาทางส ังคมว ่าการท ุจริต  
ถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรม  
ที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทำให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระทำการทุจริตเนื่องจาก 
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทำ 
รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้ง  
และกระบวนการเข้าสู่อำนาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้  
ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดำเนินการตามเจตจำนงทางการเมืองมากขึ้น  
เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล  
ไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดำเนินนโยบายของรัฐ  
ที่เข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน  
และยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ของสังคมโลกและพลวัตของการทุจริตที ่ผู ้กระทำการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที ่ยากแก่การตรวจสอบ 
มากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทำให้แนวโน้ม  
การทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ ่งทวีความสำคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการ  
และรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริต 
ได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกัน  
การทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้าง
จิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริม
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สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง  ๆ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วม  
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐและกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดำเนินงานอย่างโปร่งใส   
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องกำหนดให้มีการ
ลงโทษผู้กระทำผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุ จริตเชิงรุก
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 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 80 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2.  คดีทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบลดลง 

จำนวนคดีทุจรติในภาพรวม 
 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อย
ละ 80 

จำนวนคดีทุจรติ 
รายหน่วยงาน 
  - จำนวนข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ที่ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย
(ทุจริต) 

  

 

ลดลงร้อยละ 
10 

 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
70 

 

ลดลงร้อยละ 
80 

   - จำนวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ 
ที่ถูกช้ีมูลว่ากระทำการ
ทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จำนวนคดีทุจรติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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แนวทางการพัฒนา  
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใส

สะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

 

* การบรรลุเป้าหมายประเด็นและเป้าหมายแผนย่อย ตามแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องระดับรอง 

 

เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของ
แผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วน
ของการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนทำให้ข้าราชการมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป 
เรื่องร้องเรียนและจำนวนคดีทุจริตในภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10  

 
 

Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนการดำเนินการเพื่อให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบและทำ
ให้ส่วนราชการเกิดการทำงานที่มีความโปร่ง ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะ
ส่งผลให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางท่ีหน่วยงานเจ้าภาพกำหนด 
 
 

เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ (แผนย่อยการป้องกันการทุจจริตและประพฤติมิชอบ) 
คดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ลดลง 

(โปรดระบุว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
ที่วัดผลสัมฤทธิ์ โดยตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละเป้าหมายอย่างไร และ (ถ้ามี) คิดเป็นสัดส่วนหรือร้อยละเท่าไหร่ 
ของค่าเป้าหมายต่าง ๆ) 

แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมาย 
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ซึ่งในส่วนของการดำเนินการของกรมราชทัณฑ์จะมีส่วนทำให้ข้าราชการ 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต กรมราชทัณฑ์จะผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ในระดับคะแนน 85 ขึ้นไป เรื่องร้องเรียนและจำนวนคดีทุจริตในภาพรวมของ 
กรมราชทัณฑ์ต้องลดลงร้อยละ 10 
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เป้าหมายประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
Contribution 
ต่อเป้าหมาย 

สนับสนุนต่อเป้าหมายในการลดการทุจริต และทำให้ส่วนราชการ เกิด
การทำงานที่มีความโปร่ง ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะส่งผลให้หน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ในระดับคะแนนที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่
หน่วยงานเจ้าภาพกำหนด 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงของโครงการ ต่อยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และการรายงานผล 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สร้างความเข้าใจความเชื่อมโยงของ

แผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ต่อแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันในลักษณะ X   Y   Z ซึ่งจะต้อง 
ส่งต่อความสำเร็จของเป้าหมาย ตัวชี้วัด ของแผนในแต่ระดับได้อย่างสอดคล้องกัน รายละเอียดปรากฏตาม
แผนภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นต่อจากนี้ 
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2.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมายรวม 

 • มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
และมีความเป็นธรรม โดยมีการกำหนดโทษอาญาที่เหมาะสมได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทำผิด  
มีการกระทำผิดซ้ำลดลง พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูผู ้เสพและผู้ติดยาเสพติด และบูรณาการฐานข้อมู ล 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาและจำเลย ตลอดจนมีการดำเนินการมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูป 

 • เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้าง
ความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม 

  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
  1. สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  4. การกระทำผิดซ้ำลดลง 
  6. การบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จำเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  2. กำหนดให้การลดการกระทำผิดซ้ำ เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน

ในกระบวนการยุติอาญา 
   เป้าหมาย 
   • ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายการดำเนินงานในการลด

การกระทำผิดซ้ำ 
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   ขั้นตอนการดำเนินการ 
   2.1 พัฒนาตัวชี ้ว ัดด้านการลดการกระทำผิดซ้ำ ระบบและเครื ่องมือ 

การประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนำไปใช้อย่างมาตรฐาน
เดียวกัน 

   2.2 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
ทั้งในและนอกเรือนจำ ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ ลดวันต้องโทษ พักการลงโทษ และอภัยโทษกลุ่มให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้น 

   2.6 สร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด้วยกัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน สถาบันทางสังคมหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือลดการกระทำผิดซ้ำ 

   2.7 พัฒนาระบบสงเคราะห์ผู้กระทำผิดหลังปล่อยตัว รวมถึงมาตรการจูงใจ
ให้ภาคเอกชนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน 
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2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

เป้าหมายรวม 
1. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

และเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (หลัก)  
1) ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมดัชนีการรับรู้ทุจริตให้สูง 
เป้าหมายที่ 4 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 

แนวทางการพัฒนา 
5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

- ป้องกันการทุจริต 
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6. ปฏิร ูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม  
และสอดคล้องกับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

- ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (รอง) 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู ้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที ่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในช ีวิต 
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน

หลักของชาติ 
- ป ้องก ันและแก ้ ไขป ัญหาความไม ่สงบในจ ั งหว ัดชายแดนภาคใต้   

โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ทางอัตตลักษณ์และชาติพันธุ์ 

5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

- พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการขับเคลื่อนแผนต่าง ๆ ให้พร้อม
รับ สถานการณ์ท้ังระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมาย 

เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก

คุณะรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่าง

มีคุณค่า 
- ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 
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2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 
1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
การสร้างความสามัคคีปรองดอง รองรับนโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง 

และความสมานฉันท์ในชาติ 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
3) ตัวช้ีวัด 

(1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
(2) ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ 
(3) ระดับความสำเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

4) กลยุทธ์ 
(1) กำหนดองค์กร/กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี  

โดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที ่ทุกภาคส่วน มีความเชื ่อมั ่นและมีหลักประกัน ความปลอดภัยต่อการ  
แสดงความคิดเห็น รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติธรรม
และหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และเสรีภาพ 

(3) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการทางานด้านยุติธรรม ให้มี 
ความโปร่งใสและรวดเร็ว 

(5) ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความรัก
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการดำเนินการ  
ที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ 
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และความเสมอภาค และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี  
ที่แตกต่างกัน 

2) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับนโยบายที่ 3 : 
ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

3) ตัวช้ีวัด 
จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

4) กลยุทธ์ 
(4) พัฒนางานด้านการอำนวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวงระหว่าง

ประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุนและเคารพ
หลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้ง ให้ความช่วยเหลือเยียวยา
เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(5) ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่น แนวทางสันติวิธีและสร้าง
ความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(6) ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและสร้างการ
รับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อ
นานาชาติ 

(7) ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างจากรัฐทั้งพื้นที่  
ในประเทศและพื้นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุย  
เพื ่อสันติสุข และมีหลักประกันของความต่อเนื ่องและความเชื ่อมั ่นของทุกกลุ ่มในการเข้ามามีส่วนร่วม  
ในกระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 

3) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
1) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รองรับนโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

(1) การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
3) ตัวช้ีวัด 

(1) ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(2) กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 

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

เพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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(3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
(4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 

โดยเฉพาะการสกัดกั้นสารตั้งต้นและการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูปนโยบายยาเสพติด  
ในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 

(5) ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
4) 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) นำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
(2) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

และให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
(3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินโครงการของภาครัฐ 
(4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 
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2.3 แผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 - 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบการจำแนก การควบคุมตัว และการบำบัด

ฟ้ืนฟูผู้กระทำความผิดในแต่ละประเภทให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 สร้างระบบเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและจัดทำระบบ

ติดตาม สำหรับผู้พ้นโทษและเด็กเยาวชนที่กำลังจะครบระยะเวลาการฝึกอบรม และส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับภาครัฐทั้งก่อนปล่อยและหลังปล่อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัด

ให้มีศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม 
 

2.3.2 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. 2563 – 2565)  
 

• ด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 เป้าหมาย 
 1. กระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องกับหลักสากล 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 
 แนวทางพัฒนา 
 - สร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม 

• ด้านส่งเสริมคนดีสู่สังคม 

 เป้าหมาย 
 1. ลดการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย 
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 2. ผู้กระทำความผิดได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามมาตรฐานสากล 
 3. ผู้กระทำความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง 
 2. ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด 
 แนวทางพัฒนา 
 - พัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
 - การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด 

• ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน 

 เป้าหมาย 
 1. ผู้ค้ายาเสพติดลดลง 
 2. ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบำบัดรักษา และดูแลช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ร้อยละผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 2. ร้อยละของการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับยาเสพติดลดลง 
 แนวทางพัฒนา 
 - การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
 - การดูแลผู้ใช้ ผู ้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษา และลดอันตราย  

หรือผลกระทบจากยาเสพติด 
 
 

2.3.3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2563 – 2565) 
 

• แนวทางท่ี 3 การปราบปรามกลุ่มค้ายาเสพติด 
แผนงานที่ 3.4 การอำนวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 

 เป้าหมาย 
 1. การสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพล ขบวนการค้ายาเสพติด รวมทั้งขจัดปัจจัย

เอ้ืออำนวยหรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด 
 ตัวช้ีวัด  

 1. ร้อยละความสำเร็จของการยุติบทบาทกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสำคัญ 
แนวทาง 
 - พัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าว

ในทุกมติิ 
• แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น

รูปธรรม 

แผนงานที่ 5.2 การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ 
 เป้าหมาย 
 1. การป้องกันยาเสพติดโดยสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดอย่างเหมาะสมในกลุ่ม

ประชากรเฉพาะ 
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 ตัวช้ีวัด  
 1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทาง 
 - การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเฉพาะ 

• แนวทางท่ี 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษา และการ
ลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด 

แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบการบำบัดรักษา 

แผนงานที่ 7.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 
 เป้าหมาย 
 1. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของ

การเสพติด 
 2. ผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการติดตาม ดูแลอย่างมีมาตรฐาน 
 ตัวช้ีวัด  
 1. ระดับภูมิคุ้มกันของกลุ่มประชากรเป้าหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

แนวทาง 
 - การพัฒนาระบบการบำบัดรักษา 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 
- การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 
 

2.3.4 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 – 2565) 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เก่ียวข้องกับกรมราชทัณฑ์ มีดังนี้ 

