
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมราชทัณฑ์



แผนปฏิบัติการป้องกัน  ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
ส่งเสริมคุณธรรมกรมราชทัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

1.1  ที่มาหลักการและเหตุผล
ส ำนักงำนเลขำธิกำรส ำนักรัฐมนตรี ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ำงยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และให้หน่วยงำนภำครัฐ 
แปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ไปสู่กำรปฏิบัติโดยให้
หน่วยงำนก ำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี และแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ส ำนักงำน ป.ป.ช. และส ำนักงำน ป.ป.ท. ในฐำนะหน่วยงำนซึ่งมี
หน้ำที่ขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ ได้ก ำหนดกลไกกำรประสำนงำนร่วมกับภำคี
เครือข่ำยภำครัฐ ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตกระทรวง(ศปท.ยธ.) เป็น
หน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนในระดับกระทรวง



๑.๒  วัตถุประสงค์

• เพื่อส่งเสริม เสริมสรำ้ง ปลูกและปลุกจติส ำนึก และค่ำนิยมของเจ้ำหน้ำท่ีรำชทัณฑ์ 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจรติในวงกว้ำง

• เพื่อให้ข้ำรำชกำรกรมรำชทัณฑ์ สำมำรถรับรู้ เข้ำใจ ตระหนักและปฏิบัตติำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีที่ก ำหนด ไว้ในกฎหมำย

• เพื่อก ำหนดนโยบำย และพัฒนำมำตรฐำนกำรบริหำร สร้ำงควำมโปร่งใสกำร
ด ำเนินงำน

• เพื่อให้ข้ำรำชกำรทุกระดับ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรป้องกันและต่อต้ำนกำร
ทุจริต และให้หน่วยงำนมีระบบประเมนิคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน

• เพื่อให้บุคลำกรในสังกัดและบุคคลภำยนอกมี่ส่วนรว่มในกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต



๑.๓  วิสัยทัศน์

กรมรำชทัณฑ์ เป็นหน่วยงำนท่ีมีระบบบริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสทิธิภำพตำม
หลักธรรมำภิบำล และส่งเสรมิกำรมีส่วนรว่มในกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐ



๑.๔  พันธกิจ

• เสริมสร้ำงจิตส ำนึก และค่ำนิยมให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีรำชทัณฑ์ ยึดถือปฏิบัติตำม
หลักธรรมภิบำล

• สร้ำงกลไก และพัฒนำระบบตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์

• ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจรติ
ภำครัฐ



๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการมาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า ๕ ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

สกัดกั้นทำงทุจริตเชิงนโยบำยและพัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรในกำรป้องกันกำรทุจรติ

กลยุทธ์ที่ ๑

วำงมำตรกำรเสริม และรำยงำนผลสะท้อนกำรสกดักั้นกำรทุจรติเชิงนโยบำยบนฐำน

ธรรมำภิบำล

วัตถุประสงค์

เครื่องมือ/มำตรกำร/กลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน

ท่ัวประเทศ ตำมมำตรฐำนควำมโปร่งใสของกรมรำชทัณฑ์



1. มาตรฐานด้านข้าวสาร

มีการชั่งข้าวสารทุกกระสอบ โดยเครื่องชั่งมาตรฐาน มีตัวเลขก ากับ ระบุน  าหนัก/          
วันที่รับ/ล าดับกระสอบ



๒. มาตรฐานด้านอาหาร

มีการติดตั งตู้เก็บอาหารตัวอย่างท่ีปรุงเสร็จแล้ว ที่โรงครัว
มีการจัดท าอาหารถูกต้อง ตรงตามเมนูประจ าเดือน    



๓. มาตรฐานด้านการท างานของผู้ต้องขัง

มีกำรติดประกำศแสดงตำรำงกำรจำ้งงำน และแสดงรำยละเอียดของค่ำจ้ำง แต่ละชนิดงำน 
มีรำยช่ือผู้ต้องขังท่ีเข้ำท ำงำน รำยละเอียดของผลผลิตต่อคนต่อวัน                          

และมีกำรจ่ำยเงินรำงวัลปันผลผูต้้องขังตำมระเบียบกรมรำชทัณฑ ์ปิดประกำศไว้ในโรงงำน



๔. มาตรฐานด้านการบริหารร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

มีการน าระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยเข้ามาใช้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ บาร์โค้ด        
การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ควบคุมการขาย สต๊อค มีป้ายแจ้งราคาสินค้าที่จ าหน่าย    

มีระบบสแกนลายนิ วมือส าหรับซื อสนิค้า



๕. มาตรฐานด้านการบริหารร้านจัดการทั่วไป

• ก ำหนดให้มีกำรย่ืนบญัชีทรัพย์สินของผู้บญัชำกำรเรือนจ ำ 

ผู้อ ำนวยกำรทณัฑสถำน ผู้อ ำนวยกำรสว่น หวัหน้ำแดน และหวัหน้ำฝ่ำย

• มีค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบคุคลของเรือนจ ำ และมีกำร
ประชมุอยำ่งน้อยเดือนละ ๑ ครัง้

• มีค ำสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมำตรฐำนควำมโปร่งใสของ
เรือนจ ำ ๕ ด้ำน และมีกำรประชมุอยำ่งน้อยทกุ ๓ เดือน



