
D E P A R T M E N T  O F  C O R R E C T I O N S  

ข อ ง ก ร ม ร า ช ทั ณ ฑ์

รายงานผลสัมฤท ธิ� ของแผน
ปฏิ บั ติ ร าชการรายป�  (พ .ศ .๒๕๖๕)

ก อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ผ น ง า น



  

ค ำน ำ 
รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการรายปี (พ.ศ.2565)  แสดงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา  
ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อความส าเร็จของแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2560 ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายการด าเนินการตามภารกิจด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง ซึ่ ง เป็นภารกิจหลักตามอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์  โดยมีเป้าประ สงค์หลักขององค์กร 
(Organizational) ในการด าเนินการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาคและพัฒนาพฤตินิสัย
เพ่ือเป็นพลเมืองมีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า   

  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานติดตามและประเมินผล ได้จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์แผนปฏิบัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2565 เพ่ือแสดงผลสัมฤทธิ์การด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงการด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่การด าเนินการ 
ให้บรรลุผลส าเร็จ ที่ส่งผลตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ์กรมราชทัณฑ์ คือ สังคมปลอดภัยและประชาชน
เชื่อมั่นในงานราชทัณฑ์    

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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รำยงำนผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี (พ.ศ. 2565) 
ของกรมรำชทัณฑ ์

 

 

 
 

กรมราชทัณฑ์ ได้ด าเนินการตามภารกิจด้านการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามค าพิพากษาและพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือให้ผู้ต้องขังกลับตนเป็นคนดีสู่สังคม โดยมุ่งพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือแก้ไขหือฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลตามหน้าที่และอ านาจของกรม ซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ตามอ านาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าประสงค์หลักขององค์กร (Organizational) ในการด าเนินการ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาคและพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือเป็นพลเมืองดีมีอาชีพที่สุจริต 
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณฑ์เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติโดยมี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องระดับรอง ดังนี   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เป็นยุทธศาสตร์
ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 1 ประเด็น เกี่ยวข้องโดยรอง  
2 ประเด็น 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประเด็นกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม แผนย่อยการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นการบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพภาครัฐ จ านวน 3 แผนย่อย  

1. แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน   
2. แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3. แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ   

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

      
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยรอง 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยรอง  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องโดยรอง จ านวน 2 ประเด็น 

1. บทสรุปผู้บริหำร 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะการเป็น
พลเมืองที่ด ี 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยรอง ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  

 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี จัดท ารายงาน
แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี เมื่อสิ นสุดระยะเวลาของแผนฯ และน าเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ฯ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เมื่อสิ นสุดระยะเวลาของแผน ภายในไตรมาสที่ 1  
ของปีงบประมาณถัดไป ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยระบบติดตาม 
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นเครื่องมือให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ในการวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อยในการด าเนินงาน และน าข้อมูลมาใช้เพ่ือต่อยอดภารกิจของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายที่สอดคล้อง
บูรณาการกัน ซึ่งเป็นการตอบโจทย์วงจรนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ ตั งแต่ระดับโครงการ/การ
ด าเนินงาน ไปจนถึงระดับประเทศ 

 รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ปี (พ.ศ.2565) กรมราชทัณฑ์ ฉบับนี จัดท าขึ นเพ่ือ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ที่ได้มีการก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี วัดไว้
ในประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการด าเนินการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ น 
ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนในระดับต่างๆ ที่กรมราชทัณฑ์เกี่ยวข้อง และใช้เป็นประโยชน์ในการทบทวน 
วิเคราะห์ถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ นระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในระยะต่อไป  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ น โดยในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565) กรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลักองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน  4 ด้าน  ดังนี  

 วิสัยทัศน์  

 องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ 
มาตรฐาน และนวัตกรรม 

 พันธกิจ 

 ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
 

 เป้ำประสงค์หลักองค์กร 

 1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เสมอภาค 

 2. พัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร  
 

  ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินงานที่บรรจุภายใต้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 4 ด้าน           
ตามแผนปฏิบัติราชการรายปีกรมราชทัณฑ์ สนับสนุนความส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี วัดในแต่ละห้วง
ปีงบประมาณ โดยจ าแนกตามแผนปฏิบัติราชการฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ดังนี  
 

  1. แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจองค์กร 

   เป้าหมาย ควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ ป้องกันและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในเรือนจ า พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
และพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในเรือนจ า และปรากฏตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 9 ตัวชี วัด ได้แก่  1) ร้อยละ 
ของผู้ต้องขังในความควบคุมได้รับการควบคุมดูแลเป็นตามมาตรฐานที่ก าหนด  2) จ านวนครั งของการแหกหักหลบหนี
จากในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี  3) จ านวนครั งของการหลบหนีในสถานที่เพื่อ
การควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี 4) ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินิสัย  5) ร้อยละของผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี 6) ร้อยละของนักโทษ
เด็ดขาดได้รับการจ าแนกลักษณะเพื่อการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยแล้วเสร็จภายใน  30 วัน  7) ร้อยละของนักโทษ
เด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษลดโทษ ได้รับการพิจารณา 8) ร้อยนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทาน
อภัยโทษได้รับการด าเนินการตามระเบียบและ 9) ร้อยละของผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกลับมากระท าผิดซ  าในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี   

 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน  

   ในแต่ละห้วงปีงบประมาณ ( พ.ศ. 2565) ผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามค่าเป้าหมายรวม จ านวน 7 ตัวชี วัด ประกอบด้วย  1) ร้อยละของผู้ต้องขังในความควบคุมได้รับการ
ควบคุมดูแลเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  2) จ านวนครั งของการแหกหักหลบหนีจากในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัว
กลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ในแต่ละห้วงปีงบประมาณ ( พ.ศ.2565) ผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตาม
ตัวชี วัดที่ก าหนดตามค่าเป้าหมายรวม จ านวน 9 ตัวชี วัด ประกอบด้วย  1) ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่าน
การทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี 2)  ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ระดับคะแนน 75 ขึ นไป 3) ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์  4) ร้อยละ 
ของบุคลากรที่มีขีดความสามารถในเชิงสมรรถนะหลัก (Core Comprtencies) ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน  
5) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน  6) ร้อยละของระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับ
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การพัฒนาระบบงานเพิ่มขึ น 7) จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  8) ร้อยละของความพึง
พอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง และ 9) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงาน
สมรรถนะสูง 

   2. แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร เป้าหมาย
ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานราชทัณฑ์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่

ให้กับองค์กร และปรากฏตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 4 ตัวชี วัด  ได้แก่  1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า
รับบริการงานราชทัณฑ์  2)  ร้อยละของผู้พ้นโทษได้รับการติดตามในระบบ CARE Support เพิ่มขึ น  3) ระดับการ
รับรู้ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์  และ 4) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน  

ในแต่ละห้วงปีงบประมาณ ( พ.ศ.2565) ผลสัมฤทธิ์ ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามค่าเป้าหมายรวม จ านวน 4 ตัวชี วัด ประกอบด้วย  1) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการงาน
ราชทัณฑ์ 2) ร้อยละของผู้พ้นโทษได้รับการติดตามในระบบ CARE Support เพิ่มขึ น  3) ระดับการรับรู้ 
ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์  และ 4) ระดับการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ 
 

    3. แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
เป้าหมายการปฏิบัติราชการในภารกิจงานราชทัณฑ์ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดและปรากฏตัวชี วดั
ตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 5 ตัวชี วัด  ได้แก่  1) ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรม
ราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  2)  ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการ
เร่งรัดติดตามและประเมินผลความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ปรับปรุงการด าเนินการ 3) ร้อยละ 
ของเรือนจ า/ทัณฑสถาน ที่ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) 
เพิ่มขึ น4) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบภายในด าเนินงานอย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด  และ 5) ร้อยละของกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ย  

 

 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน  

ในแต่ละห้วงปีงบประมาณ ( พ.ศ.2565) ผลสัมฤทธิ์ ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามค่าเป้าหมายรวม จ านวน 5 ตัวชี วัด ประกอบด้วย  1) ร้อยละของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  2)  ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับ
การเร่งรัดติดตามและประเมินผลความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะในการ แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินการ  
3) ร้อยละของเรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ  
(Bangkok Rules) เพิ่มขึ น 4) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบภายในด าเนินงาน
อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด  และ 5) ร้อยละของกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
คะแนนเฉลี่ย  
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  4. แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร เป้าหมายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ  จัดท าฐานข้อมูล 
และสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
และปรากฏตัวชี วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ จ านวน 9  ตัวชี วัด  ได้แก่  1) ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่าน
การทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี 2) ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับ
คะแนน 75 ขึ นไป 3) ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์  4) ร้อยละของบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถในเชิงสมรรถนะหลัก (Core Comprtencies) ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน  5) ร้อยละ 
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน  6) ร้อยละของระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบงานเพิ่มขึ น 7) จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  8) ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง  และ 9) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงาน
สมรรถนะสูง 
 

 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำน  

ในแต่ละห้วงปีงบประมาณ (พ.ศ.2565) ผลสัมฤทธิ์ ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัด 
ที่ก าหนดตามค่าเป้าหมายรวม จ านวน 9 ตัวชี วัด ประกอบด้วย  1) ร้อยละของข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการ
ทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี 2)  ร้อยละของข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับ
คะแนน 75 ขึ นไป 3) ร้อยละของการกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์  4) ร้อยละของบุคลากรที่มี
ขีดความสามารถในเชิงสมรรถนะหลัก (Core Comprtencies) ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน  5) ร้อยละ 
ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน  6) ร้อยละของระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบงานเพิ่มขึ น 7) จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  8) ร้อยละของความพึงพอใจ 
ของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง และ 9) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงาน
สมรรถนะสูง 

 

ปัญหำอุปสรรค 

  การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคน     
ในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขัง     
ให้กลับตนเป็นคนดี  แต่จากภาพรวมของการด าเนินงานยังมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี           
(พ.ศ.2565) กรมราชทัณฑ์ ที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดที่ก าหนด ได้แก่ อัตราการกระท าผิด
ซ  าที่มีผลการด าเนินงานในแต่ละห้วงปีงบประมาณเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด และจากการวิเคราะห์ที่ผ่านมา
พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโดยมีภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกกรมราชทัณฑ์ ดังนี  

สถานการณ์ภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจน
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นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี แต่ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระท าผิดซ  า ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่มีความผันผวน ส่งผลต่อการที่ท าให้มีผู้กระท าผิดเพ่ิมมากขึ น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่หรือการที่สังคมไม่ให้การยอมรับผู้ที่เคยต้องโทษ 
ผู้ว่าจ้างเกิดความกลัวไม่กล้าจ้างงาน ส่งผลให้ผู้ที่เคยต้องโทษไม่มีงานท า หรือการกลับไปเจอสัง คมและเพ่ือ
กลุ่มเดิมก่อนต้องโทษ เป็นต้น รวมทั งปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญส่งผลให้
ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 ปัญหาด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