ประเด็นที่ 3 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง 
3.1 แผนสิทธิมนุษยชนสำหรับกลุ่มผู้ป่วย (กลุ่มผู้เสพยา) 
     สภาพปัญหา : การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะการ

เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และการขาดการติดตามการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพของ        
ผู้พ้นโทษในคดียาเสพติดส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการมีอาชีพ 

     แนวทาง : รัฐควรสร้างระบบการติดตามและสงเคราะห์หลังปล่อยที่
มีประสิทธิภาพโดยสอดส่องติดตาม ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนกลุ่ม
ธุรกิจเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

3.2 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้พ้นโทษ 
     สภาพปัญหา : การเข้าถึงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
     แนวทาง : 1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้ผู้พ้นโทษสามารถ

กลับคืนสู่สังคมได้โดยการสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาด้านอาชีพเพ่ือตรวจวัดความสามารถของ
ผู้พ้นโทษ 

  2) การนำรูปแบบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน มาพัฒนาระบบ
การช่วยเหลือผู้พ้นโทษ 

3.3 แผนสิทธิมนุษยชนกลุ่มผู้เสียหาย/ผู้ตกเป็นเหยื่อ (เหยื่ออาชญากรรม 
เหยื่อค้ามนุษย์ เหยื่อที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นต้น) 
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     สภาพปัญหา : 1) กลุ่มผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้สียหายถูกละเลยไม่ไดร้ับ
การคุมครอง 

 2) การเป็นเหยื่อ แพะ หรือจำเลยบริสุทธิ์ 
 3) เหยื่อค้ามนุษย์ 

      แนวทาง : 1) การประชาสัมพันธ์ เพื ่อให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารการขุถึงกระบวนการยุติธรรม 

2) พัฒนากลไกการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมหรือ
ผู้เสียหาย โดยใช้ wrap around approach ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม 

 
2.3.5 แผนบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. 2562 - 2565 

แผนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมราชทัณฑ์ 
  การป้องกันปัญหา : งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
 

2.3.6 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) กระทรวงยุติธรรม 
1.แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางพัฒนา 
    1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยและ 

มีประสิทธิภาพ 
  แผนงาน 
    1) แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ 
       - โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม  
2.แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
  แนวทางพัฒนา 
    1) พัฒนาระบบการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทำผิด 
    2) การพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 
    3) พัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้มีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำผิด 
    4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
   แผนงาน 

1) แผนงานพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำผิด 
- ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย 
- โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 

    2) แผนงานพัฒนาระบบการติดตามและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด 
    3) แผนงานพัฒนาระบบการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู ้กระทำผิดให้มีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมกับพฤติกรรมการกระทำผิด 
    - ผลผลิต ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล 
    - โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความม่ันคงในการควบคุม 
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    4) แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในการส่งเสริม 
คนดีสู่สังคม 

  - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
    5) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  - โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  - โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
3.แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  แนวทางพัฒนา 
    1) การป้องกันยาเสพติด เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับทุกกลุ ่มที ่มีโอกาสเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคม รวมถึงสถานที่
ควบคุมของกระทรวงยุติธรรมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้ง สร้างพลังความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

    2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  แผนงาน 
    1) แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
  - ผลผลิต เรือนจำปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการ

ควบคุมดูแล 
    2) แผนงานบูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  - โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในเรือนจำ 
  - โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด 
  - โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 

 
2.3.7 นโยบายรัฐบาล 

นโยบายหลัก 
  นโยบายที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

กระบวนการยุติธรรม 
        12.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
 

2.3.8 นโยบายผู้บริหาร 
◆ นโยบาย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย

สาระสำคัญดังนี้ 
1. สร้างความสมดุลการบังคับโทษ แก้ไขกฎหมาย และระเบียบหลักเกณฑ์ในการบริหาร

การบังคับโทษให้เป็นที่ยอมรับของสากล 
2. การแก้ไขปัญหาค้นล้นคุก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติด โดยศึกษาแนวทางการ

นำกำไลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring: EM) มาใช้กับผู้ต้องขัง 
3. การเปิดโอกาสให้สังคมได้รับรู้ การบริหารจัดการ การควบคุมผู้ต้องขังในภารกิจของ

กรมราชทัณฑ์ 
4. การคืนคนดีสู่สังคม พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยฝึกวิชาชีพ การสร้างเรือนจำด้านการเกษตร

หรือปศุสัตว์ และใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กับเรือนจำเพื่อการบริโภค และการสร้างเรือนจำ
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อุตสาหกรรมโดยการการร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้มีรายได้ สำหรับเป็นทุนประกอบ
อาชีพหลังพ้นโทษ 

5. การสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร โดยให้มีนักโภชนาการคอยตรวจสอบคุณภาพ
และรักษามาตรฐานให้ได้ตามหลักวิชาการด้านโภชนาการ 

6. การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ โดยให้มีการศึกษาในสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ 
ให้ได้ถึงสาเหตุของการกระทำความผิดซ้ำ และหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ  
ให้ได้อย่างเท่าทัน 

และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงานราชทัณฑ์ โดยขอให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในด้านต่าง ๆ ตามนโยบาย  
ที ่เคยให้ไว ้ก ่อนหน้านี ้ ซึ ่งที ่ผ ่านมาการดำเนินงานเป็นที ่น ่าประทับใจ แต่อาจมีข่าว คราวที ่ไม่ดีบ ้าง  
โดยตนมีวิจารณญาณเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง หากเราเป็นผู้บริหาร เป็นรัฐมนตรี แล้วหูเบาบ้านเมืองก็จะวุ่นวาย  
ตนพร้อมที่จะรับฟังทุกคน เพราะการเป็นนักฟังที ่ดีจะมีข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ หากเราคิดว่าสิ ่งทำอยู่  
เป็นเรื่องที่ถูกต้องมีเหตุผล เราคุยกันได้ทุกเรื่อง ถึงแม้จะเป็นเรื่องใหญ่ให้ตนต้องแก้ไขกฎหมายให้ตนก็จะทำ 
หรือเป็นเรื่องเล็ก ๆ ยิ่งสบาย การทำงานที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องง่ายหรือยาก แต่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา 
ผู้บริหารทุกท่านต้องมีวิจารณญาณ อะไรที่ควรทำหรือเหมาะสมแค่ไหน ตนอยากให้ระมัดระวังในบางครั้งหลาย ๆ  
เรื่อง รุ่นพี่อาจจะต้องแนะนำรุ่นน้อง ตนขอฝากผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำกัน เพราะบางครั้งข่าวที่ออกไป  
ข้างนอกบางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริง ตนไม่อยากให้อะไรมารบกวนการทำงานของเรา 

เดิมที่เคยให้นโยบายไว้ คือ เรื่องผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ผมให้ทำการบ้านมาตอนนี้ รับผู้ต้องขัง 
ได้เท่าไร ที่เราตั้งเป้าไว้ 3 แสนคน ทำได้หรือไม่ หากเราทำได้ครบ ในส่วนที่ล้นเราจะเอาไปไว้ไหน ตอนนี้  
เรารองรับได้แล้ว 2.9 แสนคน แต่ยังมีผู้ต้องขังอยู่ 3.4 แสนคน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ต้องคิดว่าจะ
ทำอย่างไร หรือผู้บัญชาการเรือนจำหวงนักโทษ ไม่อยากให้เขาอยู่ในที่ไม่ล้นหรือไม่ หากเป็นเรื่องจริง ทำไมจึง
เป็นเช่นนั้น ทุกอย่างต้องมีเหตุมีผล ในปีนี้ผู ้ต้องขังต้องไม่แออัด หรือหากจะแออัดก็ให้เป็นเพียงชั่วคราว  
รอการโอนย้าย ผมเชื่อว่าทำได้ในการบริหารงานเรือนจำจะต้องมีบัญชีผู้ต้องขังหรือรู้ว่าผู้ต้องขัง ที่อยู่มาแล้ว 
 2 ใน 3 ในเรือนจำมีเท่าไร เพราะผู้ต้องขังเขาจะได้ประโยชน์ในการพักโทษ ตนไม่ทราบว่านักโทษมีสิทธิ  
ทำเรื่องขอพักโทษหรือไม่และผู้ที่กระทำความผิดซ้ำเราไม่มีการให้เขาพักโทษก่อนเวลาเลย อาจจะต้องมีการ  
ปรับอย่างไรได ้หร ือไม ่ และการปล่อยตัวผ ู ้ต ้องข ังหล ังพ้นโทษ การเตร ียมความพร้อมก่อนปล่อย  
เหมือนการปล่อยเสือเข้าป่าจะต้องมีการปรับตัวให้หากินเองได้บ้างแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือกรณีนักโทษแบบ 
นายสมคิด พุ่มพวง ฆาตกรต่อเนื่องหากปล่อยไปเลยก็กลับไปทำผิดอีก ตนอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดว่าจะทำ
อย่างไรได้บ้าง  

การใช้กำไล EM และมีศูนย์ JSOC ที่สามารถติดตามได้ และให้สังคมช่วยติดตาม แต่ต้องมีวธิี
อ่ืนเพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้ เช่น การฝึกอบรมอาชีพ เพราะผู้ต้องขังมีเวลาอยู่ในเรือนจำนาน เราสามารถอบรม
ได้การดำเนินการสร้างนิคมอุตสาหกรรม ต้องช่วยกันคิดว่า จะมีอาชีพใดเป็นที่ต้องการบ้าง ยิ่ งมีการส่งเสริม
เรื่องภาษาต่างชาติ เราจะสามารถส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศซึ่งได้เงินเดือนเยอะกว่า 2 เท่า รวมถึงการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน หากได้วิชาพื้นฐานอย่างคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เขาจะสามารถต่อยอดไปทำงาน  
อ่ืน ๆ ได้ นี่คือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากท่านท้ังหลายตั้งใจ มีข้อมูลดี ๆ เชื่อว่าเรา
จะสามารถพัฒนาศักยภาพของกรมได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการป้องกันโควิด 19 ตนต้องขอชื่นชมผู้บัญชาการ
ทุกท่านที่ควบคุมโรคได้ดีมาก 

อีกเรื่องที่จะต้องเน้น คือ การเสียชีวิตของนักโทษในเรือนจำหากมีอัตราสูงเกินปกติ จะถือว่า 
ผู ้บัญชาการเรือนจำมีความผิด และขอให้ทุกหน่วยทำงานอย่างตื ่นตัวตลอดเวลา เพื ่อให้เป็นหน่วยงาน  
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ที่ประชาชนเข้าถึงและพึ่งได้ ตนเชื่อว่าทุกท่านทำได้ และในเรื่องของอาหารสำหรับนักโทษในเรือนจำ ควรมี  
การตรวจสอบเรื่องคุณภาพอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญจะหย่อนยานไม่ได้ แม้ว่าจะได้งบประมาณน้อยกว่าหน่วยงานอ่ืน 
แต่ต้องบริหารให้ดี ทุกอย่างต้องเดินไปข้างหน้าอย่าปล่อยให้งานหละหลวม ทุกอย่างต้องมีเหตุผลเราต้องตอบ
คำถามได้ ชี้แจงสังคมได้อย่าปล่อยให้เกิดข้อครหาที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับภาพลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์
และกระทรวงยุติธรรม 

