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การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ทั่วโลกให้การยอมรับและนำมาเปรียบเทียบ 
ถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การทุจริตในแต่ละปี  โดยกำหนดให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 / ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนนในปี  
พ.ศ. 2561 - 2565 และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้น 
แนวทางการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง การป้องกันการทุจริต และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้บุคลากรและภาคประชาสังคมมีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับ
การทุจริต มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านคุ้มครอง
จริยธรรมกรมราชทัณฑ์ “กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ” 

 
 ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในกรมราชทัณฑ์ ใช้ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕  
และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   หน้า 3 จาก 45 

สารบัญ 
                  หน้า 
 
 คำนำ     

๑.  บทนำ 
ที่มา หลักการและเหตุผล   5                                                                                                                                  
วัตถุประสงค์   5 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย   6 
แผนงาน   6 
โครงการ กิจกรรม/งบประมาณ/หน่วยงานรับผิดชอบ   6 
แนวทางการติดตามและประเมินผล   7 
วิสัยทัศน์   7 
พันธกิจ   7 

 
๒. แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
                              และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ   8   
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  
                             ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต   9 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
                             มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม   10 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับระบบ เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ   11   
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 
                             ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   12 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต   12   
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   12 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต       ๑2 

 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   หน้า 4 จาก 45 

สารบัญ 
                     หน้า 

 
เอกสารประกอบการดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                        13 
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  23 
- แนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ๒5 
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบกรมราชทัณฑ ์   29 
- แบบรายงานการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๕ ด้าน กรมราชทัณฑ์   30 
- สรุปย่อการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   37 
- สรุปย่อประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   38 
- ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๕๒   ๓9 
- บัญชีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์   40 
 
กรอบ / ทิศทางการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   41 
- ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)   42 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)   43 
- แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕    44 
- แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)   45 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   หน้า 5 จาก 45 

 บทนำ 
 
ที่มาหลักการและเหตุผล 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) เรื่อง ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) รวมถึง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้อง 
โดยมุ่งเน้นแนวทางการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริต การปรับระบบงานและโครงสร้างที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไก  
การปราบทุจริต โดยกำหนดกลไกการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวง (ศปท.ยธ.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน 
ในระดับกระทรวงและเร่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ลงสู่แผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการเกิดความโปร่งใส โดยให้หน่วยงานภาครัฐ จัดทำแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ กรมราชทัณฑ์จึงจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภาครัฐได้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิผล
ตามนโยบายต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง ปลูกและปลุกจิตสำนึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
๒.  เพ่ือให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ สามารถรับรู้ เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย 
๓.  เพ่ือกำหนดนโยบายและพัฒนามาตรฐานการบริหาร สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
๔.  เพ่ือให้ข้าราชการทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และให้หน่วยงานมีระบบประเมินคุณธรรม 
 ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๕.  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดและบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันการทุจริต 
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บทนำ 
 
เป้าหมาย 

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ โดยมีเป้าหมายการบริหารดำเนินงานให้ส่วนราชการ ในส่วนกลาง 
เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขังและสถานกักกันทั่วประเทศ นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ใช้เป็นแนวทางในกา รดำเนินงาน 
ของหน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกประเด็นยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ย่อย อย่างครบถ้วน  
โดยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติการฯ โดยรวบรวมเนื้อหาเพ่ือให้กรมราชทัณฑ์สามารถป้องกันยับยั้งลดการทุจริตภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดได้ตามตัวชี้วัด เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ลดลง เพ่ือเป็นเครื่องมือกลไกป้องกันของบุคลากร รายละเอียดตามตาราง 
แสดงยุทธศาสตร์ กิจกรรม / โครงการ / ตัวชี้วัดผลสำเร็จและเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
แผนงาน 

กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  นโยบายการปฏิบัติ
ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคำสั่งกรมราชทัณฑ์  ที่ ๙๑๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ มอบหมายภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้อ ยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

 
โครงการ กิจกรรม / งบประมาณ / หน่วยงานรับผิดชอบ 

กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ชัดเจน ในแต่ละแผนงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้อง  
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 
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 บทนำ 
 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบรายงาน ผล 
การดำเนินงานส่งไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ ทุกไตรมาสโดยสแกน คิวอาร์โคด ส่งเป็นไฟล์ภาพถ่าย / รายงาน (ทุกไตรมาส)  / เพ่ือกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมกรมราชทัณฑ์จะได้รวบรวมจัดทำข้อมูลสรุปภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ รายงานต่อ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับ 

 
รอบการรายงาน  
- ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
- ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ 
- ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
- รายงานผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำข้อมูลที่รายงานผลในไตรมาสที่ ๑ - ๓ และไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 
ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ นำข้อมูลทั้งหมดรวบรวม และรายงานผลภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕) 
 