1. ผู้ต้องขังมีจ านวนมากขึ นเกินความจุของเรือนจ า ท าให้เป็นปัญหาในการควบคุม ดูแล 
และไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร โดยสิ นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้ต้องขัง
จ านวน 261,401 คน  การเพ่ิมขึ นของผู้ต้องขังก่อเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ เช่น งบประมาณ
ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ต้องขัง  กรมราชทัณฑ์ต้องมีการขออนุมัติ
งบกลางจากรัฐบาลเพ่ือใช้หนี ค่าวัสดุอาหารและค่าสาธารณูปโภค อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณสภาพของ 
ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่กันอย่างแออัด เนื่องจากพื นที่ไม่เพียงพอ สภาพการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเครียด  
ต่อผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  2. จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่สมดุลกับจ านวนผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมราชทัณฑ์
มีอัตราก าลังข้าราชการตามกรอบ จ านวน 11,980 คน ประกอบด้วยข้าราชการส่วนกลางกรม จ านวน 454 คน  
เรือนจ า/ทัณฑสถาน 11,526 คน ผู้ต้องขังจ านวน 261,401 คน เมื่อค านวณอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ าซึ่งท าหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ต่อผู้ต้องขัง คือ 1 : 23 ขณะที่อัตราส่วนเจ้าหน้าที่
ต่อผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานสากล 1 : 5  นอกจากนี  ข้าราชการทั่วไปมีชั่วโมงการท างาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แต่เจ้าพนักงานเรือนจ าต้องท างานเฉลี่ย 94 ชั่วโมง/สัปดาห์  เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่เวรยามในเวลา
กลางคืนและวันหยุดที่มีภารกิจควบคุมผู้ต้องขังตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั งเจ้าหน้าที่เรือนจ ายังมีการท างานที่เสี่ยง
ภัยจากการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขังและเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่ระบาดในเรือนจ าอีกด้วย 

  3. โครงสร้างทางกายภาพเรือนจ ามีสภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรม ท าให้ไม่สามารถควบคุม
ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และที่ส าคัญไม่สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ที่ต้องการพื นที่
เพ่ือการจ าแนกลักษณะ และแยกขังผู้ต้องขังเป็นสัดส่วน เนื่องจากโครงสร้างผู้ต้องขังที่เปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ต้องขังคดีทั่วไปเป็นผุ้ต้องขังคดียาเสพติดรายส าคัญ ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ และผู้ต้องขังที่กระท าผิดติดนิสัย
เป็นสันดาน เมื่อมารวมตัวกันท าให้สามารถสืบทอดนิสัยและเทคนิคการประกอบอาชญากรรม ซึ่งเมื่อพ้นโทษ
ออกไปจากเรือนจ าก็จะก่ออาชญากรรมซ  า 

ปัญหาด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

จากสถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังที่มี เป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเ พ่ิมสูงขึ นท าให้ 
กรมราชทัณฑ์ต้องใช้ทรัพยากรทั งหมดไปกับการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังมิให้หลบหนี หรือก่อเหตุจลาจล ส่งผลให้
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กิจกรรมด้านการพัฒนาพฤตินิสัยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่พร้อมของอาคารสถานที่ 
บุคลากรประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 

แนวทำงแก้ไข 

  1. แก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และความช ารุดทรุดโทรมของเรือนจ า โดยการปรับอัตราความจุ
เรือนจ าทั่วประเทศใหม่ (1.6 ตร.ม.ต่อคน) การเกลี่ยย้ายผู้ต้องขัง การก่อสร้างเรือนจ าใหม่ทดแทนเรือนจ าเก่า 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมทางด้านทัณฑวิทยาและกายภาพ  ปรับปรุงและขยายเรือนจ าเดิมที่ยังมีสภาพพอใช้งาน
ได้และมีพื นที่ว่างเพียงพอ และการลดจ านวนผู้ต้องขังด้วยการบริหารโทษและย้ายผู้ต้องขัง หรือการสนับสนุน
ให้มีทางเลือกอ่ืนนอกจากการคุมขัง ได้แก่ การขอพระราชทานอภัยโทษ  การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ 
เป็นต้น  

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า  ได้แก่ การจัดระบบ
เรือนจ า การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการควบคุม การจู่โจมตรวจค้นเรือนจ าเพ่ือป้องกัน/สกัดกั น ยาเสพติด
และโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามก่อนลักลอบน าเข้าเรือนจ า การด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่  
ที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการค้ายาเสพติด 

  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานและสมรรถนะข้าราชการ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ
เรือนจ า/ทัณฑสถาน เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องเอกซเรย์สัมภาระ เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน 
เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย รวมทั งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน เช่น ระบบข้อมูลผู้ต้องขัง
ส าหรับการบริหารงานราชทัณฑ์และรองรับการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ระบบเยี่ยมญาติทางไกล เพ่ิมระบบ VDO Conference 
กับศาลและเรือนจ าในทัณฑสถาน 143 แห่ง เป็นต้นระบบร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  

  5. ด าเนินการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น 
ข้อก าหนดขั นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดแมนเดลา – Mandela Rules) 
ข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มาตรฐานเรือนจ า 10 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้าน
อาคารสถานที่และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจ า ด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง
และการรักษาความปลอดภัย ด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ด้านการท างานและใช้แรงงานของผู้ต้องขัง 
ด้านการรักษาระเบียบและการลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง ด้านกิจกรรมและการได้รับประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
และมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั นพื นฐานในการด ารงชีวิตของผู้ต้อขัง 5 ด้าน (ด้านที่นอน สูทกรรม โรงเลี ยงอาหาร 
สถานพยาบาล และการก าจัดสิ่งปฏิกูล) 

6.  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัยระหว่างกรมราชทัณฑ์   
และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยประสานความร่วมมือ 
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กับหน่วยงานภาคสังคม สร้างภาคีเครือข่ายภายนอก MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ  

 7. การจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ศูนย์เตรียมการก่อนปล่อยเพื่อฝึกอาชีพอุตสาหกรรม  

และสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (CARE : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment)  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มี
งานท า ทั งขณะต้องโทษในเรือนจ า และการน าความรู้จาการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 
ไม่ให้กลับมากระท าผิดซ  า 

 

 

                             ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 ด้ำน 
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2. ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี  พ.ศ. 2565 ต่อป้ำหมำยรวมและค่ำ
เป้ำหมำยรวมของแผน 

 2.1.1 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรของทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ต่อเป้ำหมำยรวมและค่ำ
เป้ำหมำยรวมของแผน 

(1) เป้ำหมำยรวม 
 สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่นในงานราชทัณฑ์ 
 
(2) ค่ำเป้ำหมำยรวม 
 1. ควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 2. ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปีไม่เกินร้อยละ 8 

 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี  
ต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมท่ีก ำหนดไว้ 

สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น 
ในงานราชทัณฑ์ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งภารกิจของกรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  
มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพสุจริต  
และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยให้สังคมยอมรับ โดยผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
มีตัวชี วัดวัดความส าเร็จ ได้แก่ ควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100 สังคมปลอดภัย 
และประชาชนเชื่อมั่นในงานราชทัณฑ์ โดยผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  า หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี   

  
 

2.  ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี  
(พ.ศ. 2565) 
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(ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8) ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากยังไม่ครบเวลาในการติดตามพฤติกรรม 
(ภายใน 1 ปี ) ข้อมูลค านวณไม่ครบถ้วนเนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังที่ ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ครบทั ง
ปีงบประมาณและยังไม่ครบระยะเวลาติดตามพฤติกรรม  

2.1.2 ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรของแผนย่อยต่อเป้ำหมำยรวมและค่ำเป้ำหมำยรวม 
ของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 1 ด้ำนประสิทธิผลตำมพันธกิจองค์กร (SI1) 

 

เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

1. ควบคุม ดูแล 
ผู้ต้องขังอย่างมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 

1. ผู้ต้องขังในความ
ควบคุมดูแลเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดร้อยละ 100 

1. ผู้ต้องขังในความ
ควบคุมดูแลเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. การแหกหกัหลบหนี
จากในเรือนจ า ทีไ่ม่
สามารถจับตวักลับมาได้
ใน 48 ช่ัวโมง ภายใน 1 
ปี ไมเ่กิน 2 ครั ง 

2.การแหกหกัหลบหนี
จากในเรือนจ า ทีไ่มส่าม
รถจบัตัวกลับมาได้ใน 
48 ช่ัวโมง ภายใน 1 ปี 
ไมเ่กิน 2 ครั ง 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้ร้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดี
สู่สังคมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ควบคุมผู้ต้องขังตาม
หลักมาตรฐาน 

1. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินิสยั 
ร้อยละ 100 

1. ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาด
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
และพัฒนาพฤตินิสยั  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. ผู้ต้องขังมีอัตราการ
กระท าผดิซ  าหลังพ้น
โทษ ภายใน 1 ปี  
ไม่เกิน ร้อยละ 8 

ข้อมูลค านวณไม่
ครบถ้วนเนื่องจาก
จ านวนผู้ต้องขังที่ได้รบั
การปล่อยตัวยังไม่ครบ
ทั งปีงบประมาณ 
และยังไม่ครบเวลา
ติดตามพฤติกรรม  
(ภายใน 1 ปี ) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

3.พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

1. นักโทษเดด็ขาด
ได้รับการจ าแนก
ลักษณะ เพื่อการ
ควบคุมและการพัฒนา
พฤตินิสัยแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน  
ร้อยละ 100  

1.นักโทษเดด็ขาด
ได้รับการจ าแนก
ลักษณะ เพื่อการ
ควบคุมและการพัฒนา
พฤตินิสัยแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2.นักโทษเดด็ขาดที่
เข้าเกณฑ์การพักโทษ  
ลดโทษได้รับการ
พิจารณา  
ร้อยละ 100 

2.นักโทษเดด็ขาดที่
เข้าเกณฑ์การพักโทษ  
ลดโทษได้รับการ
พิจารณา  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

3. นักโทษเดด็ขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับ
พระราชทานอภัยโทษ
ได้รับการด าเนินการ
ตามระเบียบ 
ร้อยละ 100 

3. นักโทษเดด็ขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับ
พระราชทานอภัยโทษ
ได้รับการด าเนินการ
ตามระเบียบ  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

4. แก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

1. ผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนป้องกัน 
และบ าบดัแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิกลับมา
กระท าผดิซ  าในคดยีา
เสพติด ภายใน 1 ป ี
ไม่เกินร้อยละ 8  

1. ผู้ต้องขังที่ผ่าน
กระบวนป้องกัน 
และบ าบดัแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิกลับมา
กระท าผดิซ  าในคดยีา
เสพติด ภายใน 1 ปี 
ไม่เกินร้อยละ 11.40 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ งแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ 
มีเป้าประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้ ซึ่งภารกิจของกรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลให้กลับตนเป็นพลเมืองดี 
มีสุขภาพกายและจิตที่ดีไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพสุจริต  
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และสามารถด ารงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติโดยให้สังคมยอมรับ โดยผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน  
มีตัวชี วัดวัดความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการตามแผน ดังนี  

1. ควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี วัด 
ได้แก่ ผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร้อยละ 100  และการแหกหักหลบหนี 
จากในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี  (ไม่มี) 

2. พัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมและพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี วัด ได้แก่ ร้อยละของผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา
พฤตินิสัย ร้อยละ 100  

3. พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี วัด ได้แก่  นักโทษ
เด็ดขาดได้รับการจ าแนกลักษณะ เพ่ือการควบคุมตัวและเพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
ร้อยละ 100 นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษได้รับการพิจารณาร้อยละ 100 และ นักโทษ
เด็ดขาดท่ีเข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทานอภัยโทษได้รับการด าเนินการตามระเบียบ ร้อยละ 100 

4. แก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจ า ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวน
ป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมากระท าผิดซ  าในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 11.40  

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 2 ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร (SI2) 

 

เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

1. ประชาชนรับรู้
และมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการงาน
ราชทัณฑ ์

2.ผู้พ้นโทษท่ีได้รับการ
ติดตามในระบบ 
CARE Support 
เพิ่มขึ น ร้อยละ 10 

2.ผู้พ้นโทษท่ีได้รับการ
ติดตามในระบบ 
CARE Support 
ไม่เพิ่มขึ น  
(เนื่องจากติดตามเฉพาะ 
รายที่จ าเป็น) 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. ประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่
ให้กับองค์กร 

