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ส่วนที่ 1  
หลักการและเหตุผล 

หลักการ 
กรมราชทัณฑ์ ด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงระยะ 

ท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ และปรับรูปแบบการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น ในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 จึงเป็นไปตาม
กรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในช่วงระยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๓ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน” ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้น าหลักธรรมในทุกศาสนาท่ีต่างสอนให้มนุษย์ ทุกคนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ในการรักษาสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม พร้อมท้ังน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดเป็นคุณธรรมท่ีพึงประสงค์ส า หรับ
สังคมไทยเพื่อน าสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี ๒ อันเป็นแผนสืบเนื่องจาก 
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ ประกอบด้วย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ซึ่งครอบคลุมหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ดังนั้น กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ได้จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกรมราชทัณฑ์  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีพฤติกรรม ท่ีสะท้อนถึงการมีคุณธรรม น าไปสู่การยกระดับหน่วยงานให้สามารถเป็นองค์กรคุณธรรม  เป็นท่ีเชื่อถือและ
ไว้วางใจของประชาชน อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาระบบ มาตรการ หรือกลไกเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดกรมราชทัณฑ์ หน่วยงานปลอดการทุจริตสร้างวัฒนธรรม คุณธรรมและส่งเสริมคุณธรรมในการท างาน สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ  
ของหน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ท่ีอยู่ในความดูแลของหน่วยงาน  โดยให้สามารถบูรณาการ 
ด้านส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และแผนงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

บุคลากรกรมราชทัณฑ ์ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อก าหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรคุณธรรม 
 
พันธกิจ (Mission) 

๑. เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่เจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ ์ยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ 
2. ส่งเสริม สนับสนุน เจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ ์ปฏิบัติตนตามข้อก าหนดจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ 

 3. สร้างจิตส านึก ค่านิยมการเป็นข้าราชการที่ดี สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
            
เป้าประสงค์ (Goal) 

๑.  ส่งเสริม เสริมสร้าง ปลูกและปลุกจิตส านึกและค่านิยมของข้าราชการราชทัณฑ์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
๒.  ให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 ๓.  ก าหนดให้ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ มีพฤติกรรมสะท้อนการมีคุณธรรม และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
   ๔.  บริหารจัดการองค์ความรู้ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ได้รับการพัฒนาและเครือข่ายมีศักยภาพในการ                                        
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 
  1. เพื่อวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ด้วยความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ให้แก่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ 

    ในทุกระดับ 
2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
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ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของการส่งเสริมคุณธรรมให้กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ผู้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานมีคุณธรรม จริยธรรม 
    ตามหลักทางศาสนา บนพ้ืนฐานความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
2. กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรมีคุณธรรมและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีภาคีเครือข่ายร่วมือในการส่งเสริมคุณธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

 

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ มีความครอบคลุมกระบวนการการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
โดยก าหนดแผนย่อยที่ 1 – 3 และแนวทางการพัฒนาทั้งหมดเป็น 6 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สร้างพ้ืนที่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 

แผนย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ และกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การสร้างและพัฒนาระบบ กลไกด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แผนย่อยที่ ๓ การเสริมสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพคนและภาคีเครือข่ายเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริม พัฒนา และการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคคลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพ่ือการขับเลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
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แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการส่งเสริมคุณธรรม กรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รายงานผลการด าเนินงานส่งไปยังกลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ พร้อมทั้งส่งข้อมูลไฟล์ 
ในรูปแบบ Word ทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ รอบ 6 เดือน ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 
และรอบ 12 เดือน ภายในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เพื่อกลุ่มงานจริยธรรมกรมราชทัณฑ์จะได้รวบรวมจัดท าข้อมูล 
สรุปภาพรวมของกรมราชทัณฑ์ รายงานต่อ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล าดับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กจธ.กรมราชทณัฑ ์
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ส่วนที่ 2    
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

1. สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ชื่อกรม           :        กรมราชทัณฑ์ 
สถานที่ตั้ง :     222 ถ. นนทบุรี 1 ต าบลสวนใหญ่ อ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 
ผู้ประสานงาน :        ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมราชทัณฑ์ 

 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6      รวม 12 โครงการ/กิจกรรม 
 
3. จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  รวม 105,000 บาท 
 
4.รายระเอียดของโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
1. โครงการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ประจ าเดือนถวาย 
 เป็นพระราชกุศลฯ และเฉลิมพระเกียรติ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และสร้างความสามัคคี  
ในหน่วยงานโดยจัดกจิกรรมด้านการเจรญิสต ิ
ด้วยการท าบุญปฏิบัติธรรมแก่บุคลากรส่วนกลาง  
กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานภาคเีครือข่าย 
ในกระทรวงยุติธรรม 
 