หมายเหตุ ; การรายงานผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เลือกโครงการ / กิจกรรม ที่โดดเด่น เพียงไตรมาสละ ๒ โครงการ เท่านั้น 
 
วิสัยทัศน์ 
กรมราชทัณฑ์ เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตภาครัฐ 
 
พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมภิบาล และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ 
๒. สร้างกลไกและพัฒนาระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐนำไปสู่องค์กรโปร่งใส 
 
 
 
 

กคจ. กรมราชทัณฑ ์
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แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม 

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

๑. บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ/สังเกตการณ์/
แสดงความคิดเห็นในงานราชทัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้กิจกรรม/งานท่ีเรือนจำ/ทัณฑสถานดำเนินการ 
มีบุคคลภายนอก/สังคมเข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงาน 
เพื่อสร้างความโปร่งใสให้สังคมรับรู้/เชื่อถือ/ยอมรับ. 

ร้อยละของจำนวนเรือนจำ/ทณัฑสถานท่ีรายงาน
กิจกรรมการมสี่วนร่วมของบุคคลภายนอก 

(ร้อยละ ๘๐ / ๑27 แห่ง) 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ส่วนกลาง 
กรมราชทัณฑ ์

เรือนจำ/ทณัฑสถาน
ทั่วประเทศ 

๒. โครงการรณรงค์ข้าราชการไทยหัวใจสีขาว  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงาน 

ร้อยละของจำนวนหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์
รายงานการใสเ่สื้อสีขาวทุกวันพุธต่อกรมราชทัณฑ์ 

(ร้อยละ ๙๐) 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ทุกหน่วยงาน 
ของกรมราชทัณฑ ์

๓. มาตรการการลดใช้กระดาษด้วย QR CODE  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อลดการใช้กระดาษ และความสะดวกรวดเร็ว 
ในการรายงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 

 จำนวนเรื่องที่รายงานโดยผ่านการสแกน QR CODE 
ของกรมราชทัณฑ์ (อย่างน้อย ๓ เรื่อง) 

 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ทุกหน่วยงาน 
ของกรมราชทัณฑ ์

๔. กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจรติและนโยบาย 
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้กำหนดนโยบายและจัดทำ
ประกาศเจตจำนงสุจรติ และนโยบายการสร้างคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร เพื่อใหผู้้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ และเผยแพร่ให้ประชาชนรบัทราบ 

๑. ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสในองคก์ร (๑ ฉบับ) 
 
๒. ร้อยละการรับรู้ประกาศเจตจำนงและนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 

(ร้อยละ ๘๐ / ๑27 แห่ง) 

ไม่ใช้งบประมาณ √    ทุกหน่วยงาน 
ของกรมราชทัณฑ ์
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

๑. การรบัฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันการทุจริต กรมราชทัณฑ์ และทิศทางการดำเนินงาน 
ของกรมราชทัณฑ์ในปีต่อไป 

ร้อยละของจำนวนหน่วยงานในกรมราชทัณฑ ์
ที่ส่งแบบรับฟังความคิดเห็น 
(ร้อยละ ๘๐ / 127 แห่ง) 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ส่วนกลาง 
กรมราชทัณฑ ์

 
เรือนจำ/ทณัฑสถาน

ทั่วประเทศ 

๒. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานตาม “มาตรฐาน 
ความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน” ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบแนะนำและติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไป
ตาม “มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน”  
และหน่วยงานพร้อมรับการตรวจสอบ 

จำนวนครั้งของการนิเทศตดิตามผลการดำเนินงาน 
“มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน” 

ณ เรือนจำ/ทัณฑสถาน ( ปีละ ๒ ครั้ง ) 
 

๗๙,๒๐๐ √ √ √ √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 

และวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตาม “มาตรฐาน 
ความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน” เพื่อคัดเลือก 
ให้เป็นเรือนจำต้นแบบ ด้านมาตรฐานความโปร่งใส 
ของเรือนจำ 5 ด้าน 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อตรวจสอบแนะนำและติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไป
ตาม “มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน” และ
พัฒนายกระดับการดำเนินงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

ร้อยละของเรือนจำ/ทณัฑสถาน ที่ดำเนินงาน 
ตามมาตรฐานความโปร่งใส 
ของเรือนจำ ๕ ด้าน ต้นแบบ 

และรายงานผลให้กรมราชทัณฑ์ทราบ 
(ร้อยละ ๘๐ / ๑27 แห่ง) 