1. ระดับการรับรู ้
ของผู้รับบริการต่อ
ข่าวสารกา
ประชาสมัพันธ์ราชทัณฑ์  
ระดับ 4.25 

1.ระดับการรับรู้ของ
ผู้รับบริการต่อข่าวสาร
การประชาสัมพันธ์
ราชทัณฑ์  
ระดับ 4.76  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. ระดับการรับรู้
ภาพลักษณ์ใหม่ของ 
กรมราชทัณฑ์  
ระดับ 4 

2. ระดับการรับรู้
ภาพลักษณ ์
ใหม่ของกรมราชทัณฑ์  
ระดับ 4.78  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 กรมราชทัณฑ์เป็นกลไกลส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปตามพันธกิจของกรมราชทัณฑ์เพ่ือให้
สามารถควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด กรม
ราชทัณฑ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการตอบสนองความต้องการ
และการให้บริการด้วยความโปร่งใส มีการบริหารราชการแผ่นดิน ความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการตามแผนด้าน
คุ ณ ภ า พ 
การให้บริการ เพ่ือสร้างประโยชน์สุขแกป่ระชาชนซึ่งตัวชี วัดผลการด าเนินงานที่บ่งชี ความส าเร็จ ได้แก่  

1. ประชาชนรับรู้และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการงานราชทัณฑ์  ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามตัวชี วัด ได้แก่ ผู้พ้นโทษได้รับการติดตามในระบบ CARE Support ไมเ่พ่ิมขึ น  

2. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กร ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามตัวชี วัด ได้แก่ ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์ 4.76 และระดับ  
การรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ ระดับ 4.78  

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 3 ด้ำนประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (SI3) 

 

เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

1. การปฏิบัติราชการ
ในภารกิจงาน
ราชทัณฑ์มี
ประสิทธิภาพเป็น 
ไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด 

1. โครงการภายใต้
แผนปฏิบัตริาชการ
กรมราชทัณฑ์
สอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ร้อยละ 100 

1. โครงการภายใต้
แผนปฏิบัตริาชการ
กรมราชทัณฑ์
สอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการที่
ได้รับการเร่งรัด
ติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จและมี
ข้อเสนอแนะในการ
แก้ไขปรับปรุงการ
ด าเนินการ  
ร้อยละ 100 

2. โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการที่
ได้รับการเร่งรัดติดตาม
และประเมินผล
ความส าเร็จและมี
ข้อเสนอแนะในการแกไ้ข
ปรับปรุงการด าเนินการ  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

3. เรือนจ า/ 
ทัณฑสถานทีไ่ดร้ับ
การตรวจประเมินผล
การปฏิบัตผิ่านเกณฑ์
ตามข้อก าหนด
กรุงเทพ  
(Bangkok Rules) 
เพิ่มขึ นร้อยละ 10 

3.เรือนจ า/ทณัฑสถานที่
ไดร้ับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบตัิ
ผ่าน เกณฑ์ตาม
ข้อก าหนดกรุงเทพ 
(Bangkok Rules)  
เพิ่มขึ นร้อยละ 98.95 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

4. หน่วยงานใน
สังกัดกรมราชทัณฑ์
ที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน
ด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และ
ระเบียบที่ก าหนด
ร้อยละ 100 

4. หน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ที่ไดร้ับ
การตรวจสอบภายใน
ด าเนินงานอย่าง
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
และระเบียบที่ก าหนด
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

5.กรมราชทัณฑผ์่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA คะแนนเฉลี่ย
รวมไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 90 

5.กรมราชทัณฑผ์่าน
เกณฑ์การประเมิน 
ITA คะแนนเฉลี่ยรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
99.49 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานปลายทางของกระบวนการ

ยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษา  ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 
กรมราชทัณฑ์มีเป้าประสงค์หลักในการด าเนินการ คือ การควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐาน 
เสมอภาคและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กระบวนการยุติธรรมมีคว ามน่าเชื่อถือโปร่งใส 
โดยผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การปฏิบัติ
ราชการในภารกิจงานราชทัณฑ์มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด โดยผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามตัวชี วัด ดังนี  
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ร้อยละ 100 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการเร่งรัดติดตามและประเมินผลความส าเร็จ 
และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการร้อยละ 100  เรือนจ า/ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)  ร้อยละ 98.95 หน่วยงาน 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน ด าเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด
ร้อยละ 100 และกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 99.49  
 

แผนปฏิบัติรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ ประเด็นที่ 4 ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร (SI4) 

 

เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

1.บริหาร
ทรัพยากรบุคคล
อย่างมืออาชีพ 

1. ข้าราชการบรรจุใหม่
ผ่านการทดลองงานและ
สามารถปฏิบัติงานไดด้ี  
ร้อยละ 100 

1. ข้าราชการบรรจุใหม่
ผ่านการทดลองงานและ
สามารถปฏิบัติงานไดด้ี  
ร้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2. ข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระดับ
คะแนน 75 ขึ นไป 
ร้อยละ 90 

2. ข้าราชการในสังกัด
กรมราชทัณฑ์สามารถ
ปฏิบัติงานได้ในระดับ
คะแนน 75 ขึ นไป 
ร้อยละ 90 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

3. การกระท าผดิวินัย
ของบุคคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ลดลง  
ร้อยละ 5 

3. การกระท าผดิวินัย
ของบุคคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ลดลง        
ร้อยละ 5 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

2. พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สู่การท างาน
มาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ   

1. บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies)
ได้ตามมาตรฐาน/เกิน
กว่ามาตรฐาน  
ร้อยละ 90 

1. บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิง
สมรรถนะหลัก  
(Core Competencies) 
ได้ตามมาตรฐาน/เกิน
กว่ามาตรฐาน  
ร้อยละ 90 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                       

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะ 
เฉพาะด้าน  
ร้อยละ 25 

2.ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อ
เสรมิสมรรถนะ 
เฉพาะด้าน  
ร้อยละ 76.72 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

3. จัดท า
ฐานข้อมูลและ
สารสนเทศท่ี
ถูกต้องทันสมัย
ใช้ประโยชน์ได ้

1. ระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบเพิ่มขึ น  
ร้อยละ 10 

1. ระบบฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนา
ระบบเพิ่มขึ น  
ร้อยละ 10 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

2.จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลผูต้้องขัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น ร้อยละ 5 

2.จ านวนระบบงาน
ฐานข้อมูลผูต้้องขัง 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ น ร้อยละ 5 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

3. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบ
ข้อมูลผู้ต้องขัง  
ร้อยละ 90  

 

3. ความพึงพอใจของ
หน่วยงานที่ใช้งานระบบ
ข้อมูลผู้ต้องขัง  
ร้อยละ 91.11 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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เป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำยรวม 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
ที่สัมฤทธิ์ผล 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิข์องกำรด ำเนินกำรตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยรวมของ

แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีตำมที่ก ำหนดไว้ 

4.พัฒนา
หน่วยงานใน
สังกัดกรม
ราชทัณฑ์ให ้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

1. หน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์เป็น
หน่วยงาน 
สมรรถนะสูง 
ร้อยละ 90 

1. หน่วยงานในสังกัด
กรมราชทัณฑ์เป็น
หน่วยงาน 
สมรรถนะสูง  
ร้อยละ 100  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  เป็นการบริหารงานที่มุ่งสู่การเสริมสร้างให้

กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความโปร่งใส ซึ่งการบริหารจัดการของหน่วยงานมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์เมื่อส าเร็จจะสะท้อนให้เห็น
ว่าการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั น การพัฒนาองค์กร
จึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ส าคัญที่ช่วยส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย 
และค่าเป้าหมายรวม ดังนี   

1. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามตัวชี วัด ได้แก่ ข้าราชการ
บรรจุใหม่ผ่านการทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ ดีร้อยละ 100 ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับคะแนน 75 ขั นไป ร้อยละ 90 และการกระท าผิดวินัยของบุคคลากรในสังกัด
กรมราชทัณฑ์ไม่เกินร้อยละ 5  

2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
ตัวชี วัด ได้แก่ บุคลากรที่มีขีดความสามารถ เชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน/ 
เกินกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 90 และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 76.72 

3. จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตาม
ตัวชี วัด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10  จ านวนระบบงานฐานข้อมูล
ผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 5 ระบบงาน และความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อย
ละ 91.11 

4.  พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
ตามตัวชี วัด ได้แก่ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง ร้อยละ 100 
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2.2. ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแต่ละแผนย่อยภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อ
เป้ำหมำยและค่ำเป้ำหมำยของแผนย่อย 

2.2.1 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย ด้ำนประสิทธิผลด้ำนพันธกิจองค์กร 
 (1) เรื่อง พัฒนำระบบกำรควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 

1.1 เป้าหมาย ควบคุม ดูแลผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 
1.2 ค่าเป้าหมาย  

1) ผู้ต้องขังในกาควบคุมดูแลเป็นไปตามกฎหมายร้อยละ 100 
2) ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยตามลักษณะคดี 

ร้อยละ 100 
3) ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 
4) การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจ า ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน  

48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั ง 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ควบคุม ดูแลผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง 

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้แก่ ผู้ต้องขังในการ
ควบคุมดูแลเป็นไปตามกฎหมาย ร้อยละ 100 ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัยตาม
ลักษณะคดี ร้อยละ 100 ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากยังไม่ครบเวลาในการติดตามพฤติกรรม (ภายใน 1 ปี) 
ข้อมูลค านวณไม่ครบถ้วนเนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ครบทั งปีงบประมาณและยังไม่ครบ
ระยะเวลาติดตามพฤติกรรม การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจ า ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง 
ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั ง ไม่มี 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เรื่อง พัฒนาระบบการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง มีดังนี  

1. โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล (SI111) 
2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและระงับเหตุร้ายในเรือนจ า (SI111) 
3. โครงการจัดระบบเรือนจ า (SI111) 
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4. โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (SI111)  
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (SI111)  
6. โครงการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย (SI111) 
7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสาธารณสุขในเรือนจ าตามโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขท าความดี เพ่ือชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ (SI111) 
8. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SI111) 
9. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ (SI111) 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน  

โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนาระบบการ
ควบคุมดูแลผู้ต้องขัง โดยการด าเนินโครงการส่งผลให้เกิดการพัฒนาเรือนจ าให้เหมาะสมกับการควบคุม
ผู้ต้องขังแต่ละประเภท พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างเรือนจ า พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและน าเทคโนโลยีมาช่วย
เสริมประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังให้ได้ตามมาตรฐานสากล การก าหนดรูปแบบ มาตรฐานในการดูแล
ผู้ต้องขังทั งชาวไทยและชาวต่างชาติหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลผู้ต้องขัง และด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสริม
ความมั่นคงมีการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือสร้างความสมดุลการ
บริหารการบังคับโทษเพ่ือการบรรลุเป้าหมายในการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
(2) เรื่อง พัฒนำระบบกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 

2.1 เป้าหมาย พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 
2.2 ค่าเป้าหมาย 

1) ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดได้รับการจ าแนกลักษณะเพ่ือการควบคุม 
และการพัฒนาพฤตินิสัยแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 

2) ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษได้รับการ
พิจารณา ร้อยละ 100 

3) ร้อยละของนักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ
ได้รับการด าเนินการตามระเบียบ ร้อยละ 100 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง  บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนนิการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังส่งผล 
ต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ได้แก่ นักโทษเด็ดขาดได้รับการจ าแนก
ลักษณะเพ่ือการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ร้อยละ 100 นักโทษเด็ดขาด  
ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษ ลดโทษ ได้รับการพิจารณา ร้อยละ 100 นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับ
พระราชทานอภัยโทษได้รับการด าเนินการตามระเบียบ ร้อยละ 100 