 
จ านวนครั้งการจดักิจกรรมตลอดปีงบประมาณ  

(เดือนละ ๑ ครั้ง จ านวน 12 ครั้ง) 
 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
ทุกหน่วยงานสังกัด 

ส่วนกลาง 
กรมราชทัณฑ ์

 
2. กิจกรรมการประเมินองค์กรคณุธรรม 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานร่วมกัน 
แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมในองค์กร  
มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์  
น าไปสู่การประเมินองค์กรคุณธรรมต่อไป 
 

 
กรมราชทัณฑ์ได้รับผลการประเมนิไม่น้อยกว่า 

ระดับองค์กรคณุธรรมต้นแบบ 
 

การประเมินแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ระดับที่ 1 องค์กรส่งเสริมคณุธรรม 
ระดับที่ 2 องค์กรพัฒนาคณุธรรม 
ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

 

 
15,000 บาท 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
ทุกหน่วยงานสังกัด 

กรมราชทัณฑ ์

 

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สร้างพื้นที่และสนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมคุณธธมเปา้หมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สจุริต จิตอาสา กตัญญู 
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
1.โครงการ ๙ ตามรอยพ่อ 
วัตถุประสงค์ 
ส่งเสริมให้เรือนจ า/ทณัฑสถาน จดักิจกรรมเรยีนรู ้
ตามรอยพระยุคลบาทส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม สร้างความ
เข้มแข็งในองค์กรตลอดถึงครอบครัว ต่อต้านอบายมุข 
ยาเสพตดิ รักษาสิ่งแวดล้อม ด าเนนิชีวิตแบบพอเพียง 
 

 
เรือนจ าเขต ๑ – ๑๐ พิจารณาคัดเลือกเรือนจ า 

ตัวแทนเขตทีจ่ัดกิจกรรม “๙ ตามรอยพ่อ” 
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 
4,500 บาท 

    
√ 

 
กลุ่มงานจรยิธรรมฯ 

 
เรือนจ า/ทณัฑสถาน 

ทั่วประเทศ 

 
2. โครงการสรรหาข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และมอบรางวัลเข็มและประกาศเกียรติคณุ  
“รางวัลพะท ามะรง” 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าท่ี 
ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสยีสละ จิตอาสา มีอดุมการณ์
และจิตวญิญาณของการเป็นข้าราชการ 
 

 
เรือนจ าเขต ๑ – ๑๐ และส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ 
พิจารณาคัดเลือกตัวแทนบุคลากรที่มีคุณสมบัต ิ

ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 
7,000 บาท 

   
√ 

  
กลุ่มงานจรยิธรรมฯ 

 
เรือนจ า/ทณัฑสถาน 

ทั่วประเทศ 

 

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

3. โครงการสรรหาข้าราชการเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และมอบรางวัลเครื่องหมาย “ยุตธิรรมธ ารง” 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  
รวมทั้ง บุคลากรทั่วไปท่ีประกอบคุณงามความดีมผีลงาน 
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และผลส าเร็จของงาน  
ท าให้ส่วนราชการเกดิผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย โดยปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความทุ่มเทวิริยะอตุสาหะ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ปัญหาและปฏิบตัิราชการด้วยคณุธรรมจริยธรรม ยดึมั่น 
ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีความประพฤติ
และประวัติอันดีงาม 
 

เรือนจ า/ทณัฑสถาน/ส่วนกลางกรมราชทัณฑ ์
เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ ์

ที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ไม่ใช้งบประมาณ  √   ทุกหน่วยงานสังกัด 
กรมราชทัณฑ ์

4. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการราชทัณฑ ์
“พระยมทองค า” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เผยแพร่ เชิดชูเกียรติข้าราชการหรือ
อดีตข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ผูด้ ารงต าแหน่งบริหารและ
อ านวยการหรือเทยีบเท่า ผู้ที่ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ 
ทุ่มเท เสียสละ มีจิตอาสา ยีนหยดักระท าในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม มีอุดมการณ์และจติวิญญาณของความเป็น
ข้าราชการราชทัณฑ ์

กรมราชทัณฑ์โดยกลุ่มงานจริยธรรมฯ 
 พิจารณาคดัเลือกตัวแทนบุคลากรที่มีคุณสมบตั ิ

ตรงตามวตัถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ ์
เข้าร่วมโครงการ 