65,550   √ √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 

 
สำนักผูต้รวจ 
ราชการกรม 

4. การประเมินผลการดำเนินงาน “มาตรฐานความโปร่งใส
ของเรือนจำ ๕ ด้าน” 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นมาตรการ/เครื่องมือ ในการตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์การประเมินท่ีกรมราชทัณฑ์กำหนด ให้เรือนจำ/
ทัณฑสถาน ดำเนินการใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ร้อยละของเรือนจำ/ทณัฑสถาน ที่ดำเนินงานตาม
มาตรฐานความโปร่งใสของ เรือนจำ ๕ ด้าน 

และรายงานผลให้กรมราชทัณฑ์ทราบ 
(ร้อยละ ๘๐ / ๑๑๕ แห่ง) 

 
ตามแบบรายงานฯ ทุก ๖ และ ๑๒ เดือน 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 √  √ เรือนจำ/ทณัฑสถาน
ทั่วประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

5. กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมราชทัณฑ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ฉบับ) 

 

ไม่ใช้งบประมาณ √    กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 

ประสานงานข้อมูล
กับส่วนราชการ

ภายในกรมราชทัณฑ์  

6. โครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ ์
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์คดิคน้ สร้างสรรคผ์ลงานและนำ
นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค 
การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
ต่อกรมราชทัณฑ์มากข้ึน 

จำนวนนวัตกรรมที่ส่งเข้าร่วมโครงการ  
ไม่น้อยกว่า ๒๖ นวัตกรรม 

28,1๕๐    √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 
เรือนจำและ 
ทัณฑสถาน  
ทั่วประเทศ 

7. อำนวยการสนับสนุนการปฏิบตัิงานป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่ออำนวยการสนับสนุนงานด้านการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ อีกท้ังเป็นการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนงานราชทัณฑ์ใหม้ีประสิทธิภาพ  
เป็นปัจจุบัน และจัดทำคูม่ือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางใน
การปฏิบัตหิน้าท่ีของข้าราชการและหน่วยงานในสังกัด 
กรมราชทัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 
เกิดความสำเร็จและบรรลผุลสัมฤทธ์ิเป็นไปตามภารกิจ 
ของกรมราชทัณฑ ์

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรกลุ่มงานคุ้มครอง 
จริยธรรมกรมราชทัณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) 

90,900 
 
 
 
 
 

√ √ √ √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 

 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓. พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
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แนวทางการพัฒนาที่ ๔. ปรับระบบ เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

๑. โครงการองค์กรโปร่งใส ( NACC Integrity Award ) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับความโปร่งใสสร้างขวัญกำลังใจและยกย่อง 
เชิดชูหน่วยงาน องค์กรสถาบันให้เป็นแบบอย่างท่ีดีสร้าง
กระแสใหส้ังคมเกดิค่านิยม ส่งเสรมิให้เกิดการบริหารจัดการ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยหน่วยงานที่ผ่านการคดัเลือก  
จะไดร้ับโล่รางวลัขององค์กรโปร่งใส เกียรติยศแห่งคณุธรรม 
จริยธรรมและความซื่อตรง  ( NACC Integrity Award ) 
เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์  
แก่สังคมต่อไป 

กรมราชทัณฑ์ได้รับผลการพิจารณา 
การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส  

(ไม่น้อยกว่ารางวลัชมเชย) 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ทุกหน่วยงาน 
ของกรมราชทัณฑ ์

๒. โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร โดยการปรับปรุงพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
การประเมิน ITA  โดยมีระดับคะแนนเป็นตัวช้ีวัด 

กรมราชทัณฑ์ได้รับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานตาม

เกณฑ์ที่กำหนด (มากกว่าร้อยละ ๘๕) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ ทุกหน่วยงาน 
ของกรมราชทัณฑ ์

3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกแยะผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกัน 
การรับสินบนของผู้ปฏิบตัิงานกรมราชทัณฑ์  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่
ผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ ให้ประชาชนเกิดการยอมรับและ
เช่ือมั่นในการป้องกันการทุจริตของกรมราชทัณฑ ์

๑. มีการให้ความรู้ในเรื่องการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ  
๒. มีมาตรการการป้องกันการรับสินบนเพื่อเป็น
เครื่องมือ/กลไกในการกำกับการปฏิบัติงาน 
ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน (๑ เรื่อง) 
๓. มีการสร้างค่านยิมต่อต้านการทุจริตในรูปแบบ
ต่างๆ ของหน่วยงาน (การรายงานผล ร้อยละ ๘๐) 

 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ 

 
เรือนจำ/ทณัฑสถาน

ทั่วประเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

4. โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  
ซึ่งเป็นข้อตกลงท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร ร่วมกัน 3 ฝา่ย 
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีสนใจเข้ามา 
เป็นผู้เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐ และผูส้ังเกตการณ์ 
(Observer) 