2.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล เรื่อง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง มีดังนี  

1. โครงการพัฒนาระบบด้านทัณฑปฏิบัติ (SI112) 
2. โครงการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง (SI112) 
3. โครงการย้ายผู้ต้องขัง (SI112) 
4. โครงการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดออกท างานสาธารณะ

นอกเรือนจ าออกท างานจ่ายนอกและการลงหุงต้มอาหาร (SI112) 
5. โครงการด าเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง (SI112) 
6. โครงการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนชั นนักโทษเด็ดขาด (SI112) 
7. โครงการปฏิบัติงานด้านการลดวันต้องโทษจ าคุก (SI112) 
8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพักการลงโทษ (SI112) 
9. โครงการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษเด็ดขาด

เฉพาะราย (SI112)  
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 2.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่องพัฒนา
ระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยพัฒนาระบบการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
ระบบการย้าย การเลื่อนชั น การลดชั น ระบบการลดโทษ การพักการลงโทษ การลงโทษทางวินัยการให้ออก
ท างานนอกเรือนจ า งานสาธารณะนอกเรือนจ า การขอพระราชทานอภัยโทษ การให้การสงเคราะห์  
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขังตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขฟ้ืนฟู 
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

 
(3) เรื่อง พัฒนำเรือนจ ำปลอดยำเสพติดและพัฒนำระบบกำรควบคุมผู้เข้ำรับกำร

ตรวจพิสูจน์ (SI113) 
3.1 เป้าหมาย ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3.2 ค่าเป้าหมาย การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการควบคุมตัวและสถานที่เพ่ือการ

ตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั ง 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติด 

และพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการควบคุม ดูแล ผู้เข้ารับ
การตรวจพิสูจน์ ป้องกันและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดภายในเรือนจ า อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ได้แก่ การหลบหนีในสถานที่เพ่ือการควบคุมตัวและสถานที่เพ่ือการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั ง  
ไม่มีการหลบหนี 

3.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล เรื่อง พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ดังนี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. โครงการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามค าร้องเรียน ร้องทุกข์ การรายงาน
ข่าวสารหรือข่าวพาดพิงที่เก่ียวข้องกับเรื่องยาเสพติดภายในเรือนจ า (SI113) 

2.โครงการควบคุมดูแลผู้ เข้ารับการตรวจพิสูจน์ (SI113) (ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ด าเนินการเฉพาะไตรมาสที่ 1) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 3.3  ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่องพัฒนาเรือนจ า
ปลอดยาเสพติดและพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยพัฒนาระบบรูปแบบ หลักเกณฑ์ 
มาตรฐานในการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระหว่างการควบคุมตัวเพ่ือรอการตรวจพิสูจน์และการปฏิบัติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนส่งตัวเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
  

(4)  เรื่อง ป้องปรำมและแก้ไขปัญหำสิ่งของต้องห้ำมภำยในเรือนจ ำ (SI114)  
4.1 เป้าหมาย  บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและป้องกันแก้ไข

ปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 
4.2 ค่าเป้าหมาย 
 1. ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลับมากระท าผิดซ  าในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 
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 2. การตรวจค้นจู่โจมแบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบ
กรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจ าร้อยละ 98 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
บ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังยาเสพติดและ
ป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนนิการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของ

ต้องห้ามภายในเรือนจ า ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
และป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัด
แก้ไขปัญหาเสพติดกลับมากระท าผิดซ  าในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ร้อยละ 11.40 การตรวจค้นจู่โจมแบบ
กรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกแบบกรณีปกติไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจ า ร้อยละ 99.95 

4.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากล เรื่อง ป้องปรามและแก้ไขปัญหาส่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 

- โครงการเรือนจ ายาปลอดเสพติด (SI114) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
โครงการที่ระบุตามข้อ 4.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการเรื่องป้องกัน

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า โดยการปฏิบัติการพิเศษจู่โจมตรวจค้นเรือนจ า/
ทัณฑสถาน ทั งในกรณีปกติและกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงการวางมาตรการและพัฒนางาน
ด้านการสืบสวนหาข่าวเพ่ือการควบคุม โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

 
2.2.2 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อยพัฒนำพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ 

(1) เรื่อง พัฒนำจิตใจเพื่อสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง (SI121) 
1.1 เป้าหมาย พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้อง 
1.2 ค่าเป้าหมาย ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตราการกระท าผิดซ  า

หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 
 
 



  

 

23 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

พัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้ต้องขัง  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้ต้องขัง ส่งผลผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ 
ผู้ต้องขังได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปีไม่เกิน
ร้อยละ 7.89 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนา
พฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เรื่อง พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้ต้องขัง มีดังนี  

1. โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง (SI121) 
2. โครงการบูรณาการพัฒนางานด้านจิตอาสาของกรมราชทัณฑ์ ที่สอดคล้อง 

กับโครงการ (SI121) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนา
จิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้ต้องขัง โดยการมุ่งพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา การพัฒนาทักษะชีวิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตภายหลังพ้นโทษ การเรียนรู้การใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีเน้นการพัฒนาศักยภาพจาก
ภายในเพ่ือให้กลับตนเป็นพลเมืองดีที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 

(2) เรื่อง พัฒนำศักยภำพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม  
2.1 เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
2.2 ค่าเป้าหมาย ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับต่างๆ การฝึกวิชาชีพและผ่าน

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม  บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่
สังคม ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่าน
การศึกษาในระดับต่างๆ การฝึกวิชาชีพและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระท าผิด
ซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปีไม่เกิน ร้อยละ 7.89 

2.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผล ต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เรื่อง พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (SI122) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
โครงการที่ระบุตามข้อ 2.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องพัฒนา

ศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีสู่คม โดยการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง พัฒนาเรือนจ าเฉพาะทางด้านต่างๆ 
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง พัฒนาทักษะให้กับผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย สร้างการมีส่วน
ร่วมขององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยทั งระบบ ผู้ต้องขังสามารถมีรายได้
ระหว่างถูกคุมขัง เมื่อพ้นโทษมีทุนในการออกไปประกอบอาชีพสุจริต กลับสู่สังคมโดยสามารถประกอบอาชีพ
เลี ยงตัวเองและครอบครัวได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับมากระท าผิดซ  า 
 

(3) เรื่อง สร้ำงภูมิคุ้มกันและบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติด (SI123) 
3.1 เป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
3.2 ค่าเป้าหมาย 

- ผู้ต้องขังท่ีผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า
กลับมากระท าผิดในคดียาเสพติดอีกภายใน 1ปี ไม่เกินร้อยละ 8 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขัง
ติดยาเสพติด  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติด
ยาเสพติด ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 
ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ ากลับมากระท าผิดในคดียา
เสพตดิอึกภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 11.45 

3.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเรื่อง สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI123) 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ า (SI123) 
2. โครงการบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด (SI1234) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 3.3 ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องสร้างภูมิคุ้มกัน
และบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง รณรงค์ป้องกัน
แก้ปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั งภายในและภายนอกเรือนจ าและการ
บ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้เสพยาเสพติด  
และกลุ่มผู้ค้ารายย่อย 
 

(4) เรื่อง อ ำนวยควำมยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ (SI 1234) 

4.1 เป้าหมาย อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

4.2 ค่าเป้าหมาย ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมา 
กระท าผิด ภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 5 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่องอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ไม่มีผู้ต้องขังคดีความม่ันคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
กลับมากระท าผิด ภายใน 1 ปี  

 4.3 โครงการ/การด าเนินการ ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาพฤตินิสัยโดยยึดผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เรื่อง อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี  

1. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124) 
2. โครงการอ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (SI124) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 4.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง อ านวย
ความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการอ านวยความยุติธรรม  
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื นที่ แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังและผู้เคยกระท าผิดในคดีความมั่นคง และอ านวย
ความสะดวกแกญาติผู้ต้องขัง และประชาชนในพื นที่ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสังคมในพื นที่มีการบูรณา
การกับเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในการบ าบัด แก้ไข พฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพ่ือคืนคนดีสู่สังคมไม่หวนกลับ  
มากระท าผิดซ  า 
 

2.2.3 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย  สร้ำงควำมพึงพอใจให้ผู้รับบริกำร (SI21) 
(1) เรื่อง กำรประสำนงำนและสงเสริมกำรมีงำนท ำ (SI212) 

1.1 เป้าหมาย ติดตามผู้พ้นโทษและส่งเสริมการมีงานท า 
1.2 ค่าเป้าหมาย ผู้พ้นโทษที่ได้รับการติดตามในระบบ CARE Support เพ่ิมขึ น

ร้อยละ 10 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ติดตามผู้พ้นโทษและส่งเสริมการมีงานท า  บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การประสานงานและส่งเสริมการ  
มีงานท า ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายติดตามผู้พ้นโทษและส่งเสริมการมีงานท า ได้แก่ ผู้พ้นโทษที่ได้รับการ
ติดตามในระบบ CARE Support ไมเ่พ่ิมขึ น  

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายสร้าง
ความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ  เรื่อง การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า และการให้บริการ จัดสวัสดิการ
และการสงค์เคราะห์ผู้ต้องขัง มีดังนี   

1. โครงการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (SI212) 
2. โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังและขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานของเรือนจ าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (SI211) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องและส่ง
การประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า โดยการด าเนินการประสานงานเพ่ือการมีงานท าภายใต้ศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า โดยการด าเนินการประสานงานเพ่ือการมีงานท าภายใต้ศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท า และบูรณาการร่วมส านักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาพฤตินิสัย 
(สมภพ) Honest Livelihood and Producth for Enhancing Rehabbilitation (HELPER) ดูแลและติดตาม
ผู้ที่ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย เพ่ือการคืนคนดีสู่สังคม ผู้ พ้นโทษได้รับการยอมรับจากชุมชนและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่กลับมากระท าผิดซ  า 

 
2.2.4 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย  ประชำสัมพันธ์เชิงรุกและสร้ำงภำพลักษณ์องค์กรใหม่ (SI221) 

(1) เรื่อง ประชำสัมพันธ์แนวคิดและนวัตกรรมใหม่ (SI221) 
1.1 เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
1.2 ค่าเป้าหมาย ระดับการรับรู้ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์

ราชทัณฑ์ขององค์กร 4.25 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้แก่ การรับรู้ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์
อยู่ที่ระดับ 4.76 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่ เรื่อง สร้างราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ (SI222) ดังนี  

1. โครงการดูแลระบบการจัดการงานวิจัย (SI222) 
2. โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่กรมราชทัณฑ์ (SI222) 
3. โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมราชทัณฑ์ (SI221) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง สร้าง
ราชทัณฑ์ภาพลักษณ์ใหม่ โดยการส ารวจวิจัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ใหม่ โดยการส ารวจวิจัยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์
ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ให้ปรากฏเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกได้รับรู้การบริหารการบังคับโทษกระบวนการ
ควบคุม ดูแลที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และสร้างการรับรู้กระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้สังคมได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการท างานของกรมราชทัณฑ์ ให้ได้อย่างทั่วถึงและเท่าทันต่อ
เหตุการณ์และสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่องประชาสัมพันธ์แนวคิด  
และนวัตกรรมใหม่ โดยการจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม 
ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรมราชทัณฑ์ 
 

2.2.5 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย อ ำนวยกำรและปรับปรุงกระบวนกำรหลักให้ถูกต้องรวดเร็ว (SI311) 
(1) เรื่อง อ ำนวยกำรในกำรปฏิบัติงำนหลักในกำรขับเคลื่อนงำนรำชทัณฑ์ (SI311) 