กิจกรรมการประกาศเจตจ านงสุจริตและนโยบายการสร้าง
คุณธรรม และความโปร่งใส  ของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ ๑

สร้ำง พัฒนำกลไก นวัตกรรม รูปแบบกำรสื่อสำรสำธำรณะ และเพิ่มประสิทธิภำพ  
ระบบงำนกำรป้องกันกำรทุจริต

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหำรของหน่วยงำน ได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริต และ
นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในองค์กร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำน ยึดเป็นแนวทำง
ปฏิบัติและเผยแพร่ให้ประชำชนท่ัวไปรับทรำบ



อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมคณะราชการ
ร่วมกันประกาศเจตจ านงสุจริตเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑



ประกาศเจตจ านงสุจริต



รับฟังนโยบายการสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในองคก์ร



โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์ที่ ๒
พัฒนำ วิเครำะห์ บูรณำกำรระบบกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใส และสนับสนุน  

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตั้งคณะกรรมกำร และคณะท ำงำนรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม

โปร่งใสกำรด ำเนินงำนของกรมรำชทัณฑ์ พัฒนำ ปรับปรุงหน่วยงำน ตำมข้อสังเกตของผู้
ประเมินและให้บุคลำกรกรมรำชทัณฑ์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ITA เพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับ ให้
คะแนนท่ีสูงขึ้น



ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรม (ITA)



ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรม (ITA)



ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรม (ITA)



ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรม (ITA)



ประชุมคณะท างานโครงการประเมินคุณธรรม (ITA)



๒. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม             
สร้างพลังแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑
ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์
ได้รับกำรหล่อหลอมทัศนคติแนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมำภิบำล

ผ่ำนกระบวนกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน และกิจกรรมจิตอำสำเพื่อสำธำรณะ



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน



โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์เพื่อขับเคลื่อน 
คุณธรรม จริยธรรม สร้างพลังแผ่นดิน



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของกรมราชทัณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๑
ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยมที่ถูกต้อง ส ำนึกในพระมหำ

กรุณำธิคุณของในหลวงรัชกำลที่ ๙ โดยกำรจัดบอร์ด จัดกิจกรรมที่แสดงถึงควำม
สำมัคคี จิตสำธำรณะ และคุณธรรม



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



โครงการสัปดาห์รณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม
ระหว่างวันที่ ๔-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑



โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือนถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

และเฉลิมพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต

กลยุทธ์ที่ ๑

ปรับฐำนควำมคิด กล่อมเกลำ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกช่วงวัย

วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริม และจัดกิจกรรมด้ำนกำรเจริญสติด้วยกำรท ำบุญปฏิบัติธรรมแก่
บุคคลำกรส่วนกลำง



โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน
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โครงการท าบุญตักบาตรประจ าเดือน



กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

• กระทรวงยุติธรรมก ำหนดให้  หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้ำร่วม

ประกำศเจตนำรมณ์  เพื่อส่งเสริม และพัฒนำองค์กร ให้มีคุณธรรมน ำไปสู่

กำรพัฒนำ และยกระดับองค์กรให้ดีขึ้น  

โดยกำรจัดท ำประกำศเจตนำรมณ์  ให้ผู้บริหำรและสมำชิกร่วมกันก ำหนด

คุณธรรมเป้ำหมำย “ปัญหำที่อยำกแก”้ และ  “ควำมดีท่ีอยำกท ำ”



ประกาศเจตนารมณ์กรมราชทัณฑ์

พวกเราสมาชิกในราชทัณฑ์ 

• มีเจตนำรมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริม และพัฒนำกรมรำชทัณฑ์ให้เป็นองค์กร
คุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้ำหมำยดังนี้

• ปัญหาที่อยากแก้

๑. สภำพควำมเป็นอยู่ที่แออัด และขำดสุขลักษณะในเรือนจ ำ

๒. กำรกระท ำผิดซ้ ำ หลังพ้นโทษของผู้ต้องขัง

๓. ควำมไม่โปร่งใส ในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน



ประกาศเจตนารมณ์กรมราชทัณฑ์

• ความดีท่ีอยากท า

๑. มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ และด ำเนินชีวิต         
แบบพอเพียงตำมรอยพระยุคลบำท

๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

๓. มีวินัย และปฏิบัติตำมกฎข้อบังคับ

๔. มีจิตอำสำบริกำรประชำชนและท ำควำมดีเพ่ือแผ่นดิน



ประกาศเจตนารมณ์กรมราชทัณฑ์

ทั้งนี้ เรำทุกคนจะถือปฏิบัติ เป็นกติกำขององค์กร เพ่ือให้คุณธรรม

น ำกำรพัฒนำ เกิดสังคมคุณธรรมที่ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กร

มีคุณธรรม มีควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

มีควำมสมำนฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทำงศำสนำ น้อมน ำหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตปัญหำหมดไป

สิ่งดีงำมเกิดขึ้น เป็นแบบอย่ำงที่ดี ต่อไป



คณะข้าราชการในเรือนจ า ร่วมกัน
ท ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์



คณะข้าราชการในเรือนจ า ร่วมกัน
ท ากิจกรรมประกาศเจตนารมณ์



จบการน าเสนอ