กรมราชทัณ ฑ์  ได้ ด ำ เนิ นการตามประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
เรื่องแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือก 
ผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 
17 และ 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้ งแต่  
1,000 ล้านบาทข้ึนไป 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ กองบริหารการคลัง 

 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการดำเนินงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 
๑. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
กรมราชทัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
สร้างช่องทางการร้องเรียนใหผู้้มาติดต่อและญาติผูต้้องขัง
สื่อสารให้ส่วนกลางทราบ กรณีเกดิการปฏิบตัิงานท่ีไมโ่ปร่งใส 
โดยสแกนคิวอาร์โคดส่งข้อมลูได้จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน 
ทั่วประเทศ  

จำนวนกรณมีีข้อร้องเรียน/คำถาม 
จะไดร้ับการแกไ้ขภายใน ๗ วัน 

 
“ราชทัณฑ์ต้านทุจริต” 

ไม่ใช้งบประมาณ √ √ √ √ กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมฯ และ

เครือข่ายราชทัณฑ์
ต้านทุจริต  

 
(คณะทำงานเรือนจำ/

ทัณฑสถานท่ัว
ประเทศ) 

 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๖. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 

 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๗. ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๘. พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ที ่       กลยทุธ์ที ่

 
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียด ภาพถา่ย/เอกสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ........................( ชื่อ/นามสกุล )............................ 
ตำแหน่ง ......................................................................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ทีต่ิดต่อสะดวก ............................................................. .. 
 
กรุณาส่งข้อมูลโดยสแกนคิวอาร์โคด ส่งไฟล์ภาพถ่าย/การรายงาน ภายในกำหนดเวลา 

 
 

 
 

กคจ.กรมราชทัณฑ ์
 

ลงชื่อ ................................................................... 
  (ผู้บริหารหน่วยงาน) 

วัน/เดือน/ปี ................................................. 
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แบบรายงานการประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๕ ด้าน กรมราชทัณฑ ์

 

รอบ  ๖ เดือน (ไตรมาสที่ ๒)  ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๔) 
 
 

คำแนะนำ 
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน กรมราชทัณฑ์ เป็นเครื่องมือ /มาตรการ/กลไก 

ในการตรวจสอบ/กำกับการดำเนินงานของเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ตามมาตรฐานความโปร่งใส 
เพ่ือวางมาตรการเสริมและรายงานผลสะท้อนการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล  
ของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบจากสังคม โดย หน่วยงานจะต้องดำเนินการ 

๑. แต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน เป็นประจำ  
ทุกปีงบประมาณ เพ่ือร่วมกันพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน ตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนด 

๒. ให้คณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน ตามข้อ ๑ ประเมินผล  
การดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ของหน่วยงานอย่างน้อยทุก ๓ เดือน ตามแบบประเมินมาตรฐาน 

๓. รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงาน  
ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทุกข้อ โดยการส่งตัวอย่างล่าสุด/เป็นปัจจุบัน รายงานต่อกรมราชทัณฑ์ (กรุณาศึกษาจากคู่มือฯ)  

 
การประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจำ ๕ ด้าน 

วัตถุประสงค์ 

๑. ผลการประเมิน  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 
๒. เกณฑ์พิจารณา/ประเมิน 
  

ข้อมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
๑. มาตรฐานข้าวสาร    
๒. มาตรฐานด้านอาหาร    
๓. มาตรฐานด้านการทำงานของผู้ต้องขัง 
    ๓.๑ การรับจ้างแรงงาน 
    ๓.๒ การฝึกวิชาชีพ 

   

๔. มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง    
๕. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป    

 
๓. ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
 

/ ๔. รายละเอียด... 
 

กคจ.กรมราชทัณฑ ์
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๔. รายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์ฯ แต่ละด้าน 
     ๔.๑ มาตรฐานด้านข้าวสาร 

รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
๑. กำหนดให้มบีุคคลภายนอกรว่มเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการตรวจรับร่วมกับคณะกรรมการ

เรือนจำ เพื่อตรวจดจูำนวน ปรมิาณ คุณภาพข้าวสารของเรือนจำฯ 
   

   - มหีนังสือเชิญบคุคลภายนอกรว่มเปน็ผูส้ังเกตการณ์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการ    
   - คณะกรรมการตรวจรบัข้าวสารสบัเปลีย่นหมุนเวียน ตามมาตรฐานทีก่ำหนด    
   - หนังสือ / เอกสารบนัทึกภาพการตรวจรบัข้าวสาร สั่งซือ้ข้าวสารแตล่ะครัง้  
      ต้องมีใบสั่งซื้อ / ใบส่งขา้วสารทีต่รวจรับถูกต้อง 

   

๒. มีการช่ังข้าวสารทุกกระสอบ โดยใช้เครือ่งช่ังมาตรฐาน 
   - มเีครื่องช่ังข้าวสารทีส่ามารถช่ังน้ำหนักได้ถูกต้อง  