1.1 เป้าหมาย 
1. อ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
2. เรือนจ าที่ ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตาม

ข้อก าหนดกรุงเทพเพ่ิมขึ น 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก  บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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1.2 ค่าเป้าหมาย 
1. หน่วยงานหลักสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ

ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ร้อยละ 100 
2. เรือนจ าที่ ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตาม

ข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เพ่ิมขึ นร้อยละ 10 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

อ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
เรือนจ าที่ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพเพ่ิมขึ น 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง อ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจของหน่วยงาน เรือนจ าที่ได้รับการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพเพ่ิมขึ น ได้แก่ หน่วยงานหลักในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ร้อยละ 100 เรือนจ าที่ได้รับการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติงานผ่านเกณฑต์ามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)  เพิ่มขึ น ร้อยละ 98.95 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอ านวยการ 
และปรับปรุงกระบวนงานหลักให้ถูกต้อง รวดเร็ว เรื่อง อ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 

1. โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข (SI311) 
2. โครงการอ านวยการปฏิบัติงานด้านทัณฑวิทยา (SI311) 
3. โครงการอ านวยการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนาพฤตินิสัย

ผู้ต้องขัง (SI311) 
4. โครงการบริหารและอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ (SI311) 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการเรื่อง 

อ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ โดยอ านวยการในการปฏิบัติงานหลักในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทาง
หรือมาตรการที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานส าหรับการควบคุมผู้ต้องขัง หรือด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ปฏิบัติได้
ตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อก าหนด หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศหรือตาม
มาตรฐานสากล 

 
2.2.6 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย อ ำนวยกำรและปรับปรุงกระบวนกำรหลักให้ถูกต้อง 

รวดเร็ว (SI311) 
(1) เรื่อง อ ำนวยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในกำรขับเคลื่อนงำนรำชทัณฑ์ (SI321) 

1.1 เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 
1.2 ค่าเป้าหมาย 
 - หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ

ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ร้อยละ 100 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพ่ืออ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายเพ่ืออ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ ร้อยละ 100 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
อ านวยการและปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้อง รวดเร็ว เรื่อง อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานใน
การขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ (SI321)  

1. โครงการอ านวยการสนับสนุนภารกิจของผู้บริหารและการปฏิบัติงาน
ส านักงานเลขานุการกรม (SI321) 
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2. โครงการบริหารจดการระบบงานสารบรรณ (SI321) 
3. โครงการด าเนินการด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานราชทัณฑ์ (SI321) 
4.โครงการบริหารจัดการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของกรมราชทัณฑ์ (SI321) 
5. โครงการอ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 

และพัสดุ (SI321) 
6. โครงการอ านวยการปฏิบัติงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานเพ่ือพัฒนา

ข้าราชการราชทัณฑ์ (SI321) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง
อ านวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ โดยพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนใน
การขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating 
Procedure : SOP) ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
ของกรมราชทัณฑ ์
 

(2) เรื่อง พัฒนำยุทธศำสตร์และระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ (SI322) 
2.1 เป้าหมาย เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ 
2.2 ค่าเป้าหมาย 

1. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ได้รับการเร่งรัดติดตาม 
และประเมินผลความส าเร็จและมีข้อเสนอแนะในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินการ ร้อยละ 100 

3. หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
การตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานและได้น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  
ร้อยละ 100 

4. หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบประเมินได้น า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานมีความถูกต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด  
ร้อยละ 100 
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การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและระบบ 
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้รับการเร่งรัด
ติดตามและประเมินผลความส าเร็จและมีข้อเสนอแนะในการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงการด าเนินการ  
ร้อยละ 100  หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน และได้น าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ 100 หน่วยงาน
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบ ประเมินผลได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความถกูต้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

2.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอ านวยการ
และปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้อง รวดเร็ว เรื่อง พัฒนายุทธศาสตร์และระบบการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจงานกรมราชทัณฑ์ให้สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ (SI322)  

2. โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ (SI322) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 โครงการที่ระบุตามข้อ 2.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ  
เรื่องพัฒนายุทธศาสตร์และระบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยการท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2565 ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานระดับต่างๆและสร้างการรับรู้ให้กับ
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เข้าใจแนวทางการพัฒนาต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกรม
ราชทัณฑ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลอ านวยการปฏิบัติงาน
สนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้บรรลุเป้าหมาย และการรายงาผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
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(3) เรื่อง ส่งเสริมกระบวนงำนรำชทัณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรเลือก

ปฏิบัติ (SI323) 
3.1 เป้าหมาย เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็น

ธรรมไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร 
3.2 ค่าเป้าหมาย กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวม 

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 90 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย 
โปร่งใสถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่อง
ส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และสร้างธรรมภิบาล
ในการบริหารงาน 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้ร้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหาร ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 99.49  

3.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายอ านวยการ
และปรับปรุงกระบวนงานสนับสนุนให้ถูกต้อง รวดเร็ว เรื่อง ส่งเสริมกระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

1. โครงการตรวจสอบเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ (SI323) 
2.โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมเพ่ือความ

โปร่งใสตรวจสอบได้ (SI323) 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการทางวินัยและเสริมสร้างสมรถภาพ

ข้าราชการ (SI323) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 โครงการที่ระบุตามข้อ 3.3 สามารถส่งผล ต่อการบรรลุ เป้าหมายของแผนปฏิบัติ ราชการ  
เรื่องส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการส่งเสริมให้ข้าราชการ
กรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผยโปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยม ในการ
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ต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของ องค์กร สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสอดส้อง ติดตาม
พฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบใด 
 

2.2.7 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมืออำชีพ 
(1) เรื่อง พัฒนำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (SI411) 

1.1 เป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ 
1.2 ค่าเป้าหมาย 

1. ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี  
ร้อยละ 100 

2. ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับคะแนน 75 
ขึ นไป ร้อยละ 90  

3. การกระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลงร้อยละ 5 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ได้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการทดลอง
งานและสามรถปฏิบัติงานได้ดี ร้อยละ 100 ข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบั ติงานได้ในระดับ
คะแนน 75 ขึ นไป ร้อยละ 90 กระท าผิดวินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลงร้อยละ 5 

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการบริหาร  
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชัพ เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ (SI411) 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริม
กระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการปรับโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสม และมีกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเขามาท างานใน  
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กรมราชทัณฑ์สร้างความสมดุลในชีวิตการท างานของบุคคลกรอย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคคลากร 
 

(2) พัฒนำทรัพยำกรบุคคลสู่กำรท ำงำนมำตรฐำนสูงอย่ำงมืออำชีพ (SI412) 
2.1 เป้าหมาย พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
2.2 ค่าเป้าหมาย 

1. บุคลากรที่มีความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies)  
ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 90 

2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 25 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ 
 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
  ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ ได้แก่ บุคลากรที่มีขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก(Core Competencies) ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 90 
 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเสริมสมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 76.72  

2.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการ ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ เรื่อง พัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่การท างานมาตรฐานสูง
อย่างมืออาชีพ 

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะหลักพื นฐาน (SI412)  
2. โครงการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ (SI412) 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร (SI412)                               

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 โครงการที่ระบุตามข้อ 2.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ส่งเสริม
กระบวนงานยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยการปรับโครงสร้างองค์กรให้
เหมาะสมและมีกระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มีความสามารถเข้ามาท างานในกรม
ราชทัณฑ์สร้างความสมดุลในชีวิตการท างานของบุคลากรอย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรตามเส้ นทาง
ความก้าวหน้าเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมแก่บุคลากร 
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2.2.8 แผนปฏิบัติรำชกำรย่อย กำรจัดท ำฐำนข้อมูลและพัฒนำสำรสนเทศ ให้ถูกต้อง ทันสมัย

และใช้ประโยชน์ได้ 
(1) พัฒนำงำนรำชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (SI421) 

1.1 เป้าหมาย จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีถูกต้องทันสมัยใช้ประโยชน์ได้ 
1.2 ค่าเป้าหมาย 

1. ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10 
2. จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 5 ระบบงาน 
3. ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อยละ 90 

 
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 

ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 
จัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัย 
ใช้ประโยชน์ได้ 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในการด า เนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  เรื่ อง  พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ร้อยละของระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ิมขึ น  
ร้อยละ 10 จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 5 ระบบ  ร้อยละความพึงพอใจ 
ของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อยละ 91.11  

1.3 โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการ ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี  

1. โครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมส าหรับผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ (SI421) 

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม (SI421) 

3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการงานราชทัณฑ์ (SI421) 
4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ราชทัณฑ์ (SI421)  
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 โครงการที่ระบุตามข้อ 1.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนา
งานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจุบันนั น
ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการผู้เข้ารับบริการและเพ่ือใช้
ประโยชน์ในทางบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพงานราชทัณฑ์ 
 

(2) พัฒนำหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI43) 
2.1 เป้าหมาย พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) 
2.2 ค่าเป้าหมาย หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการขับเคลื่อนการด าเนิน

ให้องค์กรสมรรถนะสูง ร้อยละ 90 
 

การบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร 
ต่อค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการรายปี 

พัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กร

สมรรถนะสูง  ได้แก่ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการขับเคลื่อนการด าเนินให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง ร้อยละ 100 

(2.3) โครงการ/การด าเนินงาน ที่มีส่วนในการ ที่มีส่วนในการส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายการจัดท าฐานข้อมูลและพัฒนาสารสนเทศให้ถูกต้องทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้ เรื่อง พัฒนา
หน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีดังนี  

1. โครงการพัฒนากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SI431) 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ (SI431) 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
โครงการที่ระบุตามข้อ 2.3 สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง พัฒนา

หน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งเป็นการพัฒนาหน่วยงานเข้าสู่การบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะ
สูงพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  สามารถปรับเปลี่ยน
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงานรวมทั งวางกฎระเบียบได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาค
ส่วนเพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐาน
ระดับสากล 
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 3.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) 
 3.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (หลัก) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  (1) เป้ำหมำย 

ข้อ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ข้อ 4 กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 

  (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ   
ข้อ 1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและการให้บริการ

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ข้อ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้อ 8 กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ 

เสมอภาค 
  (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในนกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นปลายทางของกระบวนการ
ยุติธรรมมีหน้าที่หลักในการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษา แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์  
มีเป้าประสงค์หลักขององค์กรในการด าเนินการ คือ ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน เสมอภาค
และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริตด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งความส าเร็จในการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้กระบวนการ
ยุติธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาคมีความเป็นกลางน่าเชื่อถือโปร่งใส
ตรวจสอบได้มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่มีจริยธรรมเป็นอาชีพมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
อ านวยความ ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา  
สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้ โอกาสผู้ต้องขังกลับคืนสู่สั งคม 
โดยในกระบวนการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารการบังคับโทษ ซึ่งสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐตามเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของแผน ดังนั นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กรมราชทัณฑ์เมื่อส าเร็จจะท าให้เกิดผลสะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมจะเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและท าให้การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาคโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติในด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะมีรายละเอียด
เป้าหมายตัวชี วัดอยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่สะท้อนความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 

  
3. ผลสัมฤทธิ์รำยปีของกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรต่อแผนระดับที่ 1  

และระดับที่ 2 ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2565 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 
 3.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (หลัก) กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
  (1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  เป้ำหมำย การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

  ค่ำเป้ำหมำย สนับสนุน การส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี วัด ในการเพิ่มค่าดัชนีในทิศท า
ให้มีอันดับคะแนนที่ดีขึ นโดยชี วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ  
ในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญาหรือพฤติกรรมของอาชญากร 