 
◆ นโยบายของ ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

นโยบายหลัก 4 ด้าน 

นโยบายในวันนี้ ซึ่งจะสอดคล้องสอดรับกับนโยบายของท่านรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวง
ยุติธรรม นโยบายของรัฐบาล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ของประเทศ  
สิ ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการนั ้น คือ ส่วนที ่ 1) การขับเคลื ่อนงานและทำงานโดยร่วมมือกับรองอธิบดี  
กรมราชทัณฑ์ในเรื ่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำริ และโครงการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสนองพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อการราชทัณฑ์ เป็นเรื่องที่จะต้องทำในลำดับแรก 
ส่วนที่ 2) การขับเคลื่อนงานเพื่อสนองต่อนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนโยบาย  
ของบริหารในระดับกระทรวง ส่วนที่ 3) การขับเคลื่อนงานภารกิจพื้นฐานของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นงานประจำ 
ที่จะต้องดำเนินการ คือการควบคุม ดูแล ผู้ต้องขัง และการแก้ไข พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้เป็นคนดีกลับคืน 
สู่สังคม และ ส่วนที่ 4) การริเริ่มพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยในการบริหารงานกรมราชทัณฑ์
ขอให้คำมั่นว่า “ผมจะปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและตลอดไปตราบเท่าที่ได้ทำหน้าที่อธิบดี
กรมราชทัณฑ”์ ซึ่งในการบริหารดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดเป็นนโยบายในการบริหารงานราชทัณฑ์
ซึ่งจะจำแนกออกเป็นด้านๆ ประกอบด้วย 

ด้านที่ 1 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ให้เป็นมาตรฐาน 
1.1 การควบคุมผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้มีประสิทธิภาพ ดำเนินการควบคุม 

ด ู แล  ด ้ วยการย ึดหล ักมาตรฐานสากล Bangkok Rules และ Mandela Rules และมาตรฐานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง หรือมาตรฐานที่กำหนดโดยกรมราชทัณฑ์ท่ีจะขับเคลื่อนปฏิบัติในการบริหารงานราชทัณฑ์ คำนึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน ดูแลสุขภาวะอนามัย การรักษาพยาบาลให้กับผู้ต้องขัง ลดการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง  
ที่อยู่ระหว่างถูกคุมขัง พัฒนาเรือนจำให้ถูกถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน โดยน้อมนำดำเนินการตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทรงริเริ่มโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วและสมเด็จ 
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ ทั้งนี้รวมถึงการขับเคลื่อนดำเนินการขับเคลื่อน
งานในโครงการอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มี  
ต่อการราชทัณฑ์ สร้างความเชื ่อมั ่นให้กับญาติผู ้ต้องขังและสังคมภายนอก การควบคุม ดูแล ผู ้ต้องขัง  
และผู ้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้สังคมเชื ่อมั ่นว่าผู ้ต้องขังจะไม่สามารถที่จะหลบหนี  
ซึ่งความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างความเข้มงวดในการควบคุมและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 
ในแต่ละระดับ มุ่งปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ตกเป็นตัวประกันของผู้ต้องขัง มีมาตรการ
ป้องกันและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน และสถานที่เพ่ือการควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 

การป้องกันปราบปรามยาเสพติด สิ่งของต้องห้ามในเรือนจำตามมาตรฐาน 5 ก้าวย่าง จะต้อง
ดำเนินการต่อไป ตามนโยบายของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านพลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา  
ทั้งนี้ การดำเนินการใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เน้นการปฏิบัติงานโดยบูรณาการกับ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับเรือนจำ/ทัณฑสถานในการป้องกันสิ่งของ
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ต้องห้าม และป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยในส่วนกลางกรมราชทัณฑ์จะกำหนดให้มี
คณะทำงานโดยมีท่านรองอธิบดีที ่เกี ่ยวข้องที ่รับผิดชอบพิจารณาความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือให้ กับ
เจ้าหน้าที่ไปใช้ตามภารกิจ พัฒนาระบบเสริมความมั่นคงให้กับเรือนจำ ระบบรั้วไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกัน  
การหลบหนีของผู้ต้องขังโดยมีระเบียบกฎหมายรองรับการดำเนินการดังกล่าว  การตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม 
ทั้งในกรณีปกติและกรณีพิเศษ เพื ่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ หรือเหตุหลบหนี สถิติการหลบหนีทั ้งภายใน 
และภายนอกเรือนจำจะต้องลดลง การตรวจเวรยามของเวรกลางคืนภายในเรือนจำต้องหมั่นเดินตรวจตรา  
อย่างทั ่วถึง การตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด  การตรวจสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำเพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยในการควบคุมและป้องกันการหลบหนี การบริหารการควบคุม ในวันหยุดราชการต้องคำนึงถึง 
ความมั่นคง ปลอดภัย การหมั่นตรวจเช็คการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สำหรับท่านผู้บัญชาการที่ได้รับ
แต่งตั้งใหม่และท่านที่ไปรักษาการในตำแหน่งผู้บัญชาการทุกท่านต้องพิจารณาทุกจุดทุกตารางเมตรของ
เรือนจำ เพื่อหาจุดอ่อนของเรือนจำ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องไม่พึ่งพิงผู้ช่วยเหลือจนมากเกินไปจนไม่รู้
ว่าอะไรอยู่ตรงไหน และอาจเกิดข้อบกพร่องทำให้เกิดการลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปสร้างปัญหาภายใน
เรือนจำ และการก่อเหตุหลบหนี การติดตามพฤติการณ์ผู ้ต ้องขังโดยการสอดส่องและจัดเก็บข้อมูล  
เพื่อประโยชน์ในการจำแนก เพื่อการควบคุม และเพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องมีความประสานสอดคล้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง จึงจะส่งผลดีต่อการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 

1.2 การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคม ไม่กระทำผิดซ้ำ  พัฒนาระบบการ
จำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่สะท้อนต่อการควบคุม ดูแล และสอดรับกับการพัฒนาพฤตินิสัยที่มีความเหมาะสม
กับศักยภาพของผู้ต้องขังแต่ละราย เพื่อมุ่งเป้าในการลดการกระทำความผิดซ้ำ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม มักจะ
กล่าวถึงสถิติการกระทำผิดซ้ำภายหลังปล่อยตัวในห้วงเวลา 1 ปี 2 ปี และ 3 ปี การกำหนดหลักเกณฑ์ที่มาของสถิติ 
การกระทำผิดซ้ำให้มีความสอดคล้องกับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ดำเนินการเน้นแก้ไขฟ้ืนฟู
ผู้ต้องขัง สร้างระบบการควบคุมดูแลให้สมดุลกับระบบการพัฒนาพฤตินิสัย เปรียบการควบคุมผู้ต้องขังเสมือน
ขาขวา การพัฒนาพฤตินิสัยเป็นขาซ้าย สองขามีความสมดุลกันจึงจะทำให้เดินไปได้อย่างสมบูรณ์ การพัฒนา
สภาพความเป็นอยู่ อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เปรียบดังปัจจัย 4 ที่ผู้ต้องขังจะต้องได้รับดูแล 
ก่อน จึงจะส่งผลดีต่อการพัฒนาพฤตินิสัย กองบริหารการคลังต้องประสานกับเรือนจำในการดูแล ซึ่งกระทรวง
ยุติธรรมได้ตั้งคณะทำงานตรวจเรือนจำด้านอาหารเพื่อตรวจดูแลให้มีความเหมาะสม การดูแลเรื่องสุขอนามัย
ของผู้ต้องขัง ยารักษาโรคให้มีทั ่วถึง โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดูแลเรื ่องสิทธิ  ประโยชน์ ให้กับ
ผู้ต้องขัง การดูแลผู้ต้องขังภายใต้การระบาดของโรคห้องกักโรคต้องดูแลให้มั่นคงแข็งแรง การพัฒนาโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟู ต้องมีความสอดคล้องกับการบริหารการบังคับโทษ และการประสานกับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานราชทัณฑ์ การจำแนกลักษณะให้จำแนกโดยติดตามข้อมูล
ข่าวสารด้านคดีผู้ต้องขังเก็บข้อมูลไว้เป็นประโยชน์ตั้งแต่แรกรับตัว เพื่อประโยชน์ในการบริหารการบังคับโทษ
และการพัฒนาพฤตินิสัยที ่เกิดประสิทธิภาพ การพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ในการแก้ไข ฟื ้นฟู และพัฒนา 
พฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์ในบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี ่ยน  
ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ มุ่งเป้าสู่การสร้างประสิทธิภาพของงานราชทัณฑ์ที่จะมีส่วนช่วยลดการกระทำ
ความผิดซ้ำ สนองความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 

 

ด้านที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ 

2.1 การลด/ชะลอผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจำ ในส่วนนี้จะต้องดำเนินการประสานกับทางศาล 
ยุติธรรม และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือหารือร่วมกันนำไปสู่วิธีการที่จะมีส่วน
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ช่วยให้เกิดการลดปริมาณผู้ต้องขังที่จะเข้าสู่เรือนจำให้น้อยลง เช่น การจำคุกในสถานที่อื ่น หรือการใช้  
“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว” (Electronic Monitoring)  

2.2 การบริหารจัดการความจุและบรรเทาความแออัดของเรือนจำ  การบริหารความจุ 
ของผู้ต้องขัง ต้องพิจารณาเกลี่ยย้าย เพื่อแก้ไขความแออัดของเรือนจำ การต่อเติมเตียงนอนสองชั้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความแออัดในการนอน การขยายการเพ่ิมความจุของผู้ต้องขังที่มีความสมดุลกับพ้ืนที่ของเรือนจำมีความ
เหมาะสมสะดวกต่อการควบคุม ดูแล และสะดวกต่อการพัฒนาพฤตินิสัย พัฒนาเพิ่มพื้นที่อื ่นเพื่อบริหาร  
การบังคับโทษที่เหมาะสม ซึ่งเป็นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องไม่เกิดความ
แออัดในเรือนจำ หรือหากเกิดความแออัดก็ต้องเป็นการชั่วคราวและมีเหตุผลควร และควรเร่งคลี ่คลาย  
ความแออัดของผู้ต้องขังให้ได้โดยเร็ว 