   

๓. ข้าวสารแตล่ะกระสอบมีตวัเลขกำกับ / ลำดับกระสอบ 
   - มีปา้ยตดิที่กระสอบระบุตัวเลขกำกับลำดับกระสอบ 

   

   - มีปา้ยระบุน้ำหนัก / วันที่รบั    
๔. มีปริมาณข้าวสารคงเหลือแตล่ะวนัตามจริงตรงกับยอดคงเหลือตามบญัชี รับ – จา่ย

ข้าวสาร (รท.๓๙) และมีป้ายแสดงข้าวสารคงเหลือเปน็จำนวนกระสอบไวท้ี่หน้าห้องเก็บ
ข้าวสารโดยข้อมลูตอ้งเปน็ปัจจุบนั 

   - มีปา้ยแจ้งปรมิาณข้าวสารทีเ่หลอืแตล่ะวนัตดิไว้ท่ีสูทกรรม   

   

   - มยีอดขา้วสารคงเหลอืตามบญัชี รับ – จ่ายข้าวสารตามแบบที่กำหนดใน รท.๓๙  
และสรปุทุกสิน้เดือน และบญัชีข้าวสารคงเหลอืประจำสัปดาห์ตามระเบยีบกรมฯ 

   

   - มสีมดุแสดงการดำเนนิงานของสทูกรรม ๖ เลม่ ดังนี ้
     ๑. สมดุรท.๓๙                                      ๒. สมดุตรวจรบัข้าวสาร 
     ๓. สมดุตรวจรับอาหารดิบ                       ๔. สมุดสับเปลีย่นรายการอาหาร 
     ๕. สมดุจดัการเศษอาหาร                        ๖. สมุดตรวจรับเช้ือเพลงิ  

   

๕. คณุภาพของขา้วสารต้องตรงกบัคณุลักษณะที่สั่งซื้อไว้ โดยให้แตล่ะเรอืนจำฯ มี
ตัวอยา่งข้าวสารที่ถูกคณุลักษณะแสดงไว้ให้เห็นอยา่งชัดเจน  

   - ข้าวสารตัวอยา่งซึ่งมคีณุลักษณะตรงกบัข้าวสารตัวอยา่งที่สั่งซือ้ และมีคณุภาพ
เดยีวกันกบัข้าวสารที่หุงให้ผู้ตอ้งขัง 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๔.๒ มาตรฐาน... 
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     ๔.๒ มาตรฐานด้านอาหาร 
รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

๑. กำหนดให้มบีุคคลภายนอกรว่มเป็นผู้สงัเกตการณ์ในการตรวจรับร่วมกับคณะกรรมการ
เรือนจำ เพื่อตรวจดจูำนวน ปรมิาณ คุณภาพของอาหาร 

   

   - มหีนังสือเชิญบคุคลภายนอกรว่มเปน็ผูส้ังเกตการณ์ฯ ในการตรวจรบัอาหารร่วมกับ
คณะกรรมการของเรือนจำ 

   

   - คณะกรรมการตรวจรบัอาหารสบัเปลีย่นหมุนเวียน ตามมาตรฐานทีก่ำหนด    
   - มีใบสั่งอาหาร / ใบส่งอาหารทีต่รวจรับถกูต้อง    
๒. มีการบนัทึกภาพแสดงคณุลักษณะของอาหารสดทีต่รวจรับในแตล่ะวนัอย่างชัดเจน 
   - ภาพถ่ายอาหารดิบทีต่รวจรับในแตล่ะวนัและตดิภาพในสมุดควบคุมอาหารดิบตรงตาม    
      เมนูอาหารดิบรายสิ่ง 

   

๓. มีการติดตั้งตูเ้ก็บอาหารตัวอย่างที่ปรุงเสร็จแล้วไว้ท่ีโรงครวั (สทูกรรม) และบริเวณห้อง
เยี่ยมญาตภิายนอก โดยให้ปดิป้ายช่ือรายการอาหารใหญ้าติมองเห็น 
   - มีตูโ้ชว์อาหารสำเร็จรูปที่ปรุงเสรจ็แลว้ สามารถมองเห็นได้สะดวก ตดิตั้งบรเิวณโรงครัว  
     และห้องเยี่ยมญาติ (พร้อมมสีมดุตรวจชิมอาหารให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็น) 

   

   - มีการปิดปา้ยช่ือตัวอยา่งอาหารผู้ต้องขัง    
๔. มีการจัดอาหารถูกต้องตามเมนูประจำเดอืน (หากไมส่ามารถจดัได้ในวันใดใหม้ีเอกสาร 
    การเปลี่ยนระบเุหตุผลความจำเปน็ไว้) 
   - มรีายการอาหารประจำเดือนของทุกเดือนในปีงบประมาณ 