 
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ต่อค่ำเป้ำหมำยระดับประเด็นของ

แผนแม่บทตำมท่ีก ำหนดไว้ 

การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาค
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจาก 
การเลือกปฏิบัติ 
 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

  แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ มีเป้าหมายในการควบคุมผู้ต้องขังและพัฒนาพฤตินิสัยเพ่ือคืน
คนดีสู่สังคม ทั งนี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีเป้าหมายใน
การอ านวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
เป้าหมายการด าเนินงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal Justice) มีตัวบ่งชี  7 ตัว โดยในส่วนของ
กรมราชทัณฑ์ ได้แก่ ระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการลดพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอาญา หรือ
พฤติกรรมของอาชญากร ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เมื่อด าเนินการไปตามแผนใน
กระบวนการของการบริหารการบังคับโทษซึ่งมีมาตรฐานอ่ืนที่จะด าเนินการแทนการจ าคุกเพียงอย่างเดียว 
เช่น การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม อันจะน าไปสู่การลดการกระท าผิดซ  า ลดปัญหา
การเกิดอาชญากร ความส าเร็จที่ได้จากการด าเนินการที่มีส่วนสนับสนุนความส าเร็จตามเป้าหมาย ตัวชี วัด 
ในการเพิ่มค่าดัชนีนิติธรรมให้มีค่าอันดับคะแนนที่ดีขึ น จ าแนกตามแผนได้ดังนี  

  1. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจองค์กร โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนด           

ตามค่าเป้าหมายตัวชี วัด จ านวน 7 ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังในความควบคุมได้รับการควบคุมดูแลเป็นตาม
มาตรฐานที่ก าหนดร้อยละ 100 การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจ าที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง 
ภายใน 1 ปี จ านวน  0 ครั ง  ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย ร้อยละ 100 
นักโทษเด็ดขาดได้รับการจ าแนกลักษณะเพ่ือการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยแล้วเสร็จภายใน 30 วัน ร้ อยละ 
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100 นักโทษเด็ดขาดที่เข้าเกณฑ์การพักโทษลดโทษ ได้รับการพิจารณา ร้อยละ 100 นักโทษเด็ดขาดที่
เข้าเกณฑ์ที่จะขอรับพระราชทานอภัยโทษได้รับการด าเนินการตามระเบียบ ร้อยละ 100  และตัวชี วัดที่ไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี วัด 2 ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าภายหลังพ้นโทษ ภายใน 
1 ปี ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากยังไม่ครบเวลาในการติดตามพฤติกรรม (ภายใน 1 ปี) ข้อมูลค านวณไม่
ครบถ้วนเนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ครบทั งปีงบประมาณและยังไม่ครบระยะเวลา
ติดตามพฤติกรรม และผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมากระท าผิดซ  า
ในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ร้อยละ 11.40 
   

  2. ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนดตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี วัด จ านวน 2 ตัวชี วัด ได้แก่ การรับรู้ของผู้รับบริการต่อข่าวสารการประชาสัมพันธ์ราชทัณฑ์ ระดับ 4.76 
การรับรู้ภาพลักษณ์ใหม่ของกรมราชทัณฑ์ ระดับ 4.78 
 

  3. ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามตัวชี วัดที่ก าหนด           

ตามค่าเป้าหมายตัวชี วัด จ านวน 6 ตัวชี วัด ได้แก่ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์สอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้รับการเร่งรัดติดตาม 
และประเมินผลความส าเร็จ และมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการ ร้อยละ 100 เรือนจ า/
ทัณฑสถานที่ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ตามข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) เพ่ิมขึ น
ร้อยละ 94.61 หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบภายในด าเนินงานอย่างถูกต้องตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบ   ที่ก าหนด ร้อยละ 100 กรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA คะแนนเฉลี่ยรวมไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 92.28 หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนงาน
ราชทัณฑ์ ร้อยละ 100 
 

  4. ด้านการพัฒนาองค์กร โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดรวม จ านวน 9 
ตัวชี วัด ได้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่านการทดลองงานและสามารถปฏิบัติงานได้ดี ร้อยละ  100  ข้าราชการ 
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์สามารถปฏิบัติงานได้ระดับคะแนน 75 ขึ นไป ร้อยละ 90  การกระท าผิดวินัย 
ของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ไม่เกินร้อยละ  5 บุคลากรที่มีขีดความสามารถในเชิงสมรรถนะหลัก  
(Core Comprtencies) ได้ตามมาตรฐาน/เกินกว่ามาตรฐาน  ร้อยละ 90  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริม
สมรรถนะเฉพาะด้าน ร้อยละ 76.72  ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10 
จ านวนระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จ านวน 5 ระบบงาน ความพึงพอใจของหน่วยงานที่
ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อยละ 91.11 หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง  
ร้อยละ 100 
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(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 

ให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
2) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม 
3) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 

  เป้ำหมำยของแผนย่อย การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใสสะดวกรวดเร็ว
เสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี ต่อค่ำเป้ำหมำย แผนย่อย 

ของแผนแม่บทฯตำมที่ก ำหนดไว้ 

การอ านวยความยุติธรรม มีความโปร่งใสสะดวก
รวดเร็วเสมอภาค ทั่วถึงเป็นธรรมและปราศจาก 
การเลือก 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 กรมราชทัณฑ์เป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์จะสามารถส่งผล  
ต่อความส าเร็จโดยตรงกับแผนย่อย การพัฒนากกหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมีการด าเนินการ
อ านวยการความยุติธรรมโดยการบริหารการบังคับโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษา มีการด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมายปราศจากการเลือกปฏิบัติ และการบริหารจัดการหน่วยงานและบุคลากรโดยมีจุดเน้นในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน การอ านวยความยุติธรรมโดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ สร้างเจ้าหน้าที่ให้มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรมเป็นมืออาชีพ บูรณาการเชื่อมโยงท างานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดซ  า ลดพฤติกรรมที่ผิด  
ต่อกฎหมายอาญา หรือพฤติกรรมของอาชญากร โดยสนับสนุนให้เกิดการอนวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ิมนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรการเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วมการประเมินตามเครื่องมือการประเมิน 
ที่ส านักงาน ปปช. ก าหนด ประกอบด้วยเครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ร้อยละ 30 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ 30 แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIIT) ร้อยละ 40 โดยกรมราชทัณฑ์มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมีคะแนน ITA ได้ค่าเป้าหมายรวม 92.28 และในปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2565 กรมราชทัณฑ์ ได้คะแนน ITAระดับประเทศอยู่ในล าดับที่ 2 คะแนนร้อยละ 99.49 คะแนน ITA 
ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ล าดับที่ 1 คะแนนร้อยละ 99.49 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จัดอยู่ใน
ระดับ AA ดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลร้อยละ 100 การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 
การใช้อ านาจ ร้อยละ 99.93  การใช้งบประมาณ ร้อยละ 99.91 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ร้อยละ 
99.91 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 99.87 การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 99.80 คุณภาพการด าเนินงาน 
ร้อยละ 98.63  การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 98.39 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 98.26  
 

3.2.2 แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอันเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด 19  
พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 

(1) เป้ำหมำย คนสามารถยังชีพอยู่ได้มีงานท ากลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
(2) แนวทำงกำรพัฒนำ การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 
 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทเฉพำะกิจฯ ตำมที่ก ำหนดไว้ 

เรือนจ าที่เกิดโรคระบาดและสามารถควบคุม 
และแก้ไขปัญหาไดร้้อยละ 100 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 กรมราชทัณฑ์ได้ออกแนวทางการก าหนดแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ  
และโรคระบาดตามฤดูกาล ซึ่งได้ทบทวนและออกแนวทางปฏิบัติโดยด าเนินกิจกรรมภายใต้  โครงการส่งเสริม
สุขภาพและควบคุมป้องกันโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง  ในการบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงการแพร่ระบาด 
และด าเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั งได้ก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจ าและทัณฑสถานในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบงานด้านการบ าบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจ าที่มีความรู้
และประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่สามารถท าได้ ปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตารางการอบรม 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยมีผลสัมฤทธิ์ 
ที่ เกิดขึ นจากการด าเนินงาน  ได้แก่  เรือนจ าที่ เกิดโรคระบาดและสามารถควบคุมและแก้ไขปัญหา 
ได้ร้อยละ 100 ผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (นับเฉพาะกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบโดส) 
ร้อยละ 88.08 
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3.2.3 แผนกำรปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big Rock) 

(1) เรื่อง/ประเด็นปฏิรูป การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม 

(2) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ก าหนดให้การลดการกระท าผิดซ  าเป็นเป้าหมายการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงาน ในกระบวนการยุติอาญา 

(3) เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป การกระท าผิดซ  าลดลง 

(4) โครงกำรที่สนับสนุน  

1. โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล 

2. โครงการผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนาพฤตินิสัย 

3. โครงการพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม 

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของกรมราชทัณฑ์ 

6. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารส าหรับการบริหารจัดการ
ข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม 

8. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในเรือนจ า 

9. โครงการเรือนจ าปลอดยาเสพติดและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล 

10. โครงการเรือนจ าปลอดยาเสพติด 

11. โครงการป้องกันและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 

 
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปีต่อค่ำเป้ำหมำยกำรปฏิรูปประเทศ

ตำมที่ก ำหนดไว้ 

ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีเป้าหมายการ
ด าเนินงานในการลดการกระท าผิดซ  า 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
กรมราชทัณฑ์ได้ด าเนินการขับเคลื่อนพัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขังโดยได้

ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดให้เรือนจ า/ทัณฑสถานด าเนินการซึ่งสามารถสรุปการด าเนินการให้ ผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ได้องค์ความรู้ แนวคิด ทักษะชีวิตในการปรับใช้ในชีวิตสามารถปรับ
พฤติกรรมของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ เรื่อง พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม
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จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง ส่งผลผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาจิตใจและสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผู้ต้องขังผลสัมฤทธิ์ที่ได้ คือ ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน  
1 ปี ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากยังไม่ครบเวลาในการติดตามพฤติกรรม(ภายใน 1 ปี) ข้อมูลค านวณ 
ไม่ครบถ้วนเนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ยังไม่ครบทั งปีงบประมาณ และยังไม่ครบเวลาติดตาม
พฤติกรรม ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 1 ปีไม่เกิน   
ร้อยละ 7.89 (ค่าเป้าหมายคือ ไม่เกินร้อยละ 8) ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายการ
ปฏิรูปประเทศตามที่ก าหนดไว้ ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการศึกษาในระดับต่างๆ การฝึกวิชาชีพและผ่านการอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย มีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษไปใน 1 ปีไม่เกิน ร้อยละ 7.89 (ค่าเป้าหมายคือ 
ไม่เกินร้อยละ 8) ผลส าเร็จไม่เกินค่าเป้าหมาย 

 

3.2.4  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 

  1) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 
ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง ที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต วัตถุประสงค์ที่ 5 เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

  2) เป้าหมายรวมที่ 

                   ที่ 1 คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

                   ที่ 5 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

                   ที่ 6 มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (หลัก) 

   (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมดัชนีการรับรู้ทุจริตให้สูง เป้าหมายระดับ
ยุทธศาสตร์  ที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด     
   (3.2) แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ป้องกันการ
ทุจริต และแนวทางการพัฒนาที่ 6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปีต่อค่ำเป้ำหมำยแผนกำรปฏิรูปประเทศฯ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ 

มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน 

 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

    กรมราชทัณฑ์ ได้เข้าร่วมการประเมินตามเครื่องมือการประเมินที่ส านักงาน ปปช. ก าหนด ประกอบด้วย
เครื่องมือการประเมิน ได้แก่ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ร้อยละ 30 แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร้อยละ 30 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIIT) ร้อยละ 40 
โดยกรมราชทัณฑ์มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยมี
คะแนน ITA ได้ค่าเป้าหมายรวม 92.28 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมราชทัณฑ์ ได้คะแนน ITA
ระดับประเทศอยู่ในล าดับที่ 2 คะแนนร้อยละ 99.49 คะแนน ITA ระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ล าดับที่ 1 คะแนนร้อยละ 99.49 ผ่านเกณฑ์การประเมิน จัดอยู่ในระดับ  AA ดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียด ได้แก่ 
การเปิดเผยข้อมูลร้อยละ 100 การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 การใช้อ านาจ ร้อยละ 99.93  การใช้งบประมาณ 
ร้อยละ 99.91 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ร้อยละ 99.91 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 99.87 
การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 99.80 คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 98.63  การปรับปรุงการท างาน  
ร้อยละ 98.39 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 98.26  

 

3.2.5  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

  1. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 2 สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ          
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ  

   (1) เป้ำหมำย คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี
ตัวชี วัดที่ 1  ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย  ตัวชี วัดที่ 2 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ต่อกระบวนการยุติธรรมของภาครัฐ  ตัวชี วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการช่วยเหลือประชาชนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 

   (2) กลยุทธ์กำรพัฒนำ  

    - ก าหนดองค์กร /กลไกบริหารจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี 
โดยเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและมีหลักประกัน ความปลอดภัยต่อการแสดง
ความคิดเห็น รวมถึงการเผยแพร่แนวทางสันติวิธี การบริหารจัดการความขัดแย้งบนหลักนิติธรรม และหลักการ
พื นฐานของประชาธิปไตย การเคารพความเห็นต่าง สิทธิ และเสรีภาพ 
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    - ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทุกระดับอย่างเท่า
เทียมโดยเฉพาะความรู้ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม สิทธิและหน้าที่ของประชาชนภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนพัฒนากระบวนการงานทางด้านยุติธรรมให้มี
ความโปร่งใสและรวดเร็ว 

    - ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีความรักภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีแนวทางหรือการ
ด าเนินการที่ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของสังคมไทย การสืบสานวัฒนธรรม การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค และการยอมรับความคิดความเชื่อ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีแตกต่างกัน 
 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 

ต่อค่ำเป้ำหมำยแผนและนโยบำยระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ควบคุมและพฒันาพฤตินิสยัผู้ตอ้งขังอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสูส่ังคม 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ได้แก่ พัฒนาจิตใจเพ่ือสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้ต้องขัง พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพ่ือคืน
คนดีสู่สังคม และ การประสานงานเพ่ือการมีงานท า โดยจัดตั งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า  
เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีงานท าทั งขณะต้องโทษในเรือนจ า และการอบรมวิชาชีพ
ไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั งเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
คืนคนดีสู่สังคม  สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่กลับมากระท าผิดซ  า โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตาม 
ค่าเป้าหมายตัวชี วัด 2 ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับ
ต่างๆ การฝึกวิชาชีพ และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน 
1 ปี ร้อยละ 7.89  ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษภายใน  1 ปี 
ไม่เกินร้อยละ 7.89 

  2. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 5 สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัย
คุกคำมข้ำมชำติ แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

   (1) เป้ำหมำย การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง ตัวชี วัดที่  1 ระดั บ
ความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตัวชี วัดที่ 2 กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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   (2) กลยุทธ์กำรพัฒนำ  

        - ปราบปรามผู้ผลิต ผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้ก าหมายอย่างเคร่งครัด 

        - รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของ             
ยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

        - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 

        - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
โดยเฉพาะการสกัดกั นสารตั งต้นและการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิรูปนโยบายยา  
เสพติดในเชิงสาธารณสุข และการผลักดันการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา
ทางเลือก 

        - ผลักดันความร่วมมือแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
 

 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 

ต่อค่ำเป้ำหมำยแผนและนโยบำยระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
บ าบดั แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามเข้า
เรือนจ า 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของแผนและนโยบายแห่งชาติฯ ที่สอดคล้อง  ได้แก่ พัฒนาเรือนจ าปลอดยาเสพติด  
และพัฒนาระบบการควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์  ป้องปรามและแก้ไขปัญหาสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจ า 
สร้างภูมิคุ้มกันและบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ซึ่งการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา 
ในด้านต่างๆ ดังกล่าวนี  กรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาจะสามารถลดปัญหายาเสพติดลงได้ 
เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัวสะท้อนที่จะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี 
มีสุข และจะส่งผลต่อระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  แต่ผลการด าเนินงาน 
ที่เกิดขึ นยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนด เนื่องจาก ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ นมีตัวชี วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รวม จ านวน 1 ตัวชี วัด  ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระท าผิด
ซ  าในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี  ร้อยละ 11.40  
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  3. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 3 ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

   (1) เป้ำหมำย ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ตัวชี วัด จ านวนเหตุการณ์ในพื นที่ชายแดนภาคใต้ 

   (2) กลยุทธ์กำรพัฒนำ  

        - พัฒนางานด้านอ านวยความยุติธรรม ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและลดความหวาดระแวง
ระหว่างประชาชนกับรัฐ โดยยึดถือความเป็นธรรม และกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม สนับสนุน 
และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน พัฒนาระบบกลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั งให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยา เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างทั่วถึง  
และเป็นธรรม 

        - ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื ออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี  
และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

        - ประสานความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ในระดับนโยบายระหว่างรัฐกับองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั งสร้างความเข้าใจ  
และสร้างการรับรู้ตามข้อเท็จจริงของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อ
นานาชาติ 

        - ส่งเสริมความต่อเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและความรุนแรง โดยเฉพาะการพูดคุยเพ่ือสันติสุขกับผู้เห็นต่างจากรัฐทั งพื นที่ 
ในประเทศและพื นที่ต่างประเทศ ในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย รองรับการพูดคุยเพ่ือสันติสุข 
และมีหลักประกันของความต่อเนื่องและความเชื่อมั่นของทุกกลุ่มในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุย 
เพ่ือสันติสุข 

 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 

ต่อค่ำเป้ำหมำยแผนและนโยบำยระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมัน่คงที่มีอยู่ในปัจจุบนั บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนและนโยบายแห่งชาติฯ ที่สอดคล้อง  ได้แก่ อ านวยความยุติธรรมที่สอดคล้องวิถีชีวิตของคน
ในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งจากการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าวนี   
กรมราชทัณฑ์มีโครงการที่บูรณาการกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การด าเนินการตามแนว
ทาดังกล่าวส่งผลต่อการลดปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เกิดความสงบสุขในสังคม อันเป็นตัวสะท้อน  
ทีจะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ ประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุข และจะส่งผลต่อระดับความส าเร็จ  
ของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดรวม จ านวน 1 
ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระท าผิดซ  า ร้อยละ 0 
 

  4. นโยบำยควำมม่ันคงแห่งชำติที่ 9 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต          
แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 

   (1) เป้ำหมำย หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต และประชาชนไม่เพิกเฉย
ต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ตัวชี วัดที่ 1 ค่าดัชนีชี วดัการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI ) ของประเทศไทย ตัวชี วัดที่ 2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 

   (2) กลยุทธ์กำรพัฒนำ  

        - น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

        - ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
และให้บังคับใช้ก าหมายอย่างเข้มงวด 

        - ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 

        - รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริตเพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 

 

กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 

ต่อค่ำเป้ำหมำยแผนและนโยบำยระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ ตำมที่ก ำหนดไว้ 

การด าเนินการมปีระสิทธิภาพดว้ยการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และคดีทุจริตและประพฤติ 

มิชอบลดลง 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนและนโยบายแห่งชาติฯ ที่สอดคล้อง  ได้แก่ พัฒนางานราชทัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนางานหน่วยงานในสังกัดให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ส่งเสริมกระบวนงานราชทัณฑ์โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และจากการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวมีส่วนในการสนับสนุนให้บรรลุ  
ต่อเป้าหมาย ได้แก่ การให้บริการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ด้วยการให้บริการประชาชน
โดยน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  และการสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง สนับสนุนให้ข้าราชการยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ สนับสนุนการด าเนินการเพ่ือให้การปลอดทุจริต 
และประพฤติมิชอบ และท าให้ส่วนราชการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามค่า
เป้าหมายตัวชี วัดรวม จ านวน 7 ตัวชี วัด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10 ความพึง
พอใจของหน่วยงานที่ใช้ระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อยละ 91.11 ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ปีละ 5 ระบบงาน  หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสมรรถนะสูง ร้อยละ 100  การกระท าผิด  
วินัยของบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ร้อยละ 5 บุคลากรที่มีคว ามสามารถเชิงสมรรถนะหลัก 
(Core Compytencies) ร้อยละ 90 และกรมราชทัณฑ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีผลคะแนน  
ร้อยละ 92.28 

 

3.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2563 - 2565) 

 3.3.1  ด้ำนกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม 

  (1) เป้ำหมำย กระบวนการยุติธรรมมีความสอดคล้องกับหลักสากล 

  (2) ค่ำเป้ำหมำย  ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมตามหลักสากล 

 
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงยุติธรรม ด้ำนกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมประจ ำปี พ.ศ.2563 – 2565 ต่อเป้ำหมำยของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ * 

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ยุติธรรม 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
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ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ แนวทางการพัฒนา สร้างนวัตกรรมและการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย กระบวนการยุติธรรมมีความ
สอดคล้องกับหลักสากล โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดรวม จ านวน 3 ตัวชี วัด ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาระบบงานเพ่ิมขึ น ร้อยละ 10  ระบบงานฐานข้อมูลผู้ต้องขังเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 5 ระบบงาน  ความพึงพอใจของหน่วยงานที่ใช้งานระบบข้อมูลผู้ต้องขัง ร้อยละ  91.11 
  

 3.3.2  ด้ำนส่งเสริมคนดีสู่สังคม 

  (1) เป้ำหมำย  

    - ลดการกระท าผิดซ  าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย 

    - ผู้กระท าความผิดได้รับแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู ตามมาตรฐานสากล 

    - ผู้กระท าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข 

  (2) ค่ำเป้ำหมำย  

    - การกระท าผิดซ  าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยภายใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 8 

  
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงยุติธรรม ด้ำนกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมประจ ำปี พ.ศ.2563 – 2565 ต่อเป้ำหมำยของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ * 

สังคมปลอดภัยและเชื่อมั่นในงานราชทณัฑ์ บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 

 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการ
แก้ไข บ าบัดฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด พัฒนาระบบการสงเคราะห์และติดตามดูแลผู้กระท าผิดหลังปล่อย ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย ลดการกระท าผิดซ  าของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระท าความผิดได้รับแก้ไข บ าบั ด ฟ้ืนฟู    
ตามมาตรฐานสากลผู้กระท าความผิดได้รับการพัฒนาให้มีการศึกษา มีอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้และอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุข โดยผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดรวม จ านวน 1 ตัวชี วัด ได้แก่ 
ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูและพัฒนา พฤตินิสัย ร้อยละ 100 และตัวชี วัดที่ไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายรวม จ านวน 1 ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าภายหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี 
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(ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจากไม่ครบเวลาในการติดตามกิจกรรม (ภายใน 1 ปี) 
ข้อมูลค านวณไม่ครบถ้วนเนื่องจากจ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวยังไม่ครบทั งปีงบประมาณและยังไม่ครบ
ระยะเวลาติดตามพฤติกรรม 

 