9,000 บาท 
 

 

  √ √ ทุกหน่วยงานสังกัด 
กรมราชทัณฑ ์

 
 

แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัยข้าราชการ 



             -9- 
 
 
 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
๑. โครงการขับเคลื่อนตามข้อก าหนดจริยธรรมกรมราชทัณฑ์  
วัตถุประสงค์  
เพื่อเป็นแนวทางในการใช้บังคับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
นั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มี
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ทุกระดับที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ 
 

 
ร้อยละความส าเรจ็ของหน่วยงานท่ีขับเคลื่อนตาม

ข้อก าหนดจริยธรรมกรมราชทัณฑ ์ 
(ร้อยละ ๘๕ /๑35 แห่ง) 

 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 
 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
ทุกหน่วยงานสังกัด 

กรมราชทัณฑ ์

 
2. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรกรมราชทัณฑ์ ได้รับการปลูกจิตส านึก
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายในหน่วยงาน 
 

 
จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม (4 ครั้ง/ปี) 

 

 
54,500 บาท 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
กลุ่มงานจรยิธรรมฯ 

 
 

 

แผนย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบ และกลไกเพือ่การขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างและพัฒนาระบบ กลไกด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
1. กิจกรรมอบรมเรียนรู้ “การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
ผู้ปฏิบัติงานประพฤตตินเป็นข้าราชการที่ดี ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและตามข้อก าหนดจริยธรรม
กรมราชทัณฑ์”  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมไดร้ับการหล่อหลอมความ 
เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรม และส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมภายในองค์กร  
 

 
หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ ์ส่งบุคลากร 

เข้าร่วมกิจกรรม/มสี่วนร่วม 
ในการอบรมเรียนรูด้้าน 

“การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม” 
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

(อย่างน้อย 1 กิจกรรม) 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
ทุกหน่วยงานสังกัด 

กรมราชทัณฑ ์

 
 
 
 
 

แผนย่อยที่ 3 การเสรมิสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาศักยภาพคน 
และภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม พัฒนา และการจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
1. กิจกรรมฝึกอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                     
“โคกหนองนาแห่งน้ าใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” 
หมายเหต ุ
  แนวทางการพัฒนานี้ หลักสูตร/กิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   
และพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่อยู่ในความดูแล ของหน่วยงาน  
   - ความดูแลของกรมราชทัณฑ์ คือ บุคคลที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุม 
ความประพฤติหรือถูกคุมขัง  

 
ผู้ต้องขังผ่านการอบรมฯ 
จ านวน 44,600 ราย 

 
งบของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
กองพัฒนาพฤตินิสัย 

2. กิจกรรมอบรม “การส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 
กรมราชทัณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมราชทัณฑ์” 
วัตถุประสงค์ 
ผู้เข้ารับอบรมได้รับการหล่อหลอมความเป็นข้าราชการที่ดี
สามารถแยกระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นข้าราชการทีด่ ี

จ านวนหลักสตูรที่มีการก าหนดหัวข้อ 
“การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมกรมราชทัณฑ์ให้

ผู้ปฏิบัติงานประพฤตตินเป็นข้าราชการที่ดี” 
ตามหลักสูตรสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 
(ข้าราชการบรรจุใหม่,พัศด,ีนผบ.,นรส. และอื่นๆ) 

งบของหน่วยงาน 
 

√ √ √ √ สถาบันพัฒนา
ข้าราชการราชทัณฑ ์

               
 

แผนย่อยที่ 3 การเสรมิสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาศักยภาพคน 
และภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพบุคคลที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงาน 
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โครงการ/กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด งบประมาณ แผนการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ไตร.๑ ไตร.๒ ไตร.๓ ไตร.๔ 

 
1. กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารส่งเสริมคุณธรรม 
กรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อก าหนดแนวทางในการขับเคลือ่นการด าเนินการด้าน
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมในกรมราชทัณฑ์ พัฒนา ส่งเสริม
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
แก่บุคลากรในหน่วยงาน 

 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม กรมราชทัณฑ ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ านวน 1 ฉบับ)                                            
ตามแบบรายงานฯ ทุก ๖ และ ๑๒ เดือน 

 
15,000 บาท 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
กลุ่มงานจรยิธรรมฯ 

 
 
 
 

แผนย่อยที่ 3 การเสรมิสร้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และพฒันาศักยภาพคน 
และภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อการขับเลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 



 