   

๕. ต้องมใีบสัง่ / ใบส่งอาหารตามเมน ู
   - มีใบสั่งซื้อและใบส่งอาหารตรงตามเมนอูาหารดบิรายสิ่ง พร้อมระบรุาคา  
   เพื่อใช้ประกอบอาหารประจำวัน 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๔.๓ มาตรฐาน... 
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๔.๓ มาตรฐานด้านการทำงานของผู้ต้องขัง 
๔.๓.๑ การรับจ้างแรงงาน 

รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
๑. มีการรับงานและพิจารณาราคาในรูปคณะกรรมการตามระเบยีบและหนังสือสั่งการกรมฯ    
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอตัราและพิจารณาค่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง  

โดยสับเปลี่ยนหมนุเวยีนตามระเบยีบกรมฯ 
   

   - บัญชีเปรียบเทยีบปรับอตัราคา่จา้งแรงงาน (ราคาเดมิ / ราคาปรับใหม่ / เปรียบเทียบ
กับเรอืนจำใกลเ้คียง) 

   

๒. มีการทำสัญญากับผู้วา่จ้าง หรือบันทึกข้อตกลงการจา้งตามระเบียบกรมฯ  
   - มสีำเนาเอกสารสัญญาหรือบันทกึการจ้างแรงงานระหวา่งเรือนจำกบัผู้ว่าจา้งที่

เกี่ยวกบัแรงงานรบัจ้าง 

   

   - มโีครงการรับจา้งแรงงานทีไ่ด้รบัอนุมัต ิ    
๓. มีการติดประกาศแสดงตารางการจ้างงานและแสดงรายละเอียดของค่าจ้างแต่ละ 
ชนิดงานตามที่กรมฯ กำหนด 
   - ป้ายตดิประกาศแสดงการจ้างงานแตล่ะชนิดพร้อมราคาคา่จ้าง (ราคาจ้าง / จำนวน 
     ผูต้้องขัง / รายได้จากการรบัจ้างประจำเดือน) 

   

   - เอกสารสรปุการรับจา้งแรงงานของผู้ต้องขังในแตล่ะเดือน    
๔. มรีายช่ือผู้ตอ้งขังที่เข้าทำงานและรายละเอียดของผลผลติ 
   - บัญชีรายช่ือผูต้้องขังแรงงานรบัจ้างแสดงผลผลติต่อคนต่อวนั 

   

๕. มีเอกสารแสดงการรับเข้าและส่งออกวัสดุแรงงานรบัจ้าง 
   - มเีอกสาร แบบ ๘, ๙ (ตามแนวทางปฏิบตัิที่กรมฯ กำหนด) 

   

   - สมดุคุมแรงงานรับจา้ง    
๖. มีการจ่ายเงินรางวัลปนัผลผู้ตอ้งขงัตามระเบยีบกรมราชทณัฑ์ และปดิประกาศให้

ทราบไว้ในโรงงานทุกโรงงาน 
   - ใบสำคัญจ่ายเงินรางวัลปนัผลผู้ตอ้งขัง 

   

   - ป้ายประกาศเงินรางวัลปันผลในโรงงาน    
   - มีการติดป้ายแสดงตามที่กรมฯ กำหนด    

 
 

 

 

 

 

 

 

 / ๔.๓ มาตรฐาน... 
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๔.๓ มาตรฐานด้านการทำงานของผู้ต้องขัง 
๔.๓.๒ การฝึกวิชาชีพ 

รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
๑. มรีะบบของการจำแนกลักษณะผูต้้องขังเขา้รับการฝกึวิชาชีพ ตามนโยบายของกรมฯ 
   - มีคำสัง่คณะกรรมการพิจารณาจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง 

   

   - แบบรายงานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจำแนกลักษณะผูต้้องขังภายในเรือนจำ  
     (จน.๑/๑) 

   

   - บันทึกการประชุมคณะกรรมการจำแนกลกัษณะผูต้้องขัง (จน.๑/๒)    
   - มีบญัชีรายช่ือผู้ต้องขังผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (จน.๑/๓)    
   - แบบตดิตามผลทีผ่่านการจำแนกลักษณะผูต้้องขัง (จน.๑/๔)    
๒. มโีครงการทีไ่ดร้ับอนมุัติแล้ว 
   - โครงการฝึกวิชาชีพทีไ่ดร้ับอนมุตัิ 

   

๓. มรีะบบจดัซื้อวตัถุดบิที่ถูกต้องตามระเบียบฯ พัสดุ (ข้อ ๑ – ๓ จะตอ้งตั้งกรรมการและ 
สับเปลี่ยนหมนุเวยีนทุก ๓ เดอืน) 
   - เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการสืบราคา / สอบราคา 

   

   - เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซื้อจัดจา้ง    
    - เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบัพัสด ุ    
   - เอกสารขออนมุัติจดัซื้อ – อนมุตัิจ่ายเงิน    
๔. มีการจัดทำบญัชีควบคุมขัน้ตอนการผลติ (บญัชี ๕ แบบ) 
   - ทะเบยีนคมุวตัถุดิบและเครื่องมอื (หมายเลข ๑) 

   

   - ทะเบยีนวตัถุดิบในโรงงาน (หมายเลข ๒)    
   - ทะเบยีนผลิตสินคา้ (หมายเลข ๓)    
   - ทะเบยีนเครื่องมือในโรงงาน (หมายเลข ๔)    
   - ทะเบยีนสินคา้ในรา้น (หมายเลข ๕)    
   - ใบส่งสนิค้าออกจากเรือนจำ (เอกสารแบบ ๗)    
๕. มีการจ่ายเงินรางวัลปนัผลผู้ตอ้งขงัตามระเบยีบกรมราชทณัฑ์ และปดิประกาศให้
ทราบไว้ในโรงงาน 
   - ใบสำคัญการจา่ยเงินรางวลัปันผลผูต้้องขัง (มีลงลายมือช่ือผูร้ับเงิน) 

   

   - ป้ายประกาศเงินรางวลัปันผลตดิไว้ในโรงงานให้เห็นเด่นชัด    
   - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งกรรมการพจิารณาจา่ยรางวัลปันผลผูต้้องขังและเจา้พนักงาน    
๖. มีการจัดทำทะเบียนรับ – จ่าย เงินผลพลอยได้    

 
 
 
 
 
 
 

/ ๔.๔ มาตรฐาน... 
 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   หน้า 35 จาก 45 

 ๔.๔ มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง 
รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

๑. มรีะเบยีบการจัดซื้อสนิค้าทีจ่ำเปน็สำหรับผู้ต้องขังโดยปฏิบัตติามระเบียบพสัดฯุ 
   - มเีอกสารขออนุมตัิจัดซื้อ / จดัจา้ง / อนุมัตจิ่ายเงิน 

   

   - มเีอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการหมุนเวยีนตรวจรับสินคา้ที่จำเปน็สำหรับผูต้้องขัง 
ที่จัดซื้อหรือสั่งจ้างด้วยเงินร้านสงเคราะหฯ์ 

   

๒. มีป้ายแสดงราคาสินคา้ที่จำหน่ายทุกชนิด 
   - มีแผ่นปา้ยแจ้งราคาสินคา้ที่จำหน่ายในร้านสงเคราะหฯ์ ตดิหนา้รา้นสงเคราะหฯ์  

และห้องเยีย่มญาติ โดยญาติและผูต้อ้งขังสามารถมองเหน็ได้ชัดเจน 

   

๓. มีการตรวจสอบราคาสินคา้เปรยีบเทียบอยา่งน้อยทุก ๓ เดือน 
   - มเีอกสารแสดงตารางเปรยีบเทียบราคาสินค้าที่แตกต่างกันทกุ ๓ เดอืน โดยระบุช่ือ

ร้านคา้ที่นำมาเปรยีบเทียบจากรา้นใกล้เคียงและเปรียบเทยีบราคาขาย 

   

๔. มีการจัดทำทะเบยีนและตรวจสอบสินคา้ทุกวัน 
   - มีบญัชีคุมสินคา้ และมหีลกัฐานการตรวจสอบสินคา้ทุกวัน (ราคาขาย ราคาทนุ  

และกำไร) 

   

๕. มีการนำระบบบรหิารจดัการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ 
   - การนำเทคโนโลยมีาใช้ในร้านสงเคราะห์ผู้ตอ้งขัง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร,์ บารโ์คด  

   

   - การนำระบบบรหิารจดัการที่ทันสมยัมาใช้ในกจิการร้านสงเคราะหผ์ูต้้องขัง เช่น  
นำโปรแกรมสำเรจ็รูปมาใช้ควบคุมการขาย, สตอ๊ก และอื่นๆ 

   

๖. ร้านสงเคราะห์ผูต้้องขังมกีารบันทึกบัญชีและรายงานผลการดำเนนิงานทางการเงิน 
ตามระเบยีบบญัชีทุก ๖ เดือน 
   - จดัทำบญัชีและงบเดือนเปน็ปัจจุบัน 

   

   - จดัทำบญัชี กำไร – ขาดทุนร้านสงเคราะหผ์ู้ต้องขังทุกงวด ๖ เดือน     
   - จดัทำงบดลุ    
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสินคา้และทรพัย์สนิคงเหลือทุกสิ้นงวดบญัชี    
๗. มีการปฏิบตัิตามระเบียบว่าดว้ยเงินฝากผูต้้องขังอยา่งถูกต้อง 
   - ใบเสรจ็รับเงินฝากผูต้้องขัง 