 3.3.2  ด้ำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงย่ังยืน 

  (1) เป้ำหมำย  

     - ผู้ค้ายาเสพติดลดลง 

    - ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบ าบัดรักษาและดูแลช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 

  (2) ค่ำเป้ำหมำย  

    - การกระท าความผิดซ  าเกี่ยวกับยาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน ร้อยละ 8 

 
กำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงยุติธรรม ด้ำนกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำร
ยุติธรรมประจ ำปี พ.ศ.2563 – 2565 ต่อเป้ำหมำยของแผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง ตำมที่ก ำหนดไว้ * 

ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบ าบัดรักษาและดูแล
ช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 

บรรลุตามค่าเป้าหมาย (สีเขียว)*                        

บรรลุมากกวา่ร้อยละ 75 ของค่าเป้าหมาย (สีเหลือง)* 

ด าเนินการได้ร้อยละ 50-75 ของค่าเปา้หมาย (สีส้ม)* 

       ด าเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมาย (สีแดง)* 
 

ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 

ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ แนวทางการพัฒนา การป้องกันยาเสพติดในแต่
ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา  
และลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด และได้ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับ
การบ าบัดรักษาและดูแลช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม โดยผลสัมฤทธิ์เกิดขึ นมีตัวชี วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย
รวม จ านวน 1 ตัวชี วัด ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบ าบัดแก้ไขปัญหายาเสพติดกลับมา
กระท าผิดซ  าในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ร้อยละ 11.40 
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4.1.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Sustainable Development Goais -SDGs* 
(1) เป้ำหมำยที่  (Goal)  เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนให้

ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ  
(2) เป้ำหมำยย่อย  (Target) เป้าหมายย่อย 16.3 ส่งเสริมหลักนิติธรรมทั งในระดับชาติและระหว่าง

ประเทศและสร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม 
 
ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำน 
 กรมราชทัณฑ์ได้จัดท าคู่มือผู้ต้องขังชาวต่างประเทศส าหรับเจ้าพนักงานเรือนจ า/ทัณฑสถาน  คู่มือการ

ใช้ชีวิตในเรือนจ าส าหรับผู้ต้องขังชาวต่างประเทศ (Handbook for Prisoners in Thai Prisons) ส าหรับใช้ใน
การชี แจงและสื่อสารกับผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎระเบียบ รวมไปถึงสิทธิ หน้าที่และประโยชน์ต่างๆ 
ที่ผู้ต้องขังชาวต่างประเทศจะได้รับและได้จัดท ารายงานสถิตแสดงสัดส่วนของจ านวนผู้ต้องขังที่ศาลยังไม่
พิพากษาต่อจ านวนนักโทษทั งหมด  โดยกรมราชทัณฑ์มีจ านวนผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีค่าเฉลี่ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือมีผู้ต้องขังระหว่าง จ านวน 49,273 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.85 

 
 
 

 

ปัญหำอุปสรรค 

  การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุ ขของคน     
ในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขัง     
ให้กลับตนเป็นคนดี  แต่จากภาพรวมของการด าเนินงานยังมีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ           
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2563 – 2565 ที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายตัวชี วัดที่ก าหนด ได้แก่ อัตราการ
กระท าผิดซ  าที่มีผลการด าเนินงานในแต่ละห้วงปีงบประมาณเกินค่าเป้าหมายที่ก าหนด และจากการ  
วิเคราะห์ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโดยมีภาพรวมสถานการณ์ภายในและภายนอก  
กรมราชทัณฑ์ ดังนี  

 

 

 
4. ผลสัมฤทธิ์รำยปีของกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรรำยปี  

ต่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชำชำติ 
 

 5. ปัญหำและอุปสรรค  
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สถานการณ์ภายนอกของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้ผ่านการต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนในชุมชน ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นคนดี แต่ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้เกิดการกระท าผิดซ  า ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่มีความผันผวน ส่งผลต่อการที่ท าให้มีผู้กระท าผิดเพ่ิมมากขึ น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอุบัติใหม่หรือการที่สังคมไม่ให้การยอมรับผู้ที่เคยต้องโทษ 
ผู้ว่าจ้างเกิดความกลัวไม่กล้าจ้างงาน ส่งผลให้ผู้ที่เคยต้องโทษไม่มีงานท า หรือการกลับไปเจอสังคมและเพ่ือ
กลุ่มเดิมก่อนต้องโทษ เป็นต้น รวมทั งปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญส่งผลให้
ผู้ต้องขังมีอัตราการกระท าผิดซ  าหลังพ้นโทษเกินกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 

ปัญหาด้านการควบคุมผู้ต้องขัง 

  1. ผู้ต้องขังมีจ านวนมากขึ นเกินความจุของเรือนจ า ท าให้เป็นปัญหาในการควบคุม ดูแล  
และไม่สามารถพัฒนาพฤตินิสัยได้อย่างเต็มศักยภาพเท่าที่ควร โดยสิ นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้ต้องขัง
จ านวน 261,401 คน การเพ่ิมขึ นของผู้ต้องขังก่อเกิดผลกระทบตามมาหลายประการ เช่น งบประมาณ
ค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับอนุมัติไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ต้องขัง  กรมราชทัณฑ์ต้องมีการขออนุมัติ
งบกลางจากรัฐบาลเพ่ือใช้หนี ค่าวัสดุอาหารและค่าสาธารณูปโภค อย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ สภาพของผู้
ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่กันอย่างแออัด เนื่องจากพื นที่ไม่เพียงพอ สภาพการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้
ต้องราชทัณฑ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 

  2. จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่สมดุลกับจ านวนผู้ต้องขัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมราชทัณฑ์
มีอัตราก าลังข้าราชการตามกรอบ จ านวน 11,980 คน ประกอบด้วยข้าราชการส่วนกลางกรม จ านวน 454 
คน  เรือนจ า/ทัณฑสถาน 11,526 คน ผู้ต้องขังจ านวน 261,401 คน เมื่อค านวณอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในเรือนจ าซึ่งท าหน้าที่ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง ต่อผู้ต้องขัง คือ 1  : 23 ขณะที่อัตราส่วนเจ้าหน้าที่
ต่อผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานสากล 1 : 5  นอกจากนี  ข้าราชการทั่วไปมีชั่วโมงการท างาน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
แต่เจ้าพนักงานเรือนจ าต้องท างานเฉลี่ย 94 ชั่วโมง/สัปดาห์  เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่เวรยามในเวลา
กลางคืนและวันหยุดที่มีภารกิจควบคุมผู้ต้องขังตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั งเจ้าหน้าที่เรือนจ ายังมีการท างานที่เสี่ยง
ภัยจากการก่อเหตุร้ายของผู้ต้องขังและเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่ระบาดในเรือนจ าอีกด้วย 

  3. โครงสร้างทางกายภาพเรือนจ ามีสภาพเก่าและช ารุดทรุดโทรม ท าให้ไม่สามารถควบคุม
ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และที่ส าคัญไม่สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ที่ต้องการพื นที่
เพ่ือการจ าแนกลักษณะ และแยกขังผู้ต้องขังเป็นสัดส่วน เนื่องจากโครงสร้างผู้ต้องขังที่เปลี่ยนแปลงจาก
ผู้ต้องขังคดีทั่วไปเป็นผุ้ต้องขังคดียาเสพติดรายส าคัญ ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ และผู้ต้องขังที่กระท าผิดติดนิสัย
เป็นสันดาน เมื่อมารวมตัวกัน ท าให้สามารถสืบทอดนิสัยและเทคนิคการประกอบอาชญากรรม ซึ่งเมื่อพ้นโทษ
ออกไปจากเรือนจ าก็จะก่ออาชญากรรมซ  า 
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ปัญหาด้านการพัฒนาพฤตินสิัยผู้ต้องขัง 

จากสถานการณ์ปัญหาผู้ต้องขังที่มีเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น ท าให้กรราชทัณฑ์
ต้องใช้ทรัพยากรทั งหมดไปกับการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังมิให้หลบหนี หรือก่อเหตุจลาจล ส่งผลให้กิจกรรมด้าน
การพัฒนาพฤตินิสัยไม่สามารถท าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความไม่พร้อมของอาคารสถานที่ บุคลากร 
ประกอบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

 

 

 

 

  1. แก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ า และความช ารุดทรุดโทรมของเรือนจ า โดยการปรับอัตราความจุ
เรือนจ าทั่วประเทศใหม่ (1.6 ตร.ม.ต่อคน) การเกลี่ยย้ายผู้ต้องขัง การก่อสร้างเรือนจ าใหม่ทดแทนเรือนจ าเก่า เพ่ือให้มี
ความเหมาะสมทางด้านทัณฑวิทยาและกายภาพ  ปรับปรุงและขยายเรือนจ าเดิมที่ยังมีสภาพพอใช้งานได้และมีพื นที่
ว่างเพียงพอ และการลดจ านวนผู้ต้องขังด้วยการบริหารโทษและย้ายผู้ต้องขัง หรือการสนับสนุนให้มีทางเลือกอ่ืน
นอกจากการคุมขัง ได้แก่ การขอพระราชทานอภัยโทษ  การพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ เป็นต้น  

  2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจ า  ได้แก่ การจัดระบบ
เรือนจ า การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนในการควบคุม การจู่โจมตรวจค้นเรือนจ าเพ่ือป้องกัน/สกัดกั น ยาเสพติด
และโทรศัพท์มือถือ และสิ่งของต้องห้ามก่อนลักลอบน าเข้าเรือนจ า การด าเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ ที่มี
พฤติการณเ์กี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 

  3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุม ดูแลผู้ต้องขังและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและสมรรถนะข้าราชการ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน              เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องเอกซเรย์สัมภาระ เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน เครื่องมืออุปกรณ์
ป้องกันและระงับเหตุร้าย รวมทั งการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่  

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน เช่น ระบบข้อมูลผู้ต้ องขัง
ส าหรับการบริหารงานราชทัณฑ์และรองรับการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอก อาทิ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ระบบเยี่ยมญาติทางไกล เพ่ิมระบบ VDO Conference 
กับศาลและเรือนจ าในทัณฑสถาน 143 แห่ง เป็นต้นระบบร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  

  5. ด าเนินการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานในด้านต่างๆ เช่น 
ข้อก าหนดขั นต่ าขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อก าหนดแมนเดลา – Mandela Rules) 
ข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มาตรฐานเรือนจ า 10 ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร  
ด้านอาคารสถานที่และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจ า ด้านการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง ด้านการควบคุม
ผู้ต้องขังและการรักษาความปลอดภัย ด้านการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ด้านการท างานและใช้แรงงานของผู้ต้องขัง 

 6. แนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินกำร 
 



  

 

56 

ด้านการรักษาระเบียบและการลงโทษทางวินัยของผู้ต้องขัง ด้านกิจกรรมและการได้รับประโยชน์ของผู้ต้องขัง 
และมาตรฐานสิ่งจ าเป็นขั นพื นฐานในการด ารงชีวิตของผู้ต้อขัง 5 ด้าน (ด้านที่นอน สูทกรรม โรงเลี ยงอาหาร 
สถานพยาบาล และการก าจัดสิ่งปฏิกูล) 

6.  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการในการพัฒนาพฤตินิสัยระหว่างกรมราชทัณฑ์   
และหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  โดยประสานความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภาคสังคม สร้างภาคีเครือข่ายภายนอก MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษ  

 7. การจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ศูนย์เตรียมการก่อนปล่อยเพื่อฝึกอาชีพอุตสาหกรรม  

และสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินโครงการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท า (CARE : Center for 
Assistance to Reintegration and Employment)  เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มี
งานท า ทั งขณะต้องโทษในเรือนจ า และการน าความรู้จาการอบรมวิชาชีพไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ 
ไม่ให้กลับมากระท าผิดซ  า 

 

******************* 
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