2.3 การเพิ่ม/เร่งการปล่อยตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจำ การบริหารการบังคับโทษ โดยใช้
หลักทัณฑวิทยา และหลักทัณฑปฏิบัติที ่มีความประสานสอดคล้องระหว่างกัน พิจารณาใช้มาตรการอ่ืน 
แทนโทษทางอาญา การเลื ่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดที่จะช่วยสร้างความสมดุลกับสิทธิประโยชน์ที ่ผู ้ต้องขัง  
พึงจะได้รับ การทำงานสาธารณะนอกเรือนจำที่จะมีส่วนช่วยสร้างจิตสาธารณะให้กับผู้ต้องขังในการทำงาน
บริการสังคม โดยผู้ต้องขังก็จะได้รับประโยชน์ในการลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษให้กับผู้ต้องขังซึ่งจะต้องมี
การพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้ผู้ต้องขังบางประเภทที่เคยกระทำความผิดซ้ำให้สามารถได้รับประโยชน์
ในการพักการลงโทษได้ การแก้ไขกฎระเบียบที่รองรับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว การขออภัยโทษเฉพาะรายสำหรับผู้ต้องขังบางประเภท เช่น ผู้ต้องขังป่วยติดเตียง 
เป็นต้น การสร้างฐานข้อมูลผู้ต้องขังที่ถูกต้องตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
มีกระบวนการตรวจสอบฐานข้อมูลของผู้ต้องขังให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  

ด้านที่ 3 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใส 

3.1 พัฒนาองค์กร นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่  การนำองค์กรที ่ท ันสมัยเท่าทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับแนวทางพัฒนาเพื่อรองรับผลผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งรัฐบาล
มุ ่งเน้นแนวทางพัฒนาประกอบด้วย ๓ แนวทางหลัก ได้แก่ การพร้อมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt)  
และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) มุ่งนำราชทัณฑ์สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ในด้านต่าง ๆ มีระบบสถิติฐานข้อมูลผู ้ต้องขังซึ ่งจะต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์กับการให้บริการ ประชาชน และใช้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญ เพื่อประโยชน์  
ในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือมุ่งคืนคนดีสู่สังคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
สามารถเข้าถึงและเรียกใช้สถิติข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว กรมราชทัณฑ์ต้องเป็นองค์กรที่ทันสมัย  
และโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีกระบวนการขับเคลื่อนนำองค์กร มีกระบวนการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงานที่สามารถแสดงผลความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ใหม่ให้กับกรมราชทัณฑ์ และสร้างการยอมรับจากสังคม พัฒนาระบบราชการโดยขับเคลื ่อน  
นำองค์กรมุ ่งเป้าหมายความสำเร ็จของภารกิจงานราชทัณฑ์ท ี ่ตอบสนองต่อเป ้าหมายความสำเร็จ  
ของยุทธศาสตร์และแผนในระดับต่าง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งใน
ส่วนของภารกิจของหน่วยงาน (Function) ทั้ง แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ 
(Agenda) ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์และเรือนจำ / 
ทัณฑสถานจะต้องบริหารงบประมาณทั ้งในส่วนงบประมาณประจำและงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ให้สามารถดำเนินการเป็นไปมาตรการที ่ร ัฐบาลกำหนด เพื ่อสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจงาน  
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ของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคด้วยความประหยัด และร่วมกันสร้าง
มาตรการในการลดค่าสาธารณูปโภค และขับเคลื่อนสร้างแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

3.2 พัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี ่ยนแปลงได้  
มุ่งพัฒนากรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล อันเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที ่ดี   
การบริหาร การจัดการ ขับเคลื่อนภารกิจด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเป็นธรรม พัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรให้เกิดความเท่าเทียมกันในสิทธิ  ประโยชน์ 
สวัสดิการที ่พ ึงจะได้ร ับ สร้างความก้าวหน้าให้กับเจ้าหน้าที ่ในสายงานต่าง ๆ ทั ้งในระดับผู ้บ ร ิหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน จะได้เกิดขวัญและกำลังใจในการช่วยสร้างสรรค์พัฒนางานราชทัณฑ์และส่งเสริมองค์กรให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที ่ทำงานอย่างซื ่อสัตย์สุจริต และขยันหมั ่นเพียร มีความรับผิด รับชอบ  
ในงานภารกิจในอำนาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชามีจิตสาธารณะ/พร้อมให้บริการประชาชน หรือเกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน  
และสังคม 

ด้านที่ 4 การกลับคืนสู่สังคมและติดตามผู้พ้นโทษ 
4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย การดำเนินการขับเคลื ่อนการพัฒนาผู ้ต ้องขัง 

เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ขับเคลื่อนเรือนจำโครงสร้างเบาให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาเรือนจำเกษตรอุตสาหกรรม 
ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ รองรับการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ต้องขัง เพื่อการฝึกวิชาชีพ และสร้าง
รายได้ระหว่างต้องโทษมีทุนสำรองสำหรับการเริ ่มต้นชีวิตภายหลังพ้นโทษ ขับเคลื ่อนศูนย์ประสานงาน  
เพื่อการมีงานทำที่ครอบคลุมพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่มีมาตรฐาน การพัฒนา
ศักยภาพผู้ต้องขังให้เป็นไปตามศักยภาพและความถนัด พัฒนาทักษะด้านภาษา ทักษะทางคณิตศาสตร์  
ให้กับผู้ต้องขัง เพื่อสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขัง  ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ต้องขังตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ และคุณธรรม ผู้ต้องขังจะได้ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ โดยกรมราชทัณฑ์
จะต้องบริหารจัดการให้มีระบบฐานข้อมูลผู ้พ้นโทษที่จะสามารถส่งต่อและประสานข้อมูลกับหน่วยงาน  
ภาคีเครือข่ายที ่จะช่วยสอดส่อง ดูแลผู ้ต ้องขังภายหลังปล่อย เพื ่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ  
การส่งเสริมการมีงานทำ และการติดตามผลการนำความรู้ที่อบรมในเรือนจำไปใช้ประโยชน์  สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับประชาชน และมีส่วนช่วยในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมให้ได้อย่างต่อเนื่อง 

4.2 สร้างวัฒนธรรมการให้โอกาส มุ่งให้โอกาสผู้พ้นโทษโดยสร้างกระบวนการให้สังคม 
ได้มีส่วนในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างการยอมรับผู้พ้นโทษ การให้โอกาสกับผู้ต้องขังภายหลัง  
การพ้นโทษ ส่งเสริมให้ได้มีงานทำหลังพ้นโทษ และสร้างกระบวนการในการติดตามผลการนำความรู้ที่อบรม 
ในเรือนจำไปใช้ประโยชน์ นำผลกระทบที่ได้จากการติดตามผลกลับไปเสริมสร้าง ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู และการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคม สร้างประสิทธิภาพ
งานราชทัณฑ์ในการลดพฤติกรรมการกระทำผิดให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้นไป 

จากกรอบแนวนโยบายดังกล่าว ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่กรมราชทัณฑ์จะต้องดำเนินการ 
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง และร่วมผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา  
และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม ซึ ่งหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์จะต้องยึดมั่น  
ตามแนวนโยบายดังกล่าว เพื ่อมุ ่งสร้างระบบงานราชทัณฑ์ที ่มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานให้มีความ  
เป็นมืออาชีพ โดยกรมราชทัณฑ์จะกำหนดกลไกการขับเคลื่อนงาน การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
ในเชิงรุก เพื ่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นไป  
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ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ นโยบายของกระทรวงยุติธรรม นโยบายของรัฐบาล การตลอดถึงยุทธศาสตร์ 
และแผนในระดับต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามแนวทาง ระเบียบ และกฎหมาย
ที่กำหนดให้ส่วนราชการต้องดำเนินการ  

 
  ◆ นโยบายของ ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

    นโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     (Next Normal) 

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 กรมราชทัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ 
ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งภารกิจด้านการควบคุมดูแลและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับโครงการพระราชทาน และโครงการที่สืบเนื่องกับพระบรมวงศานวุงศ์ 
อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมดังเช่นที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

สำหรับนโยบายของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ปีนี้ อยู่ภายใต้แนวคิด Next Normal ชีวิตวิถีถัดไป 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทีส่่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมต่อการบริหารงานราชทัณฑ์และการปฏิบัติงานต่างๆ ในเรือนจำ ฉะนั้น การดำเนินนโยบายทุกมิติต่อ
จากนี้ไป ทั้งวิธีคิด วิธีปฏิบัติและวิธีบริหารจัดการ จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฯ ดังกล่าว
ให้ได้โดยเร็ว ทุกคนในระบบงานราชทัณฑ์ต้องปรับความคุ้นชินใหม่ โดยปีนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะเน้นหนัก
นโยบาย “ลดความแออัดในเรือนจำ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ สร้างโอกาสกลับสู่สังคม พัฒนาสิทธิผู้ต้องขัง 
พัฒนาบุคลากร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ แก้ไขปัญหาทุจริตในระบบราชทัณฑ์” ซึ ่งสามารถแบ่ง
เป้าหมาย 5 ด้านสำคัญ ประกอบด้วย 

1. ด้านการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ 

ที่มีความรุนแรงมากขึ้นกว่าในระยะแรก สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมภายนอก โดยคาดว่า 
ในปีหน้านี้ เชื้อโควิด-๑๙ จะยังคงไม่หายไป แต่อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ หรือมีการพบสายพันธุ์ใหม่ ๆ  
ที่อาจมีระดับความรุนแรงและรวดเร็วในการแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จะต้องยึดมั่นปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางการดำเนินการที่ศบค.ยธ.และศบค.รท. กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่กระบวนการ 
รับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ การกักโรคก่อนเข้าเรือนจำ การตรวจหาเชื้อ การจัดทำแผนเผชิญเหตุ การควบคุม 
เมื่อเกิดการแพร่ระบาดภายใน การประสานงานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการ
เข้าดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ การ X-ray ให้เร็วเพื่อคัดแยกกลุ่มเปราะบาง การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทุกคน
ได้รับจนครบ ไปจนกระทั่งการปล่อยตัวตามกระบวนการที่กำหนด ทั้งกลุ่มเรือนจำสีแดง และเรือนจำสีขาว  

เป้าหมายหลัก คือ การดูแลรักษาชีวิตของทุกคนให้เต็มความสามารถ และทำทุกวิถีทางให้เกิด
การสูญเสียน้อยที่สุด ดังนั้น เรือนจำ/ทัณฑสถานทุกแห่งต้องพยายามป้องกันเชื้อมิให้เข้าไปภายในให้ได้  
ไม่ว่าจากคน สัตว์ หรือสิ่งของ เช่น การสร้างห้องกักโรคให้เพียงพอ และถูกต้องตามหลักระบาดวิทยา อีกทั้ง
ต้องมีความมั่นคงแข็งแรงมิให้เกิดการหลบหนีได้ระหว่างการควบคุม การบริหารจัดการกำลังพลและป้องกัน 
มิให้เจ้าหน้าที่นำเชื้อเข้าไปแพร่หรือนำออกมาจากเรือนจำสู่ครอบครัวและสังคม รวมถึงการรีบแจกจ่ายยา 
ฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ตามแผนการรักษาเพ่ือป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อโดยเร็วที่สุด 
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2. ด้านการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ  
เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญสืบเนื่องมาจากนโยบาย Quick Win ปีที่แล้ว โดยปี