   

   - หลักฐานการรับฝากและถอนเงินของผู้ตอ้งขังถูกต้องและเป็นปจัจุบัน (บุ๊ค)    
   - ทะเบยีนรับเงินฝากผู้ต้องขังประจำวัน    
   - ทะเบยีนถอนเงินฝากผู้ต้องขังประจำวัน    
   - ทะเบยีนแสดงการรับ – จา่ยเงินฝากของผู้ต้องขังประจำวัน    
   - บัญชีถอนเงินฝากผู้ต้องขังประจำวัน    
   - มีการตรวจสอบหลกัฐานการรับฝากและถอนเงินทุก ๓ เดอืน และรายงานกรมฯ เป็น

ปัจจุบัน 
   

๘. มีการจัดทำทะเบยีนรับ – จ่ายรา้นสงเคราะหผ์ู้ตอ้งขัง    
 
 
 
 
 

/ ๔.๕ มาตรฐาน... 
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 ๔.๕ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทั่วไป      
รายละเอียดมาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

๑. มีการยื่นบญัชีทรัพยส์ินของผู้บญัชาการ, ผู้อำนวยการ, ผู้อำนวยการสว่น, หวัหนา้ฝา่ย 
และหัวหน้าแดน 
   - สำเนาบัญชีรายช่ือข้าราชการในสังกัดที่ยืน่บญัชีทรัพยส์ิน 

   

๒. มีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลของเรือนจำ 
   - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

   

   - มีการประชุมอยา่งน้อยเดอืนละ ๑ ครั้ง (มีรายงานการประชุม)    
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิการมาตรฐานความโปร่งใสของเรอืนจำ ๕ ด้าน 
   - มีคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมาตรฐานความโปร่งใสของเรอืนจำ ๕ ดา้น 

   

   - มีการประชุมประเมินมาตรฐานความโปร่งใสของเรอืนจำ ๕ ดา้น อย่างน้อย  
ทุก ๓ เดอืน (มีรายงานการประชุม) 

   

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ประธาน 
(.................................................................................)  

ตำแหน่ง .............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................................... กรรมการ 
(.................................................................................)  
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ตำแหน่ง .............................................................................. 
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ลงชื่อ ..................................................................... กรรมการ 
(.................................................................................)  

ตำแหน่ง .............................................................................. 

 

ลงชื่อ ..................................................................... กรรมการ 
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ตำแหน่ง .............................................................................. 
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(.................................................................................)  

ตำแหน่ง .............................................................................. 

 

ลงชื่อ ..................................................................... กรรมการ 
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ตำแหน่ง .............................................................................. 
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       ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ 
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กรอบ/ทศิทางการด าเนินงานของกรมราชทัณฑ ์
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 

วิสัยทัศน ์  

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์กระทรวง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 
วิสัยทัศน์  

  “หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ  

๑. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพ่ือให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
  ๒. พัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล 
  ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้มีธรรมาภิบาล 
  ๔. พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม 
 
คติพจน์  

“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
ยุทธศาสตร ์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
 

พันธกิจ  
๑. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม 

   ๒. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมพัฒนาระบบงานยุติธรรม 
   ๓. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้ปกติสุข 
   ๔. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
   ๕. บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

เป้าประสงค์  
๑. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

   ๒. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม 
   ๓. อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง 
   ๔. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
   ๕. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ   
๑. ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ร้อยละ ๘๐ 

   ๒. ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย ร้อยละ ๘๐  
 

แผนปฏิบัติราชการ  
๑. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

   ๒. สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและเคารพสิทธิ  
   ๓. อำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
   ๔. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
   ๕. ส่งเสริมคนดีสู่สังคม 
   ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

วัตถุประสงค์ 

๑. สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนผู้รับบริการของกระทรวงยุติธรรม 
๒. สร้างกลไกและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
๓. เสริมสร้างประสิทธิภาพหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่มีบทบาทในการปราบปรามทุจริต 

 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมในกลุ่มเด็ก 
        และเยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  
        ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
        ความซื่อสัตย์ สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับระบบเพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
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แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

 
วิสัยทัศน ์  

“องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม” 
 

พันธกิจ  

“ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง” 
 
       ควบคุมผู้ต้องขัง  
                       - ควบคุมผู้ต้องขัง  

 - ควบคุมผู้ต้องกักขัง        
 - ควบคุมผู้ต้องกักกัน        
 - ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 
 
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง 
- พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง    
- พัฒนาผู้ต้องกักขัง          
- พัฒนาผู้ต้องกักกัน       

 
เป้าประสงค์หลักองค์กร 
 ๑. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค 

๒. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเป็นพลเมืองดี มีอาชีพที่สุจริต ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