นี้จะผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้จำนวนผู้ต้องขังทั่วประเทศลดลงอีก ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์สามารถบรรเทา
สถานการณ์ความแออัดในเรือนจำได้เป็นที่น่าพอใจ จนจำนวนผู้ต้องขังลดลงมาเหลือประมาณ 290,000 คน 
ตลอดจนพื้นที่อัตราความจุภายในเรือนจำก็สามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 310,000 กว่าคน ดังนั้น  
กลไกต่างๆ ที ่ดำเนินมายังคงต้องขับเคลื่อนต่อไป ทั ้งการพักการลงโทษกรณีปกติ และกรณีมีเหตุพิเศษ  
การลดวันต้องโทษจำคุก แต่ที่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษ คือ การใช้พื้นที่เรือนจำชั่วคราวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
การบริหารความจุของเรือนจำ แม้ในภาพรวมตัวเลขจำนวนผู้ต้องขังอาจดูไม่แออัดมาก แต่ต่อไปนี้ จะดูข้อมูล
เป็นรายเรือนจำ และรายเขต มิให้มีการกระจุกตัวของความแออัดหนาแน่นที ่เร ือนจำแห่งหนึ ่งแห่งใด  
ต้องระบายเกลี่ยย้ายตามอัตราความจุที่กรมราชทัณฑ์ได้ปรับใหม่เป็น 1.6 ตารางเมตรต่อคน และกำหนดไม่ให้
เรือนจำทัณฑสถานที่มีลักษณะทางกายภาพเป็นเรือนจำแดนเดียวมีผู้ต้องขังเกินอัตราความจุเป็นอันขาด  
เพื่อสนับสนุนช่วยในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ต้องขังไปพร้อมกัน 

3. ด้านคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง 
สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 คือ คำว่า คุณภาพชีวิต ทั้งของ

ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ “คุณภาพชีวิตที่ดี” หมายถึง การมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสุข  
มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่ตนอยู่ได้อย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารถ
เผชิญปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพส่วนบุคคลสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคม
ให้อยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสันติสุข  

3.1 คุณภาพชีวิตผู ้ต้องขัง แม้ผู ้ต้องขังจะเป็นผู้กระทำผิดและถูกศาลพิพากษาลงโทษ  
แต่ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้ในระดับที่เหมาะสมตามความจำเป็นพื้นฐานที่พึงได้รับ 
ภายใต้การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กรมราชทัณฑ์จึงต้องยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง และการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึง การเข้าถึงปัจจัยสี่ อาหาร  
ที่นอน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือต่างๆ การได้รับการเยี่ยมญาติ การพบปะ
ทนายความ โดยสะดวกและรวดเร็ว ฯลฯ ที่สำคัญ คือ การปรับปรุงพื้นที่นอนต่อผู้ต้องขังให้เพิ่มมากขึ้น 
เป็น 1.๖ ตารางเมตรต่อคน และการกำหนดให้ห้องนอนแต่ละห้องมีส ้วมอย่างน้อย 2 ที่  สิ ่งเหล่านี้   
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังดียิ่งขึ้น มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น ลดความตึง
เครียดและความรุนแรงที ่อาจเกิดขึ ้นจากสภาพความแออัดภายในเรือนจำ มีสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อ 
การพัฒนาพฤตินิสัย 

อีกเรื่องที่ต้องการผลักดัน คือ การพยายามแยกการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดใีห้
ชัดเจนออกจากนักโทษเด็ดขาด เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นสากล 

คุณภาพชีวิตที่ดีภายในเรือนจำยังครอบคลุมถึงกิจกรรมการพัฒนาพฤตินิสัย จึงต้องยกระดับ
การพัฒนาพฤตินสิัย เน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ  การฝึกวิชาชีพ การศึกษาทางไกล นำศาสนามาพัฒนาจิตใจ 
ให้เป็นคนดี ช่วยเหลือสังคม การพัฒนาห้องสมุด การส่งเสริมกีฬา และดนตรี กระทั่งการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเนื่องไปจนหลังพ้นโทษ โดยไม่หวน
กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ดังนั ้น สถิติการกระทำผิดซ้ำจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงานของผู้บริหารงานเรือนจำและทัณฑสถานมากข้ึน 
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ทั้งนี ้ การส่งต่อผู ้พ้นโทษ การติดตามเพื ่อให้ความช่วยเหลือและการรณรงค์เสริมสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการให้โอกาสในการกลับคืนสู่สังคม จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อเนื่องจากปีที ่แล้ว   
แต่จะเน้นเพิ่มกลไกช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม เช่น หน่วยเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ หรือ ศูนย์ Helpline 
พร้อมให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาผู้พ้นโทษทุกด้านเพ่ือป้องกันยับยั้งมิให้ผู้พ้นโทษกระทำผิดซ้ำอีก 

3.2 คุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเจ้าหน้าที่
ทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสุข มีความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและ 
การทำงาน (Work-Life Balance) ลดภาระหนี้สิน มีความพอเพียง พอประมาณ มีโอกาสได้รับการฝึกอบรม
เพิ ่มพูนศักยภาพและทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื ่อง มุ ่งพัฒนาให้ผู ้บัญชาการเรือนจำมีภาวะความเป็นผู้นำ 
ตลอดจนการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้เชื่อมั่นว่ากรมราชทัณฑ์จะยึดมั่นการแต่งตั้ง
โยกย้ายทีย่ึดหลักคุณธรรมเป็นสำคัญ 

4. ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 
เทคโนโลยีมีบทบาทมากในงานราชทัณฑ์ โดยเฉพาะการช่วยให้การปฏิบัติงานในเรือนจำและ 

ทัณฑสถานง่าย สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยิ่งในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ 
กรมราชทัณฑ์จำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้นในการสนับสนุนภารกิจการควบคุม  
และการพัฒนาพฤตินิสัยผู ้ต้องขัง เช่น ระบบการเยี ่ยมญาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด  
และการเชื่อมต่อกับศาลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ อย่างไรก็ดี กรมราชทัณฑ์สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาช่วยมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ GISTDA มาช่วยเรื่องผังเรือนจำ ระบบอินฟราเรด
ดูอุณหภูมิร่างกายของผู้ต้องขัง หรือเจ้าหน้าที่ในเรือนจำ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์เพื่อพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค  
และทำความสะอาดในพื้นที่ภายในเรือนจำ นอกจากนี้ ต้องคำนึงถึงการแสวงหาเทคโนโลยีต่างๆ มาทดแทน
การปฏิบัติงานแบบเดิมที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจเกิดการแพร่เชื้อโรคได้ เช่น การหลีกเลี่ยงการตรวจค้นตัว
แบบสัมผัสร่างกายระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังแล้วใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจค้นแทน 

เช่นเดียวกันกับการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อมาช่วย 
ในการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพทางไกล โดยที่วิทยากรบุคคลภายนอกไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเรือนจำ 

ต่อไปนี้ กรมราชทัณฑ์จะเข้าสู่การทำงานแบบยุคดิจิทัล โดยการทำงานของทุกหน่วยงาน  
ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรม หรือเรือนจำทัณฑสถาน จะเน้นเทคโนโลยีและการสื่อสารสมัยใหม่มากขึ้น เช่น  
การประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือลดการเดินทาง และการรวมตัวของคนหมู่มาก ช่วยให้เกิดการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ซึ ่งเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ ้นในทุกภาคส่วน  ไม่ใช ่เฉพาะงานราชทัณฑ์เท่านั ้น ด้วยเหตุนี้   
เรือนจำและทัณฑสถานต้องให้ความสำคัญกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว
และชัดเจน 

5. ด้านการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์มีการเรียกรับเงินผู ้ต้องขัง 

เพื่อสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในเรือนจำ ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกรมราชทัณฑ์อย่างมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ จะมุ่งเน้น 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ผู้บริหารงานเรือนจำและผู้อำนวยการทัณฑสถานต้องกำชับ
สอดส่องดูแลผู ้ใต ้บ ังคับบัญชาอย่างใกล้ช ิด อย่าปล่อยปละละเลยให้มีการทุจร ิตเกิดขึ ้นเป็นอันขาด  
และกรมราชทัณฑ์จะเปิดช่องทางเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์โดยตรงถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำผิด 
หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด ฉะนั้น ทุกกระบวนการ
ภายในเรือนจำต้องโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ 
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กรมราชทัณฑ์ย ังคงให้ความสำคัญคือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 
จะต้องมีผลการประเมินที ่ดีขึ ้นกว่าปีที ่ผ่านมา และควรได้คะแนนในระดับต้นๆ ของกระทรวงยุติธรรม  
รวมถึงการยกระดับหน่วยงานให้มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศทั ้งในด้านการเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ  
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร เพ่ือให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ของสำนักงาน กพร. 

ดังที่กล่าวไปในตอนต้นว่าการขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 5 ด้านนี้ ต้องเริ่มจากการปรับตัวและ
เข้าใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ ต่อไปนี้ ระบบงานราชทัณฑ์ 
จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถือเป็นการทำความคุ ้นช ินให้สามารถปฏิบัต ิภารกิจได้ภายใต้บริบทใหม่  
ซึ่งจะเป็น Next Normal ชีวิตวิถีต่อไปของชาวราชทัณฑ์ 

******************************************* 
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมราชทัณฑ ์
 

ภาพรวมแผนแผน 
 

 
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ  
  บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม” 

 
 “ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” 

 
➢ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค 
➢ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

เป้าประสงค์หลักองค์กร (Organizational Goal) 

ควบคุมผู้ต้องขัง

- ควบคุมผู้ต้องขัง

- ควบคุมผู้ต้องกักขัง

- ควบคุมผู้ต้องกักกัน

- ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

- พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

- พัฒนาผู้ต้องกักขัง

- พัฒนาผู้ผู้ต้องกักกัน

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อม่ันในงานราชทัณฑ์ 
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมดูแล (จำนวน 360,000 คน) 
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตรากระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี (ไม่เกิน ร้อยละ 8) 
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คำนิยาม: 
➢ คำนิยาม “องค์กรสมรรถนะสูง” 1  

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

➢ มืออาชีพ หมายถึง การมีความรอบรู ้ เชี ่ยวชาญชำนาญพิเศษในวิชาชีพของตน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามมาตรฐานอย่างถูกต้อง มีไหวพริบในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และลงมือทำ  
อย่างจริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจให้เกิดผลงานที่ดีที่สุด2 

➢ บูรณาการ หมายถึง เช ื ่อมหรือประสานกับสิ ่งอื ่นหรือหน่วยงานอื ่น3 เช ่น การร่วมมือกันระหว่าง 
กรมราชทัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคสังคมทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
โดยการสร้างอาชีพ ให้การศึกษา เป็นต้น 

➢ มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ4  
➢ นวัตกรรม หมายถึง การกระทำหรือสิ ่งที ่ทำขึ ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ  

หรืออุปกรณ์ เป็นต้น5   

 

 

 
1 นิยามองค์กรสมรรถนะสูง โดย ดร.พิสันต์  นุ่นเกลี้ยง การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม  
2 ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักด์ิ. (2557) เป็น "มืออาชีพ" อย่าเป็นเพียง "อาชีพ". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.kriengsak.com 
3 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th  
4 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th 
5 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.royin.go.th 

ค่านิยมร่วม (Core Value) 
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3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ์ 

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที ่ 3 ธันวาคม 2562 มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (22) 
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการ
มุ่งเน้นให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในทุกมิติได้อย่างเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมี
กระบวนการยุติธรรมที่เคารพสิทธิของมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง 
น่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ 

(1) กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรมและ 

(2) การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั ่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ทั้ง 2 เป้าหมายได้กำหนดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายจากดัชนีนิติธรรม (Rule of Law Index) 
โดยในช่วงปี 2561-2565 ประเมินคะแนนของ 4 ปัจจัย โดยมีเป้าหมายในการที่จะทำให้ประเทศไทยมีอันดับ
ค่าคะแนนใน 4 ปัจจัย ไม่ต่ำกว่า 0.65 คะแนน และจะมุ่นเน้นดำเนินการให้ครบทุกปัจจัยในปี 2566 เป็นต้นไป
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่  

(1) การจำกัดอำนาจของรัฐบาล  
(2) การทุจริตประพฤติมิชอบ  
(3) การเปิดกว้างของการปกครอง  
(4) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน  
(5) การรักษาความสงบและความมั่นคง  
(6) การบังคับใช้กฎหมาย  
(7) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง และ  
(8) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ทั้งนี้ ค่าคะแนนของทั้ง 4 ปัจจัย พบว่าในปี 2563 ประเทศไทย มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.55 
คะแนนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปัจจัยรัฐบาลโปร่งใส ปัจจัยสิทธิขั้นพื้นฐาน  
มีค่าคะแนนอยู่ที่0.51 คะแนน และ 0.49 คะแนน ตามลำ ดับ ซึ่งทั้งสองปัจจัยปรับเพิ่มขึ้นจาก 0.48 คะแนน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการจำกัดอำ นาจรัฐ มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.47 คะแนน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบจากปี 2562 ที่มีค่า
คะแนนอยู่ที่ 0.48 คะแนน และปัจจัยความเป็นระเบียบและความมั่นคงมีค่าคะแนนคงที่อยู่ที่ 0.71 คะแนน 
โดยเมื่อพิจารณาจากอันดับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกในปี 2563 ประเทศ
ไทยอยู่อันดับที่ 10 จากทั้งหมด 15 ประเทศ ซึ่งมีอันดับเทียบเท่ากับปี 2562 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานปลายทางของกระบวนการยุติธรรมที่จะมีควบคุมผู้กระทำความผิด
ตามที่ศาลได้มีคำพิพากษาและหาแนวทางในการสร้างความสมดุลในการบังคับโทษตามคำพิพากษาและคืนคนดี 
สู่สังคม โดยในภารกิจของกรมราชทัณฑ์นั้นจะเกิดผลกระทบมีส่วนทีส่ำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดใน ปัจจัย
ที่ 8 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งมีตัวบ่งชี้ที่สำคัญ 7 ตัว ได้แก ่

8.1 ระบบการสอบสวนทางอาญามีประสิทธิภาพ (Criminal investigation system is effective) 
8.2 ระบบการพิจารณาคดีอาญามีประสิทธิภาพและทันเวลา (Criminal adjudication system 

is timely and effective) 
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8.3 ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมอาชญากรรม (Correctional system is 
effective in reducing criminal behavior)  

8.4 ระบบกระบวนการยุต ิธรรมทางอาญามีความเป็นกลาง (Criminal justice system is 
impartial) 

8.5 ระบบย ุต ิธรรมทางอาญาปราศจากการท ุจร ิต (Criminal justice system is free of 
corruption)  

8.6 ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปราศจากอิทธิพลของรัฐบาลที่ไม่เหมาะสม (Criminal 
justice system is free of improper government influence) 

8.7 กระบวนการตามกฎหมายและสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา (Due process of the law & rights 
of the accused)  

โดยกรมราชทัณฑ์มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในตัวบ่งชี้ที่ 8.3 เมื่อพิจารณาผลคะแนนในส่วนของ
ตังบ่งชี้ต่าง ๆ ตัวบ่งชี้ที่ 8.3 ระบบราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมอาชญากรรม จะมีค่าคะแนน     
ต่ำที่สุด และห่างจากเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในปี ค.ศ. 2017 – 2019 มีค่าคะแนนอยู่ที่ 0.27 และในปี ค.ศ. 2020 
มีค่าคะแนนอยู่ที ่ 0.30 ในขณะที่เป้าหมายของค่าคะแนนดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ภายในปี  
ค.ศ. 2037 (พ.ศ. 2580) ต้องไม่ต่ำกว่า 0.87 (มีค่าเทียบเท่ากับค่าคะแนนปัจจุบันของประเทศสิงคโปร์) ฉะนั้น
จำเป็นที่จะต้องมุ่งขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมราชทัณฑ์ให้เกิดการปฏิบัติที่จะส่งผลต่ออันดับค่าคะแนนที่จะต้อง
เพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่า ปีละ 0.07 คะแนน ถึงจะสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของตังชี้วัดดังกล่าวได้ 

ความท้ายของการดำเนินงานในภารกิจของกรมราชทัณฑ์จำต้องบริหารงานอยู่ภายใต้การบริหาร
ข้อจำกัดหลายด้านทั้งในเรื่องของสถานที่ ข้อจำกัดด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ข้อจำกัด 
ในความหลากหลายของมิติสังคมภายนอกในแต่ละพื้นที่ที ่มีอัตลักษณ์ที่มีความแตกต่างกัน และสำคัญที่สุด 
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ของโรคระบาดยิ่งทำให้กรมราชทัณฑ์ต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการในการทำงานในรูปแบบใหม่เพ่ือรองรับกับสภาพปัญหาที่มี และจะต้องหาแนวทางในเพ่ือวางรากฐานในการ
ทำงานรองรับอนาคต เพื่อจะทำให้กรมราชทัณฑ์สามารถขับเคลื่อนงานได้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  
และสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ. 2565) กรมราชทัณฑ์ จึงเป็นแผนสำคัญที่จะขับเคลื ่อนงานให้ตอบสนองต่อแผนระดับต่าง ๆ ให้เกิด
ความสำเร็จ และเกิดพัฒนาการที่จะเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนงานในอนาคต ซึ่งจะต้องมุ่งดำเนินการควบคุม
ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แก้ไขฟื้นฟู และสร้างการมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู ่สังคม ให้สามารถดำรงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอพียงภายหลังการพ้นโทษ      
ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ใหม่  
ให้กับงานราชทัณฑ์ให้สังคมได้รับรู้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความสำเร็จของแผนระดับต่าง ๆ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
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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 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

100 100 100 

2. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจำ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมา
ได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน 
2 ครั้ง 

 
2. ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการ
ตรวจพิสูจน์ ป้องกันและ
บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดใน
เรือนจำ 

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
ได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤติ
นิสัย 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ100 

2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ
หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 8 

4. พัฒนาระบบการปฏิบัติ 
ต่อผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดได้รับ
การจำแนกลักษณะ เพ่ือการควบคุม
และการพัฒนาพฤตินิสัย แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ100 

2. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ 
ได้รับการพิจารณา 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

 3.ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการดำเนินการตาม
ระเบียบ  

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

5. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในเรือนจำ 

1. ร้อยละผู้ต้องขังท่ีผ่าน
กระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกลับมากระทำผิด
ซ้ำในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 8 
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1.1 กลยุทธ์: ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล (SI11) 

1.1.1 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) พัฒนาเรือนจำให้เหมาะสมกับการควบคุม
ผู้ต้องขังแต่ละประเภท พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างเรือนจำ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และนำเทคโนโลยีมาช่วย
เสริมประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังให้ได้ตามมาตรฐานสากล การกำหนดรูปแบบ มาตรการในการดูแล
ผู้ต้องขังทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง และดำเนินการเกี่ยวกับระบบเสริม
ความมั่นคง มีเครื่องมือและมีแผนในการป้องกันภัยพิบัติและระงับเหตุร้าย การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ สร้างความสมดุลการบริหารการบังคับโทษ 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล (SI111) (กทว.) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจำ (SI111) (กทว.) 
- โครงการจัดระบบเรือนจำ (SI111) (กทว.) 
- โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (SI111) (กทว.) 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (SI111) (กพ.) 
- โครงการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย (SI111) (กพ.) 
- โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ (SI111) (กพ.) 
- โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) (กค.) 
- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ (SI111) (ยผ.)  
- โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานในสังกัด (SI111) (กค.) 
 

2) พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SI112) พัฒนาระบบการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 
การจำแนกลักษะผู้ต้องขัง ระบบการย้าย การเลื่อนชั้น การลดชั้น ระบบการลดโทษ การพักการลงโทษ การลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกทำงานนอกเรือนจำ งานสาธารณะนอกเรือนจำ การขอพระราชทานอภัยโทษ การให้การ
สงเคราะห์ การส่งเสริมสิทธิและประโยชน์ของผู้ต้องขังตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการ
แก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการพัฒนาระบบด้าน ทัณฑปฏิบัติ (SI112) (กทป.) 
- โครงการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (SI112) (กทป.) 
- โครงการย้ายผู้ต้องขัง (SI112) (กทป.) 
- โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะนอกเรือนจำ 

ออกทำงานจ่ายนอก และการลงหุงต้มอาหาร (SI112) (กทป.) 
- โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง (SI112) (กทป.) 
- โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด (SI112) (กทป.) 
- โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวันต้องโทษจำคุก (SI112) (กทป.) 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการพักการลงโทษ (SI112) (กทป.) 
- โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาดเฉพาะราย 

(SI112) (กทป.) 
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3) พัฒนาเรือนจำปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
(SI113) พัฒนาระบบรูปแบบ หลักเกณฑ์ มาตรฐานในการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการ
ควบคุมตัวเพื่อรอการตรวจพิสูจน์ และการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ การรายงานข่าวสาร หรือ

ข่าวพาดพิงที่เก่ียวข้องกับเรื่องยาเสพติดภายในเรือนจำ (SI113) (กทว.) 
- โครงการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (SI113) (กปพ.) 

4) ป้องปราม และแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ (SI114) ปฏิบัติการพิเศษในการ
จู่โจม ตรวจค้น เรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในกรณีปกติและกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการวาง
มาตรการและพัฒนางานด้านการสืบสวนหาข่าวเพื่อการควบคุม โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด (SI114) (กทว.) 

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
กระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน  
1 ปี  

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 
4. การแหกหักหลบหนีจากใน
เรือนจำ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมา
ได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 
 

2. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของนักโทษเด็ดขาด 
ได้รับการจำแนกลักษณะ  
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

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อภัยโทษได้รับการดำเนินการ 
ตามระเบียบ 

4. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

1. การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการ
ควบคุมตัวและสถานที่เพ่ือการ
ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน  
2 ครัง้ 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

ไม่เกิน  
2 ครั้ง 

5. บำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติดและป้องกัน 
แก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้าม
ภายในเรือนจำ 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการป้องกันและบำบัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด 
ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

9 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

8 

2. ร้อยละของการตรวจค้นจู่โจม
แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบ
ยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารใน
เรือนจำ  

98 98 98 

 

1.2 กลยุทธ์: พัฒนาพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (นวัตกรรม) (SI12) 

1.2.1 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) การมุ่งพัฒนาจิตใจตาม
หลักศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตภายหลังการพ้นโทษ การเรียนรู้การใช้ชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี เน้นการพัฒนาศักยภาพคน
จากภายในเพื่อให้กลับไปเป็นพลเมืองที่ดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) (กพน.) 
- โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับโครงการ

จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " (SI121) (สล.) 
 

2) พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม (SI122) โดยการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
พัฒนาเรือนจำเฉพาะทางด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง พัฒนาทักษะให้กับผู้ต้องขังเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย สร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย
ทั้งระบบ ผู้ต้องขังสามารถมีรายได้ระหว่างถูกคุมขัง เมื่อพ้นโทษมีทุนในการออกไปประกอบอาชีพสุจริต กลับไปสู่
สังคมโดยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมา
กระทำผิดซ้ำ 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (SI122) (กพน.) 
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3) สร้างภูมิคุ้มกัน และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123) การสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับผู้ต้องขัง รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝึกอบรมลูกเสืออาสาราชทัณฑ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ และการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
ในระบบต้องโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ (SI123) (กพ.) 
- โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123) (กพ.) 

 

4) อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
(SI124) โดยการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและผู้เคยกระทำผิด
ในคดีความมั่นคง และอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้ต้องขัง และประชาชนในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
สังคมในพ้ืนที่มีการบูรณาการกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในการบำบัด แก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนแนวคิด
ผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124) (กทว.) 
- โครงการอำนวยการความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (SI124) (กทว.) 

1.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตราการ
กระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 9 

ไม่เกินร้อย
ละ 8 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคม 

1.ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่าน
การศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึก
วิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย 
มีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ
ภายใน 1 ปี 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 9 

ไม่เกินร้อย
ละ 8 

3. สร้างภูมิคุ้มกัน และบำบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง 
ติดยาเสพติด 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายา
เสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิด
ในคดียาเสพติดอีกภายใน 1 ปี  

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 

ไม่เกิน
ร้อยละ 9 

ไม่เกินร้อย
ละ 8 

4. อำนวยความยุติธรรม 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. ร้อยละของผู้ต้องขังคดีความม่ันคง
ที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย กลับมา
กระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี 
  

ไม่เกิน
ร้อยละ  

5 

ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

ไม่เกินร้อย
ละ 5 
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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 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ผู ้ต้องขัง  (SI211) การดูแลสิ ่งจำเป็น 

ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง เด็กในความดูแลของผู้ต้องขังที่ติดเข้ามาในเรือนจำ การให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
ยากจนไร้ญาติ การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ การเยี่ยมญาติ การพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การสวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาอนามัย  
และส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการดำเนินงานของเรือนจำ

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (SI211) (กพน.) 
 

2) การประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (SI212) การดำเนินการประสานงานเพื่อการมี
งานทำภายใต้ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ และบูรณาการร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพ 
และผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัย (สมภพ) Honest Livelihood and Product for Enhancing Rehabilitation 
(HELPER) ดูแลและติดตามผู้ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อทำให้เป้าหมายการคืนคนดีสู่สังคมประสบผลสำเร็จ 
อย่างเป็นรูปธรรม ผู ้พ้นโทษได้ร ับการยอมรับจากชุมชน และสามารถดำรงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  
โดยไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (SI212) (กพน.) 

2.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
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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
การมีงานทำ 

2. ร้อยละของผู้พ้นโทษท่ีได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support 
เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

2.2 กลยุทธ์: ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ (SI22) 
2.2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) ประชาสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่  (SI221) การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมราชทัณฑ์  
แผนงาน/โครงการ 
- โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ (SI221) (สล.) 

 

2) สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ (SI222) การสำรวจวิจัยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของงาน
ราชทัณฑ์ให้ปรากฏ เปิดโอกาสให้สังคมภายนอกได้รับรู้การบริหารการบังคับโทษ กระบวนการควบคุม ดูแล  
ที่ได้ตามมาตรฐาน เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และสร้างการรับรู้กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง   
ให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของกรมราชทัณฑ์ให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าทันต่อเหตุการณ์ 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย (SI222) (กทว.) 
- โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ (SI222) (สล.) 

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 
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3.2.3 ประเด็นที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (SI3) 
เป้าหมายและตัวชี้วัด ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1.การปฏิบัติราชการ 
ในภารกิจงานราชทัณฑ์ 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

 2. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการ
เร่งรัดติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จ และมีข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุง 
การดำเนินการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 3. ร้อยละของเรือนจำ/ 
ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules)  

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 

10 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการ
ตรวจสอบภายในดำเนินงาน 
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
และระเบียบที่กำหนด  
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ำกว่า 
 

ร้อยละ 
90 

 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

 

3.1 กลยุทธ์: อำนวยการและปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI31) 

3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
1) อำนวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI311) อำนวยการ

ปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) ดำเนินการเกี ่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางหรือมาตรการที่กำหนดไว้ในการปฏิบัติงานสำหรับการควบคุมผู้ต้องขัง หรือการ
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ดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ปฏิบัติได้ตามมาตรการหรือแนวทาง ตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หรือตามมาตรฐานสากล 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (SI311) (กพ.) 
- โครงการอำนวยการปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา (SI311) (กทว.) 
- โครงการอำนวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

(SI311) (กพน.) 
- โครงการบริหารและอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ (SI311) (กทป.) 

 

3.1.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. อำนวยการปฏิบัติงานหลักใน
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 
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้จัดทำ ทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

3. เรือนจำที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่าน
เกณฑ์ตามข้อกำหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules) เพ่ิมข้ึน  

1. ร้อยละเรือนจำที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์
ตามข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok 
Rules) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
10 

3.2 กลยุทธ์: อำนวยการและปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI32) 

3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
1) อำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI321) พัฒนา

ปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการอำนวยการสนับสนุนภารกิจของผู ้บริหารและการปฏิบัติงานสำนักงาน

เลขานุการกรม (SI321) (สล.) 
- โครงการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณ (SI321) (สล.) 
- โครงการดำเนินการด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานราชทัณฑ์ (SI321) (กม.) 
- โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ 

(SI321) (กค.) 
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- โครงการอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ (SI321) (กค.) 
- โครงการ อำนวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพื ่อพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 

(SI321) (สพ.) 
 

2) พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (SI322) การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานระดับต่าง ๆ และสร้างการรับรู้ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรม
ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผล อำนวยการปฏิบัติงาน
สนับสนุน พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย และการประเมินผลการปฏิบัติให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการอำนวยการ สนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

กรมราชทัณฑ์ (SI 322) (ยผ.) 
- โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน

โครงการของหน่วยงาน (SI322) (ยผ.) 
3) ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ  

(SI323) การส่งเสริมให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่
คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการ
สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร สนับสนุนให้ข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมี  
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการตรวจสอบเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ (SI323) (ตน.) 
- โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพื่อความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ (SI323) (กคจ.) 
- โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพ

ข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (SI323) (บค.) 

3.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

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

1. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

1. ร้อยละของโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target  : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
2. เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ และระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการได้รับการเร่งรัด
ติดตาม และประเมินผล
ความสำเร็จ และมีข้อเสนอแนะ 
ในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการ
ดำเนินการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. ร้อยละหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์ของการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อประเมินผลการ
ดำเนินงาน และได้นำข้อเสนอแนะ
ไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

4. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ท่ีได้รับการตรวจสอบ
ประเมินผล ได้นำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีความถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบที่กำหนด 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3. เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง  
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว 
ออกจากหน้าที่การงาน และสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

1. กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ำกว่า 

ร้อยละ 
90 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
90 

2. จำนวนคดีการทุจริต 
และประพฤติมิชอบลดลง 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
6 

ร้อยละ 
10 
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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 
ได้ในระดับคะแนน 75 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

3. ร้อยละของการกระทำผิดวินัย
ของบุคคลากรในสังกัดกรม
ราชทัณฑ์ลดลง 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สู่การทำงานมาตรฐานสูง 
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. จัดทำฐานข้อมูล 
และสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง
ได้รับการพัฒนาระบบงาน 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 

เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ

10 
 2. จำนวนระบบงานฐานข้อมูล

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 
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4.1 กลยุทธ์: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI41) 

4.1.1 แนวทางพัฒนา 
1) พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (SI411) โดยการปรับโครงสร้างองค์กรให้

เหมาะสม และมีกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในกรม
ราชทัณฑ์ สร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานของบุคลากรอย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคลากร 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) 
 

2) พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การทำงานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ (SI412) การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักข้าราชการ  
กรมราชทัณฑ์ การพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามตำแหน่ง และพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร 

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลักพ้ืนฐาน (Core Competencies) (SI412) (สพ.) 
- โครงการ พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ (Technical Competencies) (SI412) (สพ.) 
- โครงการ พัฒนาสมรรถนะนักบริหาร (Professional Competencies) (SI412) (สพ.) 

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 
ได้ในระดับคะแนน 75 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

 3. ร้อยละการกระทำผิดวินัย 
ของบุคลากรในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ลดลง 
 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
5 

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สู่การทำงานมาตรฐานสูง 
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 
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4.2 กลยุทธ์: การจัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ (SI42) 

4.2.1 แนวทางพัฒนา 
1) พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (SI421) การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมลูให้

ถูกต้องทันสมัย เป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพ่ือการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้เข้ารับบริการ 
และเพ่ือใช้ประโยชน์ในทางบริหาร บำรุงรักษา ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานราชทัณฑ ์

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู ้ต้องราชทัณฑ์ 

(SI421) (กพ.) 
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการบริหารจัดการ

ข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม (SI421) (ยผ.) 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการงานราชทัณฑ์ (SI421) (ยผ.) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ 

(SI421) (ยผ.) 

4.2.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
1. จัดทำฐานข้อมูล 
และสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ 

1. ร้อยละของระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบงานเพ่ิมข้ึน 

10 10 10 

 2. จำนวนระบบงานฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

5 5 5 

 3. ร้อยละความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูล
ผู้ต้องขัง 

90 95 98 

 

4.3 กลยุทธ์: การพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI43) 

4.3.1 แนวทางพัฒนา 
1) พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) การพัฒนาหน่วยงานเข้า

สู ่การบริหารองค์กรสมรรถนะสูง พัฒนาสมรรถนะของหน่วยงาน ให้ สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลาง
อย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 
เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับ
สากล 
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แผนงาน/โครงการ 
- โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) (กพร.) 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (SI431) (สผต.) 

4.3.2 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (Target : T) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
4. พัฒนาหน่วยงานในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรม
ราชทัณฑไ์ด้รับการขับเคลื่อนการ
ดำเนินให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ
90 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.3.1 ประมาณการรายได้ (กรณีหน่วยงานมีรายได้) 

หน่วยงาน แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (ล้านบาท) 
กรมราชทัณฑ ์ รวม 40.7350 
 1. ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1.5960 
 2. ค่าขายทรัพย์สินอื่น 0.1684 
 3. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 0.0593 
 4. ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ 0.0021 
 5. ค่าปรับอ่ืน 11.7213 
 6. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 3.5957 
 7. เงินชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด 0.4995 
 8. ดอกเบี้ย 0.9500 
 9. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 22.1427 
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3.3.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 15,876.4989 ล้านบาท ประกอบด้วย 

  - วงเงินงบประมาณ 13,495.3484 ล้านบาท (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ฯ) 

  - อื่น ๆ (เงินนอกงบประมาณ) 2,381.1505 ล้านบาท 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

รวมงบประมาณ 15,876.4989 13,495.3484 2,381.1505 

1. ด้านประสิทธิผล
ตามพันธกิจองค์กร 

รวม 10,136.6486 7,824.6186 2,312.0300 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาระบบการ
ควบคุมดูแล
ผู้ต้องขัง   

 7,584.5774 7,584.5774 - 

 โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล 
(SI111) (กทว.) 

523.2218 523.2218 - 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
และระงับเหตุร้ายในเรือนจำ (SI111) 
(กทว.) 

0.1211 0.1211 - 

 โครงการจัดระบบเรือนจำ (SI111) 
(กทว.) 

0.0233 0.0233 - 

 โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพ่ือ
ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(SI111) (กทว.) 

0.1915 0.1915 - 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (SI111) 
(กพ.) 

3.9426 3.9426 - 

 โครงการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย (SI111) (กพ.) 

 

 

37.5589 37.5589 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

 โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้าน
สาธารณสุขในเรือนจำตามโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสตร์ กษัตริย์ (SI111) (กพ.) 

0.5000 0.5000 - 

 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจ
การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) (กค.) 

5,262.2563 5,262.2563 - 

 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
ของกรมราชทัณฑ์ (SI111) (ยผ.) 

1,756.7619 1,756.7619 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
(SI112)   

 

3.0572 3.0572 - 

 โครงการพัฒนาระบบด้าน ทัณฑปฏิบัติ 
(SI112) (กทป.) 

- - - 

 โครงการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
(SI112) (กทป.) 

0.7384 0.7384 - 

 โครงการย้ายผู้ต้องขัง (SI112) (กทป.) - - - 

 โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือก
นักโทษเด็ดขาดออกทำงานสาธารณะ
นอกเรือนจำ ออกทำงานจ่ายนอก และ
การลงหุงต้มอาหาร (SI112) (กทป.) 

0.1911 0.1911 - 

 โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง 
(SI112) (กทป.) 

- - - 

 โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั้น
นักโทษเด็ดขาด (SI112) (กทป.) 

0.1766 0.1766 - 

 โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวัน
ต้องโทษจำคุก (SI112) (กทป.) 

0.5231 0.5231 - 



ห น้ า  | 84 

 

กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  กรมราชทณัฑ ์

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพักการ
ลงโทษ (SI112) (กทป.) 

1.0520 1.0520 - 

 โครงการดำเนินงานเกี่ยวกับการขอ
พระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาด
เฉพาะราย (SI112) (กทป.) 

0.3760 0.3760 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาเรือนจำ
ปลอดยาเสพติด
และพัฒนาระบบ
การควบคุม ดูแล 
ผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ (SI113) 

 

100.9848 100.9848 - 

 โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตาม
คำร้องเรียน ร้องทุกข์ การรายงาน
ข่าวสาร หรือข่าวพาดพิงที่เก่ียวข้องกับ
เรื่องยาเสพติดภายในเรือนจำ (SI113) 
(กทว.) 

0.1900 0.1900 - 

 โครงการควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ (SI113) (กปพ.) 

100.7948 100.7948 - 

แนวทางพัฒนา : 
ป้องปราม และ
แก้ไขปัญหา
สิ่งของต้องห้าม
ภายในเรือนจำ 
(SI114) 

 

24.1411 24.1411 - 

 โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด 
(SI114) (กทว.) 

24.1411 24.1411 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาจิตใจเพื่อ
สร้างคุณธรรม

 
6.5305 6.5305 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

จริยธรรมให้กับ
ผู้ต้องขัง (SI121) 

 โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) (กพน.) 

6.5000 6.5000 - 

 โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิต
อาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้องกับ
โครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำ
ความ ดี ด้วยหัวใจ " (SI121) (สล.) 

0.0305 0.0305 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ต้องขังเพื่อคืน
คนดีสู่สังคม 
(SI122) 

 

2,363.3240 51.2940 2,312.0300 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืน
คนดีสู่สังคม (SI122) (กพน.) 

2,363.3240 51.2940 2,312.0300 

แนวทางการ
พัฒนา : สร้าง
ภูมิคุ้มกัน  

และบำบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยา 

เสพติด (SI123) 

 

49.6589 49.6589 - 

 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเรือนจำ (SI123) 
(กพ.) 

12.1000 12.1000 - 

 โครงการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด (SI123) (กพ.) 

37.5589 37.5589 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

แนวทางการ
พัฒนา : อำนวย
ความยุติธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนใน
พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
(SI124) 

 

4.3747 4.3747 - 

 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุข
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(SI124) 
(กทว.) 

3.7747 3.7747 - 

 
โครงการอำนวยการความยุติธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124) (กทว.) 

0.6000 0.6000 - 

2.ด้านคณุภาพ
การให้บริการ 
(SI2)  

 62.0830 13.4230 48.6600 

แนวทางพฒันา : 
การให้บริการ 
จดัสวสัดิการ
และการ
สงเคราะห์
ผู้ต้องขงั (SI211)   

 60.6600 12.0000 48.6600 

 

โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง และขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของเรือนจำให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล (SI211) (กพน.) 

60.6600 12.0000 48.6600 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

แนวทางการ
พัฒนา : การ
ประสานงาน 

และส่งเสริมการ 

มีงานทำ (SI212) 

 

1.0000 1.0000 - 

 
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและ
ส่งเสริมการมีงานทำ (SI212) (กพน.) 

1.0000 1.0000 - 

แนวทางพัฒนา : 
ประชาสัมพันธ์
แนวคิดและ
นวัตกรรมใหม่ 
(SI221) 

 

 

0.3467 0.3467 - 

 
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท 
ภารกิจของกรมราชทัณฑ์ (SI221) (สล.) 

0.3467 0.3467 - 

แนวทางการ
พัฒนา : สร้าง
ราชทัณฑ์
ภาพลักษณ์ใหม่ 
(SI222) 

 

0.0763 0.0763 - 

 
โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย 
(SI222) (กทว.) 

0.0316 0.0316 - 

 
โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการ
รับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ 
(SI222) (สล.) 

0.0447 0.0447 - 

3. ด้าน
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
(SI3) 

 

469.4011 463.9161 5.4850 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

แนวทางการ
พัฒนา : 
อำนวยการ
ปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (SI311) 

 

10.8052 5.3202 5.4850 

 
โครงการอำนวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (SI311) (กพ.) 

1.1616 1.1616 - 

 
โครงการอำนวยการปฏิบัติงานด้าน 
ทัณฑวิทยา (SI311) (กทว.) 

2.2590 2.2590 - 

 
โครงการอำนวยการปฏิบัติงานหลักใน
การขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง (SI311) (กพน.) 

6.2482 0.7632 5.4850 

 
โครงการบริหารและอำนวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ 
(SI311) (กทป.) 

1.1364 1.1364 - 

แนวทางพัฒนา : 
อำนวยการ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในการ
ขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ (SI321) 

 

453.1449 453.1449 - 

 
โครงการอำนวยการสนับสนุนภารกิจของ
ผู้บริหารและการปฏิบัติงานสำนักงาน
เลขานุการกรม (SI321) (สล.) 

5.0284 5.0284 - 

 
โครงการบริหารจัดการระบบงานสาร
บรรณ (SI321) (สล.) 

 

0.1473 0.1473 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

 
โครงการดำเนินการด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ (SI321) (กม.) 

1.7600 1.7600 - 

 

โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ (SI321) 
(กค.) 

440.7638 440.7638 - 

 
โครงการอำนวยการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและพัสดุ 
(SI321) (กค.) 

3.8064 3.8064 - 

 

โครงการ อำนวยการปฏิบัติงาน
สนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพื่อ
พัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ (SI321) 
(สพ.) 

1.6390 1.6390 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนายุทธศาสตร์
และระบบการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
(SI322) 

 

3.2750 3.2750 - 

 

โครงการอำนวย สนับสนุนและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
กรมราชทัณฑ ์(SI 322) (ยผ.) 

 

2.8125 2.8125 - 

 

โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
(SI322) (ยผ.) 

0.4630 0.4630 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

แนวทางพัฒนา : 
ส่งเสริม
กระบวนงาน
ราชทัณฑ์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการ
เลือกปฏิบัติ 
(SI323) 

 

2.1760 2.1760 - 

 
โครงการตรวจสอบทั่วประเทศ (SI323) 
(ตน.) 

1.1200 1.1200 - 

 
โครงการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิ
ชอบ และส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้(SI323) (กคจ.) 

0.6400 0.6400 - 

 

โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้าง
สมรรถภาพข้าราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (SI323) (บค.) 

0.4160 0.4160 - 

4. ด้านการพัฒนา
องค์กร (SI4) 

 
5,212.9049 5,197.9294 14.9755 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล (SI411) 

 

5,163.6890 5,163.6890 - 

 
โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมือ
อาชีพ (SI411) 

5,163.6890 5,163.6890 - 

แนวทางพัฒนา : 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคลสู่การทำงาน
มาตรฐานสูงอย่าง
มืออาชีพ (SI412) 

 

4.7066 4.7066 - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

 
โครงการ พัฒนาสมรรถนะหลักพ้ืนฐาน 
(Core Competencies) (SI412) (สพ.) 

1.1185 1.1185 - 

 
โครงการ พัฒนาทักษะและความ
เชี่ยวชาญ (Technical 
Competencies) (SI412) (สพ.) 

2.0431 2.0431 - 

 
โครงการ พัฒนาสมรรถนะนักบริหาร 
(Professional Competencies) 
(SI412) (สพ.) 

1.5450 1.5450 - 

พัฒนางาน
ราชทัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(SI421) 

 

42.3373 27.3618 14.9755 

 

โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของ
ระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้อง
ราชทัณฑ ์(SI421) 

 

- - 14.9755 

 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการ
ยุติธรรม (SI421) (ยผ.) 

23.9720 23.9720 - 

 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริการ (SI421) (ยผ.) 

 

0.1300 0.1300  

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ราชทัณฑ ์(SI421) (ยผ.) 

 

3.2598 3.2598  
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
วงเงิน

งบประมาณ 
อ่ืน ๆ 

พัฒนาหน่วยงาน
ในสังกัดให้เป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง (SI431) 

 

2.1720 2.1720 - 

 
โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง (SI431) (กพร.) 

 

0.6400 0.6400 - 

 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (SI431) (สผต.) 

 

1.5320 1.5320 - 
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